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xvıı. ASIR 

. "' 
T Ü R K  E D E B I Y AT I  

Asrın tarihine bir bakış - XVII. Asırda Orta Asya Türk Edebiyatı ve Ebü'l-Gaazi Bahadır Han - Azeri 
Lehçesi Edebiyatı - Saib - Osmanlı Türkçesi Edebiy atı - Asrın Medeni ve içtimai Hayatına Toplu Bir Ba
kış - Divan Şiiri - Hükümdar Şairler Birinci Sultan Ahmed - Dördüncü Sultan Mehmed Asrın Divan 
Şairleri - Nef'i - Şeyhülislam Yahya - Naili - Şeyhülislam Bahayi - Edirne Şeyhi Neşati - Vecdi 
- Cevri - Fehim-i Kadim - XVII. Asırda Rübai tarzı ve Azmizade Haleti - Nedim-i Kadim - Tefek
kür Edebiyatı Çığır ve Şair Nabi - Mesnevi Edebiy atı - Nev'izade Atai - Ganizade Nadiri - Sabit 
Nesir - Nergisi - Veysi - Katib Çelebi - Seyahat Edebiyatı - Evliya Çelebi - Peçevi İbrahim Efen
di - Na'ima - Koçu Bey - Tezkireler - Mesnevi Şarihleri - Ankaravi İsmail Efendi - Sarı Abdullah 
- XVII. Asırda Halk Edebiyatı - Tekke Edebiyatı - Saz Şairleri - Kuloğlu - Katibi - Kayıkçı Kul 
Mustafa - Öksüz Ali - Girid'de Saz Şairleri - Aşık - Demircioğlu - Derviş Ali - Tameşvarlı 
Gaazi Aşık Hasan - Asrın Üç Büyük Şiiri - K aracaoglan - Gevheri - Aşık Ömer - Halk Şiirinin 
Nazım Şekilleri - Mani, Koşma, Destan, Türkü, Semai ve diğer şekiller - Aruzla Saz Şiiri - Halk 
Hikayesi - Halk Tiyatrosu - Karagöz. 

XVII. asır, İslam medeniyeti çağlarındaki Türk 
tarihinde umumi bir talihsizliğin başladığı ve yayıl
dığı asırdır. 

İlk olarak Ortaasya Türkleri, daha geçen asır
da önüne geçilmez bir gerileme devresine girmiş 
bulunuyorlardı. Rus Çarlığı'nın önce Altunordu 
topraklarında genişlemesine yol açan bu gerileme, 
bütün Türk illerine yayılan iktisadi zorluklarla dur
durulamaz bir hale girmişti: 

Hindistan'a giden deniz yollarının Avrupalılar 
tarafından açılması ve ticaret sahasında şimali Rusya 
yollarının kullanılması Türk topraklarında ticaret 
imkanlarını daraltıyordu. Daha XV. asır sonlarında 
merkezi iktidarın zayıflaması yüzünden dağılan Al
tunordu sahasında Kazan, Astrahan ve Kırım Hanlık
ları kurulmuştu. Bunlardan Astrahan Hanlığı çok el-

* 

verişli bir ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Fakat 
başlangıçta bir ümit gibi görünen bu hanlıklar, çok 
geçmeden zaafa düştüler. XVI. asırda Osmanlı Hü
kümdarı İkinci Selim zamanında Sokullu Mehmed 
Paşa'nın Don ile İdil arasında bir kanal açma teşeb
büsü ile yapılan Astrahan seferi de devletin "Akdeniz'
deki meşguliyeti gibi sebeplerle yarım kalınca Rusya'
nın ümidi ve imkanı çoğalmış oldu. Daha 1552 de Rus 
Çarı İvan, Kazan'ı zaptederek bu sahaya hakim ol
muştu. Yedikleri darbelere rağmen, Türkler, felaketi 
önleyecek bir birlik kuramadılar. Bu dağılışın da te
melleri eski asırlarda idi. Moğol istilası, bütün vatan
larını, ilk defa başka bir kavmin hakimiyeti altında 
gören Türkler için büyük darbe olmuştu. Bu darbenin 
yarattığı manevi çöküntüyü Moğolların Türkleşmeleri 
bile önleyememişti. Hatta XVI. asırda Babür Şah'ın 
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devam ettirmeğe çalıştığı, Türk-Moğol devletini bir 
Özbek darbesiyle Ortaasya'<lan uzaklaştırmağa mu
vaffak olan Şeybanlılar da bu çöküntüye çare olama
dılar. XVIL asırda Şeybanlılar'm yerini alan Astra
lıanlı'lar da Türkistan'da beklenen birliği kurama
dılar. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, geçen asırda yine 
Ruslar tarafından zaptedilcn Astrahan'ı almak için 
yapılan Osmanlı teşebbüsü ciddi olamamıştı. Gerçi 
bu harekette Moskova, Kırım kuvvetleri tarafından 
yakılmış (1571) ve bundan 10 yıl sonra da Ruslar 
Sibir'den çekilmişlerdi. Fakat 1587 de Ruslar Sibir'i 
tekrar aldılar. Osmanlı korkusundan sonra Volga 
havzası da Rusların elinde kaldı. Aynı tarihlerde bir 
taraftan Özbek öbür taraftan Kazak kabileleri tam 
bir anarşi unsuru haline girdiler. Rus Çarlığının 
bilhassa Kazak'ları himaye politikası anarşiyi arttın
yor_du. Rusların, Türkleri birbirine verme politikası 
ünce hu a:;ırda ve bu topraklarda deneniyorıu. 

XVI. asır sonlarında Harzem ve Maveranünnehir 
Türklerinin ıztırabını, bir aralık, tabiat da arttırdı: 
Sir-Dcrya ve Amu-Derya nehirleri mecra değiştirdi
ler. Hadise halk rühunda büyük akisler ve derin ve
himler uyandırdı. Amu-Derya, önce Harzem'in Mo
ğol istilasına uğı:adığı tarihde yatak değiştirmiş ve Aral 
yerine Hazar'a akmaya başlamıştı. 

1576 da bu nehrin tekrar yatak değiştirdiği gü
rüldü. Büyük su, maddi manevi derin akisler uyandı
rarak tekrar Aral Gülü'ne akmaya başladı. Bu tarih
rih!crde Ortaasya'da bir seyahat yapmakta olan 
osmanlı· müellifi Seyfi  Çelebi Harzem halkının bu 
hadiseyi Allah tarafından kendilerine verilen büyük 
bir ceza ve umümi bir felaket telakki ettikkrine şa
lıid olmu�tu. Hadise, Harzemin, ticcari ve iktisadi 
lıayatını şiddetle sarsmış bulunuyor; halkın mora
lini perişan ediyordu. XVII. asırda Kalmuk İstilası 
Kazak kabilelerini Maveraünnehir'e yayarak bozkır
ların ticaret hayatını büsbütün hırpaladı. Hatta ikti
sadi sarsınlllar ilim hayatını bile felce uğratıyordu: 
,\srın büyük lıükiımdan \"e kıymetli tarihcisi Hıyve 
ilanı, Ebülgaazi Bahadır Han, milletinin ve mem
leketinin tarihini yazdıracak �ifayetli �!imler bula
madığı için bu tarihi bizzat yazmak mecbüriyetin
de kalmıştı. 

Şeybanlı Sülalesi'nin Yadigar kolundan gele
rek Ebülgaazi Bahadır Han gibi kudretli hüküm
darlar ycti�tirell Hıyve Hanları gerçi münevver ve 
muktedir hükümdarlardı. Bu hanlardan Şir Gaazi 
Han'ın gclcc:ck asır başlarında Rus Çarı Petro'nun 
Hıyve'yi işgal için gönderdiği kuvvetleri imha etmek 
gibi askeri zaferleri de olacaktı. Fakat bu hanların 
kahramanlıkları ve dirayetleri bile Asya Türklüğünün 
kabile mU.cadelcleri ile hırpalanıp gelecek asırlarda 
siyasi İstiklallerini Moskoflara kaptırmalarını önle
yemedi. 

* 

Zeki Velidi T ogan, Türkistan Tarihi, lat. 
1 947 ve Harizm madd. T. 1. An. C. V, s. 254. 

TÜR K  EDERİYATI TARİHİ 

(Taç Mahal) 

XVII. asır Türk medeniyetinin, Osmanlı İm
paratorluğu dışında parlaklığını muhafaza ettiği tek 
tilke Hindistan'dır. Burada Babür Şah'ın kurduğu Türk
Moğol İmparatorluğu, daha geçen asrın ikinci yarı
sında Celaleddin Ekber Padişah tarafından geniş
letilmişti. Ekbn Padişah, Hindistan'da büyük bir as
keri, idari ve mali hakimiyet kurmuş, orduyu, ziraat 
ve ticaret işlerini, dini taassubu ıslah yollarında çalış
mış, bizzat mistik bir ruha sahip olduğu için alimler 
ve şeyhler arasında münazaralar tertiplemiş, vicdan, 
iman, fikir ve sanat hayaunın gelişmesine bizzat hiz
met etmi�ti. Vlkesini büyültmek ve bütünlemek için 
giriştiği muharebelerde gösterdiği yararlıklarla Hin
distan'da bir kahraman şöhreti kazanmıştı. Tab'asının 
müslüman olan ve olmayan bütün halkına eşit mµa
mcle yapması ile de bir adalet tim�ali sayılmıştı. Onun 
bu davranışları, Hinduların Mü�lüınan Türk idaresine 
ısınmaları bakımından bir fayda ve huzur sağlamıştı. 
XVll. asrın beşinci yılında ölen Ekber Padişah, oğlu 
Cihangir ile torunu Şahcihan'a böyle kurulu ve dü
zenli bir teşkilat bırakmıştı. Cihangir, babası ölçü
sünde kµdretli bir hükümdar olamadı, fakat Şahcihan 
dedesinin askeri ve idari zaferlerine yenilerini eklemek 
kudretini güstcrdi. 

Şahcihan (1593-1666) zamanında Hindistan, 
Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra şarkın hatla dün
yanın en kudretli bir devleti oldu. Bu hiıkümdar, bil
hassa memleketinin mimari abidelerle süslenmesi yo
lunda gösterdiği gayret ve faaliyetle mimari sanatına 
hemen bütün dünyanın hayalinde güzel izler bırakan 
eserler kazandırdı. 

Dehli şehri, Şahc:ihan zamanında imar edilip 
büyümüş, dünyanın sayılı mamur şehirlerinden ol
muştu. �ahcihan'ın çok sevdiği karısı, Mümtaz Mahal 
ünvanlı, Ercümend banü iıyin Ağra'da yaptırdığı 
Tac Mahal adlı türbe ise Hindistan'daki Türk mi
marisinin şaheseriydi. 

Tac Mahal'ın yapılışında Türkiye'den giden 
mimarlar ve hattatlar da çalışmıştı. Mimar Sinan'm 
talebelerinden İsa Efendi; yine İstanbul'dan giden 
Mimar İsmiil Eendi bunlar arasında idi. Ancak 
binadan uzak dört minare ile süslenmiş ve mermer 
bir kubbe ile değerlendirilmiş bu abidede hakim mi-
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ma rl  Osmanlı mimarisi değildir. XVII asırda erişil
mez bir seviyeye ulaşan Türk-Osmanlı mimari sana
tındaki muhteşem kütle mimarisi Tac Mahal'de yok
tur. Tac Mahallin gözlere nurani bir abide gibi görü
nen, hayali güzelliği, yapısında kullanılan süt beyazı, 
müstesna bir mermerin tesiriyledir. Abidenin önün
deki güzel ve geniş bir havuz ve abidenin bu havuzun
da zarif akisler bırakan hayali, bu güzelliği arttıran se
beplerdendir. Tac Mahal'in kapısı etrafında, bir bütün 
halinde ve çok güzel bir hatla yazılan Yasin Suresi'nin 
Türkiyeli Hatat Settar Efendi tarafından yazıldığı 
bildirilir. Gerek bu yazı, gerek türbenin iç ve dış tez
yinatı, hat ve süsleme sanatının şaheserleri arasındadır. 

* 

Şahciban'ın 1657 de hastalanması üzerine et
rafa öleceği haberi yayılınca, oğulları arasında çıkan 
veraset savaşları, Hindistan'çla bir aralık kardeş kav
galarına yol açmıştır. Neticeyi Şahin üçüncü oğlu 
Alenıgir kazanmıştır. Sonradan Huld-Makanı diye 
tebcil edilen Alemgir'in diğer ismi Evrengzib'dir. 

Aıenıgir, (1618-1707) büyük kumandan vasıf
larına sahih bir hükümdardı. Hindistan'da daha bü
yük bir birlik ve tam bir imparatorluk kurmak için 
devam ettiği mücadelede muvaffak oldu. 1658 den 
1707 ye kadar süren 50 yıllık saltanatı zamanında 
dedelerinin kurduğu devleti daha da büyütmeğe mu
vaffak oldu. Fakat hemen XVIII. asır başlarında 
onun yerine geçen Hindistan hüküm darları, babaları 
ve dedeleri gibi büyük ve tedbirli "olamadılar. Devlet, 
gerik.neğe, parçalanmağa ve mahalli hükumetler 
elinde bölünüp erimeğe yüz tuttu. Bir müddet sonra 
da zengin Hindistan coğrafyası müstemlekeci Avrupa 
devletlerinin siyasi ve iktisadi oyunlarına sahne oldu. 
Aynı zamanda askeri kuvvetleri de olan, Portekiz, 
Hollanda, Fransız ve İngiliz ticaret şirketleri elinde 
hırpalanıp oyalandıktan sonra xıx. asırda bir İngiliz 
müstemlekesi haline girdi. 

* 

Yine XVII. asırda Şarki Türkistan iJleri daha 
talihsiz bir durumda idi. Buraalarda medeni ve ictirnai 
inkişaf tamimiyle durmuş, hatta sönmüştü. O kadar 
ki Kalmuklar, bu ülkeyi, müteakip asırlarda Çin ha
kimiyetine devretmek zorunda kalmışlardı ki bu Türk 
yurdlarını yabancı istilalardan kurtarmak bir daha 
mümkün olmadı. 

Bu asırda bilhassa Birinci Şah· Abbas'ın ölümün
den sonra, Şii ve Safevi İran devleti gittikçe zayıf düş
meğe başlamıştı. Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan 
bölgesinde tam ve kat'i bir hakimiyet kurmayışı da 
Azeri Türkleri için bir talihsizlik olmuştu. 

Halbuki Safevi Saltanıttı'nın ve İran Devleti'nin 
en parlak devirlerinden biri olan Şah Abbas devri, 
bu bölgeler için bir kudret bir emniyet ve bir mede
niyet devri olabilmişti. Saltanatı, babası H üdabende'
nin elinden zorla alarak hükümdar olan Birinci Şah 
Abbas, hem kahraman bir savaşcı, hem iyi bir teşki
latcı idi. Bu hükümdar, memleketi dahilinde askeri 
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ve idadri ıslahat yapmış; Osmanlı devlet idaresinden 
ve Yeniçeri teşkilatından aldığı ilhamlarla Safevi-İran 
Devleti'ni adeta yeniden kurmaya çalışmıştı. 

Bu arada birçok askeri muvaffakiyetler kazanmış, 
bazı İran topraklarını Osmanlılardan geriye almış, 
bilhassa Bağdad'ı geriye almak gibi bir cesaret göste
rerek Osmanlı Devleti'ne karşı, geçici de olsa, şöhretli 
bi� zafer kazanmıştı. Onun bu başarıları hükılmeti 
dahilindeki ve Anadolu'daki Şii Türklerle, Sünni 
müslümanlar arasında karşılıklı heyecan uyandırmış, 
Azeri halk edebiyatında Şah Abbas'ın şahsiyeti etra
fında kahramanlık hikayeleri ve menkıbeler teşekkül 
etmiştir. Bu hikayelerde Şah Abbas bir adalet ve kuv
vet timsali gibi gösterilmiştir. Buna mukabil Şah Ab
bas'ın ölümünden sonra Anadolu Türkleri arasında 
teşekkül eden Genç Osman Hikayesi gibi destani Türk 
hikayelerinde de Bağdad'ın geri alınışı Şah Abbas'a 
karşı Sünni müslüınanlığın zaferi sayılmıştır. Halbılki 
Dördüncü Murad Bağdad'ı geri aldığı tarihde Şah 
Abbas çokdan ölmüş bulunuyordu. Fakat Şah Abbas 
devri geçtikten sonra, Azerbaycan'da gittikçe sönen 
İran hakimiyeti gibi Osmanlı idaresi de bu topraklar
da bir huzur devri temin edememiştir. Şah Abbas'ın 
iyi idare ettiği mezhep propagandaları da ondan son
ra zayıf ellerde kalmıştır. Şah Abbas'dan sonra ne 
Şah Saf i ne de Şah İkinci Abbas devri ve onu takib 
eden İkinci Saf i ve Birinci Hüseyin devirleri Azerbay
can için orada bilhassa Türk kültür ve edebiyatının 
gelişmesine hizmet edecek bir sükun devri olamamışdır. 
Bu bölgede sükunu bozan en büyük amil değişik ka
vimler ve değişik mezhepler arasındaki devamlı çar
pışmalardır. 

* 

XVII. asır, Osmanlı İmparatorluğu'nun da ge
çen asırlardaki büyük hamle ve hakimiyet temposunu 
kaybetmeğe başladığı asırdır. Gerçi İmparatorluk, 
bu asırda (hadi3elere dışarıdan bakan gözlere; içeriden 
de dışarıdan da) yine çok kuvvetli ve muhteşem gö
rünmüştür. Fakat bu zahiri bir azaınetdir ve geçen 
asırlarda atılan çok kuvvetli temellere, askeri ve me
deni büyük zaferlere dayanmaktan doğan bir mazi 
kuvveti içindedir. Aynı sebeplerle imparatorluk, bütün 
asır boyunca, heybetli manzarasından fazla bir şey 
kaybetmemiş ve zaman zaman da XVI. asır ihtişaİnı
nı andıran hamle güçleri göstermiştir. 

Bu yüzdendir ki Osmanlı Devleti'nin XVII. asır 
dünyasında uyanmakta ve ilerlemekte olan yeni dünya 
nizamı ortasında gerek içeriden, gerek dışarıdan bir 
duraklama hatta bir gerileme devresine girdiği, yeteri 
kadar fark edilmemiştir. 

Osmanlı qmparatorluğu, XVII. asra Eğri Fatihi 
ve Haçova l\lcydan Savaşı gaalibi, Sultan Üçüncü 
Mehmed'in idaresinde girdi. Fakat hükümdarın, ho
cası Hoca Saadeddin Efcndi'nin direnmesiyle kazan
dığı bu zafere karşılık Anadolu'da Celali isyanları 
başlamış ve devleti içinden sarsan vak'alara yol aç
mıştı. Üçüncü Mehmed'in 1603 de ölümünden sonra, 
devlet Sultan Birinci Ahmed zamanında devam eden 
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Celali isyanları dolayısıyle Avusturya savaşlarına 
ara vermek istemiş ve bir bakıma XVII. asıra 1606 
da imzaladığı Zitvatorok Muahedesiyle girmişti. 

Çünkü bu tarihe kadar, imparatorluğun ancak 
küçük devlet_ nazarıyle baktığı ve öyle muamele ettiği 
Avusturya, bu muahede ile, Osmanlı Devleti'ne mü
savi bir büyük devlet payesi kazanıyordu. Zitvatorok 
bir zafer muahedesi olmakdan ziyade bir barışa mec
bur olma anlaşması idi ve muahede şartları, devletin 
Avrupa'da ilerleme emellerine adeta bir son verme 
devresine girdiğini ima ve ifade eden bir dönüm nok
tası ifadesi taşıyordu. 

* 

Daha geçen asırda Osmanlı orduları karşmnda 
perişan olan Safevi İran Şahlığı da bu asırda Osmanlı 
Devleti'ne harb açma cesareti göstermişti. Kendi halkı 
arasında ,,büyük" diye anılan Birinı::i Şah Abbas, gi
riştiği bu harblerle önce Osmanlılara verilmiş toprak
ları geri almış hatta ikinci bir hamle ile de Bağdad'a 
girmeğe muvaffak olmuştu. 

Gerçi Sultan Birinci Ahmed zamanında bilhassa 
Kuyucu Murad Paşa'nın sert tedbirleriyle Celali is
yanları bastırılmış, İran'la sulh akdedilmiş, mem
lekette nisbi bir sükun teessüs etmişti. Hatta bu devir, 
İstanbul'a Sultan Ahmed Camii gibi bir sanat ve 
iman şaheseri de kazandırmıştı. Aynı devirde bunun 
gibi, Osmanlı medeniyetinin hala bir zirve'de oldu
ğunu gösteren daha başka deliller, hareketler ve eser
ler de vardı. 

Fakat hala dünya birincisi mevkiindeki bu im
paratorluğun karşısına dikilen ve İmparatorluk da
hilinde çok büyük bir ekseriyetin farkıııa varmadık
ları asıl tehlike Avrupa'da idi. Bu tehlike, Avrupa'ya 
karşı Osmanlı Devleti'ni daima arkadan vuran İran'ın, 
meşgul ve iz'ac edici hareketleriyle büsbütün ehemmi
yet kazanıyordu: Şark, başta mezhep kavgaları ol
mak üzere kendi müzmin ve manasız problemleriyle 
birbirine girerken Avrupa devletlerinin yavaş yavaş 
büyüdükleri, Rönesans'ı takib eden asırlarda yeni 
bir medeniyet devresine girdikleri ve bu medeniyette 
ilerlemekte oldukları bir hakikatti. 

Avrupa'da ilim, fen ve sanat ilerliyor; bu ilerleyiş 
eski ve yeni şark medeniyetlerine benzemiyen bir ka
rakter taşıyordu. Yeni medeniyet, maneviyattan ziyade 
maddeye kıymet veren, aykırı bir istikamette yürüyor
du. Bu yüzden, başka bir hayat ve hamle gücü kazan
mış, yaptığından daha kat'i işler yapmaya doğru ise, 
sistemli, metodlu ve sür'atli bir tempo tutturmuş, 
ilerliyordu. 

* 

Osmanlı İmparatorluğu, devlet otoritesindeki 
zaafın bir misalini de Sultan İkinci Osman faciasında 
verdi. 

* 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

B u  faciada Genç Osman'ın sert ve toy tabiatının 
da bir hissesi vardı. Fakat yaptığı Lehistan seferinde 
Osmanlı ordusunun bozulan taraflarını iyi gördüğü 
de bir hakikatti. Yeniçeri teşkilatının ve yeniçerilik 
ruhu'nun ne kadar bozuk ve aslından ne kadar uzak 
durumda olduğunu farketmek genç padişahın haya
tına mal oldu. Orduda yenilik yapmak şöyle dursun 
bunun ihtimali bile başına gelen ffrciayı önleyemedi: 
Tarihde ilk defa bir Osmanlı padişahı kendi ordusu 
tarafından en ağır hakaretlerle şehid edildi. 

Hadisenin derin manasını idrak eden en cesur 
adam Erzurum Valisi Abaza Mehmed Paşa idi. Meh
med Paşa'nın derhal harekete geçerek çok sayıda Ye
niçeri öldürmesi, facianın manasını daha da belli 
etti. Ancak bu hareket bir şey değiştirmedi. Eğer hil
dise, Genç Osman'ın hayatı,şahsiyeti ve zamanı çer
çevesinde kalıp sirayet etmeseydi o derece vahim ne
ticeli olamıyacaktı. Fakat bu bir başlangıç oldu. Bun
dan sonra ve bilhassa gelecek asırlarda memlekette 
hele Avrupai yenilik ve ıslahat yapmak isteyen bütün 
büyük hükümdarlar ve vezirleri, bu yenilik hareket
leri uğruna ya tahtlarını yahud başlarını vermeğe de
vam ettiler. 

Devlet idaresinde disiplin bozulmuş, idare, oto
ritesini kaybetmiş, eski ve örnek Osmanlı teşkilatı 
zayıf lamış, su' -i ihtimaller çoğalmış, memleket ehli
yetsiz adamların eline düşmüşdü. Devletin iç hatta 
dış siyasetine saray kadınlarının müdahalesi ölçüsünü 
arttırmış ve bir nev'i kadınlar saltanatı devresi baş
lamıştı. 

XVII. asırda bu anarşiyi, önce, Dördüncü Murad'
m çok sert tedbirleri ve icraatı önledi. Genç hüküm
dar, çocukluk devresini atlattıktan sonra, çok sayıda 
adam öldürerek dikkate değer bir otorite sağladı. Bu 
arada Revan zaferi ve ikinci Bağdad fethi gibi, devle
tin Şarkdaki itibarını tazeleyen iki de mühim zafer 
kazandı. 

Dördüncü Murad'ın genç yaşta ölümü üzerine 
Sultan İbrahim devrinde ymiden sarsılan Osmanlı 
saltanatı, Sultan dördüncü Mehmed zamanındadır 
ki bilhassa sadaret makaamına getirilen Köprülüler 
devrinde adeta XVI. asırda ihtişamına yükseldi: 

Dördüncü l\1chmed'in annesi Turhan Valide 
Sultan'ın siyasi basiret göstererek büyük salahiyetle 
sadarete getirdiği ihtiyar Köprülü Mehmed Paşa, 
kuvvetli idaresiyle devlet otoritesini yeniden kurmaya 
muvaffak oldu. Köprülü, çaresiz bir şiddet siyaseti 
kullanmış ve devlete zarar getirmekte olan, türlü mev
kilerdeki türlü ahlaksızlardan 40.000 kişiyi idam su
retiyle memleketi bir nizam ve İntizam devresine gö
türmüş ve bir sükı'.ın ve emniyet nizamı kurmuştu. 

Vasiyeti üzerine yerine geçen oğlu Köprülü Zade 
Fazıl Ahmed Paşa ise Osmanlı tarihinin en büyük 
ve kahraman vezirlerinden biriydi: 

Babasının çok zeki fakat ümmi olmasına mukabil, 
Fazıl Ahmed Paşa, fazıl unvanına layık bir kültür se
viyesine varmıştı. Kuvvetli tahsil görmüş, müderrislik 
yapmış; Erzurum ve Şam valiliklerinde bulunmuş, 
genç yaşta sadrazam olarak devletin ve ordunun bil-
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hassa Avrupa'daki itibarını yeniden arttıran zaferler 
kazanmıştı. Bunlardan Uyvar Zaferi, Avrupa'da 
,,Uyvar önünde bir Türk gibi" sözünü bir kahramanlık 
darbı meseli haline getirmişti. Bozulmuş bir ordu
ya bu türlü nam kazanacak bir ruh ve disiplin vermede 
Fazıl Ahmed Paşa'nın kuvvetli şahsiyetinin büyük 
tesiri vardı. 

İkinci olarak 20 küsur yıl sürmüş Girid savaşı, 
Fazıl Ahmed Paşa tarafındar. tam .bir zaferle bitiril
mişti. Paşa, bizzat Girid'e giderek adanın fethini ta
mamlamış; onun bu zaferi için de Girid seferinde bu
lunan ordu şairleri tarafından türküler ve destanlar 
söylenmişti. Daha sonra Lehistan'a karşı kazandığı 
zaferle de devletin hudutlarını Osmanlı tarihi boyunca 
en geniş seviyeye vardıran bir kumandan olmuştu. 

Onun, savaşta bulunduğu uzun yıllar boyunca 
İstanbul'da sadaret kaymakamlığı yapan ve böylelikle, 
siyasi ve idari büyük tedbir ve tecrübe kazanmış bu
lunan Kara Mustafa Paşa ise devleti daha büyük 
bir geleceğe ikrletme gayretinde idi. Merzifon! Kara 
Mustafa Paşa zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na 
belki de Avrupa devletlerinin hiç birinden geri kal
mamayı sağlayacak büyük bir fırsat çıkmıştı: 

O tarihe kadar, daha çok Habsburg'lar hesa
bına kan dökerek ve Avusturya safında döğüşerek 
Osmanlılara karşı devaınlt müşkülat çıkaran Macar 
milleti, şuurlu Macar kahramanı Tökeli İmre'nin, 
Türklerle anlaşmayı Macaristan'ın geleceği için daha 
doğru bulan siyaseti ile Osmanlı Devleti tarafından 
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kazanılmış bulunuyordu. Böylelikle, Türkiye'nin Bu
din Beylerbeyliği dışarısında kalan Macar toprakla
rında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir Orta Ma
caristan devleti kurulacaktı. Macaristan'ı Osmanlı 
saflarına katacak bu proje yeni ve parlaktı. Bunları 
hesaba katarak İkinci Viyana Muhisarası'nı yaP,an 
Kara Mustafa Paşa eğer biraz daha temkinli ve t�d
birli davranıp da muhasarayı bir fetihle süsleseydi, 
Avrupa ınedeniyetinden geri kalma kaderindeki Os
manlı-Türk Tarihi'nin bu yoldaki dönüm noktası 
ya çok geri kalacak, yahud da hiç bir zaman o derece 
kuvvetli olamıyacaktı. Fakat Kırımlı Murad Giray'ın 
ihaneti ile Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa'nın ihmali 
yüzünden 1683 de Polonya kuvvetleri tarafından boz
guna uğratılan Türk ordusu bu seferki ric'ati ile 
Venedik ve bilhassa Moskova devletine büyük bir 
fırsat vermiş oldu. 

Viyana bozgunu arkasından Venedik ve Rusya, 
Avusturya ve Polonya devletlerini de kendi saf larına 
alan bir Mukaddes İttifak kurarak vakit geçirmek
sizin Osmanlı Devleti üzerine saldırdılar. Osmanlı 
İmparatorluğu'nu parçalamak gaayesiyle açılan ve 
15 sene süren bu harb de Köprülüzade Fazıl Mus
tafa Paşa'nın bir kurşunla alnından vurulması gibi 
ikinci bir talihsizlik sonunda Osmanlı Devleti'nin 
aleyhine döndü. XVII. ası!", 1699 da imzalanan Kar
lofca Muihedesi'nin acı şartları içerisinde kapandı. 

Bu muahede ile, K·muni'nin çocukları, Avrupa'
cla artık bir ric'at devri'ne girmiş bulunuyorlardı. 

xvn. ASIRDA 

ORTAASYA TÜRK EDEBİYATI 
Ortaasya Türkçesi Edebiyatı, XVI 1. asırda artık 

yükseliş devresini tamamlamış w Asya Türklüğünün 
umumi, talihsiz, sosyal hayatına uygıın bir yolda ge
rileme mihverine girmiştir. Gc·rçi Şeybanlı'lardan 
sonra, Astırahanlı'lar da fikir ve sanat hayatını ayakta 
tutmaya çalışmışlar, hele Hıyvc Hanları arasında biz
zat alim ve şair hükümdarlar yetişm iştir. 

Fakat XVII. asırda Ortaasya Türk Edebiyatı'
nın büyük isim ve eser bırakmış tek şahsiyeti, Hıyve 
Hanı Ebü'l-Gaazi Bahadır Han'dır : 

Bahadır Han (Özbek) Hanlarından Yidigir 
Han'ın torunlarındand ır. 

Ebü'l- Gaazi 
Bahadır Han 

1603- 1666 

* 

Babası , Arap Mehmed Han' 
dır. Mehmed Han, bir sa
vaşda, Yayık - Rus Kazakla
rını mağlub ve imha etmiş; 

bu savaştan 40 gün sonra doğan oğluna da Ebü'l-Gaazi 
diye isim koyarak, k�andığı zaferi onun adında ya-

şatmak istemiştir. Ebü'l-Gaazi'nin annesi Mihr-binu 
Hatun r:la yine Yadigar Han torunlarındandır. 

Bahadır Han, daha babası hayatta iken, kardqlni 
arasında çıkan saltanat ka,·galarına karı�mak zorunda 
kalmış; baş\angıçda babasını müdafaa yolunda feda
karca döğüşmüşdiir. Fakat kardeşleri tarafından yaka
lanan babası, gözlerine mil çekilerek öldıiriili.mce, bu 
sefer kendi adına mücadele yollarına girm iştir. Ni
hayet 1642 de Hıyve Hanlığını elde ederek burada 
21 yıl hükümdadık yapmı')dır. Umumiyetle iyi bir 
han olan Bahadır, bir zamanlar, ağabeyisi İsfendi
yar'a yardım ederı:k Özbeklere fenalık yapan Türk
menlerin bu hareketlerini unutmamış ve onları ceza
landırmak isteyrrek, bir intikam duygusuyle, çok sa
yıda Türkmen öldürmüşclür. Hadise, zaman zaman 
Ebü'l-Gaazi'nin iyi hükümdarl ığ ını şiddetle gölgeleyen 
bir zulüm manzarası almı5dır. 

Buna mukaabil Bahadır Han, Rusların Türk 
iktidar ve hakimiyetine devamlı darbe vuran hareket
lerini dikkatle takib etmiştir. Daha ilk anlarda Rus 
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iktidarına karşı cebhe alınış; her hamlesi Türklerin 
ve Türklüğün aleyhine yönelmiş, siyasi, iktisadi, askeri 
ve medeni Rus kalkınma ve genişleme hareketlerini, 
hazan, ümidsizce takib etmek mevkiinde kalmıştır. 

Bu hükümdar, milletinin tarihini şuurlu bir 
şekilde öğrenmiş; tanrı tarafından Türk yaratılmayı 
şeref bilen milli bir duygu içinde yaşamışdır. Onun 
şiirle, edebiyatla, tarihle meşgul olması müsbet ve fay
dalı neticeler vererek Türk edebiyatına bilhassa tarih 
sahasında kıymetli eserler kazandırmışdır. 

Arap ve Fars dillerini ve edebiyatlarını da iyi 
bilen Ebü'l-Gazi'nin Türk dili ve edebiyatı sahasın
daki büyük ıztırabı ve yalnızlığı, çevresinde hatta bir 
Türk tarihi yazdıracak herhangi bir kültür adamı 
ve bir kültür muhiti bulamayışı olmuşdur. 

O devirde şiire, edebiyata, tarihe vakıf insanların 
ancak İrak'da veya Hindistan'da bulunabileceğini 
söyleyen Bahadır Han'ın bir ifadesinde XVll. asır 
Ortaasya kültürü adına hayli hazin bir işaret vardır. 

* 

Bahadır Han'ın böyle 
Şecere-i Terakime milli bir şuurla telif 

ettiği kitaplardan biri 
Şecere-i Terakiıne'dir. Şecere-i Terakime XII. 
asır Moğol tarihcisi Reşideddin'in Camiü'l-Tevarih 
adlı eserine alınan Oğuz Destanı'nı diğer 20 
Oğuzname ile karşılaştırmak; halk arasında ya
şayan, yazılı ve sözlü çeşitli tarih rivayetlerini bir
araya getirmek suretiyle yazılmış, kısa fakat kıymetli 
bir eserdir. Karşılaştırılan Oğuzname'ler, Beylerin 
ve hocaların ellerinde bulunan şecere'lerle Türkmen 
boyları arasında yaşayan menkıbelerdir. Bugün elde 
beş nüshası bulunan Şecere-i Terakime'nin bu nfü.haları 
biribirinden farklıdır. Eserin eski bir nüshası Taşkend 
Kütüphanesi'nde bulunmuşdur. Daha sonra Aşkabad 
Kütüphanesi'nde iki nüshası ve Türkmen boyları 
arasında da diğer iki nüshası bulunmuştur. Bunlardan 
Prof. Samoyloviç tarafından Sovyet İlimler Akade
misi'ne verilen iki nüshadan birine Hocalı Molla, 
diğerine Nuri İşan nüshası denilmektedir. Bu ikinci 
nüshanın Sovyet İlimler Akademisi tarafından Türk 
Dil Kurumu'na gönderilen bir fotokopisi, Kurum 
tarafından 1937 de İstanbul'da basılmışdır. 

Bahadır Han'ın bu kitabında Hindistan'daki Tuğ
luk'lar ve Halaç'lar hakkında, ayrıca Horasan Türk
lerine aid, kıymetli rivayetler de vardır. 

Eserini Türkmen hocalarının arzusu üzerine 
yazdığını söyleyen Bahadır Han'ın bu kitabı Türkmen
ler arasında uzun müddet sevilmiş, okunmuş ve istinsah 
edilmiştir. Eserin henüz bütün nüshaları toplanarak 
tenkidli bir bir basımı yapılmamışdır. Şecere-i Tera
kime, ilk defa Rus alimi Tumansky tarafından 1892 
de Rusca olarak Aşkabad'da basdırılmışdır. 

Şecere-i Terakime'de kullanılan dil, önce Nevai 
ve Babür ile tekamülüne varmış bulunan edebi Or-

Bu nüshalar hakkında gerekli bibliyogra
fik bilgiler, bastıran nüshanın Önsöz'ündedir, 
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taasya Türkçesi'nin Özbek lehçesi ile birleşmesinden 
meydana gelmiş bir XVII. asır Ortaasya Türkçesi'
dir. Bu dil klasik Türkçeden çok halk diline yakındır: 
Eserde, halk arasında okunduğu zaman kolayca an
laşılsın diye sade, külfetsiz, tabii bir lisan kullanılmışdır. 

* 

Bahadır Han'ın ikinci mühim 

Şecere-i Türk eseri Şecere-i Türk adlı kitap
tır. Bu eser, daha çok, XV. 
asrın ikinci yarısından Ba

hadır Han zamanına kadar Harzem'de iktidarı 
elinde tutan Yadigaroğulları - Şeyban-Özbek Hanları 
ailesinin tarihini ve şeceresini tanıtmak maksadıyle 
yazılmıştır. Eser, Adem Peygamber'den Ebü'I-Gaazi 
devrine kadar Türk Tarihini dokuz fasıl içerisinde 
anlatır. Destan-hatıra, tarih karışımı bir anlatışla; 
açık, sade bir dil kullanılarak ve mümkün olduğu 
kadar tarihe sadık kalınarak yazılan bu eserde eski 
Moğol hanlarına, Cengiz ve Cengiz oğulları tarihine 
aid mühim ve kıymetli bilgiler vardır. 

Bahadır Han bu eserinde de klasik Nevai ve Babür 
Türkçesinden ayrı ve içinde mümkün olduğu kadar 
yabancı kelime bulunmayan, daha çok Harzem saha
sında kullanılan bir halk Türkçesiyle yazılmıştır: 
,,Bu tarihi iyi ve kötü herkes anlasın diye Türk dili 
ile yazdım. (Türki til birle ayıttım.) Türkçeyi de öyle 
söyledim ki beş yaşındaki çocuk bile anlar. Açık olsun 
diye Çağatay Türkçesi'yle Arapça ve Farsca'dan bir 
kelime bile katmadım.3" Cümleleri, bunu gösterir. 

Bununla beraber Bahadır Han'ın kitabında ,,bir 
kelime bile katmadım" denmesine rağmen, Arapça 
ve Farsca'dan Türkçeleşmiş epey kelime vardır. Başta 
tarih ve kelime sözleri olmak üzere ecel gibi, kitap, 
destan, Vatan, taraf, resim ve şecere gibi sözler 
bunlar arasındadır ve bir istatistiğe göre mesela 180 
kelimelik bir sahifesinin yüzde 9 nisbetindeki keli me
Ieri Arabi ve Farisi'den alınmış kelimelerdir. Bu nokta, 
belki de Ebü'l-Gaazi'nin lisan anlayışında daha o ta
rihde Türkçeleşmiş kelimeleri Türkçe saymak şeklin
de ileri bir zihniyet bulunmasından veya böyle keli
meleri yadırgamıyacak kadar Türkçenin kendi keli
meleri saymasındandır. 

Ebü'l-Gaazi Bahadır Han'ın kitabına ,,Çağatay 
Türkçesi'nden de kelime almadım" deyişi ise bir hayli 
manalıdır. Bu, Özbek hükümdarının belki de Moğol 
hakimiyeti altındaki Türkçe'ye ve dolayısıyle Moğol 
istilasına karşı, o devir Türkleri ara�ında mevcud, 
bir sitemin ifadesidir.4 

a Bahadır Han'ın bu hareketi Ortaasya'da 
Halk için edebiyat anlayı,ının dikkate değer bir 
ifadesidir. 

4 Burada kullanılan Çağatay dili tabiri, her 
halde Nevai ve Babür Türkçesi manasında değildir. 
Çünkü Nevai ve Babür, eserlerini (çagatayi ile 
değil) Türki ile yazdıklarını bizzat ifade etmiş
lerdir. (Bk. Abdülkadir inan, Ebülgaazi Bahadır 
Han ve Türkçesi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 
1957) 
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Ebü'l-Gaazi Bahadır Han, bu eserini, kuvvetli 
hafızasına güvenerek ,,Tarihi ezber bilen" bir tarihci 
sıfatıyle yazmışdır. Bununla beraber kitabının eski 
Moğol tarihine aid bilgileri için bazı kitaplardan is
tifade ettiğini de haber vermiştir. Faydalandığı kitap
lar arasında Tabib Reşidüddin'in Cami'ü't-Tevarih 
Hoca Reşid'in Tarih-i Reşid-i ve Şerafeddin Yezdi'
nin Zafernamesi vardır. Ebü'l-Gaazi, ayrıca, kendi 
elinde bulunan 17 Cengizname nüshasından da isti
fade etmiştir. 

Bahadır Han, bu son kitabının 313 sahifesini 
bizzat yazmış ve 1663 de vefat etmesi dolayısıyle eksik 
bıraktığı eserin diğer 16 sahifesini de oğlu Enôşe Han 
tamamlamıştır. (1665) Enuşe Han'ın Şecere'yi tamam
laması, babasının güveni ve vasiyeti üzerinedir. Böy
lelikle eserin son 16 sahifesini yazan, ayrıca, şiirle; 
edebiyatla meşgul olduğu bilinen Enuşe Han da asrın 
Ortaasya - Harzem Türkçesi'nin hükümdar edible
rindendir. 

Şecere-i Türk kitabı, Avrupalı müsteşrikler tara
fından, bilhassa Türk-Moğol tarihi bakımından mü
him bir eser olarak karşılanmış, Almanca'ya, Fransız
ca'ya, Rusca ve İngilizce'ye tercümeleri yapılmıştır.5 

Kitabın Türkçe aslı, ilk defa, İbrahim Halfin ta
rafından 1824 de Kazan'da neşrolunmuştur. Aynı 
kitabı Türkiye Türkçesi'ne önce Ahmed Vefik Paşa 
çevirmiştir. Vefik Paşa'nın Tasvir-i Efkar Gazete
si'nde ve sonradan kitap haline konulabilir bir şekilde 
tekfika edilen bu tercümesi (1863-1864) Eylül-Şubat) 
tam değildir. Paşa, eserin Adem Peygamber'den Mo-
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ğollara kadar iki bab'ını tam olarak ve Cengiz devrine 
aid 3. bab'ı kısmen çevirmişdir. Aynı eser, Türkçe'ye 
ikinci defa Dr. Rıza Nur tarafından çevrilmiştir. 

* 

Allah yar Bu asrın Ortaasya Türk ede-

( Ölüm. 1713) biyatına umumi bir bakışla 
bakıyorken, Özbek Türkleri'

nin sofi şairi Allah Yar'ı unutmamak gerekir. XVII. 
asrın ikinci yarısında yetişip tekke mensupları arasın
da saygı ve alaka gören bu şair, Özbeklerin Hıta soyu 
beylerindendir. Buhara Hanlığı'nda gümrük (tamga) 
idaresi reisliği yapmıştır. 

Mensup olduğu tarikat Nakşibendilik'dir. Tasav
vufa ve ahlaka dair, Farsca ve Türkçe muhtelif eserleri, 
didaktik manzumeleri vardır. Bunlar arasında en 
tanınmışı, devrinin Özbek Türkçesiyle yazdığı Seba
tü'l-Acizin adlı, didaktik manziımesidir. Bu ese
rinde: 

Yazıldı farisi (ti!) birle mektub 
Anı kiü kördiler Türke yarenler 
Dediler ger du'a kılsa erenler 
Bitilse Türki til birle akide 
Könüller bolsa andın arenıide 

gibi mısralarında görüldüğü gibi, ,,Fars diliyle yazılan 
eserlerden Türk dostların şikayetci olduğunu ve imana 
aid eserlerin Türk dili ile yazılmasından gönüllerin 
haz duyup ferahlayacağını" söyleyerek bdar, Türk 
dili şuuruna sahip bulunuyordu. 

XVll. ASIRDA 

AZ ERİ LEHÇESİ . ...... EDEBiYATI 
XVII. asırda, İran ve Azerbaycan bölgesinde, 

Türk edebiyatının gerek nazım gerek nesir nev'ilerinde 
çeşitli eserler veren şair ve yazarlar az değildir. Ancak 
bunlar, geçen asırların büyük şöhretleriyle ölçülecek 
seviyede değildir. 

Bunun mühim sebeplerinden biri, Farisi'nin, bu 
asırda, Hindistan saraylarında olduğu gibi, Safevi 
sarayında ve çevresinde de yeniden rağbet kazanmış 
olmasıdır. Esasen İran şairlerinin de birçoğunu Hin
distan saraylarına çeken bu devirde yalnız Azeri şiiri 
değil, İran şiiri de eski kudretinden uzaklaşmışdır. 
Bu devirde yalnız Şii İnanışların müterennimi olan 
manzı'.ımelerdir ki sanat derecelerinin düşüklüğüne 

Bu tercümeler ve mütercimleri h. bibli
yografik bilgi İçin bk. Zeki Velldi T ogan, Ebül
gazi Bahadır lian1 T, l. lV, &1 81 - 82, 

rağmen, revaç görmeğe devam etmiştir. Diğrr tarafdan 
çok açık saçık söyleyişler halindeki, yine düşük dere
celi, aşk ve şehvet şiirleri de Azeri-İran edebiyatında 
rağbet gören manzumelerdir. 

Safevi sarayında hükümdar ailesinin dili Türkçe'
dir. Umumiyetle Türk unsurundan meydana gelen 
ordu lisanı da yine ekseriyetle Türkçe'dir. Bunlar, 
Türkçe'nin resmi dil ve konuşma lisanı olarak da yer 
yer ve zaman zaman rağbet görmesinde tesirli ölmuş
dur. Yine böyle bir rağbet yüzündendir ki bu asırda 
bazı şairler, şiirlerinde çok sayıda Türkçe kullanmak 
fakat Türkçe kelimeleri Fars gramer kaaidelerine 
göre tasarruf etmek şeklinde yeni bir edebiyat dili 
uydurmaya çalışmışlardır. Bir aralık saraydan da il
tifat gören bu dil, bütün uydurma dilin gihi söyliyerek 
sözü kalmamış bir edebiyatın ifadesi olmuş ve zamanla 
uputulup gitmiştir, 
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X\'I I. asır Azeri şairleri için-
S a i b <le, daha çok bir İran şairi 

(1591 ? - 1671) diye bilinen, Tcbrizli Saib'in 
mühim mevkii vardır. 

Saib'iıı babası Mirza Abciürrahim',dir. Şair grnç
liğinde Hicaz'a gitmiş, dönüşünde Osmanlı İmpara
torluğu dahilinde de birkaç yer dolaşmışdır. Hicaz'a 
gitmiş, dönüşünde Osmanlı İmparatorluğu dahilim!<' 
ele birkaç yer dolaşmışdır. Hin<listan'a giderken uğra
dığı Kalıil'<le kendisine rütbe, unvan ve dize veril
mişdir. Bir mücldrt Hinclistan'da Ağra'<la kaldıktan 
sonra, Şah I I. Abbas zamanında İran'a dönen Saib 
bu hükümdar tarafından melikü'ş-şu'ara'lıkla taltif 
edilmişdir. 

Şöhreti Hind, İran ve Anadolu 'ilkelerini tutmuş 
bulunan Saib'e daha kendi hayatında başlavarak birçok 
Hind, Azeri ve Osmanlı şairleri tarafından nazireler · 
yazılınışdır. 

�iirlı·rinde aşk, tasav·:ui ve hikmet çizgikri zengin 
bir ses, bir kafiye ve mecaz anlaşması hfılinde; teren
nüm "dilmişdir. nilhassa hikmet i'ade ed1"n �iirleri, 
Osmanlı-Türk ı·tkhivatında asrın büyük şairi Nabi 
üzerinde tesirli olmu;dur. Farisi �iirlerinin mühim bir 
kısmı kPndinden önceki kendi zam.anındaki İran şa
irlerine nazire olarak söyknmişdir. 

Bu şair İran edebiyatında Hind üslubu denilen, 
zengin lıayfıller, mt>Cazl.ır ve mazmunlarla süslü ve 
sanatlı, hus\ısi bir üslü bun ku\·vetli mümessilidir. İçinde 
Türkçe gazelleriyle Türkçe - Farsca mülemmİı.lar da 
bulunan bir Divan'ı İstanhııl'da Koca Ragıb Paşa 
Kütliphfınesi'ndedir. Diğer kıymetli bir divan'ı An
kara'da IJ;J - Tarih Faküitesi yazmaları arasındadır. 

S;"ıitı'in diğı·r mühim manzürn eserleri Kande
har-name ile Mahmud-Ayaz isimli mesnevileridir. 
Birin!'İ mesnf>\·i Kandelıar'ın Şah İkinci Abbas tara
fından fctlıedili�ini t asvir \·e hikaye eder. İkind mes
nevi Sultan :\Iahmııd ile nedimi Ayaz arasında süren 
m;in·r;ivı aıılatır. 

Çok \'f·liıd bir şi"ıir olan Saib'in manziım eserleri
nin m"!'miııı 120.000 beyit tutarındadır. Şairin Beyaz 
ad ını n·rdİQİ muııtelıib:it rrıerınüası <la bunlar arasın
dadır 'lif' İı_İııck kenel i şiirleri de vardır. İran \'e Türk 
e<lebi,:ıtında verl .. smiş, haklı bir kanaate göre S;lib, 
klasik. 

İran �iiriııiı: , şuhret ve tesiri kendi ülkesinin 
hudutlarını aşan, son büyük üstadıdır.6 

Yine bu asırda Fars şiirler.inden başka Azeri 
Türkçe'siyle söylediği şiirlerle Azeri lehçesi edebiyatına 
bir renk ve hareket veren diğer mühim bir şair de, 
Avşar Tıirklninden, Tarzi'dir. Türkçe kelimeleri 

Saib hakkında tamamlayıcı bilıJiler ıçın 
fU eserlere bk. Muhammet Ali Tarbiyet, Danişmen• 
dan·ı Azerbaycan, Tarhan 1314, S. 217 - 226 
E. Browne, Persian Litterature in modern times, 
Cambridge, 1924, S. 265 - 277, Ayrıca, Tahsin 
Yazıcı, Saib Madd. T. 1. An, bibi. Ş. 7fS- 77. 
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İran gramerine ayarlayarak şiiri bu kelimelerle söy
leyen Tarzi, böyle geçici bir modanın temsilcisidir. 
Tarzi'nin bu tarz söyleyişleri bir aralık Şah Safi tara
fından takdir edilmiş ve bazı takipçiler yetiştirmiştir. 
Fakat ne Türk, ne İran dilleri selikasına uyabilen böy
le söyleyişler kısa ömürlü bir şaka ve latife üslühu 
yaratmakdan ileri geçememişdir. Esasen bir hiciv ve 
gazel şairi olan Tarzi'nin tabii lisanla yazdığı şiirler 
arasında daha uzun ömürlü söyleyişleri vardır. 

Asrın, sonradan Saib'e yakın bir şöhret kaza
narak üstad tanınan diğer mühim bir şairi de Te'sir 
mahlasıyle şiirler söyleyen, Mirza Muhsin'dir. Te'sir, 
Şah Birinci Abbas devrinde İsfahan'a yerleşen bir 
Türk ailesine mensupdur. Şiirlerini umumiyetle Farsca 
yazan bu şairin Türk diliyle söylenmiş gazelleri de 
vardır. 

Bunlardan başka, Türkçe Divan'ı Prof. Ahmed 
Cafcroğlu tarafından Azerbaycan Yurd Bilgisi Mec
müası'nda neşrolunan 7, Şair Melik Bey Avcı da 
XVII. asır Azeri Türkçesi edı.-biyatının mühim bir 
şairidir. Bu şairin klasik Azeri şiir lisanına mümkün 
olduğu kadar, Azeri tabirlerini getirmeğe çalışması, 
oııun dikkate değer bir tarafıdır. Melik Bey Avcı üze
rinde bir tarafdan büyük şair Fuzuli'nin diğer taraf
dan, Türkçe şiirle� de söylediğini bildiğimiz İran 
şairi Saib'in tesiri vardır. 

Asrın mesnevi şairleri arasında Şah Birinci Abbas 
zamanında Varaka ve Gülşah, Zenbfır ü Asel, 
Dam ü Dine adlı mesnevileriyle şöhret kazanan 
Mesih.i gerek şöhreti, gerek tesirleriyle zikre değer 
bir sanatkardır. 

Yine bu asrın İran hükümdarları arasında da 
Türkçe ve Farsca şiir söyleyenler olmuşdur. Bunlardan 
Şah İkinci Abbas'ın Sani rnahlasıyle söylediği şiirler 
arasında hayli tanınmışları vardır. Bu hükümdar, 
alimleri ve şairleri himaye suretiyle de devrinin Türk 
ve İran edebiyatına hizmette bulunmuşdı,;r, 

Asrın vezir şairleri arasında İse Şah İkinci Ab
bas'ın vak'anüvis tfırihcisi ve Şah İkmci Safi'nin veziri 
Mirza Tahir Vahid Tebrizi'yi kaydetmek yerinde 
olur. Bu şair ve edib vezirin bir tarih'i, Farsca ve 
Türkce şiirlerini ihtiva eden bir Divan'ı ve ayırca hu
susi takdir ve alaka görmüş nesirleri vardır. 

Önce söylediğimiz gibi, geçen asırdaki büyük 
şöhretler seviyesinde olmamak hatta X\'II. asrın Saib'i 
kadar da başarı ve şöfıret kazanamamakla beraber 
bu asırda gerek Azeri Türkçesine gerek İran şiirine 
hizmet etmiş daha birçok Türk edibi ve şairi yetiş
mişdir. Bunların isimleri ve eserleri hakkında umumi 
ve bibliyografik bilgiler için M. Fuad Köprülü'nün 
T. 1. An. d�ki Azeri Edebiyatı maddesine bakılmalıdır. 

lstanbul, 19331 sa7ı: 1� - H - lS. 
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xvn. ASIR 
•• • • A 

OSMANL I TU R KÇES I ED EB i YAT I 

Asrın Medeııi ve 
içtimai Hayatına 
Toplu Bir Bakış 

x V II. asırda içtimai ve idari 
hayat için için gerilediği hal
de, Osmanlı İmparatorluğu 
sahasında kültür, sanat ve 
edebiyat hayatı, alıştığı yük
seli�e devam etmişdir. 

Osmanlı sanat!'1m şaheserlerinden 
Sultan Ahmed camiinin Çini cenneti 

O kadar ki, bir cemiyette idari, medeni ve içtimai 
hayat ileri ise sanat ve edebiyat hayatı da ileridir, diyen 
Edebiyat Tarihi'nin bu asırda yanıldığı görülür: XVII. 
asırda idari ve içtimfıi hayattaki gerilmenin edebiyat 
hayatına tesiri olmamışdır. Bunun belli ba�Iı sebebi, 
sanat ve edebiyat sahasında geçen asırlarda atılan 
temellerin ve varılan seviyenin sağlamlığıdır. 

O kadar ki bu temeller üzerinde yükselen Os
manlı medeniyeti, xvn. asırda, idari, iktisadi, askeri 
ve içtimai bakımlardan bir gerileme devresine· giril
diğini hissetmemişdir. 

Gerçi  Osmanlı sanatı bu asırda, mesela mimari 
sahasında bir mimar Sinan yetişdirmemiş, fakat bir 
Sultan Ahmed Camii ve bir Yeni Cami inşasından 
da geri durmamışdır. 

Sultan Ahmed Camii, Mimar Raşı Sadefkar 
Mehıned Ağa'nın bir şaheseridir ki XVII. asırda 
Osmanlı mimarisi mermercilik, çinicilik ve süsleme 
sanatlarının üstün seviyede bir kompozisyonu halinde 
yücelmiştir. Sanatkar Mehmed Ağa'nın hem bir 
mı'.ısıki sanatkarı, hem ince bir sedefkar hrm de İstan
bul'un çehresini bir Sultan Ahmed Camii ile tamam
layacak kadar büyük bir mimar olduğu bilinir. Altı 
narin minare çerçevesindeki heybetli yapısına ve kub
belerine rağmen adeta şeffaf bir abide imiş gibi, göz
lere sed çekmeyen, ince ve mevzun bir yükseliş, bu müs
tesna abidenin çizgilerinde X\'II. asır Osmanlı mede
niyetinin inceliğini gösterir. Temeli Sultan Birinci 

XVII. Asır miınari şaheseri Sultan Ahmed Camii 
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Ahmed tarafından 1609 da atılan bu abidenin topra
ğına bizzat hükümdar tarafından vurulan ilk kazma 
Topkapı Sarayı Müzesi'ndedir. Bu mabed'in, ağır 
yapılı, kalın görünüşlü bir bina olan Ayasofya Camii 
karşısında bu ölçüde narin çizgilerle yükselişi de ayrı
ca manalı hadisedir, Mabedin iç alemi bir çini cenneti 
tesirindedir. Camiin mermerden yapılan muhteşem 
kıble kapısı, umumiyetle büyük kapılar yapmakdan 
hoşlanan Osmanlı kapı anlayışının yeni bir şaheseridir 
ve bir kapı gibi değil, bir tak-ı zafer gibi yükselir. Bu 
kapının tunçdan mamul kanadları, büyük Türk sey
yahı Evliya Çelebi'nin babası, Derviş Mehmed 
Zılli tarafından yapılmışdır ki milletlerarası sanat 
aleminin dikkatini ve hayranlığını kazanmış, nadide 
bir eserdir. 

Sultan Ahmed Caminin mavi çinilerle işlenmiş 
iç gö�·ünüşü 

Asrın diğer bir mimari şaheseri Yeni Cami'dir. 
XVII. asrın mimari imkanlarıyle deniz kenarında 

hatta kısmen deniz üstünde yapılan ve temelieri su 
içine atılan bu muazzam binanın kuruluşundaki teknik 
ve salabet, Osmanlı mimari sanatının zaferleri arasın
dadır. Yeni Camiin planları temelleri ve ilk yükselişi 
Mimar Davud Ağa'nın; devamı ve bitirilişi de (ese
rin inşası türlü fasılalarla 60 yıldan fazla sürdüğü için) 
Mimar Ahmed ve Mimar Mustafa Ağalarındır. 
Fakat eser, pek haklı olarak Davud Ağa'nın kabul 
edilir. Bu cami gerek umumi yapılışındaki kütle mi
marisi, gerek iç süslemeleri bakımından, dünya ölçü
sünde muhteşem sanat şaheserindendir. 

lznik çinileriyle işlenmiş Yeni Caminin içi 
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Mabed mimarisinde bu ölçüde şaheserler vücuda 
getiren XVII. asır, bu mimariye Topkapı Sarayı'na 
ilave edilen Revan Köşkü, Bağdad Köşkü gibi, dev
letin Şarkdaki itibarını tazeleyen askeri zaferlerin ha
tırası halinde inşa edilen ve yine Türk mimari ve süs
leme sanatlarının birer şaheseri değerindeki abideleri 
de ilave etmişdir. 

XVII. asırda mimari sanatına müsavi dereceye 
yükselen diğer büyük bir Türk sanatı da musıkidir. 
Geçen asırlarda fetih yapan ordulara hamle neş'esi 
vermiş; tekkelerde ayin yapan inanmışları sema'a 
kanadlandırmış bu musıki xvıı. asırda büyük isimli 
ve şöhretli üstadlar yetişdirmişdir. 

Oğuz Türklerinin Anadolu ve Balkanlar Türki
yesi'ne Asya'dan getirdikleri bu musıki bir yandan 
halk musıkisi bir yandan mehter musıkisi, bir yandan 
Mevlevi musıkisi v.b. gibi kollarda hareketlenerek, 
yeni vatan topraklarında, öteden beri dini veya profan 
mahiyette çeşitli gelişmeler gösteriyordu. Aynı geniş 
bir imparatorluk coğrafyasından ses alarak XVII. 
asra her bakımdan incelmiş ve yükselmiş bir musıki 
olarak İntikal etmiş bulunuyordu. 

Bu asrın ortalarında yetişerek sonradan ,,ışıklı 
dantelalar bestekarı" diye vasıflandırılan Hafız Post 
asrın ilk kudretli musıki üstadıdır. Onu bu şekilde va
sıf landıran, en tanınmış eseri Rast makaamında, Yörük 
Semai usluliyle bestelediği ,,Gelse o şuh meclise naz ü 
tegaafül eylese" mısraıyle başlayan bir güftenin şuh, 
aydınlık, ince ve hareketli musıkisidir. 

Hafız Post'un talebesi, büyük sanatkar Buhôri
zade Itri ise, Türk klasik musıkisini zirveye ulaşdıran 
dehalardandır. 

Naat'ı, Ayin'i, bilhassa bayram ve teravih namazla
rında camilere nüfüz ederek Türk ibadetini asırlarca bir 
kat daha ilahileşdiren ve bütün bir millet tarafından, 
zaman zaman, koro halinde söylenişi atmosferi dolduran 
Tekbir'i, asırların hafızasına işlenmiş bestelerindendir. 

Bu bestekarların yapdıkları büyük iş, XX. asırda 
Yahya Kemal tarafından Eski Musıki ve Itri şiirle
leriyle tarif edilmişdir: ,,Bu neslin ortada dahicedir 
başardığı iş; Vatan nasıl karışır musıkiyle, göstermiş." 

mısra 'larınd a onların ya pdıklan iş hulasa edilmişdir. 
Bu sanatkarların engin bir vatan coğrafyasından yük
selen sesleri duyarak vücuda getirdikleri bestelerin 
diğer bütün unsurları ise yine Yahya Kemal'in Itri 
isimli şiirinde şu mısraiarla ifade edilmişdir: 

Ta Budin'den İrak'a Mısır'a kadar, 
Fethedilmiş uzak diyarlardan, 
Vatan üstünde hürr esen rüzgar, 
Ses götürmüş bütün baharlardan. 
O deha öyle toplamış ki bizi, 
Yedi yüz yıl süren hikayemizi 
Dinlemiş ihtiyar çıııaı;lardan. 
Môsıkisinde bir tarafdan din, 
Bir tarafdan bütün hayat akmış, 
Her tarafdan Boğaz, o şehrayin, 
Mavi Tunca'yla gür Fırat akmış. 
Nice seslerle gök ve yerlerimiz, 
Hüznümüz, şevkımiz, zaferlerimiz, 
Pize l,enzfı- o kii.Qıat ııkını!j· 
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XVII. asır, dini, hukuki ilimler sahasında İbn-i Kemal 
gibi, Ebü's-Suud g ibi, Kınalızade gibi büyük alimler 
yetiştirememiş; buna mukaabil, tarih, coğrafya ve 
bibliyografya vadisinde Naima gibi, bilhassa Katib 
Çelebi gibi, Türk ilminin kendisiyle asırlar boyu ifti
har edebileceği bir ilim adamı yetişdirmekden de uzak 
kalmamışdır. 

Büyük İmparatorluğun bütün iç ülkelerini, ha
zan dışını, adım adım gezerek gördüğü sosyal hareket 
ve hadiseler kadar, sanat ve medeniyet hadiselerini 
de derin görüşlerle yazan bir Evliya Çelebi yetişdir
mesi ise hem Türk, hem dünya ilmi için ciddi ve sevimli 
bir kazanç olmuşdur. 

Şiir sanatı vadisinde ise Nef'i, Naili, Yahya, Neşati 
v.b. gibi şairlerin yetişmesi, asrın büyük kazançları
dır. Dini ilimlerin geçen :ısırlardaki kadar kudretli 
simalara sahip olamayışı, medresenin yer yer dar ve 
ve mutaassıp bir çerçeve dahiline girmesindendir. 
Bu taassup havası Arnavudlar gibi, Boşnaklar ve Lazlar 
gibi, sonradan müslüman olan zümreler arasında ye
tişen din adamlarında daha sert ve her türlü tavizden 
uzak bir şekilde esmişdir. Yine bu yüzdendir ki bu 
asırda medrese-tekke mücadelesi yeniden alevlenme 
istidadı göstermiş, fakat tekkenin geçen asırlardaki 
kadar saf ve idealist bir havaya sahip olamayışı, bu 
seferki mücadelede medrese'nin ağır basması gibi 
muvazene bozucu bir talihsizlik olmuşdur. 

Asrın başlarında Aziz Mahmud Hudıii gibi, 
İstanbul'da ve asrın sonlarındaNiyizi-i M�sri gibi, 
Bursa'da iyi tesir uyandırmış, geniş şöhret yapmış tasav 
vuf büyükleri olmuşdur. Fakat bunlar, bütün kuvvetli 
şahsiyetlerine rağmen, medrese taassubunu önleyebil
mek hatta bu taassubun hızını kesmek yolunda (daha 
çok umumi ve içtimai hayatın maddi ve manevi buh
ranlara akışı yüzünden) yeter derecede tesirli olama
mışlardır. 

XVII. asrın en parlak edebi inkişafı ise Aşık 
Edebiyatı vadisindedir. Geçen asrın sonlarınd?. yeti
şerek aşık tarzı söyleyişde büyük hamle yapan Kara
caoğlan'dan sonra, XVII. asırda Aşık Ömer gibi, 
Gevheri, Katibi, Kul Oğlu, Aşık, Gaazi, Aşık Hasan, 
Demircioğlu, Seyyahi, Osküdari, Keşfi, Kayıkçı Kul 
Mustafa v.b. gibi çok sayıda ve bir kısmı çok geniş 
tesirli saz şairlerini bir arada yetişdiren bu asır, Aşık 
Edebiyatı için bir altun devri olmuşdur. 

Başta Genç Osman ve Kerem ile Aslı hikayeleri 
olmak üzere, Anadolu'nun bağrında şekillenen halk 
hikayeleri ile çeşitli savaşlara aid, küçük, halk türkü 
ve destanlarının yahud sosyal hayatın aksayan taraf
larını ve bu hayatın gülünç tiplerini karikatürize eden 
içtimai destanların, hep bu asırda teşekkül ettikleri 
veya çoğaldıkları düşünülürse, Türk saz şairleri edebi
yatının XVII. asırdaki zenginliği ve çeşitliliği daha da 
dikkati çeker . .  

Her halde, İmparatorluğun siyasi, idari ve askeri 
gerileyişlerine rağmen, sanat ve edebiyat hayatının 
ileri hamlelerine kuvvetle devam edişi, bu hayatın 
geçen asırlardaki sağlam temellere dayanabilmek gibi 
eııaslı bir talihe mazhar oluşundan ileri gelmişdir. 

Divan Şüri 
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Klasik Türk şiiri, teknik, 
ahenk ve zariflik bakımın
dan, XVII. asırda biraz 
daha oturmuş ve güzelleş

mişdir. Asrın Divan Şiiri, asırlardan beri örnek edin
diği İran şiirinden aslaa geri sayılamıyacak bir olgunluk 
çağına varmış ve çağdaş İran edebiyatını ciddi bir 
surette geride bırakmışdır. 

· Esasen bu asrın Türk-Osmanlı şairleri artık İran 
edebiyatına eskisi kadar değer vermiyorlardı. Türk 
şiir sanatı , asırlardan beri bilhassa Türkçe söyleyiş 
bakımından hayli yerli ve milli bir istikaamet almış 
bulunuyordu. Kullanılan Türkçe kelimelerin, Türkçe 
deyimlerin ve halk söyleyişlerinin, bu arada, Türk 
şiirine mahsus bir seslendirişin bu şiire verdiği çehre 
şüphesiz çok milli idi. Türk şiiri daha geçen asırlarda 
Ahmed Paşa, Necati ve Nevai gibi; Fuzuli ve Baki 
gibi, kendi klasiklerini yetişdirmişdi. XVII. asrın bir
çok sanatkarları artık İran şairlerini değil, kendi klasik
lerini örnek edinmişlerdi. Ortaasya Türk şiirinde nasıl 
bir Nevai Mektebi vücuda gelmişse Anadolu ve Bal
kanlar Türkiyesi Edebiyatı'nda da şimdi bir Fuzuli 
Mektebi, bir Baki Mektebi hatta bir Riihi Mektebi 
teessüs etmiş bulunuyordu. 

Bununla beraber, devrin şairleri içinde, İran 
şiirine hala bir göz atanlar eksik değildi. Şirazlı Urfi'
nin, Muhteşem, Şevket, Saib gibi İran şairlerinin 
bazı kuvvetli tesirlerine mesela Nef'i'de, Nabi'de veya 
Naili-i Kadim'de rastlamak bir tesadüf olmuyordu. 
Kendisini Hafız'dan, Muhteşem'den üstün görmeğe 
çalışan ve ancak Hakani ile denk olmayı kabul eden 
Nef'i'nin böyle söyleyişleri sadece mübalağalı bir te
zahür değil, biraz da kendi sanatına inanışın bir ifa
desi idi : Nef'i, gerçekden, Osmanlı-Türk kasideciliğine 
bir canlılık ve heybet getirmiş ve Türk divan şiirinin, 
seri halinde, en ahenkli kasidelerini söylemeğe mu
vaffak olmuşdu. 

Yahya gibi, Bahai gibi, Naili ve Neşati gibi şairlerin 
ise gazel vadisinde ulaşdıkları merhale, Nef'i'inin ka. 
sideciliğinden aslaa geri değildi. 

Bu asrın ikinci yarısında bir tefekkür edebiyatı 
çığırı açan Nabi, yahud Mesnevi edebiyatına yeni 
mevzularla iltihak eden Nevi-zade Atai, XVII. asır 
edebiyatının zirvelerinde bulunan isimlerdir. Bunlar
dan başka : Nadiri, Rami Mehnıed Paşa, Fasih, 
Riyazi, Sabit, Fehim, Vecdi, Sabri gibi daha bir 
çok şair, devrin Divan şiirine çeşitli hareketler veren 
simalardandır. 

* 

Hükümdar Şairler Bu asrın Osmanlı hüküm-
darları içinde şiir söyleyen-

ler bulunmakla beraber, devrin hükümdar şairleri, ge
çen asırların Fatih, Selim, Kanuni gibi hükümdarlarıyle 
ölçülebilecek seviyede değildir. Bu asrın hükümdarları 
da, yine seviyeleri ölçüsünde, alimlere, şairlere saygı 
ve anlayış göstermeğe devam etmişlerdir. Fakat bu 
anlayış, mesela Nef'i gibi bir şaire hatta en sert ve ze
hirli söyleyişlerine rağmen, söz ve hayat hakkı vermeğe 
devam edecek olgunlukda değildir. 
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XVII. asırda ancak üç yıl yaşayan Sultan Üçün
cü Mehmed de şairdi ve Adli mahlasıyle şiirler söy
lüyordu. Bu arada : 

Y ohdllrllr :aulm� rıziimız adle bla miilller&a 

Q&alertlz Hakk'iin rızii•ın emrine kiilllerll• 

gibi adalet ifade eden sözlerine rağmen, ne kendisi, 
hakiki bir adaletin mümessili olabilmiş ne de şiirleri 
gelecek asırlara kalabilecek bir seviye göstermişdi. 

Bu asrın diğer bir hükümdar şairi Birinci Ah
med' di. Efendi bir hükümdar olan Birinci Ahmed'in 
samimi bir milli heyecanı ve gerek İslama, gerek onun 
peygamberine karşı halifelik sıfatına yakışır bir bağ
lılığı vardı. Aşıkaane galzeller de söylemekle beraber, 
onun tarihe mal olmuş sözleri,8 daha ziyade, devrin 
askeri zaferleri hakkında ve dini heyecanlarla söyle
diği manzılmelerdi. 

Mesela Peşte şehri Avusturyalılardan geri alındığı 
zaman samimi bir sevinç duymuş ve : 

Ştlln il hamdım anaddur can il g&ntllden ld f•kAr 
Elal-1 fslAmuı olub yaveri kılmıı manıııiir 
Peıte'nln fethi Budin e hline can•bahı oldı 
Bu be,aret haberi kıldı clhiln! mesrur 

Liyk kiinl'd•ğllüm ben bun• Hak'dan umarı• 
Enııerüa'un haber·I fethi dahi ide zuh ur 
Ahmeda zulmet-1 kllfrl glderub ol Hadi 
Mllar-1 lyman ile kllffar ilin� doldiira nur 

mısralarını söylemişdi.  

Öteden beri söylenegeldiği gibi, küfr'ün karanlık 
demek oluşundan istifade edilerek küfr ile nur'u 
karşılaşdıran bu söyleyişde Sultan Ahmed, müslüman 
Türk ordularının, islam imanından karanlıkda kalmış 
ülkelere islam nurunu götürmek idealini bir kere daha 
dile getirmiş bulunuyordıı. Hükümdar, aynı hadise 
üzerine bir de Türk askerine hitab ederek onların 
kahramanlıklarını övmüş ve onları Allah'a emanet 
etmek ihtiyacını duymuşdu : 

Ey uranlar kıhc! heybet ile kilffi.re 
Can ii dilden •izi ısma rlamı,ım Settiir'e 
Eyledtim size dua !le selAmın i rsal 
Siz aelAmetde olun d tişmen ola biçare 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Abmedii bayr du!! eyle guzat� her dem 

Diler isen ki mu'la 9la Huda anl!!re 

Umumiyetle Osmanlı sarayına ve hükümdar 
şairlere mahsus, sade, yapmacıksız ve tabii dille söy
lenen bu manzumeleriyle Sultan Ahmed, manzum 
söyleyişi illrik etmiş, orta halli bir şair fakat iyi ruhlu 
hir hükümdar çehresindedir. 

Bk. Reşad Ekrem Koçu, Osmanlı Padişah· 
)arı, İst. 19611 5. 176, 
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Sultan Birinci Ahmed'in Hz.  Muhammed'e 
d uyduğu bağlılık da çok derin ve samimi idi .  O kadar 
ki başında taşıyabilmek için Hz. Muhammed'in aya
ğının izi biçiminde murassa bir sorguç yapdırmış ; or
tasına mavi mıne üzerine altun yazıyle şu mısraları 
yazdırmışdı 9 :  

Nola tiicam gibi b�tumda g&türsem daim 
Kadem! reaminl ol Haz ret-1 Şah·! Rüaül'li• 
Glll·I sGlziir·ı nübüvvet o kadem si.hlbldtlr 
Ab .. edii durma yüzin a6r kadem!ne o g61ü,a 

Bu şiir de kendisinindi .  Birinci Ahmed, umumiyetle 
dindarane olan bu şiirlerinde Babti mahlasını kul
lanıyordu. 

Genç ve talihsiz hükümdar, İkinci Osman da 
şairdi .  Daha çocuk denecek yaşlarda iken söylediği 
şiirlerde ümid verici bir istidad görülüyordu. Bir gün 
hükümdar olacak bir şehzade olmasına rağmen, sevi
len güzel karşısında an'anevi Osmanlı sultanları tevazuu 
onuri şiirine de hakimdi. Şiirlerinde süvari manasına 
gelen Faris mahlasını kullanıyordu. Bu isim, bazı mıs
ralarda, vezin icabı, Farsi ahengini alıyordu : 

G6rdGğGm gibi sen! oldı g6n61 avare 
Nice arz eyleyeylm atkımı ben hünkAre 
Y9la dotry gider iken nideylm ol fettaa 
Sinem� urdı anun kirpiği mühl i k  yi.re 
Yllzfi gfil gonca-d ehen bir ailnem-i ti.z� nlbAI 
Nice kul olmayayım ol ıehe ben bicare 
Fiirsl değme güzel sevmez i ken neyleyeyim 
Atık etdl beni by devr•i k6ben ol yi.re 

· Yine an'anevi, Osmanlı saray Türkçesi'nin sade 
ve - tabii üslubiyle söylenen bu şiirlerin yegane değeri 
bize hem bu saray Türkçesi'nin güzelliği, hem de 
şehzadeleri yetişdirmeğe devam eden kültür ve sanat 
çevreleri hakkında bir fikir vermesindedir. 

Bu asrın en şiddetli hükümdarı ve Bağdad'ın 
ikinci fatihi, Dördüncü Sultan Murad da şiir söyleyen 
padişahlar arasındaydı. Nef'i'nin şiirini takdir edecek 
ona sohbetlerinde yer verecek ; bu şairin şiir söyleyi
şindeki ahengi, heybeti veya inceliği idrak edecek bir 
sanat anlayışında görünen bu hükümdarın Türk 
Edebiyatı Tarihi bakımından unutulmaz günahı, 
çocukca bir vehme veya bir kaprise boyun eğerek 
Nef'i'nin idamına izin vermesi olmuşdur. Halbuki 
Dördüncü Murad, Bağdad Seraskeri, büyük ve hami
yetli vezir, Hfıfız Ahmed Paşa'nın kendisine gönder
diği : 

Aldı etrifı a düv imda -ta aaker yok mudnr 
Din yol u n d'! ha, verür bir mer.l-1 ıııerver yok m•••r 
Bir a ceb girdabe dü9dük çareai:ıı. kalduk mede• 
Aınaıar zümreainden bir ılnaver yok much.•r 
Cenkd� h em-piıimız �lup baıverip ba� almaja 
Araa-J alemde bi r merd-! hün er.ver yok mud•r 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · ·  
Dergeh·I Sultan Murad''! namemiz lyaaltlne 
Bid-ı •araar g !bi bir çil bük keb uter yok mud•r 

Retad Ekrem Koçu, aynı eser, S. 181, 
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şeklindeki, manzum bir yardım isteğine aynı vezin ve 
kafiye" ile şu kuvvetli cevabı verecek kadar nazım tek
niğine ve nazım sanatına aşina bulunuyordu : 

Hafıza Bağdiid'a lmdad etm et!" er yok mudur 
Bizden lstimdad edersin .. end!" a•ker yok mudur 
Bu-Ha n i f e  'iebrln ihmalünle viran etdiler 
Sende aya gayret·İ din ii Peyga mbe r y o k  mudur 
Bir A l i -si yret veziri şimdi serdar eyl edü m 
Hızr ü Peygamber delil olmaz mı rehber yok mudur 
Şimdi hali mi kıyii• eylenin aya a l e m i  
Ey Muradi padhah · !  heft-ki lj v e r  yok mudur 

Bu mısralarda Dördüncü Murad'ın sert ve affet
mez tabiatı kadar, hala, yedi iklime hüküm geçirdi
ğine inanan, heybetli ve kahraman hükümdarlığının 
da açık ifaeleri vardır. 

Nihayet, bu asrın ikinci yarısında 39 yıl hüküm
darlık eden Sultan Dördüncü Mehmed de şiirle fakat 
bir amatör seviyesinde meşgul olmuşdu. Bu hükümdar, 
klasik Türk şiirinde hazan faydalı bir mektep vazifesi 
gören nazirecilik yoluyle şiirler tertipliyordu. Onun 
kadınlarından Afife Sultan da şiire meraklıydı. Hü
kümdarla aralarında ;  Fatih Sultan Mehmed'in hocası, 
büyük alim ve şair Molla Husrev'in bir gazeline na
zire yollu; şöyle müşaarcler de oluyordu : 

iV. Sultan Mehnıed : 

Beyazlar glydüJünc!! bir dürr-1 yektaya benzersin 
Siyahlar glydüğünc!" sen hemen Leyla'ya benzersin 
Ye1jlller glydüğünc!! t ütl-! gôyiiya benzersin 
Benim hoı-bü Aflfem sen gül-! ra'niııya benzersin 
Afife Sahan ı 
Beyazlar giydilj'ü&C!! piidlşiihum ayii btoDZ!!Hln 

Siyahlar glydüğllnc!! KAb'e-1 Ulya'ya benzersin 
K ıı.ıllar glydüğünc!" cevher·! hamraya benzersin 
Benim heybetlü hünkarım hemen d�ryaya benzersin 

Bu asır, aynı zamanda saz şairlerinin ve dolayısıyle 
Aşık Edebiyatının Osmanlı sarayına da nüfü.ı: ederek 
sultan hanımlar tarafından dinlendiği ve yine sultan 
hanımların, aşık tarzında şiir söylemeğe heveslendik
leri asırdı.  Afife Sultan, sarayda bu tarz ile de şiir söy
lediği bilinen ilk kadın şairimizdi. 

Nef'i 
(1575 ? - 1635) 

* 

XVII. asrın ilk yarısında Di
van şiirine heybetli bir söyle
yiş kazandıran sanatkar, bü

yük ahenk şairi Nef'i'dir. Nef'i, devrinin şiir lisanına, 
zengin bir dış musıkisi vermeğe muvaffak olmuşdur. 

Nef'i'inin kaleminde şi ir, kulaklarda uğultulu akis
ler uyandıran, tesirli bir ses sanatıdır. 

Onun kelime ve terkipleri, İmparatorluk Türk
çesi'nin, ahenge elverişli Türkçeleşmiş veya bilhassa 
Türk-İran Edebiyatlarının şiir dilinde kullandıkları 
ortak kelime ve terkiplerdir. Ancak bu lisan unsurla
rının bir nazım cümlesi meydana getirişinde, Türkçe 
söyleyişin sağlam ve vuzuhlu cümle yapısı, vardır, 
onun : 
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Etse Nef'i n�la ger gönlüyle daim bezm-i has 
Hem kadeh hem bide hem bir şüh si.kidür gönül 

gibi mısralarında ise, o devir için, sade, tabii bir dil, 
fakat halis şiiri ifade bakımından üstün bir söyleyiş 
dikkate çarpar. 

Gazelleri, hicivleri, bilhassa kasideleriyle büyük 
şöhret kazanan bu şairin bazı devlet büyüklerine karşı 
sert çıkan keskin ve alaycı hiciv lisanı, bilhassa bu hi
civler yüzünden öldürülmüş olması , onun hayatı ve 
şahsiyeti etrafında yaygın ve devamlı bir alaka uyan
dırmışdır. 

Hayatı Ncf'i, Erzurum'un Hasankale 
kasabasında doğmuşdur. Doğ

duğu tarih hakkında kati bir rakam söylemek mümkün 
olmayan bu şairin XVI. asrın ikinci yarısı ortalarında 
dünyaya geldiği anlaşılıyor. 

Nef'i'nin asıl ismi Ömer'dir. Bu isim, şairi sünni 
bir aileye mensup olduğunu belirtmektedir. O asırlar
da, Erzurum dahil, Doğu Anadolu bölgelerinde yaşı
yan halkın mühim bir kısmı Şii olduğu, şiilerin ise 
Ömer adına bir nev'i düşmanlık duydukları gibi bilgi 
ve düşünceler, bu noktaya ışık tutan çizgilerdendir. 

Tarihci Ali'nin Mecmaü'l-Bahreyn isimli eserinde 
bildirildiğine göre, Nef'i'nin babası, Mchmed Bey 
ve dedesi Ali Paşa'dırlO. 

Nef'i 

ıo Tarihci Ali"nin Mecmua'l-Bahreyıı'indeki 
bu kayıd için bkz. A. Karahan, T. İ. An, Nefi 
madd. Sü. 1. 



Tarihçi Ali mecmaü,1-Bahreyn isimli eserinde bil
dirdiğine göre Nef'i nin babası Mehmed bey ve de
desi Ali paşadır. Babası, Mehmed Bey'in de şair ol
duğu ve nedimi bulunduğu Kırım Hanı'na şiirler 
okuyup kasideler sunduğu, şairin, babası hakkında 
söylediği bir hicviyeden anlaşılmaktadır. 

Nef'i'nin çocukluğu ve gençliği hakkında bilgimiz 
kafi değildir. Ancak onun iyi bir tahsil gördüğü, kuv
vetli bir Türk-İran şiir kültürü elde ederek yetişdiği 
meydandadır. Bir rivayete ve Divan'ındaki bazı çiz
gilere göre Nef'i, önce Kırım Hanları ailesiyle tanışmış 
ve bu tanışma belki de babasının Kırım Hanları ya
nında bulunan bir kimse olmasından ileri gelmişdir. 

Daha sonra, Nef'i, kuvvetli bir ihtimale göre, 
Celali gaailesini halletmek için Anadolu'da bulunan 
Kuyucu Murad Paşa tarafından himaye edilerek 
İstanbul'a gönderilmişdir. Nef'i'i Kuyucu Murad Pa
şa'ya Kırım Hanı Canibey Giray'ın tavsiye etdiği 
söy lenmekdedir . 11 

Önce Zarri mahlasıyle şiirler yazdığı rivayet edi
len Nef'i'ye, Nef'i mahlasını meşhur tarihci Gelibolulu 
Ali vermişdir. Şairin, Divan'ına konulmamış, Suhan 
redifli bir kasidesi vardır ki Tarihci Ali'nin de bir med
hiyesidir. Bu kasidesinde Nef'i, Ali'ye hitaben: 

- E ylediln mablA•· ı Nef'i ile kadrim l'IA 
Zlha·I piiklmde görüb kuvvet-i iz'an·! suhaa 
Hlmmetilnle giderek buldı terakki §i'rlm 
Oldı her bir gazelim aleme de•tiin-ı suhaa. 

demekdedir ki bu mısralar, Nef'i'nin hem üstadı hem 
de hamisi olduğu anlaşılan Ali'ye bir şükran ifadesidir. 

Şairin İstanbul'a gelişi ve saray tarafından himaye 
edilişi, Sultan Birinci Ahmed zamanına rastlamaktadır. 
Bu hükümdardan iltifat gören ve onun maiyetinde 
Edirne'ye giden şair, daha sonra, bu şehirde bir müd
det de Muradiye mütevel!isi olarak vazife görmüşdür. 
Nef'i'nin: 

:Edlrn! tehrl mi by yii gül9en·I me'vii mıdır 
Anda kaar• ! pi.dl9iihl cennet-1 a'IA mıdı r 
Ciiylar m! d evr eden tarf- ! çem!n-ziirın yahud 
Miil pervaz !le kat'olmıt y etil biri. mıdır 
Dilmi böyl! müferrih m i  bu ci - Y !  dll-küıii 
Her zaman ib § hevis! böyle ru h-efz§ mıdır 
Yoksa ıimdl eyleyen iib !i hevasın terblyet 
Atlib·! devlet·I ıi.h-!  clhan-iiri mıdır 

gibi beyitlerle ahenkli, meşhur Edirne Kasidesi, Edir
ne'ye ilk gittiği sıralarda ve Sultan Birinci Ahmed vas
fında söylenmişdir. Şairin, Birinci Ahmed'den sonra, 
Sultan İkinci Osman için de kuvvetli kasideleri var
dır. istanbul'da kendisine maden mukata'acılığı ve 
mukata'a katipliği gibi mütevazi vezirler verilen 
Nef'i'nin me'muriyet hayatında yüksek mevkiler elde 
etmek ya aklından geçmemiş ya da türlü endişelerle 
kendisine daha yüksek bir vazife verilmemiş olmalıdır 
ki daima böyle mütevazi bir me'mur kalmış; hatta 
zaman zaman bu vazifelerinden de uzaklaştırıldığı 
olmuşdur. 

11 Ebüzziya Tevfik, Nef'i, lst. 1889, S. 7. 
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Buna mukabil, onun bilhassa Dördüncü Murad 
zamanında Osmanlı sarayından büyük iltifat ve himaye 
gördüğü ; bu zeki, heybetli, gür ve erkek sesli şairin, 
böyle seslerden ve böyle hicivlerden hoşlanan hüküm
darla yakın sohbetlerde bulunduğu bilinir. 

Fuad Köprülü'nün isabetle teşhis ettiği gibi, bü
yük ceddi Yavuz Sultan Selim'den gerek kaharamanlık 
gerek sertlik bakımından, bazı miraslara sahip görü
nen fakat kahramanlığı onun seviyesinde olmadığı 
gibi, sertliğinde de ölçüyü zulüm derecesine vardıran 
bu şiddetli hükümdar, Nef'i'nin şiirlerinde kendi 
ruhuna uygun söyleyişler buluyordu.12 Kendisi de 
az çok şair olduğu için bu şiiri hatta takdir edebiliyor
du. Sultan Murad, Nef'i'nin şiirlerini, bilhassa kasi
delerini ve hicivlerini hazla dinliyor, bu şiirlerden 
hususi bir zevk alıyordu. 

Fakat başta iltifat gördüğü ve sohbetlerinde bu
lunduğu hükümdarlar olmak üzere, sevdiği ve büyük 
bildiği kimselere kaside söylemekte üstad olan Nef'i'nin 
belki de yayla ikliminden aldığı affetmez bir karak
teri ve amansız bir hicivciliği vardı. Devrin en nüfuzlu 
devlet adamları içinde birçokları, bu müthiş şairin 
hicivlerinden kurtulamamışlardı. Bunlar, yaptıkları 
hataların Nef'i'nin dilinde acısı unutulmaz, akıllardan 
silinmez m•sralar haline girerek dillerde dolaşmaya 
başladığını dehşetle görmüşlerdi. Nef'i'nin hicvettiği 
büyükler arasında Gürcü Mehmed Paşa, Kemankeş 
Ali Paşa, Ekmekcizade Ahmed Paşa, Baki Paşa, hatta 
Hafız Ahmed Paşa ve Sadaret Kaymakamı Bayram 
Paşa gibi yüksek mevki sahibi kimseler vardı. Nef'i, 
böyle hicivlerini hiciv söylemekte usta bir şairin 
önüne geçilmez alışkanlığı içinde söylüyordu. Fakat 
bu hicivler, şaire pek tabii olarak, bazıları çok kudretli 
düşmanlar kazandırıyordu. O kadar ki ,,adı Nef'i olan 
o hiciv şairinin katli, engerek yılanının öldürülmesi 
gibi, dört mezhepce de vacibdir" diyerek onun ida
mını lüzumlu görenler oluyordu. 

Nitekim Nef'i, söylediği bu hicivlerin uyandırdığı 
dehşet içinde ve bu hicivler yüzünden idam edil
mişdir. 

Onun idamına sebep olan ve bardağı taşıran son 
damlayı bilmiyoruz. Muhtelif kaynaklar da bu hususda 
birbirinden farklı rivayetler kaydedilmişdir. Bun
lara göre: 

Dördüncü Murad bir gün, Saray'da Nef'i'nin 
hiciv kitabı olan Siham-ı Kaza-yı okurken hava karar
mış ve saraya bir yıldırım düşmüşdü. Hadise uğursuz
luk sayılmış ve bundan dehşete kapılan hükümdar; 
Nef'i'yi huzuruna getirterek ona hiciv söylemeği men 
etmişti. Nef'i bu emre boyun eğmekle beraber derhal 
söylediği bir kasidesinde: 

Bu ırllnden ahdi m olo;un klmaeyl blcv etmeyim lllA 
\'ereydin ger icazet blcv ederdim baht-• nasaıu 

12 "Yavuz'un çok sönük bir mukallidi olan 
bu çılgın, gaddar, huysuz hükümdar, herhalde tiir
den anlıyor ve ara sıra kendisi de şiirler yazıyordu." 
(Divan Edebiyatı Antolojisi, s. 389) . 
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gibi çok ince bir sitemle .,-- şiirden anladığı muhakkak 
olan - hükümdara, dikkat edilirse, kuvvetli bir hic
viye söylemekden kendini alamamışdır. Nef'i'nin bir 
çok da kötülükler aleyhinde söz söylemekden men 
edilmesi manasındaki bu talihsizliği derhal duyulmuş 
ve rakibleri, bu hadiseyi : 

Gökden n azi re indi Siham-i Kazii 'sına 
Nef'i dili yle uğradı Hakk'ın belasına 

gibi beyitlerle, adeta kutlamışlardır . 13  
Diğer bir rivayete göre bu beyit, Nef'i'nin ölümü 

için verilen emir üzerine söylenmişdir :  
Şair, hükümdar tarafmdan, hiciv'den men edil

diği halde, zamanın sadaret kaymakamı Bayram 
Paşa hakkında bir hicviye söylemekden kendini ala
mamışdır. Bunu haber alan hükümdarNaf'i'yihuzlıruna 
çağırtmış ve dürüst tabiatli  şair, bir hiciv söylediğini 
itirafdan çek;nmemişdir. Padişah, bunun üzerine şairi 
Bayram Paşa'ya teslim etmiş o da Nef'i'nin idamı 
için bir fetva alarak, büyük şairi boğdurmuş ve cese
dini denize aWrarak memleketi onun mezarından bile 
mahrum bırakmıştır. 1 4  Şairin rakiblcri yukarıdaki 
beyiti işte bu hadise üzerine söylemişlerdir. 

Ancak Nef'i'nin idamı hususunda Prof. Fuad 
Köprülü'nün gösterdiği sebep daha mühim görünmek
dedir. 

, ,Eski mecmualarda Nef'i'nin Dördüncü Murad 
aleyhinde yazdığı, çok ağır bir isnadı havi bir kasi
deye tesadüf olunur. 1 5  Eğer bu kaside hakikaten 
Nef'i'ye aid ise, yahud, Ncf'i'ye aid olmamakla beraber 
düşmanları tarafından ona isnad edilerek padişaha 
gösterilmişse, şairin katlinde asıl bunun müessir olduğu 

ı :ı Nef"i'nin vazifesinden az) edilmesi sonra 
affedilerek Edirne'ye Muradiye mtitevellisi olarak 
gönderilmesi de bu hadise üzerinedir. Bir müddet 
sonra Edirne'ye gelen Sultan Murad'a, Nef'i, bir ka
side sunmuş ve tekrar lstanbul'a, son vazifesi olan 
cizye katipliğine getirilmişti. 

11  Nef' i"nin idamı etrafında tetekkül eden ve 
türlü şekillerde anlatılan bir destan da hakikat ol
duğu İçin değil, fakat onu sevenlerin, bu şairin hem 
zeki, keskin nükteci, hem de haysiyetli şahsiyetine 
inanışlarını göstermesi bakımından tekrara değer: 

Simsiyah renkli Darüssaade Ağası, çok sevdiği 
Nef'i'nin idam edileceğini haber alınca onu kurtar
maya kalkışmış. Ondan, padişaha hitaben affını 
rica eden bir ariza yazmasını istemiş. 

Nef'i, bunu reddetmiş. 
O zaman siyahi ağa, bu arizayı Nef'i'nin ağ

zından bizzat yazmaya çalışmış. Yazarken de terle
miş ve eli titremiş. Kaleminden bir damla siyah mü
rekkep beyaz kağıda damlayınca, Nef'i kendini tu
tamamış: 

- Efendimizin mübarek teri damladı ! . •  
Diyivermiş. Darüssaade Ağası da arizayı yazmaktan 
Vazgeçmiş. 

15 Bu hicviye, Kitapcı Rauf Yelkenci elindeki 
yazma mecmualardan birinde kayıtlıdır. 
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muhakaktır. Bu ihtimali kuvvetlendiren en mühim 
nokta şudur : Nef'i, o zamana kadar birçok vezirleri 
sadrazamları hicvetmiş, fakat bunlar hiç bir zaman 
onun katlini intac etmemişti. Dördüncü Murad o ka
dar sevip takdir ettiği büyük şairi, bir vezirin hatırı 
için feda edemezdi. Ona yapılacak ceza, vaktiyle de 
birkaç defa olduğu gibi, nihayet bir azilden, en fazla 
bir nefyden ibaret kalırdı. Bu mes'elede doğrudan 
doğruya padişahın müessir olduğunu ve bunun da 
ancak kendi aleyhinde yazılmış bir hicviyeden ileri 
geldiğini kabul etmek daha makuldür.16  

Nef'i'nin idamı hadisesine düşürülen : 

Nagehan geldi (bir eksikli) dedi tarihin 
Alı kim kıydı felek Nef'i gibi üstade 

gibi, yahud :  
Katline oldı sebeb hicvi hele Nef'i'nin 

gibi tarih beyit ve mısraları bu idamın tarihini sarih 
olarak belirtmekdedir. Buna göre Nef'i, 1 044 (M. 
1 635) yılında öldürülmüşdür. Nef'i'nin idamı çavuş 
başı, Boynu Eğri Mehmed Ağa eliyle ve sarayın odun
luğunda, şairin celladlara boğdurulup denize atılması 
suretiyle İnfaz edilmişdir. Padişahın emrini bu şe
kilde yerine getiren, Sadaret Kaymakamı Bayram 
Paşa'dır. 17  

Edebi Şahsiyeti Nef'i, şiirlerini birtakım gür 
sesi� mısralarla söylemeğe 

muvaffak olan şairdir . .  \ncak onun şiirindeki ses, mıs
ralara sıralanan kelimelerin teker teker verdikleri 
tınnet dolu sadalarla çıkarılmış, sun'i bir ses değildir. 
Şair, bu mısraları kuvvetli bir şes ve söz anlaşması 
halinde tertiplemiş ; gerek bu mısralar, gerek onların 
meydana getirdiği ,,bütün manzume" ler, manalarıyle 
iyi anlaşmış birer ses ve söz saltanatı içinde terennüm 
edilmişdir. Şair böyle bir musıkinin şiirde ne derece 
lüzumlu olduğunu, daha Birinci Ahmed için söylediği 
bir kasidenin : 

Hem 7azar hem tutarım natme-1 klik!! ahenk 
mısraıyle, ayrıca ifade ctmişdir. Şairin, kaleminden 
nağmeler döküldüğünü bildiren daha başka mısraları 
da vardır. Şiirde ses unsuruna değer vermenin ve bu 
sesi, terennüm edilen mevzuun iç ve dış yapısı ile bir
leşdirmenin bir XVII. asır şairi için ileri bir şiir an
layışı olduğunu kabul etmek zar(ıdirir. Bu hareket, 
ayrıca, geçen asrın iki büyük şairi Fuzuli ile Baki'nin 
şiirde musıki anlayışlarına daha başka ve daha tanınan 
bir ahenkle devam çehresindcdir. 

Diğer taraftan şair yine Birinci Ahmed için yazdığı 
bir kasidede şiir hakkındaki telakkilerini ;  devrine nis
betle çok ileri bir görüşle ifadeye çalışmışdır : Nef'i'ye 
göre, şiirin bedii zevki yüksek kimseler tarafından 

ıG Fuad Köprülü, tarihi kaynakların bu nok· 
tayı hayli kapalı geçitlerini de, ayrıca, manalı bul
makdadır. 

17  
mutdur. 

Bayram Paşa, sonradan, sadrazam da ol· 
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beğenilmesi gerekir. Şiir, mana bakımından olduğu 
kadar, söyleyiş bakımından da kusursuz olmalıdır. 
Kötü sesli, kötü manalı sözlerle tertiplenen şiirin ha
kiki şiir sayılanııyacağı iyi bilinmelidir. 

Nitekim Nef'i'nin şiirlerinde kuvvetli İran kültü
rüne ve İrankari, klasik edaya rağmen, sağlam bir 
Türk nazım cümlesi ve dikkate değer bir vuzuhlu 
söyleyiş vardır. O kadar ki Divan şiir lisanının hususi 
kelimelerini ve bu şiiri meydana getiren umı'.ımi kül
türü bilen her insan Nef'i'yi anlamakta zorlukla kar
şılaşmaz. Onun şiirinde esas, ahenk ve ruh'dur. ve bu 
şiirler eski edebiyatta fesahat denilen söyleyiş kaaide
lerine çok uygun manzumelerdir. Şair söz sanatlarıyle 
oyalanmakdan ziyade sade fakat kültürlü ve manalı 
bir söyleyişi tercih etmiş, kelimelerini bu anlayışla seç
miş, yerinde kullanmış, şiirin iç alemiyle sesi ara•ında 
tam bir uygunluk sağlamaya muvaffak olmuşdur. 

Bunun içindir ki Nef'i'nin daima renkli ve kuv
vetli birer tasvir ve hayal kompozisyonu halinde söy
lenen nesib'leri ondaki sanat kudretini en iyi ifade 
eden manzı'.ımeler olmuşdur. Onun kasidelerinde bir 
savaş tasvirini okurken kelimelerin dizilişinden doğan 
top seslerini ve kılıç şakırtılarını duymamak mümkün 
değildir. Eğer bu nesih bir bahar tasviri ise, o zaman 

_ da tabiati canlandıran bu mevsimin hayat ve hareket 
arzusu veren şevk ve istek dolu havasını mısraların 
akışından duymamız tabiidir. 

Nef'i'yi Divan Edebiyatı'nda bir kaside Ustadı 
diye ebedileştiren sır; şairin bu şiir tarzına hayalinin 
ulaşdığı renk alemlerindeki ışıklı güzellikleri söyletmeğe 
muvaffak olmasıdır. Nef'i'nin daha başka, daha güzel 
alemlerde dolaşmak istedğindeki kabına sığmaz ruhu, 
kaside tarzında böyle alemlerde dolaşmaya izin veren 
imkanlar bulmuşdur. Bu hayaller, çok kere o kadar 
mübalağalıdır ki onun şiir dünyasına varamayanlar, 
Nef'i'nin samimiliğinden şüphelere düşerler. 

Onun, bir atın ayağından çıkan tozlarla rüzgar
ların yolunu kestiği, yahud medhettiği kimsenin şaşaası 
yanında güneşi zerre gibi gördüğü zamanlar vardır. 
Bunlar, kucağını en taşkın hayallere cömerdlikle açan 
şiirin bile kolay kabul edeceği imajlardan değildir. 
Fakat şair, muhayyilesi ile ulaştığı bu ölçü dışı alemden 
o kadar memnundur ki Farisi bir şiirinde ,,bir ummana 
benziyen hayalimin sahibi eğer isterse o denizin sahi
line inciden kale yapar. IS" deyişi tamamiyle doğrudur. 

Bütün bu haddi aşan mübalağalarına rağmen, 
üslubundaki ahenk ve ustalıkla, bir de hayallerinin 
şiirle olan yakın akrabalığı dolayısıyle Nef'i'nin şiirleri, 
şiir iklimlerine girme ruhsatını almışdır. 

Nef'i'nin kasidelerinde diğer mühim bir nokta, 
bu şairin kaside söylerken medhettiği insanın hakiki 
çehresi'ni görkmekden adeta çekinmesidir. Şair kasi
delerinde daha çok muhayyel bir büyük düşünür ki 
bizzat kendisinin yarattığı bu büyük adam her kim 
olursa olsun artık övülmeğe layıkdır. 

18 Ali Nihad Tarlan, Nef'i'nin Farsca Divanı, 
s. ı s. 
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Nef'i'nin, bizzat, herhangibir harbe katılmamış 
olan Sultan Birinci Ahmed'i eşsiz bir cengaver diye 
göstermesi ; Lehistan seferinde hiç bir muvaffakiyet 
elde edemeden, me'yus ve müteessir dönen Sultan 
İkinci Osman için : 

Afe rin ey rüzgArın şehsuviir· ! saf deri 
Arı• as 9lmden•gery tıg· ! Süreyya-gevheri 

gibi muhteşem bir matla'la başlayan ve bu genç hü
kümdarı muzaffer bir kumandan gibi gösteren, zengin 
bir kaside söylemesi, daha çok, hayalleriyle yaşıyan bir 
ruhun terennümleridir. Aynı kasidenin : 

Tlgın� n�'!! yemin eylerse rüh-! Murta za 
Bir gaza etdin ki hotnüd eyledin Peygamber 'I 
Eyledin bir bamled� b e rbilrd mülk-1 düşmeni 
Gerd-1 rahş in gerçi kim •eddetdl rih ! sarsar& 

gibi beyitlerinde bu hayali söyleyiş yüksek haddine 
varır. Bu arada sırf söylenişindeki güzellik ve Türk 
dilinin dehasına uygun bir ahenk ve doğruluk dolayı
sı yle yukarıdaki mısraların ikincisi asırların dilinde 
kalmış ; takdire değer her muvaffakiyet için söylene 
gelmiş berceste bir mısra değeri kazanmışdır : 

Bir gaza etdln ki hotnüd eyledin Peygamber'! 

Nef'i'nin, bu hükümdarlar gibi, ancak orta halli 
hatta kısmen zayıf şahsiyetli sadrazamlar arasında 
l\1urad Paşa, Kasuh Paşa, Hüseyin Paşa, Ali Paşa gibi 
devlet adamlarını da layık olduklarından daha üstün 
sözlerle övmesi, aynı ,,iç d,ünya" sının ifadesidir. 

Bu medlıiycleri sanatkarane bir dalkavukluk 
sananlar aldanırlar. Şairin, kasideleri ölçüsünde kuv
vetli hicviyeler söyliyerek aynı mevkilerdeki büyük
lerin bu sefer hatalarını hatt:'ı merhametsizce yermesi, 
onun bir delilidir. Bunu yanında Nef'i'nin kendi sana
tına ve şahsiyetine büyük saygısı ve övgüsü vardır ki 
hiç kimseden geri zannedilmeğe tahammül edemeyen 
gururlu bir benliğin ifadesidir. 

Nef'i, kendini, bütün Türk İran şfıirlerinin üs
tünde görür ve öyle gösterir. Bu İnanış, onda hatta 
hükümdarların da üstünde bir kıymete sahip olduğu 
itimadını uyandırmışdır. Onun, Dördüncü Murad 
gibi mağrur ve azametli bir hükümdara, aşağı yukarı, 
,,sen ne büyük bir hükümdarsın ki benim gibi bir 
şair tarafından medhediliyorsun !"  deyişi, bir medhi
yeden çok kendi nefsine itimadın dikkate değer fah
riye'sidir. Şairin yine Dördüncü ::\furad'a : 

Sen bir şeh-! z i - , a nsın Şa h .. nşeh ! devriinsın 
Yii.;! ki sen hiikiinsın devrinde ben Hakiini'yem 

Sözde n e z i r  olmaz ban!! ger olsa iilem bir yan;! 
Pür- tumturak u bo' eda ne Hafız'em n� Muhteşem 

Hiikiinl'yem ben Mubtefem Y!!nımda serheng-1 haşelll 
Hafn: olur leh-beste-dem hiimem edine� zir Ü belll 
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diye hitabesi böyledir : ,,Sen, şanlı bir padişahsın ! 
zamanın padişahlarının padikşahısın ! Şu demek ki 
sen Hakansın, fakat senin zamanında ben de Hakani'
yim." 

,,Söz sanatında benim benzerim yokdur. Alem 
bir yana ayrılsa benim gibi şiir söyleyen bir başkası 
bulunmaz. Benim ahenk dolu, parlak ve hoş edalı 
bir söyleyişim vardır. Ben ne Hafız'ım, ne de Muh
teşem." 

,,Ben ancak Hakani'yim. Muhteşem benim yanım
da bir haşmet ve darat çavuşu olabilir ve benim kale
mim, ince ve kalın tellerde terennüme başladığı za
man, Hafız, sessiz ve sadasız kalırl 9 :  

Türk şairlerinin kendilerini İran şairlerinden 
üstün görüşlerinin de bir ifadesi olan bu beyitlerde 
dikkat edilecek nokta, �airin ,,Ben Hakani'yim!" 
demekde ısrarıdır. Bu sözde (hükümdara mensubiyet 
ifade eden) tevriyeli bir söyleyiş bulunmakla beraber 
Nef'i'nin maksadı çok başkadır : Bilindiği gibi büyük, 
İran şairi (1 126?-1 1�9 ?),  bir şiirinde : Söz iklimi için ; 
benden iyi padişah yokdur, yeryüzünde, şairlerin 
hükümdarlığı bana teslim olunmuşdur20." 
der. 

Nef'i'nin de söylemek istediği söz budur. Nef'i 
için asıl dünya, kelam dünyası ve hakiki sultanlık 
söz mülkünün sultanlığıdır. Kısaca şair, devrinin, 
hükümdariyle gizli bir padişahlık yarışındadır. Şairin 
Farisi divan'ındaki bir rübaisinde ,,akıl tahtının Şe
hinşahı benim. Allahın lutfu sayesinde sayısız aske
rim vardır. Manalar diyarını zaptettim. Sözün altu
nuna gümüşüne, namıma sikke vurdurdum.21" deyişi 
de bu mağrur ve kendine inanmış şahsiyetin bir başka 
tezahürüdür. Böylelikle, bilhassa teşrifatda yer almış 
şairlerin medhiyeler yazmaya mecbur o.dukları bir 
devirde amatörlük çağını aşmış olmasına rağmen 
yine medhiyeler yazan Nef'i, şiirlerine medhiyeleri 
ölçüsünde, gururlu fahriyeler de koyarak izzeti nefsi 
için lüzumlu bir muvazene kurmaya çalışmış görün
mekdedir. Şair, medhiyeleri kadar fahriyelerinde de 
klasik İran ve Türk kaside an'anesine, tabiatiyle, bağlı 
kalmışdır. 

rn Bu kasidenin bellibaşlı bölümlerinden par
çalar için bkz. kitabımızın baş tarafları, s. 422. 

20 Hakani, Divan, s. 680-68 1 .  
21 Ali Nihad Tarlan, Nef"i'nin Farsça Divanı, 

İst. 1945, S. 136. 
22 Bir rivayete göre Nef'i, bu kasideyi bir ba

har günü Sultan Dördüncü Murad'ın emri ve ısrarı 
üzerine irticalen söylemek zorunda kalmışdır. Şai
rin, kasidesi için ahenge çok elveritli, kolay bir ve
zin seçmesi de bundandır. Kaside söyleyişdeki hü
nerini; geniş kültürünü ve sanatına güvenini; hatta 
kendisini en büyük İran kaside tairlerinden Üstün 
gören itimad-ı nefsini, beyitlerine maharetle itledi
ği bu kasidesindedir ki Nef'i bir tarafdan da ken
disine kaside söylemeği emreden hükümdara büyük 
bir tairin değerini ve ehemmiyetini belirtmek iste
mitdir. Nef'i'nin söz mülkünün sultanı oluıunu ıs-
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Nef'i'nin kasidelerinde ahenkli, mübalağalı, med
hiye ve fahriye bölümlerinin yanında birer bilgi, fikir 
ve zeka kompozisyonu halinde söylenen beyitler dik
kati çeker. Şairin tegazzül'le başlayan kasidelerinde 
bile aynı vasıflar görülür. Böyle kasidelerde iyi haz
medilmiş bir tasavvuf kültürü de yer alır. Ancak Nef'i'
nin Türkçe kasidelerinde tasavvuf, coşkun bir panteizm 
çeşnisinde değildir, tasavvuf kültürüyle söylenmiş be
yitler çeşnisindedir. Şairin heyecanlı ve imanlı tasavvuf 
terennümleri, daha çok, Farisi divan'ında, bilhassa 
Mevlana Celaleddin için söylediği kasidelerde görülür. 

Nef'i'nin kasidelerinde dikkate çarpan bir husus 
da her türlütaassubdan uzak bir söz hürriyetidir. Şairin 
Bahar KasideSi nde saki'den şarab isterken : 

'Bir c.am •un A Ui.b içün bir kAse d� ol miib lçün 
Ta medb-l  Şiibenıab lçün �lam el� levh 6 kalem 

diyerek şarap kadehi ve kasesiyle Allah adını yanyana 
getirmesi, yaşadığı devir bakımından çok serbest ve 
çok cesur bir söyleyişdir. Nef'i'nin böyle sözleri bakı
mından herhangi şiddetli bir tenkid ve taarruza uğ
ramayışı da etrafındakilerin dini toleransları bakımın
dan ayrıca dikkate değer. 

Nef'i'nin en güzel kasidelerinin başında sözüm 
redifli Naat'ı vardır. Şairin geniş dini kültürü ve te
fekkürü ile hareketli ve Nef'iyane söyleyişin bütün 
heybetiyle süslü bu kaside ilahi kelam'a, islam dinine 
ve onun çok sevilen peygamberine karşı duyulan, yine 
heybetli, bir imanın da ifadesidir. 

Bu Naat : 

Ukde-! ser- rlıte-! raZ•! nihiinldür sozum 
SUk-1 tesbih·! dür-l seb'al-mesiinidür sözüm 
Bir güherdlr kim nazirin görmeml�d6r riizgAr 
Rüzgllr� Alem-i  gayb armağanldur aöztim 

gibi Nef'i'iyane bir söyleyişle başlar, sonuna kadar 
lirizmi, söylenişindeki heybetde duyulan, müstesna 
bir eda ile devam eder. Şairin Birinci Sultan Ahmed 
için söylediği Verir ve Eyler redifli kasideleri ; İkinci 
Sultan Osman için söylediği : 

Aferin oy rüzgllrın t�hsüvi.r•! sefder! 
Arta as timden ger� tig-! Süreyya-gevher! 

Matla'ıyle başlayan kasidesi; Dördüncü Sultan Murad 
medhinde terennüm etdiği : 

E•dl ne•im-1 nev-bahir !!Çıld! gilller •ubh-dem 
Aç•un biz.im d� gönlümilz. siikı meded BUD cim·ı Cem 

rarla belirttiği kasidelerinden birisi budur. Yukarı
daki beyitle ayrıca, isteksiz bir zamanında hüküm· 
dan medhetmek zorunda kalınca, ,airin, sakiden 
bol tarap istediğini ve ayıkken yapamıyacağı bir 
medihkarlığı, tam manasıyle sarho, olduktan sonra 
yapmak isteyen, imalı bir ifade kullandığını iğneli 
bir zarafet gibi telakki etmek ve öyle dütünmek de 
mümkündür. ( kasidenin bellibatlı parçaları için •· 
422 ye bakınız.) 



Matla'lı K'aside-i Bahıiriyye'si ve Murad Paşa için 
söylediği, Olur redifli kasidesi, eski, yeni tezkire, mec
mua ve antolojilerin ısrarla beğenip kaydettikleri 
manzumelerdir. Şairin : 

Benim ol Nef'i-i rüşen dil Ü aiifi gevher 
Feyz alur cam-! safa meşreb-i b!-biikimden 
Asman himmet umar kevkebe·! tab'ımdan 
Akl-ı kül ders okur endlşe-i idriikimden 

beyitleriyle başlayan fahriye'si de onun dillerde do
laşmış şiirlerindendir. Bu fahriyede sözün : 

Ben bu haletle tenezzül mü ederdim tl're 
Jıl ey leylm loırtulamam tab'· ı heveanAkimden 

gibi bir hadde varması ayrıca dikkate değer. : Şiir ik
liminin sultanlığını her saltanatın üstünde gören şair, 
kendi sözlerinin, şairliğin de üstünde olduğunu söy
lemek suretiyle şiirde tasavvuf kültürüyle birleşmiş 
bir fahriye tarzının yeni bir zirvesine varmışdır. 

Söze nefis bir tegazzül'le başlayarak muhteşem 
bir savaş tasviriyle devam eden 1-iurad Paşa Kasidesi'
nin aşağıdaki beyitleri, Nef'i'nin kasideciliği hakkın
kında verdiğimiz bilgi ve örnekleri bütünliyecek 
mahiyettedir : 

Gamzen ne dem ki tig çek6b bun-feıiin olur 
Uşşak-ı dll-figAre ecel mibri baa olur 
(etmin o ka hraman- • gazab-nAkdür •enin 
Kim hıtmı zail ol•a d a h i  b !-amiin olur 
llüjgAnlarınla sey.r eden ol ebrüvAnı der 
Birden bu denlü t i r  nlc� der-keman olur 
Bu niiz ğ b� nigAh-ı tegafül ki aeade var 
Hızr olsa a şıkın sebeb-! terk· i ciin olur 
Sen b öyle naz ü şiyve •atınca g edalara 

N erh-i meta-• derd ü beli rayegAn olur 
Yeksan Is� yanında •even, •evmeyen •en! 
Hübane b� muameledeıa çok ziyaıa olur 
Razi değilse ger buna niimua•ı dilberi 
UHiika derse böyle ihiiıaet yaman olur 
Her na-mabal'le r uhaat-ı nezzAre ya nede• 
Bir gün de•ez mialn ki mahaJlind e  kiin o.kar 

,,Gamzeli bakışların ne zaman kılıç çekip karı 
dökmeğe başlarsa, gönlü yaran aşıklarına o an ölüm 
bile acıklı olur. "  

,,Gözlerin o hiddetli kahramandır ki, öfkt:si geçtiği 
zamanlarda bile merhamet bilmez." 

,,Kirpiklerinle kaşlarını görenler (hayret içinde) 
<lirler ki : Bir yayda bunca ok birden nasıl toplanır?" 

,,Sende bu naz"ve bu umursamıyan bakış böyle 
sürdükcc srni seven insan (ölümsüz) Hızır bile olsa 
bu yüzden ölüp gider." 

,,Sen bu fakirlere böyle ııaz ü İşve satmaya de
vam edersen (cihanda) drrdiıı de belanın da bedelin
de (sonsuz) ucuzluk olur." 

,,Senin nazarında seni seven'le sevmiyen birse, 
düşünmez misin ki bu muamele güzellere çok zıyan 
verir." 

,,Eğer güzelliğinin namusu buna razı değilse o 
a�ıklara bu türlü ihanet fena olur, diyorsan". 
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,,O zaman her önüne gelene sana bakma ruhsatı 
verişin neden? Bir gün bu yerde ve bu yüzden kan 
döküleceğini düşünmez misin?" 

B u  beyitlerde görülen ,,aşk şairliği" nin hususi
yeti, Nef'i'nin sevgiliyi bile için için hicveden, zeka 
ve ince istihza çizgileriyle birleşmiş bir söyleyişdir. 
Aynı kasidenin savaş tasviri bölümünde İse şair, Mu
rad Paşa'nın Strdarlığını yine h eybetli bir ifade ile 
överek şöyle beyitler söyler : 

Saflar dii.züb hüciim edicek hayl-i dütmene 
Dehıetle iaman ü zemin pür figan olur 
Sarsıldığunca zelzele ! hamle'den zem!n 
Atüb- ı ruata-hiz·! kıyamet'ıyan olur 
Gerd-! slyebde şu'Je-i şemşir-i tiibdar 
G6ya aehiib-ı tirede berk-! cehan olur 
Oklar aiham-ı kavs-i kazadan n!tan verir 
PeykAn-ı tir Is� ecel·! nagehan olur 
Evc-i havada aıyt-ı çekAçak-i tij'den 
Aviiz-ı ra'd Ü sa ika reh-güm künan olur 
GAhi mlyiin-ı safda durur kendi tig-veş 
GAhi mlyan-ılkAf-ı aaf-! düımenan olur 

,,(Murad Paşa) askerlerini sıralayıp düşman sü
rülerine hücum etdiği zaman, yer, gök, dehşet içinde 
inler. " 

,,Askerlerinin hamleleri zelzelesinden yeryuzu 
öyle sarsılır ki kıyamet kopmuş ve mahşer karışıklığı 
meydana çıkmış sanılır." 

,,Toz ve duman siyahlığı içinde parlayan kılıçların 
ışığı, karanlık bulutlar arasında çakan şim�ekler gibi 
görünür." 

,,Atılan oklar kavs-i kaz·a oklarını andırır. Bu ok
ların ucundaki temrenler ise ansızın gelen ölümlerdir." 

,,Kılıçların birbirine çarpmasından çıkan seslerin 
şiddetinden hava boşluğunun yücclerinde gök gürül
tüleri ve yıldırım sesleri yollarını kaybeder." 

,,Bazan (Murad Paşa'nın) kendisi asker saflarının 
ortasıııda, kılıç gibi, (dimdik) durur; hazan da düş
man saflarını ortasından parçalar." 

Görülüyor ki kasidesinde savaş seslerini aksetti
recek kadar ahenk sağlayan Nef'i, bunun için, Osmanlı 
Türkçesinin bütün imkanlarından faydalanmışdır. 
Türkçede kullanılabilecek, ortak İslam medeniyeti 
dillerinden çok sayıda kelime seçen Nef'i'nin böyle 
kasidelerinde lisan tumturaklıdır. 

Şiirde kılıç seslerini kelimelerin sıralanışından 
çıkan sadalarla sağlayan böyle söyleyişleri dolayısıy
ledir ki Servet-i Funun şairi Fikret, Nef'i'yi onun 
için yazdığı manz(ım bir portrede şöyle seslerle tanıt
mışdır : 
Ser.be-ser ra'd.i heyiihii-yı velehza-yı aufiif 
Sü-be-•ü berk-ı çekiçak-i ıerernik-1 •Üyüf 

* 

Şairin bu türlü kasideleriyle kama;mış gözler, 
onun gazelleri üzerinde fazla durmamışdır. Nef'i'nin 
ister istemez bir üslup şiddetine alışmış ifadesi gazel
lerinde az çok yumuşamak zorunda kalsa bile onun 
bütün şiirlerinde yine o ifadeyi hatırlatan bir hususiyet 
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görülür. Gazel'de bu ifadenin yadırganmış olması 
muhtemeldir. Hatta şair Nedim'in : 

Nef'i vadi-1 ka•ald'd� •uhan.perdazdır 
Olamaz amma gazel'd� Baki vii Yabyi. gibi 

diyerek Nef 'i'nin gazel vadisinde kasideleri ölçüsünde 
muvaffak olamadığını söylemeğe lüzum görmesi belki 
de bu yüzdendir. Söyleniş bakımından ekseriya kuv
vetli ve başarılı oldukları halde Nef 'i'nin gazellerinde 
kasideleri ölçüsünde bir üstünlük yokdur. Bu, şairin 
ruhunda bir gazel için lüzumlu, buhranlı veya şiddetli 
aşk arzularının bulunmayışından ileri gelmiş olabilir. 
Onun gazellerinde aşk duygularım ifade edişin tabii 
yumuşaklığı ve ürperişleri ele diğer gazel şairleri öl
çüsünde değildir. Buna mukaabil onun : 

Tutl-l mu'clze-g6yem ne desem laf değil 
Çerh il� söyleşemem aylne•I aaf değil 
Ehl-l dildir diyemem •lne•I si.f olmayana 
Ehl-1 dil birbirini bilmemek insaf değil 

gibi gerek dil, gerek ,,Türkçe nazım cümlesi" bakı
mından muhteş•�m beyitlerle söylediği gazellerinde 
samimi bir tefahürün ve yine fikir ve bilgi malzeme
siyle birleşmiş sanatlı bir ifadenin kudreti görülmek
tedir. (Bu gazelin büyük bestekar Itri tarafından bes
telenmesinde ele söylenişindeki ses ve söz anlaşmasın
dan doğan heybetli mananın ve aynı vasıfclaki riııdane 
ifadenin tesiri vardır.) 

* 

Nef 'i'nin : 

Yoklamazsın· hiç var mı dilde dağın yiresi 
Böyle mi gözler güzeller aşık-! biçaresin 

gibi beyitlerle söylenmiş aşıkane gazelleri ise o çağların 
ikinci sınıf şairleri tarafından da söylenebilecek söz
lerdendir. Tabii bunun gibi, şairi Mevlana için yaz
dığı bir manzumede : 

Nef'i-i muciz-beyiinım bende-! Molla-yı Rum 

demesine rağmen, onun Türkçe şiirlerinde tasavvuf 
heyecanlarına kapılmış bir ruhun derin ve vecidli ür
perişleri yokdur. Nef 'i ancak Farisi ile söylediği kasi
de, gazel ve rübailerinde sofiyane heyecanların da kuv
vetli bir müterennimi olmuşdur.'23 

Fakat Nef'i'nin, kasidecilikden sonra en tanınmış 
cebhesi, bu şairde gerçekden bir sanat seviyesine varan 
hiciv şairliğidir. Biri ötekinin zıddı gibi görünen bu 

"3 Bakınız: Ali Nihad Tarlan, Nef'i'nin Farsca 
Divan'ı Tercümesi: "Türkçe divan'ında hikmet, irfan 
ve tasavvufdan bahsetdiği ve bununla övündüğü hal
de bunlar kuru bir davadan ibaret kalır. Fakat Fars
ca Divan'ının naat ve kasidelerinde, bilhassa rubai
lerinde sanatkarımızın bu mühim cephesi gözümü
zün önünde canlanır. Bu rubailel' tasavvufun iç ale
minde,, . .Nef'i'nin tabiriyle gönül aleminde yarattığı 
buhra11ları, tezadları hakikaten hakim bir dil ve ve
ciz bir'' ifade ile gözümüzün önüne serer. S. 5-6. 

iki tarz şiirin aynı şair tarafından, aynı kuvvetle söy
lenmesi sebepsiz değildir. Nef 'i'nin hicviyeciliğinde 
kendi sert ve asabi mizacının ve keskin zekasının büyük 
tesiri vardır. Fakat Nef'i'yi bu ,,şairane saldırış" va
disine sürükliyen asıl sebep içinde yaşadığı devrin 
ve çevrenin ezici ve üzücü hadiseleridir. Şair daha 
1stanbul'a gelmeden evvel, Anadolu, Celali isyanları 
içinde İdi. İstanbul'a geldiğ i  zaman, kabul edildiği 
saray çevresinde hayal ettiği iyi ve güzel alemi bula
mamışdı. Nef 'i, Birinci Ahmed devrindeki duraklayışı, 
Yavuz'ların, Kanuni'lerin yerine Birinci Mustafa'nın 
o meczup haliyle padişah oluşuııu; Genç Osman fa
ciasını yakından görmüşdü. Taşralı adam, bu zaman 
içinde sarayda ve etrafında dönen yakışıksız hareket 
ve hadiseler yüzünden tam bir hayal kırgınlığı içeri
sinde kalmışdı. 12 yaşında padişah olan Dördüncü 
Murad' ın bu çocukluk devresinde saray'ın nasıl ka
dınlar elinde kalıp kifayetsiz devlet adamları elinde 
oyuncak olduğunu görmüşdü. 

Çok zeki bir İnsan ve hadiselerin içyüzüne nüfuz 
eden bir memleket çocuğu, bir yayla insanı olarak Nef '
i'nin ne ahlakı, ne karakteri, ne de vicdanı bütün bu 
olan bitenler karşısında kayıtsız kalamazdı. Nef 'i, bü
yük adam zannedilen nice İnsanın, ister vezir, ister 
hükümdar olsun, inanılmaz küçüklükleri karşısında 
artık kendini tutamaz olmuşdu. Gürcü Mehmed Paşa 
gibi vezirlere açık saldırışları ve Dördüncü l\1urad 
gibi harikulade sert bir hükümdara ima yoluyle de 
olsa söylediği hicivler böyle bir ruh halinin ifadesidir. 
Keskin dilini ölüm tehdid ve tehlikeleri karşısında dahi 
tutamayışını,  onun, sadece bir hiciv alışkanlığı ile 
izah etmek, bu yüzden, kaf i değildir. 

Nef 'i'nin hicivleri arasında hazan çok çirkin kü
fürler de olmuşdur. Bunların ela bir kısmının aynı 
psikolojik tesirler altında, öfke ile söylendiğini kabul 
etmek mümkündür. Onun hicivlerinde asıl dikkat 
edilecek bir nokta, şairin zaman zaman hiciv sanatını 
zariflik ile birleşdirerek ince nükteler yapmaya vakit 
ve iskk bulan sanatkar tarafıdır.24 

"·! Hicvi:ıre herhangi bir şahsın kusurlu taraf
larını açığa vurarak onu kötülemek ve karikatürize 
etmek için söylenen manzumedir. Hicviyenin man
zum söylenmesi adet olmakla beraber, eski edebi
yatımızda mensur hicviyeler de vardır. Divan fii
rinde medhiye söylemek gibi hicviye söylemek de 
Arap edebiyatının Cahiliyye Devri'nden beri yafa
yıp gelen bir an'anedir. Manzum hicviyenin acı 
keskinliği, unutulmaz mısralar halinde söylenerek bu 
mısraların ahengi yardımıyle akılda kalması ve dil
lerde yer etmesidir Halife Ömer devri şairlerinden 
Hutay'a ve Emeviler devrinde Farazdak Arap ede
biyatının hicivleriyle meşhur şairleridir. Farazdak'ın 
90 yaşında iken Ömrünün 75 senesini hiciv söyle
mekle geçirdim dediği bilinir. Bu tair, muhitindeki 
birçok insanı hicviyeleriyle yıldırmıttı. lran edebi
yatında da Enveri ve Hakani gibi tanınmıt kaside 
üstadları, medhiyeleri ölçüsünde hicviye de aöyliyen 
fairlerdendi. 
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Onun bazı müstehcen hicivlerinde bile böyle bir 
söz sanatının incelikleri vardır. Fakat bu şaire atfedi
len en tanınmış ve meclislerde tekrar edilmiş bir nük
te, kendisine, latife yoluyle de olsa, kafir diyen Şeyhülis
lam Yahya'ya verdiği manzfun cevapdır : 

Biz� kafir demlt müfti Efendi 
Tut!!lım ben diyem !!D!! müselman 
Varıldıkd!! yarın ruz-! cezaya 
ikimiz d� çıkarız anda Y!!lan 

yine, kendisine köpek diyen Tahir isimli bir zat için 
söylediği: 

Bana Tahir efendi kelb demit 
fıtlfatı bu sözde zahirdir 
Maliki-mezhebim benim zira 
f'tlkiidımca kelb tabirdir 

hicviyesi de asırların Nef 'i'yi anarken unutmadığı, 
Nef 'i adına kaydedilmiş ve popüler olmuş hicviyele
rindendir. Onun, Kırım Han'ına nedim olan baba
sından yeter derecede yardım göremiyerek züğürdlük 
afetine uğradığını bildiren mısralardan ve: 

Pederde mi aceb ınisik Han'da m! bilsem 

gibi sözlerle, bu züğürdlüğün nereden geldiği husu
sunda bir tereddüd ve tecahül devresi geçirdikden son
ra söylediği: 

Peder delil bü beli-Y! slyahdur başuma 

mısraıyle bizzat kendi babasını hicvedişi de Nef'i'yi 
tanıyanların tebessümle hatırladıkları nüktelerdendir. 

Nef'i'nin manzumelerinde hakim ses, klasik İran 
edebi terbiyesinden an'aneleşmiş heceleri uzatma 
prensibi içinde ahenklidir. Onun mısralarında gö
rülen, bugün için yadırganabilir imalelerin çokluğu 
bundandır. Bazı mısralarında rastlanan çok rahat 
zihaf'ların da kaynağı aynı klasik terbiye'dedir. 

Onun bir kısım beyitlerinde yabancı kelime sa
yısı Türkçe sözlerden fazladır. O kadar ki böyle be
yitlerde yalnız olur veya bulur gibi fiiller veya ka
fiyeler Türkçedir. Fakat bu kadar az Türkçe kelimeye 
rağmen, aynı beyitlerin cümle mimarisi, Türkçenin 
tabii ve sağlam, milli yapısı içindedir. Bu kelimelerin 
yerine kelime-be-kelime karşılıkları konulursa sözün 
nesir cümlesi gibi düzgün ve kolay anlaşılır bir şekilde 
söylendiği görünür. Nef 'i İmparatorluk Türkçesi 
kelimelerini Türkçenin kendi kelimeleri imiş gibi kul
lanan bir şairdir. 

Eserleri 

* 

Nef 'i'nin Türkçe ve Farsca 
birer divanı ile Siham-ı Kaza 

isimli bir hicivler mecmuası vardır. 
Türkçe Divan; Sözüm redifli, meşhur Naat'la 

başlar. Mevlana Celaleddin medhinde bir kaside ile 
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devam eder. Bunları takib eden 57 kaside BirinciAhmed, 
İkinci Osman ve Dördüncü Murad gibi hüküm
darlar için ve devrin muhtelif büyükleri medhinde 
söylenmişdir. Kuyucu Murad Paşa, Nasuh Paşa, Meh
m.ed Paşa, Şeyhülislam Mehmed Efendi bu büyükler 
arasındadır. Divan'da 119 gazel ve kıt'alar, matla'lar, 
rubailer gibi daha başka şiirler de vardır. Mey, mey
hane, aşk, hikmet ve nadiren tasavvuf gazellerinde 
terennüm ettiği umfuni mevzulardır. Divan şiirinin 
teknik hünerlerine sanat inceliklerine uygun ve zaman 
zaman son derece ihtişamlı söyleyişlerine rağmen, 
bu gazellerin mühim bir kısmı gazel tarzı'nın icab 
ettirdiği, ürperişli aşk şiirleri çeşnisinde değildir. 

Nef'i Divanı'nın umumi kütüphanelerde müte
addid yazma nüshaları mevcuddur. Divan'ın Bulak 
ve İstanbul'da iki de basması vardır : (1836-1852) . 

Şairin Türkçe divanına nis-
Firisi Divan : betle daha az şiir ihtiva eden 

bu divan da yine Naat'larla 
başlar. Nef 'i'nin bu divanında samimi bir peygamber 
sevgisiyle söylenmiş 7 naat vardır. Bu naat'ları takib 
eden 4 kaside Mevlana Celaleddin Rumi medhinde 
ve aşıkında söylenmişdir. Şairin, tasavvufu, şiiri süs
leyen ve derinleşdiren bir kültür unsuru olarak değil 
de, duyarak, yaşayarak, coşarak terennüm etdiği ta
savvuf şiirleri bunlardır. Bu şiirlerin duygu ve düşün
ce coşkunluğunda şairin Mevlanaya hayranlığı kadar 
Mevlevi tarikatine mensup oluşunun da tabii tesiri 
ve ifadesi vardır. Nef'i'nin diğer farisi kasideleri Dör
düncü Murad için, Selim Sultan için, Hüseyin Giray 
Han ve Şeyhülislam Mehmed Efendi için söylenmiş
dir. Bu divan, bir sakiname'den ve bir fahriye'den 
sonra gazeller ve rubailerle son bulur. Divan'da 21 
gazel ve 171 rubai vardır.25 

Sihim-ı Kaza: 

* 

Nef 'i'nin hicviyelerini birara
ya toplayan mecmuadır. Yaz-
ma nüshaları birbirinden fark

lıdır. Henüz tenkidli bir nüshası yapılmamış ve 
basılmamışdır. Bir kısmı ağır hatta çirkin küfürler ha
linde söylenmiş bu hicivlerin bazılarının büyük şöhreti 
olmakla beraber Siham-ı Kaza bir bütün halinde 
rağbet görmüş bir eser sayılamaz. İhtiva ettiği hiciv
lerin mühim bir kısmında Nef 'i'nin keskin zekası; söze 
küfür söylerken bile bir başkalık vermeğe muvaffak 
olan üslubu göze çarpar. 

Şairin bu üç tanınmış eserinden başka Tuhfetü'l
Uşşak adında, 97 beyitlik bir farisi kasidesi daha var
dır ki onun Farsca divanına ilavesi gerekir. 

Nef 'i'nin, çağdaşlarından başlıyarak on yedinci 
ve on sekizinci asır şairleri üzerinde tesiri derin ve 
devamlıdır. Tanzimat'dan sonra Divan şiirini yaşa
tanlarda da Nef'i tarzı söyleyişe rağbet edenler vardır. 

25 Ali Nihad Tarlan, Nef'i'nin Farsça Divanı, 
lat. 1 945. 
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Bu tesir ve bilhassa Nef'i'nin niddet-i ifade ve bilhassa 
şiddet-i ifade tabirleriyle tarif edilebilir ÜSiubu Avru
pai Türk Edebiyatı'nın Namık Kemal gibi Süleyman 
Nazif gibi gür sesli ve kudretli edibleri üzerinde tesirini 
devam ettirmişdir. Tanzimat ediblerinden Ziya Paşa 
da Harabat Mukaddime'sinde Nef'i'yi anlayarak ta
nıtmaya çalışmışdır. 

Sonradan Tevfik Fikret'in de Nef'i'den seçtiği 
çekiç8k sesini bu mukaddimede Ziya Paşa da kul
lanmış ve : 

Bir harbi ederse vasfa iiğiiz 
Gôyii itidir kulaklar iiviiz 
Bir arbede bir hücüm-ı çalak 
Bir hançer ü miğfer-! çekaçak 

gibi mısralarla Nef'i'nin sesini aksettirmeğe, çalışmışdır. 
Onun tasvir kudretini ve bu tasvirleri ses bakımından 
bütünleyen gür ve erkek ahengi bir defa da Ziya Paşa 
belirtmek istemişdir. 

Nef'i hakkında son kuvvetli bir söz de Yahya 
Kemal'in bir cümlesidir. Yahya Kemal, tarih terbiyesi 
mevzulu bir konferansda Namık Kemal'in vatan sevgisi 
şiirlerini tarif ederken bu şiirlerin hususiyetini önce 
şu cümle ile hulasa eder : ,,Vatan uğrunda ölmek ve 
Nef'iyane tefahür." Sonra söylemenin zamanı gelmiş 
olduğunu düşünerek de Nef'i hakkındaki kanaatini 
şu cümle ile belirtir : 

- Nef'i, Türk'ün ayranının kabarışıdır.26 

* 

Nef'i hakkında diğer tafsilat için bk. Ebüzziyi 
Tevfik, Nef'i, İst. 1887, Fuad Köprülü, Divan Ede
biyatı Antolojisi, İst. 1931J- Bir Nef'i Şakirdi (XVII. 
asır şairi All) Hayat M., sayı : 36, 1927 ; Hammer 
Geshichte der Osmanishen Dicktkunst, Pesth, 1837; 
E. J. W Gibb, History Of Ottoman Petry, London, 
1900 - 1909; İbnül-Emin Mahmud Kemal, Nef'i'ye 
Dair, T. T. E. M. 19, 1928. Muallim Naci, Esami, 
İst. 1890; Ali Enıiri, Nef'i'nin Nazireleri, Osmanlı 
Tarih ve Edebiyat M. 9, İst. 1334 ; Ali Canib, Nef'i'nin 
Gazelleri, Güneş M. 5, 927 ; Saffet Sıtlu, Nef'i'nin 
Siham-ı Kaza'sı, İst. 1943 ve diğer bibliyografik bil
giler için : A. Karahan, Nef'i madd. T. İs. An. ve Nef'i, 

· İst. 1954 (1967) . 
Bu asrın gelecek asırlara isim ve eser bırakmış 

diğer mühim ve kudretli Divan şairleri Sabri, Şeyhülis
lam, Yahya, Naili, Neşati, Vecdi, Cevri, Azmi-zade 
Haleti, Gani-zade Nadiri, Dai Mehmed Paşa, Sabit, 
Şeyhülislam Bahai, Fasih ve asrın ikinci yarısında 
kuvvetli şahsiyetiyle yeni bir tefekkür şiiri mektebi 
vücuda getiren büyük şair Nabi'dir. Bunlardan : 

26 Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Tarih 
Diitünceleri, Harat T "rib Mçc�uası1 sarı 111 ı 965. 

Sabri 
{ölın. 1645) 
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nin asıl adı Mehmed Şerif 
Çelebi'dir. Edirne' de doğmuş
tur. Edirneli şair Hilmi Ah

med Efendi'nin oğludur. Medrese tahsili görerek 
yetişmiş, kadılık yapmış ; Sultan Dördüncü Murad'ın 
nedimleri arasında bulunmuş ve bilhassa görgü, bilgi 
ve düşünce unsurlarıyle söylediği kaside nesiblerinde 
muvaffak olmuşdur. Şiirlerinde düzgün, ağırbaşlı, 
aşırı heyecanlardan uzak bir ifade vardır. Kasidelerin
de Nef'i'nin tabii bir tesiri görülmekle beraber, Sabri 
söyleyişde şahsiyeti olan bir divan şairidir. Nef'i, çağ
daşı olan bu şairi takdir etmiş, hatta Sabri'nin bir mıs
raını tazmin ederek onun için : 

Bl-hamdilUlh zanıanmd@ be·kavl-1 Sabri-i tiiklr 
Girlban-! felek mecbiir-l de•t-1 ah-! ıekviidır 
gibi ; Nef'i gibi kolay beğenmeyen bir şair için çok 
mühim, bir iltifatta bulunmuşdur. 

Sultan İkinci Murad'ın daha XV. asır şairi Şeyhi 
tarafından bir kaside matla'ına alınan ,,Geçdi kılıcdan 
fiten-i ruzgar" mısramı yine bir kaside matla'ına kul
lanan ikinci mühim şair de Sabri'dir :27 

Geçeli kılıçdan fiten-i ruzglr 
Seyf-i yedüllah olub aşkir 

gibi. Sabri'nin 163 sahife tutarındaki küçük divanı 
1878 de Sabri-i Şakir Divanı adıyle basılmışdır. Bunun 
sebebi Namık Kemal'in, Nef'i'nin yukarıdaki beyitin
de söylediği Sabri-i şakir kelimelerinin ikisini de Sab
ri'nin adı zannetmesindendir.28 

* 

Şeyhülislam y ah ya Güzel ve zarif gazelleriyle 

1561-1&44 asrın divan şiirinde hür ve 
aydınlık bir sanat havası 

yaratan, ilim ve devlet adamı bir şair de Şeyhülislam 
Yahya' dır. 

Yahya, İstanbul'da doğmuşdur. Babası Ankaralı 
(Şeyhülislam) Bayram-zade Zekeriyya Efendi'dir. İlk 
tahsilini aile muhitinde görmüş ve devrin Abdu1ceb
bar-zade Mehmed Efendi gibi, büyük ilim adamların
dan ders okuyarak yetişmişdir. 

27 yaşında iken İstanbul'da ilmiyye meslekine 
intisab etmiş ve Atik Ali Paşa, Haseki Sultan, Sahıp, 
Şehzade müderrisliklerinde bulunmuşdur. Üsküdar'
daki Valide müderrisliğinden sonra Şam, Mısır, Bur
sa, Edirne, İstanbul kadısı olmuş ; Rumeli Kadıasker
liği yapmış ve nihayet şeyhülislamlık mevkiine geti-

21 Bilgi ve tafsilat için Bkz. XV. Asır Türk 
Edebiyatı, Divan Şiiri, Hükümdar Şairler bölümü, 
Sultan İkinci Murad, bahsi. S. ( ) . 

·-28 Namık Kemal, Tahrib·i Harabat1 lıt. 18871 
s. 7Z-7Ş, 



·rilmiştir. Arada bir bu mevkiden uzaklaşdırılmasına 
hatta Bosnalı Receb Paşa'nın hazırladığı ihtilalde29 
konağının yağmalanıp ölüm tehlikesi atlatmasına rağ
men, 83 yaşında vefatına kadar, üç defa, getirildiği 
şeyhülislamlık vazifesinde kalmışdır. Sultan Dördüncü 
Muradın Revan ve Bağdad seferlerinde hükümdarla 
beraber bulunan Yahya Efendi bu hükümdardan 
daima hürmet ve iltifat görmüşdür. Bağdad seferi 
dönüşünde Sultan Murad'a, Ankara'da, babasının 
evinde bir ziyafet vermesi de hükümdarın bu yaşlı ve 
alim şeyhülislama hürmet ve itimadının bir ifadesidir. 

Bu seferler boyunca, hükümdarla şeyhülislamı 
şiir sohbetleri yapar, nazireler söyleşirlerdi. 

Kendi şiirlerinin Yahya gibi bir şair tarafından 
yeni mısralar halinde seslendirilmesi Sultan Dördüncü 
Murad'ın hoşuna gider ve hazan söylediği bir şiiri 
tanzir etmesini yaşlı şeyhülislamından kendisi isterdi. 

Bağdad seferinde, Ak Şehir civarındaki Baştekke 
mevkiinde konakladıkları bir gün Anadolu'nun tabii 
güzellikleri karşısında duygulanarak söyledikleri : 

Belaltten kıt'adır hakki ki bu lşretgeh-! zibi 

IV. Murad 

Zeh i  ciy· ! ferah-baht·! safi- kiister, bayit-ef:ıi 
Nebitından yem� bir mürg ol!! el tütl-j g6ya 31 

Şeyhülislam Yahya 

gibi kıt'a ve gazel başlangıçları bunlar arasında idi. 
Bunlar, Anadolu güzellikleri için bir padişah ve bir 
şeyhülislam tarafından dile getirilmiş küçük fakat 
veciz duygulanışlardı. 

Şeyhülislam Yahya, gerek ilmi, gerek zekası, 
türlü incelikleri ve faziletleriyle kendisini hemen her
kese sevdirmiş, yine herkesden hürmet görmüş bir şah
siyetdir. Devrinin büyük şairleri onu saygı ile anmış
lar, Sabri gibi, Nef'i gibi çağdaş şairler, Yahya Efendi 
için medhiyeler söylemişlerdir. Filhakika Yahya, dev
rinin kudretli bir divan şairidir. Temiz bir lisanı, zarif 
bir üslubu vardır. Şiiri, ölçülü bir lirizm içinde ve bu 
lirizmi gölgelemeksizin nükte ile birleştirmekte üstad
dır. İçinde doğduğu asrın büyük şairi Baki'yi XVIII.  
asrın zarif şairi Nedim'e bağlayan bir sanatı vardır : 
Baki'deki şekil ve söyleyiş mükemmelliği ve dış mu
sıkisi bakımından tesirli sanat üslubu ile Nedim'in şuh 

29 Kapdan-ı Derya, Bosnalı Receb Paşa, 1 625 
de Sadaret Kaymakamı olmuş ve Sadrazam olmak 
için Yeniçeri zorbalarıyle ifbirliği yaparak İstan
bul' da büyük bir ihtilal çıkarmıftı. Emelinde mu
vaffak olan Receb Pafa üç ay kadar Sadrazamlık 
yapmıf fakat bu müddetin sonunda Sultan Dördün
cü Murad tarafından boğdurulmuşdur. 

:ıo Bu güzel yeme İçme yeri, doğrusu, cennet-
den bir parçadır. iV. Murad 

31 Ey ferah verici, sefalı ve hayat arttırıcı 
yer (Herhangi) bir kuf, senin meyvandan yese 
papajranlar gibi söyleyici olur. 

Şeyhülislam Yahya 

ve zarif söyleyişleri Yahya'da yine ölçülü bir şekilde 
birleşmiş gibidir. Onun : 

Sun sigari saki bize mestine desilnler 
Uslanmadı gitdl gör o divane desiinler 
Peymineslnl her kiti doldurmada b unda 
Şlmden-gerü by meclise meyhane deaünler 
Dil binesin! yık koma tl!t üstüne bir tat 
Sen yap anı eller ana virane desünler 
Giinlfinde senün gayr ü slvii süreti neyler 
LAyık mı b u  lı.im Ka'be'ye blithane desiinler 
Yabya'nın olub sözleri hep sırr·ı mababbet 
Yarin itidlib aöyleme yiibl!n• desünıer 

gibi tasavvuf neş'esi ve nüktesiyle söylenmiş gazelleri 
asırlarca dillerde kalmışdır. Bu unutulmayışda söz'den 
ziyade söyleyişin, herkesce bilinen kelimelerle yapılan 
yeni istifin tesiri vardır. Onun : 

Bül büller öt�r gilller açar tiid g6nül yok 
Biz böylelitin görmemiıüz fasl-ı bahar ı n  

gibi sade ve samimi söyleyişleri de yine asırların dilin
den düşmemişdir. Her halde Nedim gibi bir şairin, 
kendinden önceki Divan şairlerinin Mesnevi, rubai, 
kaside ve gazel vadisinde üş_tad olanlarını çok doğru 
bir görüşle sayarken : 

Nef'l vadi -1 ka•aidd� suhan-perdazdır 
Cılamaz amma gazeld� Baki v@ Yahya ylbl 
Wlesaevl semtinde geçm itdir Atiiyl cilmlesln 
Haleti eve-1 rabald� uçar ankii gibi 

deyişi beyhude değildir : Bu dört mısrada her İsme 
kendi hakkını vermiş ola_n Nedim'in Yahya'yı da ga
zel'de hem de Baki'den sonra bir sıraya koyması şair 
şeyhülislam hakkında adeta tarihin verdiği bir hüküm
dür. Yine bu şeyhülislam şairin, gerek işgaal ettiği 
manevi mevkiin hassasiyetine gerek devrindeki med
rese ve taassup muhitlerinin ne diyeceklerine ehemmi
yet vermiyerek tam bir fikir ve sanat hürriyeti içinde 
fakat hiç şüphesiz bir tasavvuf nüktesi halinde söylediği : 

Me:scldde riya-piteler et.in ko riyayı  
Meyhaneyi gör kim ne rlyii var ne müra y i  

beyiti, kopardığı bazı mevzi ve geçici gürültülere rağ
men, yalnız Şeyhülislam Yahya'nın değil, bütün bir 
XVI ] .  asır Türk düşüncesinin fikir ve iman toleransı 
bakımından alması lazım gelen mühim ve yüksek 
bir nottur. 

Yahya'nın lisanı hayli sadedir. Şiirlerinde keli
me oyunları yapmak gibi sanat ötesi endişelere kapıl
mamışdır. Manzlımelerinde, daha çok, rindane ve 
aşıkaane bir eda görülür. Tasavvuf, onun şiirlerinde 
aşıkaane söyleyişlere katılan zevkli ve bilgili bir çeş
nidir. Nükteleri ve sohbetinin güzelliği de meşhur 
olan Şeyülislam Yahya'nın şair Nef'i ile yakın dost
luğu vardır. Nef'i'nin : ,1Bize kafir demiş müfti Efendi" 



TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

mısraıyle başlayan meşhur kıt'ası, Yahya'nın kendisi 
hakkında söylediği şu zarif kıt'aya karşılıkdır : 

Şimdi bayl-1 sulaanveran lçr� 
Naf'I manendi var mı bir ıalr 
Sözleri Seb'a - 1  M ualll.ka'dır 
tmrelil:Kays kendidir kl.flr 

* 

Eserleri Şeyhülislam Yahya'nın en 
mühim eseri Divan'ıdır. 

Bu divan'daki şiirler, iyi dikkat edilirse ; bütün 
klasik malzeme şekil ve çerçevelerine rağmen ; xvn. 
asır Türk sanat dunyasının duygu ve düşün
celerini aksettirir. Bu bakımdan nisbeten hür ve şuh 
vasıflardaki yeni bir estetiğe mütemayil görünür. Bu 
yeniliğin divan şiiri çerçevesi içinde dikkate çarpar 
derecede olması bilhassa mühimdir. Yahya'nın şiir
lerini XVI. asrın Baki'sini XVIII. asrın Nedim'ine 
bağlayan bir merhale halinde gören İbnül Emin Mahmud 
Kemal'in bu dikkati yerinde ve doğrudur. 

Yahya'nın diğer bir eseri Sakiname'dir. Bu eser 
77 beyitden ibaret küçük bir mesnevi'dir. 

Şair, bunlardan başka Muhsin Kayseri'nin Fe: aiz 
manzlımesine bir şerh yazmış ; İbn-i Kemal'in Niga
ristan'ını tercüme etmiş ve Kaside-i Büru'e'ye bir 
tahmis söylemişdir. 

Sultan İkinci Osman zamanına aid bir tarihçesi 
de olan Yahya'nın Şeyhülislamlığı yıllarında verdiği 
fetvalar, Şeyhülislam Bursalı Mehmed Efendi tara
fından Fetava-yı Yahya adıyle biraraya getirilmişdir. 

Yahya Divanı, İbnül Emin Mahmud Kemal 
tarafından, şaire dair yazılmış kıymetli bir önsöz ila
vesiyle 1918 de İstanbul'da neşredilmişdir. Şair hak
kında daha geniş bilgi için bu neşre ve onun bibliyog
rafyasına müracaat edilmelidir. Y ahya'nın doğru ve 
cazip bir hayat hikayesi ise Tarihci Ahmed Refik 
(Altınay) ın Alimler ve Sanatkarlar isimli eserin
dedir. İstanbul, 1 924, s. 181-205. 

* 

XVII. asır Divan şiirinin 

N A İ L  j üstad şairlerinden biri de Naili 
dir. Naili, bilhassa gazel mıS
ralarında, yer yer, halis şiir'i 

vermeğe muvaffak olmuş bir söz ve söyleyiş ustasıdır. 
Naili'nin asıl adı Mustafa (Çelebi) dir. Onun bazı 

tezkirelerde Piri-zade diye tanıtılması, babasına 
Piri Halife denilmesindendir. Piri Halife maden h
lemi katiplerindendi.  

Naili'nin hayatı ve ailesi hakkında bilgimiz tat
min edici değildir. Divanında genç yaşda ölen kardeşi 
için söylenmiş bir mersiye'den şairin, Ahmed Çelebi 
adında bir kardeşi olduğunu öğreniyoruz ; şairden 
bahseden tezkireler, onun, Divan-ı Humayun'da ve 
maden kalemi'nde katiplik yaptığını belirtiyorlar. 
Devrinin Kara Mustafa Paşa, Sultan-zade Mehmed 
Paşa, Defterdar Salih Paşa, Defterğar Mehnı.ed Paşa 
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ve nihayet Fazıl Ahmed Paşa gibi sık sık değişen sad
razamlarına kasideler yazdığı halde hayatında elde 
edebildiği tek mevki maden kaleminde ser-halife ol
makdan ibaret kalmışdır. Yine hayatı hakkında tez
kirelerden ve divanından elde edilen bir bilgiye göre, 
Naili hayatının sonlarında devrin sadrazamını hiddet
lendirecek bir hareket yapmış veya bir iftiraya uğra
�ış, bu yüzden de İstanbul'dan Edirne'ye sürülmüş
dür. Sürüldüğü yerin Edirne kadar, Edirne civarında 
bir yer olması da mümkündür. Yine hayatının sonun
da �ürgünden kurtulan şair İstanbul'a dönmüş ve 
hakkında düşürülen : 

Ge, edüb Fevzi dedi Urlhi nl 
NAili �lii ŞefAat naili 

gibi tarihlerden de anlaşılacağı gibi, 1666 da ( İstanbul'
da) ölmüşdür. Cenazesinin önce Fındıklı'daki Sün
büli dergahı haziresine gömüldüğü, sonra oradan alı: 
nıp Beyoğlu Mezarlığı'na nakledildiği hakkındakı 
rivayetin ise büyük şairin gömüldüğü yeri bile mechı'.ıl 
bırakmakdan başka bir değeri yokdur. 

Divanının tedkikinden elde edilen daha mühim 
bilgilere göre Naili, ciddi bir tahsil görerek yetişmiş
dir. Zamanının birçok ilimlerine vakıfdır. Tasavvuf 
felsefesini"; şiiri bu felsefenin İncelikleriyle süsliyecek 
kadar, iyi kavramışdır. Ayrıca Halveti tarikatine �n: 
tisabı, Edirne'de Gülşeni Dergahı'na sığınması gıbı 
çizgiler de onun tasavvuila daha derin bir alakası ol
duğunu gösterir. Naili'nin Arabi'yi bilhassa Farisi'yi 
iyi bildiği ; İran edebiyatının derinlik v: _ _  inc:.

likle
_
ri�i 

bu edebiyatı bizzat okuyarak elde ettıgı, şıırlerının 
tedkikinden çıkan diğer neticelerdir. 

XIX. asırda yine Naili mahlaslı, Manastırlı bir 
şair şöhret yapmaya başlayınca bu i ki Naili'yi birbi
yi birbirinden ayırmak için asıl Naili'ye N

_
ail�-i K:�d

.
im 

deııilmişdir. Bu unvanda XVII. asrın bu ustad şaırıne 
saygı ifade eden ve bilhassa onun gazel sahasındaki 
klasisizmini daha anlayışla vasıflandıran ikinci bir ma
na düşünülmt;ş gibidir. 

Filhakika, N aill'nin mesela kaside sahasında da 
manzumeleri vardır. (Bu manzumelerde, 1 pek tabii 
olarak, asrın kaside şairi Nef'i'nin tesirleri görülür.) 
Fakat Naili kendi sanat ve şahsiyetini, daha çok, ga
zellerinde g�stermiştir. Kasidelerini, adeta, yaşayabil
mek, bir mevkie ve bir huzura kavuşabilmek için 
bir nevi taviz şiirleri halinde söyleyen şair, ancak ga
zellerindedir ki hayatının şahsi derdlerini ve nasibsiz
liğini bir tarafa bırakarak, bu yolda yalnız şiir söyle
meği tercih etmişdir. 

Gazellerini umumiyetle beş beyitlik bir kadro 
içinde tertipleyen şair, büyük bir şiiri bir beyit ve'..a 
birkaç beyit içine sığdırmak anlayışındaki divan şıır 
mektebinin bu hususiyetine kuvvetle bağlıdır. Gazel
lerinde İran şiir anlayışından ve kısmen Hind üslu
bundan, kuvvetli çizgiler vardır. Aynı şair devrinin 
Türk şairlerine de nazireler yazmış; onların ,,iyi söy
lenmiş" şiirlerine bir de kendi üslılbuyle ,,ben

.
zer �i.i�-

. ler" söylemekden uzak durmamışdır. Mesela Naılı, 
Şeyhülislam Bahai'nin nı.eşhur Nerlersin redifli �a-
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zelini tahmis etmiş ; ayrıca İsmeti gibi, Neşati, gibi. 
asrın diğer şairlerine nazireler söylemişdir.  Naili'nin pi
van şiiri'nde ustalıkla kullandığı zincirleme terkiple�·, 
bilhassa üçüzlü terkipler onun şiirine yeni bir ses ver
mişdir. Bu arada İran dili vasf-ı terkibi'lerini , Türkçe
nin tabii kelimeleri gibi kullanıp bunlara yeni birleşik 
isim ve sıfatlar katması da onun şiir lisanına bir ve
cize lisanı olabilmek imkanı sağlamışdır. Bu söyleyiş- · 
ler, Farisi'den istifftde edilmiş olmasına rağmen, bir
çok bakımlardan yerli ve milli söyleyişlerdir. 

Kısaca, Naili, Divan şiirinin üç mühim vasfını 
kendi gazel tarzında toplamışdır:  Bunlar, mısralar 
boyunca söylenecek büyük bir şiiri bir beyit'e sığdır
manın sırlarını bulmak ; şiiri güzel sesli bir söyleyişle 
musıkileşdirmek ve nihayet : Söz ipliğine inciler diz
mek anlayışına uygun, seçme kelimelerle ve sanatlarla 
süslü mısralar vücuda getirmek gibi hususiyetlerdir. 
Onun gideriz redifli : 

Hevii-yı aırka uyub kOy-1 yare dek gideriz 
Nuim-1 subha refikız bahiire dek gideriz 
PelA•piire-1 rlndt be-dü' kA•e be--kef 
ZekAt·ı mey verilir bir dlyiire dek gideriz 
Verlb tezelztll-1 Man•iir'u aak-ı Ari'• tamam 
Huda hudii diyerek piiy-l d�re dek gideriz 
Eder•e kaod-1 lehi n  hiitır-ı nıezi.ka hutür 
Dlyar.ı Mı•ır'a değil Kanclebiir'a dek gideriz 
Felek girerse kef-1 Nalli'ye diimiinın 
Se1alnle Mahkeme-! girdigare dek stderlz 

,,Aşkın heveslerine uyup sevgilinin yanı başına 
kadar gideriz. Sabah rüzgarının yoldaşıyız, bahara 
dek gideriz." 

, ,Omuzumuzda rindlik çulu, elimizde çanak ; 
şarab için zekat verilir bir diyara dek gideriz." 

,,Gök kubbesini ayakta tutan direklere Mansur'un 
sarsıntısını verir; Allah Allah ! diyerek dar ağacının 
dibine (ve oradan ebediyete) kadar gideriz. 

, ,Damağımız senin dudaklarının tadını hatırİa
maya görsün . . . O zaman (bir şeker diyarı olan) Mı
sır'a değil, Kandehar'a dek gideriz. "  

,,Felek ! Naili, senin eteklerini eline geçirirse se
ninle Allahın mahkemesine kadar gideriz." manasın
daki bu gazeli, şiirleri içinde çok beğenilen bir söyle
yişdir. Ayrıca : 

Baharı neyleriz ol gül'lzlr-i gonce-fem'ln 
GtlHlb !!Çılmaaı bin nev-bahiira delmez mi 
Kadem kadem gece te,rifi Naili o meh'in 
Cihan cihan elem-! intizara değmez mi 

gibi sade ve ince söyleyişleri, Divan şiirinde aşıkane 
lirizmin örnekleri arasında gösterilmişdir. 

Gllziirdan ol tiila·ı dUArii ile g eçtik 
GO.yii ki ne•lmiz g61-l ra'nii ıle geçdlk 
Dil verdij'lmlz yare nlgAh-ı gazabından 
Taarihe mecAl olmadı i ymii ile geçtik 
Meatiine nukiit·! •DVer-1 aleme bakdık 
Her birini bir özge temiiıii ile ıeçdi k 
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,,Gül bahçesinden, o gönül süsleyen, neş'eli güzel'
le geçdi k :  Sanki rüzgar gibiydik, gül kokularıyle bir
likde esdik." 

,,Sevgiliye gönül verdiğimizi açıkca söylemeğe, 
bakışlarının sertliği yüzünden, cesaret edemedik. An
cak iyma ile anlatmaya çalışd*." 

Dünya'nın gösterişli nakışlarına ve hallerine ken
dimizden geçmişcesine bakdık. Herbirini bir ayrı ba
kışla seyredip geçdik." 

Gibi söyleyişlerin de aynı kuvvetli gazel üslubu 
ile nazmedilmiş şiirlerindendir. Nihayet, Naili'nin : 

Ey Naili hamii:ıi mahz- ı hlkemdjr amma 
Et'iirı böyle söyler üstad söyleyince 

, ,Ey Naili en akıllı hareket, geçir, susmakdır ama 
üstad söyleyince iş değişir ve bir üStad da şiiri, işte 
böyle söyler." şeklindeki meşhur ve haklı tefühhürü, 
onun, dillerden düşmeyen ve şairine çok yakışan bir 
beyittir. 

* 

Naili'nin elimizde bulunan Eseri yegane eseri Divan'ıdır. Bu 
Divan'da münacatlar, naatlar, mersiye ve ka�ideler 
de vardır. Fakat divan'ın en mühim bölümü, sayıları 
400 e yaklaşan, gazeller bölümüdür. Bunu terkib ve 
terci-i bendler, tarihler, kıt'alar, ruballer ve şarkılar 
takib eder. 

Naili Divanı'nın İstanbul kütüphanelerinde 20 
den fazla nüshası vardır.32 Bunların bir kısmı tam, 
diğer bir kısmı yalnız gazellerden mürekkep divan
lardır. Şairin 1 253 de taş basmasıyle basılan matbu' 
divanına da yalnız gazelleri alınmışdır. Bir şiirinde : 

Clmlealn ahkar ü nAçizldlr amma eserin 
N azm il intA'da ne VassAf ne Has.An etmlf 

deyişi ve ayrıca çalışdığı kalemin ser-halife'si oluşu, 
Naili'nin şiirden başka inşa, yani nesir sahasında da 
bir eseri olmasını tabii kılar. Fakat böyle bir esere 
kütüphanelerimizde henüz rastlanmamışdır. 

32 Naili divanı'nın nüshaları için bkz. Dr. lb
rahim Kutlukı Naili-i Kadim Hayatı ve Eserleri, İst. 
1962, s. 30-40. 

33 Naili"nin hayatı, sanatı, gazelleri ve tesir
leri mevzuunda bakılacak bellibaşlı kaynaklar da 
,onlardır: 

Müstecabzade İsmet Naili-i Kadim, İst. 1318;  
Faik Reşad, Esi.af, İst. 1312;  M�allim Naci, Naili-i 
Kadim, (Mecmua-i Muallim, sayı: 2 17, 1306; Dr. 
İbrahim Kutluk, Naili-i Kadim, ist. 1962) ,  Mükerrem 
Merzifonluoğlu, Naili-i Kadim ve Gazellerinin T ed
kiki, (Türkoloji mezuniyet tezi, Türkiyat Enstitüsü 
Kütb.) ve Haluk ipekten, Naili madd. T. 1. An, c. 8, 
s. 41-44 ve bu mnddenin bibliyografyası.) 
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Kendinden sonraki divan şairleri üzerinde kuv
vetli tesir uyandıran Naili, daha kendi asrında, bu şii
rin üstadlarından bilinmiş ve onun şöhreti Tanzimat 
devrinin Divan şairleri arasında da aynı kuvvetle de
vam etmişdir. Naili, son olarak, Eski Şiirin Rüzgariyle 
şairi Yahya Kemal'in de seçip beğendiği divan şair
leri arasındadır. Yahya Kemal bu takdirini ,,söyler" 
redifli bir gazelinde : 

Böyle bet beyti bu g6yende redif &zre Ke mal 
Ni.111 söylese bir iilem-l mana söyler 

beyti ile, bilhassa ifade etmişdi-r. 

* 

Şeyhülislam Bahayi 
1601-1653 

Şeyhülislam Bahayi, 
bir alimler, kadıasker
ler ve şeyhülislamlar 
ailesinin çocuğu olarak, 
İstanbul'da doğmuş ; 

kendisini de şeyhü'lislaınlık mevkiine yükselten tahsi
lini İstanbul'da yapmış bir XVII .  asır şairidir. 

Yaşadığı asrın, yine bir şeyhülislam olan Yahya 
gibi şairlerinde görülen olgun bir neşve ve şiiri böyle 
bir neşve ile söyleyiş ustalığı onun şiirlerine de 
kuvvetle hakimdir. Bu tarz söyleyişte bir aşk ıztırabı 
veya bir hicran temi terennüm edilirken bile, neş'eye 
benzer bir hissin coşkunluğu duyulur. 

Bahayi'nin asıl adı Mehmed'dir. Babası, Rumeli 
kadıaskerlerinden Aziz Efendi ve büyük babası XVI. 

asrın tanınmıs alim. tarihci ve şeyhülislamı Hoca 
Saadeddin Efendi'dir. Bahayi'nin annesi de yine 
bir alimler ve çelebi'ler ailesine mensubdur. 

Bahayi, babasiyle birlikde Hacca gitdikden sonra, 
çok genç yaşda İstanbul'da müderrisliğe başlamışdır. 
Davud Paşa, Mahmud Paşa, Mihrimah, Şehzade 
müderrisliğinde bulunmuş, daha sonra, sırasıyle Se
lanik'de, Halep'de kadılık yapmışdır. Halep kadısı 
iken tütün içtiği Sultan Dördüncü M urad'a jurnal 
edildiğinden, Kıbrıs'a sürülmüşdür. Sonra tekrar 
Şam Kadısı, Edirne, İstanbul Kadısı ; Anadolu, Rumeli 
Kadıaskeri ve nihayet 1 649 da şeyhülislam olmuşdur. 
Bir aralık bu vazifeden uzaklaştırılmışsa da 1561 de 
tekrar makaamına getirilmiş ve 1653 de vefat ederek 
Çarşamba'daki evinin karşısına gömülmüşdür. 

* 

Bahayi, şiiri nükte ile hatta muztarip ve hicranlı 
söyleyişlere varıncaya kadar, şiir duygularını ince ve 
zeki çizgilerle birleştiren bir şairdir. Gazellerinin sev
giliye sitem mısralarında bile ince ve şuh bir şevk his
sedilir. Bahayi'nin hayatı da umumiyetle dost sohbet
leri içinde, zarif sözler ve hareketlerle, bu arada, keyif 
verici şeylerden hoşlanarak geçmişdir. llmin herhangi 
bir şubesinde derinleşmiş ve ilim eserleri yazmış ol
mamakla beraber umfuni kültürü kuvvetli bir şairdir. 
Kıymet verdiği dini-felsefi cereyanlar içinde tasavvuf 

felsefesinin de bir yeri vardır. Bahayi bir mutasavvuf 
değildir. Şiirlerine tasavvufu çok az aksettirmiştir. 
Fakat onun ruh ve vicdan terbiyesinde ve bir nevi 
rindlik tabiatinde, tasavvufun, ufuk geni�lctici bir va
zife gördüğü söylenebilir. 

Bahayi, giyinişinden, oturduğu eve ve evinin eşi
ğine kadar zarif ve sanatlı bir çerçeve içinde yaşamak
dan hoşlanıyordu. Anadolu Hisarı'nın en güzel yalı
sında oturduğunu ve yalısını kaşi denilen ve İran'ın 
Kaşan şehrinde yapılan bir çeşid renkli çini ile süslettiği
ni Evliya Çelebi bildirmektedir. 

Devlet vazife ve me'muriyetlerinde çok ciddi ve 
haysiyetli bir şahsiyet olan Bahayi'nin ya bu yüzden 
yahud da şiirleri üzerinde işlenıeği tercih eden bir 
sanat anlayışıyle, şiirde fazla velud olmadığı görülür. 
Bir divançe denilebilecek yapıdaki küçük divanında 
6 kaside 2 küçük mesnevi, 4 kıt'a, 2 tarih manzumesi. 
1 8  rubfıi ve 41 de gazel vardır. Şiiri mesleği ile karıştır
mamaya bilhassa dikkat ettiği anlaşılan şairin divan
çesinde münacaat gibi, naat gibi dini söyleyişler ol
maması, bu bakımdan mühimdir. İran şiirinden çok, 
geçen asrın ve kendi asrındaki Türk klasisizminin ye
tiştirdiği bir şair olan Bahayi'de bu yüzden görülen 
üstad izleri, Baki ile Şeyhülislam Yahya tesirleridir. 
Her halde, asrının ve meslekinin şartları içinde onun 
adeta sanat için sanat aniayışıyle söylenmiş şiirlerinin 
dikkate değer bir hizmeti vardır. Şiirlerinde bir ,,ses 
güzelliği yaratmağa muvaffak olması, onun sanatının 
gelecek asırlara ses bırakmasında büyük vazife gör
müştür. 

Bahayi Divanı, Sadettin Nüzhet Ergun tarafın
dan, şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgilerle bir
likte 1933 de İstanbul'da neşredilmiştir. Bu mevzudaki 
bibliyografya için aynı müellifin Türk Şairleri adlı 
eserinde, Bahayi maddesine bakılmalıdır. (C. 2, s. 
664-669) .  

Divanını : 

Şerbet-! lA'l-! leblyle Cam-ı Cem'den fiirlgım 
Sunma silki mey ki mestim ol göz§ mahmurdan 

gibi hayli zevkli söyleyişlerle süs!enen Bahayi'nin 
hemen bütün münekkid ve hayranlarınca beğenilen, 
şevk dolu bir gazeli İse Neylersin redifli, şu tanınmış 
manzumesidir : 

Datıtchn hab-ı naz-! yarı ey f�r!ad neyler.in 
Ediib f i tneyle dünyaY! harab·abad neyleraia 
Dil-l mecriihum� rahm eyle kalaun dam-ı z&lfünde 
şıı.�.t�· bal olan mlhg• edüh azad neyi enin _ Ederaln gerçi her derd� tabibim bir deva a mma 
Cünün-ı ehl-1 a9k olunca mader-zad neyle raln 
Varub glyaii·yı yiir! öyle bir• b.r.ne katdın 
Y ine bir fitne tahrik eyledin ey had neyle rain 
Şehld-! a9k-1 tlg-· yardır •er-cüml e-! alem 
Urub 9em9ire deat ey gamze-• cellAd neyleraln 
(; llzel h • Vlr edenin hatt a hal- 1 dilber• amma 
Fl•iin-ı fltney� geldikde �y Behzad neylerala 
l!alıal-ve9 değllain kabil·• feyz-• aafa •en de 
Te!&�lliif b�r-t111raf •f hallr-ı na,ad ne1 leralv 



,,Sevgiliyi naz uykusundan uyandırdın ! Ey fer
yad ! Ne yapıyorsun? Dünyayı fitneye verip harabeye 
çevirmekten maksadın nedir?" 

,,Sevgilim! Merhamet et de gönlüm saçlarının 
tuzağında kalsın. Kanadı kırılmış kuşu azad edip 
ne yapacaksın ?"; ,,Ey hekim! Gerçi her derde bir de
va bulabilirsin. Fakat aşk ehlinin çılgınlığı doğuşdansa 
buna ne yapabilirsin ?" 

,,Sevgili'nin omuzlarına dökülen saçlarını birbi
rine katıp öyle dolaştırdın ki, ey rüzgar !  Yine bir ihti
lal çıkardın ! Ne yapıyorsun?";  Alemde kim varsa 
zaten sevgilinin aşk kılıcıyle vurulup şehid olmuşdur. 
Şimdi, ey öldürücü gamze!  Sen kılıcına el atıp da kimi 
öldüreceksin ? " ;  ,,O güzelin yüzündeki tüylerin ve 
benlerin resmini yapmakta ustalık gösteriyorsun, ey 
Behzad ! Ama sıra o yüzdeki füsunu ve fitneyi resmet
meye gelince, onu nasıl çizeceksin ?" ; 

,,Ey neş'esiz gönül ! Sen de tıpkı Bahai gibi, bir 
türlü açılıp ferahlayamıyorsun !  Teklifi bırak da söyle : 
Bu gidişin sonu neye varacak?" 

Edirne Şeyhi 
Neşati ?-1674 

* 

Bu asrın şiirlerinde Neşati 
mahlasını hakkıyle kullanan 
diğer bir, sağlam söyleyişli 
deruni neşve şairi de Ne
şati'dir. 

Neşati'nin hayatı hakkındaki ilk bilgilerimiz nok
sandır. Ailesi, hatta babasının kim olduğu, henüz bi
linmiyor. Bazı eski kayıtlara göre asıl adı Ahmed veya 
Süleyman'dır. Edirne'de doğmuştur. 

Devrinin Mevlevi büyüklerinden Ağazade na
mıyle tanınmış, Şeyh Mehmed Efendi'den ders gör
düğü veya Mevlevilikte Ağazade'ye intisab ettiği ; 
hakkındaki rivayetler arasındadır. 

Başlangıçta, şiirlerini ya (Kemal Paşazade gibi) 
mahlassız yazdığı, yahud Semendi mahlasını kullan
dığı söyleniyor. Kendi şiirlerinden öğrendiğimize göre 
Neşati, şeyhinin vefatından sonra Konya'ya gitmiş 
Kubbe-i Hadra'yı ziyaret etmiştir. 1 670 tarihinde ise : 

Oldı yümn (i) le Neşati Mesnevi'ye rilh.ber34 
gibi tarih mısralarından da anlaşılacağı gibi, Edirne'
de Mevlevi Tekkesi'nin şeyhi olmuştur. Neşati'nin 
Edirne şeyhliği, çok tanınmış, sevilmiş ve hürmete 
layık şahsiyeti dolayısiyle, muhitinde büyük sevinç 
uyandırmıştır. Mevlevi dervişleri, yeni şeyhlerini evin
den alıp dergaha getirirlerken, yolda ayin yapmış, 
ilahiler okumuş, hem sema' edip hem yürüyerek büyük 
neş'elerini ifadeye çalışmışlardır. 

Bu yıllarda epey yaşlı olduğu anlaşılan Neşati, 
Edirne şeyhliğinde ancak dört yıl kalabilmiş ve 1674 
de vefat etmiş, Muradiye Camii Kabristanı'na gömül
müştür. Vefatına düşürülen� çok sayıda, tarihlerden 
biri de : 
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Bezmgih-! alemin halen neşiit! gitdi ah35 

mısraıdır. Aynı hadise için meşhur şair Nabi de bir 
tarih düşürmüş ,,Neşatı gitdi devranın" diyerek, 
üç kelime içinde onun hem vefat yılını hem bir neşve 
şairi olduğunu hem de Mevlevi devranı'nın böyle bir 
şevk adamını kaybettiğini ifade etmişdir. 

* 

Esrar Dede Tezkiresi'nde üstid-ı üstidine-ı 
Rum diye vasıflandırılan Neşati'nin, başta şair Nazim 
olmak üzere, bu asrın bir kısım şairlerine hocalık et
tiği bildirilir. Bu rivayete göre Neşati yetiştirici bir 
sanatkar vazifesi görmüş, daha birçok şairlere şiir sanatı 
hakkında bilgiler vermiş, kısaca, eski şiirimizin şifahi 
nazariyeler üstadlarından biri olmuştur. 

Neşati de asrının diğer büyük şairleri gibi, engin 
bir şevki şiir mısralarında teksif etme kudretindedir. 
Mısralarının mimarisine büyük bir duygu ve düşünce 
neşvesi, bir musıki gibi işlemek, Neşati'nin de sanatının 
ana vasfıdır. 

Bir Mevlevi şeyhi olduğu hatta çevresindekilere 
şiiri bile öğretmek temayülünde bulunduğu halde kendi 
şiirine, bağlandığı tarikate aid didaktik çizgiler koy
mamıştır. Onun şiirinde tasavvuf, asırlarca heycanı 
duyulmuş derin bir duygu, düşünce ve neşve aleminin 
musıkisi, halinde, doyurucu ve kanadlarndırıcıdır : 

Şevki• ki dem-1 b&lbtıll feydiida nlhiinız 
Hiinaz. ki dll·I gonca.I hamriida nlhiinıa 
B!! cl•m-1 nlziir tızre döktlb Jale-1 eıkl 
Çtın rtıte-1 ean gevher-1 ma'niida nlhanız 
oı.ak nola bl-aiim t1 nlıan töhre-1 iilem 
Biz dil gibi bir tarfa maammiida nlhiinız 
Mahrem yl!le her hiillmlz� biid.ı •abiidır 
Diifm tlken-1 P.fllf·I dil-iiriida nlhiinız 
Etdl k o kadar ref'·I taayGn ki Neıatl 
A7lne·l pGr tiib·• m&eellAda nlbiinız 

,,Biz aşk ile mecnı'.ıne dönmüş bülbülün sesinde, 
nefesinde gizliyiz. Kırmızı goncanın gönlünde gizlenen 
(al) kan da biziz." 

,,Bu zayıf vücudumuzu çiy tanesi gibi göz yaşla
rıyle örter, mana incisinin içinden geçen can ipliği 
gibi_ görünmez oluruz." 

,,Bu alemde bir namı olmamak, bir iz bırakmamak
la tanınsak ne ziyanı var? Biz gönül gibi, çözölmesi 
zor bir bilmecede gizliyiz." 

,,Bizim her halimizi, her sırrımızı yine saba rüz
garı bilir. Çünki biz onun esip dağıttığı sevgili saçla
rının kıvrımlarında gizliyiz." 

,,Ey Neşat! ! Ailah varlığı'nın büyük hikmeti 
nasıl görünmezlik'se biz de şu ge\İci vücudumuzu öyle 
görünür olmakdan kurtardık ki şimdi en parlak ayna
larda bile görülemeyiz." Mealindeki meşhur tasavvuf 

34 Bu tarih, ebced hesabiyle 1 081 Hicri sene· 
sini; 35. Bu tarih de yine aynı hesapla l 085 vefat 
yılını gösterir, 
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gazeli, Türk tasavvuf felsefesinin şiire aksetmiş en 
kuvvetli söyleyişleri arasında ve yalnız şiirin değil, 
Türkçenin de zaferlerindendir.35 

Neşati'nin bazı şiirleri kendi asrının şairleri tara
fından tanzir edilmiştir. Bazı şiirleri de daha sonraki 
asırların hatta en büyük şairleri tarafından takdir 
ve tahmis edilmişdir. Onun böyle nazireler yaratan 
bir şiiri "bile" redifli gazelidir. En mühim olarak XVIII .  
asırda Nediın ve XX. asırda Yahya Kemal tarafın
dan tahmis edilen, böylelikle, sesini ve şevkini asrımıza 
kadar ulaştıran bu gazel de şöyledir : 

Gltdln amma ki kodan laaaret il� canı bile 
i.temem •ensiz olan •ohbet.ı yaranı bile 
Devr.ı mecll• bana glrdlib.ı belAdır sensiz 
Meyi zebrab-ı sitem •agar.ı gerdaaı bile 
Bata sen•lz bakamam çeımlme atef s6r6n6r 
Gül.I handanı detll •erv.ı bıramilnı bile 
Sineden derd ile bir alı edeyim kim d6n•la 
Ak•ln� çerh-1 felek mlhr-l dırabşanı bile 
Har.ı flrkatle Neşiitl-1 hazinin vii.bayf 
Diimaa-1 Glfetl çllk oldı glrlbiiaı bile 

Eserşeri : Neşati'nin kasideler, gazeller, tarih
ler, rubailerden mürekkep bir Divin'ı; Hilye-i Enbi
ya adlı, 187 beyitlik küçük bir mesnevisi (İst. 1894) 
ve 144 beyitlik bir Şehrengiz'i vardır. (Bu şehrengiz, 
şairin Üniversite Küttiphanesi'ndeki divanındadır.) 
Neşati, Türk Edebiyatı'nda en çok Nef'i'nin, İran 
Edebiyatı'nda ise Nef'i'nin de çok beğendiği Urfi'nin 
tesirindedir. Bu tesirle Urfi'nin bazı şiirlerini şerh 
eden Neşati'nin bir de Şerh-i Müşkilit-ı Urfl isimli 
20 sahife tutarında bir eseri vardır.37 

Vecdid ?-1660 

* 

Asrın İstanbullu şairierinden 
biri de Vecdi'dir. Vecdi'nin 
asıl ismi Abdülbaki'dir. Divan-ı 

Humayun katipliğinde ve Beğlikçilikte bulunmuş, Sad
razam Köprülü Mehmed Paşa'nın takdirini kazan
mışdır. Daha sonra hükumet aleyhinde bulunmak 
suçuyle iftiraya uğrayarak, üç arkadaşıyle birlikte idam 

35 Nefati'nin burada ustalıkla söylediği ,iir, 
birinci beyitte: "Biz çıl ;ınca seven bülbülün sesinde 
neş'e ve böylesine .uvilen gülün kalbinde kanız. 
Kaldı ki bunlar biribirinden ayrı 'eyler değildir. 
Kainatta seven ve sevilen diye iki ayrı varlık yoktur, 
demek ister. Neşati, bunların, tek ve mutlak varlık 
olan Allah'da birlettiği inancındadır. Bu inancını da, 
dem, hun, gönül, gonca ve hamra gibi kelimelerin 
kırmızı renk saltanatı ve harareti içinde söyler. 

Aynı tiirin son beyitinde ise şairin dernek iste
diği şudur: "Neşati ! Ten kafesinde hapsedilmit ru
humuzu Öylesine vücudumuzdan kurtardık, maddi 
varlığımızdan sıyrılıp o kadar ruhdan ibaret kaldık 
ki timdi en parlak ve cilalı aynalarda bile görün
müyor\lz," 
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edilmişdir. Şairin eksik bir divanı Faik Reşad Bey 
tarafından bastırılmıştır. El yazmasıyle Divanı Vcliy
yüddin Efendi Kütüphanesi'ndedir. 

Benimdir nevbet-! feryid bülbüller hanıüş olsun 

gibi mısraları dillerde kalan Vecdi'nin bir aralık İstan
bul'dan uzakta bulunduğu ve duyduğu İstanbul has
retini : 

Stan b ü l'!! o rütbe iirzü v a r  dilde ey Ve.-di 
Uçardım bulsam amma neyle)  im bal ü perim yoktur 

gibi söyleyişlerle dile getirmesinden anlaşılır. Vecdi'
nin şiirleri : 

v .. rırsan ey ae ba ol zülf.I •eb-gunii aelam eyle 
Dü,ers� hem dil-! mahb üs fi mahzür !! selam eyle 
Sakınaın nfih re� akın ateşimd en eylerim aüzan 
Beni lncitmesun ey A h  '° erdun !! aelam ey le 
Y i n e  de,t -i cünun hali değildir aöyle şad ohun 
Var ey fery A d  benden rüh-ı M e c:nun'!! selıim e yle 
örneğinde görüldüğü gibi, sade, samimi ve Divan 
şiirinin alışılmış mazmunlariyle fakat bir söyleyiş ko
laylığı içinde terennüm edilmiştir. 

Cevri ?-1654 

* 

Yine İstanbullu bir şair olan 
Cev..t, aynı zamanda XVII.  

asrın birinci sınıf hat sanatkarları arasındadır. Haya
tını, güzel yazısıyle istinsah ederek, yeni ve güzel nüs
halarını meydana getirdiği kıymetli kitaplar vasıtasıyle 
kazanıyordu. 

Cevri, Mevlini Celaleddin Riinıi'ye kuvvetle 
bağlı, derviş ruhlu, çalışkan, sanatkar ve kanaatkar 
bir Mevlevi şairidir. Hişye-i Çıhar Yir-ı Gü in adlı 
eseriyle Hz. Muhammed'in dört büyük halifesinin port
relerini çizmiş, Mevlini'nın Mesnevi'sinden seçtiği 
47 beyi ti nazmla serhetmiş Yiisuf-ı Sineçak'ın Cezire-i 
Mesnevi adlı e�erini de aynı şekilde şerh etmiştir. 
Cevri'nin bu iki şerhi biraraya getirerek tertiplediği 
eserin adı Ayn'ül-Füyiiz'dur. Samimi bir Mevlevi 

Bu tiirin 20. asırda mühim bir hikayesi de ol
muşdur: Kendisinden Türk tiiri hakkında fikir isti
yen bir Fransız edibine Yahya Kemal, bu fİİri ta· 
nıtmış, Fransız edibi de edindiği kanaati, Türk şai
rine şu cümlelerle ifade etmİftİr: 

- Bu mısraları söyliyen milletin büyük bir tiiri 
olmak tabiidir. Medeniyet namına bir başka eseriniz 
olmasaydı, yalnız bu (son) beyit, sizin ne derin mil

let olduğunuzu ifadeye kafi gelirdi. (Bkz. Nihad Sami 
Banarlı, Yahya Kemal Yaşarken, İst. 1959, s. 36-4 1 . )  

3 8  B u  tiirin iki mühim tahmisi için bkz. Ne
dim Divanı, Halil Nihad neşri, s. 111, İst. 1924 ve: 
Yahya Kemal, Eski Şiirin Rürgariyle, s. 1 07-108 
ist. 1962. 

37 Neşati'nin hayatı, edebi şahsiyeti, Divan'ı, 
diğer eserleri ve tesirleriyle bibliyografya için bkz. 
Sadeddin Nüzhet Ergun, Neti.ti, Hayatı ve Eserleri, 
ı.t. 1 933. 
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olmakla beraber, Cevri'nin din dışı mevzu ve duygu
larıyle söylenmiş şiirleri de vardır. Onun bir bahar 
mevsimini tam bir derviş ruhiyle karşılayan şu gazeli, 
şairinin hayat ve tabiat güzellikleri karşısındaki iyim
ser imanlı ve anlayışlı ruhunun da bir ifadesidir : 

Alem ıfiküfte bat müferrih hawii lltlf 
Diller k8şiide nefha-! biid-ı saba lltlf 
Bin goncayı kfişade eder bir aefesd� biid 
Olmaz mı biç blyle dem-1 dll-kGşii lltlf 
Mlr'iit-ı cüybiirda yok zerrec� keder 
Her •laeden g8r8nmede rii-yı safii lltlf 
llürgan tereanflm eylemede her makamdan 
Nakt-1 babi.r dll-keı G savt- ı Ne•a lltlf 
Zlkr-1 ll•iin-ı bfllbiıl-1 gfllziir Ya Vedüd 
Vlrd-1 aebiin-ı ma'al·I ezbiir Yi latif 
Cent nesim-1 feyz ile ols@ ıAkllft�-dll 
Gül gibi şl'r-1 piikl olur diilmii latif 

F ehinı-i - Kadinı 
(1627 ?-1648) 

* 

Bu asırda Türk şiir sanatı'nın 
ve bu sanatın İranlı klasikle
rinin genç İnsanlar arasında 
dahi çok iyi bilinmesi, Türki

ye'de, çok genç yaşta, bu sanatın üstadları arasına 
girebileeek istidadlar yetiştirmiştir. 

Daha on yedi, on sekiz yaşlarında iken bir divan 
tertipleyen ve yirmi bir, yirmi iki yaşlarında ölen 
şair Fehim, bu mühim hadisenin bir mümessilidir. 

Fehim, İstanbul'da unculukla veya kurabiye, 
gevrek satınJığı�-k geçinrn, l\Iısırlı bir fellahın çocuğu 
olarak İstanhul'da doğmuştur. Hayatı ve tahsili hak
kında bilgimiz yok gibidir. Bu asrın kaynakları, onun 
1 644 de l\hsır'a vali olan Eyyub Paşa'nın maiyetinde 
l\lısır'a gittiğini ve çok geçmeden dönerek Ilgın'da 
(sari bir hastalıktan) vefat ettiğini bildiriyorlar. 

Bu yüzden, ancak küçük bir divan tertibine vakit 
bulan Fehim'in Ruz ü Şeb redifli bir naatı bilhassa 
beğenilmiş ve bu şiire Nazim gibi, Şeyh Gaalib ve 
İzzet Molla gibi sonraki asrın en mühim şairleri tara
fından nazireler söylenmiştir. 

Fehim'in gazelleri de, daha kendi asrından baş
layarak birçok nazirelere kaynak olmuştur. Bu şairin 
Tanzimat devrinde, Leskofçalı Galib Bey'in takdiri 
ve tanıtmasıyle, başta Namık Kemal olmak üzere 
Hersekli Arif Hikmet gibi, Kazım Paşa ve Avni Bey 
gibi şairler tarafından da çok beğenildiği ve şiirlerine 
nazireler söylendiği görülür. 

Fehim gene genç yaşında fakat çok iyi öğrendüği 
İran edebiyatı'ndan bilhassa Şirazlı Urfi'nin hayranı 
idi. 

Ml•ll yoktur Acem'de gerçi Fehim 
Riim'da Urfı'y� nazlrlm ben 

gibi söyleyişleri bu yüzdendir. Hayatı bir takım yok
sulluklarla geçtiği anlaşılan Fehim in şiirlerinde bu 
yüzden çekilmiş ıztırapların samimi ifadeleri vardır. 
Şiirin daha sonraki ıztırap devirlerinde ve mu�tarip 
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rı'.'ıhlu şairler tarafından beğenilmesi de biraz bu yüz
dendir. Şiire, yaşadığı yılların içtimai hayatından 
kuvvetli akisler çizmesi de Fehtm'in takdir edilen bir 
cephesidir. Bu şairin·: 

Glr7e-l gamla geçdl •n•mım 
Etmedi hande rü .. 71 şiidiial 
Bana hep cevri ma'rlfet tUdl 
Al elimden Hada ba irfanı 

gibi şikayetleri, kendi sanat ve irfanına güveni kadar, 
bu marifetinin bir faydasını görmediğini de belirten 
hayat çizgilerindendir. 

Fehim Divanı 1934 de Sadeddin Nüzhet tarafın
dan neşredilmişse de bu, tam ve tenkidli bir nüsha 
olamamıştır. Fehim'e XIX. asır başlarında yaşayan 
diğer divan şiiri Fehim dolayısıyla Fehim-i Kadim 
gibi, onu daha kıymetli görmeği de ifade eden bir 
unvan, sonradan verilmiştir. 

Şiirin hayatı ve şahsiyeti hakkında bibliyografik 
bilgiler için Türkçe İslam Ansiklopedisi'ndeki Fehim 
maddesine bakılmalıdır. 

xvıı. asırda 
Rubai Tarzı 

Azmi-zade Haleti 

* 

Türk Divan şairlerinin bil
hassa gazel tarzını sevdikle
rini ve bu sevgiyi defalarca 
ifade etmek istiyecek kadar, 
gazel 'i kendi ruhlarına her 

şiirden daha yakın bulduklarını görmüş bulunuyoruz. 
Divan Edebiyatımızda en çok sevilen şiirin gazel ol
ması ; Fuzuli gibi, Baki gibi büyük şairlerin gazel tar. 
zını övmek için heyecan duymaları, Divan Edebiyatı 
Tarihi'nin mühim çizgilerindendir. Bu edebiyatın en 
büyük şairlerinin divanlarında rubai, gazele nisbetle 
çok az söylenmiş bir şiir tarzıdır. Bu sebeple XVII .  

asırda çok sayıda rubai söylemiş ve b u  söyleyişte hayli 
muvaffak olmuş bir şair yetişmesi asrın hadiselerinden 
sayılmıştır. 

Önce, Gül ü Bülbül Şairi Kara Fazli tarafından 
da iltifat görmüş olmasına rağmen, rubai tarzının daha 
muvaffak ve daha velud şairi xvn. asrın başında, 
Azmi-zade Haleti'dir. Müteakip asrın büyük şairi 
Nedim'e : 

Haletl eve-! rabiiide açar ankii gibi 

dedirtecek kadar, rubaisini kabul ettiren Haleti, bu 
tarz şiiri söylemek için gerekli bir ilim ve tefekkür 
hamulesiyle yetişmiş, bu asrın alim şairlerindendir. 

Haleti'nin asıl adı Mustafa'dır. Babası, şair ve 
alim Mehmed Efendi'dir. Kuvvetli bir medrese tahsili 
görerek yetişmiş, Hoca Saaddeddin Efendi'den mü
lazım olmuş, henüz 21  yaşında iken müderrisliğe baş
lamış, 30 yaşında Süleyrniniye müderrisi olacak dere
cede bir terakki göstermiştir. Daha sonra, Şam, Kahire 
Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulunmuş ; 
Anadolu ve Rumeli Kadıaskeri olmuştur. Fakat bütün 
bı,ı vazifekrinden cse�itli talihsizliklerle ayrıldığı za-
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manlarda ye'se kapıldığı, bedbin ve muztarip günler 
geçirdiği, bu türlü ıztıraplarını şiirlerine aksettirecek 
kadar teessür duymasından bellidir. Haleti ile Şam 
kadılığında bulunduğu yıllarda tanışan Ruhi-i Bağ
dadi'nin, onun kadı!ıkdaki adaletinden ve diğer fazi
letlerinden takdirle bahse lüzum gören bir tarih man
zumesi Azmi-zade'nin şahsiyeti  hakkında dikkate 
değer bir nottur. 

Haleti'nin kaside ve gazel tarzı şiirlerinde herhangi 
bir fevkaladelik yoktur. Fakat, daha başka duygu 
ve düşüncelere de yer ayırmakla beraber ; bu alim 
şairin, tasavvuf tefekkür ve heyecanlarını ağır başlı, 
sünni müslüman duygu ve düşünceleriyle birleştirerek, 
yer yer, iyi düşürülmüş mısralar halinde terennüm et
tiği rubaileridir ki ona o!dukca haklı bir şöhret sağ
lamıştır. 
Haleti'nin : 

Ahval-1 cihanı her zaman s§yleşellm 
Amma gam-ı aşkımız nlhan söyletelim 
Ey viikıf-l riz-ı a�k olan arif·l can 
Ney gibi seninle hl-zeban söyletelim 

• 
Ey derd-ket•I firak her şeb ah et 
Hasret nl'ce olur melekleri agah et 
Çün bat-• visale ermeğ� yok çare 
Gülzar-• hayal-l yari nüzhetgah e t  

• 
M ahzun oluruz kaçan ki dllşad olsak 
V i ran kaluruz ej'er ki il.had olsak 
Ol mürg-1 cefa-perıre r-1 aşkız biz kim 
Dam� diişeriz kafesden ıiziid olsak 

gibi rubaileri, böyle söyleyişlerdir. 
Haleti'nin bir Divan'ı, bir Siikinime'si, bir de 

Münşeat'ı vardır. Bir kısmı divanında bulunan bu 
rubaileri umlımiyetle ayrı yazmalarda toplanmıştır. 
Haleti hakkında kısa bir bibliyografya Türkçe İslam 
Ansiklopedisi'ndedir. Şairin eserlerinin hiçbiri matbu 
değildir. Çok sayıdaki rubailerinin ancak 39 tanesi 
Divan Edebiyatı Antolojisi'nde (Fuad Köprülü, İst. 
1931) ve Gibb'in Tarih-i eşar-i Osmaniyye adlı ese
rindedir. (Leyden, 1909.)  

Nedim-i Kadim 
( ?-1670) 

* 

Bu asrın, Türkçeye güzel ses 
katan bir şairi de Nedim-i 
Kadim' dir. Onun bu güzel 
sesi, büyük şair Nedim'e ve 

ondan sonrakilere kadar uzanmış, böylelikle Nedim-i 
Kadim, gelecek asırlara ses ve İz bırakan bir şair 
olmuştur. 

XVIII.  asrın büyük Nedim'i ile karıştırılmamak 
için adı kadim kafiyesiyle birleştirilen Nedim, İstanbul'
da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Nedim'dir. Doğduğu 
tarih belli değildir. Rivayete göre bir berber çocuğu 
olduğu halde ilim yolunu seçmiş ; Şeyhülislam Ebüs
suud Efendi'den mülazım olduktan sonra müderris-

669 

liğe başlamış ve tezkirelerin verdiği bilgiye göre genç 
sayılacak bir yaşta vefat etmiştir.38 

Nedim'in arabisi ve farisisi kuvvetli, İslam ilim
lerine vukufu takdir edilecek derecede üstündü. Zekazı 
ve hoş sohbet oluşu dolayısıyle devrin büyükleri tara
fından aranan bir insan olduğu, zarif ve yakışıklı şah
sıyetiyle de ayrıca dikkati çektiği ; hakkında kaydedi
len çizgilerdendir. Arabi ve Farisi ile de şiir söylemek
le beraber Nedim-i Kadim bilhassa Türkçe söyleyişde 
XVIU. asrın Nedim'ine yaklaşacak, ona ses bırakacak 
ve şiirlerine nazireler söyletecek bir şahsiyet göstermiş 
bulunuyordu. Filhakika Nedim-i Kadim'in : 

Derdin nedir göniil sana bir hiilet olmasun 
Sad elhazer sevdiğin ol afet olmasun 
Bigane-meşrebi: bize takey tegiifül@n 
Bir a,tnii nigaha da mı fursat olmasun 
Gelmez o tüh mecll•e atyiir gelmese 
fater ki arz-ı hale bil� ruhaat olmasun 
Merhem-pezlr olmadı zahmım benim Mesih 
Etm� telef ili.cını sen zahmet olmasun 
Şiiyed eser ed� nef•-1 aletini hayf 
Söylen Nedlm-1 zar ile germiUfet olmasun39 
gibi gazellerinde XVI I I .  asrın büyük Nedim'ini müj
deliyen bir ifade vardır. 

Bu ifade aynı zamanda Nedim-i Kadim'in yaşa
dığı asırda Naili gibi, Neşati, Bahayi ve Yahya gibi 
şairlerde görülen, duygu ve düşüncelerin bir nükte ve 
bir şevk havası içinde söy!enişini de bilhassa hatırlatır. 

Nedim-i Kadim'in şiirinde dil, sade ve zarif bir 
İstanbul Türkçesidir ki bu nokta, şairin dil bakımın
dan da Nedim'i müjdelediğini düşündürür. Nedim-i 
Kadim'in gazellerinde kafiye ve rediflerin umumiyetle 
güzel sesli ve çoğu zaman Türkçe kelimereden seçil
miş olması onun şiirindeki sadeliği de sağlayan husus
lardandır. Devrinin şartlarına uyarak kasideler de 
söylemiş olmakla beraber Nedim-i Kadim'in asıl güzel 
şiirleri gazelleridir. 

Nedim-i Kadim divançesi Halil Nihad tarafından 
neşrolunan Nedim Divanı lugatçesina büyük ve hu
susi bir madde hiilinde neşredilmiştir. ( İstanbul, 1924) 
Bu divançede kasideler, gazeller, rubailer kıt'alar ve 
müfretkr vardır. 

xvıı. asırda 
Tefekkür Edebi
vatı Çığın Şair 

Nabi 
(1672 - 1712) 

* 

XVII. asır Divan şiirinde 
bir tefekkür edebiyatı 
çığırı açacak ve kendi 
adıyle anılabilir bir şiir 
mektebi teessüs edecek ka
dar, şiirde değişik bir şah
siyet ve hususiyet gösteren, 

geniş tesirli bir şair de Nabi'dir. 

38 Safayi Tz. ve Zeyl-i Uşaki-zade (şky.) 
30 Bu gazelin aılı dokuz beyittir. 
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Şem'I• gıdasi ma'nl-1 pakize-nutkdur 
Çetmln gıdası bfisn'dfb anlg hlkayetl 
Elfaz-ı sükkerin.i stanbiiJiyandan 
Sem'in ken@rlarda kalur dilde hasreti 
Mlna.yı çefml, garka-l niir-ı s'İlriir eder 
Huban-ı tehrlyauın o hüsn @ letafeti 
Hfisn-! edi vii hflsn.ı vefi hüsn.ı her Gmiir 
Ol tebr.ı hl.bedelde bulur büsn-i gayeti 
Ol dll-küta mealler ol hurde nükteler 
Mümkln midir bul@ Arabistan'da sureti 

,,Kulak, güzel söz dinlemek, göz de güzeller ve 
ffüzellikler görmek ister. Hikayeyi anla. Kulağın ve 
gözün gıdası bunlardır. Kulak, taşralarda şeker gibi 
tatlı İstanbul konuşmasını özler. İstanbul güzellerinin 
türlü güzel!ikleri göz minelerini sevinç nuriyle aydın
latır. Eda güzelliği, vefa güzelliği ve her mevzuda 
güzellik ancak o eşsiz şehirde güzelliğin son derecesine 
varmıştı,r. O gönül açıcı sözler, o ince nükteler müm
kün müdür ki Arabistan'da da bulunabilsin." demiş 
ve lstanbul konuşmasındaki ,,a canım" " ay efendim" 
gibi söz ve söyleyiş inceliklerini, arapların ,,ba'di leke" 
gibi hitaplarında bulmak mümkün olamıyacağını da 
sözlerine şu mısralarla ilave etmiştir: 

Ba'di le\ e  hitablarından gelir mi hiç 
Lafz-ı a canım, ay efendim halaveti 

Nabi'nin, İstanbul'u özliyerek söylediği bu ka
sidede İstanbul konuşmasına mühim yer vermesi ve 
bir bakıma her şeyden çok bu konuşmayı özlemesi 
bilhassa ehemmiyetlidir. Burada dikkat edilecek mühim 
nokta, Nabi'nin İstanbu!lu değil, Urfalı oluşudur. 
Bu nokta şairin, yer yer didaktik söyleyişlerde bile, 
söze ses katarak, muvaffak oluşundaki sırrın da bir 
anahtarıdır. Nitekim şair diğer bir gazelinde de : 

Kiilllz nağme-tinasanına fstanbul'un 
Çiğner ağzında yahiidileri çlngAneler.1 

diyerek İstanbullu hanendelerin şivelerinden hoşlan
dığını fakat yahudi ve çingenelerin bozuk şivelerinden 
nefret ettiğini belirtir. 41 

Nabi'nin mühim bir kısım manzumelerinde ve 
manzum eserlerinde bir ahlak mürşidi kesilmesi ve 
bu yüzden yer yer kuru ve didaktik kalması devrinin 
içtimaı aksaklıklarıyle alakalıdır. Şair, dünyanın en 
sağlam bir cemiyetinde kendini göstermeğe ve görü
nür hale gelmeğe başlayan içtimai ve ahlaki sarsıntı
larla alakalanma ihtiyacını duymuş ; bilhassa mesnevi 
tarzında yazdığı eserlerde dine, şeriate, ahlak ve fazi
lete karşı büyük bağlılık kurmaya çalışmıştır. Birçok 
manzumelerinde bir ahlak anlayışını bir darbı mesel 
kılığına koyması, birçok yazılarında da dünyada hiç 
bir malikiyet davasında bulunulamıyacağını telkine 
çalışması bir taraftan mizacının eseri olmakla bera
ber bir tarafdan da yaşadığı devrin bir zaruretidir. 
Onun böyle yazıları, yaşadığı devrin tarihi ve içtimai 

41 Bakınız: M. Fuad Köprülü, Milli Edebiyat 
Cereyanının İlk Mübenirleri, İstanbul, 1928, s. 29. 
Bu gazelin tamamı da yine ayni esere alınmıttır. 
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hadiselerinin doğru bir aynasıdır. B u  telkin ve öğretme 
şairinin manzumeleri ara�ında yer yer görülen bir his
silik ve aşıkane terennümler de Türk şiirine en çok 
gazel söyleten milli iklim ve mizacın bir devamıdır. 

Nabi en az 50 yıl süren bir sanat hayatı boyunca 
asrının duyuş, düşünüş ve ihtiyaçlarına uygun eserler 
vermiş; düşünceyi düşünce halinde ve her türlü süs
lerden uzak söylemekten hoşlanmış ve çevresinin sanat 
ve düşünüşü üzerinde ciddi bir tesir uyandırmıştır. 
Onun eserlerinin yolunda kurulan Nabi Mektebi şairin 
belirli bir yoldaki kararının ve ısrarının tabii neticesidir; 
kendini kabul ettirişinde hayat tecrübelerinin ve büyük 
kültürünün tesiri vardır. 

* 

Nabi'nin eserleri manzum 
Eserleri ve menslır olarak mühim bir 

yekun tutar. Onun umumi
yetle fikri manzumelerinden mürekkep bir Divan'ı bir 
de farisi Divançe'si vardır. 

Divan'ında bir tevhid, naatler, İslam büyükleri
ne ve Türk padişahlarıyle devrin diğer devlet' adam
larına yazılmış kasideler vardır. Bunları bir terkib-i 
bend, bir muhammes ve birkaç tahmis'den" sonra, çe
şitli hadiseler için söylenmiş çok sayıda tarih manzu-
meleri takib eder. 

· 

Divan' da mesnevi şeklinde yazılmış manzumeler 
de bulunmakla beraber Nabi Divanı'nın en güzel şiir
leri, mühim bir yekun tutan, gazeller bölümündedir. 
Gazellerden sonra kıt'alar, bir kısmında muvaffak . 
olunmuş rubailer, müfredatlar, muamma ve lugaz 
manzumeleri vardır. Nabi Divanı'nın muhtelif yaz
malarından başka bir defa Bulak'da ( 1 257) ve bir defa 
da stanbul'da ( 1 292) basılmış iki matbu nüshası vü
cuda getirilmişdir. Matbu divan'a şairin bir divançe 
teşkil edecek ölçüdeki farisi şiirleri ve Hayriye-i Nabi 
adıyle tanınmış, didaktik mesnevisi de ilave edilmişdir. 

(Muharririn Hayriyye ve Hayriibiid isimli 
mesnevilerinden ve Surname'sinden bu asrın mes
nevi edebiyatı bölümünde bahsolunacaktır.) 

Hadis-i Erba'in Tercümesi : Nabi'nin diğer 
bir manzum eseri Hadis-i Erba'in tercümesidir. Önce 
Molla Cami'nin Farsca kıt'alar halinde nazmettiği , 
bir Hadis-i Erba'iin tercümesi, aynı asırda Nevai ta
rafından Türkçe kıt'alar halinde nazmedilrnişdir. Na
bi'nin Hadis-i Erba'iin'i de Cami'den tercümedir. 
Umumiyetle Fa'iliitün mefii'ilün fa'ilün vezniyle 
söylenmiş bu 40 hadis'in dili de oldukça açık ve öğre
ticidir. Bu 40 hadis, Türkçeden ilk defa Cami'niiı, 
Nevai'nin, Nabi'nin ve Münif'in Hadis-i Erba'iin'lerini 
biraraya getiren Necib Asım Bey tarafından Milli 
Tetebbu'lar Mecmuası'nda (C. II, sayı: 4) neşrolun
muştur. (Ayrıca bak: Dr. Abdülkadir Karahan, İslam
Türk Edebiyatı'nad Kırk Hadis, İstanbul, 1 954.) 

Nabi'nin ileride bahsedeceğimiz Hayriyye ve 
Hayrabad Mesnevileriyle Surname'si onun en mühim 
manzum eserlerindendir. Şairin mensur eserleri de, · 
Fetilıniinıe-i Kamaniçe, Tuhfetü'l-Haremeyn, 
Zeyl-i Siyer-i Veysi ve Münşeiit'dır. 
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Bundan Fetiluıaıne-i K.ıunaniçe, Dördüncü 
Mehmed'in Lehistan Seferi için yazılmış bir gazana
me'dir ve içinde, yer yer, manzôm parçalar da vardır. 
( 1281. İst.) Tuhfetü'l-Hareıneyn, şairin Hac seya
hati intibalarını hikaye eder. Bu eserin hayli külfetli 
üslubu,! yer yer, beyıtler ve mısralarla hareketlendiril
nıişdir. ( İst. 1 265) Zeyl-i Siyer-i Veysi, asrın nesir 
sanatkarı Veysi'nin Bedr Gazası'na kadar yazdığı siyeı 
kitabına Mekke'nin fethi vak'asına kadar yapılmış bir 
ılavedir. Bu eserin de lisanı ağır ve külfetlidir. 

Nabi'nin Münşeat'ında gerek kendi hayatı, gerek 
yaşadığı devir hakkında mühim çizgiler ihtiva eden 
mektuplar vardır. Bu mektuplar da yine sanatlı bir 
nesirle yazılmıştır. Eser, şairin muhtelif tarihlerde 
kaleme aldığı, resmi ,-e husı'.ısi yazılarla tertiplenmiştir. 

Nabi'nin tesirleri hayli geniş 
Tesirleri ve devamlı olmuştur. Bunun 

birinci sebebi Nabi tarzı şiir
deki ahlaki ve içtimai tenkid çizgilerinin Nabi'den 
sonraki asırlarda daha büyük bir ihtiyaç halini alma
sıdır. Aynı tarzın, Divan şiirinde bir yenilik, bir değiş· 
iklik gibi görülmesinin de bunda tabii bir tesiri vardır. 

Nabi tesiı i, daha kendi asrının Sabit gibi Rinıi 
Mehmed Paşa gibi şairlerinden başlıyarak, XVTII 
asrın Seyyid Vehbi, Çelebi-zade Asıın, Koca Ragıb 
Paşa ve Münif gibi mühim şairlerinde hayli kuvvetli 
akislerle devam etmiştir. Tanzimat devrinde ise eski 
şiiri yaşatmaya çalışan şairlerin de birçoğu, Nabi'yi üs· 
tad tanımış ve ona benzer şiirler söylemişlerdir. Bu
nunla beraber, Nabi tesiri, daha çok, şairin gazelleri 
ile Hayriyye adlı mesnevisinin uyandırdığı alaka ve 
rağbet dolayisiyle devamlıdır. 

Fakat kendi asrındaki şairler arasında, İstanbul" 
da hemen hemen Nabi'nin yanında yetişen bir şair 
E?'Yüblü Rumi Mebmed Paşa ( 1654-1707), amn 
bılhassa mühim şairlerindendir. Nabi ile birlikte Hi
caz'a giden ve birkaç bakımdan onun yanında yeti
şen Rami Mehmed Paşa, Babıali Katipliklerinde bu· 
lunduktan sonra, İstanbul'da terfi ederek Reisülküttab, 
vezir ve sadrazam olmuşdur. Terfiinde murahhas 
olarak gönderildiği, Karlofça Muahedesi'nin müza· 
kere ve te'lil inde gösterdiği dirayetin tesiri vardır. 

_
Yurdun iktisadi ve idaıi nizaminda düşündüğü 

tedbırlerle menfaatleı i sarsılan insanlar yüzünden ve 
Sultan İkınc i Mustafa 'nın tahtdan indir itmesi hadi
sesinden doğan ihtilalden sonra ikbali sönmeye başla
yan Rami Mehmed Paşa, önce Kıbrıs'a son ra Mısır'a 
vali gönderi lmiş; sonunda Rodos'a sürülmüş ve bu 
sürgünde ölmüşdür. Sürgün dolayısiyle yağma edilen 
eşyaları arasında eserleri de ziyan olmuştur. Müretteb 
divanının bir kısım şiirleri, damadı ve tezkireci Silim 
tarafında� toplanmıştır. 42 Resmi yazılarını bir araya 
toplayan inşa adlı eseri, Viyana Milli Kütüphanesi'
ndedir . 

Rami Mehmed Paşa'nm şiir sanatı üzennde. ��ta 
_
N�b\ olmak üzere, asrın Naili gibi Bahayi gibi 

şaırlerının de tesiri vardır. Fakat paşa, şiirde şahsiyet 

Salim, matbu tezkire, lıt. 1 3 1 5, S. 255-258. 
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göstermeğe muvaffak olmuş ve asırlarca beğenilen 
birkaç şiırin sahibi olabilmiştir. Kendi şiirlerinin de 
bır kısım XVT I J .  asır şairleri üzerınde ve hatta Ne
dim'in sanatında tesiri görülmekdedır. 

Divan 'mm kayboluşu şiirimizin zıya'lan arasın
ciadır. 
Yok sinemizde zerre kadar kinemlz bizim 
Mahsud-ı aftabdur ayinemiz bizim 
Derlerse n ' ola m&lik-i gencinedür bize 
Zira ki feyz He doludur .inemlz bizim 
�&mi aceb demez mi ki bir kez o nevclvan 
Aya nic'oldı bende-1 dirinemiz bizim 

gibi şiirleri onun devamlı suretde beğenilen gazellerin
dendir. Bu şaiı in güzel bir gazel matla'ı da XX. asrın 
büyük şairi Yahya Kemal tarafmdan şu şekilde taştir 
e<lilmi�tir : 
Biz ol aştklarız kim dağımız merhem kabl etınez 
Gönül hem bir deva-yı mutlak ister hem kabul etmez 
Felekden şah-ı darı:ı veNeler bir dem kabul etmez 
Yanar bir çöldür iklim i mahabbet nem kabul etmez 
O gülzirıo ki ateşdür gülii şebnem kabl etmez43 

M E S N E V i  E D E B İ Y A T I  

X V I L  asır, Divan Edebiyatı'nın bütün nev'ile
rinde olduğu gibi mesnevi sahasında da mühim eser
ler vermiş ve mesnevi ya·�makla tanınmış şairler yetiş
tirmiştir. Bu asrın gerek manzum aşk ve macera ro
manları mahiyetindek i klasik mesnevilerinde ; gerek 
mesnevi şeklinde yazılan, daha yeni, mahalli hikaye 
ve masallarında ; gerek de mesnevi şekliyle kaleme 
alınan ahlaki - didaktik eserlerinde geçen asırlara 
nisbetle biraz daha yerli ve biraz daha Türkiye Türk
lüğüne mahsus bir Osmanlı çehresi bulunduğu söy
lenebilir: 

XVl l .  asır Osmanlı mesnevicileri, klasik ve yarı 
mukaddes mesnevi mevzularını ihmal etmemekle 
beraber bu salıada yeni mevzular bulmak ve dola
yısıyle yerli hatta milli hayat üzerinde çalışmak zev
kini tatmış bulunuyorlardı. 

Şairler yeni hükümdarların savaş ve eski çağla
rın aşk mfı ı cralarını tasvir ve hikaye etme işini kıssa
hanlara bırakıyor ; eski Hamse mevzularına eskisi ka
dar itibar göstermiyorlardı. Buna mukaabil eski mes
nevilerin bir k ısmını teşkil eden sakinameler bu asırda 
bir takım müstakil eserler halinde yazılıyor ve sakina
me yazmak bir moda haline giriyordu. 

Öteden beri (Fuzuli'nin Leyla vü Mecnun'unda 
olduğu gibi, Saki'den ilham ve yardım talebiyle yazı
lan) sakinameler, mesnevilerin baş tarafında birer 
bölüm halinde bulunuyordu. XV I I .  asır şairleri Türk 
�iirinin kaside ve gazel vadisinde İran şiirini geride 
bıraktığı İnancındaydılar. Şimdi mesnevi vadisinde 
de böyle bir hamle yapmayı adeta vazife edinmiş 
bir ruh halı içindeydiler. Nev'i zade Atai, Sakiname' 
sinde Gani-zade Nadiri de Şehname'sinde bunu bil
hassa söyliyorlardı. Bu hamle, mfütakil birer eser 

•3 Yay ha Kemal, Eski Şiirin Rüzgariyle, lıt. 
1 962, •• 111. 
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hAlinde, yerli ve milli mevzularla yazılmaya çok el
verişli sakinamelerle başladı. Ekseriya parlak netice
ler verememekle beraber, mesnevi edebiyatı'nın di
ğer eserlerine de bilhassa bu asırda biraz daha yayıldı. 

Nev'i-zade Atai 
1583-1635 ? 

XVII.  asır mesnevi edebiya-
tı'nın en mühim ve tanınmış 
simalarından biri, Nev'i-za
de Atai'dir. Asrın başlarında 
yetişen ve Türk mesnevi ede-
biyiitı 'nın sayılı Hamse'lcrin

den birini meydana getiren bu şair, bilhassa seçtiği 
ve işlediği mevzulardaki yenilik ve yerlilik dolayıııiyle 
alaka ve takdir kazanmıştır. 

Atili, geçen asrın tanınmış şairlerinden ; Baki'nin 
medrese arkadaşı ; şair Nev'i'nin oğludur. Asıl adı 
Atiiullah'dır. İstanbul' da doğmuş ; önce babasının ve 
çevresının kültüründen feyzalmış; sonra, Kaf-ziide 
Feyzullah ve Ahi-zade Abdülhalim Efendi'lerden, 
kuvvetli bir medrese tahsili görerek yetişmiştir. İstan
bul'da müderrislik ve muhtelif Rumeli vilayetlerinde 
kadılık yapmıştır. Bir takım mensur eserleri, bu arada 
Taşköprü-ziide'nin Şekayıku'n-Nu'nıaniyye'sine zeyl 
olarak yazdığı bir biyografi kitabı vardır. Fakat onun 
asıl sanatı Divan şiiri ve bilhassa mesnevi sahasın
dandır. 

Atai, son olarak Üsküb Kadılığı'nda bulunmuş, 
bu vazifesinden azledilince İstanbul'a dünmüş, İstan
bul'da vefat etmiş, babasının Şeyh Vefa Türbesi Ha
zircsi'ndeki mezarının yanına gömülmüştür. 

Atai'nin aynı zamanda bir mutasavvuJ olduğu 
ve asrın büyük sofisi, Şeyh Aziz Mahmud Hüdai men
supları arasında bulunduğu bilinmektedir. 1 Mesne
vilerinin umumiyetle tasavvufi mahiyette eserler ol
ması da bunun tabii bir neticesidir. 

Atili, Divan tarzı şiirler, bilhassa gazeller söyle
miş ve bir Divan tertiblemiştir. Gazellerinde babası 
Nev'i'nin Bağdadlı şair Fuzuli'nin ve büyük Osmanlı 
şairi Baki'nin birinci derecede tesiri vardır. Ancak, 
zamanında takdir ve alaka görmüş olmasına rağmen 
onun kaside, musammat, hatta gazel tarzı söyleyişle
rinden sonraki asırlara fazla bir şey kaldığını iddia 
edemeyiz. Hakikatte bu şairin şahsiyetini gö5terdiği 
saha daha çok, mesnevi telifidir. Atiii'nin mesnevi 
sahasındaki muvaffakiyeti muhakkak olmakla beraber 
onun mesnevilerinde lisan, Türk mesnevi an'anesinde 
umı'.ımiyetle gördüğümüz sade lisan değildir. Bu yolda, 
aynı asrın sonunda yazdığı mesnevilerle şöhret kaza
nan Sabit'in eserlerinde görülecek halk konuşma
sı'na aid söyleyişler de azdır. Atai'nin mesnevilerinde 
dil, ciddi bir şekilde kültetlidir, yabancı kelime ve 
terkiblerin sayısı dikkati çekecek derecededir. 

Bir misal olarak, şairin Sohbetü'l-Ebkar mes
nevisindeki bir Nasreddin Hoca hikayesi böyledir : 
Çok sert akan suyuyle yanına yaklaşanları ıslatan bir 
çeşmenin ağzına halk, son çare olarak bir ağaç tıkar. 

Nasreddin Hoca çeşmenin huyunu bilmediğinden 
hem zavallıyı bu ağaçtan kurtarmak hem de biraz 

Müstakim-zade Melamiyye-i Şettariyye ve 
S. N. Ergun, T. Şairleri, 1, 541. 
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s u  içmek için çeşmeye yaklaşır, fakat ağaci çeker çek
mez tepeden tırnağa sırılsıklam olur. Buna hiddetle
nen hoca çeşmeye der ki 

Daima eylemesen halk ile lece 
Ağzuna sokmaz idi kimse ağac 

Atai'nin nazmettiği hikayede en sade nusriilar 
işte bunlarfdır. Diğerleri, hayli ağır bir dille yazılmış
tır. Ancak halk dilindeki sadelik ve güzellikle anlatıl
dığı takdirde lezzetine tam varılacak bir Nasreddin 
Hoca hikayesinde bu külfetli dil şüphesiz güzel düşme
miiıir.  Aynı dil, diğer hikayelerde hele ilim ve tasav
vuf terimleriyle yazılması zaruri parçalarda daha da 
külfketli bir haldedir. 

Eserleri 

Atili, asrının Hamse sahibi 
bir mesnevi şairi olarak ta
nınmış ve takdir edilmiştir. 
Onun hamsesini teşkil eden 
beş mesnevi şunlardır : 

L Aleınnünıa (Sakiname) 
2. Nefhetü'l-Ezhar 
3. Sohbetü'l-Ebkar 
4. Hefthan 
5. Hilyetü'l-Efkar 

Bu mesneviler, umumiyetle tasavvufi eserlerdir, 
Bunlar, nefha, destan, hikayet, menkibe, &ohbet 
gibi küçük parçalar halinde tertiplenmiş, bir takım 
meııkıbeler ve hikayeler mecmuasıdır. Hikayeler umu
miyetle aşk hikayeleri, ibret hikayeleridir. Bunlardan 
Sohbetü'l-Ebkar, Molla Cami'nin Sohbetü'l-Ebrad 
ına karşılık tutulmuştur. Hefthan'da Nizaml'nin Heft 
Peyker'ine karşılık çeşnisindedir. Ancak bir parça
sı elde edilebilen Hilyetü '1-Efkar bir tahmine göre 
Hüsrev ü Şirin mevzuu etrafında yazılmış bir mesne
vi sanılmaltadır.2 

Fakat Atai'nin asıl şöhretini temin eden mesne
vi, onun Alenınünıa adlı Sakinaoıe'sidir. Sakiniime, 
kendi asrında haklı hır alaka ve takdirle karşılanmış
tır. Bunun sebebi, müellifin, eserini, orijinal bir mes
nevi halinde yazma teşebbüsüdür. Atili bu cserının 
Sebeb-i Nazın-ı Sakinanıe böülmünde bu noktayı 
izah eder : 

Niçün et mesftn bunda bir diistiin 
ZuhOri-pesedan ı Rumi-zebiin 
Edüb müstakil yeni bir mesnevi 
Unutdurmay� ,ı ve-1 Husrev'I 
Hususa bu ma'nl bulubdur sübut 
Eder bahs eden mülzem olub sükut 
Ki medh § tegazzülde Rumi kalem 
Olub gali b-i sahiran-ı Acem 
Cü temşir-1 hunriz- i Osmaniyan 
Zuh ur etdi rüchan-ı Türki-zeban 
Ve lakin kalub şive-l mesnevi 
Sözl anda a'camın oldı kavi 

Agah Sırrı Levend, Atayi'nin Hilye-Tül-Ef
kar'ı, Ankara, 1948. (Bu eserin bilhassa 27. sahi
fesi. 
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Bu mısralarında Anadolu şairlerinin kaside ve gazel 
vadisinde Acem şairlerini mutlak surette geride bırak
mış olduklarını söyleyen şiir, şiirde Türk üstünlü· 
ğünü, Türk kılıcı'nın üstünlüğüne benzetecek kadar 
milli duyguyla konuşur. Onun endişesi İran mesnevi 
tarzında geçilmemiş oluşudur. İşte Atai, kendince 
mesnevi tarzında da Türk üstünlüğünü sağlama te· 
şebbüsünde bulunmuş ve bu teşebbüse Sakiname ik 
başlamıştır. 

Atai'nin Sakiname'sinde şaraba, şarap meclis 
terine, meyhane'ye ve diğer içki vasıta ve adabına kar· 
şı medhiyeler, tasvirler ve bu arada İstanbul'un mesi· 
re yerlerini tasvir eden paraçlar ve yer yer allegoriqu«" 
bir ifade vardır. 

Şairin diğer mesnevilerinde de yerli ve milli çiz. 
giler, hatta Solıbetü'l Ebkar'da görüldüğü gibi, Nas
reddin Hoca hikayelerinin nazma alınması şeklinde 
milli nükte edebiyatımızın in'ikasları vardır. 

Nev'i-zade Atiii'nin mesnevilerinden : Sikina· 
me' Fa'fılün fa'ilün faul vezniyle, 1617 de ; Nefhatü'I 
-Ezııar· Müfte'ilün müfte'ilün fa'ilün vezniyle, 1624 
de; Sohbetü'l-Ebkar fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün vez· 
niyle 1625 de ; Hefthan ; fa'ilatün fa'ilatün fıı 'ilün 
vezniyle 1626 da yazılmıştır. Mefa'ilün mefa'ilün 
mf'fa 'il ün fa '(ılün vezniyle yazılan son mesnevisi, ta 
mamlanmamış olduğundan tarihi belli değildir. 

Atiii'nin mensur eserlerinin en kıymetlisi Taş 
köprü-zade'nin Şekayiku'n-Nunııiniyye'sine yaz· 
<lığı : Hidayetü'l-Hakayik fi Tekmiletü'l-Şekayıls 
adlı eserdir. Zeyl-i Şekayılsu'l-Atiii adiyle basılmış 
bu büyük biyografi kitabında 1000 e yakın him ihıi 
va eden bir fihristten sonra 771 sahife tutarında ge· 
niş bir metin vardır. Oldukça seci'li, sanatlı bir dil 
kullanmakla beraber, Atiii bu eserinde H. 965 den 
1042 sen eşine kadarki Türk şair, edip ve şeyhleri hak· 

kında onların hayat hikayelerini hulasa eden, kıy
metli bilgiler vermi�tir. Bu eser H. 1 268 de İstanbul 
'da basılmıştır. 

Atai'nin, bunlardan başka El-Kavlü'l-Hasen . . .  
adlı, fıkıh mevzuunda, Arapça, ilmi bir eseri ve Mün
şeat'ı vardır. 

Nev'i-zade Atai ve eserleri hakkında daha geniş 
bilgi ve bibliyografya için başlıca şu eserlere bakıl
malıdır : 

Köprülüzi:de Mehmed Fuad, Mılli Edebiyat 
Cereyammn İ lk t'vlübeşşirlerı, İst. 1928 ; Divan Ede
biyatı Antolojısı, 1931 .  

Agah Sırrı Levend, Atai'nın Hılyet-ül-Efkar'ı, 
Ankara, l 948. 

Sadeddin Nüshet Ergun, Türk �airleri, 
Abdülkadh Karahan, Nev'i-zade Atai madd. 
T. İslam Arn iklopedisi 
Nail Tuman, İstanbul Kütüphaneleri, Türkçe 

Hamseleı Kataloğu. lst. 1961, S. 132- 190. ( Bu eserde 
Atai Hamse'sini teşkil eden mesnevilerin İstanbul'un 
hangi kütüphanelerinde bulundukları belirtılmiş ve 
mesneviler hakkında kısa fakat mühim bilgiler veril
mişdir.) 

* 
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Bu asrın başlarında 

Gani-zade Nadiri 
Öhn : 1626 

tanınmış bir mesnevi 
şairi de Ganizade Na
diri'dir. Büyük rağbet 
gören bir Miraciyye 
kasidesıyle Türk dini 

edebiyat cereyanına iltihak eden Ganizade, Divan 
şiirinin kaside, gazel v. b. nev'ilerinin hemen hepsin
de beğenilen şiirler söylemiştir. Fakat onun edebi
yatımızdaki yeri Miraciyye'siyle ve bir Şehname'
siyle olmuştur. 

Sultan İkinci Osman zamanındaki İran harble
rini ve bu genç hükümdarın Hotin seferini tasvir eden 
parçalariyle Şehname mühim bir vesika olmakla be
raber, adını aldığı büyük Şehnamesi'yle mukaayese 
olunamaz. Müellifin, eserini Şehname vezniyle yazması, 
eserinde Şehname'ye benzer bir ahenk sağlamaya ça
lışması gibi çizgiler, yeni Şehname'de bir Firdevsi 
havası bulunduğunu göstermektedir. Ancak Türk 
destan şiiri an 'anesine bigane kalan Gani-zade pek 
tabii olarak bu eserini Destan edebiyatı bakımından 
değil, ancak mesnevi edebiyatı bakımından tedkike 
değer bir şekilde söylemiştir. 

Şairin daha samimi bir ifade taşıyan Miraciy
ye'sine çok sayıda nazire yazılmışdır. Şehname
sinin ise dikkat çeken en mühim tarafı bu eserin Se
beb-i Te'lif-i Kitab bölümünde ileri sürülen fikirlerdir: 

Biraz şl're dü,d§ mesiik-! kelilm 
Kavanin-i nam@ verildi nizzam 
Çü eş'ar·ı a'ciime geldi saded 
Ne mümkln an! eylemek kimse red 
Milkam-! acemden nida etdiler 
Nice nazm-ı pak! eda etdiler 
Gelüb şl'r·İ Rüm'un dah! nevbetl 
An@ hayli gösterdiler rağbeti 
Beı·aber tutup farlsi nazm ile 
Bu da'vaya hükm etdiler cezm ile 
Vel! içlerind� bir ehi·! kemil 
Dedi kim müsellem degül by makal 
Kaside gazel tarzın!!; Rümiyan 
Verürler Acemler kadar gerçi ,an 
Kan! Rüm'd!! öyle bir mesnevi 
Ki ma'ni vü lafz! ol@ hep kavi 

Bu mısralar, onun, bir söz düşürüp, kaside ve gazel 
tarzında Türk şiirinin İran şiirine denk bir hale gel
diğine inandığını açıklar. Mesnevi vadisinde ise, şair 
Acem·ı  üstün görür. Anadolu mesnevilerini beğenmez. 
Bununla beraber bu sözlerin bir mesnevi şairi tarafından 
Acem'i bizzat geçmek hevesiyle söylenmiş olduğunu 
düşünmek mümkündür. Esasen bu hüküm bütün Türk 
eriebiyatı için değildir. Yoksa Fuzfıli'nin ,Nevfil'nin 
ve Taşhcalı Yahya'nın mesnevilerini hesaba katmayan 
bu söyleyişi başka türlü anlamak haksızlık olur. 

Gani-zade Nadiri'nin Şehname'si, İstanbul ve 
Avrupa kütüphanelerinde, yazmalar halinde mev
cuddur. (Şairin Miradyye'si için bakınız : Fuad Köp
rülü, Divan Edebiyatı Antolojisi, s. 353) 

* 
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Nabi'nin 
Mesnevileri 

Bununla beraber XVII. as
rın en tanınmış mesnevileri 
Nabi'nin eserleridir. 

Onun bilhassa Hayriyye adlı mesnevisidır ki hem 
şairıne büyük şöhret sağlamış hem de fikri-didaktik 
ve ahlaki mesnevi vadisinin belli başlı eserlerinden 
biri olmuştur. 

Hayriyye-i Nabi " söze bir din kitabı ifadesiylr 
başlar ; İslamın şartlarından bahseder. Şair, oğlu. 
Ebü'l-Hayr Mehıned Çelebi'ye hitab eden bir üs· 
lupla ona hayatta muvaffak olma yollarını ve islanı 
ahlakını öğretmek is1 iyen nasihatlar sıralar. Bu nasi 
hatlar, insanlara karşı ''iyi" olmanın faziletıyle süs· 
lüdür. Nabi'ye göre insan her işte ve her mevzuda 
Allah'ı hatırlarsa iyi olmanın da sırlarına ermiş bu 
lunur. Şairin : 

Tutalım arşa erişmiş cahın 
Yine edna kulusun Allah'ın 
Unf il� halkı kapundan sürme 
Kimsey� dilmen Ü dest öptürme 

öğüdleri böyledir. Fa'ilatün fa'ilatün Fa'ilün vez
niyle ve yer ver, o devirde genç bir çocuğun pek ala 
anlayabileceği, sade ve tabii bir söyleyişle yazılmış 
bu türlü mısraların uyandırdığı ali'ıka ile bıraktığı 
derin tesirin de sebepleri bunlardır. Bu nasihatlerde 
çok okumuş, çok tecrübe görmüş ve yüksek kültür se· 
viyesine varmış bir msanın olgun söyleyişleri vardır. 

Oğluna bir meslek seçmek için düşünür ve öğüd 
verirken, şair, devriııin mesleklerini de birer birer göz
den geçirir, bunları içtimai bir tedkike ve tenkide 
tabi tutar. Bunlarda muvaffak olmanın şartlarını 
düşünür. Mevzularını ayrı ayrı ' 'Matlab" lar halinde 
yazar. 

Sıra, vezir olmaya gelince, eserinin Matlab-ı 
Dağdağa-yı Paşayi bölümünde oğluna şöyle öğüd
ler verir : 

Mansıb u cahe heveskar olma 
Taleb-i izzet için har olma 
Ehl-i mRnsıbda bulunmaz rahat 
Hal-i bi-azldedür emniyyet 
Zillet-i azline değmez nasbı 
Sarfına ser-be-ser olmaz gasbı 
Olm� patalık içün avare 
Tabi Ü surna ile girme ni.re 
Bağlama tantana-i  tabl'a gönül 
Durdan hoş gelür i.vaz-ı dühül3 

der. Nabi'yc göre vezir olmak için bir takım kirli yol· 
!ara baş vurmak, rüşvet çarelerini kullanmak ; vezir 
olduktan sonra da tutunab ilmek için ; hele çeşitli, 
büyük, mevki ve amme masr aflarını karşılayabilmek 
için ; zülum yoluna gitmek gibi, ahlak ve vicdan dışı 
hareketler yapmak gerekir. Kaldı ki böyle mevkiler 
devamlı değildir. En küçük bir fitne, bir fesad, biı 
iftira, insanı yerinden yurdundan eder. Ömrün nice 

Avaz-ı dühül , davulun sesi. Bütün mısra: 
Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 
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yıllarını sürgünlerde tüketmek lazım gelir. Buna ben
zer sebeplerle müderrisliği ve kadılığı bile oğluna 
tavsıye etmiyen Na bi, Ebü'l-Hayr'a rahat ve emin ol
ması için, haylı miitevazi mesleklerden birini hace
ganlığı tavsiye eder.4 

Bunların hepsi, her zaman ve her yerde geçebi
lir tavsiyeler değildir. Bunlar, daha çok Nabi devrinin 
idari, içtimai, ahlaki hususiyetleri karşısında aynı dev
rin büyük ve mütefekkir bir edibinin neler duyup neler 
düşündüğünü göstermeleri bakımından dikkate değer. 
Nitekim XVII I . asırda Nabi'ye nazire mahiyetinde, 
Llıtfiye isimli bir mesnevi yazan şair Seyyid Vehbi, 
Nabi'nin en iyi meslek diye tarif ettiği Haceganlığın, 
belki de bu mesleğe artan rağbet yüzünden, eski de
ğ-erini ve itibarını kaybettiğini bir nevi ibtizale uğra· 
<lığını söylemek zorunda kalır. 

Hayriyye-i Nabi, kendı asrı için kıymetli ve fay
dalı bir kitab olmakla beraber zaman aşımını mağ
lub edecek çapta bir ıe'lif sayılamaz. Nabi'nin bu öğüd
ler kitabı, için için bozulmakta olan Türk ahlakı ve 
içtimai hayatını, milletçe ihtiyacı duyulan yeni ve ay
dınlık bir hedefe �ötürecek mahiyette bir ileriyi gör
me ve bir inkilap şöyle dursun herhangı bir hamle 
vapma kudretinde değildir. 

Bir misal olarak namağlup Osmanlı ordu ve do
nanmasının yer yer mağlup olmaya başlayışındaki 
dahili ve harici sırları aramak bu XVII. asır müte
tekkirinin aklından geçmemi�dir. Yer yüzünde hlam 
alemind�n başka bir alemin vücud bulup kuvvetlen
mekte olduğu da Nabi'nin adesesine görünmemiştir. 
Bunlar, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gerileyiş ha
disesinin hala ve bilha5sa münevver muhitlerda he
nüz gereği kadar farkedilmediğini gösteren delillerdir. 
Bununla beraber Hayriyyenin umumi ve beşeri taraf
ları ve bugün dahi her milletin gençlerine tav;iye 
edilebilir değerde ahlaki ve İnsani nasihatleri de var
dır. Gerek umumi kütüphanelcri::le gerekse husüsi 
ellerde çok sayıda yazmaları bulunan bu eserin, uzun 
zamanlar Osmanlı kültür çevrelerinde çok beğenildi
ği ; ve günün ihtiyaçlarını olsun giderecek bir eser gi
bi karşılanıp büyük alaka gördüğü muhakkaktır, 
Yazmalarınına gerek yazı gerek tezhip bakımından 
gösterilen ihtımam da bunun bir başka delilidir. 

Eser matbu Nabi Divanı'na ilave edilmiş ayrıca 
mustakiJ neşirleri de yapılmışdır. 

Nabi'nin ikinci mesnevisi 
Hayrabad : Hayribad'dır. Bu eser, ol-

dukça hareketli bir aşk ve 
macera hikayesidir. Eserde merak ve alaka uyandıran 
vak'alar, Nabi'nin hikayecilik sanatı bakımından da 
usta bir muharrir olduğunu gösterir. 

Esas mevzO.unu eski bir şark hikayesinden alan 
bu mesnevi, Nabi'den önce İran şairi Şeyh Attar ta-

Hacegan, Osmanlı devlet dairelerinde, yazı 
işlerinin ba,ında bulunan ve defterdarlık, nifancılık 
gibi vazifeler gören kimselere verilen bir unvandır. 
Kelime, daha ilhanlılar devrinde, Divan katipleri için 
hacegi teklinde kullanılırdı, 
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rafından da yazılmıştı. Ancak Attar'ın İIAhinAmc 
adlı eserinde nispcıen küçük bir vak'a halinde yer 
alan bu hikaye Nabi tarafından gf'nişlc:"tilmiş ve büyük 
bir roman haline konmuştur. Eser, yer yer masal çeş. 
nisinde, yer yer de meraklı ve esrarlı vak'alar halinde 
yürütülmüştür. Bununla bcdber Hayrabad, Nlbf'nin 
diğer eserleri ölçüsünde bir kıymet veyi nıuvaflilkiyet 
oıayılamaz. Muharrir bu mesnevisinde bira1 gelişi güzel 
davranmış ; türlü ıasv1rler yapmak, zarif mısralar söy· 
!emekle beraber, eserini herhangi bir fikir ve felsefe 
etrifında toplamalmzın, bir takım keyfi mlceralarla 
Vtirütmüştür. 

Hayrabad'ın lisAnı da, yer yer açık ve side Türk· 
çe i1e söylenmiş mısrllanna rağmen, umQmiyetle, 
hikayenin akışını hatta mf"rlkını durduracak kadar 
kültetıi bir ifade hillin<ledir. 

Hayrlbad, XVI I I .  asrın büyük ş!irı Şeyh Gaa 
lib in haklı bir tenkidine uğramıştır. Hik!yerıin tan· 
ziminde Attar'ın eserini daha veciz bulan Şeyh Gaalib 
Hayrabad'ı lüzumsuz yere uzatılmış lıir kelam olarak 
kaf'iılar ; beyitlerini fazla acemin" bulur Tc:"tibu· i 
iıalat'larla yürütülen eserin li'!Anını beğenmez. Hay· 
rab:ld'ı mlnAsızlıkla itham eder. 

�eyh Gaalib'in (son beyti bir darbı mesel giLi 
dil lerdt> dolaşan) şu mısraları ; Hayrabad'ın lüzumsu1 
Vt'rf" uzatıhşı düşüncesiyle �öylenmhtir : 

Ey kl9•a'dan olmayan bab•rdar 
Nakı• mı barakdı Şeyh Attar 
f ıt� o kadardır ol hlkiyet 
Baki•I diirüg-ı bİ-nlbayet 

hurıunla beraber bu ıenkirl hayırlı olmuş ve Hayrabad, 
oııun len� i  lindt>rı doğan bir Hrlia sonunda, edebivatı· 
mızın Hüsn ü Aşk gibi bir mesnevi kazanmasına se· 
bep olacak kadar mühim ve tarihi bir vazife ı.:örmüstiir. 

Hayribid yazmalannırı Hayriyye kadar çok 
s:ıyırla olmı-y·�' da �aiı in her iki eseri hakkınrla dev
rinin Vf' keııcli ı ıclt'n '!OnraH asırlanrı verdiği, dikkatr 
değer bir hükümdür. 

Nabi"ye aid olması kuvvetle 

Surname muhtemel diğer bir mesnevi 
Surname'dir. Surname, Sut
tan Dördüncü Mehmed'in 

�ehzadeleı i için Edirne'de yapıları sünnet düğünü 
�lenceleı irıi düğüne davet edilen büyükleri, getir· 
dikleıi çok kıymetli ince ve ince manalı hediyeleri; 
düğünde Ahmed Kolu, Cevahir Kolu gibi heyetler in 
QZ çalıp raks e<lişlrrıni hikaye ve tasvir eden t-ir me8 
nevidı r .  Bir taraftan, ney, tanbur, def ve mösikar çalı· 
nırken diğer taraftan gümüş bedenli, mevztln vücudlu 
güzellerin renk renk elHselcr giyerek rabedip türlü 
oyunlar oynadıklarını anlatır. Düğün boyunca ziyifetc:" 
gelen büy\ikler; bu büyüklerin huz�runda yapılan 
eğlenceler; yeme-içmeler, on bet gün stıren düğüne 
gOrc ve her güne bir bölüm � etmek ıQretiylr 
tArtf ve tasvtr edilir. 
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Sultan Dördüncü Mehmed'in arzösu ve emriyle 
yazılan Surnime 582 beyit tutanndadır. Eser Agih 
Sım tarafından bulunmuş ; üslubu Nabi'nin üsh'.lbuna 
uygun görülmüş ve bir tcdkik yazısı ilAvesiyle 1944 
de 1stanbul'da ncşredılmiştir. 

* 
Bu asrın sonunda ve XVTTI. 

Sibit asrın ilk yıllarında mesnevi 
sahasında mühim eserler 

vermiş değerli bir Divan Şairi de Sabit'dır. Sibıt'· 
ın asıl adı Alaaddin Ali'dir. Bosna vilayetinin Uz•ca 
kasabasında doğmuştur. Önce memleketinde, sonra 
lstanbul"da okumuş, bu arada Kapdan-ı Derya 
Scydi-zlde Mehmed Paşa'ya intisAb etmişdir .  Bu 
sayede Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendi'den müla· 
mn ve U'li-zade ailesine damad olmuşdur. Muh· 
telif kadılıklarda, bu arada, Kınm'da Kefe Kadı· 
lığı'nda, Tekirdağ Müftülüğü 'nde, bu şehrin Rü.<ı· 
tem Paşa Müderrislıği'nde, Saray-Bosna, Konya, 
Diyarbekir mevleviyyetlerinde bulunmuştur. Ma· 
zulen İstanbul'da yaşadığı, bu yüzden meyfuı ve 
bedbin yıllar geçirdiği bir sırada vefat ederek Top
lr.apı haricinde l..a'li-zlde ailesine Aid kabristanın ya· 
nına gömülmüştür. 

Sibit, kısmen Nabi tbirinde olmak hatta Na
bt Mektebi mensuplanndan sayılmakla beraber, 
jİİrde kendi şahsiyetini kazanmaya ve göstermeğe 
muvaffak olmuş ve bizz.at Nabi'nin takdirini kazan· 
mış bir şliirdir. Devrinin diğer mühim şiirleri ve tcz
kirecileri tarafından haklı bir takdir gören Sabit 
de, asrın diğer mesnevicil� gibi' eski İran mev· 
zularını işlemekten mümkün olduğu kadar kaçın· 
mıştır. İlhlimını milli ve mahalli hayattan almaya 
veyi günün tarihi hlidiseleri üzerinde mesnevi yaz
maya çalışmıştır. Eserlerinde halk ağzını, halk ti.
bir ve söyleyişlerini, atasözlerini kullanmak suretiy
le, aynca, orijinal bir üslup ve ifAde gözetmiştir. 

Bu, dilde bir slddeştinne cereyanı Vticı'.lda 
getirmek veyi idealist bir"" türkçecilik mlnlsında 
bir hareket değildir. Sabit, bir tarafdan alışılmamış 
arabi ve farı.si kelimeleri mısralanna ışle-miş bir ta· 
rafdan da şiirde halk söyleyişine yer vermekte bü· 
yük cömerdlik göstermişdir. Bu hadise, gelecek a�ır
da daha bariz bir hareket mahiyeti alacak ve Ne
dim gibi çok büyük bir şliir yetiştirecek olan, daha 
başka bir cereyanın belirtisidir: Türk halk dilinin 
ve halk zevkinin, hatti halk edebiyatının, varlığı.· 
ğmı, münevverlere hissettirmesinden doğan bir ma
balllleınıe tenıiyiilü'dür. Türk edebiyatının ken
eli içinden, kendine dönmesi hadisesidir. Bu temlyül, 
asırlar içinde, için için uyanmış, için için olgunlaş
mış ve Türk edebiyatında çok tabii t>ir mahalli renk 
ve iflde halinde, birçok şliir ve edibler eserlerine 
lded farkeldilmeden nüfı'.lz etmişdir. 

Gazelleri, tlrih manzfüneleri, kasideler,, bilhas
sa Mlrldyye ve Ram•zaniyye kasidelcnyle tak
dir ve alAka görmesine rağmen, Sibit, daha çok, 
muvaffak bir mesnevi şiiridir. 
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Bu sebeple, eserlerinin başında müretteb divan'ı 
bulunmakla beraber, onun daha mühim eserleri bu 
mesnevilerdir. Sabit'in mesnevileri Zafcrname ve Ed
hem ü Hüma başta olnıak üzere Berbern:'ıme, De
rename ve Amr-i Leys adlı eserlerdir. 

Sabit, Kaside-i Mirıiciyye 'sinde Hz. Muham
med'in Allah'a yükselişini hayat ve tabiat güzel l ikle
rinden seçme, çok renkli, eşya ve hayallerle süsler, 
Şafak renkleri, gelin dudakları, yıldızlar, müced1erler 
ve daha nice renkli ve ışıklı güzell i klerle bu Miraca 
emsalsiz bir çerçeve hazırlar. Cebrfıirden ve Refref'den 
ayrılarak, Hz. l\1uhammed'in, Tanrısıyle buluşacağı 
büyük, manevi ve düşündürücü anı ise şu heybetli 
mısralarla anlatır : 

Eriş�! bir yere kinı şeş cibet'l!! çar unsur yok 
Zeınin ü asman nabüd ü Arş i! ferş na-peyda 
Ne evvel var ne ahir bir aceb ıilenıdür ol alenı 
Lisan ü sem i! nutk !! akl ii fehnı'in nanıı yok kat'a 

Sabit'in kasideleri içinde Moskof üzerine zafer 
kazanan Türk Ordusu'nun destanını söyleyen bir 
Nesib'i dikkati çeker. Bu kasidede aynı asırda gelişmeğe 
başlayan halk savaş şiirlerinden yüksek zümre edebi
yatına aksetmiş bir esinti duyulur. Kaside, Baltacı 
Mehmed Paşa'nın Rus ordusunu Prut kenarında sı
kıştırarak imha etmek üzere iken Rus Çan büyük 
Petro'nun aman dilemesi üzerine, Türk serdarının 
Rus Çarı'nı, büyük bir gönülle affetmesi hadisesi hak
kında yazılmıştır ve birkaç bakımdan, asrının çok mü
him edebi, içtimai çizgilerini taşır. Kasideye, Der 
sitayiş-i Hazret-i Sultan Ahnıed Gaazi başlığı 
konulmuşdur. Matla beyti: 

Deste-! mütah-ı feth !! nusrat! güller gibi 
Kabza-! Hunkire teslim etdiler hançer gibi 

dir. Ruslara karşı kazanılmış büyük bir zaferin güller 
gibi destelenmiş altun anahtarları, gaazi padişahı n  
eline, bir hançer sunar gibi teslim edilmiştir. Kaside� 
nin, Sultan Üçüncü Ahmed'i medheden mısraları 
başka bakımdan mühimdir : Türk Divan edebiyatın
da Osmanlı hükümdarları, öteden beri bazı tarih 
meşhurlarına benzetilerek medhedilirler. Cihangir
seler, bilhassa İskender'e benzetilirler. Debdebe ve 
zenginliklerinin mümes.�ili Cem ve Kaarun'dur. Ada
letde ya Süleyman yahud Ömer gibidirler. Cömerd
likde, Arap kabile reisi Hatem'i andırırlar. Benzetil
dikleri büyüklerin birçoklarından çok daha büyük 
olan Osmanl ı  sultanları bu edebi an'aneye itıraz et
memişlerdir. Sabit ise bu kasidesinde günün padişa
hını tarihin yabancı büyüklerine değil, kendi ecdadına 
benzetmektedir : 

TıizeUkd� henı kemankeş henı tüfenk-endiizdır 
Hazret-! Sultan Murad-! Kahranıan-nıanzar gibi 
Din ü devlet gayretin çekmede bi-enbazdır 
Hiz:nıet-i Sultan Seli:nı-! saltanat-perver gibi 
Padişah-! nıüttaki Sultan-ı tıiat-pişedir 
Kutb.ı alem Bıiyezid-1 nıi-delet-küster gibi 
Naz:nı-ı ahval-i re'ayasıyle pür-endişedir 
Garka-! ralınıet Süleyman Hiin-ı Darii der gibi 
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Görülüyor ki bu şiirde Sultan Üçüncü Ahmed ok ve 
tüfenk atarken ilk Osmanlı cihangirlerinden Sultan 
Murad'ı hatırlatıyor; din ve devlet gayretinde Yavuz 
Sultan Selim'e benziyor ; dindarlıkda ve adalette Sul
tan İ kinci Bayezid'ı andırıyor ; milletinin ve tab'asının 
hayatını tanzim endişesinde ise Kanuni Sultan Süley
man gibı davranıyor. 

Gerçi bu kasidenin de mısralarına Dara'nın adı 
karışmıştır ; hatta şair: 

Her kemal ü her seferd� şöhre-! afakdır 
Şast-ı Behranıide Rüstem tigde Haydar gib i 

diyerek, Sasani Hükümdarı Behram'ı ; İran kahramanı 
Rüstem'i ve İslam kahramanı Ali'yi de şiirine işlemiştir. 
Fakat Sultan Üçüncü Ahmed'in kendi büyük cedle
rine benzetilmesi, şiirde daha birinci planda ve daha 
asil çizgiler halindedir. Bu kasidenin halk destanlarını 
andıran �özleri ıse : 

Sadr-ı A'zanı aldı gitdi sancak-! Peygamber! 
Düşdüler kuddanıınıı fe

.th ü zafer rehber gibi 
Rübah-! ayyar Çar-ı Moskov'! bi-ihtiyar 
Gab-ı hizlan� girizan etdi şir-! ner gibi 
Sadr-ı aii c.ünd-! islıinı! getürd! gayrete 
Çok dilıiverlikler etd! Rüstenı-i safder gibi 
Bir tarafdan zehr yağdırd! tüfenk ef 'i-nıisal 
Bir tarafdan tQp saçdı ateşin ejder gibi 

beyıtlerindedir. Bu beyitlerde dikkat edilecek en mü· 
him -nekta, Baltacı Mehmed Paşa'nın medhine ayrılan 
mısralardadır. İ h tiyar tilkiye benzetilen Rus Çarı'nın 
üzer ine aslan gibi saldırarak onun utanç ormanlarına 
kaçıp rezil olmasını hazı.rlayan büyük serdarın, bu 
mısralarda aleyhinde söylenmiş herhangi bir söz yok
dur. Sabit bu kasidesini Bal tacı aleyhinde sonradan 
koparılan fırtınadan evvel yazmış olmalıdır. Kaside
nin devamında, Rus Çarı 'nın hayatını kurtarmak için 
na�ıl aman dilediği, devlete Azak Kalesi'ni ve daha 
birkaç h isarı etrafıyle birlikte vermek suretiyle nasıl 
canını kurtardığı söyleniyor.5 Bunlar da Rusların, 
kurtuldukdan sonra, verdikleri sözü tutmayışlarından 
evvelki zamana a irl �öyleyişlerdir. 

Sabit kasidesin in devamında : 

Padişahını karı bitdi Moskov'un nıürd olsa da 
Heybetinden hufresind� iaşesi ditrer gi'1i 

diyerek yine halk destanlarını hatırlatan ifadeler kul
lanılır. Bu Osmanlı hükümdarının heybetinden, bu 
arada işi bitmiş olan Moskof\ın, öldükten sonra gö
müldüğü çukurda bile titreyeceğini söyler. 

Esasen Sabit'in aynı kaside içinde : 

Dilküşa tarihdir asar-ı feth ğ ousrat� 
Geldi üç miftah Sultan Ahınçd'e güller gibi6 

diye söylediği tarih beyti de ; ikinci mısraının tekaabül 
ettiği 1 1 23 ( 1 7 1 1 )  senesi ile ; bunu gösterir. 

ı Bakınız: Nihad Sami Banarh, Divan Şiirinde 
Ruslar, Meydan Gazetesi, 1 89, 1 3  Ağustos 1 968. 

e Sabit Divanı. Qniversite Kütüp. No: JQ21,  
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Fakat Sabit'in asıl şöhreti ne Miraciyye'si, Rama
zaniye'si ile, ne de bu çeşit kasideler ve çok sayıda 
gazeller, rubailer, müfredler ihtiva eden Divan'ı ile
dir. Onun şöhreti mesnevileri ile olmuştur: 

Mesnevilerinin en kuvvetlisi Zafername'dir. 
426 beyitlik bu mesnevi, Kırım Hanı Selim Giray'ın, 
Edirne'de Sultan İkinci Süleyman'ı ziyaret ettikten 
-ıonra Rus ve Leh ordusuna karşı kazandığı zaferi 
(Perkop Zaferini) hikaye eder. Divan edebiyatının 
manzı'.lm gazaname'lerinden olan Zafername'ye bu 
husı'.lsiyeti dolayısıyle Gazaname ve Selimname 
adları da verilmiştir. Bu eser Ebü'l-Ziya Tevfik tara
fından 1881 ve 1 893 tarihlerinde iki defa tab' ve neşir 
edilmiştir. 

Sabit'in bitmemiş bir mesnevisi de Edhem ü 
Hüma manzı'.lmesidir. Edhem isimli, halkdan ve müs
liiman bir gencin bir hükümdar kızına aşık oluşunu 
anlatır. Sabit bu manzı'.lmesinde klasik aşk mesnevi
lerine daha yakın bir yol tutmuştur. 

Fakat onun diğer mesnevileri Türk edebi
yatmda için için gelişen, gizli ve yerli bir ro· 
mantizm'ln tipik örnekleridir : Bu mesnevilerin 
şekilleri klasik 'şekiller olmakla beraber, kahramanları 
artık klasik mesnevi kahramanları değildir. 

Bunlar, artık hayatları ;;araylarda geçen yüksek 
zümre simaları da değildir. Böyle mesnevilerde daha 
çok halk hatta avam tipleri ele alınmış ve onların cinsi 
hatta behinıl hayatlan anlatılmıştır. 

Bunlardan Derename, birbirinden fesad iki ada
mın evli bir Ermeni kadınım tuzağa düşürüp ii!fal 
edi,leri bir takım mizahi çizgiifrle hikaye edilir. Ber
bername'de ise genç ve güzel bır berber çocuğuna 
hile ile sarkıntılık eden bir ahlaksızlık hikayesi vardır. 

Sabit "in Amr-i Leys adlı, diğer küçük mesnevi
si savaş yerine cılız bir atla gelen bir sipahinin hü· 
kümdar tarafından azarlanışı sonunda adamın atı· 
nın da kansının da hep fakirlik yüzünden cılız ve çir
kin oldukları anlaşılınca hükümdarın bu sipahiye ih· 
sanda bulunuşu yine zeki çizgiler ve nüktelerle hika
ye ediıir. 

Sabit'in mesnevilerinde kullandığı yeni mevzıJ. 
lar ve halk söybi?inden istifadeler, şiirin bilerek 
yapmak istediği bir yenilik ve yenilik ihtiyacındarı 
ileri �elme hareketlerdir. Sabit bu ihtiyacı mesela 
Zafername mesnevisinde açıkca ifade etmiştir. Za
fc:rname'de kendi kalemine hitap ederek ! :  

Feza-f! b elagatde bir toz kopar 

dedikten s.>nra: 

Gül ij silsenin macerö.sm gider 
Siperden, kıhçdan �etür bir haber 

mısralarıyle:  ' 'Gülden., süsenden bahsetmeği bırak 
da bize siperden, kılıçdan hularn savaş meydanların
dan bir haber ver." demeı:i oldukça rııanalıdır l\i  
tekim bu bahsin devamında, divan }tirının öteden 
beri kullandığı mevzı'.I ve mazmunların kullanıla kul
lanıla eskiyip harip oldul<lannı ; 

Kühendür bu bünyiid-ı hiitır-hıriş 
Harab oldı kalm:i!d ı tl!ş üzre �' 
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gibi, sözlerle ifadeye devam eden Sabit, eski mesnevi 
mevzı'.llarının artık bırakılması icap · ettiği hakkındaki 
görüşlerini de şu mizah ve satir üslı'.lbiyle belirtir : 

Niçiin vasf-ı Kays'� olur beste dil 
Gönül minnet Allalıa Mecnun değil 
Urub nazın-1 Leyli vü Mecnün'a el 
Delfye söz atm! sakm vaz gel 
Nedir kir ü barın bir ırgiid ile 
Başın derde uğratma Ferhad ile 
O seng-i beladan edüb güft ü gii 
Dell'ye taş andırmadur işte b"!! 
Lisana alub Şirin'in l!_dını 
Bozar�m meded ağzının t!dını 
Zemin bul ki hiç basmay� yıid ayak 
Ne Mecnun koy� el ne Ferhad ayak 

Bütün bu mısralarda göze çarpan halk deyimleri ve 
halk ağzı bir söyleyiş ise, ayrıca, manalıdır. 

Sabit'in bunlardan başka Sultan üçüncü Ah
med'e takdim edilmiş yan manzum, yan mensur bir 
Hadis- ı tercümesi ve tefsiri vardır. 

Sabiı hakkında diğer bilgiler ve zengin bir bib
liyografya için bakınız :* 

NE S İ R  

Osmanlı Türkçesi, nes�rle yazılan edebiyat nev'ile
rinde bütün XVII. asır boyunca çok kıymetli eserler 
vermiştir. Bu asırrla tarih, coğrafya ve bilhassa se
yahat edebiyatı sahalarında yazılan eserlerin bazılan 
(Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Katip Çelebi'nin 
te'lifleri gibi) Türk edebiyatının milletler arası şöhret 
ve itibar kazanmış eserlerindendir. 

Bu asırda başkalarına söylenecek sözü, verile
cek haberi ve bilgisi olanların nesirleri umi'lmiyetle 
<;fıde ve tabiidir. Böyle eserlerin yazarları, nesirde, 
söz sanatlarınc:l.an, cümle ve kelime oyunlanndan 
ıdyade fikir ve bilgi veren ifadeler seçmişler ; devirle
rinin ilim dili'nden istifade etmek gibi zarı'.lretlerle 
kullandıklan arabi, farisi terim ve kelimeler yanında, 
umı'.lmiyetle açık ve anlaşılır bir ifade kullanmışlardır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden başka

_ 
asrın ta: 

rihe aid bazı eserlerinin de dili Türkçenın zaferlerı 
arasında sayılabilecek bir sadelik ve güzellik içindedir. 

Asrın bir takım nesircileri de vardır ki nesri, şiir 
sanatı'nın bile fazla kullanmaktan çekinmesi gereken 
bfr takım kelime oyunlarıyla; doldurma seci'lerle; 
teşbih, istiare ve tenasüh sanatlarıyla aşın de�ecede 
süsliyerek sun 'i ve yanlış yollara düşmüşlerdır. 

Bunlar, çok kere kimsenin bilmediği yabancı 
kelimeler kullanarak ; kelimeleri yabancı kaaidelerle 
Cem'ilendirerek · �·abancı ve zincirleme izafet terkip-, l 

• d !erini sıralıyarak ; ifadelerini mübalagalı bir şekıl e 

• Ömer Faruk Akün, Sabit, Türkçe lalam Anaik
lopedişi, Sabit madd. Cüz. 100, s. 1 0, 
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edebi sanatlarla süsliyerek ; kısa ve sade �öylenmesi 
daha güzel, daha tesirli olacak her hangi bir sözü sa
hifelerce uzatıp okunmaz hallere düşürerek, gfıya 
hüner göstermişlerdir. 

Avrupalıların sanatlı nesir "prose artistique'" 
dedikleri nesir anlayışına da uymayan bu anlaşılmaz 
ve bıktırıcı inşa merakı, hır bakıma mes'elesiz edebi
yatının söylenecek sözü kalmamış olmasından do
ğan bir dalalettir. 

Edebiyatta fikrin şu veya bu yolda taassuba sap· 
(andığı ; şair ve muharrirlerin hep aynı sabit fikirle, 
evirip çevirip aynı şeyleri söylemek zorunda kaldık
ları ; umumi kültürün şiddetle gerilediği, kısaca ede
biyatın söylenecek sözü kalmadığı devir veya çevreler· 
de umumiyetle baş vurulan tek çare bu cümle ve keli
me oyunlarıdır. 

Böyle devirlerde bazı köklü ve kuvvetli sanatkar
lar ya eski fikirleri, eski tahassüs ve hayalleri çok iyi 
bildikleri için, onları hazmetmiş olmaktan doğan bir 
rahatlıkla o fikir ve duygulara yeni ve güzel ifadeler 
bulmak yolunu tuttururlar. Yahud, yeni fikirleri var
sa, devirlerinin karanlığında bir ışık gibi parlayarak 
onları söylerler. 

Fikir ve sanat kapasiteleri, ortanın hayli altında 
kalanlar ise kendilerini kelime oyunlarına kaptırıp 
mübalağalı seslerin, çınlayan kafiyelerin ve hazan 
sahifeler boyu uzatılan cümlelerin sahte gösterişleri 
arkasında gizlenmek mevkiinde kalırlar. 

Yavaş yavaş ihtiyacı hissedilen bir yeniliği an
cak acayiplik kisvesi altında yapabileceklerin çoğal
dığı böyle devirlerde sanat seviyesizdir ; bu sanat hare
ketlerini, nazım ve nesir oyunlarını takip edenler de 
umUıniyetle aynı sanat atmosferinde, aynı ihtiyacı 
duyduklarından sanatın bu yoldaki soysuzlaşması, 
bütün iptidailik ve seviyesizlik vasıflarına rağmen bir 
alaka görebilir. Nitekim XVII. asır Osmanlı Türk
çesi edebiyatında böyle bir nesir modası mühim ala· 
ka görmüş ve edebiyat alemini sarmıştır. 

Aynı modanın yetiştirdiği sanatkarlar arasında 
bu çeşit eserleriyle tutunanlar ve büyük şöhret kaza· 
nanlar da olmuştur. Bunlar, devrin modasına kendi 
sanat kabiliyetleriyle az çok bir değer, bir şahsiyet 
katan nesircilerdir. 

Çok yanlış bir çığırın başında olmakla beraber 
XVII.  asırda bu sanatlı nesir cereyanının en tanın
mış ve takip edilmiş iki mühim temsilcisi Veysi ile 
Nergisi'dir. 

Nergisi 
( ?-1635) 

cuları arasındadır. 
kendinden evvelki 
tığı söylenebilir. 

* 

Bu asrın başında nesirle ka
leme aldığı bir Hamse dola
yısiyle şöhret kazanan Ner· 
gısı, aynı zamanda xvn. 
asırdaki sanatlı ve külfetli 
nesir üslubunun da kuru-

U slubu ve eserleriyle aynı nesrin 
mümessili Veyst'yi geride bırak-
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Nergisi'nin asıl adı Mehmed'dir. Bosnalı Kadı 
Nergis Ahmt"d Efendi'nin oğludur. Kendisine Ner
gis-zade denilmesi ve Nergisi unvanını mahlası edin
mesi de bundandır. Nergisi, Saray-Bosna'da doğmuş, 
tahsilini memleketinde ve İstanbul'da yapmıştır. İs
tanbul'da Kadı-zade Feyzullah Efendi'den mülaze· 
met alarak ilmiyye mesleğine girmiş, önce müderris
lik yapmış sonra muhtelif kadılıklarda bulunmuştur. 
Son olarak Manastır Kadısı iken Sultan Dördüncü 
Murad'ın teveccühüyle Revan seferine vak'anüvis 
olarak davet edilmiştir. Fakat Nergisi'nin bu son ve 
güzel vazifesi kısa sürmüş ; asrın nesir üstadı, daha se· 
ferin ilk günlerinde ;  ordu İzmit'e yaklaşırken ; Geb
z:e yakınlarında atından düşerek vefat etmiştir. İstan
bul'a getirilen cenazesinin Eyüb'e veya Üsküdar'a 
gömüldüğü söylenir. "Ah bin kırk dörtde göçeli 
Nergisi" mısra'ı vefatı tarihidir. 

Nergisi, alim ve sanatkar bir şahsiyet olmakla 
beraber söz güzelliğini sadelikte değil, aşırı sanatlı
lıkta bulmak hatasına düşmüştür. 

Nesirlerinde arabinin ve firisinin kendi zama
nına kadar kullanılmamış veya çok az kullanıl
mış ; bilinmeyen, alışılmamış kelimelerini kullanmayı 
bir hüner zannetmiştir. Böylelikle körükledıği bu çet
refil uslup, bu zincirleme terkipler ve yabancı keli
melerle seci'ler modası geçtiği anda, yazılarını hiç 
kimse tarafından okunmamaya bizzat kendi eliyle 
mahkı'.l.m etmiştir. 

Halbı'.l.ki Nergisi, Kadı-zade'den hatt dersi de 
almış ve islami Türk yazısının karakteristiğini teşkil 
eden sade ve asil çizgileri idrak etmiş bir sanatkardır. 

Nesirle meydana getirdiği hamse'sinin mühim 
bir kısım hikaye ve tercümelerinde mevzularının in
celiğini ve nüktelerini çok iyi kavrayışı da onun san
atı adına müsbet bir nottur. İran dilindeki sade ve 
olgun dille tefekkür edebiyatı'nın ölümsüz örnekleri, 
Gülistan ve Bostan gibi eserleri çok beğenilen ve on
lara mesela Nihalistan gibi bir nazire yazma tt"şebbü
süne girişen Nergisi, klasik edebiyatlardan eser ve mev· 
zu seçme yolunda da ciddi bir zevk sahibidir. Onun 
Nihalistan'ına örnek aldığı kıssasların mevzularını 
kendi devrinden ve çevresinden almak gibi hareket
leri, sanatı lehine, müsbet hareketlerdir. Aynı eserle
nn dilini çevresinde yaşayan dilden almayı ihmal 
etmesi ise büyük tilıhsizlik olmuştur. 

Aynı zamanda şiir söyliyen ve şiirlerini nesirleri
ne nisbetle daha sade bir dille nazmeden Nergisi'nin 
kuvvetli bir edebi kültürü ve eserlerini zeka çizgileriy
le süsleyen nükteli bir uslubu vardır. Nesirlerinin gör
düğü takdir devrinin geçici sanatlı söyleyiş modası 
kadar, üslılp çetrefillikleri ardında parıldayan bu 
zeka çizgilerindendir. 

* 
xvn. asır edebiyatında için için görülen bir ruh, 

şekil ve mevzu romantizminin bir tezahürü de Ner
gisi'dedir. 

8iltuuıta Sabit btalısine b�kıntı. 
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İslami şark edebiyatında Nizami'den beri klasik 
mesnevi şekliyle yazılan Hamse te'lifınde Nergisi, bü
yük değişiklik yapmış ve kendi Hamse'sini klasik sanat 
anlayışı bakımından çok mühim sayılabilecek bir de
ğişiklikle ve nesirle yazmıştır. Nergisi'nin Hamse'�i : 

I. El-Kavlü'l-Müselleme fi Gazavati"l-Mes
leme 
2. Kaanilnü'r-Reşad 
3. Meşaku'1-Uşşak 
4. İksir-i Saadet 
5. Nihalistan 

isimli eserlericlir. 
Bunlardan birincisini, müellıf Mostar'da Lf'le

'ül için açtığı bir kitapta karşısına Emevi kumandanı 
Mesleme'nin İstanbul muhasarası bahsi çıkınca, bıı 
bahsi Türkçeye çevirmek süretiyle yazmıştır. 

Kaaniinü'r-Reşad, İran Hükümdarı Huda
bende için vazılmış Ahliiku's-Sultana adlı siyasetna
me'nin Sultan Dördüncü Murad adına, Türkçe ter
cümesidir. Nergisi nisbeten sade bir dille yazdığı bu 
esere Osma, ılı Tarihi'nden de vak'alar katarak yarı 
te'lif bir eser hüviyeti vermiştir. 

Meşiku'l-Uşşik, Nergisi'nin 1 0  aşk hikayesi 
yazmak sılretiyle te'lif ettiği bir eserdir ki bu hika· 
yelerden birisi kendi başından geçen bir macerayı 
anlatır. 

İksir-i Saadet, İmam Gazali'nin Kimya-yı 
Saadet adlı tanınmış kitabındaki Rükn-i Muamelat 
bölümünün Türkçe tercümesidir. 

Nergisi Hamsesinin en mühim eseri i�e Nihi
listan'dır. 

Bu eserde cömerdlik hikayeleri, aşk hikayelf'ri, 
ahlaka, tövbeye dair hikayeler ve muhtelif fıkralar 
vardır. Hikayelerin mühim bir kısmı �ergisi'nin kendi 
devrinden ve kendi çevresinden aldığı vak'alar ve 
intibalarla yazılmıştır. 

Nergisi'nin Hamse'sinden sonra diğer mühim ese
ri Münşeat'ıdır. Zamanın muhtelif rütbelerdeki bü
yüklerine nasıl mektup yazılacağı, nasıl hitap edile
ceği veya ne gibi sözler kullanılarak onların hangi 
adaba göre tebrik edileceği hakkında örnek sayılan 
bu kitab uzun zaman büyük rağbet ve alaka görmüş-

tür. 
Nergisi'nin bunlardan başka El-Vaslü'l-Kimil 

fi Ahvalü'l-Veziri'l-adil adlı bir eseri vardır ki Bu
din Valisi Murtaza Paşa'nın Macaristan savaşları 
etrafında yazılmıştır. Bu eserin diğer bir adı : Gaza
vit-ı Murtaza Paşa'dır. 

Nergisi'nin şöhret ve te'siri çok uzun sürmüş ve 
bu şöhretli münşi bilhassa ikinci sınıf nesirciler tara
fından ısrarla taklid ve takib edilmiştir. Bu şöhret ve 
tesir Avrupai Türk Edebiyatı devrirıde Namık Ke
mal ve arkadaşları tarafından şiddetle tenkide uğra
dığı yıllara kadar devam etmiştir. 2 

2 Nergisi hakkında, tafsilatlı biyografik ve bib
liyografik bilgiler için Dr. Faruk Akün" ün Nergisi 
makalesine bakılmalıdır: (T. 1. An. cü� : 92, Ş. 1 97) 
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Külfetli nesir anlayışında Ner
gişi'ye de örnek olmuş üslu-

Veysi biyle, asrın diğer tanınmış 
bir nesircisi Veysi'dır. Vey
si'nin asıl adı Üveys'dir. Tah

minen 1561 senelerinde Alaşehir'de doğmuştur. Ba· 
bası, Alaşehirli Kadı Mehmed Efendi'dir. 

Alaşehir ve İstanbul medreselerinde okumuş 
ve babasının me�leğine girmiştir. Önce Mısır'da Re
şid kasabasında, sonra Akhisar'da, Tire'de ve Ala
şehir'de kadılık yapmıştır. Çok değişik vilayet ve ka
�abalarda vazife gören Veysi, kadılığına Tırhala'da 
devam etmiş, sonra Aydın ve Saruhan'da Emval Mü
fettişliğı'nde bulunmuş, tekrar Screz Kadısı olmuş
tur. Bir aralık ordu kadısı sıfatiyle Macaristan sefe
rine götürülmüş, son kadılık vazifesini ise Üsküb'de 
yapmıştır. Veysi, 1628 de, Üsküp'de vefat etmiştir. 

Oldukça sade bir divan türkçesiyle şiirler de söy
liyen Veysi'nin şiirleriyle değil <le nesirleriyle şöh
ret bulması, nesirde kullandığı sanatlı ve külfetli üslup 
dolayısiyledir. Bir de, böyle bir üslupla yazılmış olma
sına rağmen samimi duygularla kaleme aldığı ; Hz. 
Muhammed'in hayatını hikaye eden ; Dürretü'l- Tac 
fi Sihibü'l-Mi'ric adlı Siyer kitabı'dır, ki mevzu 
ve menkıbelerin çekiciliği dolayisiyle hem Veysi'ye 
hem de onun nesir tarzına geniş şöhret sağlamıştır. 
Umumiyetle Siyer-i Veysi diye anılan bu eser el yaz
ması olarak defalarca yazılmış, ayrıca matbu nüs
haları vücuda getir:lmiştir. 

Bu XVl-XVI I .  asır münşısının diğer tanınmış 
eseri Habname-i Veysi diye meşhur, Vakıa-na
me'dir. 

Bu, bir rüya kitabıdır ; sanatkarın yaşadığı de
virde görünür hale gelen içtimai bozukluklar karşı
sında düşünen bir eserdir. Veysi kuvvetli bir İslam 
tarihi kültürüyle dü�ünerek insanlığın tarih boyunca 
karşılaştığı huzur ve asayiş bozucu hadiselerin umu
mi ve beşeri olaganlığı üzerinde durmuştur. Rüya
sında devrin padişahı Sultan Birinci Ahmed'le ta
rihin tan.nmış cihangiri Büyük İskender'i karşı 
karşıya konuşurken görmüş gibi hikaye ettiği bu eser
de Veysi, dünya nizamı mevzuunda bir eski-yenı 
mukaayesesi yapmıştır. Umumiyetle iyimser görüş
lerle düşünerek bozuklukların giderilebileceği ka
naatini belirtmiş bunun için dünyayı şeriat ve ada
letle idare gibi öteden beri söylene gelmiş çareleri 
b ir defa da kendi görüşü ve üslubuyle tekrarlamıştır. 

Bahname, lisanının ağırlığı bakımından, 
çok aranan, popüler bir eser olamamış fakat devrinin 
fikri ihtiyaçlarına cevap veren hususiyeti ile aydınlar 
arasında uzun zaman okunmuştur. Habname'nin 
Tanzimat şairi Ziya Paşa'nın meşhur Rüya'sına il. 
ham veren eserler arasında olması da muhtemeldir. 
----------- -- ---------- - -

Hamse-i Nergisi"nin ihtiva ettiği eserler; bu eser
lerin mevzuları ve bulundukları lııtanbul kütüpha
neleri hakkında etraflı bilgiler de Nail T uman"ın, 
lstanbul Kütüphanelerinde Türk�e Hamseler Katalo
ğu'ndaclır, 
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Aynı munşıyane üslupla daha başka dini, felsefi 
ve ahlaki eserler de yazan Veysi'nin üçüncü tanınmış 
eseri Münşeat'ıdır. Bununla beraber (matbu nüs
hası da bulunan) Münşeat-ı Veysi, Nergisi'nin Mün
şeat'ı derecesinde rağbet görmüş değildir. 

Aynı asırda tarih, coğrafya, seyahat edebiyatı 
ve tezkire yazanların eserlerinde ise münşiyane nesi
re daha az ve daha mutedil bir ölçüde rastlanır. Esa
sen tarih gibi, seyahat eserleri gibi, büyük çapta ki
tapları, söylenecek sözlerin çokluğu yüzünden aşı
n bir sanatlı nesirle yazmak mümkün değildi. Bu 
takdirde, böyle bir nesrin alabildiğine uzatılan cüm
leleriyle bu kitablar, büyük cildler dolduran, çok ha
cımlı kitaplar haline girecekti. Esasen söylenecek 
sözü olanların kelime ve cümle oyunlarına ihtiyaç
ları yoktu. Bu arada XVII. asrın Evliya Çelebi'si gi
bi ; XVIII. asrın Silahdar Mehmed Ağa'sı gibi, se
yahat ve tarih yazan bazı muharrirleri de asırlarının 
nesircileri gibi alim ve mütebahhir insanlar pozun
da değildiler. Bunlar halk diline yakın hazan tami
miyle halk tasarrufları tarzında ve halk tabirleriyle 
süslü, sade bir dil kullanmayı mevzuatları, tahsilleri 
ve tabiatları icabı, daha güzel buluyorlardı. İşte böy
le muharrirlerdir ki devirlerinin en güzel mensur 
eserlerini yazarak bize kendi çağlarındaki türkçenin 
hem ifade kudretini göstermiş hem de zevkini tatdır
mışlardır. 

XVII. asırda ilmi, edebi nesir vadisindeki yazı
larıyle devirlerinin tarih, coğrafya, seyahat edebiya
tı ve tezkire nevilerinde unutulmaz eser veren sima
lar, Katib Çelebi, Na'imi, Peçevi-zade İbrihiın 
Efendi, Koçu Beğ, Riyazi ve Faizi gibi, tanınmış 
ilim ve edebiyat adamlarıdır ! :  

Katip Çelebi 

Yalnız kendi asrının değil, 
bütün ilim ve fikir tarihimi
zin en mühim simalarından 
biri olan Katib Çelebi, iç
timai ilimler sahasındaki eser-
leriyle dünyaca tanınmış 

Türk alimlerindendir : Başta coğrafya, kitabiyat 
ve tarih olmak üzere eser verdiği her sahada kullandı
ğı ilim metodlariyle, Katib Çelebi, iJilnassa yeni ve 
ileridir. Vesikaya dayanan bilgilerle hazırladığı eser
lerinde bu vesikaları şahid ve delil göstermek bakı
mından, Katib Çelebi, kendinden sonraki metodik 
dünya ilminin de öncülerinden sayılır. 

İçtimai nizam'ı, huzur ve adaleti bozan faktör
ler arasında idareye, inanış ve inanışın çıkarcı hura
felerle bozulan taraflarına dair ilmi ve fikri tenkid
leri ise, yaşadığı devir bakımından dikkate değer bir 
medeni cesaret ifadesidir. 

Hayatı 

Hem halife (Katib) sınıfın
dan olduğu hem de hacca 
gittiği için kendisine Hacı 
Halife3 denilen Katib Çe-
lebi'nin asıl adı Mustafa-

Bu Hacı Halife adı, Avrupa literatürüne 
Hacı Kalfa teklinde geçmittir. Esasen kalfa, arapca 
hıılife kelimesinden türk�eletmit bir sözd�;,., 

TÜRK EDEBİY A Ti TA RİHİ 

'd,r ; devrinin alimleri arasında Katib Çelebi diye 
tanındığını ise kendisi söyler. 

Devrin biiyük alimi 
Katip Çelebi 

Katib Çelebi, annesinin hatırladığına göre 1 609 
da İstanbul'da doğmuştur.4 Babası, asker sınıfına 
mensup Abdullah isimli bir zattır. Endurun'da bu
lunmuş ; oradan silahdarlık vazifesiyle çıkmış, mü
nevver bir insan olan babası, Katib Çelebi'yi husılsi 
hocal:ır vasıtasiyle okutmuş ve henüz 1 4  yaşında iken 
onu AnadoJu Muhasebesi Kalemi'ne şakird almış
tır. Burada muhasebe ve siyakat öğrenen Katib Çe
lebi, 1 623-24 de ordu ile ve babasının yanında, Aba
za Paşa isyanını bastırmak için yapılan Tercan se
ferine gitmiştir. Yine babasıyle birlikte 1 626 Bağdad 
Seferi'ne de giden Katip Çelebi, bu seferin dönüşünde 
Musul'da babasını kaybetmiş ; bundan bir ay son
ra da amcası, Nusaybin civarında vefat edince Çe
lebi, kısa zamanda çok yalnız kalmıştır. Bir müddet, 
Diyarbekir'de bir akraba yanında kaldıktan sonra 
1 626-27 de Erzurum seferine katılmıştır. 

İstanbul'a döndüğü zaman Kadı-zade'nin ders
lerine devam fırsatını bulmuş, bu dersler, Katib Çc-

• Bu doğum tarihinin Şehri-zade"nin Tarih-i 
Nevpeyda"sında 1004 ( 1 597) olarak kaydedildiğine 
Bursalı Tahir Bey dikkat etmittir. Tahir Bey, Çele
bi'nin 1 067 ( 1 657) de vefat ettiğini de hesaplıya
rak, onun, 63 sene yaşadığı neticesine varmıtıa da 
bu hesap, hayatının başlangıcı hakkında bizzat Ka
tib Çelebi"nin verdiği bilgiye uymamaktadır. (Bkz. 
Bursalı Mehmed Tahir bin Rıfat, Katib Çelebi, lıt. 
1 331,  ·- �-7). 
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lebi'yi ciddi ilme bağlamak ve ilmin zevkini almak 
bakımından, onun için çok faydalı olmuştur. 5 

1629 da Husrev Paşa sefere çıkınca, onun mai
yetinde Hemedan ve Bağdad seferine giden Katib Çe
lebi, sefer dönüşünde tekrar Kadı-zadenin dersleri
ne devam etmiştir. 1 633 de, kendi i fadesine göre : 
"Mehmed Paşa serdar olup asker celb kışlasına git
mekle'" Katip Çelebi de Hac vazifesini yerine getir· 
mrk için ordu ile Halep'e gitmiş oradan da Hicaz'a 
geçm işt ir. Ordu, Diyerbekir'de olduğu için Hicaz
dan dönüşte bir müddet Diyarbekir'de kalmış ve bu
rada Diyarbekir alimleriyle sohbette bulunup on
lardan istifade etmiştir. Arkasından, Sultan Dör· 
düncü Murad'ın Revan Scferi'ne katılmış böylelik· 
le hem hac hem de gaza vazifelerini tamamladığına 
inanarak İstanbul'a tam bir müslüman huzuriyle 
dönmüştür. 

Katip Çelebi, bütün bu yaptığı işleri Küçük 
Cihad sayıyor ve asıl büyük cihad' ın "ilim elde et· 
mek .. olduğuna i; ıanıyordu. Halep'de kaldığı zaman 
içinde sahhaf c�ükkanlarında kitablar görmüş fakat 
bunların ancak i,imlerini kaydedebilmiş ve satın ala
mamıştı. İstanbul'a gelince miras yoluyle eline geçen 
bir miktar serveti kitab'a verip ihtirasla okumaya ko
vuldu. Yine akrabasından zengin bir tüccarın ve· 
füt etmesiyle eline geçen daha büyük bir mirasın 300 
akçe kadariyle yeniden kitab almış geriye kalan pa
rasını da ev bark kurmak gibi diğer ihtiyaçlarına sar
fetmişıi. 

Bu arada İstanbul'un A'rec Mustafa Efendi, 
Kürd Abd�llah Efendi., Keçi Mehmed Efendi 
gibi tanınmış müderrislerden, muhtelif ilimlerde 
dersler görüyor, bir tarafdan da kendisi bazı talebeye 
fen dersleri veriyordu. (O günlerin gecelerinde Ka
tıb Çelebi"nin 5abahlara kadar, usanmadan,, yorul
madan herhangi bir kitabı büyük şevkle okuduğu 
oluyordu.) 

Dördüncü Sultan Murad'ın Bağdad fethi se
ferine bu me�gu l iyetleri yüzün<len iştirak edenıiyen 
Katib Çelebi ( 1 645) de zuhur eden Girid Seferi 
dolayı,iyle deniT.lere aid bilgi edinmeğe başlamış ; 
bir mii<ldeı mnı a  da, sıhhati  bozulduğu için, tıb ilmi 
ile rneşı:rul olarak kendi derdinin maddi ve manevi 
ilaçlarını bulmaya muvaffak olmuştur. 7 

5 "Merhum, muntazamü'l-kelam olub müessir 
sözler söyler ve işiten elbette va'zını dinler idi. Ekser 
sözü halkı ilmi-i şerif tahsiline tergibe ve cehilden 
necata sa'y için tahris olub ol hinde guya ki zi· 
mam-ı hatırı ( gönlümün dizginlerini) ele alub ve 
şugl ve tahsil semtine cezb edüb götürdü gitdi." 
(Katib Çelebi, Mizanü'l-Hakk, 2 1 .  bölüm.) 

6 Katib Çelebi"nin aynı eserde "Diyarbekir'de 
iken o kış bazı ulema ile sohbet ve istifadeye rağbet 
olundu." demesi, bu asırlarda imparatorluğun birçok 
şehirlerinde büyük alimler yetiştiğini belirten diğer 
bir vesikadır. 

' 

"Bu esnada mizaca inhiraf gelib islah-ı mİ· 
ıiç ve ilac için ilm-i tıbba ittigal olundı,ı. Esbab-ı 
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Kimlerden hangi dersleri aldığını ; kimlerle han
gi ilimlerde mübahesekrde bulunduğunu ; kimlere 
ne gibi derı:lcr verdiğim bilhassa Mizanü'l-Hakk 
adlı eserinin sonunda haber veren Çelebi, bu kita
bında, kendi hayatını bir başkasının hayatını hika
ye ediyormuş gibi : "Bu risalenin muharriri Mus
tafa bin Abdullah Hacı Halife ki uleına beyninde 
Katib Çelebi demekle meşhurdur. Belde-i Kos
tantaniyye'de tevellüd edüp validi askeriden 
olmağa kaanun üzre ol zümreye geçüp tali' ve 
kevkeb�i mensubatı okumak yazmak sanatına 
ıneyl eyledi. 1032 tarihinde Anadolu muhase
be-si kalemine şikird olub 1033 de Tercan se· 
ferine gitdi" 

Tarzında hir ifade ile ve mümkün olduğu kadar 
ilmi bir üslupla yazmıştır. 

Hayatını, Mizanü'l-Hakk'dan başka ve ondan 
daha önce yazdığı Süllemü ·ı-Vusul adlı anpça 
tabakat kitabında da hikaye eden Katib Çelebi8, bir 
aralık, devam ettiği kalemin ikinci halifeliğine geti
rilmiş, fakat bu vazifesine haftada bır iki gün uğrayıp 
ger iye kalan daha geniş zamanını yine ilim tahsili 
risale ve kitap te'lifi ile geçi rmiştir. Çelebi, bütün bu 
ihtiraslı ve hummalı çalışmalardan sonra, belki de 
böyle bir çalışmanın verdiği yorgunluk sonunda, henüz 
50 yaşlarında iken yine İstanbul'da vefat etmiştir. 
Mezarı, Zeyrek Camii civarındadır. 

İlnıi ve Ebedi 
Ş a h s i y e t i  

Katib Çelebi, bir ilim adanu 
hem de zeki, şuurlu, ağır 
başlı bir ilim adamı olduğu 
için, zamanının sanatlı nesir 

modasına kendini kaptırmamış, ifadesind.e oldukça 
sade ve tabii bir dil kullanmış ve tam bir ciddiyet gö
zetmiştir. Bir kısım eserlerini de o devirde hala ilim 
füanı olarak rağbet gören Arap dili'yle yazmıştır. 

Bu kıymdli alimin eserleri ne ölçüde ilmi değer 
taşıyorsa onun cini, içtimai, ahlaki görüş ve düşü
nüşlerı de öylesine ciddi ve hadiselerin yarattığı his
siliğe kapılmayan, tarafsız sayılabilecek seviyede 
mütalaalard:r. 

Tarih, coğrafya, biyografi, bibliyografi, otobi
yografi' ; ahlak, tasavvuf, terbiye, şeriat, tefekkür, 
içtimaiyat, tıb, ethnologie v. b. gibi, çok çeşitli saha 
ve mevzularda yazılar kaleme alarak, böyle yazılar
dan mürekkeb, kıymetli eserler meydana getiren Kil.-

ruhaniye ile müdavat için ilm-i huruf ve Esma ve 
havas kitabları görülüb mizaca itidal geldi" (Miza· 
nü'l-Hak, 2 1 .  bölüm.) 

Çelebi"nin hayatı ve eserleri hakkında bazı 
bilgilere, bu eserlerinden başka kitaplarında da 
(Keşfü"z-Zunfın, Fezleke ve Cihannüma gibi) rast· 
lanır. Ancak bunlar, onun hayat hikayesini te'kid 
etmek veya bütünlemek bakımından faydalı bir ta· 
kını kısa çizgiİerdir. 
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tib Çelebi, ansiklopedist bir alim hüviyetiyle çalış
mış ve bu vasfıyle, bir bakıma dünya çapında haklı 
bir takdir kazanmıştır. 

Çelebi'nin Türk düşünüş tarihinde bir müte
fekkir olarak da mevkii vardır. Çelebi bilhassa devri
nin uzayıp giden dini-içtimai mes'eleleri üzerinde 
derin ve tarafsız düşünmüş. Bu arada müzmin med
rese-tekke çatışmaları ve inanışa aid halk davranış
ları üzerinde durmu�tur. 

Bir misal olarak Katib Çelebi Mizinü'l-Hakk 
adlı eserinin ikinci "bahis" inde İslami mes'elelerin 
mühim bir noktasına dokunur : Bilindiği gibi medre
selilere göre şeriatin hemen hemen yasak ettiği te

ganni ; saz çalarak ve bestelenmiş sözler ( ilahiler) 
söyliyerek heyecan duyuş, tekkelerde yasak değildir. 
Türkiye'de Hacı Bektaş Veli ve Mevlana Cela
leddin Rumi asrından bu yana sazlı sözlü mı'lıiki
li, sema'lı tekke törenleri, bu törenlere samimi bir v�
cidle katılanların coşkun ibadetidir. Hacı Kalfa'ya 
göre, şeriatcıların musiki aletlerinden çıkan sesi din
lemek caiz değildir, dedikleri olmuş ; bunlar, tegan
nide, ancak Allah'ın zikri ve peygamberin medhi mev
zuundaki şiirlerin söylenmesini ve dinlenmesini caiz 
görmüşlerdir. (9) Fakat bazı büyük şeyhler '"ruhu 
nefsine galib, süluk taliplerini teşvikte müessir" ol
duğu düşüncesiyle "kimi ney, kimi dünbeJek, kimi 
kudüm kullanmışlardır." "Bunların bu tarz ve tav
rı ht>kimane düşünüp hasta tedavisinde zehirli ilaç 
kullanmak kabilinden" olmuştur. "Her asırda şeri
atciler onlara taş atıp dahi ü taarruzdan hali olma· 
mışlar' onlar dahi bildiklerinden kalmayıp çalmış· 
lar ü çağlrmışlardır. " böylelikle bu dava hiç bir 
zaman "faysal bulmamış" yani bir hükme, bir karara bağ
lanmamıştır. Katib Çelebi'nin bu mevzudaki kanaati 
ise "akil olan bu makuule niza' -ı kadim in faslı timi· 
dinde baınikat eyleme." cümlesinde toplanır. Çe
lebi bu hadiseye niza' -ı kadim derken dinler tari
hinin en eski devirlerinden başlayarak müsiki ile 
ibadetin her dinde her millette vaz geçilmez bir adet 
olduğunu ima etmiştir. Ses sanatından söz sanatına 
ve bunlarla bestelenmiş bir hareket sanatı olan se
mi'a ve raks'a kadar güzel sanatların hepsini ulu 
Allaha karşı ibadetin vazgeçilmez ifade vasıtası ha
line getiren beşeri hadiseyi tabii karşılamaktan uzakta 
kalmamıştır. 

İnsan sevk-i tabiisinin bu çeşit hareketlerinin önü· 
ne geçmeği de baınikatla vasıflandırmaktan çekin
memiştir. Çelebi, bu eserinin üçüncü bölümünde 
dini raks ve devir hakkında da aynı fikri toleransı 
göstermiştir. Hacı Kalfa'ya göre sofilerin bir vecid 
ve istiğrak hareketi olan raks, ehli için mubahtır. An· 
cak böyle hareketler tekkelere adak ve sadaka celbi 
için yapılan bir gösteriş mahiyeti aldığı zaman bütün 
manevi hüviyetini kaybederek bir hile ve tuzak de
recesine düşer. 

9 "Bazı fukaha anda dahi nice kıyl ü kaal 
eylediler." (Katib Çelebi) 
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Fakat Katib Çelebi'nin aynı ilmi ve fikri toleran
<>ını Ziyaret-i kubur bahsinde de gösterdiği kolayca 
söylenemez. Bu bahis öteden beri, Türkiye'de bir mu
kaayeseli dinler tarihi metoduyle ve bir dini psikoloji 
zaviyesinden serbestce mütalaa edilmemiştir. Çünki 
insanların, aralarında yetişen bazı kimselerde büyük, 
hazan çok büyük manevi rütbeler görüşleri, buna şıd
detle inanışları ; müslümanlığın da veli unvanı ver
diği böyle iman büyüklerinin türbelerini aynı inanışla 
ziyaret edişleri, nihayet onların maneviyatından yar
dım, şefaat ve himmet umuşları, insanlik tarihinin 
ibadette müsiki kadar vazgeçilmez bir itiyadıdır. İn
sanlar, bu mevzuda da tıpkı ibadette musiki gibi, kim 
ne derse desin, bildiklerini yapmışlardır. Fazla olarak 
mezar ziyareti ve bu ziyaretlerın bazı masum adet· 
leri, müslümanlığa birçok da Türkler tarafından ge
tirilmiş, eski bir inanış geleneği ve bir milli iman 
üslubudur. 

Gerçi Katip Çelebi bu adetin eskiliğine işaret 
etmiştir. Puta tapma hadisesinin de bu başlangıçdan 
doğduğunu söylemiştir. Hz. Muhammed'in, mezar 
ziyaretini önce men edip, sonra tecviz ettiğini ve İslam 
tarihinde mezar ziyaretini meşru görenler olduğunu 
belirtmiştir. 

,,Büyüklerin kabirlerinde eser-i ruhaniyet 
vardır, diyenleri hatırlatmıştır. Hatta Nakşibendi 
şeyhlerinin hazan kendi büyüklerinin kabirlerine de
vam edip tarikat telakki ettiklerine bile işareti lüzumlu 
görmüştür. Çelebi'nin endişesi, bütün bunlardan es· 
ki devirlerde olduğu gibi yine bir putperestlik zuhuru 
ihtimalidir. 

Katip Çelebi islamda ziyaret- i kubur münaka
şalarına yine salahiyetle temas etmiş, bunlardan bir 
kısmının Hz. Muhammed'in kabrini bile ziyaretten 
men ettiklerini söylerken bunlardaki aşırılığı imadan 
çekinmemiştir. 

Katib Çelebi mezar ziyaretinde bulunanların 
Allah rızası için bir Fatiha okuyup mezar 5ahibiııin 
ruhuna bağışlamakla iktifa eylemleri ve bu ziyaret· 
retlerde başka bir fikir ve menfaat beslenıneme�i ta
rafdarıdır. Bu arada mezar parmaklıklarına yapışıp 
öpmeği ,,edebsizlik'' le vasıflandıran Çelebi : 

,Halk arasında mezarlara mumlar koymak, 
kadınlar ve çocuklar ve diğer zaif akıllı kim
seler tarafından kabirlere yüz göz sürmek, kan
dil yağıyle yağlamak adet olmuştur. Bundan 
vazgeçmezler. Mezar bekçileri ve mum satanlar 
da bununla geçinirler. Bu mevzuda onlarla mü
cadele hamakattir, faydası olmaz, bildiklerin
den kalmazlar 1 0" Cer ve daha da ileri giderek : 
,,Kabirlerden başka yollarda bazı ulu ağaçlara 
iplikler bağlayıp bazı taşlara itibar edenler 
bebaylın ınakuuJesidir. •' gibi asabi sözler de 
söyler. 

Katib Çelebi'nin yaşadığı devirden hatta bizzat 
Katib Çelebi'den bazı masum hurafelerin dinleri 



TÜRK EDEBİY A Ti T ARİHi' 

süsleyen hatta yaşatan kudretleri ve ehemmiyetler i 
hakkında daha geni� bir tolerans elbette beklenemez. 1 1  

Fakat bütün bu mevzularda geniş görüşler, hür 
düşünüşlerle dikkat edişleri, bu türlü dini, sosyal Vf' 
psikolojik hadiseler üzerine ehemmiyetle cğilişlerı 
ve haklarında, umumiyetle, çok doğru ve bilgili fikir
ler serdedişleri ile Katib Çelebi, kendi devrindeki yük
sek seviyeli, hür ve ilmi düşünüşün hüyük mümessili 
olmuşdur. 

Katib Çelebi'nin bu gibi tenkidi yazılarında dik 
kati çeken bir psikoloji ve bir üslup hususiyeti de zeka' 
ya kıymet verişi ve bunun zıddını her fırsatda hama 
kat'le sıfatlandırmasıdır. Çelebi ilme, tabiat ve insanlık 
kaanunlarına karşı hareketler için sık sık hamakat, 
ahmak, abmakaan gibi kelimeleri adeta büyük 
lezzetle kullanır. Onun bu sıfatları, münasip gördüğü 
kimseler ve hareketler için çok rahat kullanması 
hem bir üslup hususiyet i hem de Çelebi'nin karak
teri bakımından rlikkati çeken bir "satire·· çizgi�idir. 

Katib Çelebi, manevi ilimler yanında miisbct 
İ l imlere de değer verilmesi lüzumuna inanmışrlır. 
Osmanlı Türklerinde İlim kitabının, Mizanü'l
Hakk'ı ,,müsbet i limlerin ve felsefe'nin bir müdafaa
name�i'" diye vasıflandırışı bu bakımdan yerinrledir .  1 2  
Çelebi Abbasiler devrinde Hakaaik-i Eşya adını 
verdiği müsbet i l imlere aid eserlerin, bu arada, eski 
Yunan kitaplarının Arapcaya tercüme erli l i�irıi i�lamır• 

10, ı ı  Bu mevzuu, bir XX. asır Türk müte
fekkirinin görüş, duyuş ve düşünüşleriyle karşılaş
tırmak için bakınız: Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi 
Portreler. İst. 1 968, S. 5 1 -58. 

12 Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, 
lst. 1 943, S. 1 1 9. 
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müsbet ilimlere değer veren bir hareketi olarak işarete 
bilhassa lüzum görür. İlimde ihtisas derecesine varmayı 
lüzumlu ve kıymetli bulur. 

Türkiye'de o devir Avrupa'sının müsbet ilimler 
sayesinde kaydettiği kalkınmaya dikkat eden bir ilim 
adamı olarak da Çelebi'nin bizim ilim ve fikir tari
himizde mühim mevkii vardır. Ancak Avrupalıları 
bu hareketlerinden dolayı medhederken Türk milli 
gururunu incitmemeğe ve Batı ilminin herhangi bir 
aşağılık duygusuna kapılmadan idrakine verdiği ehem
miyet Katib Çelebi'nin diğer bir inceliğidir. Çelebi, 
mensubu olduğu Osmanlı-Türk islam camiasının 
üstün tarihi ve üstün vasıflarıyle mağrur bir millet
cilik duygusuna sahibdir. Türk coğrafyasının mühim 
eseri olan Cihannüma'yı yazarken, Batı kaynakların
dan yeter derecede istifade edemeyişi dolayısıyle duy
duğu üzüntü ; sonra, evvelce hıristiyanlığın islama 
üstünlüğü ıddiasında iken Kuran-ı Kerim'in belagat 
ve fasahatine hayran kalarak müslüman olan, Türki
ye'ye Fransa'dan gelmiş, Şeyh Mehmed Efendi'yi 
tanıyıp ondan yardım görmeğe ve bu sayede Batı il
minden istediği gibi faydalanmaya fırsat bulunca 
duyduğu memnuniyet ve gayret de Çclebi'nin ilmi ve 
ı l im anlayışı adına kaydedilmesi çok lüzumlu bir fa
ziletdir. Katib Çelebi'nin diğer bir ilmi hassasiyeti 
denizcilik mevzuunda görülür : 

Çelebi Tuhfetü'l-Kibar fi Esfari 'l-13ihar adlı, Os
manlı denizciliğine aid eserini de yine milli bir gay
retle yazınışdır. Maksadı, gerilemekde olan Türk 
denizciliğine, eski deniz zaferlerinin şanlı hatıraları 
vasıtasıyle taze bir kuvvet ve gayret vermeğe çalışmak
dır. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen ve bu dillerde 
ya7•Jnıış çok sayıda eseri ihtirasla okuyan Katib Çe-

Katip Çelebinin Cihannüma-sında denizcilerin yön tayininde kuiiandıkları bir gök haritası 

(Aslı Fatih Millet Kütübhanesindedir, Denizcilik bankası 1965 takviminden alınmıştır.) 
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lebi'nin latince ile yazılmış Garb eserlerinden istifade 
edecek kadar da latince öğrenmiş olduğunu düşünür· 
sek, bu XVII .  asır aliminin ilim yolundaki gayret 
tablosunu umfuni hatlarıyle olsun belirtmiş sayılırız. 

Metod bakımından, buna ilave edilecek tek mü
him nokta ise Katib Çelebi'nin mühim bir kısım eser· 
!erini hazırlarken bugünkü fiş metoduna çok ya 
kın bir metodla çalışmış olmasıdır. 

Katib Çelebi, Türk kütüpha· 
nesine, Türkçe, Arabca, !�-

ESERLERİ lif ve tercüme, 20 den fazla 
kitab ve risale bırakmışdır. 
Bir alim için genç denilecek 

yaşdaki ölümü, bu eserlerin sayı bakımından daha 
da artmasını önleyen, hazin sebebdir. 

Katib Çelebi'ye milletlerarası 
Cihannüma şöhret sağlayan eserlerinden 

biri, Coğrafya mevzuunda 
yazdığı Cihannüma' dır. 
Çelebi, bu eserini eski islam coğrafyacılarından, XVI. 
asır Türk coğrafi eserlerinden, bilhassa Mehmed 
Aşık'ın Menazırü'l-Avalim adlı kitabından { 13) ve 
en mühim olarak bazı Avrupa kaynaklarından fay
dalanarak meydana getirmişdir. Çelebi'nin baş vur· 
duğu Batı kaynakları arasında ; A. Ortelius'un The· 
atrum Orbis Terrerum'u · ( 1570) ; Ph. Cluverius'un 
İntroductio Geographica tam vetera quamnova'sı 
ve G. Lorenzo d'Anania'nın L'universale fabrica 
delmondo ( 1582) su gibi eserler vardır. 

Ayrıca : "Önceleri coğrafya'da Cihannüma ad
lı bir kitab toplamağa başlamışdım. İslam olmayan 
memleketler yazılmadığı için frenkçe Atlas Minor'un 
resimleri alınıp Türkçeye çevrilmesi murad olundu. 
Eskiden Fransa rahiplerinden olup islama gelen Şeyh 
Mehmed, !atin dilinde mahir olmakla Atlas Mi
nor, bir buçuk yılda Türkçeye çevrilip adına Leva· 
miü'n-Nur denildi ve bundan sonra Cihannüma 
'nın beyaz edilmesine başlandı." diyen Katib Çelebi, 
bu gibi araştırma ve toplamaları ne gibi emeklerle 
meydana getirdiğini bizzat haber vermekdcdir. { 14) 

Bu mühim eserini o devir için dikkate değer ha
ritalarla değerlendiren Katib Çelebi'nin Cihannüma 
'sı hakkında Türkçede salahiyetli bilgiler Adnan 
Adıvar'm Osmanlı Türklerinde İlim adlı ese
rindendir. Aynı eser için Prof. Barthold : "Bu eser 
Avrupa'nın coğrafya'ya aid malumatiyle müslüman· 
larınkini bir araya getirmek hususunda ilk tecrübe· 

l3 Mehmed Aşık ve Osmanlılarda Coğrafya 
hakkında, F. Teaschner'in Osmanlılarda Coğrafya 
adlı etüdüne bakılmalıdır. Tercümesi: Türkiyat Mec· 
muası, c. il, s. 2 7 1 -3 1 4. 

14 Mizanü "l -Hak k 'dan sadeleştirilmişdir. Ayn
ca, gerek Cihannüma, gerek adı geçen Şeyh Meh
med (İhlasi) hakkında A. Adıvar'ın kitabına bakıl
malıdır. 

Çelebi'nin Levamiü'n-Nıir dediği bu eseri, onun 
coğrafyaya aid diğer kıymetli bir tercümesidir. 
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dir. Avrupa Coğrafya edebiyatında o zaman bu tür
lü bir tecrübe henüz yapılmamışdı { 15)' '  Demekdedir. 
Katib Çelebi"nin, bütün eserlerinde görüldüğü gibi, 
müteahassıs bir alim değil, fakat, "toplayıcı bir mü
ellif'' olduğuna dikkat eden F Taeschner de Cihan
nüma 'yı: "Bir Osmanlı kaleminden çıkmış, Osman
lı ülkelerinin ilk ve yegane sistematik coğrafyası'' di
ye vasıflandırmışdır. 16  Bu eser hakkında diğer derli 
toplu bir tarif de Adıvar'ın şu cümlesindedir: "Mü
tellifine 1648 de başlanan Cihannüma'nın umumi 
coğrafya olacağı mukaddime�inde söylenmiş olma
sına rağmen, ancak bir mukaddime- medhal-i le, As
ya kıt'asında, Türkiye'nin şark hudutlarına (�imal
de Erzurum vilayetine ve cenupta frak-Mesopota
mia) kadar olan memleketlerin tavsifinden ibaret 
ve binaenaleyh eksik kalmışdır." 

Bununla beraber Cihannüma'nin bir umumi 
coğrafya olarak tasavvur edildiği bu eserin medhal 
kısmında verilen bilgilerden bellidir. 

Katib Çelebi bu kısımda dünyanın altı k ı t 'ası 
hakında umumi bilgiler vermiş, Amerikanın keş
finden ehemmiyetle bahsetmiş ; diğer tarafdan dün· 
yanın yuvarlaklığı mevzuu üzerinde durmuş, hat
ta gece ile gündüzün müsavi olmadığı yerlerde oruç 
vakitlerinin nasıl tayin edileceği gibi mes'eleler üzerin
de düşünmüşdür. Böylelikle, biriud defa, Garb kay
naklarının eksikliği yüzünden yarıda bırakdığı bu 
terkibi eserini, Garb kaynaklarını elde etdiği zaman
larda ise; bitirmek için ömrü vefa etmemişdir. 

Güzel bir yazmasına Paris'de Bibliotheque Na
tional'de tesadüf edilen Cihannüma'nın (E. Blochet 
Kataloğu, C. I, S. 265. Paris 1932) İstanbul Kütüp
hanelerinde de muhtelif yazmalari vardır. Eser, ilk 
defa 1732 de, İstanbul' da İbrahim Müteferrika tara
fından tab' edilmişdir. 

Fezleke 
Katib Çelebi'nin tarihe aid 
en mühim eserleri Fezleke 
'!eri ile Takvimü't - Te-
varih'idir. 

Asıl fezleke arab dili ile yazılmış bir tarih-i u
mUınidir. Çelebi bu tarihi meydana getirebilmek 
için çok sayıda eser okumu�, çok not almış, derin bir 
tarih kültürü edinmişdir. Verdiği umı'.ınll tarih bil
gileri yanında, türlü ansiklopedik malumat ihtiva 
eden Fezleke'de zengin ve çeşitli bilgiler vermekden 
haz duyan ansiklopedist bir müellif ruhu hakimdir. 

Çelebi'nin Türkçe Fezleke'sinde ise, Arabca 
Fezleke'sine koyduğu Osmanlı Tarihi'nin 1591 den 
1655 e kadarki devamı vardır. 

Takvimü't-Tevarih, hsanlık tarihinin ve 
bu arada Celebi'nin Arabca Fezleke"sinin fıhı isti 
mahiyetinde, tarihi 
bir eserdir ve Arap 
ferrika Matbaası'nca 

kavrayışı kuvvetli, kronolojik 
diliyle yazılmışdır. Yine Müte
basılan bu eser, Çelebi'nin Batı 

16 W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, Prof. 
Fuad Köprülü'nün İzahları ve düzeltmeleriyle, An· 
ka, 1 963, S. 76. 

1G F. Taeschner, aynı etüd, T. M. il, S. 300. 
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dillerine çevrilen te'lifleri arasındadır. Aynı eser, Şey
hülislam Abdurrahim E fendi'nin teveccühü ve de
laletiyle, Katib Çelebi'ye ikinci halifelik rütbesi ka
zandınnışdır. 

Katib Çelebi'nin bunlardan başka, tarihe aid, 
Tercünıe-i Tirih-i Frengi gibi, Tarih-i Kostan
taniyye gibi Tirihi'l-Yunan ve'n- Nasiri gibi, 
daha başka eserleri ve toplama 'ları vardır. 
Tuhfetü'l-Kibir fi Esfiri'l-Bihir : Çelebi'nin Os
manlı Denizcilik tarihine aid bir eseri de bu isim al
tında vücuda getirdiği te'lifdir. Katib Çelebi'nin 
1055-1645 Girid Seferi dolayısiyle yazdığı bu mühim 
eserin te'lifinden maksadı, geçen asırda kuvvet ve 
kudretinin şahikasına vararak Ak Deniz'i bir Türk 
denizi haline getiren Osmanlı denizciliğini canlan
dınnakdır : 

Bu denizcilik XVII. asırda eski kudretini kaybet
miş ; Ak Deniz'de başka kuvvetlerin varlığı yeniden 
hissedilmeğe başlamış hatta Girid Seferi'nin sürün
cemede kalmasında bu gerileyişin büyük tesiri olmuşdu. 

Katib Çelebi Osmanlı denizciliğinin azametli 
devirlerini, başta Barbaros Hayreddin Paşa olmak 
üzere Türk deniz kahramanlarının zaferlerini, tesir
li bir lisanla hikaye ederek denizciliğimizin yeniden 
öyle olmasını istemiş bir gönülle Tuhfetü'l-Kibar·ı 
yazmışdır. Bu eser de yine Müteferrika Matbaası'
nın bastığı kitablar arasındadır. 

Katib Çelebi'nin devrinin bazı idari, içtimai 
ve iktisadi mes'eleleri hakkında kaleme aldığı, dikka
te değer bir vesika da onun : Düsturü'l-AnıeJ fi 
lslih.i'l-Halel isimli layihasıdır : 1653 de Osmanlı 
hazinesinin karşılaşdığı bir müşkülü halletmek mak
sadıyle kurulan bir "meclis-i meşveret" e Katib Çe
lebi de çağırılmış ve bütce açığı görüşmelerinde bu· 
lunmuşdu. Çelebi, bu mevzudaki iktisadi ve içtimai 
görüşlerini ve kendince baş vurulması gereken ça
releri, geniş tarih kültürünün verdiği imkanlarla da 
söylemeye çalışmış ve bu mevzı'.lda hazırladığı layı
hanın bir nüshasını Şeyhülislam Hüsameddin Efen
di'ye vermhdir. O zaman tarihc:i Naima tarafından 
da görülen ve istifade edilen bu layiha 17, 1863 de 
Şinasi tarafından, Tasvir-i Efkar'ın 125. sayısından 
başlayarak, küçük bir kitab haline konulabilecek 
şekilde tefrika edilmişdir. 

Fakat Katib Çelebi'nin her 

Keşf"u'z-Zunun türlü ilim ve edebiyat şı'.1-
belerindeki derin bilgisini 
ve ilim anlayışını asırlar 

ötesine götüren, unutulmaz, büyük kitabı Keşfü'
z-Zunun an Esaınii'l-Kütübi ve'l-Fünun adlı, 
Arabca eseridir. Bu eser, büyük bibliyografya kita
tabıdır, bu kitabı ile, yalnız, Osmanlı-Türk alemi
nin değil, XVTI. asır dünya ilminin yegane büyük 
bibliyografya alimi olduğunu meydana koyan Ka
tib Çelebi, yine bu eserde, Şark ilminin o çağlara ka
dar baş vurmağa lüzum görmediği ciddi bir me-

17 Naima, C. V, S. 281-283. 

687 

tocUa çalışarak bu günkü Batı ilmini andıran bir mesai 
�östennişdir : 

Keşfü'z- Zunıin'da önce ilmin bir tarifi yapılmış, 
ilmin bölümleri ve İslam ilimleri hakkında bilgiler 
verilmişdir. Müellif sayısı üç yüzü bula� 

"
çeşitli ilimleri; 

mevzuları maksadları ve kaynaklarıyle birlikde tanıt
mış ; en mühim olarak da ; bütün ilim bölümleri üze
rinde yazılmış 14.500 kitabı-Elif-Ba sırasıyle- bir bir 
tanıtmak gibi çok mühim ve büyük bir hizmet gör
müşdür. 

Katib Çelebi'nin Keşfü'z-Zunı'.ln vasıtasıyle bize 
tanıttığı bu eserler içinde ilim aleminin henüz nüs
hasına tesadüf etmediği yazmalar bulunduğu gibi, 
Çelebi'nin, gördüğü kitablara dair bize verdiği bil
gilerin mühim bir kısmı da hala tazeliğini ve değeri
m muhafaza etmekdedir. 

Kaıib Çelebi'nin Keşfü'z-Zunıin vasıtasıyle bize 
tanıttığı kitablar, onun ilmi araştırmaları esnasında 
bizzat gördüğü, okuduğu ve faydalandığı -muhtelif 
dillerde yazılmış- kitablardır. Keşfü'z-Zunı'.ln, önce, 
Türk-İslam aleminde alaka uyandırmış ve ona bir 
takım zeyiller yazılmışdır. Kıtab, zeylleriyle birlikde 
önce Mısır'da (H. 1 274) de basılmıştır. Daha sonra 
lstanl:iul'da bir tab'ı yapılmış fakat bu ilmi bir ta:... 
olamamışdır. 

Keşfü'z-Zunun, Awupa ilmine G. Flügel tara
fından tanıtılmış ve kısa zamanda Batı ilminin hay
ranlığını kazanmışdır. ( 1 835-1838) yılları arasında 
Flügel tarafından Arapca metni ve latince tercüme
siyle birlikde Leipzig ve Londra'da 7 cild halinde 
bastırılan Keşfü'z-Zunun daha sonra almanca ve 
ingilizceye de tercüme olunmuşdur.) 

Aynı kitap Türkiye'de Prof. Şerefeddin Yaltkaya 
nezaretinde ve zcylleriyle birlikde hazırlanarak Milli 
Eğitim 13akartlığı tarafından, ihtimamlı bir baskı ile 
neşrolunmuşdur. (J 941-1943) 

Ml za n ü '  ı 
-H a k  

Katib Çelebi'nin son eseri 
kısaca Mizanü'l-Hakk diye 
bilinen : Mizanü'l -Hakk 
fi İhtiyari ·ı -Ehakk ad

lı risalesidir. Eser, müellifin, (isminden de anlaşılacağı 
gibi) dini, ahlaki, içtimai, hukuki estetik v.b. mev
zularda en doğru'yu seçebilmek için kurmaya çalış
dığı bir hak terizisi'dir. 21 bahis tutarındaki bu 
risalede Katib Çelebi, önce bahsettiğimiz teganni ve 
raks mevzularından başka müsbet ilimlerin lüzıimu 
Hızır Aleyhisselam'ın hayatındaki mana, tütün yasa
ğı, afyon iptilası ; medrese-tekke çarpışmaları v.b. 
gibi mevzularda yine ilmi ve mümkin olduğu kadar 
tarafsız kalarak söylemek ihtiyacını duyduğu bilgi ve 
fikirlerini yazmıştır. Bu eserinde, yer yer bugünün 
en ileri düşüncelerine yakın fikirler serdeden Katib 
Çelebi X X. asırda bir Türk mütefekkirinin söylediği 
,,miisbet ilimlerin ve felsefenin bir müdafaanamesi" 
tavsifine hak kazanacak bir fikri ilerilik göstermiştir. 
Bakınız : Adnan Adı var, Osmanlı Türklerinde İlim, 
s. 1 19.) 
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Mizanü 1-Hakk, Tanzimat edibi Şinasi tara
fından önce Tasvir-ı Efkar gazetesinde tefrika edilmiş, 
sonra 1864 den başlayarak, bir kaç sene ara ile üç 
defa kitap halinde neşrolur.muştur. 

Not : 

Katip Çelebi, Mizanü'l-Hakk'da müsbet ilim· 
!erin lüzumu mcvzılunu ele alırken bunlaısız hukuk 
davalarında bHe büyük haksızlıklar yapılabıleceğı 
kanaatini söyler ve meşhur Hendese bilen Kadı 
ile Hendese bilmeyen kadt 'ların birbirini tutma
yan hükümlerini anlatır. Buna göre : 

"'Bir kimseye boyu, eni ve derinliği dört 
zira'l8 bir kuyu kazması için, değeri, sekiz ak
çeye pazarlı" edip o da boyu, eni ve derinliği 
iki zira' bir kuyu kazdı. Dört akçe istedi. Fet 
va ettirdiler Hendese binılez müftü : "Dört 
akçe hakkıdır." dedi. Hendese bilen müftü 
ise "Hakkı bir akçedir". diye fetva verdi. Zira 
iki kuyu, dört zira' kuyunun sekizde biridir.'" 

"Bir kimse (de) uzunluğu ve genişliği yüz 
zira' olmak üzere bir tarlayı başkasına satıp 
teslimi yerinde uzunluğu ve genişliği ellişer 
zira' iki tarla verdi. Aralarında kavga çıkıp 
bir kadıya vardılar, ki hendese bilmezdi. "Hak 
budur." diye hükmeyledi. Sonra hendese bilen 
bir kadı bulup davayı dinlettiler. "Hakkı yan
sıdır.'' dedi. Doğrusu da budur. Bunların as
lını bilmek murad eden, riyaziyat görmeğe he· 
ves eder.'' 

Katip Çelcbi'nin bunlardan başka : Dürer-i 
Müntesire ••• , İlhamü'l-Mukaddes • •  v. b. gibi Türkçe 
ve Süllemü'l-Vusul, Tuhfetü'l-Ahyar.. Camiü 
'1-Mütun • •  v. b. gibi arapça, daha başka e�erleri, ma
kaale ve risaleleri de vardır. 19  

ıs Zira : İnsanın dirseğinden orta parmağı 
ucuna kadar ola:ı uzunluk. 

rn Katib Çelebi'nin hayatı, ilmi, fikri ve edebi 
şahsiyeti ve eserleri h. daha geniş bilgi İçin Türk
çede şu eserlere bakılmalıdır: 

Dr. Adnan Adıvar - Osmanlı Türklerinde 
İlim, İst. 1 943, (S. 1 05-138) . 

Ali Canib (Yöntem) Katib Çelebi'de Liberallik, 
Hayat M. Sayı 50, İst. 1 927;  Katib Çelebi, Yeni 
İstanbul Gazetesi, 1 3  Nisan 1 950. 

Bursalı Tahir b. Rıfat - Katib Çelebi, İst. 
1 33 1  ( 1 9 1 5 ) .  

F .  Taeschner - Osmanlılarda Coğrafya, Tür· 
kiyat M. il, S. 2 7 1 -314, İst. 1 928. 

Şerefeddin Yaltkaya - Keşfüz'z-Zunun (Mu
kaddime) İst. 

ve: 
Türkçe İslam Ansiklopedisi, Katib Çelebi madl.l. 

ile Katib Çelebi'den Seçmeler, Milli Eğitim Bakan· 
lığı neşri, lst. 1 968. 

Bilhassa, bu son eserde verilen yerli ve yabancı 
kaynaklar bibliyografyası: (S. 25-27).  

Seyahat 
Edebiyatı 

Evliya Çelebi 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Türk seyahat edebiyatı XVI. 
asırda Babür Şah ın Babür
name"sinben ve Seydi Ali 
Reis'in Mir'atü'l-Memalik 
isimli eserinden sonra da bazı 
mahsuller vermeğe devam 
etmişdir. 

Fakat XVT I .  asır da Osmanlı Seyahat Edebiyatı, eser
lerinin en muhte�emirıi, en büyük ve en faydalısıoı 
bu asrın tanınmış seyyahı Evliya Çdebi yazmı�dır. 

Evliya Çelehi 'nin asıl adı Evliya'dır. Bu ar!, 
ona devrin büyük imamlarından Evliya Mehmed 
Efendi'ye duyulan hürmetle, babası Derviş Mehmed 
Zılli tarafından, bilha.o;sa verilmiş görünmektedir. 

Seyahatname Yazarı Seyyah 
Evliya Çelebi 

Evlıya Çelebi, 25 Mart 16 1 1 de İstanbul' da Un 
kapanı'nda doğmuştur. Aslen Kütahyalı olan aılesi, 
İstanbul fethini takib eden senelerde İstar.bul'a gelip 
yerleşmişdir. Çelebi\e göre bu ailenin tstanbul'dan 
başka Kütahya'da, Bursa'da, Manisa'da evleri ve çifr
liklen vardı. Babası (Saray-ı Amire kuyumcu baş•sı) 
Derviş Mehmed Ağa'nın evine bir çok büyük adamlar 
gelir, çok sayıda misafir ağırlanırdı. Çelebi, kencii
eserinden elde edi len bilgilere göre önce sıbyan mek
tebinde okumu�, sonra Hamid Efendi Me<lresesi'nde 
Müderris Ahfeş Efendi'den yedi sene ders almışdır. 
Daha sonra kendisine adı verilen Evliya Mehmed 
Efemli'den ders görmüş ve tahsiline bir müddet de 
Endurun'da devam etmişdir. Sultan Dördüncü Mu
rad devrinde sipahi zümresine dahil olan Evliya Çe
lebi, daha çocukluğundan başlıyarak seyahat için bü
yük heves duyuyordu. Diyar diyar gezmek, çeşitli 
ülkeler görmek için içinrle dayanılmaz bir arzlı vardı. 
Onun bu hevesini biraz da babası, Derviş Meluııed 
Efendi"nin anlattığı hikayeler uyarıdırmışdı. 

Çelebi'nin seyahata başlayışı, yine kendı zari/ 
ifadesine göre, gördüğü bir rüyadan sonradır :  Çele
bi, bir gece, rüyasında Hz. Muhammed 'i görmüş ve 
çok heyecanlandığı için tefaat ya Resulallah r!iye
ceği yerde Sey:ilıat ya ResuJallah !  deyivermişdir. 
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Fakat Hz. Muhammed, onu hem şefaatle hem de se
yahatle tebşir etmişdir. Ayrıca Sa'd ibn Ehi Vakkas 
ratafından da kendisine, gördüklerini yazması hatır
latılmışdır.. Çelebi, bu rüyasını, Kasımpaşa Mevle
vi Şeyhi Abdullah Dede'ye tabir ettirmiş ve onun 
tavsiyesiyle önce İ stanbul'da dolaşarak seyahatname 
yazmağa İstanbul'un zengin bir portresini çizmek 
süretile başlamışdır. 

Daha sonra, babasından izinsiz bir Bursa se
yahat! yapan Çelebi, nihayet babasının da müsade
siyle daha geniş bir yurd gezisine çıkmışdır : Sırasıy
le, hmit'e, Trabzon'a Amapa'ya gitmiş ve Kırım'-· 
da Bahadır Giray'a intisab etmiştir. Bir müddet Bah
çe-saray'da kalını� ; Azak Kal'esi'nin istirdadında 
bulunmuş ; tekrar İstanbul'a gelmiş ; Girid Seferi'ne 
iştirak ederek Hanya'nın fethi hadisesini görmüşdür. 

İstanbul'a döndükten sonra, Erzurum Beyler
beyi Defterdar-zade Mehmed Paşa'ya intisab ederek, 
Anadoluyu bir baştan bir başa geçip Eerzurıım'a 
gitmişdir. Burada bulunduğu sırada, türlü vesilelerle 
Kafkas, İran. Revan taraflarını da dolaşan Çelebi, 
bir aralık Celaliler eline düşerek geçirdiği bazı ma
ceralardan sonra tekrar İstanbul'a dönmüşdür. 

Daha sonra, Şam Beylerbeyi Murtaza Paşa'nın 
hizmetine girerek Şam, Suriye, Filistin taraflarını 
görmüş ; bir ara Sivas'a gitmiş, tekrar İstanbul'a ge
lerek Sadrazam Melek Ahmed Paşa'nın nedimi ol
muşdur. Bir müddet, İstanbul'da sadaret dairesi ha
yatını yakından gören, bu hayat içinde yaşayıp Sad
razamın sarayına gelip giden çeşitli insanlar ve ya
pılan i�ler hakkında zarif bilgiler veren Çelebi, Ah
med Paşa'nın sadaretinden uzaklaşdırılıp Rumeli 
Beylerbeyi'liğine gönderilmesi üzerine bir Rumeli 
Seyahatma çıkmışdır. 

Rumeli'de, Anadolu'da türlü vesilelerle yaptı
ğı yeni seyahatlerden sonra, Evliya Çelebi, en mü
him olarak Fazıl Ahmed Paşa ordusu ile Avusturya 
seferine iştirak etmişdir. Gerek bu sefer hakkında gerek 
bu müı:ıasebetle gördüğü yerlere dair, eserine, etraf
lı müşahedeler kaydetmişdir. Budin gibi, Eğri gibi 
kaleleri görüp gezen Evliya Çelebi, bir aralık Elçi 
Mehmed Paşa ile birlikte Viyana'ya gitmişdir. Bu
rada İmparatordan aldığı müsade ile Avusturya için
de etraflı bir seyahat imkanını bulmuşdur. Hatta bu 
seyahat, Çclebi'ye göre, İspanya, Danimarka ve Hol
landa taraflarına da uzamış ve Evliya, böylelikle XVII. 
asrın en mühim Avrupa şehirlerini görmeğe muvaf
fak olmuşdur. 

Ancak Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bu se
yahatin taf�ilatı yokdur. Hatta bu kısma aid sahife
lerin seyahatnamede boş bırakıldığı sanılmakdadır. 
Çelebi'nin bu sahifeleri, gezdiğı veya gezmek istedi
ği yerler hakkında elde etmeği umduğu bazı malu
matı tedarik ettikden sonra yazmak istemesi pek muh
temeldir. Bununla beraber bu seyahatin, Çelebi'nin 
söylediği ölçüde uzun sürmediği de seyahatname'nin 
diğer maceralarından anlaşılmaktadır. Bu seyahat
ten sonra tekrar Avusturya ve Macaristan'a dönen 
Çelebi, Eflak ve Boğdan yoluyle yeni bir Kırım se
yahati yapmış ve yine kendi rivayetine göre, Kırım'-
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dan Kafkasya'ya geçmiş ; Hazar kıyılarını, Volga 
boylarını dolaşmış ; karadan İstanbul'a gelmiş ; Ru
meli şehirlerini Yunanistan'ı gezmiş, Girid'e gitmiş, 
Kandiye savaşında bulunmuş, kalenin fethedildiği
ni görmüş, yine buradan Yunanistan'a ve Arnavua
luk'a geçerek Adriyatik sahillerinde gezmişdir. 

Çelebi, son olarak, her yeri dolaşıp da Hacca 
gitmemiş olmakdan doğan bir arzu ve endişe ile yeni 
ve uzun bir seyahate çıkmışdır. Önce Anadolu'nun 
doğu ve cenup illerini dolaşmış, buradan Suriye yo
luyle ve bir hacı kaafilesiyle Hicaz'a gitmişdir. Böy
lelikle vazifesini de yerine getiren seyyahımız, Mek
keden Mısıra dönen hacılara katılarak bu sefer, Mı
sır, Sudan ve Habeşistan seyahati yapmışdır. Viya
na'nın l\1erzifoni Kara Mustafa Paşa tarafından 
ikinci muhasarası yıllarında hayatta olduğu ve bu mu
hasaranın kötü neticesini uzakdan haber alarak, ese
rine bu mevzua dair notlar ilave ettiği anlaşılan 20 
Evliya Çelebi'nin, aynı yıllarda l\1ısır'dan tekrar Mek
ke'ye gittiği ve oradan yine Mısır'a dönerek eserinin 
son cildibni burada tamamladığı tahmin edilmek
dedir. Çclebi'nin İkinci Viyana Muhisarası'ndan 
bir müddet sonra öldüğü anlaşılmakda fakat hangi 
tarihde ve nerede vefat ettiği henüz bilinmemekdedir. 

İlıni - Edebi ve 
Tarihi Şahsiyeti 

Evliya Çelebi, hayata se
yahat etmek ve sayahat
name yazmak kaderiyle 
gelmiş bir muharrirdir. Bu 
keskin zekalı ve derin gö-
rüşlü adam, gittiği her ye

rin ve gördüğü her topluluğun bütün hususiyetleri
ni, kudretli bir ressam bakışıyle görüp öğrenmeye 
çalışmış bizzat görüp inccliyemediği yerlerin adet 
ve gelenekleri mevzı'.'ıunda da inanılır bilgiler topla
mışdır. Biraz resim de yaptığı anlaşılan Evliya Çe
lebi, belki de bu yüzden çok kuvvetli bir tasvir kaa
biliyetine sahipdir. Gördüğü yerleri ve hadiseleri dik
katle gözden geçirmek ; yerlerin tarihini, hadiselerin 
sebeplerini ar.lamaya çalışmak ve bütün elde ettik
lerini mümklin olduğu kadar alaka ve merak uyan
dırıcı bir iıadeyle anlatmak büyük seyyahın birinci 
ci derecede mevzuları arasındadır. 

Çelebi, seyahatnamesini eksik bırakmamak için 
bazan görmediği yer ve hadiseleri de ya başkaların
dan öğrenerek yahud eski tarih ve coğrafya kitabla
rından okuyup yeter bilg.i elde ederek görmüş gibi 
yazmış ; eserinin her bakımdan yeterli olmasına aza
mi gayret sarf etmiştir. 

Onun gördüğü veya işittiği birçok hadiseleri mü
balağalı bir şekilde yazmaH ; hatta bazı şahıslara ve 
vak'alara aid hareketleri tamamiyle masallaştırması, 
ciddi bir seyahatname için kusur sayıl5a bile, eseri
ni zevkle yazmak ve zevkle okutmak istiyen, sanat
kar ruhlu bir seyyah için mazur görülmesi hatta bir 
bakıma takdir edilmesi gereken bir harekettir. 

20 Tafsilat için bkz. Cavid Baysun, Evliya 
Çelebi'ye Dair Notlar, Türkiyat M. C. Vll, S. 258-
264. 
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Seyahat edebiyatının en yeni eserlerinde bile, 
müşahedeleri, hatta hazan hayali vak'alar içinde ta
nıtmaya lüzum gören bir tahkiye sanatı takib edildi
ği düşünülürse bir XVII .  asır seyyahının, eserine za
man zaman fantastik bir ruh katması ve zaman zaman 
da onu bilhassa Şark ruhunun şiddetle zevk alriığı 
bir takım hayali ve masal unsıırlariyle süslemesi asla 
hata sayılabilecek bir hareket değildir. 

Evliya Çelebi kendi zamanına rastlayan mühim 
tarihi hadiseleri, bizzat görmüş gibi anlatmak heve
sinden kendini alamamış ; hatta sırf bu hadiseleri biz
zat gördüğünü hikaye edebilmek için -gaaliba- bazı 
hayali seyahatlar de icad etmişdir. 

Bütün bunlar, onun, büyük esrrini bir bütün 
halinde meydana getirmek ve nice zahmetler baha
sına yaptığı seyahatlerini her bakımda n  değerlendir
mek yolundaki gayretinin icablarıdır. 

Bu sebepledir ki  bazı Macar tarihcilerinin Ev
liya Çelebi Seyahatnamesi hakkındaki sert tenkid
leri, gerek Çelebi'yi gerek onun eserindeki hayal, ma
sal ve mübalağa unsurları çıkarıldıktan sonra, geri
ye kalan çok zengin tarih coğrafya, hayat ve medeni
yet bilgilerinin kıymetini idrak edemeyişden doğan, 
talihsiz ifadelerdir. 

Bir takım halk destan ve masallarında bile, usti
liyle incelenirse, nice hakikatler bulunduğu besbelli 

· 1,ığu bir tarih anlayışı devrinde Evliya Çelebi Se
yahatnamesi için aykırı görüşlerin değeri yokdur. Bu 
. .  uyl.ik seyahatname, hakikat dolu nice sahifeleri ile 
XVII .  asır Osmanlı tarihi, imparatorluk coğrafyası 
ve bu coğrafyadaki çeşitli hayatlar için pek değerli 
kaynakdır. 

Eser aynı asrın Balkan milletleri için bir tarih 
hazinesidir. Onun bir kısım Orta Avrupa şehirleri 
ve halkı için verdıği bilgilerin de ihmal edilemi
yecek bir değeri vardır. 

Nitekim Evliya Çelebi'nin XVI I .  asır tarih coğ
rafya ve içtimaiyatı mevzuunda verdiği bilgilerin 
ciddi bir tenkid süzgecinden geçi rildikten sonra - ta
rihi hakikatlere çok uygun ve çok değerli bilgiler oldu
ğu, Türk ve Avrupalı inanılır alimler tarafından mey
dana konulmuşdur. 2 1  Evliya Çelebi için : 

"Cahil bir adam olmamakla beraber, basit bir 
tahsil gören ve edebi malılmatı oldukça sathi bulunan 
Evliya Çelebi kuvvetli bir tecessüs hassasına ve mü
kemmel bir müşahede kaabiliyetine malikdir : Gez
diği memleketlerin, gördüğü şehirlerin vaziyetını, 
hususiyetini, büyük manalarını, kitabelerini, halkın 
hayat ve itikaadla'hnı, kıyafetlerini, hatta lehçeleri
ni hazan mübalağalı bir şekilde tesbit etmişdir." Di
yen Fuad Köprülü'nün Çelebi hakkındaki h ükümle
ri tamamiyle doğrudur. 

,,XVI I .  asırda Evliya Çelebi, büyük bir seyahat 
yaparak meşhur eserini yazdı. Bu eser bazı uydurmala-

21 Bkz. Fuad Köprülü, İslam Medeniyeti ta
rihi, S. 189, 1 94, 202, 235, 236, 239, 240, Ankara 
1 963 ve Mısır'da Bektaşilik, Türkiyat M. VI. ve 
Cavid Baysun, Evliya Çelebi Madd. T. İ. An. 
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rına rağmen, içindeki malumatın bolluğu ve geniş
liği bakımından, Arapların en büyük coğrafyacılarını 
çok geride bırakmakdadır." diyen Prof. Barthold'un 
da bu hükmü aynı ölçüde doğrudur.22 

Evliya Çelebi, her halde sistemli bir medrese 
tahsili görmediği ve fazla alim bir şahsıyet olmadı
ğı için eserinde devrinin ilim dili'ni kullanmakdan 
veya bu asrın külfetli ve sanatlı nesriyle yazmakdan 
uzak da kalmışdır. Bu hal Türk dili ve Türk Ede
biyatı Tarihi bakımıııdan mes'ud hadise olmuşdur. 
Çelebi Seyahatname'sinde, okuyanlara birşeyler an
latmak ihtiyacı duyan, samimi bir hikayecidir. Ese
rini, bugün Evliya Çelebi Türkçesi diyebileceğimiz, 
sade, sevimli, alaka çekici ; bilgi, görgü, resim, mizah 
ve masal unsurlariyle süslü ; çok güzel ve çok zengin 
bir orta halk lisanıyle yazmışdır., 

Çeleb"nin dikkate değer hususiyetlerinden bi
ri de mizahi bir ruha sahip olması, bir çok hadiseleri 
ustalıkla karıkatürize ederek anlatmasıdır. Tanıdı
ğı bir çok insanların gülünç taraflarını göstermek hat
ta taklidlerini yapmak Çelebi'nin sevimli mizahcı
lığı arasındadır. Onun cansız eşyayı bile tarif eder
ken aynı karıkatür çizgıleriyle canlandırdığı görü
lür. Bu bakımlardan Cavid Baysun'un Evliya Çe
lebi'de bir meddahlık vasfı bulması çok yerinde bir 
görüşdür. Evliya Çelebi, bize XVII.  asırda halk top
lulukları arasında taklidli hikayeler anlatarak büyük 
rağbet kazandıkları bilinen meddahların hangi mev
zuları ve nasıl bir ifade ile anlatdıklarına dair fikir ve
rebilecek vasıflara sahipdir. Nitekim Çelebi, yalnız 
bu halk sanatkarlarının hayat ve hareketlerine dair 
bilgiler vermekle kalmamış, biraz da kendisi etrafa 
onların zekasıyle bakıp onların dilini kullanarak se
yahatname'sine azami derecede yerli ve zevkli bir 
tahkiye lisanı vermeğe muvaffak olmuşdur. 

Hasılı ,,Evliya Çelebi bir kıssahan tavrı ile hatı
ralarını anlatırken veya onları seyahatname'sine ya
zarken dinleyenlerin ve okuyanların alakasını art
tırmak için, bunlara, aklın almayacağı fakat muhayyi
lenin hoşlanacağı garip vak'alar katmış, fil doğuran 
kadınlardan ; gaaibden haber veren mağaralardan, 
harikulade tedavide bulunan hekimlerden v.b. bahset
mişdir. Bu keskin ve nüktedan mizacı bazı ulemanın 
Türkçe bir ibareyi arapça zannederek bir türlü oku
yamamalarını ve nihayet bir yarı cahil tarafından işin 
hallediliverişini anlatırken, zamanın alimlerini tehzil 
eder. Frenklerin Süleymaniye Camiine hayran oluş
larını pek gülünç bir tarzda canlandırır. Mihri Ha.tun, 
Ahi, Kebiri ve Şaıni gibi şairler hakkında hoş bu
luşları vardır. Müellifimiz Şakanaıne adlı bir eser 
yazdığını söylüyorsa da, bu telif henüz ele geçmiş de
ğildir.23 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin diğer mühim 
bir meziyeti de kendi asrının konuşma lisanını bize 

22 W. Barthold, İslam M deniyeti Tarihi, (M. 
Fuad Köprülü neşri) Ankara, 1 963, S. 76. 

":ı  Cavid Baysun, Evliya Çelebi madd. T. İ . 
An. C. ıv, S. 408. 
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kadar yaşatmasıdır. Çelebi, eserinde, karşılaştığı veya 
karşılaşdırdığı birçok şahısları xvn. asırda halk ara
sında yaşıyan bir dil'le konuşdurmuş ; bu arada halk 
deyimlerini ve halk tekerlemelerini de aynen yazıya 
g�çirerek bize kendi devri için çok kıymetli bir dil, 
hır kelime ve ifade hazinesi bırakmışdır. Onun, türk
çeleşmiş bazı kelimeleri eskilerin galat-ı meşhur de
dikleri, aslında yanlış fakat halk dilinde öyle kullanı
lageldiği için türkçede öyle yerleşmiş şekilleriyle kul
lanışı da ifadesinin ne kadar halka yakın olduğunu 
gösterir. 

Çelebi, halkın çeşitli eşyaya verdiği çok güzel 
isimleri ve bu isimlerle kullanılan o devir sanat ve 
medeniyetine aid türlü eşyayı bize tanıtma bakımın
dan da büyük hizmet görmüşdür. Ayrıca gezip gör
düğü, görüp �evdiği yerlerde Türkler tarafından fethe
dilip vatan edinilen nice yerlere yine Türkler tara
fından verilen çok güzel, çok sevimli yer isimleri de 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde ayrı bir dil ve coğ
rafya hazinesidir. Bunlar bir takım köy, kasaba, dağ, 
tepe, nehir ve şehir isimleridir ki Türklerin fethettik
leri yerlerin adhmnı kısa zamanda nasıl Türkçeleş
tirdiklerini veya o yerlere kendi buldukları, hazan eski 
vatanlarından getirdikleri isimleri koyarak vatanları
nın taşını toprağını nasıl türkleştirdiklerini gösterir. 

Seyahatname'de - yukarıda bahsi geçen 
alimlerin Arapça zannedip okuyamadıkları bir cüm
le'nin hikayesi şöyledir : 

Müneccim Kuyusu Mesiresi, Samsunhane24 
kurbindedir. Burada Ali Kuşcu nam bir sihib-i 
nücum25 rasad çıkarmak içün bir kuyu kaz
mışdır ki uınku26 yüz beş kulaçdır. Badehu27 
ulema meşveret edüb ,,Bu rasad kangı diyarda 
bina olunursa ol şehire veba müstevli olması 
mukarrerdir deyu padişaha i'lıim28 edüb Ali 
Kuşcu'yu rasaddan feragat ettirdiler. Hila ol 
kuyuyu Sultan Murad-ı Rabi' doldurmak içün 
müfti Yahya Efendi'ye bi-nükat29 ,,şu rasadı 
yıkalum mı?" deyu sual buyurub tezkfre yaz
mışlar Müfti Yahya Efendi görür ki bir lugaz30. 

- Bre, gelin ihvan,31 padişahımuz bir lugaz 
göndermiş, cevabına muntazırdur deyu cemi, 
zu-fünun32 ve müşkil-güşi33 adamları cem' 
edüb yine hallinde aciz ve fürUıninde34 kalmış
lar. 

Ahır, bevvab-ı biçire35 kapudan çağırub 
aydur : 

25 
Ayazpaşa, Cihangir semti (İstanbul) 
Asrtolog, ( müneccim) 
Derinliği. 

"7 Sonra. 
28 Bildirme. 
29 
30 
3ı 
32 
33 
3� 

35 

Noktasız (yazı) 
Bilmece. 
Dostlar. 
Bilgi sahibi. 
Zorluk açan, mes'ele halleden. 
Bunalmış. 
Zavallı kapıcı. 
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sadü, sevr-i sasadi deyüb duruyorsunuz. İzn-i şe
rifinüz olursa padişahı şu hatt-ı şerifini yüzüme 
sürüb görsem, dedik.de Yahya Efendi : 

- Bre ebter Biz feth ü hall edemedük de sen 
mi hall edeceksin? dedükde Muid Ahmed Efendi 
Bilizide Ahmed Efendi : 

' 

Her bişe güman meber ki halist 
Şayed ki pelenk nühüfte başed37 

deyüb hatt-ı pidişıihi'yi bevvibın eline verirler. 
Bevvab-ı nükdedan, hemen : 
- Şu rasadı yıkalım mı? demiş, lugaz mıdır, 

bilmem nedir? 
Deyince hemen Yahya Efendi : 
- Bre bevvab, Allah senden razı olsun. Biz, 

yıkalım mı lafzı noktasız olduğundan." yekulü mü 
tekulü mü deyüb dururuz ; bre meded haseW ""' ' "' ' 
aga yı çagırun, haber götürsün, deyu eline ka-
lem alup : 

- Pidişiını, ol müneccim-i bi-tili38 Ali 
Kuşi'nin can kuşu uçmakla, uçmakda39 karar 
etınişdir. Bu dünyadaki karargahı olan rasad 
namındaki çeh-i gayyisını 40 yıkub milimil-i 
türib41 eyleyesiz, deyu fetva gönderdik.de 
padişah, kapudan Receb Paşa'ya ferman edü� 
ol kuyuyu toprakla doldurdu. Hali dört tarafı 
çemenzir mesire yeridir. 

Badehu, Müfti Yahya Efendi, müşkil-güşa 
olan bevvib-ı namuri<h Murad Han hattıyle 
ber-murid edüb Kütahya mevleviyyeti, küçük
lüğünden nişi, ana sadaka edilmişdir. 

Eseri Evliya Çelebi, hayatının, se-

, 
yahatlarının ; gezip gördüğü, 

gorup alakalandığı yerlerin ve hadiselerin hepsini 
b�şkalarına da tanıtmak hevesiyle 10 cildlik, büyük 
bır hatırat ve seyahat kitabı yazmışdır. Bu eser Türk 
seyal:at edebiyatının en büyük, en kıymetli ve orijinal 
telifidir. 

Çelebi'nin bu kitaba verdiği ad, yer yer, Defter-i 
Havidis'dir. Kitaba Seyahatname adının ise babası 
tarafından bir de ,,Mekke ulularından bir zat" ta
rafından verildiğini de yine Çelebi söylemekdedir. 

Eserde hemen bütün İmparatorluk coğrafyasına, 
Suriye, Irak, Mısır, İran, Kırını, Balkanlar, Ma
caristan, Almanya, Felemenk, İsveç, Lehistan 
ve Rusya gibi muhtelif ülke ve memleketlere aid taf
silatlı müşahadeler vardır. 

Eser, coğrafya ve tarih bakımından büyük ehem
miyet taşımakla kalmayarak, din ilmi, felsefe, içtimai
yat, edebiyat, halk edebiyatı, tekke edebiyatı, mimari 

36 Kuyruksuz hayvan. 
37 Her ormanı boş sanma, ola ki kaplan giz

lenmişdir. 
38 Talihsiz müneccim. 
39 
40 

Cennet. 
Cehennem kuyusuna. 
Toprakla dolu. 
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abideler ve bütün bu gezilen yerlerdeki insanların ya
şayış tarzları, adet ve an'aneleri, ferd ve cemiyet ha
lindeki hayatları, iç ve dış alemleri ve inanışları hak
kında yer yer etraflı ve çekici bilgilerle, rivayetler, 
tasvirler ve hatta vesikalarla süslenmişrlir. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne eski Türk ede
biyatında hemen hiç ehemmiyet verilmemişdir. Es
ki Türk şair ve nasırları bu mühim eserden herhangi 
bir vesile ile dahi bahse lüz(un görmemişlerdir. Bu 
talihsizlik, Seyahatname'nin meşhur tarihci J. V. 
Haınıner tarafından görülüp tarih kaynakları ara
sına alındığı zamana kadar devam etmişdir. Evliya 
Çelebi'nin kısa bir biyografisini de yine ilk defa Ham
mer yazmışdır. Hammer'in bu dikkatinden sonra
dır ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi muhtelif Avrupa
lı alimler ve Türk araştırıcılar tarafından defalarca 
incelenmiş ve seyahatname kendisiyle alakalı mevzu
larda yazılan birçok eserler için zengin kaynak olmuş
dur. 

Avrupalı ara�tırıcıların tedkikleri içinde Evliya 
Çelebi ve Seyahatnamesi hakkında diğer doğru bir 
mütalaa, F. Taeschner'in 1923 de Z .  D. M. G. de 
çıkan (Band 77) Osmanlılarda Coğrafya adlı mü
him yazısındadır. Bu makalesinde Evliya Çelebi'ye 
Türklerin İbni Batuta'sı diyen Taecshner, onun 
eseri hakkında da : "Evliya Çelebi Seyahatnamesi 
devrine aid mevzii coğrafyanın en büyüğü ve en fay
dalısıdır." gibi dikkate değer bir hüküm vermişdir. 

Seyahatname'nin Türkiye'de ve Avrupa'daki 
muhtelif yazmaları ve yine muhtelif basmaları hakkın
da tenkidli bir bibliyografik malumat da yine Taesc
hner'in bu makalesindedir. 42 

Filhakika Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin İs
tanbul ve Avrupa kütüphanelerinde (Viyana ve 
Londra'da), tam veya eksik, muhtelif yazmaları mev
cuddur. Bu yazmalar Topkapı Sarayı'nda Bağdad 
ve Revan Köşkü kütüphanelerinde ; Fatih (Millet) 
ve Süleymaniye kütüphanelerindedir. 43 

Bunlardan, şimdi Millet Kütüphanesi'nde bu
lunan, Üsküdar'da Pertev Paşa Kütüphanesi'ndeki 
nüsha esas tutularak Necib Asım ve İkdam Gazetesi 
sahibi Ahmed Cevdet Bey'lerin iş birliği ile, Seyahat
name'nin ilk dört cildi (eski harf !erle) basılmışrlır. 
( 1314) Eserin beşinci cildi 1315  de ve altıncı cildi de 
Macar Akademisi'nin yardunı ile 1318  de neşredil
mişdir. Ancak bu neşirler, ilmi araştırmalara tered
düdsüz olabilecek bir metin tenkidi ile yapılmamış
dır. Daha sonra Tarih-i Osmani Encümeni tarafın
dan 1928 de eserin VII .  ve VIll .  cildleri de bastırıl
mış ve nihayet Marif Vekaleti de son iki cildi yeni 
harflerle bastırmak suretiyle eseri tamamlamışdır. 
( 1938) . 

42 Bu makalenin Türkçeye tercümesi için Bkz. 
Türkiyat M. il, 2 7 1 -314. 

43 Bu yazmalar hakkında bilgi için T aesch
ner"in adı geçen makalesine ve matbu' Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi'ndeki mukaddime yazısına bakınız. 
(c. VII.) 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Ancak bu neşirler eserin dahili tenkidinden elde 
edilecek lüzı'.ımlu, ilmi notlarla ve seyahatnamenin 
bu gün için çözülmesi müşkül nice taraflarını bir ilim 
ışığı altında aydınlatmak suretiyle ve bilhassa tam 
bir tenkidli metin vücuda getirmek yoluyla kolay 
istifade edilir bir şekilde hazırlanmış değildir. Bu ba
kımdan seyahatnamenin selahiyetli bir ilim heyeti 
tarafından yapılabilecek böyle bir neşrine bu gün 
her zamandan daha çok ihtiyaç vardır :  

Eserdeki yer isimlerinin, eşya isimlerinin ; tarih, 
coğrafya, içtimaiyat, folklör v. b. deyim ve terimle
rinin ; anlatılan tarihi vak'aların ve coğrafi müşaha
delerin hakikate uyma derecelerinin adı geçen şa
hıslara aid bilgilerin ve çok sayıda kelimelerin böy
le bir hey'et tarafından büyük bir açıklama halinde 
ilim dünyamıza sunulması, bu neşrin başlıca şartların
dan olmalıdır. 

Seyahatname'nin, bunlardan başka l\füntaha
bat-ı Evliya Çelebi isimleri altında, seçme parçalar
la meydana getirilmiş nüshaları 1256 dan bu yana 
İstanbul'da Mısır'da defalarca basılmışdır. Bu nüs
halar, Çelebi'nin umumiyetle masala kaçan metinle
rini seçmeleri dolayısıyle, daha çok popüler mahiyet
te ncşirlerdir. 

Bununla beraber, birinci cildin mukaddimesini 
ve istanbul'un büyük camileriyle Boğaziçi hakkın
da malumatı ihtiva eden Müntahabat-ı Evliya Çe
lebi'de seçilen parçalar, Taeschner'in de dikkat etti
ği gibi, asıl metne uygunluk bakımından İkdam neş
rinden daha doğrudurr. 

Seyahatname cildlerinin Reşad Ekrem Koçu 
tarafından kısaltılmış bir neşri 1944-1949 yıllarında 
5 cild halinde yayunlanmışdır. Mustafa Nihad Özön'
ün Evliya Çelebi'den seçmeleri ise 2 cild olarak Ev
liya Çelebi Seyahatnamesi adıyle neşrolunmuşdur. 
Çelebi'den diğer derli toplu bir seçmeler kitabı, Ca
fer Erkılıç imzasıyle ve : Evliya Çelebi, Hayatı, Sa
natı, Eserleri adıyle intişar etmişdir. ( 1954) 

Balkan milletleri arasında Macarlardan başka 
ka Bulgarların ve Sırpların Evliya Çelebi Seyahatna
mesi üzerinde mühim araştırmaları ve tercümeleri 
olmuşdur. 

Gerek bu araştırma ve tercümeler için, gerek 
bütün Evliya Çelebi hakkında zengin bir bibliyog
rafya Türkçe İslam Ansiklopedisi'nin Evliya Çelebi 
maddesindedir. Cavid Baysun'un kendi yazdığı bu 
maddeyi bütünleyen bir makalesi Türkiyat Mecmu
ası'nın XII. cildindedir. ( 1955) 

P e ç e v i  
İbrahiın Efendi 
( 1574 - 1649 ? ) 

* 

XVII.  asrın ortalarına doğ
ru yazdığı Tarih'le bu as
rın tarihcileri arasında mü
him bir yer elde eden, te
miz üsluplu bir tarihci de 

Peçevi İbrahim Efendi'dir. Sade lisanı ; anlattığı vak-' 
alarm mana ve maneviyatına nüfiız eden, derin gö
rüşlü ve imanlı şahsiyetiyle, İbrahim Efendi, her şey
den önce milli mizacı kuvvetli bir tarihcidir. Tarihi 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ve içtimai hadiseler içinden anlatmaya ve manalan
dırmaya değer olanlar üzerinde daha kuvvetli çiz
gilerle duruşu, onun tarihciliğinde belli başlı bir me
ziyetdir. 

İbrahim Efendi, Macaristan'ın Beç kasabasında 
doğınuşdur. Kanuni devrinden beri Türk idaresinde 
bulunan Beç, kendi çapında bir kültür şehri, Türk 
ve Macar kültürlerinin anlaşıp kaynaştığı bir- irfan 
merkezi idi. İbrahim Efendi XV. asır sonlarından 
beri Bosna vilayetinde Alay Beyliği yapmış, Kara 
Davud Oğlu Cafer Bey ailesine mensuptu. Bu Kara 
Davud, Fatih Sultan Mehmed'in silahdarıydı. Pe
cevi'nin babası da yine Alay Beyleri'ndendi. 

Tarihini hatırat çeşnisinde yazdığı için, onun 
hayatı hakkında bilgimiz kendi eserindendir. Buna 
göre Peçevi, anne tarafından da Sokullu Mehmed 
Paşa ailesine mensuptur. Önce, dayısı Budin Bey
lerbeyi Ferhad Paşa'nın yanında yetişmiş sonra, yi
ne Sokullu ailesinden akrabası Lala Mehmed Paşa'
ya intisab etmişdir. Lala Paşa maiyetinde Avustur
ya seferlerine katılmış ; Estergon'da mahsur kalmış ; 
Eğri seferinde bulunmuş ; Kırım Hanı Gaazi Giray 
gibi, Tiryaki Hasan Paşa gibi büyüklerle tanışmış ; 
1 605 de Lala Mehmed Paşa'nın Estergon fethini gör
müş ; yine Lala Mehmed Paşa'nın Avusturyalılara 
karşı Macarları tutarak, Macar Prensi Boykaç'ı Ma
caristan'a kral yapıp ona tac giydirişi merasimini de 
görmüşdür. 

İbrahim Efendi, İstanbul'a Lala Mehmed Paşa'
nm sadareti zamanında gelmişdir. İstanbul'da sü
vari mukabelecisi olan Peçevi daha sonra Anadolu'
da- ve Rumeli'de defterdarlık vazifelerinde bulun
muş, Tokad ve Tuna Defterdarı olmuşdur. Bosna 
ve Tamışvar Defterdarlıklarından sonra vazifeden 
çekilen Peçevi, hayatının son yıllarını tarih yazmak
la geçirmiş ve tahminen 1 649 yıllarında Budin'de öl
müşdür. 

Peçevi bir tarihçi olarak, kendinden eV';elki de
virlerin tarihini inanılır kaynaklardan �kumak; muh-

telif vesikalar göstermek ; başta Tiryaki Hasan Paşa 
olmak üzere, tanınmış, tanınmamış, ihtiyar gaazi
lerden dinlemek ; Türkçe tarihlerden başka Macar
ca tarihler de okuyarak ve bunlardan tercümeler ya
parak yabancı kaynaklardan da istifade etmek gibi 
çeşitli çarelere baş vurarak çalışmışdır. 

Macar tarihcilerinin mübalağa yazmamak; ol
mamış şeylerden bahsetmemek tarzındaki tarih an
layışlarına dikkat eden ve bu zihniyeti doğru bulan 
Peçevi, kendisinin de tarihini esasen böyle yazdığını 
beli rtmemeğe lüzum görmüşdür. 

Tarihine Kanuni Sultan Süleyman için bir Ga
zavat-name yazmak gaayesiyle başlayan Peçevi, son
ra, muhtelif sebepler ve ikazlarla eserini yine doğru 
fakat daha geniş bir tarih biçimine koymuşdur. 

"Erbab-ı tedkikin nıiluın-ı şerifleri ola ki 
asrımızda mevcud Türkçe tarihlerin ekserisi
ni gördük Sonra, kafirler, kendi tarihlerinde 

H Bkz. Peçevi Tarihi, ç. 1, S. 1Q6. 
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merhum padişilıın bayırlı gazalarını nice yaz
dılar diye hatırımıza geldi. Bazı gazalarını okut
tuk ve nicesini Türkçeye tercüme ettik." 

Diyen Peçevi, bilhassa tanınmış Macar tarih
cilerinden Kaspar Helati'nin ve V. V. istvanffy'nin 
tarihlerinden istifade etmişdir. 

Türkçede faydalandığı tarihlerin başlıcaları da 
Celilzade Nişancı, Mustafa Bey ; kardeşi, Celil
zade Salih Efendi; Ranıazanzade; Ali, Hasan
beyzide, Hadidi ve Katib Mehıned Efendi ta
rihleridir. 

Eserinde bir kahramanlık rı'.ıhu yaratarak he
men yalnız gazaları yazan Peçevi'nin, tarihini daha 
geniş ve daha başka hayat hadiseleriyle zer,gin hale 
getirmesinde Budin Valisi Musa Paşa'nın da rolü 
ve tavsiyesi olmuşdur. Musa Paşa, Peçevi'ye tarihde 
çok lüzumlu olan bir bahis de her padişahın zamanın
daki barış ve asa) iş işleri nasıl olmuş, hangi sulh mu
ahedeleri, hangi şartlarla akdedilmiştir? mealinde 
sözler söyliyerek onun tarihciliğini bu tarafa çekmeğe 
çalışmışd ır. 

Daha evvel yazılan tarihlerde bu hususun bulun
madığına o zaman dikkat eden Peçevi, musalahaları 
bilhassa Macar tarihlerinden almış ve bunu : "Üç 
padişahın 45 zamanında olan barış işlerini (musa
lahaları) nasıl yazdıklarını buldurdum ve tercüme 
edip mecmuamıza ilaveyi münasip gördüm." de
mişdir. 46 

P e ç e v i  
Tarihi 

* 

Peçevi Tarihi, Kanuni Sul
tan Süleyman'ın cülusun
dan 1640 tarihine kadar 
Osmanlı Tarihi'nin en mü-
him vak'alarını hikaye ede

rek yazılmışdır. Umumiyetle Dördüncü Sultan Mu
rad'ın Bağdad savaşından İstanbul'a dönüşü ve ve
fatı ile son bulan bu tarihin bazı yazmalarında ise 
vak'aların 1 648 senesine kadar uzatıldığı görülmek
dedir. 

Müellif, tarihinde mümkün olduğu kadar haki
kati yazmak için ciddi bir gayret göstermişdir. Bir 
misal olarak meşhur Mohaç sahrası gazası'nı altı, ye
di tarihde biri birini tutmaz şekilde anlatılmış gören 
Peçevi hakikati, bizzat bu savaşta bulunmuş olanlar
dan ve bu arada kendi en yakın akrabasından öğren
meğe çalışmışdır. 47 

Eserini destani bir hava içinde, hemen hemen 
milli bir tarih anlayışıyle yazmış bunun için daha 
çocukluğundan başlıyarak rivayet ve vesika toplamış 
ve çok tarih kitabı okumuşdur. Macar tarihlerinden 
tercüme ettiği kısımları "kefere tarihinden tercüme
dir." diye haber veren Peçevi, tarihinin telif, tercüme 

45 Birinci Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 
İkinci Selim. 

46 Peçevi, c. 1, S. 429. 
47 Peçevi, c. 11 S. Ş6-67, 



694 

bütün sahifelerini şuurlu bir tarih dili anlayışı içinde, 
sade ve yapmacıksız bir lisanla yazmışdır. Eserinin 
daha üçüncü sahifesinde ; kendi tarihinin lisanı için : 

"Türkice, ıstılahat ü ibaratdan tehi ve se
ci' ve kafiye'den hali, mekr ü kasda mukarenet
siz emr-i ittüakı vaki' ve bilcümle ruz-merre 
eda ile ••• " Tarifini kullanan müellif, eserinin hemen 
her sahifesinde bu tarife sadık kalmaya gayret etmiş
dir. 

İnanmış bir müslüman olarak eserinde evliya 
menkıbelerine, gaazilerin ve şehidlerin kerametlerine 
mühim yer ayıran Peçevi, din azizlerinin hatta hı
ristiyan dininden olanlarının bile kerametlerini aynı 
saf itikaadla yazmakdan çekinmemişdir. 48 

Eserde yer, şahıs ve tabiat tasvirleri, mübala
ya kaçmayan bir üslupla kısa fakat kuvvetli çizgiler
le yazılmışdır. Memlekete hizmet eden, halkın itima
dını ve sevgisini kazanmış Türk büyüklerini hara
retle metheden Peçevi idarenin bilhassa Balkanlar 
ötesindeki yanlış hareketlerini de aynı kesin çizgiler
le yermekden geri durmamışdır. Ayrıca, vak'aların 
sebepleriyle birlikde sıralanışındaki intizam, hadise
lerin şu veya bu düşüncelerle tahrife uğratılmadan 
yazılması gibi hususiyetler, Peçevi tarihinin belli baş
lı m�ziyetletrir,dendir. 

Peçevi 'ye dair bibliyografya bilgileri, T. İ .  An. 
de, Peçevi maddesindedir. Peçevi tarihi'nin muhte
lif yazmaları için bakılacak kaynakların da listesi aynı 
yerdedir. Eser, Tarih-iPeçevi adıyle, İstanbul'da 
2 cild olarak tab'edilmişdir. (Matbaa-i Amire, 1283) 
Aynı eserin yeni harflerle tenkidli bir tab'ı ise, henüz 
yapılmaıııışdır. 

* 

Fakat, XVII. asır Osmanlı 
N a i ı:n a tarihciliğini daha büyük 

( 1655 - 1716 ) şöhretle temsil eden müver
rih Mustafa Na'ima'dıı'. 

Kendi adıyle, kısaca Na'iına Tarihi diye anılan 
eserini, sağlam haberlerle, inanılır kaynaklardan ik
tibas edılen geniş pasajlarla ; cazip tasvirlerle ve ta
rih edebiyatı denilebilecek bir üslup ve ifil.de kudre
tiyle yazmışdır. 

Na'ima'nın asıl adı Mustafa Na'inıi'dır. 1 655 
de Haleb'de doğmuş, ilk tahsil ve terbiyesini memle
ketinde görmüşdür. Genç yaşda İstanbul'a gelmiş 
önce saray baltacıları ocağına girmişdir. Kısa za
manda baltacılar (teberdarlar) ocağından Divan-ı 
Hümayun katibliği vazifesine getirilmiş, bu terfiin
de, baltacılığı sırasında devrin ilim ve sanat adamla
rına kendini sevdirmesinin ve Beyazid Camiinde ve
rilen derslere devamının tesiri olmuşdur. 

48 Hıristiyan dini uğruna ölmeğe ahdeden Ke
razdos Papası'nın kerametlerine aid rivayetler, bun
lar arasında olduğu gibi (C. 1, S. 238-239) hikayeci 
Ömer Seyfeddin"in Başını Vermeyen Şehid hikaye
sine mevzu olan Grijgal Kadısı ve Deli Mehmed"le 
Deli Husrev hikayesi de (C. 1, S. 335-363) bunlar· 
dan biridir. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Tarihçi Na'iına 

Na'ima, Tarih merakı, tarih sevgisi, tarih ve ilm-i 
nücum bilgisi ile az zamanda devrin bazı büyükleri
nin takdirini kazanmış; dh·an efendisi olmuş, bu 
arada Amcazade Hüseyin Paşa tarafından vak'
anüvisliğe tayin edilmişdir : Amcazade Hüseyin Pa
şa, kendi elinde bulunan, Şarihü'l-Menarzade Ah
med Efendi tarafından . yazılmış, kıymetli bir tari
hin müsveddelerini, Na'ima'ya vermiş ; ondan, bu 
müsveddeleri bütünlemesini ve bu temelden hareket 
ederek yeni bir tarih yazmasını istemiştir. Böylelikle 
Na'i'ma'nın yükselmesinde ve tarih edebiyatımıza 
kıymetli bir eser bırakmasında bu münevver ve milli 
tarihcimize sevgiyle bağlı sadrazamın büyük tesiri 
olmuşdur. 

Bu arada Hacegan sınıfına yükselen Na'ima'
nın devrin büyükleri tarafından tanınmasında ve tak
dirinde daha baltacılar ocağında iken arkadaş oldu
ğu Nevşehirli İbrahim Efendi'nin de 49 bir hiz
meti vardır. 

· Na'ima'yı çok iyi anlayan ve beğenen İbrahim 
Efendi'nin, bu samimi arkadaışnın mesela Sadra
zam Kalaylıkoz Ahmed Paşa tarafından kayırılıp 
defter eminliği ve Anadolu muhasebeciliği gibi mü
him mevkilere getirilmesinde birinci derecede mü
essir olmuşdur. 

Na'ima, Çorlulu Ali Paşa'nın sadareti zama
nında ve büyük bir ihtimale göre ilm-i nücı'.ıma derin 

so Zayiçe : Yıldızların hey' et, hareket ve sür' -
atlerini tedkik eden ilm-İ ziç" e daya'1ılarak yıldızla
rın belirli zamanlardaki vaziyetini gösteren cedvel. 
Eskiler, bundan, geleceği haber veren bazı netice
ler çıkarırlardı. 

49 Sonradan: Nevşehirli Damad lbrahim Pafa. 
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vukuufu dolayısıiyle, bazı devlet büyükleri hakkında 
tertib ettiği Zayiçe' 50 !erin hoşa gitmemesi yüzün
den mevkiini kaybetmiş ve Hanya'ya sürgün gönde
rilmişdir. ( 1706) Ancak, zevcesi Havva Hatun'un 
Çorlulu Ali Paşa'ya verdiği bir dilekçenin kabu
liyle önce Hanya'dan Bursa'ya nakledilmiş sonra tek
rar İstanbul'a gelmiş ve yeniden itibar görmeğe baş
lamışdır. Bu arada teşrifatcılık, kalyonlar defterdar
lığı gibi mühim vazifeler alan Na'ima, Sadrazam 
Daınad Ali Paşa zamanında baş muhasebeci olmuş
dur. Bövlelikle sadaret meclisinde söz sahibi olan 
Na'ima 

0
bıı sefer de kendisini çekemiyen Kethüda 

Köse İbrahim Ağa'nm iftirasına uğruyarak gözden 
düşmüş ve Ali Paşa, Mora seferine birlikde götürdü
ğü Na'ima'yı Mora'da bırakmış, kıymetli tarihci, bu
rada mevkiinden indirilmiş olmanın teessürü içinde 
ve henüz 63 yaşında iken Patras'da vefat etmişdir. 

* 

Na'ima, bir tarihcide bulunması çok lüzumlu 
bazı meziyetleri kendinde toplamış bir müverrihdir. 
İlmi zekası ; içtimai hadiseleri sebepleri ve neticele
riyle bir arada görüp gösterme kaabiliyeti ; aynı hadi
seleri sosyal birer problem nazarıyle karşılayış ve vak'
aları ifade ederken gösterdiği tasvir kudreti, onun 
bu meziyetleri arasındadır. Bilhassa, tanıdığı veya 
tanıttığı şahısları tarif ederken onları okuyanların 
gözleri önünde bütün iç ve dış görünüşleriyle ve bü
tün karakteristik çizgileriyle, kuvvetle canlandırılması, 
yazdığı esere mühim bir renk vermişdir. Vak'aları 
anlatırken kaleme aldığı zeka, satire ve ince istihza 
unsurlarıyle renkli cümleleri ondaki ifade sanatının 
diğer cazib bir tarafıdır. 

Tarihi sadece bir merak ve alaka duyduğu için 
değil, tarihden ilmi, fikri, idari ve içtimai büyük ib
retler ve istifadeler elde edıleceği için tedkike ve öğ
renmeğe değer bilen Na'ima, eserinin ön sözünde 
tarih hakkındaki görüş ve düşünüşlerini de belirtme
ği lüzumlu görmüşdür. 

Na'ima'ya göre tarih, en eski devirlerden beri 
dünyada olagelen hadiseleri ve ibret alınacak vak'
aları bize öğreten ilimdir. Tarih, alimlerin zekasını 
arttırır ; akıllı insanlar, tarih bilgisi sayesinde daha 
uyanık olurlar. Halk ondan eski hadiseleri öğrenir; 
yüksek zümre ise onun sayesinde hir takım sırları çö
zecek bir irfan derecesi kazanır. 52 

Aynı zamanda şair olan ve bazı kuvvetli man
zumeler de söyliyen Na'ima, tarih hakkındaki düşü
nüşlerini ayrıca manzum olarak da ifade etmişdir : 

sı Rivayete göre köse İbrahim Ağa, Sadra
zama: "Na'ima, bu seferin iyi netice vermiyeceğini 
söylüyor." demiş ve Na'ima'yı Damad Ali Paşa'nın 
gözünden böyle bir iftira ile düşürmüşdü. 

5� Naima. c. ı, •· 4. 

Tevariıı (;1dı dehrin tercenıinı 
Vakayi' bildirür yokdur ziyanı 
Geiii bast-ı nıakal eyler Siyer'den 
Söz �çar gazve-! Hayrü'l-Beşer'den 
Haber v!rür gehi niiın-i.verandan 
Hikayat-! selıitln-! cihandan 
Gehi iyzii.h-! sırr- ı devlet eyler 
Beyin-! hal-i ınülk ü ınillet eyler 
Nev ü köhne havadis evvel ahir 
Olur .

-
tarih.den ına'lfun ü zahir 

Tavarlh oldığıyçün fenn-i ali 

An� rağbet eder tab'-! ahıi1i 
Bu fennin sahih! Kiınil -nazardur 
Bu fenden gafil olan bi-haberdür 
Vakayi' yazınasa ehl-i :malirü 
Kıiın �lurd! selef ha�ne vakıf 
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Böylece, tarih'i "yüksek bir ilim" kabul eden 
Na'ima milletlerin ve memleketlerin ahvalini beyan 
eden, devlet sırlarını açıklayan tarih'in, öteden beri 
Türk topluluğu arasında gördüğü rağbet ve alakayı 
da isabetli bir görüşle fark etmişdir. 

Bir tarihcinin, doğru sözlü olmak ; batıl rivayet
lere değer vermemek ; doğruyu, sözlü veya yazılı kay
naklardan arayıp şüphe edilmeyecek kadar iyi öğren
mek vazifesinde olduğunu söyliyen Na'irna.; vak'a
ları hikaye etmekle kalmayıp onlardan çıkacak ma
nayı da belirtmek lüzumuna inanır. 

Dil bakımından tarih'i "açık lisanla yazmak, 
anlaşılmaz ifade ve ıstılahları bir tarafa bırakıp kolay 
kolay ve lugat kitaplarına bakmaya ihtiyac bırakmayan 
bir ifade kullanmak" tarafdarıdır. 

* 

Na'ima Tarihi Na'ima'nın, Amcazade Hü-
seyin . Paşa'ya ithaf ederek : 

Ravzatü'l-Hüseyn fi Hulasa-i Ahbar-ı Hafıkayn 
adını verdiği tarih, edebiyatımızda Na'ima Tarihi 
diye anılır. Eserinin. adına göre, Na'ima ,,doğu ve batı 
haberlerini Hüseyin'in cennet bahçesi'nde toplamak, 
hulasa etmek" istemiştir. Kendisini tarih yazmaya 
teşvik eden ve bunun için kaynak veren bir devlet 
büyüğüne Na'ima'nın bu teşekkürü çok tabiidir. 

Na'ima Tarihi, çağdaş Osmanlı tarihciliğinin bir 
kitapta toplanması halinde tertiplenmiş, terkibi bir 
eserdir. l\1üellif, asrının kendinden önceki belli başlı 
tarihcilerinin eserlerinden ve halk arasında canlı tarih 
denilen, tarihin içinde yaşamış, yaşlıların inanılır bil
gilerinden istifade etmişdir. 

Na'ima'nın başlıca kaynakları : Katib Çelebi 
Fezlekesi ve Düsturü'l-Aınel ve Mizanü'l-Hakk 
gibi eserleri ; Peçevi Tarihi, Abdi Paşa Vakayi'
naınesi, Kara Çelebizade Abdülaziz ve Vecihi 
tarihleridir. 

. Ayrıca, Maanzide Hüseyin Bey gibi, Ende
run'da yetişerek _muasır tarihin iı;inde yaşamış, güve-
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nilir kaynakların şifahi bilgilerinden de yazılı eserler 
kadar istifade edilmişdir. Fakat Na'ima'nın asıl geniş 
kaynağı, kendisine Amcazade Hüseyin Paşa tarafın
dan verilen Şarihü'l-Menirzade Tarihi müsved
deleridir. Kitabının müsveddesinde bu ,,müverrih" 
den istifade ettiğini bizzat söyliyen Na'ima, eserinin 
birçok yerlerini Şarihü'l-Menarzade Ahmed Efendi 
Vakayi'namesi'nden aynen iktibas etmişdir. Hatta 
Na'ima tarihinde oldukça çok görülen üslup değişik
liğinin de başlıca sebebi budur ve bundan Şarihü'l
Menarzade'nin, hemen, Naima kadar kuvvetli bir 
tarih görüşüne ve güzel bir tarih üslubuna sahih ol
duğu da, ayrıca, meydana çıkınakdadır. 

Bununla beraber Na'ima bütün bu sözlü ve yazılı 
kaynaklardan dikkatle ve zevkle seçip derlediği ha
berleri ustalıkla birleşdirmeğe muvaffak olmuş ve 
eserini Osmanlı tarihciliğinin gerek üsl(ıp gerek terkip 
bakımından bir şaheseri seviyesine getirmiştir. Müel
lif, eserini bir vaka'nüvis sıfatıyle tanzim etmekle be
raber, hadiseleri olduğu gibi belirtmekden çekinmemiş ; 
devlet idaresindeki bozuklukları ve bunları hazırlıyan 
vak'aların iç yüzünü adeta tarafsız bir tarihci görüşüyle 
ve bilhassa zeki, zengin ve zevkli bir tasvir ve tahkiye 
kudretiyle yazmaya muvaffak olmuşdur. 

Na'ima tarihinde Osmanlı tarihciliğinin en güzel 
üslup ve ifadeleri bir araya toplanmış gibidir. Sanatkar, 
tarihi hadiselerin iç alemlerine nüfı'.ız eden kuvvetli 
görüş ve sezişleriyle de, tarihini yalnız tarih ilminin 
değil, aynı zamanda tarihcilik sanatı'nın bir başarısı 
haline getirmişdir. 

Na'ima Tarihi 1574 den 1 659 tarihine kadar, 
Osmanlı devletinin hayli karışık bir devresine aid, 
vak'aları tesbit ve hikaye eder. 1 659 dan 1 702 ye 
kadar devam ettirdiği haber verilen tarihinin bu kıs
mına aid müsveddeler ise kuvvetli bir ihtimale göre, 
ziyan olmıışdur. 

Na'ima Tarihi'nin başta Topkapı Sarayı, Revan 
ve Hazine kitaplığı olmak üzere, İstanblfl'un muhtelif 
kütüphanelerinde çok sayıda yazmaları vardır. Bu 
yazmaların ekserisinde tarih 982 ( 1 574) den değil, 
1 000 ( 1 59 1 )  yılından başlamakdadır. Topkapı Sarayı 
yazmalarında ise başlangıç tarlhi 982 ( 1 574) dür. 
Bayezid U mlımi Kütüphanesi'ndeki 4917 numarada 
kayıtlı nüshanın da başlangıç tarihi yine 1 574 dür. 

Na'imi Tarihi aynı zamanda Osmanlı tarihleri 
içimle, eski harflerle basılma rekorunu da kırarak, 
ilki 1 734 de olmak üzere 1 843 de, 1 863 de ve 1 866 da 
yapılan tab'ılarıyle tam dört defa basılmışdır. 

Na'ima hakkında Türkçede yazılan eserlerin en 
mühimleri şunlardır : 

Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkarlar, İst. 1924 
(Na'ima bölümü, s. 256-275) ; Hicri XII. asırda İs
tanbul Hayatı, İst. 1 930 ; Menfada Na'ima Efendi, 
T. T. E. M. İst. 1931 ; Na'ima, İst. 1 932. 

Ali Canib (Yöntem), Na'ima Tarihi, İst. 1 927 ; 
Asaf Halet Çelebi, Na'ima, Hayatı, Sanatı, 

Eserleri, İst. 1 953. 
M. Münir Aktepe, Na'ima Tarihi'nin Yazma 

Nüshaları Hakkında, Tarih Dergisi, İst. 1 949, Sayı :  1 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Ayrıca Türkçede ve yabancı dillerde, eski ve yeni 

Na'ima tedkikleri ve Na'ima Bibliyografyası için 
bkz. M. Cavid Baysun, Na'ima, T. t. An. Na'ima 
madd, c. 8, S. 44-49. 

* 

Bu asrın diğer mühim tarilıcileri arasında Hoca 
Saadeddin Efenoi'nin oğlu ve İbtihacü't-Tevarih 
adlı eserin müellifi, Şeyhülislam Mehmed Efen
di'yi ; bir tarihciden ziyade bir münşi hüviyeti gös
teren Kara Çelebizade Abdulaziz Efendi'yi ; ay
rıca Hasan Beyzade ve Solakzade gibi vaka'nüvis
leri unutmamak lazımdır: 

İbtihiicü't-Teviirih, aslında Tacü't-Tevarih' -
in zeylidir ve XVII. asrın ilk yıllarında yazılmışdır. 
Bu eserin, toplacıığı mühim bir kısım bilgileri, kendi 
kitabına koymıyan Hoca Saadeddin'in, hırak<lığı 
evrakın tanzimi ve bütünlemesi ile meydana geldiği 
anlaşılıyor. Muhtevası, Kanuni devrine aid vak'alar
dır. Eserde Estergon Kale'sinin fethi üzerine 5öylen
miş bir tarih manz(ımesi ve daha başka manzı\meler, 
Şeyhilüslam Mehmed Efendi'nin aynı zamanda kuv
vetli bir şair olduğunu göstermektedir. 53 

Şeyhülislam Mehmed Efendi'nin vefatı tari
hi 16 15  dir. 

Mir'iitü's-Safa ve Süleymanniime gibi mü
him eserleri ve daha bir çok tclifatı bulunan Kara
çelebizade ( 1 592 - 1 658) nin en mühim eseri, Hz. Adem 
'den 1 506 senesine kadar dünya vukuuatını hulasa 
eden, 637 sahife tutarındaki Ravzatü'l-Ebriir adlı 
tarihidir. 

Kaclıaskcrlik ve Şeyhülislamlık makamlarına ka
dar yükselmesine rağmen hayli karıştırıcı bir şahsi
yet olan Kara Çelebizade gen-k bu eserinde gerek 
Süleymanname'siııde oldukça güzel ve sanatlı bir 
nesir lisanı kullanmışclır. 54 Tarihinin 1 646 elan 1 657 
ye kadar uzanan zeyl'ini de yine kendisi yazmışdır. 
Bu zeyl, tarih vesikası olarak, aslından daha da kıy
metlidir. 

Teviirih-i Al-i Osman isimli tarihini bu asrın 
başlarında yazan Hasan Beyzade Ahmed (Paşa) ( ?  
- 1 636) da b u  eseriyle asrının en büyük tarihcileri 
tarafından hazan istifade, hazan tenkid edilen bir ki
tap meydana getirmiştir. !viesela Peçevi, Katip Çe
lebi ve Na'ima bu kitaptan hem faydalanan hem de 
onun yer yer lüzumsuz tafsilat verdiğine dikkat eden 
simalar arasındadır. 

Hasan Beyzade, Re.sü'l-Küttab vekilliği, Tu
na Defterdarlığı, Karaman Beylerbeyiliği gibi mü
him vazifelerde bulunmuş ve yazdığı tarihin son bö-

5� lbtihacü"t-Tevarlh"in İştanbul ve Paris yaz
maları hakkında bilgi için Bk�. Münir Aktepe, İb
tihacü't-Tevarih, Tarih Dergisi, c. X, sayı: 1 4. 

54 Kara Çelebi-zade, hayatı, eserleri ve hak
kında bibliyografya bilgisi için bkz. T. İ. An. C. 1, 
S. 64. Bkz. bir de, Ahmed Refik, Alimler ve Sanat
karlar, lst. 1 924, S. 1 5 1 - 1 80,. 
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lümünü bizzat yaşamış bir şahsıyetdir. Tarihinin 
mühim bir kısmını Tacü't-Tevarih'den hulasa etmiş, 
bir kısmını, babası, Reisü'l-Küttab Hasan Bey'den 
öğrenmiş, eserinin Sultan 111 .  Mehmed zamanına 
aid kısmını da kendi bilgileri halinde yazmışdır. 55 

Asrın diğer tarihcisi Solakzade Mehmed 
Hemdemi Çelebi ( ?  - 1 657) aynı azmanda bir mu
sıki sanatkarı ve bir şairdir. Hayatı hakkında bilgi
miz noksandır. Onun Üsküplü olduğu, İstanbul'a 
bir solakbaşı olan babasıyle birlikde geldiği haber ve
rilir. Onun yanında Solakzade'nin İstanbul'da doğ
muş olduğu da söylcnuir. Evliya Çelebi de bu tarih
cinin gece gündüz Sultan Dördüncü Murad'ın huzu
runda bulunduğunu haber veren bir kayıd, onun 
bir saray tıirihcisi olduğunu belirtir. 

Hemdemi Çelebi'nin Solakzade Tarihi adıy
le şöhret bulan tarihi, bir Tevarih-i al-i Osman'dır : 
Kuruluşdan 1 557 ye kadar olan vak'aları anlatır. 
Biri birinden farklı olan yazmaları, bu eserin birkaç 
defa yeniden yazıldığını düşündürmekdedir. Solak
zade'nin kendinden önceki muhtelif Osmanlı tarih
lerinden fakat bilhassa Tacü't-Tevarih ile Hasan 
Bey-zade tarihlerinden istifade edilerek yazılan tari
hi, dil bakımından sade ve yaprrıacıksızdır. Bir di
van' ı ;  Fihrist-i Şahan adlı, müstakil bir manzumesi 
ve bazı besteleri de bulunan Solakzade'nin tarihi, 
matbu nüshalarına rağmen, tenkidli bir baskıya ih
tiyaç göstermekdedir. 56 

K o ç ı b e y 

* 

Dördüncü Sultan Murad'a 
ve Sultan İbrahim'e arzet-

tiği bir takım layihalarla bu asrın fikri, idari ve içti
mai tarihinde mühim vazife gören bir Osmanlı mü
tefekkiri de Koçı Bey'dir. 

Koçı Bey'in hayatı hakkında ciddi bilgimiz yok
dur. Bu hususda ve çok kat'i olmamak şartıyle bili
nenler şunlardan ibaretdir : Koçı Bey, Arnavud asıl
lı bir devşirme çocuğudur. Görice'de veya Gümül
cine'de doğmuşdur. Endcrun'da yetişmiş ve sarayın 
has oda, ser-oda ağaları arasına girmişdir. Karı�ı ile, 
oğlu Sefer Şah'ırı Görice'de gömülü olmaları, onun 
Göriceli olduğuna kuvvet kazandıran haberdir. 

Koçı Bey saray'da uzun müddet vazife görmüş, 
Dördüncü Sultan Murad'ın tam itimadını kazanmış, 
onun mahrem musahibi olmuş hatta bu hükümdarın 
meşhur Bağdad seferind<', yanında bulunmuşdur. 

Sultan �iurad'ın vefatından sonra, Sultan İb
rahim'e de hizmet eden Koçı Bey bu hükümdara 
da bir layiha vermişdir. Sonra, hizmeti kafi görüldü
ğü, belki de Saray'a aid bazı dahili-siyasi sebepler
le tekaüd edilmişdir. Koçı Bey'in saray'dan ayrılışı-

55 Hasan Bey-zade'nin tarihinden başka eser
leri, hayatı ve tarihine aid bibliyografik bilgiler için 
bkz. Orha.1 Fuad Köprülü, Hasan Bey-zade Madd. 
T. 1. An. 

�·6 Solakzade Tarihi h. tafsilatlı bilgi ve bib
liyografya M. Kemal Özergin'in Solakzade madde
ıindedir. T. J. An. 

697 

nın Sultan IV. Mehmed zamanında olması, daha 
kuvvetli bir ihtimaldir, Saray'dan ayrıldık.an sonra, 
Koçı Bey Görice'ye dönmüş ve orada vefat ederek 
Görice'nin Plament Köyü'nde gömülmüştür. 

Koçı Bey, ne bir alim, ne bir şair veya münşi, 
ne de bir tarihcidir. O, yalnız devlet idaresindeki 
sakatlıklar hakkında Dördüncü Murad'a verdiği arz' -
!ardan mürekkeb bir risalesiyle tanınmış ve bu risa
lesiyle Türk tefekkür tarihinde haklı bir yer kazan
mışdır. 

Koçı Bey, bu risalesinde imparatorluğun gerile
me sebeplerini bu sebeplerin başında gelen idari ak
saklıkları açık ve cesur bir ifade ile ve salahiyetli bir 
gönişle belirtmektPdir. 

Kanuni devrinden başlıyarak Saray'ın devlet 
işlerine müdahalesiyle meydana çıkan karışıklıklar ; 
padişah ve şehzadelerin lüzumsuz masrafları ; rüşvet 
ve iltimaslar yüzünden idarenin ehil ellerden uzak
laşması, idare amirlerinin ihmalleri ve su-i istimal
leri ; vergilerin hadden aşkın hale gelmesi ; halkın 
idari bozukluklar karşısında müşkillleşen durumu ; 
yeniçeri ocağının bozulması ; imparatorluk dahilin
de ilim ve fikir hayatının gf-rileyişi, hulasa, idari, iç
timai, iktisadi sakatlıklar ve zihniyet bozuklukları, 
Koçı Bey'in arz'larından mürekkeb bu risalesinde 
cesaretle açığa vurulmuş ve daha mühim olarak, ya
pıcı bir tenkid zihniyetiyle, bütün bu bozulan teşki
latın nasıl ıslah edill"bileceğine dair, mümkün olan 
yollar gösterilmişdir. 

Koçı Bey'in eski tarih'le mukaayeseli bu arz'la
rının bilhassa Sultan Dördüncü Murad üzerinde derin 
Vf' müsbet bir tesir uyandırdığı ve bu genç padişa
hın giriştiği sert harf'ketlerle aldığı idari tedbirlerle 
hatta kazandığı muvaffakıyetlerde bu risaledeki arz'
ların büyük rolü olduğu, cesaretle söylenebilir. 

Koçı Bey, risalesinde, devletin eski asırlardaki 
muvaffakiyet sebeplerini iyi görmüş ve göstermiş ;  
yapılacak islahatın yine o devirl<'rdeki doğru v e  tec
rübeli hareketlerin ihyasıyle mümktin olacağını arza 
lüzum görmüşdür. Risalenin : 

"Mukaddema beğlik ve beğlerbeğilik ve 
saır meruisıb-ı padişahi, idare-i memalikde 
kar-dide ve emekdar ve müstekiın kimselere 
tevcih olu (nurdu.) Mukabilinde bir akçe ve hab
be rüşvet ve caize alınmaz (dı.) Ve cürm ü gü
nahı zahir olmayan bir ferd azl olunmazdı. 
Alelhusus sancak beğleri ve beğlerbeğileri, yir
mişer ve otuzar yıl mansıblarında ber-karir 
olurdu. 

Ol cihetden devlet-i pidişahide kuvvet ve 
kudretleri kemalinde olub sefer-i Hümayun 
vaki' oldukca herbiri yedişer ;, sekizer yüz, 
belki biner (kişilik) müretteb ve mükemmel merd-i 
cengaver ile azm-i sefer-i zafer-rabber ederek 
uğr-ı Hümayun-ı padişahide nice erlikler ve 
merdaneliller ibra eylerlerdi. Gibi cümleleri, 
devletin, kendi tarihinden alacağı ibretlerin hikaye
sidir. 
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Koçı Bey'in, Sultan İbrahim'e verdiği lahiyada 
birinci risalesindeki cesur ifade yokdur. Muharrir, 
belki de bu yeni hükümdarın bizzat kendisine güve
nememekden doğan bir ihtiyatla ikici risalesinde da
ha çekingen görünmekdedir 

Bununla beraber müellifin, idari, mali, siyasi 
ve askeri mes'eleleri ve saray problemlerini tedkik, 
tahlil, arz ve ifade edişi birinci risaledeki şahsiyetini 
kuvvetle andırmaktadır. 

Böylelikle Kaçı Bey risaleleri bir tarih değil fa
kat yakın tarihin idari, içtimai, siyasi düeznini ve 
örnek alınacak taraflarını vuzuhla meydana koyan 
taraflarıyle modem tarihin daha kuvvetle istifade 
t'debileceği tarih vesikalarıdır. Bir başka ifadeyle Ka
çı Bey risaleleri bir vak'alar tarihi değil fakat ibret 
alınacak davranışlar tarihi hakkındaki mukaayeseli 
bilgilerle, tarihe ışık tutan bir eserdir. Bu risalelerin 
üslubundaki sadelik, canlılık, bilgi ve fikir unsurla
rıyle değerlilik ; bilhassa sanatkar bir lisanla yazılmış 
cümlelerin altındaki acı hakikatlerin bütün çıplaklı
ğı ile ifade edilişi, onların başlıca vasıfları ve meziyet
leri arasındadır. 

Kaçı Bey risalesinin yazmaları, basmaları ve Ba
tı dillerine tercümeleri hakkında tafsilatlı bilgi için 
başlıca şu eserlere bakılmalıdır: 

Ali Kemali Aksüt, Koçi Bey Risalesi, Ist. 1 939 ; 
Bursalı Tahir Bey, Osmanlı Müellefleri, I II, 1 1 9 ;  
J.v. Hammer, Ata Bey Tercümesi, IX, 293 ; V.D. 
Snıirnov, Koçibeg, Gümülcinskiy, Petrograt, 1 873 ; 
Ahmed Vefik Paşa, Koçi Bey Risalesi, İst. 1 303 ;  
M. Çağatay Uluçay, Koçi Bey madd. ve bibliyog
rafyası, T. f. An. 

* 

T e z k i r e 1 e r  XVII. asır tezkireleri, umu-
miyetle daha önceki tezkire

lere zeyl mahiyetinde yazılı eserlerdir. Bunlar, temeli 
geçen asırda atılan ve birbiri ardınca kuvvetli eserler 
veren Osmanlı tezkireciciliğini aralıksız devam etti
ren eserler olmuşdur. 

Asrın ilk mühim tezkirecisi Riyazü'ş-Şu'ara 

isimli, seçilmiş şairler kitabının sahibi, Riyazi Meh
med Efendi'dir. (Mehmed Efendi ( 1 572 ? - 1 644) 
Mekke'de doğmuş, İstanbul'da ciddi bir tahsil göre
rek yetişmişdir. Şeyhülislam Müeyyidzade Abdül
kadir Efendi'den mülazemet aldıktan sonra, İstanbul 
medreselerinde müderrislik, yapmışdır. Daha sonra, 
Yeni Şehir, Halep, Şam, Kudüs ve Kahire kadılıkla
rında bulunmuşdur. Kahire Kadılığı'ndan tekaüd 
olarak döndüğü İstanbul'da ölmüşdür.) 

Riyazi'nin 1 609 da tamamlayarak Sultan Birinci 
Ahmed'e takdim ettiği tezkiresi küçük ve muhtasar 
bir tezkire olmakla beraber, şairlerini itina ile seçmiş 
olması bakımından edebiyat anlayışı ve şiir sanatı 
yönünden dikkate değer bir eserdir. Müellif, Fatih 
devri şairlerinden başlıyarak kendi zamanına kadar 
yetişen Türk şairleri arasından ancak beğendiklerini 
seçmiş ve şair geçinenleri kitabına almamışdır. Riyazi, 
tezkiresini iki ravza (bahçe) ye ayırmış, birincisinde 
hükümdar şairlerdenJ ikincisinde diğer şairlerden hah-
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setmiştir. Eserinde 350 den fazla şair hakkında ma
lı'.ımat vardır.• Bu tezkirenin muhtelif yazmalarında 
şair sayısının 400 e kadar yükselmesi, esere, sonra
dan, ya bizzat müellifi yahud da başkaları tarafından 
bazı isimlerin ilave edildiğini düşündürmüşdür. Tez
kiresinin başına bir mukaddime koyan ve şiirde dil, 
lafız sanatları ve mana hakkındaki fikirlerini söyliyerek 
itibara değer bir tezkirede ne gibi vasıflar bulunması 
lazım geldiğini bildiren Riyazi'den devrine göre kuv
vetli bir münekkid evsafı görülmektedir. 

Riyazi'nin tezkiresinden başka bir Divan'ı, Şa
kiname isimli, bin küsı'.ır beyitlik bir mesnevisi ; Düs
tôrü'l-Amel adında ve Fars dili gramerine aid bir 
başka eseri ve daha başka telifleri de vardır. Kendi
sinden sonraki tezkireciler tarafından ısrarla beğenilen 
Riyazi hakkında tafsilatlı bilgi için, Bkz. Gönül Alpay, 
Riyazi madd. ve bibliyografyası T. 1. An. 

* 

Asrın diğer mühim bir tezkiresi, Kaf Zade Tez
kiresi diye şöhret kazanan Faizi Tezkiresi'dir. Fai
zi'nin eserinin asıl adı Zübdetü'l-Eş'ar'dır ve bir 
tezkire olmakdan ziyade bir antolojidir. Eser, müelli
finin vefatından bir sene evvel, 1 62 1  de telif olunmuş
dur. Müellif, XV. asır şairlerinden başlayarak bil
hassa XVI. ve XVI I. asır şairlerinden ihtimamla se
çilmiş şiirleri biraraya getirmiş, bu arada şairler 
hakkında birkaç satırlık kısa bilgiler vermişdir. Ver
diği bilgilerin en kıymetlisi, şairlerin vefatları hakkın
da topladığı tarih'lerdir. Seçtiği parçaların zevkle ve 
iyi bir anlayışla seçilmiş olmaları, divan şairlerimizin 
eski asırlarda en çok hangi şiirlerle beğenildiklerini 
tesbit bakımından bilhassa önemlidir. Onun, kitabına 
örnek seçerken her şairin bütün divan ve mesnevi
lerini gözden geçirip büyük bir dikkat ve itina ile seç
tiğine, daha sonraki tezkireciler de dikkat etmişdir.57 

(Faizi, Kaf Zade Feyzullah Efendi'nin oğludur. 
1 589 da doğmuş ve iyi bir tal s'.l görerek yetişmişdir. 
Asıl adı Abdü'l-Hayy'dır. 1 622 de (H. 1031)  Sultan 
İkinci Osman faciasından müteessir olarak, İstanbul'
da vefat etmişdir.58) 

Faizi, devrinin beğenilen şair ve münşileri ara
sındadır. Divan'ı, bir Leyla vü Mecnı'.ın mesnevisi ve 
Sakiname'si vardır.59 

İ 600 senesinde, Türk tarihine Kanije Müdafaası 
adlı, bir askeri zafer kazandıran Tiryaki Hasan 
Paşa ile birlikte Kanije'de bulunan Faizi, Paşa'nın 
bu gazasını Hasenat-• Hasan adlı bir gaza risalesinde 
hikaye etmiştır. Hasenat-• Hasan, külfetli nesirle 
yazılmış bir eserdir. Aynı eserin birçok parçaları, Tan
zimat şairi Namık Kemal tarafından sadeleştirilerek, 
müellifin Kanije adlı, eserine alınmıştır. tieride, (Na
mık Kemal bölümüne bakınız.) 

Bu asrın dikkate değer bir tezkire müellifi de 
Güfti'dir. Aynı zamanda bir ka�ide, gazel ve mesnevi 

57 Bilhassa Bkz. Atai, Şakaaik zeyli, s. 661 . 

58 Aynı eser, aynı sahife. 
59 Aynı eser, S. 662, 
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şairi olan Güfti'nin tezkiresinin adı Teşrifatü'ş
Şuara'dır. Bu eserin öteki tezkirelerden ayrılan tarafı 
Teşrifatü'-ş-Şuara'nın hem manzfun bir tezkire oluşu 
hem de bir mizah ve satire lisaniyle yazılışıdır. Umu
miyetle kendi devrinde yaşayan şairleri alaya alan, 
böyle alaylı bir ifadeyle karikatürize ederek tanıtan 
Güfti mesnevi şekliyle yazdığı tezkiresinin birçok mıs
ralarında maksadının şaka olduğunu söylerse de zaman 
zaman bu şakada hayli ileri gittiği ve tanıttığı şairler 
hakkında ağıza alınmıyacak sözler sarfettiği görülür. 
Onun, şair çağdaşlarının zayıf taraflarını bulup eğ
lenmek maksadı bu bakımdan aşırılık derecesini al
mışdır. Güfti tezkiresini, şairlerin şekil ve şemayilini, 
kıyafetlerini ve daHanışlarını tarif eden taraflarıyle 
mühim ve tarihi vesika değeri taşıyan bir eserdir. 

(Güfti'nin a5ıl adı Ali'dir. Edime'de doğmuş 
ve medrese tahsilini Edime'de yapmışdır. Umumiyetle 
Rumeli vilavetlerinde kadılıklarda bulunmuş ve 1 088 
( 1 677) de öimüşdür. Vahid, Talib, Neşati gibi şairlerle 
dostluğu, Şeyhülislam Kara Çelebi Zade Abdülaziz 
ve Bahai Efendi'lere ithafen yazılmış kasideleri vardır. 
Eserlerinde fırsat düdtikce şhayatmdan ve talih inden 
şikayetlerde bulunması onun memnun olmıyan bir 
ruh taşıdığını gösterir. Orta halli bir şairdir. Divan'ı, 
Ganınanıe adlı satirik bir mesnevisi, Sah ü Derviş 
adlı, diğer bir mesnevisi, Zellenanıe adında, diğer 
bir hiciv manzumesi vardır.) 

Güfti ve tezkiresi hakkında bir tedkik, Prof. Fa
ruk Kadri Tinıurtaş'ın : XVII. Asır Şairlerinden 

Edirneli Güfti ve Teşrifatü'ş-Şuara'sı adlı ma
kalesidir. (T.D.E.D., c. II, sayı : 3-4, İst. 1 948.) Ay
rıca Bkz. M. Fuad Köprülü, Edirneli Güfti, Milli 
Mecmua, No. 1 08-1 09. İst. 1 928. 

* 

Yine bu asrın sonunda, Bursalı Asını tara
fından, Faizi tezkiresine bir zeyl olarak yazılan Zeyl-i 
Zübdetü'l-Eş'ar isimli tezkire de tıpkı Faizi tezki
resi gibi, antoloj i  mahiyetinde bir telifdir. 

Tezkire müellifi Mebnıed Asını, eserinin so
nunda, bu tarzın yeganesi diye tanıttığı Faizi'yi ta
kib ederek kitabını, Faizi'den sonra gelen şairlerden 
seçilmiş şiirlerle tertiblediğini bildirir. Asım'ın zeylin
de 1 620 ( 1030) dan kendi zamanına kadar gelen şa
irlerden seçilmiş şiirler vardır. (Asım'ın vefatı 1 086 
( 1 676) dadır.) 

Bu tezkirede şairler hakkında verilen bilgiler 
yine bir, iki satırdan ibarettir. Asım da Faizi gibi şa
irlerin vefat tarihlerinin bilhassa toplamıştır. Kita
bında 122 şairden seçilmiş parçalar vardır. 

* 

Bunlar ve yine bu asırda yazılan daha ehemmi
yetsiz ve hazan yarım kalmış diğer tezkireler Osman
lı İmparatorluğu dahilinde devrin ve geçmiş devir
lerin şairlerini merak eden, onların hayatlarına ve 
eserlerine alaka duyan kimselerin çoğalmakta oldu
ğunu gösteriyorlar. Aynı eserler tezkire nev'inin Türk 
edebiyatında mühim bir yer aldığını ve ömürlerini 
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tezkire yazmak, antoloji  tertiplemek gibi çalışmalara 
hasredenlerin çoğaldığını belirtmektedir. 

Mesnevi 
Şarihleri 

Bu asırda, Mevlana Cela
leddin Rumi'nin Mesnevi ad
lı, her bakımdan büyük, man
zum eserini şerh ve izah ede

rek Türk tefekkür ve tasavvuf edebiyatına yeni 
eserler kazandıran Mesnevi şarihleri yetişmişdir. 
Bunlar, aslı Farisi olan Mesnevi'yi hazan çok açık, 
sade ve tabii bir dille hazan sanatlı bir nesirle Türkçeye 
çevirip açıklamışlardır. 

Devirlerinin, aynı zamanda, büyük alimleri, 
şairleri, fikir ve iman adamları arasında bulunan Mes
nevi şarihlcri, Mesnevi'yi açıklarken bu eserde söy
lenen ve söylenmek istenen vahdet-i vücud mes'ele
lerini derin vukufla şerh etmek kudretini göstermiş
lerdir. Bu arada tasavvuf felsefesinin Türkçede ne
sirle ifade sırlarını kurcalamışlar ; devirlerinin türkçe
sinde tasavvufu ifade bakımından hayli zengin bir ke
lime hazinesi kullanmışlardır. 

Asrın ilk büyük Mesnevi şa
rihi, Ankaravi İsmail Rü
siihi Efendi'dir. 
İsmail Rüsuhi Efendi, aslın-

Ankaravi İsmail 
Efendi 

( ? - 1631)  
d a  Bayrami tarikatine men

supdur. Sonradan Mevleviliğe gönül vermiş, Bostan 
Çelebi'den hilafet almış ve İstanbul'da Galata 
Mevlevihanesi Şeyhi olmuşdur. Mesnevi şerhine baş
lamadan evvel Mesnevi'deki Arapca beyitleri, ayet 
ve hadisleri biraraya toplayarak Canıiü'l-Ayat isim
li bir risale meydana getirmiş ; sonra ; yine Mes
nevi'nin bazı derin beyitlerini ve müşkül kelimelerini 
izah maksadıyle Fatihü'l-Ebyat adlı, ikinci bir ri
sale yazmışdır. Daha sonra bu iki risalesini birleşti
rip genişleterek Mecnıuatü'l-Letaif ve Matnıu
retü '1-Maarif dediği büyük kitapta toplamış ve 
Mesnevi şerhi işte böyle çalışmalarla meydana gel
mişdir. İsmail Efendi, bu şerhi meydana getirmek için 
islami ilimlere aid eserlerden geniş ölçüde istifade 
etmiştir; hangi kitaplardan istifade ettiğini de eseri· 
nin mukaddimesinde bir kitabiyat bilgisi halinde 
belirtmişizdir. 

İsmail Efendi'nin istifade ettiği kitaplar ara
sında, Tefsir, hadis, tasavvuf, kelim, fıkıh, hik
met, lugat ve şer'iyyat ilimlerinin islam alemin
deki en tanınmış ve inanılmış, büyük eserleri vardır. 

Ankaravi İsmail Efendi, derin imanla sarıldığı 
şerhini, bir aralık, gözlerine ak su indiği için tatil zo
runda kalmış, sonra bir ,,hal sahibi" göz tabibinin 
yaptığı ameliyatla yeniden nura kavuşmuş ve şerhinin 
tamamını 1 627 de bitirmiştir. Bu şerhde Mesnevi'nin 
öteden beri bilinen 6 cildinden başka 1 625 de meydana 
çıkan 7. cildin de tefsiri vardır. 

Mesnevi'nin yedinci cildi olmadığı, bu cildin 
sonradan mechul bir acem şairi tarafından yazıldığı 
şeklinde yapılan ıdd.alar, o tarihte büyük münaka
şalara sebep olmuştur. Bu münakaşalar, daha son
raki asırlara da sirayet etmiş ve İsmail Efendi'nin 
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7. cildi belki de mecbur kaldığı için şerhettiği şeklin
deki düşüncelere rağmen bu karışık iş halledilememiş
dir. 60 

RüsUhl mahlasıyle şiirler yazan ve edebiyata 
dair Miftihü'l-Belaga ve Misbahü'l-Fesaha gibi 
eserler kaleme alan, hem bir sanatkar hem de esas
lı bir edebi kültürü olan Ankaravi, Mesnevi şerhinde 
oldukça sade ve tabii bir dil kullanmış, bilhassa hika
ye anlattığı bölümlerde halk diline aid kelime ve 
deyimlere mühim bir yer vermişdir : 

,,Bir üstad, bir şaşı'ya ayıtdı ki : ,, -İçeri gel, 
yürü, haneden ol şişeyi taşra götür.,, Ol ahvel 
(şaşı) içeri girüb hıine içre şişeyi iki görüb üsta
dına ayıtdı : ,, -Ol iki şişeden ben kangısını senin 

önüne getürem ? Tamam şerh ve beyan eyle.,, 

üstad, şaşı'ya ayıtdı : ,, -01 iki şişe değildir. 
Yürü, şaşılığı ko ve ziyade görücü olma !,, 

Şaşı, üstadına ayıtdı : ,, -Ey üstad !. Bana 

ta'ne urma !. Zira şişe ikidir.,, 
Üstad, şaşı şakirdine ayıtdı : ,, :Ol iki şişe

den birini sı ! (kır) . Çünki şaşı ol bir şişeyi sıdı, 
(kırdı) birisi dahi olmadı. Yani şaşı'nın gözüne 
görünmez oldu. Zira evvel de hem bir idi. Haki
katde şişe bir idi ve anın (onun) gözüne iki gö

ründü. Çünki şakirdi, birisini kırdı, öbürüsü 

(de) gözünden gitti. 

Gazap ve heves, insanı şaşı eder. Riı.hu istika
metinden çevirir. 

. . . .  Hakk'a meyil kılmaktan ve hakikati 

görmekden onu uzak bırakır. 
Ancak Lirkaç kelime ve ibaresini sadeleştirerek 

naklettiğimiz bu satırlarda görüleceği gibi Ankaravi 
Şerhi'nin dili ve ifadesi böyle sade ve güzeldir. Büyük 
şarih, daha külfetli bir dile ancak tasavvufun kendi 
terimleriyle izahı zaruri, müşkül, ilmi ve fikri bahis
lerinde müracaat zaruretini duymuşdur. 

Müellifin 6 büyük cild halinde kaleme aldığı 
Mesnevi şerhi, Mısır'da, ve İstanbul'da basılmıştır. 
Eserinin kazandığı büyük rağbet ve itibar dolayısıyle 
de daha XVIII. asırdan, hatta daha öncelerden baş
layarak kendisine Hazret-i Şarih gibi kudsi bir un
van verilmişdir. XVIII .  asırda, Divan devri edebi
yatının son büyük şairi Şeyh Galib'in Ankaravi için 
yazdığı meşhur Hazret-i Şarih redifli medhiye'sinde, 
onu : 

Ey kıişif-i esrar-ı nihan Hazret-i Şarih 
Ru-puş-ı tecel.lf-i ıyan Hazret-i Şirih 
Olmuş lıikabm ilm-ileddünD.ide Rüsuhi 
İrfan ile memduh-ı cihan Hazret-i Şarih 

gibi söyleyişlerle kutlaması bundandır. 
Bunlardan başka Huccetü's-Semıi, Minhacü'l

Fukara gibi, daha başka eserler de yazan ve türkçe
ye, tercüme eserler de kazandıran İsmail Ankaravi, 

60 Bu mevzuda ileri sürülen çetitli tahmin ve 
münakatalar için bkz. Ali Canib, Ankaravi lsmail 
Efendi, Hayat M. Sayı: 2 1 1  Ankara, 23 Niaan 1 927. 
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devrinin açık fikirli, medrese'nin dar zihniyeti ile mü
cadele eden, aydın bir ilim, fikir, iman ve tasavvuf 
büyüğüdür. Ankaravi İstanbul'da ölmüş ve Galata 
Mevlevihanesi Mezarlığı'na gömülmüştür. Orada bir 
türbesi vardır. 

Sarı Abdullah 
Efendi 

( 1584 - ı66o ) 

* 

Asrın ikinci büyük Mesnevi 
şarihi, Reisü'l-Küttab Sarı 
Abdullah Efendi'dir. 
(Abdullah Efendi, muhte
melen şerifler ailesinden 

Seyyid Muhammed adlı bir magrib şehzadesinin oğ
ludur. Babasının İstanbul'a gelmesi ve Sadrazam 
Halil Paşa'nın kardeşi, Beylerbeyi Mehmed Paşa'nın 
kızıyle evlenmesi dolayısıyle, Abdullah Efendi, İs
tanbul'da doğmuş ve devrin kıymetli hocalarından 
ders görerek yetişmişdir. Halil Paşa'nın Şeyh Aziz 
Mahmud Hudai'ye intisabı dolayısıyle bir tasavvuf 
muhitinde tahsil ve terbiye gören Abdullah Efendi, 
henüz çocuk denecek bir yaşda tarikate intisab etmiş
dir. Devrinin muhtelif şeyhlerinden, bu arada İdris-i 
Muhtefi'den, Merkez Efendi'den, Aziz Mahmud 
Hudai'den feyz almışdır. Sadrazam Halil Paşa'nın 
tezkirecisi sıfatıyle Anadolu'nun şark bölgelerini dola
şan Abdullah Efendi, İstanbul'a döndükden sonra, 
Sultan Dördüncü Murad'la Bağdad seferine gitmiş 
ve Rikab-ı Humayi'ın Reisü'l-Küttab Kaymakamı 
ve daha sonra reisü'l-küttab olmuşdur. Bu vazifeden 
azlinden sonra da muhtelif devlet hizmetlerinde bu
lunan Abdullah Efendi hayatının son zamanlarını 
Koca Mustafa Paşa Dergahı'ndaki evinde kitap yaz
makla geçirmişdir.) 

Aslında Bayramiye Tarikati'ne mensup olan 
Sarı Abdullah Efendi'nin Mesnevi şerhi yazması, 
Mevlana hayranlığından ve Mesnevi'deki manevi 
büyüklüğü idrakindendir. Aynı zamanda alim, şair 
ve hattat olan Abdullah Efendi'nin çiçek meraklısı 
olduğu ve yetişdirdiği çiçekler dolayısıyle Sultan İb
rahim zamanında ser-şükufeci (çiçekci başı) ilan edil
diği bilinir. 

Asıl mesleği aşk ve tasavvuf olmakla beraber, 
Sarı Abdullah Efendi'nin türkçe ve arapça eserleri 
içinde Nasihatü'l-Mülôk gibi bir siyasetname, Düs
tilrü'l-İnşa gibi, bir kısmı kendi telifi olan bir mün
şeat Mecmuası ; Meslekü'l-Uşşak gibi, süli'ıke dair, 
çok tanınmış bir kasidesi ve muhtelif tasavvufi risa
leleri vardır. 

Tasavvufi eserleri içinde çok beğenilen bir kitabı, 
muhtelif tasavvuf mes'eleleri üzerinde yazılmış ve bazı 
evliya menkıbeleriyle değerlendirilmiş Semerıitü'l
Fuad adlı eserdir. Fakat onun asıl büyük eseri, çok 
zengin ve çok kuvvetli tasavvuf bilgileriyle ve büyük 
bir kavrayışla kaleme aldığı Cevıihir-i Bevıihir-i 
Mesnevi isimli, beş cildlik Mesnevi şerhi'dir. Dör
düncü Sultan Murad'a takdim edilen bu eser, beş cild 
olmasına· rağmen asri Mesnevi'nin yalnız birinci cildinin 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

şerhi ve tefsiridir. Bu riyazi genişlik de eserdeki tasavvuf 
bilgi ve izahlarının derinliği hakkında bir fikir verebi
lecek mahiyetdedir. 

Sarı Abdullah Efendi bu eserinde yer yer seci'li, 
sanatlı ve ekseriya kültür ve tefekkür deyim ve terim
leriyle külfetli bir lisan kullanmışdır. Aynı terkipli 
lisan, yer yer kısa ve sade cümlelerle süslüdür. Eserin 
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böyle cümleleri konuşulan türkçeye pek yakın bir ta
biilik içindedir. 

Abdullah Efendi'nin Mesnevi şerhi'nin yazılışı 
1 63 1  de tamarnlanmışdır. Eser, 1 870- 1871 tarihinde 
beş cild halinde basılmışdır.6 1  

Sarı Abdullah Efendi, şiirlerinde Abdi mahlasını 
kullanmışdır. 

XVII. Asırda 
HALK EDEBİYATI 

XVII .  asır, Türk Halk Edebiyatı'nın altun dev
nnı yaşadığı asırdır. Halka, aydınların edebiyatından 
daha yakın eserler veren tekke şairleri'nden başka, 
anonim veya sahipleri bilinen Halk Edebiyatı eser
lerinin de bu o.sırda geniş hayatı olmuşdur. Anadolu 
ve Balkanlar Türkiyesi'nde öteden beri yetişen saz 
şairleri'nin en büyükleri bu asırda yetişmiş ; Türk 
Halk Edebiyatı, bu asırda halk klasisizmi denilebile
cek; nev'ileri, şekilleri, kaaideleri belirli ve yetişdirici 
bir mektep seviyesi almışdır. 

Başlıca, halk şiiri, halk hikayesi ve halk tiyatrosu 
nev'ileri dahilinde, bu asırda büyük gelişme olmuşdur. 
Nazım şekilleri bakımından her nev ve şeklin belirli 
kaaideleri bu asırda tamarnlanmışdır. 

Asrın halk edebiyatı, yalnız halk arasında kal
mamış ; bu edebiyatın, dili ile vezin ve şekilleriyle, 
birçok da yerli ve milli söyleyişleriyle aydınlar edebi
yatına nüfüz edişi yine bu asırda göze çarpar bir man
zara almışdır. Saz şairleri, halk hikayecileri, Karagöz 
ve Orta Oyunu gibi halk tiyatroları, saraylar dahil 
olmak üzere, yüksek zümre arasında varlığı hissedilir, 
hatta rağbet görür bir hayat ve itibar kazanmaya baş
lamışlardır. 

Asrın tekke edebiyatı, gittikce 
çoğalan tekkelerden Türk mu-

T e k  k e sıkisiyle ahenkli, coşkun ve 
Edebiyatı raksan ilahi'lerin yayıldığı 

bir hava içinde gelişmişdir. 
Bu ilahiler, geçen asırlarda 

ilahi söylemiş tekke şairlerinin şiirlerini kendi bes
teleriyle tekrarlamak suretiyle söylenir. Bunlar, Yu
nus Emre'den beri devam edegelen tekke şiirini 
daha geniş sahalara yayan ve sevdiren hareketlerdir. · 
Yunus tarzı söyleyiş yalnız Mevlevi tekkelerinde Mes
nevi'nin, Divan-ı Kebir'in velhasıl ya Farisi ile ya
hud Divan tarzı söyleyişin yaratdığı gelenek içinde, 
bu asra kadar fazla rağbet görmemişdir. Fakat XVII. 
asırdan başlıyarak hece ile söylenen ilahilerin Mev-

61 Sarı Abdullah Efendi'nin hayatı, hizmetleri, 
vazifeleri ve eserleri hakkında bilgi ve bibliyografya 
için Bkz. Ömer Faruk Akün, Sarı Abdullah madde
si .  T. 1. An. cüz. 1 02, S. 2 1 6·220. 

!evi şairleri tarafından da itibar kazandığı bilinir. 
Mesela bir Mevlevi şairi olan Adem Dede, asrın 
Yunus tarzı syleyişden zevk alan simaları arasındadır. 

Adenı Dede 
( ? - 1652) 

Antalya'nın Çavuş Oğulları 
ailesi'nden bir Mevlevi der-
vişi, sonra şeyhidir. 

Önce Konya'da Bostan Çelebi'nin sonra, İstanbul'da 
Mesnevi şairi İsmail Ankaravi'nin yanında yetiş
mişdir. İsmail Ankaravi'nin vefartından sbnra Ga
lata Mevlevihanesi şeyhi olmuş, İstanbul'da bazı 
kerametlerinde inanılan destani bir şahsiyet kazanmış
dır. Hayat ve hareketlerinde zeki, nükdedan ve arif 
bir sofi'dir. Hayatının sonunda Hacca gitmek mak
sadıyle İstanbul'dan ayrılmış ve Mısır'da ölmüşdür. 
Şair Fevzi'nin söylediği : 

Adeın Dede'nıiz raks ederek erdi cimine 

mısraı, vefatına tarihdir. 

Adem Dede'nin klasik divan şiiri tarzında, Türk
çe ve Farsça, olrlukca kuvvetli tasavvvuf manzume
leri vardır. Bunlar bir divan'da toplanmamış olmak
la breaber, rr:uhtelif mecmua ve tezkirelere örnek 
olarak alınrr.ışlardır. 1 

Fakat Adem Dede'niıı en mühim cephesi, bu 
günkü bilgimize göre Mevleviler içinde, hece ile ve 
Yunus tarzında ilahi söyliyen ilk şair olmasıdır. Onun : 

Derd ehli libasını 

Aşk ile giyen gelsün 

Zehrini şeker gibi 

Zevk ile yiyen gelsün 

Hakk'a eremez kimse 

Atlas ü libas ile 

Öz kendi eli ile 

Canına kıyan gelsün 

Kaynaklar için Bkz. Sadeddin Nüzhet, Türk 
şairleri, 1, S. 2-4. 
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Gibi söyleyişleri böyle ilahilerdendir ki Mevlevi şa
irleri arasında hece ile bu söyleyişler, zamanla çoğa
lacak, o kadar ki, XVII. asırda Galib Dede gibi 
klasik kaaidclere bağlı bir divan şairi bile, hece ıle, 
bu tarzda şiir söylemeğe katılacakdır. 

Aziz Mahmud 
Hudayi 

XVI. ve XVI I .  asrın hem 
şeyh, hem şair, diğer bü
yük bir sofisi de Aziz Mah
mud Hudayi'dir. Türkiye'
deki sünni tarikatlerden Cel-

vetiyye Tarikati'nin kurucusu olan Hudayi, Siv
rilıisiır'da doğmuş, meorese tahsili görerek yetişmiş, 
Bursa'da haib bulunduğu bir sırada Şeyh Üfdade'ye 
intisab etmişdir. Hudayi, zamanla şeyhinin mertebe
sine yükselmiş, büyük erenler silsilesine katılmışdır. 
XVI. asır sonunda İstanbul'a gelmiş ; Üsküdar'da 
kenni adıyle anılan tepede kurduğu dergah, o devir
lerdeki ruhani terbiyenin bir mihrakı olmuşdu. Bu 
büyük şeyhin, zamanın ricalinden kalabalık halk küt
lelerine kadar çok sayıda müridi vardı. Halk arasında 
kerametleri büyük saygıyle anılıyordu : Sultan Ahmed 
Camiin banisi, Sultan Birinci Ahmed'i ziyarete söz 
verdiği için, denizin görülmemiş derecede fırtınalı 
bir zamanında Üsküdar'dan Saray Burnu'na geç
mek zorunda kalınca dalgalı deniz yalnız onun san
dalının geçtiği yerde durulmuş, korkunç dalgalar 
arasında düz ve sakin bir deniz caddesi meydana gel
mişdi. Bu keramet, Üsküdar halkı arasında asırlar
ca unutulmamış ; Üsküdar'dan İstanbul'a geçen ka
yıkcılar, denizde Hudayi yolu denilen, her göze gö
rünmez, düz bir yoldan geçdiklerine inanmışlardı. 

Bu büyük şeyh, aynı zamanda büyük bir alim
di. Nefaisü'l-Mecalis adlı, tefsire aid, Türkçe ese
rini diğer tefsirlerle müracaat etmeden yazdığı söy
lenir. Cam.iü'l-Fezail adlı bir risalesi ; Türkçe ; Türk
çe-Arapça ve Arapca olarak yazdığı manzum ve men
sur 20 den fazla eseri vardır. Aynı zamanda kudret
li bir şair olan Aziz Mahmud Hudayi, devrinin hem 
aruz'la hem de hece ile söyleyen şairleri arasındadır. 
Külliyat-ı Hudayi adıyle matbu' bir de Divan'ı var
dır. Aşağıdaki ilahesi, onun aruzla terennüm edilmiş 
şiirlerindendir : 

Lutfeyleyüb bir kez nazar 
Eyl�rse ger Sultanımız 
Kürsi değil Arş'dan dah! 
Ali olll unv�nım.ız 

Benlik ar�d!!n dilr 0!11 
Zulmet gidüp pür-nür ola 
Mahzun gönül m.esriir ol!! 
Ma'm.iir ol� v!rin.ım.ız 

Vahdet şarabın kim. iç� 
Fani alayakdan geç� 
Ger haşr ol� n�çe niç� 
�yılm.ay� m.estiinım.ız 

Aziz Mahmud Hudayi'nin hayatı, faaliyetleri 
ve eserleri h. bilgi için Bkz. Fevziye Abdullah Tan
sel, Seyyid Aziz Mahmud Hudayi, İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, C. XV, Ank. 1 967. 
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Şevk !le bülbüller öte 
.Avazı afakı tut� 
Her lahza taz� gül bit� 
Hiç solm.ay� bostanımız 

Qla Hudai'ye ata 
Can sem.'in� ire nida 
Derdin veren Kadir Huda 
Bir gün ver� derm.anım.ız 

Niyazi - Mısri 
Fakat bu asrın en yaygın 
şöhretli tekke şairi Niyazi-i 
Mısri'dir. Onun bilhassa Yu

nus Emre hayranı ve Yunus talebesi olarak terennüm 
etdiği ilahilerin halk tekkelerinde yaygın ve uzun bir 
ömrü olmuşdur. Şöhretinin büyüklüğü, sanatından 
ziyade, Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde tasavvufi 
ve hazan siyasi ve hatmi faaliyetlerde bulunarak ge
niş halkalar uyandırıp derin İzler bırakmış olmasın
dandır. 

Niyazi aslen Halveti tarikatine mensupdur. Son
ra birkaç tarikat daha denemiş fakat yine Halveti
likde karar kılıp bu tarikatin kendi unvanıyle anılan, 
Mısrıyye şubesinin kurucusu olmuşdur. Yeni tarika
tin bazı adab, erkan ve zikrini de yine kendisi ayar
lamışdır. 

Niyafi, Malatya'nın Soğanlı köyünde doğmuş
dur. Fakat gerek tahsil gerek himmet elde etmek için 
çok diyar dolaşmışdır. Diyarbekir, Mardin, Bağdad, 
Mısır, İstanbul, Bursa, Uşak ve Kütahya, onun fe
yiz alıp faaliyet gösterdiği yerler arasındadır. Tah
silini Mısır'da ilerletmiş, Niyazi-i Mısri unvanını da 
bu sebeple almışdır. 

Hayatının sonunda, müridleriyle birlikde Sul
tan ikinci Ahmed zamanındaki Türk-Avusturya se
ferine katılmak istemiş ; yine müridleriyle birlikde 
Bursa'dan kalkarak Edirne'ye kadar gelmiş fakat dev
let, şeyhlerin müridleriyle birlikde bu çeşit harelket
lerinden doğacak bazı iç huzursuzlukları hesapla
yarak bunu iyi karşılamamış ve kensidine hürmet
te kusur etmemekle beraber şöhretli şeyhi Limni ada
sına sürmüşdür. Niyazi-i Mısri 1 694 de Limni'de ve
fat etmişdir. 

Ali ve Hasan-Hüseyin tarafdarlığını aşırı dere
ceye vardıran ve kendisinde fevkalade manevi rüt
beler bulunduğu vehimlerine kapılan Niyazi'nin çev
resinde büyük alaka ve geniş bir manevi hava uyan
dırması bu mevzulardaki coşkun davranışlarındandır. 

Aynı sebeple Niyazi-i Mısri hakkında menakıb
nameler yazılmış;  kendisi de inandığı müddealara 
dair muhtelif risaleler telif etmişdir. Tefsire ve tasav
vufa dair, Türkçe ve Arabca, muhtelif eserleri, onun 
ilmi hüviyetinin şahidleridir. Batıni inanışlara ve ken
di manevi iddialarına dair eserlerinde ise taşkın ru
hunun ifadeleri vardır. 
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Şiirleri bir divanda toplanmış bulunmakla be
raber Niyazi büyük şair sayılamaz. Ancak kendisine, 
aruzla şiirlerinde Fuzuli ve Nesimi'y i ;  hece ile ıla
hilerinde ise Yunus Emre'yi üstad seçmesi, şiir sana
tında da hedefinin en büyükler olduğunu gösterir. 

Niyazi'nin ilm-i cifr'e dayanarak gelecekden 
haber veriyorum diye söylediği bazı nahoş sözler yü
zünden Köprülü Zade Fazıl Ahmed Paşa devrinde 
bir defa da Rodos'a sürüldüğü bilinir. Bir hayli faa
liyetde bulunduğu, Bursa'daki dergahı ise kendisine 
inanmış bir tüccar tarafından- yaptırılıp - hediye edil
mişdir. 

Yunus Emre'ye derin hayranlık duyan Niyazi, 
Yunus'a atfedilen ve : 

Çıkdım erik dalına 
Anda yedim üzümü 
Bostan ıssı kakıyub 
Der ne yersin kozumu 

mısralarıyle badayan meşhur manzumeye bir şerh 
yazmışdır. 

Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre isimli, bu küçük 
risale onun en tanınmış ve çok sayıda nüshası çıkarıl
mış eserleri arasındadır. Niyazi Divanı'nın da bir çok 
yazmaları ayrıca matbu' nüshaları vardır. 

Niyazi-i Mısri, Yunus tarzı ilahilerinde : 

Bahr içinde katreyim 
Bahr oldı hayran bana 
F erş içinde zerreyim 
Arş oldı seyran bana 

Niyazi'nin dilinden 
Yunus dürür söyleyen 
Herkese çün can gerek 
Yunus'dür canan bana 

diyecek kadar, geçen asırların bu en büyük ve en po
püler tasavvuf şairine derin bağlılık ifade etmişdiı:. 
Kısaca Niyazi, Yunus tarzı söyleyişin XVII .  asırdaki 
en kuvvetli bir mümessilidir. 

XVII .  asır, bize çok sayıda 
saz şairi ismi veren asırdır. 

S a z Ş a i r J e r İ Bunlardan pek çoğunun ha
yatları, şahsiyetleri hatta 
eserleri hakkında yeter bilgi
miz yokdur. Bir halk ede-

biyatı hadisesi olarak bilinen en mühim nokta bütün 
bu saz şairlerinin her türlü halk toplantı yerlerin
de görülüp yetişdiğidir. 

Geçen asırlarda da bu, böyle başlamakla bera
ber XVII .  asır saz şairlerinin mesela o devirde, Yeni-

Niyazi-i Mısri h. bilgi ve bibliyografya için 
Blu. Abdülbaki Gölpınarlı, Niyazi Madd. T. İ. An. 
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çeriler, Sipahiler, Levendler gibi muhtelif askeri 
topluluklar arasında daha çok sayıda yetişdiklerini 
biliyoruz. Daha başka başka halk topluluklarının ve 
ve toplantı yerlerinin de birer yetişdirici muhit olarak 
vazife gördüklerini öğreniyoruz : 

Hudud kaleleri, askeri kışlalar ; Tunus, Trab
lus, Cezayir gibi ülkelerdeki askeri üsler ; levend kul
luk veya ocakları ; kahvehaneler, bozahaneler, 
panayırlar ve mesire yerleri gibi her türlü toplantı 
yerlerinde saz şairleri bulunuyordu. Bütün böyle yer
lerde aranan ve sevilen saz şairleri, zamanla orta sı
nıfın hatta yüksek sınıfın alakasını görmeğe başlamış
lardı. Cura, çöğür, tanbura gibi, çeşitli sazlarla 
şiir söyliyen bu şairler askeri alaylara da iştirak edi
yorlardı;  ordu ile birlikde savaşlarda, hatta deniz aşırı 
savaşlarda bulunuyorlardı. XVII .  asır saz şairleri yal
nız hece vezniyle ve milli nazım şekilleriyle şiirler söy
lemekle kalmıyor ; aruz vezniyle1 ve divan nazım şekil
leriyle de manzume söyliyorlardı. Bilhassa gazel 
ve murabba şekilleri saz şairleri arasında ciddi bir 
rağbet görüyordu. · 

Yüksek zümre edebiyatının aşık tarzı üzerin
deki tesiri bu kadarla da kalmıyor ; saz şairlerinin 
divan • ve tasavvuf şiirlerindeki tabir, teşbih ve maz
munlan da kullandıkları görülüyor ; saz şiiri mısrala
rına arabi ve farisi terkiblerin bile girdiği oluyordu. 
Bununla beraber sazşairleri, daha çok halka hitab 
ettikleri için onların şiirinde hakim dil ve hakim ve
zin, yine halk dili ve ha�k zevki idi. 

Buna mukaabil yüksek zümre üzerinde halk dili 
ve saz şiiri tesiri de eksik değildi. Divan şiiri lisanında 
halk deyimlerinin ve halk ağzı söyleyişin çoğaldığı 
dikatden kaçmıyordu. Geçen asırda mesela Seydi 
Ali Reis tarafından söylenen denizcilik türküleri, 
halk zevkine bir ternayülüldü ve Seydi Ali Reis bu 
zevke eğilişde şüphesiz tek başına değildi. XVII .  asır
da da Dördüncü Sultan Murad'ın saray kadınların
dan Afife Sultan gibi yahud Kırım Hanı Mehnıed 
Giray, gibi, kadınlı erkekli, saray insanlarının da 
aşık tarzı şiirler söyledikleri bilinıyordu. Divan şairle
rinin halk ar-.ısında şarkı gibi bestelenerek söylenen 
murabba'ları da bu iki büyük edebiyatı bir birine 
yaklaşdırıyordu : saz şiirlerinde yer yer bu murabba'
ları yaratan koşma ve türkülerin lezzeti vardı. 

Bununla beraber halkın yüksek zümre'ye ve bil
hassa yüksek zümrenin gerek dil, gerek söyleyiş bakı
mından halka yakınlaşması, asıl gelecek asırda ar
tacak ve Türk edebiyatı tarihinde Mahallileşme Ce
reyanı denilen hareket XVIII .  asırda hakikat ola
cakdır. Mahallileşme Cereyanı Türk Edebiyatı'nın 
kendi içinden millileşip yerlileşmesi hareketidir ki 
mazisi daha eski asırlardadır. Edebiyatın bu dahili 
tekamülü ; bütün bu gelip geçen asırlar içindeki çeşitli 
yabancı tesirlere, moda cereyanlara ve münevver 
kaprislerine rağmen ; Türkçenin ve Türk zevkinin 
milli değerlerini muhafaza etmsi gibi, her bakımdan 
büyük bir hareketle gerçekleşmişdir. 

* 
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Saz Şairleri 

Bundan başka, sazşairlerinin aşık gibi, kul gibi 
unvanlarda öksüz gibi sıfatlarda iştirakleri vardır. 
Mesela Kul Mehmed, Kul Mustafa, Kul Oğlu 
isimleri çok kere başka başka Mehmed'lerin, hasılı, 
başka başka şairlerin mahlasları vardır. Bir misal ola
rak XVI .  asırda yaşayan Kul Mehıned'den sonra 
XVII .  asırda da bir başka Kul Mehmed vardır. Birkaç 
başka Kul Mehmed olması da mümkündür. Tıpkı 
bunun gibi Öksüz Dede diye tanıdığımız XVI. asır 
şairlerine XVII .  asırda Öksüz Ali, Öksüz Aşık adla
rıyla ortak olmuş isimler de görülmüşdür. 

Karaoğlan, Karacaoğlan, Demiroğlu, De
mircioğlu gibi isimler de çeşitli sebeplerle birbirine 
karışmışdır. Eski kaynakların sazşairleri hakkında 
nadir olarak verdikleri bilgiler de, aynı sebeplerle, 
çok kere aydınlatıcı olmakdan uzakdır. 

Buna mukaabil, ayrı ayrı ellerde bulunan bazı 
cönklerdeki şiirlerin aynı şairler adına kayıdlı olması, 
gerek bu şiirler ve gerek şairleri adına daha inandırıcı 
görülmekdedir. Mesela XVII .  asırda Girid savaşında 
bulunmuş ve savaş destanları söylemiş Aşık gibi, 
Üsküdıiri gibi, Keşfi gibi şairlerin destan, türkü 
ve koşmaları, başka başka cönklerde birbirinin aynı 
vey birbirine çok yakın olarak aynı şairler adına elde 
edilebilmişdir. 

Bütün bunlar Türk saz şairleri hakkındaki araş
dırmaların cesaretini kırmamakla beraber, bu araş
dırmaları bilhassa hüküm vermekde ihtiyatlı olmaya 
sevkedecek sebeplerdir. 
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Fakat XVII .  asır, saz şairlerinin, 
sayıları çoğaldığı ölçüde, isimlerinin, ha
yatlarının ve eserlerinin de birbirine ka
rışdığı asırdır. Aşık Edebiyatı, kendi 
gelenekleri içinde klasikleşmiş bir edebi
yat olduğu için, esasen, şairleri söyleyiş
lerinde benzerlik çokdur. Şairlerin şiirle
rinde aynı deyimleri kullandıkları, mıs
ralarını aynı kaafiyelerle seslendirdikleri 
hatta birçok şairlerin şiire aynı ilk mıs
ralarla başladıkları görülmüşdür. 

Bu şiirin, destan, koşma, semai, var
sağı gibi şekillerinin son dörtlüklerinde, 
şairler kendi adlarını söylerlerse de bir 
şifahi edebiyat cilvesiyle, halk hafızası 
bu isimleri değiştirip yerine kendi bil
diği ve sevdiği bir adı koyabilir. Diğer 
tarafdan divan şiirinde olduğu gibi aşık 
tarzı şiirde de nazire vardır. Ayrıca halk 
şiirlerini biraraya toplayan cönk yazar
larının da, her türlü araştırma ve şüp
heden uzak kalarak bu isimleri yanlış 
yazdıkları olmuşdur. Bu sebeple bir cönk
de Karaca Oğlan adına yazılı bir koş
ma'nın bir başka cönkde Öksüz Aşık 
adına kayıdlı olması pek mümkündür. 
Bu şiirlerdeki imzalara bakarak aldanan
lar da olmuşdur. 

Bu çeşit halk şiirlerindeki devir, hayat ve üslup 
aydınlatıcı çizgileri bulmak ve bir şairin şirilerini di
ğerlerinden mümkün olduğu kadar ayırmak büyük 
tecrübe, geniş dil ve tarih bilgisi ve metodlu bir araş
tırma ile az çok mümkün görülebilir. Bu sebeple ki
tabımızın bu bölümlerindeki bilgiler ve örnekler yu
karıdaki tereddüdlerin ışığı altında, ihtiyatlıdır. 

* 

XVI J .  asrın tanınmış sazşairleri, başta Karaca 
Oğlan, Gevheri ve Aşık Ömer olmak üzere, Kul 
Oğlu, Katibi, Kayıkcı Kul Mustafa, Aşık, Aşık 
Halil, Üsküdari, Keşfi, Siyahi, Memi Oğlu, 
İbrahim, Kul Deveci, Kamil, Benli Ali, Demirci 
Oğlu ve Taınışvarlı Gaazi Aşık Hasan'dır. Bun
lardan : 

Kuloğlu İstanbul'da saray çevresin-
de yaşamış, bilhassa Sultan 

Dördüncü Murad'dan iltifat görmüş ; Birinci Ahmed, 
Birinci Mustafa, İkinci Osman, Dördüncü Murad, 
Sultan İbrahim ve Dördüncü Mehmed zamanlarını 
idrak etdiği tahmin olunan bir sazşairidir. Yine muh
temelen, Yeniçeri ordusuna mensup ve saray çevre
sinde sözü geçer, itibarlı bir kimse olduğu sanılmak
dadır. 

Adı, şahsiyeti ve mevkii hakkında ileri sürülen 
ihtimaller, henüz birer ihtimal olmakdan ileride de
ğildir. Sultan Dördüncü Murad'ın vefatı ve Sultan 
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İbrahim'in padişah oluşu zamanında ;  Sultan Murad'ın 
ağzından söylediği elveda' redifli bir koşma'sı, bu şai
rin hem yaşadığı zamanı, hem de bu devrin, Sultan 
Murad gibi bir padişahı kaybetmekden doğan duygu 
ve düşünce alemini ifade etmesi bakımından, tarihi
içtimai bir vesikadır : 

Sultan Murad eydür şimdi zamane 
Bana da kahnadı beyler, elveda 
Büküldü kametim döndü kemine 
Gezip seyrettiğim iller elveda 

Ardımca süzülü gelen melekler 
Tersine devretti çarh-ı felekler 
Yeniçeri, Sipahiler, Solaklar 
Önümce yürüyen kullar elveda 

Gazaya gitmeğe beyler dizilsün 
K10.Jlarıınm esiınisi yazılsun 
Tabutum. düzütsün, kabrim kazılsın 
Varup seyretdiğim çöller elveda 

Ecelim yetişdi, yıldızım indi 
Dostlarım ağladı, düşmanım güldü 
Yapılan kadırga'm deryada kaldı 
Şu Malta'ya giden yollar elveda 

Kul Oğlu dostların yüzü ağ olsun 
Düşnıan olanlarun bağrı dağ olsun 
Sultan İbrahim Han şinıdi sağ olsun 
Harben fethettiğim iller elveda 

Kul Oğlu, umumiyetle aşk, düşünce ve kahraman
lık şiirleri söyliyen bir şairdir. Elde mevcut şiirlerin
den divan şiirinin bazı kelime, mefhum ve terkible
rini bildiği ;  divan tarzında da şiirler, nazireler söyle- · 
diği anlaşılmakla beraber4; Kuloğlu, şiirlerinde divan 
şiiri mektebinden ziyade halk söyleyişinin incelik ve 
güzelliklerini yaşatmış, bir saz şairidir. 

* 

K a t i b i Bir koşma'sındaki : 

Kayıkcı, Kuloğlu, Katibi geda 
Hakk'ın emri ile dile gelınişdir 

Mısralarıyle, sazşairlerinin ilahi bir kaynakdan 
izinle dile geldiklerini belirten Katibi ( Eğer bu koş
ma kendisinin ise ) bir tarafdan da Kayıkcı Kul Mus
tafa ve Kuloğlu ile çağdaşlığını belirtiyor, demekdir5. 

Şiirlerine muhtelif cönklerde rastlanan Katibi, 
Dördüncü Murad devrinin sazşairlerindendir. Şairin, 
hükümdarı adına söylediği ve : 

Katibi ol zıll-i Yezdan Hazret-i Sultan�Murid 
gibi mısralar ihtiva eden bir divan'ı, bu ihtimalin 
bir delilidir. 

4 Bkz. Cahid Öztelli, Kuloğlu Hakkında, Türk 
Folkloraraştırmaları, 17 ,  1 9. Aralık 1 950. 

Bu isimlerin sayıldığı mısradaki geda keli
mesının Geda veya Gedai mahlaslı, bir batka saz
tairinin adı olmak ihtimali zayıfdır. 
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Evliya Çelebi'nin de XVII .  asır sazşairleri ara
sında saydığı Katibi, aşık edebiyatında ahenkli şiirler 
söylemiş ; bu edebiyata duygulu ve sanatkar benliğin
den bir şeyler katabilmiş ve az çok şahsiyet yapabil
miş, samimi bir aşk şairidir. 

Onun aruz'la söylediği şiirler ve şiirlerinde kul
landığı divan edebiyatı kelime, tabir ve terkibleri, bu 
şairin klasik şiir kültürüne yabancı olmadığını göste
rir. Aruz'u kullanışı, diğer bütün sazşairlerinde olduğu 
gibi, beste'nin vezni bütünlemesinden doğan bir imale 
bolluğu içindedir. Buna mukabil, hece ile terennüm 
etdiği koşma ve semai'lerinde ahenk daha kudretli 
ve daha sağlamdır. Onun : 

Gönül aşk atına binelden beri 
Muhabbet menzilin ala-gelınişdir 
Pervine-veş şem'a yanaldan beri 
Benzimiz sararıp sola-gelınişdir 

Dertli bülbül bahçelerde bağlarda 
Figan eder yaz geldiği çağlarda 
Mor sünbüllü, gonca güllü dağlarda 
Ferhad Şirin'ini bula-gelınişdir 

Katibi der hayalini gördüğüm 
Gece gündüz hayaline yeldiğinı 
Severler güzeli elbet sevdiğim 
Yalancı dünyada ola-gelnıişdir 

koşması, gerek kendi asrının, gerek sonraki asırların 
sazşairleri tarafından nazire yolu ile tekrarlanan şiir
lerdendir. Bazı cönklerde aynı koşmayı kendisinin 
de birkaç türlü söylediğini gösteren örnekler görülürse 
de bu şiirlerin hepsinin Katibi'nin olması çok şüphe
lidir. 

Ya boydan boya, acı, tatlı, savaşlarla geçen bir 
asrın şairi oluşundan; yahud bizzat harblere katılan 
bir ordu şairi olmasından; ya da ordu şairleri ara
sıncia vazife görmesinden doğan bir ifade ile, Katibi'nin : 

Gönül k�l'asından toplar atıldı 
Sanırsın vücudum burc u bedendir 
Gözüm yaşı ununanlara katıldı 
Ben de bilemedim aslı nedendir 

Gavvas olub aşkın bahrine dalan 
Arayub gevherin kanını bulan 
İşinin önünden sonu hayr olan 
Dost yolunda ikrarını güdendir 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Katibi, yolunu, erkanını güt 
Daim eksik etme kendüye öğüt 
Naını iyilikle anılan yiğit 
Dünyada kemliğe iyilik edendir 

gibi, aşk, savaş, ahlak ve tasavvuf unsurlarını bir
araya getirerek söylediği şiirler de vardır. Onun bu 
tarz şiirlerinin Girid harbi şairlerine aid cönklerde 
bulunuşu, ayrıca dikkate değer ip uclarındandu.6 

G Bkz. Cevdet Duman, Türkülerle Girid Sava
şı, Hayat, Tarih Mecmuası, Sayı: il, Aralık 1 967, 
s. 26. 
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K a y ı k ç ı  K u l  
M u s t a fa 

Bu asrın diğer şöhretli bir 
şairi de Kayıkcı Kul Mus
tafa'dır. 

Kul Mustafa, şiirleri-
nin güzelliğinden ziyade, 

yaşadığı devrin tarihi, içtimai mevzularını işleyişi ba
kımından mülrımdir. Gençliğinde meşhur denizci 
Murad Reis'in maiyetinde Cezayir'de bulunduğu 
anlaşılan Mustafa'nın Kayıkcı unvanını da bu sırada 
aldığı sanılıyor. Aynı çağlarda, Murad Reis'in yarar
lıkları için şiirler söyleyen Kul Mustafa'nın, Sultan 
İkinci Osman'ın şehid edilişi üzerine ve İran Şahı 
Abbas'ın, Bağdad'ı zabdedişi dolayısıyle söylenmiş 
şiirleri de vardır. Sultan Dördüncü Murad'ın Bağdad 
seferi hakkında söylediği şiirlerden bir destan da, Türk 
halkı arasında hala yaşayan, meşhur, Genç Osman 
Hikayesi'nin doğmasında ve yayılmasıııda tesirli 
olmuşdur7. 

Kayıkcı Kul Mustafa'nın, ı;iah Abbas'a hitaben 
söylediği : 

Vaktine hazır ol ey Acem Şahı 
Mağribden üstüne asker geliyor 
Yıkacaktır tacın ile tahtını 
Sultan Murad Han (ın) kendi geliyor 

dörtlüğü ile başlı yan ve : 

Elli bin (var) benim benim deyici 
Altmış bin de (tatlı) cana kıyıcı 
Yetmiş bin de siyah postal giyici 
Seksen bin de Tatar Han'dan geliyor 

gibi sayıp döküşlerle devam eden bir destanı, Türk 
halk şiirinde an'ane haline gelmiş bir söyleyişin, eski 
örneklerindendir. Bu söyleyiş, asrın en namlı sazşairi 
Karaca Oğlan'a atfedilen ve : 

Hazır ol vaktine Nemçe kıralı ! 
Yer götürmez asker ile geliyor ! 
Patriklerin inmiş tahttan diyorlar 
Bir halife kalmış o da geliyor ! 

Gelen Ahmed Paşa'n kendidir kendi 
Altmış bin dalkılıç küsuru cündi 
Kaçma kafir kaçma ölümün şimdi 
Hacı Bektaş Veli kalkmış geliyor ! 

gibi dörtlüklerle tertiplenmiş bir destan'la iştirak lıa
lin<lcdir. İlk defa hangi ordu şairi tarafından söylen
diği şimdilik vazıh olmayan bu tarz deyişler, yani 
düşman üzerine yürüyen maddi ve manevi kuvvetle
rin birer birer sayılması, bunlarla kalmamışdır. Bu söy
leyiş, sazşaırleri arasında asırlarca devam eden müşterek 
bir ifade olmuşdur. Bilhassa XVI II. asırdan bu yana, 
Türk-Moskof savaşları için söylenen bu yürüyüş 
destanları, düşman üzerine yürüyen ; imparatorluğun 
her tarafından kopup gelmiş ; yaşayan ordularla, önce 
şehidlolup şimdi:_riih orduları haline gelmiş eren-

Kul Mustafa'nın bu destanı ve bu destan
dan doğan Genç Osman Hikayesi için, bu bahsin 
devamındaki Halk Hikayesi başlıklı bahse bakınız. 
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!erin, evliyaların isimlerini birer birer sayıp dökmek 
suretiyle ; başlayan savaşa bir heybet ve orduya bü
yük gayret verici bir ifade yaratmıştır8. İşte Kayıkcı 
Kul Mustafa tarafından Sultan Dördüncü Murad'ın 
Bağdad'a yürüyüşü dolayısıyle söylenmiş bu destan, 
bu kadar geniş bir ortak destan an'anesinin ilk örnek
leri arasında bulunması bakımından mühimdir. Ka
yıkcı Kul Mustafa'yı bir kısım çağdaşlarından ayıran 
bir özellik de onun adına yazılan şiirlerde divan şiiri 
kelime ve terkiplerinin dikkati çekecek derecede az
lığıdır. Bu şair : 

Eğer sorarsan halimden 
Bir cansız ölüyüm şimdi 
Aldayub gönlüm alaldan 
Divane, delüyüm şimdi 

Geceler girer düşüme 
Başım erişmez yaşıma 
Buyruk değilim başıma 
Bir bey'in kuluyum şimdi 

Ben çekdiğim kimler çeker 
Gözlerim kanlı yaş döker 
Bulanık bulanık akar 
Dağların seliyim şimdi 

Ben yare nittim neyledim 
Aşkın deryasın boyladım 
Yüzümü türab eyledim 
Geçenin yoluyum şimdi 

Kul Mustafa eydür coştum 
Aşkın deryasına düşdüm 
Çok şükür yare buluştum 
Alemde uluyum şimdi 

gibi sade ve samimi söyleyişlerle - dil bakımıııdan 
daha çok Karaca Oğlan tarzını andıran bir üslup 
kullanmışdır. Bu bakımdan onun şiirlerindeki halk 
deyim, kelime ve terimleri, Türk sazşairleri tarihini 
araştıracaklar için ihmal edilemiyecek bir dil ve söy
leyiş malzemesidir. 

Kul Mustafa'nın Sultan İkinci Osman'dan ve 
Dördüncü Murad'dan sonra Sultan İbrahim devrin
de de hayatta olduğu gibi, hakkında elde edilen bil
giler arasındadır9. Aynı şairin dördüncü Murad dev-

Halk edebiyatımızdaki bu tarz destanların 
XVlll. ve XIX. asırlardaki devamı hakkında bilgi 
ve örnekler için Bkz. Nihad Sami Banarlı, Halk Şiir
leriyle Türk-Moskof Savaşları ; Yürüyüş Destanı ve 
Silistre Destanı. M ydan Gazetesi, sayı: 1 78, 1 79, 
1 80; İst. 1 1 , 1 8, 25 Haziran 1 968. Kul Mustafa'nın 
diğer tarihi türkü ve destanları için bkz. Prof. Dr. 
Köprülüzade Mehmed Fuad, Kayıkcı Kul Mustafa 
ve Genç Osman Hikayesi, İst. 1 930, s. 8-20. 

Bu asır sazşairlerine aid şiirlerin yazıldığı 
cönklerde yine Kul Mustafa adına rastlanan bazı 
şiirler ise ikinci bir Kul Mustafa'ya aid görünmek
dedir. 
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rinde Saray'a intisab eden halk şairlerinden olması 
ihtimali de vardır. 

Telli Turnam bizim yerden ne haber 
Aceb bizim yerlerimiz nic'oldu 
Bülbül uçdu gurab kondu dallara 
Mor sünbüllii bağlarımız nic'oldu 
Bu dünyada biz çekelim kahırlar 
Dost elinden hem içelim zehirler 
Issız kalmış han, odalar ahırlar 
Hükmü geçen beylerimiz nic'oldu 
Ulu hendeklerden sular akar mı 
Nazlı dilber arkamızdan bakar mı 
Hiç bir dağa iki duman çöker mi 
Zulünıetde kalan yerler nic'oldu 
Kul Mustafa dediceğin etti mi 
Felek işimize ağu kattı mı 
Her birimiz bir diyara gitti mi 
Ölen öldü sağlar1Dl1Z nic'oldu 

Ben bir garib idim şanına geldim 
Misafir kondum (efendim) bir han içinde 
Çok şükürler olsun Mevla'ya buldum 
Cevahir dolusu mercan içinde 
Neyleyinı sevdiğim nice edeyim 
Her kanda gidersen arar bulurum 
Gözün ile kaşlarından bilürünı 
Görünce gül yüzün bin can içinde 
Bula-bula'larun da yad olsun gülden 
Sakın güzel erkanından yolundan 
Bu gün geçe-yazdım garip serimden 
İk'ellerin görsem al kan içinde 
Kul Mustafa eydür yürekden candan 
Ne aceb sevdiğim kaçarsın benden 
Ayrılmak kaabil mi sevdiğim senden 
Meğer kellem düşe meydan içinde 

Asrın, Karaca Oğlan gibi, 
Öksüz Ali Gevheri, Aşık Ömer, Kati-

bi, Kul Oğlu v.b. gibi şairle
rinin şiirleri bulunan eski cönklerde adına biraz 
sıkca rastlanan bir şair de, asıl ismi Ali olan, Öksüz 
Aşık' dır. 

Şiirlerini Öksüz, Öksüz Aşık ve Öksüz Ali 
mahlaslarıyle söyleyen bu şair, yakın zamanlara kadar 
XVI. asrın Öksüz Dede'si ile aynı insan samlmışdır. 
Bugün de bu mevzüu çok kat'i konuşmak mümkün 
değilse de Öksüz Aşık'ın Öksüz Dede'den daha başka 
ve daha yeni bir şair olması daha kuvvetle muhtemeldir. 

İsminin Ali olduğunu önce iki kıt'alık bir türkü
sünde gördüğümüzlO Öksüz Aşık'ın, kendi Ali adı 

Kayıkcı Kul Mustafa'nın umumiy tle kahra
manlık şiirleri ve merdce söyleyifleri yanında bu 
ikinci fairin deyişlerinde sıla hasreti çeken, muz
tarip ve kötümser bir ifade bulunması, onun Kayıkcı 
Kul Mustafa'dan ayrı bir şahsiyet olduğunu dütün
dürmüşdür. Elimizdeki bir cönkde bulunan ve bu 
hissi veren tiirlerden ikisini başka bir Kul Mustafa' 
ya aidiyeti düşüncesiyle burada kaydediyoruz: 

ıo, 11 Bu türkü ile bu tencis'in bütünü ve Ök
süz Ali'nin diğer şiirleri hakkında batka bilgiler için 
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etrafında söylediği bir tecnis de bu ismi açıkca mey
dana koymakdadır : 

Şu garip gönlümün nesin sorarsın 
Her dem yar elinden yaralı sine 
Yar merhem etmezse onulmaz yaranı 
Ölür de giderim yaralı sine 

Öksüz kayd ü bend olmuş bendine 
Bend olmuşum ben de senin bendine 
N'ola sual etse bir de kendime 
Yaren nerde dese yar Ali'sinel l  

Gurbet sızısı ile söylenmiş bir şiirine, içinde Girid 
savaşı'na aid şiirler bulunan bir cönkde rastladığımız 
Öksüz Aşık'ın da yine bir ordu şairi olması ve Girid'e 
gitmiş bulunması mümkün ve muhtemeldirl2. Aynı 
şairin Tuna nehri için söylediği güzel bir türkü ise Tu
na boylarında türküler söyliyen sazşairlerimizden bize 
kadar uzanan çok duygulu bir sesdir : 

MisaI-i cennetdir evvel bahan 
Açılır kırmızı gülü Tuna'nın 
Öter bülbülleri leyi ü neharı 
Eser bad-ı saba yeli Tuna'nm 

Türaba gark olmuş yerdedir yüzü 
Gökden iner cemre sökülür buzu 
Arzulayıp akar Karadeniz'i 
Çok gedalar alur seli Tuna'nın 

Alanıan Dağı'ndan beri geçmişdir 
Engerus ilinden yollar açmıştır 
Analar ağlatıp kanlar içmiştir 
Söylenıeğe yoktur dili Tuna'nm 

Kimse bilmez anın kandedir başı 
Dalgalanıp gelir yeğindir cuşu 
Eksik değil yaylasının savaşı 
Leş ile doludur gölü Tuna'nm 

Öksüz Aşık bunu böyle dedi mi 
Selinılanıış Belgırad'ı Budin'i 
Almış bir ovayı akar kademi 
Serhadlere uğrar yolu Tuna'nınl3 

Bkz. Nihad Sami Banarlı, Öksüz Ali, Halk Bilgisi 
Haberi ri, sayı: 53, ist. 1 936; M. Fuad Köprülü, 
Saztairleri, S. 60, 61, 76-89 ve Hasan Eren, Türk 
Saztairleri Hakkında Araştırm3<lar, Ank. 1 952 (Bu 
eserlerde ,air Öksüz Dede adiyle tanıblmıtdır.) 

1 2 Bkz. Girid'de Saztairleri. (müteakip sahife
lerde) 

ıa Öksüz Aşık'ın bu şiiri, Prof. Fuad Köp
rülü'nün, XVI. Asır Sonuna Kadar Türk Saztairleri 
(İst. 1 930) kitabındaki şekli ile, Kul Mehmed adına 
rastlanan şekli ve Karaca Oğlan imzasıyle yazılı 
üçüncü bir tekli arasında bir metin bütünleme yolu 
ile meydana getirilmitdir. Köprülü'nün eserinden 
başka Bkz. Nihad Sami Banarlı, Tuna Boyunda Saz
tairlerimiz, Atsız Mecmua, 2 ve Abdülkadir (İnan:) 
Karaca Oğlan'a Dair, Halkbilgisi Haberleri, sayı 13. 
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Öksüz Aşık'ın, devrinde hayli tanınmış bir şair 
olduğu, bir de meşhur sazşairleri Aşık Ömer'in Şiir
nıime adlı manzı'.ımesinde, ondan : 

Öksüz aşık deyişleri aseldir 

gibi medihkar bir mısra ile söz etmesinden bellidir. 14 
Bununla beraber, bazı şiirlerine asrın diğer şairlerinin 
imzasıyle de rastlanan ve böylelikle de beyitleri, di
ğerlerinin şiirlerinden büyük bir üslup farkıyle ayrıla
mayan Öksüz Aşık'ın hayatı hakkında bilgimiz çok 
dumanlı olduğu gibi, şahsiyeti hakkında da kat'i söz 
söylememiz - şimdilik - mümkün değildir. 

XVII. asırda, kaderin ken-
Girid 'de dilerini Girid'e topladığı; 

Sazşairleri Hanya'nın, Kandiye'nin mu-
hasara ve fetihlerinde bu
lunmuş, ordu şairleri vardır 

ki bunlar aşık edebiyatı tarihine, bilhassa Girid harbi 
için söyledikleri şiirlerle yerleşmişlerdir. 

Bu şairler, 22 Ağustos 1645 de, Girid'de Hanya'
nın zaptı ile neticelenen ve 55 gün süren Türk muha
sarası'ndan başlıyarak uzun süren Girid Harbi'nin 
çeşitli safhalarını birtakım kahramanlık türküleri 
halinde saz şiirine işlemişlerdir. 

Bazılarının daha başka şiirleri bilhassa aşk şiirleri, 
tabiat şiirleri, dini, ahlaki şiirleri de bulunan Girid 
Harbi şairlerini biraraya getiren kaaer, bize onlar 
vasıtasıyle bu harbin ordu şairleri gözüyle görülüp 
saz şiiri lisanıyle ebedileşen safhalarını tanıtmış olmak
dadır. Yapılan neşirlerden anlaşıldığına göre, başka 
başka ellerde bulunan bazı cönkler, Girid şairlerinin 
muhtelif şiirlerini biraraya getirmekde birleşiyorlar. 1 5  
B u  mevzuda birleşilen diğer bir nokta d a  Girid Har
bi'nin acı, tatlı çeşitli tecellileri karşısında Girid Harbi 
şairlerinin birbirine çok yakın şiirler söylemiş olma
larıdır. 

Türk ordu ve donanması Girid Fethi'ne 1645 
de gönderilmişdi. Bu sefer, Sedad Yusuf Paşa kuman
dasında yapılıyordu. Önce, Hanya, Rumeli Beylerbeyi 
H:;.,.ın Paşa tarafından kuşatılmış ve 55 gün süren 
muhasara'dan sonra fethedilmişti. Bu zaferin ilk müj
desini bir kahramanlık türküsü halinde devrin padi
şahına arzeden şair, aynı zamanda asrının şöhretli 
bir sazşairi olan AŞIK dı, ki Hanya'nın zaptını, bü
tün Girid'i almış gibi sevinçle, şöyle müjdeliyordu: 

14 Bkz. Öksüz Ded -Öksüz Aşık (C. Öztelli, 
Türk Dili, 2 1 ,  1 953, S. 641 .  

ı ı;  B u  mevzuda yapılan belli başlı neşriyat için 
§U makale ve eserlere bakılmalıdır: 

Nihad Sami Banarlı, Halk Şiirlerinde Girid Sa· 
v-aşı ve Şair Aşık Hakkında Notlar, Kültür Haftası 
M. 27 Mayıs 1 936 ve Ülkü M. Sayı: 56, Ekim 1 937; 
Fevziye Abdullah, XVll. Asır Sazşairlerinden Üskü
dari, Ülkü M. Sayı: 44, Ekim 1 936; Hasan Eren, 
Türk Saz,airleri Hakkında Araştırmalar, Ank. 1 952; 
Cevdet Duman, Türkülerle Girid Savaşı, Hayat Ta
rih Mecmuası, Sayı: 1 1,, 1 2, Aralık, 1 967, Ocak 
1 968. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Girid defterleri irsil olundu 
Hik-i izzetinde bil Pıidişihım 
Cümle adüvlerin bağrı delindi 
Sen gül gibi açıl hey Padişihım 

Top tüfek sesinden inledi dağlar 
Yanar ateşlerden açılur bağlar 
Venedik kıralı ıih edüp ağlar 
Akar gözlerinden sel Padişahım 

Gaaziler kılıcın alur destine 
Cümlenin muradı küffar kasdına 
Elli beş günde Girid üstüne 
Ser verüb ser aldı kul Pıidişihım 

Macar kıralına gönder ricali 
Haraç versün deyu gedıisı bıiyı 
Akdeniz'de fetheylerse Malta'yı 
Andan İslıimbol'u al Pıidişıihım 

Yaşa ey sıidetlu Sultıinım yaşa 
Hak dinimiz batıla dönmez hişi 
Havada kuzgunlar süzüldü leşe 
Üle malum olsun bil Padişahım 

Garib Aşık bunu böyle der idi 
Kalmayub düşmaı m bağrı eridi 
Bin elli beşinde r, .dık Girid'i 
Gaayet mübıireLdir hal Padişahım. 

Fakat şair Aşık'ın bu sevinci uzun sürmemişdi. 
Çünkü Hanya'nın zaptından sonra Girid Savaşı çok 
uzamış, adanın merkez şehri olan Kandi'ye bir türlü 
alınamamıştı. Aradan yıllar geçdikce, Girid Savaşı 
çok zayiat verilen, şevk kırıcı, gurur kırıcı bir çehre 
alıyordu. Savaşı iyi idare edilmeyişi ; merkezden bes
lenemeyişi ve bilhassa ehil ellere verilmeyişi gibi, dev
rin tarihi, siyasi ve askeri zaaflarını, burada tahlil 
ve tafsil etmiyeceğiz. Bu mevzuda yine şair 1\şık'ın 
manzum bir şikayeti, Girid'de çekilen ıztırabın dik
kate değer bir ifadesidir : 

Ağalar, Beyler zulüm değil mi bize 
Demürden yayımız çekilmez oldu 
Kanlar da saçarlar yaralı dağlar 
Gözlerimiz kandan açılmaz oldu 

Küffar ile cenk ederek hasmıine 
Kılıçları pek çekelüm düşmıine 
Yazık değil midür din-i islıime 
Karıştı küffara bilinmez oldu 

Küffar ile cenk edelüm cin ile 
Kılıçlar çekilsün intikam ile 
Dereler de doldu kızıl kan ile 
Sular da bulandı içilmez oldu 

Şol yer neler eder dünde bugünde 
Mevlam fırsat versün bize sonunda 
Yıkılası Kandiye'nin önünde 
Şehid mezarından geçilmez oldu 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Bütün bu geçen zaman içinde Girid Harbi şairlerini 
derin bir sıla sızısının kapladığı görülür. Türk Halk 
Edebiyatı'ndaki vatan temini ve vatan hasreti'nin 
vatandan uzak bir adada geçen nice ıztıraplı ve mu
vaffakiyetsiz yıllar içinde kazandığı gerçek, samimi 
ve coşkun ifade dikkati çeker. Sıla sızısı, önce Aşık'ın 
lisanında günün hadiseleriyle birlikte şu şekilde anla
tılır : 

Diyir-ı gurbette gönlüm eğlenmez 
Yarabbi sen nasib eyle sılayı 

Bir güzele deki gönlüm bağlanmaz 
Yarabbi sen nasib eyle sılayı 

Leyi Ü nehir, ceng ü cidal işimiz 
Neler çeker şol garibçe başımız 
Seller olup çağlar akar yaşımız 
Yarabbi sen nasib eyle sılayı 

Asker-i islim saf olub dizilir 
Gece olunca metrisler kazılır 
Düşen şebid kalan gaazi yazılır 
Yarabbi sen nasib eyle sılayı 

Garib Aşık eydür behey gaaziler 
Derdim çokdur yirelerim sızılar 
Yardım etsün bize kırklar yediler 
Yarabbi sen nasib eyle sılayıl6  

Bütün bu yakından duyulmuş söyleyişler, Aşık 
mahlaslı sazşairinin Girid Harbi'nin acı tatlı nice saf
halarını biz:.at yaşamış bir ordu şairi olduğunda şüphe 
bırakmıyorlar. Bu şairin yurd, millet ve din uğruna 
girilen savaşlarda duyduğu samimi heyecan, onun 
gönül ürperişleriyle söylenmiş şiirlerinde de aynı kuv
vetle mevcuddur. Aşık'ın, devrinde, epey şöhret kazan
mış ve bir kısım sazşair!erini üslubunun tesirinde bı
rakmış ; şiirlerine nazireler söylenmiş bir şair oluşu da 
bundandır. Bazı şiirleri, bu ordu şairinin de, diğer 
çağdaşları ve meslekdaşları gibi, divan şiiri'nin dili
ne, kültürüne hiç olmazsa tesirine vakıf olduğunu gös
termekdedir. Türk halk edebiyatında Dede Korkut 
Hikfıyeleri'nden ve Yunus tarzı şiirlerden beri takib 
edegeldiğimiz, herhangi bir tabiat tavsirini, bir şeyin 
niçin söylendiğini veya herhangi bir müddeayı türlü 
deliller getirerek söyleme geleneği Aşık'ın şiirlerinde 
de kuvvetli bir ifade bulmuşdur. Şairin aşağıdaki se
maisi bu tarz söyleyişin bir örneğidir : 

Tanrının arslanı Ali 
Gaazilik içinde yolu 
Seyyid Gaazi gibi veli 
Anlar da sevdi güzeli 

Halil murid alub geldi 
İsmiil'i kurban verdi 
Yusuf, Züleyhi'yı sevdi 
Biz de severiz güzeli 

l6 Bu Türkü"nün ilk ne,ri için Bkz. Cevdet 
Duman, Hayat, Tarih Mecmuası, Türkülerle Girid 
Savatı1 Ocak, 1 968, 

Getirmem gönlüme gussa 
Gökden yere inen İsi 
Tur Dağı'nda yatan Musa 
Anlar da sevdi güzeli 

Ferhad çün dağları deldi 

Şiriıı'in yolunda öldü 
Ali'ler, veliler sevdi 
Biz de severiz güzeli 

Gördü Aşık neler okur 
Dili bülbül gibi şakır 
Ömer, Osman, Ebubekir 
Anlar da sevdi güzeli 

Biz de severiz güzeli! 7 
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Böylelikle aşikane bülbül gibi şakıdığını bir te
fahür çizgisi halinde belirten bu XVII .  asır şairinin 
asıl Girid Savaşı'na dair manzumeleridir ki halk gö
züyle görülen ve halk dili'yle terennüm edilen Türk 
savaşları tarihi'nin çok değerli vesikalarıdır. 

* 

Girid Savaşı'nın, bize adeta günlük hatıralarını 
bırakan ikinci mühim bir ordu şairi de SEYYAHİ'
dir. Seyyahi, aynı zamanda Şehzade Cem'den sonra, 
Türk edebiyatında vataa dışında geçen mahzun gün
lerin doğurduğu bir duygulanışla, samimi vatan has
reti şiirleri söyliyen, ilk sazşairi'dir. 

Aşık gibi, Seyyahi'nin de hayat hikayesi hakkında 
yeter bilgimiz yokdur. Ancak onun, tıpkı Aşık gibi, 
Girid Savaşı'na katılan bir şair olduğunu bize bırak
dığı şiirlerden ve bu şiirlerin diğer Girid türküleriyle 
aynı cönklerde bulunmasından öğreniyoruz. 

Girid'de Hayfa fethinden sonra girişilen Kandiye 
l\luhasarası yıllarında Türk ordusunun orda çektiği 
zahmeti ve ana vatandan uzak ve yardım bekleyiş 
anlarını, Seyyihi, şöyle mısralarla tesbit ve ifade et
mişdir : 

Yi İlıihi donanmayı sal bize 
İki gözlerimiz yollarda kaldı 
Bizim ahvalimiz malumdur size 
Asikir-i İslim girdabda kaldı 

* 

Alçakda yüksekde yatan erenler 
Kandiye fethine imdid isterüz 
Beytullaha varub yüzler sürenler 
Kandiye fethine irndid isterüz 

* 

Savaş esnasında Sultan İbrfıhim'in vefatı haberi 
üzerine, hükümdarı için bir de mersiye söyliyen Sey
yahi'nin elimizde Girid Savaşı'na dair 12 türküsü 
vardır. Bunlar arasında her bakımdan mühim değeri 
olan vatan hasret! türküsü de şöyledir : 

11 Bkz. Nihad Sami Banarlı, Şiir Aşık Hak
kında Notlar, Ülkü, ıayı: 58, Ankara 1 937. 
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Kanı sende sürdüğümüz dem kanı 
Hatır etsem şaşırırım ben anı 
Derim ben ilı edüb andıkca seni 
Gözüm yaşlar döker, ağlarını vatan 

Takdirde bu imiş serde yazılar 
Kıran düşdü dertli yürek sızılar 
Şeyda gönül işte seni arzôlar 
Hasret beynimizi dağladı vatan 

Der Seyyalıi gör neyledi zamane 
Kaddimi büküp döndürdü kemane 
Çeşmimiz yaşı karıştı umınane 
Bahar seli gibi çağladı vatan 

Seyyahi'nin diğer dikkate değer bir türküsü de 
Şair Aşık'ın Hanya'nın fethi dolayısıyle söylediği se
vinç şiirine naziresidir. Anca bu nazire, il sevincin 
aksine, devrin padişahına hitaben söylenmiş bir şikayet 
türküsüdür. Aynı vezin, aynı kafiye ve aynı redifle, 
söylendiği halde bu türkünün mısralarında birincinin 
tam tersi olan bir ince şikayet ve bir ıztırap lisanı vardır:  

Girid'de olan kulun balini aman 
Liitfundan sual et, bil Padişilııın 
Hudaya kalmıştır işimüz heınan 
Gaayet mükedderdür hal Padişahım 

Ceyhun olub akar çeşmimiz seli 
Esti başımızda belanın yeli 
Bunca yıl bekleriz girdab-ı gamı 
Hayal oldu vatan, il Padişahım 

Cüda düşdük (işte) dost ile eşden 
Doludur gözümüz kan ile yaşdan 
Uğrunda geçtik (biz) can ile başdan 
Emrine muti'dür kul Padişahım 

Yüzler süremedik ol hıik-i paye 
Gitti elimizde olan sermaye 
Bakarız boynumuz eğip deryaya 
Ahir vermez gibi yol Padişahım 

Der Seyyalıi hasb-i halini söyle 
Hasret kıyamete kalur mı böyle 
Girdabda esir olduk terahhum eyle 
Esirine merhamet kıl Padişahıml 8  

B u  Türkülerden anlaşıldığına göre Girid'e girdab 
derneğe başlayan ordu şairleri arasında müşaareler 
olmuş, bu arada evvelce söylenmiş şiirlere yeni va
ziyetler karşısında, zamana ve hale göre yeni nazi
reler söylenmişdir. 

Bu bakımdan Seyyahi'nin türküsü ile Aşık'ın 
türküsü arasında en dikkati çeken mısrfı oyunu , Aşık'ın 
evvelce : 

1 8  Seyyahi"nin b u  türkülerinin 
ğer tiirleri için Bkz. Cevdet Duman, 
rid Savafı, Hayat, Tarih Mecmuası, 
Qcak 1 968 sayıları, 

bütünü ile, di
Türkülerle Gi
Aralık 1 96 7 -

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Gaayet mübaretdir hal Padişahım 
şeklinde söylediğini, Seyyahi'nin 

Gaayet mükedderdür hal Padişahım 

diye bir nükte bir şikayet mısraı haline koymasıdır. 
Bu cenk ve ahval türküleri yanında, kuvvetli aşk ve 
heyecan şiirlerine de rastlanan Seyyah!, her halde bu 
asrın çok dikkate değer onlu �airlerinden biridir. 

* 

Girici Savaşı'nın diğer şairleri, Keşfi, Üsküdari, 
Yamak, Kul Muslu, Memioğlu, Şahinoğlu ve 
Mecnun mahlaslı sazşairleridir. Bu şairlerin de eli
mizde bulunan Girid türküleri, umumiyetle Kandiye 
Muhasarası yıllarında çekilen ıztırabın manzum ve
sikaları mahiyetindedir. Bunlardan Yamak mahlaslı 
şairin : 

Gece gündüz efgaan edüb ağlarız 
Şad eyle kulların güldür Yarabbi 
Hasret narı ile ciğer dağlarız 
İmdat et vatana döndür Yarabbi 

Leyi ü Nehar ismi dilde vird iken 
AI-i Osman askeri aç kurd iken 
Kandiye Kal'ası hemen bir diken 
Liitfeyle aradan kaldır Yarabbi 

Yezidler bağrına dağlar dokunsun 
Gaaziler serine teller takınsın 
Camiler yapılsun ezan okunsun 
İslam askerini güldür Yarabbi 

Beyler, beyzadeler düştü zillete 
Yoksullar bay oldu erdi izzete 
Efendimsin, yüz tutarım Hazrete 
Yamak da bir edna kuldur Yarabbi 

gibi dörtlüklerle söylediği bir türkü hem şairinin dil 
ve sanat seviyesini, hem de Kandiye Muhasarası'nda 
çekilen sıkıntıyı aksettiren bir vesikadır. Hayatı hak
kında başka bilgimiz olmayan bu şair, ordudaki iman 
kudretini ve gaza ülküsünü dile, vezne ve kafiyeye 
hakim bir ustalıkla terennüm etmiş bulunuyor. 

Mecnun mahlaslı sazşairi de, Sultan İbrıihiın'
den sonra Dördüncü Sultan Mehmed zamanında 
devam eden savaştan acı, tatlı intibalar kaydeden 
türküler söylemişdir: 

Sultan Mehmed'in gaazi kulları 
Din uğruna şehid oldu Girid'de 
Nice anaların merd oğulları 
Kırmızı gül gibi soldu Girid'de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sanki pervaneyiz yandırdık per'i 
Minnet Hudaya kim kalmadık geri 
Der ki Mecnun AI-i Osman askeri 
Hep asladı sanman, süldü Girid'de 



TÜR K  EDEBİYATI TARiHt 

gibi dörtlükleri, onun bu söyleyişleri arasındadır. Diğer 
sazşairi Şihin oğlu'mm : 

Biz nizaz ederiz bad-ı şimalden 
Esnıez oldu nıüjde yeli nic'oldu 
Canib-i seferden, ceng ü ciddiden 
Kapandı (da) kaldı yolu nic'oldu 

tarzında ve divan tarzı ile aşık tarzını kaynaştıran 
me'yıls söyleyişleri vardır. 

Menıioğlu, Serdar Hüseyin Paşa'ya ümid bağ
lamış, inanmış bir ·lisanla onun medhini söyler: 

Be gaaziler nıerd Hüseyin Paşa'nm 
Medhini söyleyen diller şad olsun 
Kademin yüz üzre getiren amn 
Gubar olup tozan yollar şad olsun 

Kul Muslu, Girid'de Ritomnik cengini kazanan 
erler arasında bulunmanın neş'esi içindedir. Dördüncü 
Murad'ın Revan ve Bağdad seferlerinde bulunmuş, 
yahud bu seferler hakkında bilgisi olan bir şair edasıyle 
Girid'deki bu cengin taze heyecanını aksettirir : 

Ritomnik cengi anılır çok zanıan 
Böyle bir cenk daha görübnenıişdir 
Bu sene Girid'de kırılan düşnıan 
Revan'da, Bağdad'da kırılnıamışdır 

Gaazilerle biz kuşattık hisarı 
Ardın aldık, muhkenı kırdık küffarı 
Nazar etti bize Cenab-ı Bari 
Böyle bir kal'eye giribnenıişdir 

Girid Harbi, böyle birbirinden farklı duygular, 
düşünceler ve vak'alar içinde 24 yıl sürer. Bu arada, 
Memioğlu'nun, başlangıcda o kadar medhetdiği Ser
dar Hüseyin Paşa Kandiye Muhasarası'nda gevşek 
davrandığı iddiasıyle Girid'den geri çekilir. Sadrazam 
Köprülü Mehmed Paşa'nın kendisine rakip gördüğü 
ve asker arasında erliğiyle meşhur bu kumandan sonra 
bir müddet daha bocalayan Girid'e nihayet genç Sad
razam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa'nın bizzat 
gitdiği ve bu işi bitirmeğe azmetdiği görülür. 

Esasen o kadar uzun sürmesine ve o kadar çok 
şehid verilmesine rağmen, Girid'de Türk askerinin 
ümidi sönmemişdir. Bu savaşda vazife alan ordu şa
irleri'nin mühim bir kısmı ise askeri cenge teşvik et
mekden geri durmamışlardır. Bunu şair tlsküdari'
nin şu türküsünden öğreniyoruz : 

Girid için emir geldi çünkü oldu yazılar 
Merd oğlu merd olan yiğit böyle günü özüler 
Çünkü kurban içün doğar anadan koç kuzular 
Hazır olun din yoluna ceng edelüm gaaziler 

Ol küffar-ı bed-fialin bu yıl yayı yasılur 
Hak emriyle Kandiye'den kısmetleri kesilür 
Gaazi olan yiğitlerin tigi arşa asılur 
Hazır olun din yoluna cenk edelüm gaaziler 
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Üsküdari bu mahalde batnı edelüm sozunıüz 
İnşaallah dü cihanda daima ak yüzümüz 
Şehid olan hülle giyüb tel takmsun gaazimüz 
Hazır olun din yoluna cenk edelünı gaazilerl9 

Müjde gelip ehl-i islinı şad oldu 
Gaazi vezir fetheyledi Uyvar'ı 
Nenıçe lain kal'asından yad oldu 
Gaazi vezir fetheyledi Uyvar'ı 

Alaylar bağlayup safların düzüp 
Nenıçe kıralmm bağrını ezüp 
Cenge ikdanı edüp çadırın bozup 
Gaazi vezir fetheyledi Uyvar'ı 

tlsküdari hanıd et Vihid-ü Ferde 
Kuluna dest-gir olur her yerde 
Y etnıiş dört tarihte nıah-ı Safer' de 
Gaazi vezir fetheyledi Uyvar'ı 

mısralarında görüldüğü gibi, bu söyleyiş, aynı za
manda Uyvar Fethi tarihini, yine bir halk ifade
siyle belirtmekdedir. 

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa'nın işe el atması 
ile Kandiye feth edilip, Girid Harbi'nin 1 669 da parlak 
bir zaferle sona erdiğini ise bize bildiren halk şiirleri, 
KEŞFİ'nin türküleridir.20 

Bilindiği gibi, Kandiye Muhasarası'nın son gün
lerinde, Fransızlar, büyük bir donanma ile Venedik
li!ere 6000 kişilik bir yardım kuvveti göndermişlerdi. 
Fakat Fransız askeri çıktıkdan beş gün sonra, büyük 
bir mağlubiyete uğramışlardı. Çok ağır zayiat vermiş
lerdi. Bu arada IV. Hanri'nin torunu ve XIV. Louis'
nin veliahdi Duc de Beaufort da 600 arkadaşı ile bir
likde Türkler tarafından öldürülmüşdü.21 

Bir tarafdan Türk askerleri, Fransızların savaştan 
kaçarken gösterdikleri ustalığı anlatmak için : 

- Fransızların kılıçları kısa fakat çizmeleri uzun! 
Diye vecizeler söylerken diğer tarafdan aynı ocağın 
sazşairleri de bu zaferlerini türlü türküler ve destan
larla terennüm etmişlerdi. İşte Şair Keşfl'nin maalesef 
son parçaları eksik bulunan bir türküsü, bu vak'a 
üzerine söylenmişdi : 

rn, 20 Üsküdari ve Keşfi h. bilgi ile Üsküda
ri'nin bu ,iirinin bütünü için Bkz. N. S. Banarlı, 
Aynı makale ve F. Abdullah, Ülkü M. �ayı: 44, 
s. 1 1 9  ve sayı: 50, s. 1 1  7.  

Diğer bir manzumesinden anlaşıldığına göre 
Üsküdari, Girid Harbi'nden Önce, Fazıl Ahmed Pa
şa'nın Nemçelü'lerle yaptığı Avusturya seferi ve 
Uyvar fethi için de bir savaş destanı söylemitdir: 

21 Girid Harbi ve Keşfi'nin türküsünde adı 
geçen Duc de Beaufort için Bkz. Na'ima, c. 4., 5., 6. 
Raşid, C. I; Ahmet Refik, Köprülüler, s. 6 1 ;  Ham
mer, Histoire de L'empire Ottoman, C. il ; Ch. De
zobry, Dictionnaire ceneral de Biographie et D'is· 
toire • 
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Fransız kıralı oğlun gönderdi 
Venediğe im.did ederim sandı 
Cenge dayanınayub yüzin dönderdi 
Bir anda Fransız askeri sındı 

Çevirdiler ilerisin gerısın 
Tigden geçürdiler hele yarısın 
Netice bozdular küffar çerisin 
Kati olundu kıral-zıidenin kendi 

Fakat Keşfi'nin asıl, Kandiye fethi üzerine bü
tün Girid Ceziresi'nin bir Türk adası haline gel
mesini sağlayan son zafer için söylediği bir savaş tür
küsüdür ki bu cengin Fazıl Ahmed Paşa idaresindeki 
son hamlesini ve varılan neticeyi bize bir halk tarihcisi 
edasıyle bildiriyor : 

Sadrıizam Hazretleri bahadır 
Girid ceziresin adlı ceng ile 
Liitf u ihsan edüb Melikü'l-Kaadir 
Kel'esini yıkdı top tüfeng ile 

Başlayınca kal'enin savaşına 
Ağu katdı kafirlerin aşına 
Kiliselerin yıkdılar başına 
Balyemez toplardan çıkan seng ile 

Umiiın üzre cenge verildi rıza 
Gaaziler hii deyüb etdiler feza 
Bir tarafda olmamışdır bu gazi 
:mdad içün gelen ol Firenk ile 

Küffar askerine iş oldu yaman 
İtdüği hiyleye oldu peşiman 

Vire edüb çağırdılar el'aman 
Cüınlesi yek-nefes bir ahenk ile 

Keşfi gaazilere dua kılıcı 
Kılıç eti keser dua kılıcı 
Şöyl'urdular kafirlere kılıcı 
Kati olundu kıral-zidenin kendi 

Keşfi'nin bir XVII. asır ordu şairi olduğu aşı
kirdır. Bu şairin, tıpkı Üsküdiri gibi, Girid Harbi'
nden başka Tuna boylarında yapılan aynı asır savaş
larına katıldığını düşündüren bazı çizgiler, onun daha 
başka şiirlerinde görülür.22 

Aynı şairin aşıkane duygularla söylediği koşma'-
lar da yine halk ağzı söyleyişin incelikleriyle süslüdür: 

Be divane gönül çünkü bulandın 
Tuna seli gibi, durma, ak-indi 
Seyyah olub cüml'ilemi dolandın 
Gör nasi!Jin ne yüzdendir bak-indi 

22 Keşfi ve şiirleri İçin Bkz. Fevziye Abdul
lah, XVll. asır Halk şairlerinden Ke,fi, Ülkü M. 50, 
1937; Nihad Sami Banarlı, Halk Şiirinde Girid Sa· 
vaşı, Ülkü M. 58, 1 937 ve Fuad Köprülü, Türk 
Saztairleri1 Ankara, 19621 S. 1271 1 7�, 
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Olmayacak başda talih, siti.re 
Arasan bulunmaz derdine çare 
Halim arz ederim sandım o yare 
Hışma gelüb yüreğime dokundu 

Yalancı dünyaya gelelden beri 
Hatır mahzun, serde sevdi (yelleri) 
Okunurken gördüm aşık defteri 
Keşfi deyii esim.imiz okundu 

Bu asrın oldukca tanınmış sazşairlerinden Aşık 
Halil, Kul Deveci ve İbrahim ile Cezayir şairlerin
den Benli Ali hakkında lüzumlu bilgiler ve bibliyog
rafya, Fuad Köprülü'nün Sazşairleri kitabındadır. 

Aynı asırda, Kamil mahlasıyle aşık tarzı şiirler 
söyleyen Kırım Hanı Mehnıed Giray'ı ise şairlik 
kudretinden ziyade han'lar ailesinden bir sazşairi 
olması dolayısıyle, unutmamak gerekir. Bu han'ın 
şiirlerinde halk dilinde eritilmiş bir divan şiiri kül
türü ve ahengi bulunması, onun bu büyük kültüre 
hakkıyle vakıf olduğunu gösterir. 

Onun : 
Bu dehrin haline eyledim nazar 
Her biri bir derde giriftar ancak 
Kemale erince bir ile gülzir 
Bülbülün adeti ah ü zir ancak 

Aşk-ı ilahi'den abgör sebak 
Arif ol, dünyaya ibret ile bak 
İşiten yarenler dediler elhak 
Kamil'in bu sözü yadigar ancak 

gibi söyleyişlerinde görült';n eda, böyle bir kültürün 
ifadesidir. 

Fakat bu as ırda, Dördüncü 
Murad'ın Bağdad savaşında Deınircioğlu bulunmuş diğer bir ordu 
şairi, Demirci Oğlu .dur ki 

elimizde bulunan tek bir şiiriyle bile, büyük şair 
hüviyeti göstermekdedir. Bu Demircioğlu Evliya 
Çelebi'de isimleri sayılan23 sazşairleri arasındaki 
Demir Oğlu mudur? Bu hususda kat'i bir söz söyle
mek imkanı yokdur. Eğer Demir Oğlu mahlaslı şairin 
herhangi bir şiiri elimizde olsa idi, bir mukaayese 
yapmak mümkün olurdu. Bizce bu şair, Demir Oğ
lu'ndan başka biridir ve neşrettiğimiz tek şiirinde 
apaçık yazılı olduğu gibi, mahlası da Demirci Oğlu'
dur. 

639, 

İşitmiş olur. ey g�ziler 
Varalum Baj:;dad üstüne 
Ulu dağlar, sarp kayalar 
Geçelüın Bağdad üstüne 

Sarpdır Bağdad'm eteği 
İçi erenler yatağı 
Sultan Murad'ın otağı 
Kurulur Bağdad üstüne 

2a Evliya Çelebi Seyahl\tnarnesj, Ç. I, S. 638-
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İçelüın Şat'ın suyunu 
Bildik şahının soyunu 
Sultan Murad'ın tuğunu 
Dikelüın Bağdad üstüne 

Alurlar elden komazlar 
Üstünde Han var demezler 
Ulu toplar, Balyemez'ler 
Atulur Bağdad üstüne 

Çalın vezirin borusun 
Dostu gaafil koman girsin 
Koyverin asker yürüsün 
Kırımlar Bağdad üstüne 

Demirci-Oğlu sözün hakdur 
Hiç sözünde hilaf yokdur 
Osmanide gayret çokdur 
Kırılur Bağdad üstüne 

Bu gür sesli ordu şairi, ancak bir ihtimal olarak, 
Köroğlu'nun meşhur delileri arasındaki Denıirci
oğlu'nun adını kendisine mahlas seçmiş olabilir. Fa
kat bu ihtimal şairimizin bizzat bir demirci oğlu ol
masından daha kuvvetli değildir. 

İşte bu Demirci Oğlu, Bağdad'a yapılan gayretli, 
Osmanlı hamlelerini bize kadar ulaştıran şiiriyle, 
edebiyat tarihimizde yer almaya hak kazanmış bir 
ordu şairidir. Onun bunca yıllardan beri24 başka 
bir şiirine rastlanmamış olması oldukça manalıdır. 
Önce de söylediğimiz gibi, bu, belki de onun imanla 
atıldığı savaşlardan birinde, fazla şiir söyliyemeden, 
susmuş olmasındandır. 

* 

Kayıkcı Kul Mustafa ve De
mirci Oğlu'ndan başka, DörD e r v i ş A 1 i düncü Murad'ın Bağdad se-
feri mevzuunda bize man

zum hatıralar bırakan diğer bir ordu şairi de Derviş 
Ali'dir. Sultan Dördüncü Murad'ın sazşairlerine ver
diği kıymet ve ehemmiyetin bir neticesi olarak bu 
hükümdarın çevresinde bulunmuş ve onun adına şiir 
söylemiş sazşairlerinin sayıca daha da kabarık olması 
pek mümkün ve tabiidir. Hayatı hakkında ancak 
kendi şiirlerinden elde edilen mahdud bilgiye göre 
Derviş Ali, yaşadığı asrın Haydar Oğlu gibi eşkiya
larından, byas Paşa gibi ihtilal adamlarından, Maan 
Oğlu gibi asilerden bahseden bir manzlımesini Ka
tib Ali mahlasıyle söylemişdir. Bununla beraber Katib 
Ali'nin Derviş Ali'den başka bir saz şairi olması da 
mümkündür. Onun Derviş Ali mahlasıyle ele geçen 
şiirlerinde ise; Sultan Murad'a hitaben söylenmiş : 

Sensin Ömer gibi adil 
Arap, Acem senindir bil 
Daimi sen gül gibi gül 
Düşmanın dil-fikar olsun 

24 Bu şiirin ilk neşredildiği yer ve tarih İçin 
Bkz. Nihad Sami Banarlı, Demircioğ-lu, Atsız M. Sa
yı: 1 31 lst. 1932, 

Saltanatda tacidar ol 
Devr içinde ihtiyar ol 
Devletinle payidar ol 
Ol yezid na-bekar olsun 

Yüzün görüb şad oldı şad 
Nasib oldı feth-i Bağdad 
Derviş Ali Sultan Murad 
Dünya durdukça var olsun 
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gibi, bu hükümdara derin saygı ve bağlılık ifade eden 
bir eda vardır.25 Bütün bunlardan çıkan mühim 
mana şudur ki Girid'de sazşairleri gibi, bu asırda 
Bağdad'da Sazşairleri de mühim bir yekun tut
makdadır ve bu şairlerin hepsinin de şiirlerinde samimi 
bir Sultan Murad sevgisi duyulmakdadır. 

Aynı asırda yine bir ordu 

Tameşvarlı şairi ?a�zi
. 

Aş
.
ık 

-
�asan var-

• ,.. dır kı hıslı yuregı, bu asrın Gazı Aşık Hasan askeri bozgunlarıyle ve va-
tan ıztırabıyle vurgundur. 

Şiirlerinde bizim Balkanlar ötesindeki hudud boyların
da kaybettiğimiz illerin ve kal'elerin derdi türküleşmiş
dir. Onun ele geçen şiirleri, perişan bir aruzla söyle
diği Budin türküsü ile İkinci Viyana Muhasarası'nın 
sonunda kaybettiğimiz Uyvar, Eğri, Estergon, Budin 
ve Belgrad için söylenmiş, acı serhad türküleridir. 

Gaazi Aşık Hasan, aslında tabiat güzellikleri 
karşısındaki duygulanmalarıyle ve bir tasavvuf ter
biyesiyle olgun, hatta sonradan evliyalar arasına ka
tılacak kadar, çevresi halkı üzerinde manevi intibalar 
uyandırmış, büyük tecrübeli ve her halde zengin şifahi 
kültüre sahip, müstesna bir sazşairidir. Onun Budin 
Türküsü, o zamanki Türk vatanının birçok yerlerinde 
ve bu arada Osmanlı şehzadeleri arasında derin te
sirle okunmuşdur. Aşık Hasan gerek böyle şiirleri, gerek 
şöhretli şahsıyetiyle devrin hükümdarı il. Sultan 
Mustafa'nın al�_kasını çekmiş ve bu hükümdar tara
fından kendisine bir emeklilik yevmiyesi bağlanmış
dır. XVII. asrın son senelerinde defalarca gaazi ol
duğu serhad kalelerindeki vazifesinden ve askere ce
saret vermek için büyük bir vazife gibi benimsediği 
ordu şairliğinden çekilmiş . Tameşvar civarında bir 
köyde Bostan işleriyle meşgul olmuşdur. Bu şairin 
Budin Türküsü : 

teldi dil,man bağlad! hep cümle rahım der Budin 
Celmeyen lmdadım!! çeksün günahım der Budin 
Kalmı9ım küffar elind� yalınuz zar Ü zebiln 
Ser çeküp burc !! bedenden çıktı alıım der Badin 

Olmut jdlm bir zaman ben cedd-1 lalam!! kiltcl 
Nice canlar din yoluncf!! uğrum!! olc!y tebld 
Ta kıyamet hatr olunc!! kesmezem Hak'dan Gmid 
Bir glln 91!! !!Çıla baht-! siyahım der Badin 

Padl9abum meakenlm kGffara ş:iyan eyleme 
Alutub çe9mlm y29ın côsmim de glryin eyleme 
Bil husn•d!! auç bulub klms�ve bühtan eyleme 
Ti ezelden böyle yazmıtdır iıah'ım der liudın 

25 Dervi� Ali ve diğer şiirleri için Bkz. Cahit 
Öztelli, Atık Ali, Türk Pili D. Sayı: 53, 1 965. 
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Der Ha•an biç bilmeyenler •Öyle96r efsanemi 
Dia-1 l•lamın içinden Hak tüketmiş daneml 
S�ne bla dok•an yedide zabt edüb cephineml 
N!!•lb old!! dü9m•n!! zırh g •Uiham der Budia 

,,, 
gibi kıt'alarıyle, iki asra yakın Türk vatanı olmuş 
bir Balkan şehrinin kaybedilişiyle duyulan büyük 
vatan sızısını dile getiren bir söyleyişdir. Aynı şairin 
kuvvetli bir tahmine göre yine Balkan dağlarına hita
ben söylediği bir tabiat türküsü, bugün Anadolu'nun 
karlı ve dumanlı dağları için söylenmişcesine sıcak 
ve samimi bir vatan türküsü'dür ve bize bir zamanlar 
Balkanlar'ın da ne ölçüde bir vatan olduğunu derin 
rikkatle düşündürür : 

Senin yazın kışa benzer 
Bir sevdilı başa benzer 
Çok içmiş sarhoşa benzer 
Duman eksilmiyen dağlar 

A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

Selviye benzer meşesi 
Del'olub aşka düşesi 
Top top olmuş menekşesi 
Burca burca kokan dağlar 

A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

Mor menekşe boyun eğmiş 
Yapracığı suya değmiş 
Yazın yeşil kemha giymiş 
Kışın sade giyen dağlar 

A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

Ben bu dağdan geldim geçtim 
Boz bulanık suyun içtim 
Ben yarimden ayrı düştüm 
Gördünüz mü bakan dağlar 

A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

Yükseklerde yurdun mu var 
Şahinlerin kurdun mu var 
Bencileyin derdin mi var 
Göz yaşları akan dağlar 

A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

Böylelikle, halk söyleyişinin bütün inceliklerini kav
ramış ve halk türkçesine hamle yaptırmış bir şair ol
duğu anlaşılan Caazi aşık Hasan'ın Türk.:..halk şiiri 
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tarihinde mühim bir yeri olmak tabiidir. Yukarıdaki 
türküsünün halk zevkinde ve halk hafızasında gördüğü 
rağbet de esasen bu hakikati belirtir. 

Tameşvarlı Gaazi Aşık Hasan'ın aynı za
manda Bektaşiler tarafından benimsenen ve Bektaşi 
evliyaları arasında yer verilen bir manevi hayatı ol
muşdur. Bu rivayet doğru ise, onun bazı tasavvuf şiir
leri, ilahiler, nefes'ler söylemiş olması lazımgelir. Bu 
takdirde XV. asrın Eşref Oğlu'suna iki asır uzaktan 
seslenen bir nefes'in onun şiiri olması pek mümkündür :  

Eşref Oğlu Al haberi 
Bahçe biziz, gül bizdedir 
Biz de Mevlanın kuluyuz 
Yetmiş iki dil bizdedir 

Erlik midir eri yormak 
Irak yoldan haber ,sormak 
Cennetteki yedi ırmak 
Coşkun akan sel bizdedir 

Kimi sofi kimi hacı 
Cümlemiz Hakk'a duacı 
Resfil-i Ekrem'in tacı, 
Aba, hırka, şal bizdedir 

Kuldur Hasan Dedem kuldur 
Mevli'yı söyleyen dildir 
Elif Hakka giden yoldur 
Cim ararsan Dal bizdedir 

Buraya ancak 4 kıt'asını aldığımız ve aslı sekiz dört
lük halinde söylenmiş bu şiirdeki dil ve üslup özelliği 
ve bir bakıma, söyleyiş, özelliği, şiirin Gaazi Aşık 
Hasan'a aid olduğuna dair ileri sürülen görüşleri 
büsbütün reddetmemize imkan vermiyor. Ancak 
ilahi'nin muhtemelen XV. asırda yaşamış Hasan De
de isimli bir Bektaşi-Alevi şairine aid olduğunu söyli
yenler de vardır. Şairin mahlas kullanışındaki deği
şiklik de bu ihtimali daha kuvvetli göstermektedir26. 
Bununla beraber, iki senede bir hacca giden ve Bek
taşiler tarafından şiddetle benimsenen Aşık Hasan'ın 
da bu tarzda şiirleri olması, fazla uzak bir ihtimal 
değildir. 

ASRIN ÜÇ BÜYÜK ŞAİRİ 

Fakat bu asırda geniş şöhret kazanmış ; isimleri 
ve şiirleri, Osmanlı-Türk dünyasının her köşesinde 
duyulmuş; diğer sazşairleri tarafından asırlarca ta
kib ve tanzir edilmiş ; o kadar ki adları ve sanatları 
etrafında adeta saz şiiri mektepleri kurulmuş ve eser
lerinden şifahi ve yazılı divanlar meydana getirilmiş 
üç büyük şair vardır ki aşık edebiyatının dört asırdan 
beri en tanınmış simaları onlardır. 

Bu üç şair, başta Karaca Oğlan olmak üzere 
Gevheri ve Aşık Ömer'dir : 

2s Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Alevi - Bektati 
Nefesleri, S. 12,  29-30. lst. 1 963, 

• 
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Türk sazşairleri ıçın 
K a r a c a  o ğ l a n  de halk dili'nin ve 

halk zevkinin bütün 
inceliklerini kudretle terennüm ederek bu edebi
yatın en sevilen şiirlerini söyleyen şair, Karaca Oğ
lan'dır. O kadar ki Karaca Oğlan'ın şiirinde bir tek 
şairin değil, bütün bir milletin halk dilindeki güzellik 
ve halk zevkindeki üstünlük dile gelmiş gibidir. Hadise, 
büyük devlet kurmuş, üstün asırlar yaşamış ve köyle
rine kadar medeni incelik seviyesine varmış ; büyük 
tecrübe görüp zengin bir şifahi kültür edinmiş bir 
milletin bütün bu kazanılmış faziletlerinin bir güzel 
sanat kolunda tecellisidir. 

Bir tarafdan halk işlemlerinin halk dokuma ve 
süslemelerinin ; resim sanatı olarak tecellisi ; diğer ta
raf dan halk türkülerinin, halk oyunlarının mı'.ısıki 
ve raks sanatı olarak şahlanışı ne ölçüde ise Karaca 
Oğlan'ın profan raahiyetideki şiirinde de Halk Türk
çesi'nin ve halk şairliğinin vardığı seviye odur. Bu 
sebeple, Karacı.>. Oğlan'ı ve onun seviyesine ermiş daha 
birkaç şairi halk edebiyatımızın ferdi hadisesi olarak 
değil, halkımızın maşeri dehası ve seviyesi olarak kar
şılamak doğrudur. 

Birçok sazşairlerimiz gibi Karaca Oğlan'ın hayatı 
hakkında da hiç bir esaslı bilgimiz yokdur. Ancak 
onun adına daha XVI. asrın ikinci yarısında yazılmış 
eserlerde bir şöhret olarak rastlanması, bu büyük 
sazşairinin yaşadığı zamanı az çok belirtmekdedir. 
Buna göre Karaca Oğlan XVI. asrın ikinci yarısında 
ve XVII. asırda geniş ölçüde tanınmış bir şairdir.27 

27 Bu yazmalardan biri, Sultan 111. Murad'ın 
1582 de yaptırdığı meşhur sünnet düğünü için ya
zılmıt Sılrname"dedir. (Topkapı Sarayı Kitaplığı, 
Hazine kısmı, No. 1 344, Verak: 64) . Bu yazmadaki 
"Kimi kaval çalub ol dağı yankılandurur ve kimi 
Karaca Oğlan Türküsü ile gönlin P.ğlendürür." cüm
leleri, bu hususta rastlanan (,imdilik) en eski ka
yıddır. Bu vesikayı ilk defa görüp neşreden Ahmed 
Kutşi Tecer"in, Karaca Oğlan"ı bir XVt. asır �airi 
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Onun şöhretinin ilk bölgesi, cenılb Anadolusu 
çevreleridir. Şairin doğduğu yeri kat'i olarak söyle
mek mümkün değildir. Anadolu'nun birçok vilayet
leri bu şöhretli saz şiirini benimsemişlerdir. Bu çevreler 
halkı onun kendilerinden olduğunu ileri sürmüş ve 
bununla övünmüşlerdir. 

Şöhreti, Anadolu ve Rumeli hudutlarını aşarak 
Kırım'a kadar uzanan ve Karaca Oğlan ile Esmi
ban Hikayesi gibi menkıbelerine Kırım'da rastlanan 
bu şairin, aynı sebeplerle, zengin bir destani hayatı 
vardır. Bunlar arasında, inanmış Anadolu halkının 
her büyük şairi için düşündüğü gibi, Karaca Oğlan 
için de düşünüp İnandığı en mühim çizgi, onun da 
ilhamını ilahi kaynaklardan alan bir şair olduğu ka
naatidir. 

Kendi asrında ve sonraki asırlarda Karaca Oğlan 
gibi şiir söylemeğe çalışan sazşairlerinin bu söyleyiş
leri arasında Karaca Oğlan adına yazıya geçen man
zumeler bulunması çok tabiidir. 

Bu hareketin meydana getirdiği karışıklığa rağ
men, Karaca Oğlan'ın hayatı hakkında yine en doğru 
bilgiler onun kendi şiirlerindedir. 

Bu şiirlerdeki içtimai ve tabii çevre tasvirleri ; kul
lanılan mecazlar, tabirler ; şiire işlenen adetler ve ge
lenekler, giyim ve davranış tasvirleri ve hatta. yer 
isimleri, Karaca Oğlan'ın Anadolu'nun cenup böl
gelerinde yetişmiş bir Türkmen şairi olduğunu dü
şündürür. 

olarak göstermesi, kısmen doğrudur. Fakat aynı 
araştırıcının bu şairin yaşadığı devri XV. asra ka
dar uzatması, ilki kadar uygun bir düşünce değildir. 
Karaca Oğlan ' ın, tamamiyle profane bir şair olma
sı; şiirlerinin din, bilhassa tasavvuf heyecanlarından 
hayli uzak bulunması bu hususta dikkati çekmeli
dir. XV. asır, Türkiye'de dini ve tasavvufi hayatın 
atmosferik hal aldığı asırdır. Böylesine maneviyat 
dolu bir tarih <levresinde, halk ruhunu aksettiren 
sazşairlerinin bu maneviyattan bu derece uzak kal
maları kolay değildir. Diğer taraftan, Karacaoğ
lan"ın şiirleri, hatta XVI. asrın atmosferine de uy
gun değildir. Bu asrın, büyük, heybetli ve cihan
şümul hadiseleri atmosferinde söylenmiş hissini ver
mez. Şimdilik, XVI. asırda adı geçen Karacaoğlan"ın 
bir batka Karacaoğlan olması ve bizim asıl sairimiziiı 
bir XVll. asır şairi olduğu, hala ihtimallerin en kuv
vetlisi gibi görünmektedir. 

(Tecer'in bu mevzudaki makaleleri için Bkz. 
Karacaoğlan'a Yeni Bir Bakış, İstanbul M. Sayı: 
10-12-14, ist. 1 954.) 

Ayni mevzuda diğer mühim bir vesika, tarihci 
Ali'nin Meva'idü"n-Nefais' idir. Bu eserde halk şiiri
nin lehinde olan olmamakla beraber, "Karacaoğ
lan'a isnad olunur. Ve Halil Abdal'ındır deyıl rağ
bet kılınur. Nice varsağılar vardur. Hususa mülk-i 
Ermen ve Diyar-ı Bekir zemmilerinden. Lezzeti ba
yat ni'mete benzer nice Beyatiler vardur." gibi cüm
leler içinde şairimizin adı görülür, ve şöhreti hisse
dilir. Bkz. Meva'idü'n-Nefais, ist. Üniversitesi Yeni
çağ Tarihi 1Çürsüsü1 İst. 1 9561 S. 67-68, 
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Yine şiirlerinden anlaşıldığına göre, Karaca Oğ
lan çok gezmiş, çok yaşamış ve hayat tecrübesi gör
müş, zeki ve hisli bir Anadolu çocuğudur. Tuna'dan, 
Türk-Avusturya harblerinden ve İran cephesinden 
bahseden şiirleri kendinin ise onun İran hududundan 
başka Rumeli taraflarına da geçtiği söylenebilir. 

Karaca Oğlan'ın Gevheri ve Aşık Ömer 
gibi XVII. asrın büyük sazşairleriyle birlikte aşık 
tarzı söyleyişin en üstün seviyesinde bulunduğu bir 
hakikatdir. Ancak Karaca Oğlan bu iki çağdaş şair
den hem daha önce yaşamış hem de aşık tarzı halk 
söyleyişinin en saf ve yerli ifad�sine onlardan daha 
sadakatle bağlı kalmıştır. O kadar ki şiirlerinde divan 
zevkinden ve divan kültüründen faydalanan Aşık 
Ömer, Karaca Oğlan'ın bugün büyük değer ve ehem
miyet taşıyan bu halis sazşilrliğini, onun zaafı 
sanmak hatasına düşmüşdür. Aşık Ömer'in bu asırda 
eski, muhterem ve mukaddes manasını kaybederek; 
divan kültürüne yabancı, basit hatta saçma sapan 
söz söyleyen kimse manasına düşürülen ozan kelime
sıni, Karaca Oğlan için, bir nevi hakaret makaamın
da kullanması bunun bir delilidir : 

Karaca Oğlan ise eski meseldir 
Ezgisi çığnlur keyfe keseldir 
Biz şair saynıayuz öyle ozan'ı 

Halbuki Karaca Oğlan, asrının ve sonraki asır
ların sazşairlerinden çok mühim bir farkla ayrılır. 
Bu saf ve samimi Türkmen şairinin mesela aruz vez
niyle söylenmiş şiirlerine rastlanmamışdır. Karaca 
Oğlan bütün şiirlerinde saz şiirinin vezin şekil ve söy
leyişine ve halk türkçesine ısrarla sadık kalmışdır. 
Onun hemen tamimiyle profan şiirlerinde bütün 
değişmemiş güzelliğiyle, Türk dili, Türk adet ve ge
lenekleri ; hadiseler karşısında en saf ve samimi halk 
duygu ve düşünceleri, halk hikmet ve tecrübesi ve ta
rihi halk kültürü vardır. Ve Karaca Oğlan, bütün 
bu yerli ve milli unsurları büyük bir ustalıkla şiirleş
tirmeğe muvaffak olmuşdur. 

Karaca Oğlan'ın şiirinde göze çarpan iki büyük 
aşk, kadın ve tabiat aşkıdır. Buna derin, köklü ve 
milli bir aşk olarak dil sevgisini, türkçe aşkını da ilave 
etmek yerinde olur. Şair, hemen bütün şiirlerinde 
Anadolu'nun çıplak tabiat güzellikleriyle Türk güzel
lerini birleştirmeğe, birini ötekinin vasıflarıyle tanıtıp 
övmege çalışmışdır. 

Bu şiirlerde Zeynep, Elif gibi isimleriyle ebedi
leşen Türk kızlarına sevgiler ve övgüler vardır. Bunlar, 
ok, kirpikli, fidan veya elif boylu ve selvi salınışlıdır. 
İçlerinde kömür gözlü'leri de bulunmakla beraber 
şairin birçok şiirleri ela gözlü güzeller için söylenmişdir. 
Bu güzeller, ya şahin yahud yavru balaban bakışlı
dırlar ; inci çiçeği kokuşlu'durlar. Kısaca, Karaca 
Oğlan gezici sazşairliğinin kabı olarak, diyar diyar 
dolaşmış ve gördüğü her güzeli ; şüphesiz asılları da 
öyle olduğu için ; tepeden tırnağa yerli malzeme ile 
donatıp öyle sevmişdir : Al veya mavi kadife şalvar 
giyen, saçakları dizlerine uzanmış ibrişim kuşaklar 
sarınan; başlarında gül veya papatya di:ı:ileri taşıyan 
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bu yurd güzellerini Karaca Oğlan öve öve bitiremez ; 
ağızlarının oğul balı gibi tatlı ; seslerinin kumru sesi 
gibi nazlı oluşlarına bilhassa dikkat eder. Bu güzel
ler, sarı mestli ve güvercin topukludurlar. Elleri kınalı, 
başları al balalı'dır.28 Kadife şalvarlar üzerine ince, 
tül elbiseler giyerler. Elbiselerinin göğüsleri kuş veya 
çiçek nakışlıdır. (Burada dikkat edilecek medeni
içtimai bir çizgi, bu gezici sazşairinin gördüğü bütün 
güzellerin, köylerde, su başlarında ve her yerde güzel, 
zarif, hatta pahalı elbiseler giymiş olmalarıdır. Bu nok
ta şairimizin yaşadığı asırlarda, Anadolu'nun en ücra 
köşelerinde bile bu asırların tarihi ve medeni haya
tına uygun bir refah bulunduğunu gösterir.) Hatta 
bu sevgililer içinde ayaklarına altun nalınlar ve 
sırtlarına atlas'ın hasını giyenler de vardır. 

Onun ela gözlü yurd güzellerine şöyle bir hitab 
edişinde yurdun çiçekleri, gülleri ve dalları biraraya 
gelir: 

Ela gözlerini sevdiğim dilber 
Kokuya benzettim güller içinde 
İnceciktir belin, hilaldir kaşın 
Selvi'ye benzettim dallar içinde 

Benim yariın gelişinden bellidir 

Ak elleri deste deste güllüdür 
Güzel seven yiğitler de bellidir 
Meli1, mahzun gezer iller içinde 

Böyle bir sevgili'den ayrılmak lazımgeldiği zaman, 
ona verdiği nasihat de ayrılık günlerindeki kendi ha
linin tasviridir :  

Ela gözlüm ben bu ilden gidersem 
Zülfü perişanını kal me1il meli1 
Kerem et hatırdan çıkarma beni 
Ağla göz yaşını sil meli1 meli1 

Elvan çiçeklerden sokına başına 
Kudret kalemini çekıne kaşına 
Beni unutursan doyma yaşına 
Gez beniın aşkımla yar meli1 meli1 

Bir şiiri onun frengistan dediği, bir yabancı ül
keye de gittiğini bildirir. Ancak bu ülkeyi ona şiddetle 
yabancı gösteren ; ,,vatan tutup o yerlerde kalınamı
yacak" kadar Karaca Oğlan'a gurbet sızm duyuran 
büyük bir sebep de orada konuşulan dilin Türkçe 
olmayışıdır. 

Gittiği her yerde bir güzel'e vurulan ve ayrıldığı 
her yerden bir güzel'in hasretini yüklenerek ayrılan 
Karaca Oğlan'ın yalnız bu ,,kendi dilinin konuşul
madığı" yerde kalmak istemeyişi ve buradan bir güzel 
seçemeyişi dikkate değer. Büyük şairin, bu duygularla 
söylediği koşma'sında, milli dil'in millet gönüllerini 
birbirine ve bir milleti o dilin konuşulduğu vatana 
bağlayışındaki derin ve tılsımlı kudreti ifade edişi bil
hassa mühimdir : 

2s Bala : Bat örtüsij, 
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İndiın seyran ettim Firengistanı 
lneri var, bizim. ile benzemez 
Leviıı tutmuş, goncaları açıhnış 
Gülleri var, bizim güle benzemez 

Göllerinde kuğuları yüzüşür, 
Meşı:sinde sığırları böğrüşür 
Güzelleri şarkı söyler, çığrışır 
Dilleri var, bizim dile benzemez 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Karac'oğlan eydür dosta varılmaz 
Hasta oldum hatırcığım sorulmaz 
Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz 
hıeri var, bizim ile benzemez 

Bu koşma, eğer her kelimesiyle Karaca Oğlan'ın 
ise, şarkı kelimesinin daha xvı. asırda türkü yerinde 
kullanılmaya başladığını gösterir. Fakat aynı koşma'
nın şu dikkate değer dörtlüğüdür ki cana kıymanın 
imansızlıkdan ileri gelen bir vahşet olduğuna dikkati 
çeker. Müslüman Türk ordularının fethettikleri yer
lerde niçin zülüm yapmadıklarını da halk dili ile ifade 
edilmiş bir hikmet halinde düşündürür : 

. ,/ 4 <. ... 
Akıllan yoktur,' küfre uyarlar, 
İmanları yokdur cana kıyarlar, 
Başlarına siyah şapka giyerler 
Beğleri var, bizim beğe benzemez. 

Karaca Oğlan, sevgil(rini ve sevgililerini ekseriya 
açık saçık bir söyleyişle ; güzelliği pervasızlığında olan 
- Nedim'vari - bir ifade ile anlatır ; sevgilisi olan 
genç kız ve kadınların her yerlerini türlü tarifler ve 
teşbihlerle her gözde ve her gönülde canlandırmakdan 
çekinmez. Fakat bir kere de kıskançlığı tuttu mu o 
zaman şiir, kıskançlığın en güzel ifadelerinden birini 
yine onun şiirinde l: ul..ır : 

Gündüz hayallerim, gece düşleriın, 
Uyandıkca ağlamaya başlarım. 
Sevdiğim, üstünde uçan kuşların 
Tutup kanadların kırmaya geldim. 

Karaca Oğlan cura çalar. Sazına herkes hayran
dır. Çünkü o saz çalarken dağların yücelikleriyle 
yüceldiğini, suların akışıyle akdığını terennüm ede
bilmişdir. Aşk duygulan durıılmamak şartıyle, zaman 
zaman kahramanlık duygulan da terennüm eden 
şairin bir ordu şairi olup olmadığı hakkında hiç bir 
bilgimiz yokdur. Onun İran hudud hadiselerine ve 
Türk-İran savaşlarına temas eden koşmaları varsa da 
bu aşk ve tabiat şairinin bir destan çeşnisi taşıyan -
şimdilik - tek mühim şiiri, Köprülüzade Fazıl Ahmed 
Paşa'nın ( 1663 - 1664) Avusturya seferine aid bir ha
tıradır. 

Ancak Karaca Oğlan bir XVI. asır sonu şairi 
ise bu destanın onun tarafından söylenmiş olması 
çok uzak bir ihtimaldir. 
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Buna rağınen, önce Kul Mu.staia bölümünde 
belirttiğimiz gibi, düşman üzerine yürüyen maddi 
ve manevi, Türk-İslam kuvvetlerini bir bir saymak 
suretiyle, ordulann yürüyüşüncieki heybeti can
landıran bir destan tarzı'nın ilk örneklerinden biri 
olan bu şiirin Türk savaş edebiyatı tarihinde mühim 
bir yeri vardır. İleride, Türk-Rus, Türk-Avusturya 
ve Türk-İran savaşları dolayısıyle XVIII. ve XIX. 
asır sazşairleri tarafından söylenecek aynı tarzda 
şiirlere adeta klasik bir örnek olan bu destanın bütü
nünü, buraya, bu tarihi ehemmiyeti dolaymyle, bil
hassa alıyoruz : 

Hazır ol vaktine Neıınçe kır&lı !  
Yer götürınez asker ile geliyor 
Patriklerin inmiş tahttan diyorlar 
Bir halife kalr.uş o da geliyor ! 

Yetmiş bin var siyah postal giyecek 
Seksen bin var Allah Allah diyecek 
Doksan bin var tatlı cana kıya=k 
Yüz bini de Tatar Han'dan geliyoır ! 

Gelen Ahmed Paşa'n kı!!nmmır keadi 
. Altmış bin dalktlıç kusilı:ı. ciliim 
Kaçma kafir �çJDa, ölümilii şl=di 
Hacı Bektaş Veli

, 
kalkmış geliyoır ! 

Şevketlu Efendim., S..tltilm=, veıı:ix, 
Altmış bin kılıçlı yanında ha2ııır 
Deryalar üstünde boz atlı Hızır 
Benli Boz 'a binmiş, o da geliyoır ! 

Karac'oğlan der ki hurda duruhnaz 
Güleç yüze, ' tadı söz� doyuhıını:: 
Gökdeki yıldiızdan çokdur, say:ıhnaıı: 
Yedi ikfun dört köşeden geliyor! 

Bununla beraber, , bir şiirinde ,,ben yar ile etdim 
savaş'0 diyen bu aşk şiirip.in asıl savaş şiirleri sevgili
leriyle olan gqnül savaşlarının koşma ve semaileridir. 

Karaca Oğlan hemen kendi asrından başlıyarak 
sonraki asırların sazşairleri tizerinde derin tesir uyan
dırmış ve ona nazire söyleyen sazşairleri.."lin çokluğu 
ve devamlılığı ile bu edebiyatta adeta bir Karaca 
Oğlan mektebi vücuda getirmişdir. Onun çok sevilen 
aşk şiirleri kadar, yaşadığı aşklar da halk arasında 
alaka uyandırmış ve hakkında çeşitli hikayeler men
kıbeler teşekkül etmişdir. 

Karaca Oğlan'ın Türk halkı tarafından bu kadar 
çok sevilip beğenilmesinde, onun şiirlerinde dile gelen 
güzel Türkçe'nin tesiri çok büyükdür. Ancak halkın 
çok kolay anlayıp sevdiği bu dil yaşayan bir halk dili 
olmakla beraber, tabiatiyle, öz türkçe değildir. Bu 
şairin yalnız bu sahifelerde görülen şiirlerindeki h�lil 
gibi, selvi, yar, deste, gfil, rneın, T>ı;;"l;�.m, :".il!, 
perişan, kerem, batır, eiv=, kı.dır<ıt, b!ec, 
aşk, seyran, levin, gonca, şarkı., dost, hasta, �-amım. 
akıl, küfür, mum, siyah, hayal, v.b. gibi kelimeler, 
onun dilinde bir kat daha türkçeleşmiş, İmparatorluk 
Türkçesi'nin en yaygın kelimelerindendir. 
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Karaca Oğlan, halis halk çocuğu olduğu için 
şiirini Türk halk hayatı, halk kültürü ve halk ruhu 
tarafından türkçeleştirilmiş bu kelimelerle söylemesi 
çok tabiidir. 

Karaca Oğlan'dan bize birçok güzel şiir kalmış
dır. Ancak bu şiirlerin hepsini Karaca Oğlan'ın kendi 
şiiri sanmak yanlıştır. Çünkü Türk halkı onun yolun
da söylenen diğer güzel şiirleri de bu en sevdiği şairin 
kendi şiiri sanarak, cönklerine onun adına yazmışdır. 
Ancak bu şiirler o kadar Karaca Oğlan tarzı şiirlerdir 
ki bizi onun şiir sanatı, üslubu ve dili bakımından 
yanlış bir kanaate götüremezler. 

Karaca Oğlan'ın kültürü de tam manasıyle şifahi 
bir halk kültürüdür. Onun şiirinde aydınlar edebi
yatına aid kelime ve tabirler bulunması ; Ferhad ile 
Şirin gibi, Leyla ile Mecnun gibi hikayelere, İslam 
kültürüne ve diğer islami efsanelere aid motifler bulun
ması ; bunların esasen halka mal olmuş bir kültürün 
kelime tabir ve motifleri olmasındandır. 

Karaca Oğlan üzerinde derinleşmek ve araştır
ma yapmak istiyenlerin, Karaca Oğlan, Hayatı ve 
Şöhreti, Eseri ve şahsiyeti hakkında, çok sayıda yapı
lan neşriyat arasında, bilhassa şu eser ve makalelere 
bakılmalıdır : 

M. Fuad Köprülü, Sazşairleri, Ankara, 1962, 
s. 317  v.d. 

Fevziye Abdullah Tansel, Karaca Oğlan Hak
kında Tenkidi Bir Bibliyografya, Ü lkü Mecmuası, 
Sayı : 658, Mart, 1940. 

Sadeddin Nüshet Ergun, Karaca Oğlan, 1. 
baskı, İst. 1935 ; 11 .  baskı, İst. 1950. 

Ahmed Kudsi Tecer, Karaca Oğlan'a Yeni 
Bir Hakış, İstanbul Mecmuası, Sayı : 10, 12, 14 ;  Ağus
tos-Aralık 1954. 

Gelibolulu Ali, Meva'idü'n-Nefais fi Kava'idü'l
Mccalis, İst. 1956, S. 67. 

* 

(Burada ve bu araştırmaların bibliyografyasında 
gösterilen bütün çalışmalara rağmen, Karaca Oğ
lan'ın hakiki hayat hikayesi aydınlanmış değildir. 
Yônus Emre'yi takip eden Yunus isimli şairlerde 
olduğu gibi, XVI. asırda yaşamış bir Karaca Oğlan'ı, 
xvıı. asırda aynı mahlasla takip eden ve her bakım
dan onun tarzında şiir söyliycn ikinci bir Karaca 
Oğlan'ın yaşamış bulunması, bu hususta düşünüle
bilir ihtimallerdendir.) 

G e v h e r i  
Bu asrın diğer şöhretli şairi 
Gevheri'dir. Fakat bütün şöh
retine rağmen, bu şairin de 
hayatı hakkında bilgimiz 

çok fasılalıdır. Onuri asıl adının Mustafa ol
duğunu, ümmi bir şair olmayıp Divan küttablığı ya
pacak kadar okuma yazma bildiğini bize bildiren 
kayıdlar vardır. Gevheri 1 688 - 89 da İstanbul'a 
gelen Kırını Hanı Selim Giray için Padişaha Selim 
Giray Han geldi mısraıyle biten bir kudunıiyye29 

2ıı Kudi'ımiyye, bir büyük İnsanın veya bir 
aevilenin bir yere gelişi dolayısıyle yazılan şiir. 
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söylemiş ve büyük bir ihtimale göre bu tarihde İstan
bul'da bulunmuşdur. Aynı şair, Eğri Kal'esi Alay 
Beylerinden Ahmed Ağa'nın şehid olması üzerine 
de bu sefer Eğri'de Ahmed Ağa için bir mersiye yaz
mışdır. Gevheri'nin, şair ve hattat Mehnıed Bahri 
Paşa'nın30 divan katibi olduğu da Mustakimzade'
nin Tuhfetü'l-Hattatin adlı eserinde kayıdlıdır. 

Kendisinin de bir şiirinde, sevgilisine : 

Çok divan okudum medhini yazdım 
Sana meyi edeli cihandan bezdim 

demesine bakılırsa Gevheri'nin okumakla, yazmakla 
az çok alakası olduğu söylenebilir. Yine onun adına 
kayıdlı bir başka koşma'daki 

Bin yüz yirmi yedi üstüne tarih 
Gider serimizden bu bir dumandır 

Beyiti de eğer yanlış yazılmamışsa, şairimizin XVIII.  
asrın başlarında hayatta olduğunu gösterir. Bir başka 
şiirinde Ağardı sakalını büküldü belim deyişine 
bakılırsa Gevheri'nin uzun ömürlü bir şair olduğu 
neticesine daha kolay varılır. Bir manzumesinde de 
Şam'a, Arabistan'a gittiğini söylemesi, Gevheri'nin 
gerek Rumeli'de gerek bu söylediği yerlerde belki de 
divan katipliği vazifesiyle dolaşmış olmasındandır. 

Hayatı hakkında bilgimiz pek mahdud olan Gev
heri'nin geniş ve uzun şöhretli bir sazşairi olduğuna 
dair hayli tarih kaydına tesadüf edilmişdir : Onun 
Eğri Kalesi alay beylerinden Ahmed Ağa için bir mer
siye yazdığı, İbrahim Na'inıeddin'in Hadikatü'ş
Şüheda'sında kayıtlıdır. Bu kayıtta, Gevheri'den meş
hur şair diye bahsedildiği görülür. 

Sünbülzade Vehbi'nin Suhan kasidesinde, şair
liklcrinden şikayet yollu da olsa, Aşık Ömer'lc Gcvhe
ri'nin adları vardır : 

İktida eylediler meslek-i Aşık Ömer'c 
Aşk ü şevk ile nice kafiye-cuya-yı suhan 
Gevheri güftesine döndü bu günlerde nıeded 
Gevher-i nadire-i lü'lü'-i lala-yı suhan 

gibi.. XIX. asırda Hekim Başı Behçet Efendi'nin, 
şair İzzet Molla ağzından : 

Sana nisbetle Gevheri şaır 
Şenfcra vü fcrazdak olmuştur 
İzzeta eski kırdığın canılar 
Değişip şimdi bardak olnıuşdur 

gibi, latife yollu bir kıt'a yazması da şairimizin yüksek 
zümre şairleri arasında hala anıldığını gösterir. Ni
hayet, Tanzimat şairi Ziya Paşa'nın Harabat Mu
kaddimesi'ndc ve Emil Tercümesi'nde kendisinin 
çocukken okuduğunu haber verdiği sazşairleri arasında 
Gevheri'nin de adı vardır31. 

30 Ölümü: lst. 1 700. 
31 Bu notlar ve bu kaynaklar h. Bkz. M. Fuad 

Köprülü, Gevheri, lst. 1 929, S. 1 1 - 1 5  ve Sazşairleri, 
Ankara, 1 962, S. 1 91 - 1 98.  
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Fakat bütün bunlar olmasa dahi, Gevheri'nin, 
Anadolu ve Rumcli'nin birçok yerlerinde XVIII. 
asırdan bu yana yazılan cönklerde yığın yığın rast
lanan şiirleri, onun şöhret sahası ve zamanı hakkında 
yeter bir fikir verebilecek derecededir. 

* 
Daha çok aşıkane duygularla söylenmiş şiirleriyle 

tanıdığımız Gevheri, devrinin içtimai hayatı ve cemiyet 
davalarıyle fazla alakalı değildir. Bu şair wnılmiyetle 
gazel söyliyen divan şairlerine muvazi bir yol tuttur
muşdur. Şiirlerinden kendi hayat hikayesi hakkında 
yeter derecede bilgi elde edilemeyişi de bundandır. 

Gevheri, aşık tarzı koşma, semai, türkü ve türk
ınani gibi şiirlerinde bile çok kere divan şairlerinin ke
lime ve kafiyclerini kullanmış : 

Cefaya başladı kadd-i mevziiunun 
Ta arşadek çıktı ah-ı deriinunı 
Böyle �iderse bu çeşm-i pür-hiinunı 
Ne güldü, ne güler, ne gülse gerek 

gibi söyleyişleriyle divan şiiri lisanına kayan bir dil 
kullanmışdır. Esasen bu şairin aruz'la söylenmiş Di
van'ları, Müstezad'ları, Senıai'leri de vardır. Onun 
bu tarz şiirlerinde divan şiirine mahsus kelime, terkib 
ve mazmunlar, tabiatiyle, daha bolcadır. Hece ile 
koşma'larında ise : 

Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu 
Çağrışıp ötmenin zamanı geldi 
Serviler yeşerdi çiçekler doldu 
Cana can katmanın zamanı geldi 

Benim yarim yanakları allıdır 
Ak elleri deste deste güllüdür 
Derdli olan bakışından bellidir 
Her derdi atmanın zamanı geldi 

Firkatle ağlayup şevkle gülünce 
Gözümden dökülen yaşı silince 
Bir dilberin elin ele alınca 
Yaylaya çıkmanın zamanı geldi 

Aşık Gevheri der gider dostuna 
Gidi rakiplerin bize kasdı ne 
Evvel-bahar çayır çimen üstüne 
Sarılıp yatmanın zamanı geldi 

örneğinde görüldüğü gibi, hem 6 - 5  hem 4 - 4 - 3  
duraklarıyle kullanılan onbirli koşma vezni; an'anevi 
yarım kafiyeler, halk dili ve tabiat güzellikleriyle aşk 
duygularını kaynaştıran, tam aşık ağzı söyleyişler de 
vardır. 

Buna mukaabil, aynı şairin, divan şiiri tarzında 
SÖy]ediği şiirlerinde : 
Ey lehleri sükker güzelim dilber·l ra'nA 

Ettin beni ıeydA 
By hflsn ile by kadd ile iitık sana dünya 

Ay büsn ile hemtA 
Ben payine kullar olayım ıah-ı levendim 

sen kendi efendim 
GGlzar- ı çemendir salın ey kameti balA 

ey katları tutra 

7 1 9  

gibi duygulanışlarla, bu şiire hevesle yaklaştığı görülür. 
Gevheri hakkında daha geniş bilgi ve bibliyograf

ya ile şairin 176 şiiri, M. Fuad Köprülü'nün: XVII. 
asır Sazşairlerinden Gevheri, Hayatı - Eserleri adlı 
monografisindedir. İst. 1929. 

Aşık Ömer 
Yalnız XVII. asırda değil, 
bütün sazşairleri arasında en 
velı1d ve en tanınmış bir 
isim de Aşık Ömer'dir. Aşık 

Ömer'in de hayatı hakkında kat'i ve etraflı bilgimiz 
yokdur. Onun Aydınlı bir aileye mensup olduğu bi
linmekdedir. Bu aile, sonradan Konya, Gözlevi'ye 
gitmiş ve kuvvetli bir ihtimale göre şaic Gözlevi'de 
doğmuşdur. Bu bilgiler, Aşık Ömer'in kendi şiirle
rinden derlenen tahmini bilgilerdir. 

Yine kendi şiirlerinden anlaşıldığına göre Aşık 
Ömer, savaşlara katılmış, hudud kal'elelerinde bulun
muş bir ordu şairı'dir : Divanında, Sultan iV. Mehmed, 
il. Ahmed ve il.  Mustafa zamanlarındaki Rus, Avus
turya ve Venedik harblerine dair manzumeleri vardır. 

Aşık Ömer, orduda geçen hayatından başka, 
gezici sazşairlerinin an'anevi hayatına uyarak birçok 
memleketler görmüş, seyahatler yapmışdır. İstanbul, 
Bursa� Sakız, Varna, Sinop, Bağdad ve Tuna boyları, 
şairin gidip gördüğü; görüp övdüğü yerler arasın
dadır. 

Bu şöhretli şairin 1707 de, 75 - 80 yaşları arasııı
da vefat ettiğine dair tıhih kayıdları ve vefatı hakkın
da SÖylenmiş bir tarih vardır: 

Ola aşık Ömer'in cilve-gehl adn-i celil 

* 
Aşık Ömer, hemen kendi asrından başlıyarak, 

bugün hala Türk sazşairlcri'nin üstadı sayılmaktadır. 
Halk arasında onun şiirlerine asırlarca nazireler söy
lenmiş; şöhreti ve ehemmiyeti yüksek zümre şairleri 
tarafından da duyulmuş ve idrak edilmişdir. Onun 

\ . . � 

:ı2 Üsküdarlı Hasib, Risale-i Vefeyat, ve on
dan naklen Ayvansaraylı Hafız Hüseyin tarafından 
tertiplenmit Aşık Ömer Divanı Mukaddimesi. Konya 
Müzesi Kütüphanesi, No. 99. 
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bu iki taraflı şöhreti üzerinde yalnız aşık tarzıyle değil, 
divan tarzında şiir söyleyişinin de tesiri vardır. Di
van tarzı şiirlerinde Adli mahlasını kullanan Ömer'in 
bu mahlası, adının Ömer oluşunu ve Halife Ömer'in 
adaletini düşünerek aldığı söylenir. Ancak Aşık Ömer 
Adli mahlasında fazla ısrar etmemiş ve şiirlerini umu
miyetle Aşık Ömer adıyle söylemişdir. 

Bu şairin Türk hatta İran divan şairlerini okuyup 
anlayacak seviyede bir dil ve edebiyat kültürü vardır. 
Bu kültür muntazam bir medrese tahsili ile elde edil
miş değilse de fazla küçümsenecek bir kültür de de
ğildir. Bu kültür, aynı asırda birer akademik muhit 
karakterini muhafaza eden yüksek sınıf münevverleri
nin toplantı yerlerinde ve benzeri çevrelerde bulunmak 
suretiyle kazanılmış bir şifahi kültür de olabilir. Bu 
şairin, Şairname isimli, uzun manzumesinde sazşair
leri yanında Türk ve İran divan şairlerinden de bahset
mesi bunun bir delilidir. 

Bununla beraber Aşık Ömer'in divan tarzı şiirleri 
(yani gazelleri, murabba', muhammes ve müseddes
leriyle) gerek teknik, gerek kültür ve sanat bakımın
dan ancak orta halli söyleyişlerdir. Aşık Ömer'in bu 
tarz şiirlerini de yine sazla birlikde söylemesi, dilinin 
aruzla anlaşmasında bir lüzum bırakmamış ve şiirleri 
bu bakımdan zayıf söyleyişler olmuşdur. 

Bu sazşairinin hece ile söylediği şiirler yani koş
malar, semailer, kalenderi, türkmani, varsağı, destan, 
tekerleme ve deyiş'lerdir ki onun asıl sanatını ve kud
retli sazşairliğini meydana koyar. Yine bu tarz şiirle
rinde Türkçe, daha güzel dilin türlü ifade sırlarıyle 
zengin ve hatta ahenklidir. Şiirlerinde tasavvuf çev
relerinden, tekkelerden alınmış sofiyane bir kültür 
de bulunan Aşık ömer'in yieniden güzel şiirleri, aşıkane 
duygularla ve büyük hayat tecrübelerinden doğma 
bir halk felsefesiyle söylediği koşmaları ve semaileridir. 

Onun bazı aşk şiirlerinde, bu arada aşkın kıskanç
lık teminde söylediği şiirlerde çok hisli bir söyleyiş, 
adeta tekasüf etmiş bir lirizm vardır. 

Gel ey dilber kan eyleme 
Seni kandan sakınırım 
Doğan aydan, esen yelden 
Seni gülden sakınırım 

Habibim. hışm ile bakma 
Ben kulun odlara yakına 
Yanağına güller takma 
Seni gülden sakınırım 

Halden bilür haldaşıın var 
Yoldan bilür yoldaşım var 
Bir küçücük kardaşım var 
Seni ondan sakınırun 

Der ki Ömer ben bir kurdum 
Tazelendi eski derdim 
Seııı bir kuzu ben bir kurdum 
Sem henden sakınırım 

gibi söyleyişleri böyledir.33 

33 Bu manzumenin Gevheri"y" ve daha başka 
9airlere atfedilen değişik şekilleri de vardır. 
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Hayatı, şiirleri ve maceraları etrafında, halk 
arasında, menkıbeler teşekkül eden Aşık Ömer, bizzat 
bulunduğu savaşlar için de bazı kahramanlık manzu
meleri söylemişdir. Bu şiirlerinin bazılarında ve divan 
tarzı şiirlerinde divan şiir lisanının kelime, mazmun, 
terkib ve sanatlarını kullanmışdır. 

Devrinin içtimai hayatına, halk yaşayışına bazı 
şehirlerin mesela İstanbul'un çeşitli semtlerine dair 
şiirlerinde yer yer dikkate değer tarihi ve mahalli çiz
gilere rastlanır. 

Aşık Ömer'in şiirleri, Ayvansaraylı Hafız Hüse
yin tarafından 1 782 de bir divan halinde tertiplenmiş
dir. Bu divan Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından 
neşredilmişdir. Fakat şairin divanında bulunmayan 
daha bazı şiirleri vardır _ki bunlar da muhtelif gazete 
ve mecmualarda muhtelif halk edebiyatı araştırıcıları 
tarafından neşredilmekdedir. Aşık Ömer, şiirinden 
ve kendisinden yüksek zümre şairlerinin de bahse 
lüzum gördükleri sazşairlerindendir : Sünbülzade 
Vehbi gibi Keçecizade Arif Molla v.b. gibi divan 
şairleri; Ziya Paşa, Muallim Naci v.b. gibi Tan
zimat devri şairleri onunla alakadar olmuş ; lehde 
veya aleyhde ifadelerle ondan söz etmek lüzumunu 
duymuşlardır.34 

Şairin hayatı ve eserleri için Sadeddin Nüzhet 
Ergun'un Aşık Ömer, Hayatı ve Şiirleri kitabına 
ve Fuad Köprülü'nün Türk Sazşıiirleri Antolo
jisine (C. II, İst. 1940) ve Sazşaiırleri (Ank. 1 962, 
S. 251 - 3 14) kitabına ve bu eserlerin bibliyografyasına 
bakılmalıdır. 

Aşık Ömer'in, vaktiyle taş basmasıyle ve birkaç 
defa basılan Divan'ı, gördüğü büyük rağbete rağmen, 
eksik bir nüshadır. 

Halk Şürinin 
N a z ı nı  Ş e k i l l e r i  

Halk şiirının nazım şekilleri XVII. asırda kat'i 
ve klasik şekillerine bürünmüş bulunuyorlardı. Nazım 
birimleri, manzumelerin vezinleri, kafiyeleri hatta 
her nazım şeklinin ana temleri ve söyleniş husılsiyet
leri, asırlar içinde işlenmekden doğan bir renk ve şekil 
karakterine sahip olmuşdu. 

· Koşma gibi, destan gibi, hatta türkü, semai ve 
türkmani gibi isimler alan bu nazım şekillerinin he
men hepsi aynı dörtlük birimi ile vücuda geldikleri 
halde birini ötekinden ayıracak mühim çizgiler belir
mişti. Dış görünüşleri umumiyetle birbirinin aynı olan 
bu şekiller, mevzularındaki ve söylenişlerindeki bazı 
hususiyetlere göre başka başka isimler alıyorlardı. 

Fakat, umumiyetle dörtlük'lerle tertiplenen ve 
kafiyeleniş bakımından da birbirine pek benzeyen 
bu klasik - nazım şekillerini birbirinden daha kat'i 
suretde ayıran vasıflar, onların bestelerinde idi. Saz
şairleri, söyledikleri ve dinledikleri şiirlerin besteleriyle 
bunları birbirinden kolayca ayırdediyorlardı. 

34 Bu hususda bazı kısa bilgiler için kitabımı
zın Gevheri bahsine bakınız. 
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Aruz vezniyle ve klasik nazım şekilleriyle söyle
nen şiirlerin de vas;fları ve isimleri yine bu asırda 
belli olmuştu. 

Tamamiyle klasikleşmiş ve an'anevi bir mahiyet 
alını� olmaları yanında, türlü yenilik ve değişiklik 
ihtiyaçlarıyle, bazı nazım şekillerinde yapılan deği
şiklik, - iyi dikkat edildiği zaman - oriların esasında 
değil, detaylarında görülüyordu. 

Bu sebepledir ki biz halk şiirinin belli başlı nazım 
şekilleri ve onların ana vasıfları hakkında köklü bil
gileri, sazşiirinin altın devrini yaşadığı xvn. asır 
bölümünde toplamayı doğru bulduk. Burada hem bu 
asrın tanınmış şairlerinden yeni örnekler vermiş, hem 
de onların elinde an'anevi mahiyet alan nazım şekil
lerini - umumi vasıflarıyle - tanıtmış oluyoruz : 

M a n i Halk şiirinin en küçük nazım 
şekli mani'dir. Mani keli

mesinin ne mana taşıdığı ve_ hangi menşe' den geldiği 
henüz tatmin edici bir şekilde bilinmiyor. Mani, as
lında, dört mısralık, küçük ve müstakil bir manzu
medir. Umumiyetle, birinçi, ikinci ve dördüncü mıs
raları birbiriyle Kafiyelidir. Üçüncü mısra - ekseriya 
- serbesttir. 

Maniler, yedi heceli vezinle söylenir. (hazan 
sekiz hecelisi de olur.) kafiyeleri, yine umumiyetle 
redifli kafiyelerdir. 

Dere boyu saz olur 
Gül açıhr yaz ob:ır 
Ben yarime gül de:ne:m 
Gülün ömrü az olur 

gibi maniler, daha yüzlerce benzerleriyle, halk edebi
yatının çok kere isimleri bilinmiyen şairleri tarafından 
söylenmiş, küçük ve teksif edilmiş şiirlerdir. Bunlara 
h•lk �irinin incileri demde yerinde olur. 

Türk halkı arasında mani söylemek bir hayat 
hadisesi ve terkedilmez bir gelenekdir. Evlerde, halk 
toplantı yerlerinde karşılıklı maniler söyleyerek zevk
le ve şiirle vakit geçirilir ; mani söyleme yarışları 
yapılır. Mani söylemek, en ücra köy hayatlarını da 
renklendiren bir adetdir. Tarlasına çalışmaya giden, 
ormanda odun kesen Türk köylüsü ; başak demetleri 
yapan, akar su başlarında çamaşır döven Türk kızlan; 
yavrularına ninni söyliyen Türk anneleri dillerinden 
düşürmedikleri manilerk duygulanırlar. Bu halk, 
manilerin sadece tekrarlayıcısı değildir. Bulundukları 
Yere, heyecanını duydukları vak'alara ve çeşitli 

1
gönül 

ürperişlerine göre ; bir besteye yeni güfte uydurur 
gibi, halk, bu manilerin her an yenilerini veya değişik 
Şekillerini yaratmayı da bilir. 

Manilerin birinci ve ikinci mısraları, ekseriya, 
son iki mısram musıkisini hazırlamak için söylenen 
ses-mısra!a:r'dır. Bu mısralar mana bakımından 
çok kere son iki mısra ile bağlantılı değildir. Bir misal 
olarak : 
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Asmada üzüm sana 
Kem midir sözüm sana 

diyen manici, bu iki mısraı, ancak şu üçüncü, dördüncü 
mısralarda söyliyeceği asıl şür'e bir ses hazırlığı 
olsun diye söylemiş dir : 

Seher yıldızı gibi 
Dikmişim gözüm sana 

tıpkı bunun gibi : 

Ay doğar a.yazlanır 
Gün doğar beyazlanır 

mısraları, arkası şu şekilde gelecek olan asıl söze ha
zırlıkdır : 

Gelin olacak kızlar 
Hem gider, hem nazlanır 

Yine ses esasına dayanan ve ilk mısraları son 
iki mısra'ı hazırlamak için söylerıen şu mani de aynı 
vasıfları taşıyan sayısız manilerden bir başka örnekdir : 

Gergefte sırma mısın 
Bağdad'da hurma mısm 
Ben hurda ih ederim 
Sen orda duyma mısın 

Böylelikle halk şiir geleneği, asırlar hatta çağlar 
sürmüş bir şiir tarihinin dikkate değer neticesi olarak 
bir . manide iki büyük sanatı birleştirmiş dir. Bunlar
dan biri, en güzel bir şiiri iki küçük mısraa sığdırmak 
gibi veciz bir ifade hüneridir. İkincisi daha mühimdir : 
Dinleyiciyi yedi heceli, kısa vezinlerfo ve aynı ça
buklukla tekrarlanan kafiyelerle yaratılan birtakım 
ses damlalarıyle, bir şiir iklim.i'ne götürmek ; sonra 
asıl şiiri, bu ses iklimine getirdiği anda vermek ..  
Bu hareket en modern şiir nazariyelerinin tarif etmek 
istedikleri bir şiir anlayışuiın, felsefesiz ve nazariyesiz 
ameli tatbikidir. Bugün elimizde bulunan binlerce 
mani, bu görüşle incelendiği zaman karşılaşılac:ık 
büyük hakikat, halk şiirinin dört küçük mısrada ulaş
tığı böyle bir ı;anat üstünlüğüdür. 

Yedi heceli, küçük mısralarla tertiplenen mani
lerin, umumiyetle redifli kafiyelerle söylel'lffiesİ de 
aynı sebeple mühim bir st.• hadisesidir. Bu hadise, 
manilerde ses unsurunun ne kadar geniş yer kapladı
ğını gösterir. Bir misal olarak : 

İncili fesli yarim 
Bülbül kafesli yarim 
Aceb benim olur mu 
Padişah nesli yarim 

manisindeki 1 2  kelimenin 6'sı kafiye ve redif dir. 
Manilerin pek çoğunda kafiyeler cinaslıdır. Türk 

şiirinde en eski devirlerden beri mevcud bu cinaslı 
kafiye zevki, aynı zamanda kafiye'nin şiirde temel 
vazife gören bir unsur olduğunu belirtir. Şu demek 
ki mani'deki, cinaslı olsun, cinassız olsun, bir mani 
bütünlemesinde önce kafiyeyi söyler. Sonra, ya kendisi 
yahud yanındakiler o kafiyeye göre yeni mısralar bu
larak maniyi bütünlemiş olurlar. Halk şiirinde ayak 
denilen kafiye'nin bu ehemmiyeti bilhassa ayaklı 
mini'lerde pek aşikardır. : 



722 

Yar sana 
Çağlar sular yar sana 
Gam. çekme deli gönül 
Bulunmaz m.ı yar sana 
Çünkü Ferbad'ım. dersin 
Şu dağları yarsana ! . 

Birinci mısra'ı yalnız kafiyeden ibaret olduğu 
için ayaklı m!ni denilen manilerin bu örneğinde gö
rüldüğü gibi, şiir, önce kafiye'nin söylenmesiyle baş
lamış sonra, bu kafiye ve redif birleşmesinin meydana 
getirebileceği manalar sayısınca ·yeni mısralar söyle
neı:ek mani bütünlenmiş dir. 

Bu gibi manilerin 4 mısradan fazla oluşu, hazan 
6, hazan 8 ve daha fazla mısralar halinde söylenişi 
de cinaslı söyleyişin hatıra getirdiği yeni kelimelerle, 
mısra' sayısının artınasındandır. 

El batına 
Geç gönül el batına 
Kendin çöz kendin tara 
Değmesin el batına 
Ben yarime kavu9tum. 
ı>.nsı el batına 

Manisi de böyledir. Bundan başka, akla gelen 
kafiye sayısının çokluğu dolayısıyle yahud aynı kafi� 
ycyi taşıyan başka başka manilerin halk dilinde bir
leşmesi ile, mısra sayısı, dört den fazla olan mAniler 
meydana geldiği de vakidir: 

yahud : 

Derdim. var beller gibi 
Söylem.em. eller gibi 
Kalbim.in hüzüııü var 
Yı.kılm.ıt iller gibi 
Gözlerimden yat akar 
Bnl•nmıt eeller gibi 

Gördün mil kan alanı 
Gamzesi can alanı 
Rabbim. drümilr etsin 
Beni derde salanı 
İnan ıİevdiğlm inan 
Rakibin çok yalanı. 

Bu artış cinaslı ve ayaklı manilerde de böyledir: 

Yaradan 
Tabib anlar yaradan 
Derdimi kimse bilmez 
Ancak bilir Yaradan 
Ç&resh: derde düttiiın 
Kurtar beni yaradan 
Sevdiğime insaf ver 
Yeri göğü Yaradan 
y edt tabibim yeti, 
Ölüyorum yaradan 

örneğinde olduğu gibi. 
Türk halkı, türlü iç duygularından ve gönül ür

pcrişlerinden başka, dış hadiseler, tabii ve içtimai 
vakıalar ve benzt:rleri hakkında sayısız maniler söyle
miştir. Bundan başka yine kafiyelerin yarattığı tedai-
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lerden faydalanarak arada bir mizahi maniler söylen
diği de olmuşdur: 

Bahçede iğde midir 
Dallan yerde midir 
Her gördüğün seversin 
Sendeki mide midir 

manisi bu f0Şit söyleyişlerdendir. 

Manilerin, daha çok, şekle aid bu husılsiyetleri 
dolayısıyle gösterilen örnekler içinde onların şiir in
celiklerini belirten nümuneleri de vardır. Fakat ma
nilerde ve manilerin bilhassa son iki mısraında şiirin 
nasıl tekasüf ettiğini gösterebilmek için buraya, bir 
de bu bakımdan birkaç örnek alıyoruz : 

Asmada üzüm sana 
Kem midir sözüm. sana 
Seher yıldızı gibi 
Dikmişim gözüm. sana 

• 
Değirmen sağ dolanır 
Mum. yanar yağ dolanır 
Avcı bir meral ıçın 
Günde yüz dağ dolanır 

• 
Uzaklar seçilmiyor 
Gönüldür geçilmiyor 
Gönül bir top ibritim 
Dolatmıt açılmıyor 

• 
Saçım.da siyihım var 
Bülbül gibi ihım var 
Göz gördü gönül sevdi 
Benim ne giinihım var 

Koşma Aşık edebiyatında çok sevilen 
ve çok kullanılan bir na

zım şekli de Koşma'dır. Koşma'lar 6 - 5  yahud 4 - 4 - 3  
vezniyle söylenir. Bu, Anadolu'daki halk edebiyatının 
adeta milli vezni sayılan on birli vezindir. Bu veznin 
6 - 5 ve 4 - 4 - 3 durakları, hazan aynı koşma'da 
birleşebilir. 

Koşma'lar, dörtlük dediğimiz, dört mısralık milli 
nazım birimiyle tertiplenir. Dörtlükler, hemen hemen 
klasik bir kafiye düzeni içinde ard arda sıralanarak 
koşma şeklini meydana getirirler. Bir koşma'da orta
lama 3 ila 6 dörtlük bulunur. Koşmaların kafiyclenişi 
- umumiyetle - Kul Mehmed'in şu koşma'sında 

görüldüğü gibidir: 

Be yarenler yine evvel -bahardır 
Bülbül intizarhk kılar durmayıp 
Kn9lar ahenk edip çığrışıp öter 
Kalbin kasavetin siler durmayıp 

Kadir Mev!im kudretini bildirir 
Dilim ağlar kullarını güldürür 
Menekşeler küLihını kaldırır 
Yeşil çemenler de yeler durmayıp 
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Her ağaçlar •ÜCÜ olmut içilmiş 
Yeryüzüne ib-ı hay&t saçılmış 
Gök •ünbül, kırmızı We açılmış 
Güller ağzın llÇIDlf güler durmayıp 

Bizim. illerimiz Aydın illeri 
Çifte çifte bülbüllüdür dallan 
Kul Mebemmed eydür seher yelleri 
Yarin siyah ·zülfün böler durmayıp 

Koşmalar, yukarıdaki ömekde görüldüğü gibi, 
çıplak tabiat güzellikleri karŞısındaki duygulanma
larla fakat daha çok aşk duygularıyle terennüm edi
lir. Bir koşma'da her iki duygunun kaynaştığı da çok
dur. Esas mevzuu aşk ve tabiat güzelliği olan koşma'nın 
daha başka mevzularda söylenişi nisbeten azdır ; Saz
pirleri, içtimai mevzulan daha çok destan'larla, tür
kü'lerle söylemeği severler. 

KOfDl&larda hizan birinci dörtlük de diğer dört
lükler gibi kafiyelenir. Yani bu dörtlüğün de ilk üç 
ousraı kendi aralarında kafiyeli söylenir. Bu tarz şiirde 
en mühim ses tekran, bütiin dördüncü mısraların bir
biriyle kafiyeli olmasındadır. 

Bilindiği gibi, saz şiirinde, şekil bakımından koş
maya benzeyen başka manzıimeler de vardır. Bunları 
birbirinden ayıran esas farkın bütün bu şiirlerin sazlar
la söylenişinde yani bestelerinde olduğu belirtilir. Bu
nunla beraber koşma bestelerini ilmi bir şekilde tesbit 
ve tasnif eden araştırmalara henüz malik değiliz. 35 

Herhilde, kOŞma, divan şiiri'nin gazel'ine ve Av
rupa şiirinin 10nnet'sine mukabil Türk halk şiirmin 
yaygın bir nazım şeklidir ki onların kendi sahalarında 
gördüğü vazifeyi Türk halk edebiyatında göriir ve 
çok eski bir şifahi edebiyat geleneği icabı olarak, gazel'
lerin son beytinde olduğu gibi, koşmaların da son dört
lük'lerinde sazşairi, kendi adını veya mahlasını, bir 
imza gibi, bu dörtlüğün bilhassa ilk mısra'ında zikreder. 

Destan Aşık edebiyatında, asırlar 
ilerledikce daha belirli şekil 

alan bir söyleyiş de destan'dır. Destan, şekil bakınun
dan tıpkı koşma gibidir. Vezinleri aynıdır. Aynı dört
lük'lerin arka arkaya sıralanması ile meydana gelir. 
Fakat destan, koşma'dan uzun bir manzıimedir. Dört
lüklerinin sayısı bazan koşma kadar olursa da çok 

kere birkaç koşma boyunca uzayabilir. 
Destanlar, umı'.lmiyetle savaşlar- için, tarihi kah

ramanhk vak'aları için söylenen manzıimelerdir. 

35 Türkçe lalim Anaiklopecliai'ndeki Ko9ma 
maddeainde, Dede Korkut 'lnetinlerinc:le raatlanan 
"düzdü, ko9tu" .özleriyle ko9ma adının manaca 
alakalı olduiu ihtimali babia konuau olmu9dur, Bu 
nokta, üzerinde durmaya deier bir ihtimaldir. Bu 
takdirde Kotma adının, düzmek, tanzim etmek, nazm 

etmek'le alakalı olduğu aöylenebilir. Dede Korkut 
metinlerinde müteradif kelimeleri yanyana kullanma 
&eYkinin yayııınlığı dikkate alınına kotma'nın bura
da düzme ile aynı manada olmaaı daha kuYVetle 
mulıtemeldir. Bkz. Nihad Sami Banarlı, Üç Dilin Söz
leri, Meydan, 1&)'11 
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Böyle destanların Türkiye'de ancak XVI. asır
dan bu yana, bazı ömekleri elimizdedir. Aynı man
zıimelerin Türk edebiyatında daha eski, çok eski bir 
an'anesi olduğu da malUmdur. llk örneklerini Divan-ı 
Lugati'-tTürk'de gördüğümüz şekil bakımından Ana
dolu destani-arına çok benzemekle berber Orta asya 
Türkçesi'nde �dili ve sekizli hece vezniyle söylenen 
savaş manzumer-ri, bu an'anenin elimize geçen ilk 
ömekleridir. 

On birli hece ve?.ni'nin ancak Anadolu halk ede
biyatında yaygın hale g-:ldiğini de biliyoruz. Bu sebeple 
evvelce yedili, sekizli ve bir ihtimale göre on ikili ve
zinlerle söylenen destan şiirlerinin Anadolu'da on birli 
vezinle söylenir hale gelmesi çok tabiidir. 

Aynı destanlar, XVI. ve XVII. asırlarda hemen 
hemen koşma ölçüsünde tertiplenirken XVIII. asır
dan bu yana dörtlüklerinin sayısı artmış ve hazan çok 
uzun manz(lmder halinde söylenir olmuş dur. 

Yeni destanların en karakteristik tarafı, düşman 
üzerine yürüyen Türk-İslim Ordusu'nun tarifindedir. 
Meseli, Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaki 
muazzam imparatorluğun her tarafından gelen Türk, 
müslüman ve devlete bağlı ülkeler ordularının birer 
birer sayıın:ası ile bu destanlar, toplanan kuvvetli çok 
heybetli gösterirler. Destanlar, düşman üzerine yürüyen 
ordulara, türlü tarikatlere mensup onbinlerce dervişin 
pirleriyle birlikte katıldığını bilhassa zikrederler. Fa
kat aynı destanların daha heybetli tarafı ; bu ordulara, 
islim. dünyasının bütün eski kahramanlarının ; Hz. 
Muhammed'in salıabesinden başlıyarak ilk islim 
kahramanlarından, eski, yeni bütün erenlere, evli
yalara kadar bütün eslr� şehidlerin ; gaazi'lerin din ve 
tasavvuf büyüklerinin çok muhteşem bir ruh ordusu 
halinde iştirak ettiklerini �ayıp döken mısri.landır. 

Evvelce Kul Mustafa ve Karaca Oğlan bahisle
rinde küçük fakat tipik birer örneğini gördüğümüz 
böyle destanlara bilhassa gelecek asırlarda daha çok 
rastlanacaktır. 

Bu sebeple, buraya, bu karakteristik savaş des
tanlanndan örnek almıyoruz. 

Bu destanlar için : XVIl l .  asır, Sazşairleri bölü
münde Aşık ltUhi'nin Prut Destanı'ndan seçilen 
parçalara ; Aşık Mustafa'nın Moskof Destanı'na 
ve bilhassa ;  XIX. asır Halk Edebiyatı bölümünde : 
lba mahlaslı şairin önüne, redifli destanına ; Surii.ri'
nin yürüdü de.tanı ile Hay&li'nin Silistre Destam'
na -ve benzerlerine bakmak, yeter bir fikir verecekdir. 

• 
BAzan halk arasında yaşıyan, bekçi, imam, berber 

gibi türlü meslek erbabı hakkında; yine halk arasında 
yaşayan aaetler, an'aneler ve içtimai nizam hakkın
da; züğürtlük, dalkavukluk, mirasyedilik, gösteriş 
merakı gibi yine içtim!i hayatın doğurduğu huylar 
ve vaziyetler hakkında da destanlar söylenir.36 

Savaş vak'alarından başka yangınlar, isyanlar, 
eşkiva vak'alan gibi diğer çeşitli hadiseler de halk ri"'ll-

36 Bunlaı-a, Miruyedi Deatanı, Bekçi Deatanı 
Y .b. ııibi iaimler .erilir. 
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tan!arı.na mevzu olmuş dur. Böylelikle, destanların 
birer tarih ve içtimaiyat vesikası olmak bakımından 
değtrleri büyük dür: 

Destanlar, halk gözüyle görülmüş ; halk duygu
suyle duyulil'uş ve halk diliyle söylenm'ş tarih safhaları 
ve hayat sahneleridir. Bu tarz destanlara bir misal 
olarak hayat ve cemiyet nizamı mevzuunda Aşık 
Mustafa tarafından söylenmiş bir destandan parçalar 
veriyoruz : 

:0:..ale Uı:ıcli bu s:rn hil=ıetullah 
zenım üzre se:mi ne güzel uymuş 
!!�kes sEı'atıyle clm.uştur hemri!ı 
Takcü:- et=iş kula ne güzel uymuş 

• 
K'lıriya kariib mü'mine tiat 
Padişaha fer=sın kula itaat 
Kadı!mra hükmn şiha adalet 
Mwtil�re fetva ne güzel uymuş 
• • • • • • • ııİ • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Kase?!a.""lll satır ::mlbandlara 11;&1 
Ap!ara san:ıur fukaraya ı;el 
Bo:mc:ıya dan helvacıya bal 
hnarete çcrba ne güzel uymuf 

• 
P�ra tabı! şıııtıra teber 
Teberine yalm= beline kemer 
l?�:zv=cila!'a fec."'r hammala semer 
Düzyere de ova ne güzel uymuş 

• 
Yeğide dilriibi. kocaya karı 
Mecc.U:ı'a Leyla (sı) Man.sm'a darı 
Tiiillere kafes bülbüle zari 
GWistacB hasra :?e güzel uymuf 

• 
Çiftçilere ökü:ı: yükleH katır 
Küllismcıya tomruk hamama -tır 
Hırs� cel!ad cellada satır 
Çec.gilere çağnf. ıae güzel uymu9 

• 
AropE&n muırak Kürtlere sepan 
HiıuWere hırh ciincliye kalkan 
Tay� tam kekliğe toğan 
Avd!anı n.hri ne güzel uıymuf 

• 
YolcWsrz �et gedaya ekabir 
GWbe tefe'iil rii'yiya ta'bir , 
Söz-1'-:::ü söylemek yerincl.:ı bir bir 
Ey Aşık Mustafa ne güzel uymuf 

Söylelli<lc, türlü ı:ı�ularda söylenen destanların 
he: çeşidi için buraya örnek vermek mümkün değil
dir. Yalnız, destanların hazan sayısı yüzü aşan dört
lüklerle tertip!enişi, bu uzun manzı'.lmelerin mühim 
bir kısmını sanat ve şiir bakımından, türkü ve koşma'
lar kadar güzel ve başanlı olmakdan mahrum bırak
mıştır. 

On birli hece vezniyle söylenen destanlardan baş
ka, hazan, yedili ve bilhassa sekizli vez�nlerle tertiple-
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nen, mevzuları bakımından destan sayılacak manzu
meler de vardır. xvn. asır sazşairi Demirci oğlu'nun, 
Bağdad Savaşı için söylediği (Demirci oğlu bölümüne 
bakınız.) güzel manzume, bu çeşit destanlar arasın
dadır. 

Destanların bilhassa son dörtlüklerinde, şiirlerin 
kendi isimlerini, bu dörtlüklerin ekseriya ilk veya 
son mısra'ına ustalıkla yerleştirerek söyledikleri gö
rülür. Bu hareket, destanın kime aid olduğunu hafı
zalarda yaşatma arzı'.lsundan doğan bir şifahi edebi
yat geleneğidir. 

Türkü Halk edebiyatımızda çok söy-
lenen ve çok sevilen, besteli 

bir şiir çeşidi de türküdür. Türkünün de esas birimi, 
koşma ve destanda olduğu gibi, klasik Türk dörtlüğüdür . 
Asıl türkü, değişik vezinlerle ve dörtlüklerle söylenir. 
Şu farkla ki dörtlüklerle söylenen türkülerin dördüncü 
mısralan her dörtlüğün sonunda aynı mısra olarak 
tekrarlanan terennüm (nakarat) anlayışının tabil 
bir tezahürüdür . 

Bununla beraber, türkü, halk şiir ve mı'.lsıki san'a
tında en çok değişen söyleyişdir. O kadar ki halk şii

rinin gizli klasisizmine en uymayan terennüm budur. 
Bunun da sebebi türkü'nün tam bir terennüm 

şiiri olması ve bu terennümün neş'elerin, şevklerin, 
aşklann ve acıların şiddetlerine göre, kalıb dinlemi
yen tabiatıdır. Türkü söylemeği gerektiren heyecan
ların her zaman aynı kalıba sığmayışı, söyleyişte heye
canı değil, fakat kalıbı değiştirmiştir. 

Dörtlüklerle söylenen nice dörtlüklerin dördüncü 
mıs,ralannın aynı sözler olarak tekrarlanmayıp bu mıs
ralarda da yeni sözler konulması, türkü'deki ilk de
ğişiklikdir. 

Ancak nakarat ve (halk deyimiyle) kavuttuk 
zevki, türküde esas olduğundan zamanla klasikleşen 
türküler, dörtlüklerle söylenenlerin her dört mısra'ına 
(ekseriya aynen tekrarlanan) bir beşinci veya bir be

şinci-altıncı mısram yine nakarat halinde ilavesiyle 
meydana gelmişdir. Böylelikle, türkü sonlarında aynen 
tekrarlanan bu ,,dördüncü-beşind" ; ,,beşinci-altıncı" 
mısraların hazan üç mısralık hatta hazan dört mısralıjl 
bir nakarat halini aldığı ve nakarat'ın nadiren beş 
mısra'ı butduğu da görülmüşdür. 

Dördüncü mısraları aynen tekrar edilen türkü
lerde, daha XIII. asırda Yı'.lnus Emre'nin ilahilerinde 
gördüğümüz söyleyişe benzer bir düzen vardır : 

Ak sineme kara yazı yazarım. 
Mecnun oldum. dağ batuıdııı g� 
Şunda bir dilberde kaldı aazarım 
Bakm dostlar .evdi. bana neyledi 

Bir giderim. bir anlıma be.karım 
Çok vakitdir haıııretJiSin çekerim 
Gö:lerlmdc.m b::ılı y:l.,<dar dökerl:ı:ı 

Bakın dostlar sevd& beni neyledi 

:bd deryA arasında plüın '11""-r 
Benim senden gayrı clahı ki.mim var 
Yüreğimde be.ışk& türlü gam.ım var 
Bakın dostlar sevda beni n�ledi 

- - � - - - - - - - - - - - - - - - -
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XVI. asır sonlarında tertiplenmiş, eski bir cönkden 
aldığımız bu türkünün şiiri belli değildir. Es!sen 
türküler, umfuniyetle şiirleri bilinmiyen anonim halk 
şiirleridir. Bazan adı belli şiirlere aid türkülere rast
lanması yihud tanınnuş şiirler tarafından söylenen 
bazı aşk ve eavat türküleri ve benzerleri türküler, 
bu umUmt kaaideyi değiştirmez. 

Anonim türkü geleneğinin bet mısrilı kıt'alarla 
terennüm ettiği, çok tanınnuş bir türkü ise, Sarı Zey
bek Türküsü'dür : 

Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır 
Yağmur yağar ıdJ&h!an ıslanır 
.Bir gün olur deli gönül uslanır 

Yazık olsun telli doru şanına 
Eğil bir bak mor çepkenin kanına 

Şu c!ağl&rı kara duman büriidü 
'Oçyüz atlı beşyüz ysyan yürüdü 
San Zeybek be diünyıida bir idi 

Yazık olsun telli doru şanına 
Eğil bir bak mor cepkenin kanına 

Türir.üler, çok defa, aşk ve hicran türküleri, kavuş
malara engel olan çeşitli içtimai hadiseler karşısında 

, duyulan acılann türküleri, sıla hasreti, tabiat güzel
likleri; kuşlar, ceylanlar gibi tabiat varlıkları karşı
sında duygulanmalann türküleridir. 

San Zeybek Türküsü'nde y!hud meşhur Kızıl 
Irmak Türküsü'nde olduğu gibi günün hadiseleri 
iÇin tert.,iplenmiş türküler de pek çokdur. Kızıl Irmak 
Türküsü, bu türkü ile ifade edilen derin acının ade
ta bir hikayesidir: 

Kızılırmak pıu"ÇS parça olaydın 
Her parçanı bir diyara Slllaydm 
Sen de benim gibi öksüz kalaydm 

Kızılırmak hitdin allı gelini 
Nasıl aldın allı pullu gelini 

Köprüden geçerken köprü yıkıldı 
t}çyüz atlı birden suya döküldü 
Nice gellinleriııı boynu büküldü 

Kızılırmak nitdin allı gelini 
Nasıl aldın allı pullu gelini 

Bundan başka tarihi şahıslar ıçın ; temiz veya 
kirli maceraları dillere destan olmuş kimseler için 
yıılulmış (söylenmiş, çıkanlmış) türküler de çokdur. 
Sevdikleri insanlar için bilhassa sevgililer için türkü ya!muık başlı başına mühim ve yaygın bir halk şiiri 
h"adisesidir. 

• 

Yukanda klasik örneklerini verdiğimiz türküler 
il heceli vezinle söylenmiş iseler de türkü'nün kesin 
\>ir vezni yokdur. 7 li ve 8 li hece ile söylenmiş, çok 
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sayıda türküler vardır. 7 heceli türkülerin dörtlükleri 
b!zan müstakil minilerle n:ıAni dizileri bilinde tertip
lenir. 

8 heceli vezinle ve 6 mısralı kıt'alaria söylenmiş 
türkülerin .en eski ve güzel bir örneği XVI. asır saz
ş!iri Köroğl.,,'nun 

Gel A,rvaz'ım. dob� 
Çamlıbellere bellne 

nakaratlı şiiridir._ Ayıu vezin ve şekille yakılmış, diğer 
klasik ve tanınnuş bir t;jrkü de Aşık Hasan'ın 

A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

nakaratlı, pastoral türküsüdür. Nadir olarak, isimleri 
bilinen şairler tarafından söylenmiş bu türkülerden 
başka 8 heceli ve 6 mısralı kıt'alarla düzenlenmiş 
ıuıonhn türküler için de burada yine tanınmış bir 
örnek veriyoruz : 

Koyun gelir yata yata 
Çamurlara bata batır. 
Gelin Ayteın. sele gitmiş 
Yo•unları tuta tuta 

Aman Ayşem yaman Ayşem 
Dağlar başı duman Ayşem 

Koyun gelir seke seke 
Kulağında inci küpe 
Ben yarimden ayrılmazc!= 
Ayırdılar çeke çeke 

Aman Ayşem yaman Ayşem 
Dağlar başı duman Ayşem 

Koyun gelir kur.ıyınan 
Ayağının tozuyuıan 
Gelin Ayşem sele gitnıiş 
Yanı körpe kuzuyınan 

Aman Ayşem yaman Ayşem 
Dağlar başı duman Ayşem 

Yine bir sel faciası için söylenmiş bu yani.k türkü ile 
birlikte burada gösterilen çeşitli örneklerine rağmen, 
türkülerin daha başka çeşitleri ve mesel! üçer mısra
lı kıt'alarla ve beyitlerle tertiplenmiş olanları da var
dır. Bunun sebebi, türkülerin dillerde dolaşa dolaşa 
şekil değiştirmesi, yeni heyecanlar tarafından yapılan 
yeni ilAvelerle tanındık dan sonra, yeniden yakılan 
türkülerin bu değişik şekillerle söylenmesidir. Türkü 
mısralan arasına hizan bir ,,hey'.:ı hazan bir ,,de" 
veya bir ,,aman" ilavesiyle vezinlerde nasıl değişmeler 
olmuşsa, mısra sayısında yapılan ilaveler, hizan azalt
malar da bu şiir çeşidinin değişik şekiller almasında 
mühim rol oynamıştır. 

Türkülerin de diğer sazşıirlerinde olduğu gibi 
en sağlam ayıncı �-asıflan yine beste'lerindedir. 

Destanlara çok benzeyen, 4 mısralı kafiyelerie ve 
nakaratsız türküler için, bundan evvelki bahiste Girid'dc 
Sazşiirleri bölümüne bakınız. 
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Semai Halk şiirinin klasik dörtlük-
Ieriyle söylenen bir nazım 

çeşidi de seınijdir. SemAi; şekil bakımından Koşma'ya 
benzer. Dörtlüklerinin sayısı koşma ölçüsündedir. 
Şu farkla ki sem!iler 8 heceli vezinle söylenir ve diğer 
8 heceli vezinlerle söylenen saz şiirlerinden husılsi 
bcste'leriyle ayrılır. Semailerin tema'lan koşma'larda 
olduğu gibi, umumiyetle aşk, özleyiş, tabiat güzellik
leri ve gurbet duygulandır. Semailer, türküler gibi 
anonim değildir. Şairleri, semai sonlarında umfımiyetle 
kendi isimlerini söylerler. Semai tarzı şiirde kısa mısra
lara sığdırılmış ve zengin halk kültürü'nden çizgilerle 
işlerımis veciz ve ustalıklı bir söyleyiş dikkate çarpar. 

XVI. asır şairi Karacaoi!:lan'ın (önce islimi 
T\ırk yazısi dolayısıyle de bahsini ettiğimiz) şu sema
isi, semai tarzının en güzel örnekleri arasındadır : 

İncecikten bir kar yalar 
To:au- Elif Elif diye 
Deli gönül bayraıa olmut 
Gezer Elif Elif diye 

Elif'm utru aak1fh 
Yavru balaban baJoth 
Yayı& çiçeji kokuflu 
Kokar Eli Elif diye 

Elif katlarını çatar 
Ganuıesi sineme batar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif diye 

Evlerhaha önü çardak 
Elif'm elinde bardak 
Sanki ye,il batlı ördek 
Yüser Elif Elif diye 

Karac'otlan emelerin 
Gönül sevmez değmelerin 
tındemit düpnelerin 
Çözer Elif Elif diye 

Türk saz -şiirinin karakteristik örneklerinden biri 
olan bu semai'de bazı dörtlüklerin ilk iki mısra'ı, mini
lerde olduğu gibi, ·şiirin ses'ini hazırlama an'anesi için
de söylenmiş dir. Şiirde aynca Elif harfi estetiği, tabiat 
ses ve resimleri, bir tasavvuf terimi olan abdal ve ab
dalların Elif'i arayışlarındaki mana inceliği ve şiirin 
gezip dolaştığı kırlardaki çiçeklerin kokusu dikkati 
çeker. 

Şiir yine tam ve millt bir halk zevkiyle, mısd 
başlarına alınmış yarım kafiyelerle ve bir redif zengin
liği içinde söylenmiş dir. 

Atik Ömer'in aşağıdaki semaisinde ise aynı milli 
zevkin divan şiiri kültür ve estetiği'yle biraz daha kay
naştığı gönilür: 

Garib bülbül kılar ziri 
Varab giiltine y•al•nm•t 
TemAti eyledim hArı 
Gül-i hancline yaa••nm19 
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Bugün bea ylrlme vanbm 
Tizelencli ea1d derelim 
Siyih kikiillerin gördtiııa 
Mih-ı tibine yaal•nmı9 

Gönül verdiın ben ol taba 
Saçı rinbiil, ytizii mih 
Gönül Yiisuf gibi taba 
l>üttip ıdndlne yaalanmı9 

Ömer denle diitmtit atlar 
Ehl-1 klmB olan anlar 
Katar katar siyah benler 
Beyaz gerdine yaslaamıt 

Varsağı 8 heceli vezinle · ve dörtlük
lerle söylenen bir şiir nev'i 

de varsağı'dır. Varsağı'nın vezni, şekli ve kafiyelenişi 
tıpkı semit gibidir. -Yalnız, terennüm edilişindeki beste 
ile semarden ayrılır. Varsağı, Varsak Türk aşiretinin
husfısi bir bestesi ile söylenir. Aynca ifadesinde çok 
kere efece bir sertlik, bir kabadayılık hissedilir. 
Kederlere, hayat cilvelerine ve kader oyunlarına 
karşı merdçe bir davranış, rindane bir aldırm.ayış 
bili de varsağı'lann bir başka husösjyetidir. Varsağı 
şiirleri, böyle bir iladeyi hizan, Hey! bey hey, bre 
v.b. gibi seslenişlerle de kuvvetlendirirler. Karaca Oğ
lan'ın bazı manzfımelerinden aldığımız şu parça
larda varsağılara mahsus böyle bir ifade vardır : 

Yürü bre yalan dünyi 
Sana konan göçer bir gün 
ı..... bir ekin misill 
Seni eken biçer b1r gün 

Aplar içmesi hottuı: 
O da züğürtlere giiçtiir 
Can, kafeste duran. kuttur 
Elbet gider, uçar bir gün 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Et kır atım meydan bizim 
Yardan haber geldi bugün 
Yüklenmişken gam ytildinil 
Saza ceylin geleli bugtiD 
Ben yir ile ettim .. yq 
Akıttıın göziimclen kan yq 
Yan yolda Yiran, 70lclq 
Oç bet yiran bu1dam basb 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Yiirii bre Bulgar dal• 
Sead.en yüce dal olma mı 
Sen yaylinın güzel.i-1n 
Yanakların ai olma mı 

• 

Görülüyor ki halk şiirimizin nazım şekilleri hemen 
tam!miyle dörtlük birimi ile tertiplenmektedir. W.zı 
türkülerde veyi ziy!deli koşma'larda görülen debi-
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şiklik ve benzerleri, bu esas şekil'i sarsabilecek nite
likde değildir. 

Böyle iliveler veyi değişmeler, evvelce de söyle
diğimiz gibi, esas manzıimeye beste'nin katdığı veyi 
divan şiirinde rağbet gören ve eski Türlt şiirinde de 
varlığını bildiğimiz müstezad tarzı söyleyişlerin tlze
lediği t&irlerdir. Esisen saz şiiri çeşitlerini birbirinden 
ayıran en açık farkın bu olduğu çok iyi bilinmekdedir. 

• 

Bunlardan başka, aynı nazını şekilleriyle söyle
nen bu saz şiirleri yine mevzularına, bestelerine ve 
türlü söyleniş sebeplerine göre, daha başka isimler de 
alırlar. Bunlardan: 

Atıt : Ölen sevgililer veyi kaybedilen büyükler 
için söylenen şiirdir. Tamimiyle eski Türk sagu'larının 
bir devı\mı mihiyetindeki bu şiirlerde ölen insan'ın 
ardından veyi ölen insan için yapılan mitem tören
lerinde husıisi bestelerle söylenir. 

Koçaklama : Umömiyetle dörtlüklerle ve mey
dan okuyan bir edi ile söylenen, kahramanlık, savaş 
veyi kavga şiirlerine yine husıisi besteleriyle birlikte 
bilhassa Doğu Anadolu'da verilen bir isimdir. (halk 
dilinde koçak, yiğit demek, kahraman demektir.) 

Ttirlr.mAni : Türkmen kabilelerine mahsus bir 
beste ile terennüm edilen şiirdir. Şekil bakımından 
koşma ve semii gibidir. 

Güzelleme : Bir kimseyi veyi bir varlığı övmek 
için söylenen saz şiiridir. 

Tqlam.a : Güzelleme'nin zıddı olarak bir kim
seyi veya bir varlığı yermek, kötülemek, hicvetmek 
için söylenen manzıimedir. 

Arô.zla Saz 
Şürleri 

• 

İslimi Türk edebiyitının da
ha ilk asırlarından başlıyarak 
bilhassa dini-tasavvufi ede-

l;ıiyat eserlerindeki arıiz'un sesini duyan Türk sazşlir
leri, zamanla, bu sesi kendi şiirlerine de işlemişlerdir. 
Ortaasya Türk şiirinin milli vezni olan 4 -4 -4 
vezninin daha xıtı. asır Anadolusu'nda 4 - 4- 4 -- 3 
sesini alması hidisesindeki aruz tbirini evvelce be
lirtmişdik. Halk şiirinin bu sefer Anadolu'da mUU 
vezni olmak gibi büyük sevgi ve ehemmiyet kazanan 
oa birli hece vezni üzerindç bu tesir, şüphesiz 
dikkate ve tedktke değer bir estetik hidisesidir. 

Bugünkü bilgimize göre sazş!irleri bilhassa XVI. 
asırdan başlıyaral:, şiirlerinde doğrudan dcğruya 
aruz bahir'lerini de kullanmışlardır. Yine sazlarla bir
likte ve bestelenmiş şiirler bilinde terennüm edildik
leri için, kullandıkları aruz'un Türkçe ile kaynapp 
kaynaşmadığını pek farketmeyen sazşiirlerinin bu söy
leyişlerinde pek tabii olarak çok sayıda imile'lcr 
görülür. 

İlk örneklerini XVI. asır sazşiirlerinden Kul 
Mehmed'in ve Hayill'nin şiirleri arasında gördüğümüz 
bu aruz'İa söyleyişler, XVII. asırda başta Gevheri 
ve Aşık Ömer olmak üzere daha birçok ş!irlerin il
tiflt ettiği bir cereyan derecesi alm1ftır. 
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Ap.k tarzında aruzla nazım şekilleri, sazşiirleri
mizin XVI. asırdan beri kullandıkları divan, semit, 
kalenderi, müstezad, satranç gibi şekillerdir. Bun
lardan: 

Dtvua : Klisik edebiyatdaki murabba.' ..şarkı çe
şitlerinin sıu. şiirinde F&'llAtila &'llAtila f&'llAtüa 
B'lltia veznııle söylenmesi ve ha•W Wr beste 
ile terennüm erlilmcsi sıiretiyle meydana gelmiş bir 
halk nazım teklicfü. Murabbi' ve şarkı nev'ilerinin 
Türk divan pirleri tarafından esisen halk zevkinden; 
koşma, türkü gibi mı!U söyleyişlerden abetmİf sesler 
ve çizgilerle birleşerek meydana geldikleri milıim
dur. Aynı şeklin bu sefer divan şiirinden saz tiirine 
yayılışı da işte bu divan adlı söyleyişi meydana getir
mişdir. Aruz'un en gür sesli ve en kolay vezinlerinden 
biriyle söylenen divan vezniyle, sazşiirlerinin p
:ıııel şeklinde söyledikleri manzrunelere de yine 
divan adı verilmişdir. Aynca muhammes ve müsed
des şekilleriyle veyi gazel şeklinde fakat her mısrada 
F&Uattia F&'iltia vezninde bir dyide ilivesiyle 
söylenmiş ayaklı dlvan'lar da vardır. 

Fakat divan'ın asıl ve yaygın şeklini yine murabbi 
- şarkı şeklidir. 

Semit : Aşık edebiyatında aruz'un MeB'llün 
MeB'llün Mef&'lltia MeB'lltia vezniyle söylenen 
ve yine husıisi bir beste ile terennüm edilen şiirlere 
semai denir. Aruz'la semii'de evvelce hece ile söyle
nen 4 - 4  duraklı, sekiz heceli milli semMlere benzeyen 
husUııiyetler bulunduğu söylenebilir. Nitekim aruz'la 
semai, önce iki meB'lliia.'lü, yint sekiz heceli kısa 
mısrilarla söylenmiş sonra her mısra'ı dört meB'lltia 
le nazmedilerek gazel, muribbl', muhanunes, müsed
des ve musamma gibi klisik nazım şekillerine daha 
çok benzetilmişdir. Her mısra'ı dört meB'lliia'le 
söylendikden ·sonra, bu mısrilara iki meB'Dtia'lük 
birer ziyide ilivesiyle tanzim edilen, müstezad'ı an
dırır bir çeşit semii'ye de ayaklı aemil denilmişdir. 

Kalenderi : Yine bir şekı1 olmakdan ziyide, 
aruz'un Mef'Ulü meB'llü meB'Dii fa'6ltia vez
niyle söylenen sazşürlerine verilen umı'.imi bir isimdir. 
Kalenderi vezniyle halk şiirleri, gazel, murabbl', 
muhanunes ve başka şekillerle tertiplenebilir. Gazel 
şeklindeki lı:alenderi'lerin her ıiıısriına Mef'iilü &'ii
ltin vezniyle bir ziyade ilivesiyle Müstedcl hlline 
getirildikleri de çokdur. Kalenderi'ler de yine hurod 
bir lxıste ile yini kalenderi besteleriyle söylenir'. Ay
nca hece vezniyle terennüm edilen kalenderiler de 
vardır. 

Satranç : Gazel şeklinde ve aruz'un Müfte'lltia 
müfte'Dün miifte'iltin miifte'lltia vezniyle söy
lenen bir saz şiiri de satranç'dır. Satranç mısrllarının 
ortadan ikiye �lünerek 8 - 8 ihengindeki hece vez
nine uygun bir tarzda terennüm edilişi bu şiirin semit
lere, türkminllere benzetilmek istenişi bakımından 
mühimdir. Satranç şekline halk edebiyitımızda sazşlir
lerinin aruz'a daha çok alıştıkları ve onunla hünerler 

. göstermeğe başladıklm xıx, asır siirinde rastlan
maktadır, 
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Bunlardan başka yine aruz' un : Fa'ilıitün fa'ila
tün fa'ilıitün fıi'ilün vezniyle söylenen halk şiirlerine 
umumiyetle selis adı verilir. Aruz'un Müstef'Hıi
tün müstef'ilıitün müstef'ilıitün müstef'ilıitün 
vezniyle söylenen şiirlere de ve:uı-i ıiher denilir. Bu 
vezinle söylenen şiirlerde her müstef'ilatün karşılı
ğında tam bir söz parçası bulunduğundan, yeni mıs
ralarda bu söz parçalarını, yer yer, tekrarlamak su
retiyle aruz oyunları yapıldığı gibi dört müstef'ilatün 
yerine mısraları iki müstef'ilatün'le söylenen vezn-i 
ıiher'ler de vardır. 

• 

XVII.  asırda, Anadolu'da Halk Hikayesi halk hikayeciliği de büyük 
gelişme göstererek, yeni, gü

zel ve şöhretli hikayeler vermişdir. Halk hikaye
ciliği, Anadolu'ya destanlarla gelen halkın, bu des
tanların türlü motiflerini, yeni vatanın tarihi ve coğ
rafi hayatına uydurarak meydana koyduğu, yeni ve 
destani bir hikaye an'ar.eıi içinde gelişmişdir : Eski 
destan motiflerınin yeni vatanda yeni yer isimleri 
ve yeni kahramanlar etrafında tazelenip büyümesiyle 
meydana geldikleri düşünülen bu tarz hikayelerin ilk
leri Dede Korkut Hikıiyeleri ve Köroğlu Destanı 
(hikayesi) gibi, yine destani -kahramanlık hikayele
ridir. Aynı hikaye an'anesi, zamanla türlü ılşıklann 
ve halk şairlerinin hayatları, şiirleri ve şahsiyetleri 
etrafında da bazı yeni ve yaygın hikayeler vücuda 
getirmişdir. XVII. asırdan bu yana tanıdığımız hika
yelerden Kerem ile Aslı ve Atık Garib hikayeleri, 
bu türlü halk eserlerinin hem en tipik hem de en ta
nınmış olanlarıdır. 

�yle hikayelerin büyük bir ısrarla hep Doğu Ana
dolu, Azerbaycan ve İran çevrelerinde teşekkül etmesi, 
ayrıca dikkate değer bir hadisedir. 

Fakat XVII. asırda sazşıliri, Kayıkçı Kul Mus
tafa'nın, Bağd�d Savaşı'na aid bir destaniyle söylenen 
ve belki de bu destanın genişlemesiyle meydana gelen 
Genç Osman Hikayesi, Anadolu'da yeni hikayelerin 
nasıl doğup büyüdükleri hakkında bize daha sağlam 
bir ip ucu vermiş görünmekdedir: 

Genç Osman Hikıiyesi : Bu hikayenin doğuşu 
ve yayılışı mevzılunda bilinen ve tahmin edilen şekil, 
şöyledir : XVII .  asır saz ve ordu şılirlerinden Kayıkcı 
Kul Mustafa (b. bkz.) Dördüncü Murad'ın Bağdad 
Savaşı'nda bulunmu�ur. Şair, bu savaşta büyük 
yararlık gösteren ve fethedilen Bağdad kapılannda 
ölen Türk kahramanı Genç Osman'ın yiğitljği ve ölü
mü mevzılunda güzel bir destan söylemişdir. Bu des
tan, Genç Osman'ın dillere destan olan bahadırlığının 
ve Bağdad surlarına Türk bayrağını diktikden sonra 
şehid oluşunun küçük ve manzum hikayesidir: 

İptida Bağdad'a sefer olanda 
Atladı hendeği geçti Genç Osman 
Vuruldu sancaktar kaptı sancağı 
İletti bedene dikti Genç Osman 
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Eğerleyin kır atımın ildsin 
Fethedeyim dütmaııların hepism 
Sabah namazında Bağclad kapısm 
Allah Allah deyip açtı Genç Osman 

Sultan Murad eydür gelsin göreyh:::ı 
Nice kalıramaııdır ben de bileyim. 
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim 
Kılıcından al kan saçtı Genç Oemac 

Kul Mustafa karakolda gezerken 
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken 
Yıkılası Bağdad seni döğerkec. 
Şehidlere serdar oldu Genç Osıma:ı 

Bu destan, bilhassa Na'ima Tarihi'nden anlaşıl
dığına göre, tıpatıp Genç Osman'ın mılcerAsı değil
dir. Fakat Osmanlı Ordusu'nun 1630 daki Irak ha
rekatı esnasında bir askeri kuvvete başbuğ olarak fe
tihler yapıp büyük yararlıklar gösteren Geeç Oeme:ı 
unvanlı kahramanla Bağdad fethinde kal'a bedenine 
bizzat bayrak diken Zor Murtazıi Paşa'nın ve bel
ki de daha başka kahramanların Bağdad harekatında 
ve şehrin muhasarasında gösterdikleri yararlıklar bir
birine eklenerek tek kahramanı Genç Osınan olan 
bir destan vücô.da getirmişdir.1 İşte Kayıkçı Kul 
Mustafa yukarıdaki destanın hikayesini Genç Osman 
hakkında Bağdad çevresinde teşekkül eden bu kahra 
manlık menkıbesinden almış görünmekdedir. 

Böylelikle Irak harekatı esnasında ve Bağdad 
fethinden sonra, ordu arasında destanlaşan rivayetler, 
Kayıkçı Kul Mustafa'ya Genç Osman Destanı'nı 
söyletmiş ve Kul Mustafa'nın bu şiiri de Anadolu'da 
Çankırı, Karaman, Konya, Mudurnu ve Adana-Türk
men rivayetleri gibi çeşitli rivayetler doğurarak hikıl
yeleşmişdir. 

Bu hikayenin önce Bağdad rivayeti'nde destan
laşan bir şekli - Kısaca - şudur : 

,,Dördüncü Murad, Şah Abbas tarafuadaııa 
zaptedilen Bağdad'ı geri almak içhı savaşa karar 
vermişdir. Fakat İstanbul halkı kendisine darıl
masın diye, sakalında tarak duramıyaıı:ıak kadar 
genç olanların bu harbe katılmasım yumk et
mişdir. Buna rağmen kalıramaıı ve zeki bir Ttirk 
çocuğu olan Genç Osman (hikayede bir vezir 
olarak gösterilen babasının yaptırdıp) bir �
dığa gizlenerek bu savaşa katılır. 

Bir gün Dördüncü Murad, orduda ferıı:ıum 
dinlemiyea böyle bir genç bulunduğun-ıı �· 
Çocuğu huzUrun.a getirtir� Genç Oaımaım, �
dara, kendisinin savaşabilecek ce&Aret ve bd
rette olduğunu göstermek için eliııa� verlleım 
bir tarap çenesine saphyarak sakelmda � 
duracak yaşdaki erkeklerde• daha ceew: o!dv.
ğunu gösterir. 

ı Hadiaenin Naima Tarihi'.ndeki ve Katib Çe
lebi Fezleke'aindeki yeri ve diğer tahilat için Bkı:. 
Köprülüzade Mehmed Fuad, Kayıkçı Kul Mustaf11 
ve Genç Oamaıı bikiyeai, •· 42-43, lst. 1 930 
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Hükümdar da bu kahramanlığa m.ükifat 
@krak Genç Osmaıı'a ordu kumandanlığı verir. 
Osırmm, büyük kalıram.ıuılıklar göstererek Bağ
dad'ı :apteder. Şehre önce onun kuvvetleri girer
ken Genç Osman vurulan bayrakdar'ın elinden 
b?tısı Türk bayrağını Bağdad surlarına diker
ken düşıwuıı tarafından şebid edilir.,, 

Burada çok kısa bir hülisasını verdiğimiz Genç 
Osman Hikiyesi'nin muhtelif Anadolu rivayetlerinde 
çok zevkli iç vak'alan, inanmış ve kahraman bir hal
kın muhayyilesinde yer eden türlü cesaret, yararı� 
ve fedakarlık hatta ermişlik ifadeleri vardır. Genç 
Osman'ın şehid olduktan sonra, kellesini koltuğuna 
alarak üç gün daha savaşa devam ettiğini bildiren 
Karaman, Mudurnu, Konya ve Çankırı rivayetleri 
bunlar arasındadır. Aynı rivayetlerde çeşitli şekillerde 
rastlanan : 

Genç Osm.an(ım) der ki binin adara 
Kıllç sallayalım kifir itlere 
Mevlam. kuvvet versin koç yiğitlere 
Koç gibi meydanda döndü Genç Osman 

• 
Bağdad'm. kapısın Genç Osman açtı 
Göa-en kafirlerin tedbiri şqtı 
Kelle koltuğunda üç gün savaştı 
Şehldlere serür oldu Genç Osman 

• 
Askerin bir ucu yürüdü Van'dan 
Kılıcın bb:ası görünmez kandan 
Bağdad'uı içinde tozdan dumandan 
To::: dunıaıı içinde kaldı Genç Osman 

• 
Bağciad'ın içinde durulmaz yasdan 
Her ana doğurmaz böyle bir arslan 
Sağından vuruldun soluna yaslan 
Yiğitlere serür oldu Genç Osman 

gibi manzum parçalar cia yine böyle riv3.yetlerin te
rennümüdür. 2 

Bu destan parçalarında kendilerine kafir t!e
nilenler, İran Ordusu'ndaki Şiilerdir. Esasen Bağdaci, 
Dördüncü Murad tarafından Şah Abbas'ın ölümün
den sonra fethedilmişdir. Buna rağmen, Genç Osman 
Hikayesi'nde karşı tarafın hükümdarı olarak hala 
Şah Abbas'ın gösterilmesi ve Bağdad zaferi'nin Şah 
Abbas'a karşı kazanılan bir zafer diye bilinmesi sebep
siz değildir. Bu bakımdan Genç Osman Hikiyesi'n
de Sünni Türk müslümanları arasında Şii İran ve 
Azerbaycan çevrelerinde teşekkül eden Nağılı Şah 
Abbao gibi, Şah Abbas'ı büyük kahraman gösteren 

Bütün bu rivayetlerin tafailatı ve tahlilleri 
hakkında Fuad Köprülü'nün adı geçen eserine ba
kılmalıdır. Aynı mevzuda batka bilgiler ve Kırım, 
Niğde, Safranbolu rivayetleri gibi yeni rivayetler için 
Bkz. Prof. Dr. Köprülüzade M. Fuad, Kayıkçı Kul
Muatefa ve Genç Osman Hikayesi Hakkında Yeni 
Vesikalar, Atsız Mecmuasının, sayı: 10, 1932, 
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hikayelre karşı teşekkül etmiş bir tepki ve in�nışın da 
izleri vardır.3 

Saz getirip eline verdiler. Kerem ahvalini babasına 
aöylemeğe başladı. 

Destan'dan hikayeye geçiş hi
Kerem. ile Aslı <lisesinin Anadolu'daki diğer 

Hikayesi karakteristik bir örneği de 
Kerem ile Aslı Hikayesi'dir. 

Kayıkçı Kul Mustafa'nı=ı destanından alınan ilhamla 
teşekkül eden Genç Osman rivayetleri gibi, Kerem 
ile Aslı rivayetleri de, kuvvetli bir ihtimale göre, Aşık 
Kerem isimli sazşairinin kendi aşk hayatı için söyle
diği şiirlerden doğmuşdur. 

Buna göre, Aşık Kerem, bir Azerbaycan-İran 
çevresi sazşairidir. Bu şairin, �evgilisi için söylediği 
yanık şiirler ; halk türkçesinin bütün incelikleriyle 
süslü, duygulu, koşma'lar ve türkü'ler, halk arasında 
yayıldıkça bu şiirlerin hikaye ettiği gönül macerası 
da dallanıp budaklanıp bu çok sevilmiş ve çok tanın
mış hikayeyi meydana getirmişdir. 

Umumiyetle Isfahan Şahı'nın oğlu diye gösteri
len Aşık Kerem bir rivayete göre de Ahlat şehrinde 
Anka Beğ'in oğludur. Çocukları olmayan, biri Türk 
biri Ermeni, iki aile kadınının, türlü adaklar sonunda, 
bir derviş'in elinden yedikleri yarım elmaların tıl
sımı ile doğan Kerem'in asıl adı Mirza'dir. Aslı ise 
bir Ermeni keşişi'nin kızıdır. Bir rivayete göre, iki aile, 
bu çocukları, daha doğmadan birbirine vermeği ka
bul ederler. Fakat çocuklar büyüyüp de aralarında 
ciddi bir aşk başlayınca keşiş ailesi, kızlarını müslü
mana vermek istemez, kızı alıp gizlice Kerem'in bu
lunduğu şehirden kaçırırlar. Aşkını unutamayan Ke
rem de, yanında Sofu isimli, sadık arkadaşıyle onların 
peşine düşer. 

3 Şah Abbaı.• Nağılı h. bilgi için bkz. Fuad 
Köprülü, Türk Ha!k Edebiyatı Anaiklopediai1 lat, 
1935, s. 13-18, 
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İşte keşiş ailesinin diyar diyar kaçması; Kerem'in 
de Sofu ile ardlanndan gitmesi ile bu hikaye büyük 
bir Anadolu hikayesi biçiminde gelişir. Hikaye kah
ramanları, AnadQlu'nun doğu illerini adım adım 
dolaşırlar. 

Ahlat, Van, Mut, Kars, Erzurum, Erzincan, 
Kayseri, Halep v.b. gibi şehirlere bu uğurda gider
ler; Erciyas, Ağrı gibi dağları ; Murad gibi sulan bu 
uğurda aşarlar. Kerem bir Hak aşıkı olarak saz çalıp 
şiir söylediği için ; onun bu şehirle�, bu dağlar ve bu 
sular hakkında; karşıla�tığı insanlar, hayvanlar ve 
türlü tabiat_ varlıkları için her fırsatta sazını eline alıp 
şiir söylediği görülür. 

Hikaye, bu şiirleri birbirine bağlayan ve onların 
söyleniş sebep ve vak'alarını anlatan zevkli fakat kısa 
nesir parçalarıyle Kerem'in söylediği şiirlerden mü
rekkepdir: 

,, • • .  Keı·em ile Sofu, yola revin olup, birkaç 
günde Ağrı Dağı'na gelip gördüler ki, Ağn Da
ğı'nı bir duman kaplamış. Yolu şaşırdılar. Ke
rem Sofu'ya eyitti : ,, - Aman Sofu, getir ben.im 
saz mı, bakalım, şu dağ aşık halinden anlar 
mı? dedi. Aldı sazı eline, bakalım ne söyledi : 

Sana derler Ağrı Dağı 
Ne yamandır başın senin 
Belirsizdir yazın kışın 
Hiç tükenmez . kışın senin 

Rüzgarlara dest olmuşsun 
Dertlilere dost olmuşsun 
Hep dağlardan üst olmutsun 
Erclyes'dir eşin senin 

Eksik olmaz karın yağar 
Bulutlar birbirin koğar 
Evvel güneş sana doğar 

Cevihirdir taşın senin 

Kerem eydür : Geldim gittim 
Şu fani dünyaya nittim 
Ululara sual ettim 
Kimse bilmez başın senin 

Böyle deyip, türküyi tamam ettikte bihikme
tillih duman çekilip gitti. Bunlar yola revin 
olup Süphan Dağı'na geldiler. 

• • • • • •  Sabah olunca yola revin olup Şoğun 
deresine geldiler. Bir ceyliin görüp baktılar ki 
yanında iki körpe kuzusu var. Vurm·uşlar. Kol
larından kan akar. ,,Avcı, kolun kırılsın, nasıl 
kıydın bu körpe kuzulu hayvana,, deyip, biraz 
gider iken iki avcıya rastgeldiler. Avcılar Ke
rem'den sual eylediler. (Bir) cerran gördünüz 
mü, dediler, Kerem sazın eline aldı. Bakalım ne 
dedi ; 
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Dağdan kovup indirmişler sürüsiin 
Kaç kuzulu cerran yad avcı geldi. 
Sürüsünden ayırmışlar birisin 
K1'Ç kuzulu cerran yiicl avcı geleli 

Zilim avcı dütmÜf gelür izine 
Al-kanlar akıtmış iki dizine 
Mor sünbüller konmut eli gözüne 
Kaç kuzulu cerran yad avcı geleli 

Böyle olur avcıların tü:resi 
Kolundan vurulmu9 sızlar yarası 

Hekime gö11tersen yokdur çAresi 
Kaç kuzulu cerran yad avcı geleli. 

Tut etdiler al kınalı tazıya 
Kova kova indirdiler yazıya 
Gayret başa düştü baluna kuzuya 
Kaç kuzulu cerran yad avcı geleli. 

Süre süre indirdiler dağlardan 
Mor sünbüllü bağçelerden, bağlardan 
Kerem eydür şu geçtiğim yerlerden 
Kaç kuzulu cerran yad avcı geleli. 

Hikaye böyle nesirler, böyle nazımlar ve Kerem'in 
yanık sesli aşk ve hicran şiirleriyle devam eder. /...; ık 
Kerem'in aşk uğrunda ıztırabı o ölçüyü bulur ki, Türk 
halkı, onun ağzından : 

Bahçelerde mormeni 
Verem ettin sen beni 
Ya sen islanı ol alıçik 
Ya ben olam Ermeni. 

gibi, aşk yolunda büyük tolerans ifade eden maniler 
söyler. 

Kerem ile Aslı'nın bazı vilayetlerde çok kısa süren 
buluşmaları da olur. Bu anlarda birbirlerine bağlı
lıklarını söylemeğe fırsat bulurlar. Fakat Aslı, Ke
rcm'den her fırsatta kaçınlır. 

Halk ınanışı, mesela Ağrı Dağı'nı kaplayan du
manı bir şiirle dağıtacak kadar keramet gösteren 
Kerem'in buna benzer başka kerametlerini de derin 
sevgiyle karşılar. Onun aşkını islam sofilerinin aşkıyle 
birleştirir : Zorlu macerasının sonunda Haleb'de, Ha
leb Paşasının emriyle Aslı'ya kavuşan Kerem tam 
onunla evlenecekken bir keşiş büyüsüne kurban gider. 
Aslı'nın gelin elbisesindeki sihirli düğmeleri çözemez. 
O çözdükçe düğmeler yeniden iliklenir. Kerem bu 
büyü ile tutuşup yanar, kül olur. O külün kıvılcımı 
ile saçlarından tutuşarak aynı akıbete uğrayan Aslı 
ile, Kerem - tıpkı Leyla ile Mecnun gibi - ancak 
cennetde buluşurlar. Eski yazmalanna halk cönk
lerinde rastlanan Kerem ile Aslı Hikayesi'nin halk 
ressamlan tarafından resimlendirilmiş taş basması 
nüshalan, yeni harflerle tab'ıları ve Türkiye Maarif 
Vekaleti tarafından neşredilmiş resimli bir tab'ı var
dır. (1930). 
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(Kerem ile Aslı) Hikayesinden, Ta�baskısı lstanbul 
"Kırk gün sonra Aslihan ın dahi yandığının resmidir." 

Aşık Garib Bu asır sonlarında teşekkül 

Hikayesi etmiş Kerem ile Aslı tipi bir 
Doğu Anadolu hikayesi de 

Aşık Garib'dir. Bu hikayede vak'alar, Tebriz, Tiflis, 
Erzurum, Haleb gibi şehirlerde geçer : Babasından 
kalan serveti yiyicilere kaptıran sazşairi, Aşık Garib, 
sevgilisi Şah Sanem'i alabilmek için gereken parayı 
kazanmak üzere gurbete çıkar. Erzurum'a, Haleb'e 
bunun için gider. İyi para kazandığı bir sırada sevgi
lisinin bir başkasına verileceğini öğrenir. Düğün günü 
Tiflis'e yetişerek Şah Sanem'Ie evlenir. Bu basit vak'a
ya, rakibinin Şah Sanem'i almak için Aşık Garib'in 
ölüm haberini yayması gibi, bir iki hadise, biraz me
rak katarsa da hikayenin asıl cazip tarafı Aşık Garib'in 
koşmaları, türküleri ; Şah Sanem'ie, annesiyle, bezir
ganla (v.b.) manzum konuşmalarıdır. Bu hikaye de 
yine Aşık Garib'in şiirleri etrafında söylenen rivayet
lerle teşekkül etmişdir.• Aşık Garib Hikıiyesi'nin de 
yazmaları, taş basması neşirleri ve yeni harflerle bas
kıları vardır. Hikayenin resimli bir nüshası Maarif 
Vekaleti tarafından neşredilmişdır. ( 1930) 

Bu çeşitten, nazım, nesir karışık, zengin bir halk 
hikayesi de Asünıan ve Ziycan hikayesidir. Vak'a
ları Erzurum, Azerbaycan, Tercan, Murad Suyu gibi, 

• Atık Garib hakkında bir teclkik yazıaı için 
Bakınız: Prof. Ahmed Ci.feroilu, A.aeri Halk Ede
biyatında Atık Garip Destanı, Azerbaycan Y.B.D. 
.. ,..: 31-34, lat. 1934. 
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yine Doğu Anadolu bölgelerinde geçen bu hikayede 
merak ve endişe planı daha zengin ve hikaye hayli 
hareketli ve meraklıdır. Şiir yarışmaları, manzum 
bilmece yarışmaları gibi, halk kültürünün ve halk 
türkçesinin türlü incelikleriyle zengin bu hikaye, ma
cera olarak çıkarılan bütün güçlüklere rağmen, Asü
man ile Ziycarı'ın bırbirine kavuşmasıyle son bulur . 

• 

Bu çok tanınmış hikayelerden başka Arzu ile Kan
ber, Kirman Şah Hikayesi, Tihir ile Züllre Hika
yesi gibi daha bazı hikayeler; vak'lan, Horasan, He
rat, Mısır gibi, imparatorluğun komşu ülkelerinde 
veya uzak bölgelerinde geçen fakat nazım ve nesirle 
anlatılışı birincilerden farklı olmayan, Şarkın bu böl
gelerinin mıimlır ve makbul olduğu ve hatıralarının 
hafızalarda yaşayıp gönüllerde yer etti�i devirlerin 
mahsulleridir. 

Bunlardan başka, divan. edebiyatının klasik mes
nevilerinden halk diline ve halk hayatına yayılan 
Leyla ile Mecniin gibi, Ferhad ile Şirin gibi, meş
hur Şark hikaye ve efsaneleri de halk hikayecileri ta
rafından işlenmiş, bunlara Türk halkının milli zevkine 
ve hikaye an'anesine uygun şekiller verilmişdir. Ancak 
bu hikayelerin teşekkülünde divan kültürünün tesiri 
pek bellidir. Mesela bu hikayelerin ara yerlerinde 
söylenen manzUıneler, Kerem ile Aslı'da olduğu gibi 
yalnız hece ile tertiplenmiş ve milli nazun şekilleriyle 
terennüm edilmiş manzumeler değildir. Bunlar ara
sında aruz'la söylenmiş, şiirler de vardır. En karak
teristik örneklerini : 1) Genç Osman Hikıiyesi'nde ; 
2) Kerem ile Aslı, Aşık Garib, Asüman ile Ziycan 
Hikayelerinde ; 3) Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin 
Hikayelerinde gördüğümüz bu üç tip halk hikayesin
den başka, bütün bu hikayelerin yaygın tesiri altında 
meydana gelmiş, daha küçük, daha mahalli hikaye 
örnekleri' de vardır. 

Tek yazması hususi kütüphanemizde bulunan 
Ferhad ile Şerife Hanım Hikayesi böyledir. Kırklar
eli'nin Üsküp-Pınarhisar çevrelerinde teşekkül etmiş 
bu hikayede Ferhad ile Şirin tesiri hikayenin adındarı 
başlar. Vak'aları klasik Ferhad ile. Şirin'den ayn ve 
çok yerli olmakla beraber, içinde aruz'la söylenmiş 
manzumeler bulunması da yine klasik kültür tbiriy
ledir. Bir misal olarak Şeyhi'nin Hüsrev ü Şirin Mes
nevisi'nde, birbirlerine, güzelliklerini başkalarından 
işiterek aşık olanlar hakkında söylenen : 

Mesel kim dedller elbette bakdur 
Ki gözden Uer'İİ iltık kulakdır 

beyti5, Ferhad ile Şerife Hanım Hikayesi'nde : 

Demitlerdür gelenler bizden evvel 
Kulak itık olurmıt gözden evvel6 

s Şeyhi, Huareır Ü Şirin, Prof. Faruk K. Ti
murtaı netri, lat. 1968, S. 41,  beyit: 1098. 

s Bkz. XIX. Aaırda Halk Edebiyatı: Ferhad 
ile Şerife H-ım Hikiye•İ. 
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tarzında söylenmi�dir. Gerek divan kültüründen 
gerek halk hikaye kültüründen ; halk nesri ve divan 
tesiriyle karışık halk nazmından çok tipik sahifeler 
taşıyan bu hikaye aynı zamanda dünki halk dili'nin 
vardığı güzelliğin ve zenginliğin de dikkate değer bir 
örneğidir. Ancak bu hıkaye XVII.  asırda değil, daha 
yakın bir zamanda söylenmiş görünmekdedir. 

XVI I.  asırda oütün bu çeşitlı halk hikayelerinden 
başka asrın geniş şöhret kazanmış meddab'ları tara
fından söylenen güldürücü hikayeler de büyük rağbet 
görmüşdür. Satir ve komedi zekası trajik merakından 
daha üstün olan Türk halkı arasında yetişen çok zeki 
meddahlar, mevzularını günün içtimai hayatından 
aldıkları güldürücü ve taklidli hikayelerini halk top
lantı yerlerinde söylemeğe devam etmişlerdır. Bu hi
kayeler, Karagöz tiyatrosunda olduğu gibi bir kişi 
tarafından anlatılıyor ve bu bir kişi, çeşitli halk züm
relerine ve mesleklere ve karakterlere mensup insanları 
konuşturarak; veya Türk topluluğu içindeki Rum, 
Ermeni, Yahudi, Laz, Kürd, Acem, Arap, Arnavud 
v.b. azınlıklarına mensup tipik insanları kendi karak
terleri ve kendi değişik ve bozuk türkçe söyleyişleri 
ile taklid ederek hikayesini, büyük bir ustalıkla, adeta 
bir tell'sil mahiyetinde anlatıyordu. 

Bu asırda yalnız İstanbul'da 80 tanınmış meddah 
bulunduğu ve bunların diğer esnaf gibi ciddi bir teş
kilata bağlı oldukları bilinmekdedir. Bu meddahlar 
arasında Sultan Dördüncü Murad'ın ' nedimi şair 
Tıflı bilhassa meşhurdur. 

Bursa'da, Derviş Kamil, Medid Mustafa, 
Erzurum'da Ka:ııdilli Oğlu ve fstanbul'da Deniş 
Mehmed gibi daha bir takım meddahların da aynı 
asırda yaygın şöhretleri olmuşdur. 

Meddahların hikiye mevzuları ve yukarıda isirr
lerini sayıp mevzularını hülisa ettiğimiz çeşitli hika
yeler, asrın halk tiyatrosu'na da aksettiriliyordu. Gölge 
oyunu (Karagöz) ile Orta Oyunu'nun halk arasında 
gqrdüğü büyük rağbet ve alaka da kendi komedi re
pertuvarlarından başka hazan acıklı mevzulaq da 
ciddi şekilde yumuşatan zeki ve satir hareketlerinin 
büyük tesiri vardı. 

Karagöz 

• 

Başta Evliya Çelebi Seyahat
namesi olmak üzere XVII.  

asrın bir kısım tarihi ve edebi kaynakları, bu asırda 
Gölg� Oyunu (Karagöz) ile Kulda Oyunu'nun 
ayrıca bir takım oyun kollan tarafından oynanan 
Orta Oyunu'nun, asrın eğlence alemlerinde yaygın 
bir hayatı olduğunu belirtiyorlar. 

Bunlardan Karagöz hakkında daha geçen asrın 
oyuncularından bahseden Tarihçi Gelibolulu Aıi'
nin, yine geçen asrın son yıllarında yazdığı Meva'
idü'n-Nefais Fi Kava'idü'l-Mec8.lis adlı eserinde 
dikkate değer bir kayıt vardır. Ali bu eserinde zıll-i 
hayal oynayan ve taklid-i takrirde kudret gösteren 
oyunculardan bahseder ; bunların, bir perde arkasın
da yalnız kendileri' bulundukları ve kendileri söyledik-
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leri halde perdede çeşitli şahsiyetler gösterip konuş
turan, mahir ustalar olduklarını söylı-r. Vahdet-i 
vücüd sırrını hicab-ı şiihud arkasıncıan gösteren Şeyh 
Küşteri Hazretleri gibi, bunların da muhtelif şahıq
ların sılrt:tlerini zuhura getiren ; yeni icadlar göfterici 
mukallidler olduklarını belirtir. 7 

• 

Karagöz, tar:J:ıin derinliklerinde düşünülmüş bir 
bayii oyunu'dur. Bir beyaz perdenin arkasına ko
nulan bir kukla ve bv ışığın önünden geçirilerek per
deye aksettirilen şekil!erle oynanır. Ekseriyl deve 
derisinden yapılmış bu lnsan ve eşya resimleri renk
lidir. Perdeye, kendi güzel şekilleri ve sihirli renkleriyle 
akseder. 

Hacivat Karagöz 

Karagözcü, bu şekilleri hareket ettirir, konuş
turur, boğuşturur ; insan ve hayvan şekilleri n>afsallı 
olduğundan, perdede çok çevik ve kıvrak hareketler 

"'Ve zıll-i hayal aynadan, taklid-i takrirde 
arz-ı iktidar eden, yani ki verai'l-hicabda yalnız söy
leyen kendüsi iken e,has-ı mütenevviayı zuhura getü 
rüb söyleten üstid-ı mihirlerdir. Yani ki Şeyh Küt

teri Hazretleri vahdet-i vücud sırnnı hicab-ı ,ühud 
verisından gösterdüği gibi bu eıhasın, neziıyirı ( ni) ,  
suver-i muhtelifeden ızhir eyleyüb mukallid-i beda
yi' -mezihirlerdir.' Bkz. Gelibolulu Mustafa Ali Me
va'idü'n- Nefi.is Fi Kav.i'idü'l-Mecalis, lat. Üniversi
tesi Yeniçai Tarihi Küraüsü nefri. lst. 1 956, Tıp
lubasım, S. 96. 
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yapabilirler. Bu, seyircilerde, insani bırtakım dizip 
hayaller halinde görebilmenin derin zevkini uyan
dırır. 

Hayal veya gölge oyunu'nun kaynağı, bugünkü 
bilgimize göre eski Şark medeniyetindedir. İnsan 
havalinin bir beyaz perde'ye aksettirilişi hikayesi, 
biri Çin, diğeri Türk, ıki efsaneyle süslüdür : 

Çin ri\'ayetine göre, İmparator Wu (M. Ö. II. 
asır), çok sevdiği karısının ölümü üzerine büyük ye'
se kapılmış, hiç bir şeyle avunamaz olmuşdur. O za
man bir Çin sanatkarı, ölen kıraliçeye benzer bir ka
dıııı, beyaz bir perde arkasından geçirip hayalini bu 
perdeye düşüm1ek ve bu hayalin, ölen kıraliçenin 
rühu olduğunu söylemek suretiyle hükümdarı avut
maya çalışmışdır ki onun bu buluşu, eski Çio mede 
niyetinde gölge oyunu denilen bir oyunun doğup 
gelişmesine başlangıç olmuşdur. 

Ölümleri bir hicran yaratan insanların hayal 
!erini bir perdeye aksettirmek suretiyle yaşatma hadi
sesinin ikinci rivayeti, doğrudan doğruya Karagöz 
adlı oyunun doğuşunu anlatan Türk rivayetidir. Buna 
göre, Sultan Orhan, Bursa·daki camiini yaptırırken 
Karagöz'le Hacivad, bu inşaatta amele olarak çalı 
şıyorlarmış. Fakat bu iki amele, o kadar komik hika
yeler anlatıp öyle güldürücü bir meddahlık yapıyor
larmış ki öteki işçiler, onları dinlemek ve seyretmek
clcn işlerini yürütemez olmuşlar. Cami inşaatının bir 
türlü ilerlemediğine dikkat eden hükümdar, hadise
nin sebebini öğrenince hiddetlenmiş, Karagöz'le 
Hacivad'ın idamlarını emretmiş, 

Fakat, az sonra bu yaptığına pişman olmuş, bü
yük üzüntü duymuş, o zaman Şeyh Küşteri isimli, 
panteist bir sanatkar, padişahın üzüntüsünü gider
mek için, Karagöz'le Hacivad'ın hayallerini beyaz 
perdeye aksettirerek hem onu avutmaya muvaffak 
olmuş hem de Karagöz Oyunu'nun Türkiye'de 
mucidi olmuş. 

Karagöz oyunu'nun bir beyaz perdeden ibaret 
sahnesine, Türkiye'de Şeyh Küşteri Meydanı de
nilmesi de bu hatıranın ifadesidir. 

Birinci rivayet, Gölge Oyunu'nun kaynağını 
Çin'de göstermektedir. Diğer bir rivayete göre, bu 
oyunun kaynağı, Çin'de değil, Hind'dedir. Eski Hind'
den Cava'ya akseden ve orada çok yaygın bir hayat 
kazanan Gölge Oyunu'nda eski Hind efsanelerinden 
çizgiler bulunması, araştırıcılara böyle bir ihtimal 
düşündürmüştür. 

Hayal Oyunu'nun islim aleminde daha on bi
rinci asırdan beri bilindiği ; bu oyunun, XII. asırdan 
bu yana, Mısır'da oldukea yaygın ve devamlı bir 
hayatı olduğu, Mısır'da hayal oyuncularının beyaz 
p:rde�·e zaman zaman günlük hadiseleri de aksettir
dı�lerı, hatta bu oyunun Türkiye'ye Mısır'dan gel
mış olması ihtimali, Karagöz hakkında bilinen ve 
düşünülen noktalardandır. 

İslim dünyisı' nda, Gölge Oyunu için kulla
nılan zıll-i bayii ve benzeri tabirler, bu oyunun 
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tasavvuf inanışı için de bir ılade vasıtası olmasındandır. 
Buna göre, kainatta bizim bütün gördüklerimiz yega
ne gerçek varlık olan Allah'ın, bir zuhur alemi 
olan bu alemdeki hayalleridir. Bu geçici varlıklar, 
tıpkı Karagöz perdesinde görünen hayaller gibi, Bü
yük Hakikat'in gölgeleridir. Büyük Hakikat ise 
bütün bu geçici hayallerin arkasında, onların vasıl 
olmaya çalıştıkları ebedi ilem'dedir. Karagöz oyun
larının, meşhur perde gazelleri'nde, bu görüş, halk 
ruhunda ibretler uyandıran, hikmetli söyleyişler ha
linde, asırlarca aynı perdede yaşatılmıştır : 

Gösterir yüz bin bayii alemde suret ,perdesi 
Şern'-i siyretle zıyilandıkça hikmet perdesi 

gibi, yahud : 

Perde-i ibret-nürnida zahiren blr suretiz, 
Arüan minen bilürler nükte-i ulviyyetiz. 

gibi beyitler bunu gösterir. 

TÜRKiYE CUMHURIYETf 

Pul 

Hayal Oyunu'nun, Asya'da, Moğollar arasın
da Kaburcak, Kavurcak v.b. gibi adlarla yaşadığı 
bildirilir. Yine bir tahmin olarak ileri sürüldüğüne 
göre, Moğollar bu oyunu Çinlilerden almışlar, aynı 
oyun, Türklere Moğolllar'dan geçmişdir8• 

İran şairi Şeyh Attir'ın ( 1 1 19 ?  - 1 1 93 ?) Oştür
name isimli eserinde : ,,Bilgili ve nakkaşlıkta usta, 
bayii oyuncusu bir Türk'ün, türlü renklerle süslü 
suretler yaparak, bayii oynattığı9" hakkında veri
len· bilgiler, bu bakımdan manalıdır. Ancak bütün 
bu oyunların gölge oyunu değil de kukla oyunu 
olması, daha kuvvetli bir ihtimaldir. 

Anadolu'da, bir Türk tiyatrosunun, daha Sultan 
1. Kılıç Aslan zamanında ( 1092 - 1 107) epik ve satirik 
bir tiyatro halinde başladığı bilinmektedir. Ancak 
eldeki kaynaklar bu tiyatronun bir orta oyunu ve 
daha sonra, bir kukla oyunu olduğunu gösteriyor
lar. 

Bunlardan biri, Bizans tarihçisi Anna Cornn�'
nın verdiği haberdir. Buna göre, ayağındaki goutte 
sancıları dolayısıyle Türklere karşı harbe çıkamı
yan Bizans İmparatoru Aleıdus Cornnenos'un bu 
halini korkaklığına hamleden Türkler, onun bu ha-

G. Jacob, Geachicete dea Scbattentheatera, 
H��� ' 

Sabri Esat Siyavufgil, Karagöz, lat. 1 94" s. 27-28. 1 925. ' 
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reketini bir orta oyunu haline koyup defalarca oy
namış, seyretmiş ve gülmüşlerdir.10 

Kukla Oyunu hakkındaki haber İse XIII. asır 
Anadolu şairi Sultan Veled'in farisi Divan'ındadır. 
Sultan Veled'in bu mevzudaki mısra'ı ; 

Çerh ü zemin çü hayıne vü halkan çü hi'betan 
söyleyişidir. Eski Türklerin ve bu arada Özbek Türk
lerinin yakın zamanlara kadar kukla oyununa Çatır 
Hayal dedikleri bilinir. Sultan Veled'in mısra'ın
daki ,,yerle gök çadır gibi ve halk da oyuncular (kuk
lara) gibi" deyişi bu asırda Anadolu'da kukla oyunu
nun hatta yaygın bir oyun olduğuna delildir. Orta 
Oyunu ile kukla oyunu'nun yaygın olduğu bir Türk 
çevresinde, eski Şark dünyasında öteden beri mev
cudiyeti bilinen Gölge Oyunu'nun da bulunması, 
bu sebeple mümkündür. 

Karagöz Oyunu'nun Sultan Orhan zamanın
daki inşaat işçilerinden Karagöz'le Hacivad'ın (Hacı 
Evhad veya Hacı İvad'in) hatıralarını yaşatmak 
maksadıyle Şeyh Küşteri tarafından icad edildiği 
rivay.::ti ise, denilebiıir ki, eski Çin rivayetinin bır 
benzeri, bir yer ve zaman değiştirmiş şeklidir. Bu, 
belki de İnsan düşüncesinin benzer vak'alar karşı
sında akıl ettiği, birbirini andırır buluşlardan biridir. 

* 
Karagöz, Türk halk zekasının bir ifade vasıta-

sıdır. Türk halkında hadiselerden komedi yaratmıı. 
kudreti, dram yaratma kaabiliyetinden üstündür. 
Karagöz, diğer halk komedileri gibi, Türk'ün 1:-u 
komedi zekıisı'nı sahneye koyar. Bu zeka insanla•·ın 
topluluk hayatından kaptıkları gülünç huyları esta
lıkla perdeye aksettirir. Safdillik, ukalalık, dalk:ıvuk
luk, hasislik, kurnazlık, sahte kahramanlık, apaşlık, 
menfaat düşkünlüğü v.b. gibi, büyük insanlık ko
ınedisi'nde devamlı gülünç sahneler yaratan her 
insan hali, Karagöz perdesinin de renkler, şekiller, 
ışıklar ve gölgeler içinde resmettiği hayat çizgileridir. 

Karagöz, bütün bu hayallerin, cemiyet içinde 
yarattığı örnek tipler'e dikkat eder. Aynı tipleri, 
kendilerine mahsus . sözleri, duyuş, düşünüş ve davra
nışlarıyle kendi beyaz perdesinde ölümsüz karakterler 
halinde canlandırmakta büyük hüner gösterir. 

Bizzat Karagöz tipi ve Hacivad, böyle tiplerin 
başında gelir. Karagöz, saf ve temiz ruhlu, hadise
lerin gülünç taraflarını büyük ustalıkla yakalayan, 
zeki fakat okumamış, yani alim değil, fakat irfan 
sihibi Türk halkını temsil eder. Dilde, ahlakta, dav
ranışlarda daimi iyi'den ve güzel'den hoşlanır. Bu 
güzelliklere katılan her yabancı ve yapmacık unsuru 
alaya alır. 

Az çok tahsil görmüş, medrese ıstılahlarını öğren
miş, dilde yabancı kalmış kelimelere yer vermekten 
hoşlanan, her bakımdan maddeci ve çıkarcı bir ka
rakter hüviyetindeki Hacivad'la anlaşamayışı bun
dandır. 

10 Anna Comnena. Alexias (Aleksias) ,  Leip
zig, 1884, c. il, S. 284-285. Eserin İngilizce tercü
m ıi için Bkz. Elizabeth AS. Dawes, The Alexiad, 
London 1 928. 
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Acem Zenne 
Perdeye akseden tipler 

Karagöz'ün, kendi beyaz perdesinde, Hacivad'
la birbirlerine zıt karakterler halinde yer alışlarıdır ki, 
bu halk oyunundaki intrigue'in temelini teşkil eder. 

Türk-Osmanlı topluluğu içerisine karışmış Rum, 
Ermeni, Yahudi, Arnavud, Arap, Acem, Laz, 
Kürt gibi azınlıklara ait tipleri, her kavmin kendi 
en karakteristik duyuş, düşünüş ve davranışlarıyle ; 
ust:ı.lıkla canlandıran Karagöz oyununda, böyle tıp
lerin Türkçeyi teliffuz editlerindeki, Türkçenin 
sesine ve estetiğine aykırı söyleyişlerle alay edilmesi, 
başlı başına mühim bir sahne hadisesidir. 

Bu karakterler, halk zekasının keskin karikatü
ründen kurtulamazlar. Beyaz perdeye, mensup olduk
ları kavimlerin, hariku1 ade kuvvetli çizgilerle belirtil
miş hususiyetleriyle gelirler. Kılıkları ve kıyafetleri 
de aynı kavmi çizgileri gösterir. 

Beberuhi Tuzsuz Deli Bekir 
Karagöz perdesinin tipleri 
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Arnavucfun taassubu ve böbürlenmesi, Yahudi'
nin para ve mal düşkünlüğü, Laz'ın feveranlı şahsi
yeti ve süratlı konuşması, bütün bunlar ve benzerleri 
anonim halk zekasının dikkatinden ve çizgisinden 
kaçmamış hususiyetlerdir. 

Karagöz'de zenne tipleri, çelebi tipi, Tiryaki, 
Altıkarış BeberUhl, Tuzsuz Deli Bekir v.b. gibi 
tipler de eski Türk, bilhassa İstanbul mahallelerin
de benzerlerine çok rastlanan, yine halk zekas)yle işlen
miş, yerli tiplerdir. 

Zenneler, umumiyetle güzellikleri ve kadınlık
larıyle sahnede rol alırlar. Karagöz'deki ev, aile kız 
ve kadınları bile gözleri erkeklerde ve izdivaçda olan, 
hayli realist karakterlerdir. Kısaca, Karagöz, aptalı, 
sarhoşu, esrarkeşi, kekemesi, Yahuoi'si, Ermesi'si, 
Kürd'ü, Rum'u, Acem'i, Arab'ı, Arnavud'u, Laz'ı 
ve Türk'ü ile, hayli zengin kadrolu bir halk tiyatro
sudur. Bu kadro, sahneye getirilen çeşitli &österme
lik'lerle birlikte, bugün tarih ve içtimaiyat vesikası 
olacak kadar kuvvetli ve kıymetli hayat sahneleri 
ve mahalle dekorlarıyle süslüdür. 

Karagöz'de Leyli ile MecnWı gibi, Ferhad 
i l e  Şirin gibi, klasik İran edebiyatından, klasik Türk 
edebiyatına ve oradan da halk hikaye ve tiyatrosuna 
geçen mevzular da işlenmişdir. Ancak bu türlü Kara
göz

. 
oyunlarında vak'alar, bu eserlerin asıl şekilierin

den ve ruhlarından geniş ölçüde ayrılmış ve çok de
ğişmiş bir mahiyet gösterir. 

Karagöz'de, Türkçe, birçok cümleleriyle hafı
zalarda yer etmiş sözlerle zengin, güzel ve ahenklidir. 
Bu, esas itibariyle bir İstanbul Türkçesidir. Bu Türk
çede zaman zaman sevimli halk tekerlemeleri tekrar
lanır. Aynı güzel ve terkibinde gizli bir lirizm bulunan 
cümleleri tekrar tekrar söylemekte bariz bir haz duyu
lur. Mandıra Safıisı oyununda olduğu gibi, Kara
göz'le Hacivad'dan sonra perdeye gelenlerin ; Rabiş 
Hıitun'un, Çelebi'nin, hatta Kekenıe'nin ,Hımbım'
la Tiryiki'nin sahneye girerken ilk söz olarak : 

- Gele gele geldim, buracığa, dabı gönlüm 
nereciğe ? 

demeleri, böyle, dillerde yer etmiş, sevimli bir �özdür. 
Bu cümledeki dahı kelimesinin eski Türkçedeki ve 
Türk aydınlar dilindeki hususiyetiyle kullanılması 
ayrıca dikkate değer. 

Karagöz personeli içinde, dil bozukluklarını, 
dil sürçmelerini ve ıstılahlı konuşmalan affetmiyen 
asıl tip, Karagöz'dür. Karagöz, böyle kelime ve ıstı
lahları, Türkçede onların ahengine uygun pir başka 
wzle anlar. Bu yüzden muhavereler, zaman zaman 
komik ve kuvvetli bir lisan tenkidi mahiyetini alır. 

Hacivad'ın söylediği amud-ı fıkari sözünü, 
Karagöz'ün armud-ı fukarıi anlaması böyledir. 
Hacivad'ın musıki makamlarından bahsederken : 

,,Sabi'dan başlayıp tiz Segih'a vararak Nevi-yı 
Kürdi'yi bulup makaam-ı arabin'a inivermek, 
cümlesini, Karagöz'ün ,,Sabahleyin kJllk•p tezgih
cılara varıp bekci Kürd'ü tutup arabaya atmak,, 
�eklinde anlaması da böyledir. 
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Hacivad'ın başlık yerine serpuş aldım, demesi
ni, Karagöz'ün ,,Sarhoş oldunsa bana ne ?,, diye 
karşılaması da böyledir. Ve böyle muhavereler, Kara
göz oyunlarının bilhassa baştaraflarında Türkçe söy
l eyişe saygı uyandıran bir düşünce yaratarak uzayıp 
gider. 

Karagöz'ün bir de mlısıki tarafı vardır. Bu kü
çük, beyaz perdenin arkasından, klasik Türk mlısıki
sinin, ekseriya, neş'e veren, şevk veren, hareketli bes
teleri, şarkıları, türküleri duyulur. Seyirciler, esasen 
bilip sevdikleri besteleri bir de Karagöz oyununda 
duymanın, dinlemenin zevkini tadarlar. 

Karagöz oynatan hayilt'lerin ekseriya güzel 
sesli olınaları, yanlarında, def çalanlar ve yine güzel 
sesli yardımcılar bulundurmaları, sahneye mtııııki 
şevkini getirmek bakımından mühim bir harekettir. 
Bu mlısıki, vak'aların arasına ustalıkla yerleştirilir. 
Hiç yadırganmaz ve her şahsın sahneye gelişinde onun 
yeni bir şarkısı duyulur. 

Bu hadise, Türklerin daha Ortaasya asırlarında 
hemen her hareketlerini mlısıki ile birlikte yapmaları 
gibi çok eski bir geleneğe uzanır. Yine Türk halkı 
arasındaki coşkun mlısıki hayatının daha XII. 
ve Xlll.  asırlarda islam ibadeti ile de birleştirildiğini 
burada ehemmiyetle hatırlamak yerinde olur. İba
dete mlısıki getirmenin, bilhassa hür düşünceli tek
ke'lerde bir şür, raks ve musıki ayini yaratmanın, 
eski ve nıilli bir inanma üslubunun devamı olması 
çok mühimdir. Bu sebeple Şeyh Kütteri meydanın
daki türlü hayat sahnelerinin niçin hatta ne zaman
rianberi mlısıki ile birarada yürütüldüğünü düşünmek 
kolaylaşır. 

Karagöz'de musıki, asırlar ilerledikçe, şehirlerde 
yaşayan halk şarkılarından ve son zamanlarda bilhassa 
İstanbul türkülerinden seçmelerle gelişmiş ve zen
ginleşmişdir .11 

ıı Karagöz oyununun daha çok latanbul'da 
geliten hayatı, onun, daha Önce Buraa.'da batladığı 
feklindeki halk rivayetini gölgeleyemez. Bu rivayet, 
Türk karagöz'ü için feda edilınez bir halk habra
aıdır. 

Anadolu'daki varlığını ancak XVI. aaırdan beri 
daha iyi bildiğimiz Karagöz'de çok kuvvetli taaav
vuf çizgileri bulunması, Şeyh Küıteri menkıbeainin 
büabütün hayal mahaulü aa.yılamıyacağı hakkında 
bir İpucudur, 

Diğer taraftan _XVI. asır tirihciai Ali'nin Ka
ragöz Oyuncuları için mukallid-i bediıyi' -meziıhirler 
(Yeni icadlar gÖaterici mukallidler) deyi9i bile bu 
oyunun Türkiye'de mutlak olarak XVI. asırda bat• 
ladığının bir ifadesi olamaz. Yine Ali'nin bu oyunu 
Şeyh Küşteri'nin vahdet-i vücud sırrını gÖateri9i ri· 
vayetine bağlanması, 9eklen batka türlü de olaa 
Gölge .Qyunu'nun Türkiye'de daha < ski bir maziai 
olabileceğini dütündürür. Anadolu'da taaa.vvuf'un 
bilhaaııa xm .. ve xıv. asırlarda atmosferik bir ha
yata ai.hip olduğu dikkate alınına, bir sölge oyu-
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nu'na bu derecede köklü tasavvuf çizgilerinin gir
mesi de ancak veya en çok bu asırlarda mümkün 
ve böyle bir kurulut, Anadolu'nun o asırlardaki ma
nevi ve içtimai atmosferine daha uygun görünmek
tedir. 

• • •  

Karagöz Oyunu hakkında gerek Türkiye'de ge
rek Bab dillerinde yapılan netriyat hayli ciddi ve 
mühim bir yekun tutar. Bunlar arasında makale 
ve kitap olarak, Karagöz'ü tanıtıcı mahiyette kıy
metli tetkikler ve çok sayıda Karagöz metinleri de 
vardır. 

Bu tedkiklerde Karagöz'ün tarihi hakkındaki 
bilgiler için, umumiyetle Georg Jacob'un kitabın
dan hareket edilmekle beraber, onu tamamlayıcı 
batka kaynaklar da gözden geçirilmitdir. Bunlar ara
sında Karagöz metinlerini dahili bir incelemeye tabi 
i:utan arafhrmalar bilhassa batanlıdır. Biz burada 
Karagöz hakkında bize bir haber bırakmıt veya arat
tırma yapmıt bellibath isimlerle en mühim tedkik
lerin umumi bir listeaini ·vermeğe çahttık. Bu mevzu
da derinletmek iatiyenlere aynı kaynakların detaylı 
bibliyografyalarını tavsiye edeceğiz. Çünkü zaman 
ilerledikçe, Karagöz oyunları Türk içtimaiyat tarihi, 
adet ve an'aneler tarihi, Türk satir içtimaiyat tarihi, 
Türk edebiyatı ve Türk medeniyeti tarihi bakımın
dan daha derin ve daha detaylı arattırmalara mevzu 
olacaktır. 

Alangu, Tahir: Karagöz Tetkikleri, Yeni Tiirk 
M. Sayı: 6, a. 452, 1933; Ali Rıza : XIII. Aar-ı Hic
ride 1atanbul Hayatı, 1atanbul Eğlenceleri, Peyam-ı 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Sabah, 1 922; Ahmed Rasim : Muharrir Bu Ya, 1a
tanb"UI, 1927; And, Metin : Karagöz, Mimus ve Reich, 
Türk Dili D. 144, 1 963; Karagöz ve Ortaoyunu Fa
sıl Dağarcığı, ayn. der., 1 73, 1 966; Karagöz ve 
Ortaoyunuula Kitiler, aynı, der., 184 - 1 86, 1 967;  
KaragÖz'de '!"ekerleme v e  Perde Gazeli, Forum, 
D., 325, 1 967; Kırk Gün Kırk Gece, lat. 1 959; Ka
ragöz Üzerindeki Bilgilere Yeni Katkılar, Türk Dili, 
Sayı: 207, s. 497 - 518, Ankara, 1 968; Cevdet Kud
ret : Karagöz, 1at. 1 9613; Evliya Çelebi : Seyahatname, 
C. 1, a. 625 - 658; Georg Jacob: Geschichte dea 
Schattenteatere, Hannover, 1 925; Türkiche Littera
turgeschichte in Einzeldaratellung n, Heft 1, Berlin 
1 900; Gerçek, Selim Nüzhet : Türk Tema,&aı, Med
dah - Karagöz - Ortaoyunu, 1atanbul 1 930; Hinçer, 
İhsan : Türk Folklor Arattırmalan, Karagöz Özel sa
yısı, Haziran 1 959; Helmut Ritter: Karagöz, 
Türkiche Schattenapiele, 1, Hannover, 1 924, Kara
göz madd. T. 1. An., Sayı: 6. a. 246 - 251 ve bu 
maddenin bibliyografyası; )gnas Kunos : Türk Halk 
Ed biyatı, 1at. 1 925; N. Martinovitch : The Turkish 
Theatre, New York, .1 933; Sevin Nureddin (Hayali 
Küçük Ali) : Karagöz, 1st. 1 969; Siyavuşgil, Sabri 
Eaat : latanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul, 
1 937; Karagöz, İstanbul 1 94 1 ;  Karagöz'e Dair, Yeni 
Sabah Gazetesi, 3689, İstanbul 1 949; Tecer, Ahmed 
Kutsi: Karagöz ve Kukla'ya ait Kısa Notlar, Türk 
Folklor Arattırmaları, 1 1 9, 1 959; Özön, Mustafa 
Nihat : Kanlı Nigar, İstanbul 1 94 1 ;  Kanlı Kavak, 
latanbul 1941.  

Basılmıt Karagöz Oyunlan Bibliyografyası için, 
aynca bakınız: Cevdet Kudret, Karagöz, İstanbul 
1 958, •. 49 - 59. 
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Siyasi ve İçtimai durum - Orta Asya Türkçesi Azeri ve Tiirkmen edebiyatı --- Vakıf - Mahtun Kulu -
Anadolu ve Balkanlar Türkçesi edebiyatı - Mahallileşme cer.ıyanı - Hükümdar şairleri -- 111. Sultan 

Ahmed - 111 .  Sultan Selim - A�rın divan şair!P.ri - Osmanzade Taib - Seyyid Vehbi - Kani - Ah· 
med Dürri - Sami - N azim -- Selim - İzzet :faşa - N evres - Sururi - Nedim - Rasih - Koca Ra· 
gıb Paşa - Haşmet - Fıtnat Hanım - Şeyh Galib - Mesnevi Edebiyatı - N ahifi - Manzum mesnevi 
tercümeleri - Esrar Dede - Sünbülzade Vehbi - Fazıl Enderuni - Nesir - Tarih - Raşid - Çe
lebizade Asım - Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa - Defterdar Mehmed paşa - Vasıf Efendi - Tezki

reler - Sefai tezkiresi - İsmail Beliğ Efendi - Şeyhi tezkiresi - Salim Tezkiresi - Mevlevi tezki
releri - Müstakimzade Sa'deddin Efendi - Seyahat E debiyatı -- Sefaretnameler - 28 Mehmed Çelebi 

Ahmed Resmi Efendi - Aziz Efendi - Halk Edebiyatı - Tekke Edebiyatı -· Ahmed Mürşid E fen· 
di ·- İbrahim Hakkı Efendi - Saz Şairleri - Aşık Mustafa -- Derviş Musa - Cezair Şairleri -

Levni - Aşug Edebiyatı 

XVIII.  asır, Türk milletlerinin üç kıt'a üzerin· 
deki büyük · kuvvet ve hakimiyetlerini kaybetmeğe 
devam etdikleri asırdır: 

Asya Türkleri, Buhara Hanlığı, gerek Hıyve 
ve Hokand Hanlıkları ve Doğu Türkistan bölge· 
lerinde, bütün asır boyunca (arada bir parlayıp sönen 
güzel günlere rağmen) yurdlarını talihsiz bir neticeye 
sürüklenmekden kurtaracak birliği kuramad.Iar. 

Asya Türklerinin bu hayallerinin başlıca sebebi, 
müzmin iç çarpışmalar, kavim ve kabile mücadele. 
leriyrli. Bu hareketler, Türklerin bir fikir etrafında 
toplanıp büyük ve yekpare bir kuvvet olmalarına 
ciddi engel teşkil ediyordu. 

Eski asırlardaki Türk ticaret yollarının, bilhassa 
deniz naklıyatının gelişmesi dolayısıyle, işe yaramaz 
hale gelişi de Türk illerinde büyük iktisadi çöküntüler 
yaratıyordu. Orta Türkler sahasında şehir hayatı 
gelişmeğe başlamış fakat şehirli ve çiftçi sınıflarıyle 
göçebe Türkler arasında vücuda gelen hayat farkları 

* 

yüzünden de geçimsizlikler çoğalmışdı. Bu haller, 
Asya Türklüğünün bu asıriardaki torunlarını deva 
bulmaz bir anarşiye sürüklüyordu. Aynı sahalarda 
sık sık değişen han ailelerinden de hiç biri, beklenen 
büyük devlet'i kuramıyordu. 

Mesela Buhara, bir aralık İran hükümdarı 
Nadir Şah'm eline geçmiş ( 1740) sonra kurtulup 
Can oğulları sülalesi, Mangıt sülalesi gibi yerli 
sülaleler tarafından idare edilmişdi. Fakat bu aileler
den hiç biri, asrın kötüye giden şartları içinde yapıl
ması gereken hamleyi gösteremedi. 

Yine mesela Harzem bölgesinde Yadigar Oğul. 
ları'ndan Şir Gaazi Han'ın 1717 de Rus Çarı Petro'
nun Hıyve'yi işgal için gönderdiği bir kuvveti imha 
etmesi eski günleri andırır bir hareketdi. Fakat Şir 
Gaazi'nin l 728'de katledilmesinden ve kabile beğ
lerinin tekrar değişık hanlara tabi' olmak ıstemelerin
c.len sonra bu sahalarda böyle derin tesirli hareketler 
mümkün olmadı. Mümkün olanların da artık derin 
tesiri olmadı. 
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Esasen Ortaasya Türklerı arasında zaman zaman 
yapılmak istenen islahat hareketlerini, sinsi bir Rus 
siyaseti, ustalıkla baltalıyordu :  Ruslar, çeşitli beşinci 
koilar vasıtasıyle bu bölgelerdeki mutaassıb zümreleri 
faaliyete geçiriyorlar ve ileride boydan boya hakim 
olmak İstedikleri bütün bu Türk ülkelerinde herhangi 
bir kalkınma hamlesine imkan bırakmıyorlardı. 

Bu sebepledir ki Orta Türkler, hemen bütün 
XVIII.  asrı, yeniden birleşip bir merkez etrafında 
toplanan, disiplinli ve hamleci bir büyük devlet kur
manın her türlü imkanlarından mahrum geçirdiler. 
Bunun acı neticesi olarak da ülke ve istiklailerini, ge
lecek asırlarda Rus hakimiyetine kaptıracak her ze
mini hazırlamış oldular. 

Doğu Türkistan'da da macera, başka "türlü ol
madı. Bu eski Türk yurdunda, bütün asır boyunca, 
gelecek için ümid verici, siyasi ve idari, hamleci bir 
iktidar kurulamadı. Bunun görülen neticesi olarak, 
Doğu Türkistan da gelecek asır sonlarında kat'ileşecek, 
mukadder bir Çin hakimiyetine doğru adeta ihtiyarsız 
sürüklendi. 

* 

Bu asırda Azerbaycan Türkleri, bilhassa İran
şahı ve Afşar Hanı Nadir Şah'ın ölümünden sonra 
(1747), birtakım mahalli hanlıklar kurmuşlardı. Birer 
milli hükumetcik mahiyetindeki bu hanlıklar elinde 
Azerbaycan kısa bir zaman için de olsa istiklal içinde 
yaşamış ve bu müddet zarfında bütün ülkede çok 
kuvvetli bir milli hava esmişdi. 

Bunlar, başta Gence Hanlığı, Baku Hanlığı, 
Şirvan Hanlığı, Karabağ Hanlığı v.b. gibi hanlık
lardı. Nadir Şah'ın ölümünden sonra Tebriz Valisi 
Rıza Han, Osmanlı Devleti'ne başvurmuş ve bütün 
ülkeyi bir merkez etrafında toplayacak bir Osmanlı 
Şehzadesinin gönderilmesini istemişdi. 

Ancak Osmanlı Devleti, bu imkanı kullanacak 
bir durumda değildi. Buna mukaabil küçük Azerbay
can Hanlıkları arasında doğan ve körüklenen bir re
kaabet, ülkenin tek ve kudretli bir devlet etrafında 
toplanmasına şiddetle engel oluyordu. Neticede isti
lacı ve parçalayıcı Rus siyaseti bu halis Türk bölge
sini de kendi hakimiyeci altına almaya muvaffak oldu. 
Büyük ekseriyetini Türk-Oğuz boylarına mensup 
olan Kafkas-Azerbaycan Türkleri, 1805 de Gence 
Hanlığı'nın Rus tabiyetini kabul etmesi üzerine birer 
birer Moskova hakimiyetine girdiler. Hanlıklar ara
sındaki rekaabetden doğan bu büyük felaketi neden 
sonra idrak eden Azerbaycan Türkleri, yurdlarını ta
rihin, talihin ve Rus fesadının büyük insafsızlığından 
korumak ve kurtarmak için canla başla çalışıp kah
ramanca dövüşdülerse de büyük ve acı akıbetin 
önüne bir türlü geçmediler. 

Bir taraftan İran iktidarının, diğer taraftan Os
manlı Devleti'nin gittikçe zayıflayan birer kuvvet 
haline gelmeleri, Azerbaycan Türklerini ne 1ran'ın 
ne de bilhassa kardeş Osmanlı Türklüğünün koruyup 
kurtarmasına İmkan verdi. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

XVIII .  asıra, Karlof-
Osınanlı İmparatorluğu, ça Andlaşması'nın ağır 

hükümleri altına gir
mişdi. Bu muahede ile devletin Avrupa kıt'asındaki 
birçok mühim toprakları bazı Avrupa devletleri arasın
da taksim olunuyordu. Belli başlı olarak Erde! ve Ma
caristan, Avusturya'ya veriliyor; Mora ve Dalmaçya 
Venedik'e bırakılıyor ; Ukrayna, Lehistan'ın Azak 
Kalesi de Rusların oluyordu. Öteden beri Avusturya 
ile, Venedik'le İran'la müzmin bir mücadele halinde 
bulunan Osmanlı Türklüğü, karşı tarafa en ihtiraslı 
bir düşmanın, Rusların katılmasıyle büyük bir askeri. 
siyasi ve iktisadi dünya ablukası içine girmiş bulu
nuyordu. 

Bu muahede ile imparatorluğun şöhretli kudret 
ve hakimiyeti şiddetle sarsılmışdı. Avrupalıların git
dikce kuvvetlenen askeri güçleri ve bu kuvvetlenmeyi 
hazırlayan Batı medeniyeti tekniği, Osmanlı Türkle
rinin Avrupa kııasında elde etdiği ve çoğunu ana 
vatan haline getirdiği diğer vatan bölge ve şehirlerini 
de tam bir tehdid altında bulunduruyordu. 

İmparatorluğun topraklarına ihtirasla göz diken, 
yeni büyük devletler ablukası karşısında devletin 
iç hayatı da sarsılıyor, başarısızlıklar idaresizlikleri 
idare aksaklıkları da başarısızlıkları doğuruyordu. 

Gerçi 17 1 1  'de Baltacı Mehmed Paşa'nın dira
yetiyle kazanılan Prut Zaferi çok büyük hadise idi. 
Baltacı Mehmed Paşa Rusların bütün Türklüğe karşı 
ilk ve en planlı düşmanı Büyük Petro'yu azimli ve 
usta bir manevra ile Prut Bataklığı'nda muhasara etmiş, 
Rus Çarı ve Rus ordusu mukadder bir imha felake
tinden ancak Mehmed Paşa'dan afdilemek yoluyle 
kurtulabilmişdi. Bilhassa Mehmed Paşa da yine di
rayetli bir görüşle Ruslara firar imkanı vererek XVIII.  
asır Türk tarihine dünya tarihinin unutulmaz bir 
affetme zaferi kazandırmışdı. Fakat böyle bir zafer 
kazanmış kumandanın sürgün cezasına çarptırılması 
ve sürgünde ölmesi, devletin yine iç bünyesindeki 
fesadın ve karışıklığın yersiz bir neticesi olmuşdu. 

Aynı asırda Sadrazam Şehid Ali Paşa'nın Mo
ra'yı geri alırken (1714) ;  Venedik ordu ve donanma
sını mağlub ederken ve Avusturyalılara savaş açarken 
gösterdiği azim ve faaliyet, Osmanlı kudretinin her
şeye rağmen, devam etdiğinin delilleriydi. Fakat bütün 
bunlara rağmen, uzayıp giden iç ve dış savaşlar yü
zünden devletin bir zamanlar hepsinden üstün ve ileri 
olduğu Avrupa devletlerinden geri kalma temposun
da bir değişiklik vücuda gelmiyordu. Mesela : 

Asrın birinci yarısında. Sultan Üçüncü Ahmed 
devrinde Damad İbrahim Paşa'nın sadrazam oluşuyla 
başlayan meşhur Lale Devri, imparatorluğun mede
niyet sahasında yapdığı, yerinde ve kuvvetli bir kal
kınma hareketiydi. Fakat cahil, mutaassıp ve belki 
de kışkırtılmış bir isyanla talihsiz bir akıbete uğradı. 

Anadolulu bir Türk olan Nevşehirli İbrahim 
Paşa ( 1662 ? - 1 730) İmparatorluk dahilinde bir sulh 
ve sükun devri açmak; devletin iç bünyesincie yeni
likler yapmak, imar faaliyetlerinde bulunmak gibi 
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iyi niyetli bir idareci anlayışı gösteriyordu Nevşehir'
den gelmiş, Saray' da yetişmiş, Sultan Üçüncü Ahmed'
in şehzadeliği esnasında onun yakınları arasına girmiş; 
Şehid Ali Paşa'nın dul zevcesi Fatma Sultan'la evle
nerek Saray'ın damadı olmuş ; bir müddet Rikab-ı 
Hümayun kaymakamlığında bulunmuş, önce sadra
zamlığı kabul etmemiş, fakat Padişahın ısrarı üzerine 
Tevkii Mehmed Paşa'nda boşalan sadrazamlığa ge
tirilmişdi. 

Avusturyalılarla imzalanan · Pasarofça Muahede
si'nden istifade etmek isteyen İbrahim Paşa harb ha
zırlıklarını ihmal etmemekle beraber, Rusya ve Avus
turya ile yeni bir harb çıkarmadan memleketde bir 
kağıd fabrikası kurmak, Türkiye'de matbaacılığın 
kurulması ve gelişmesi için çalışmak gibi, aslında çok 
geç kalınmış kültür ve kalkınma hamlelerine giriş
mişdi. Bir tarafdan da köşkler, saraylar, konaklar, ca
miler ve medreseler yapdırarak; İstanbul şehrini güzel 
bahçeler ve çeşmelerle süsleyerek imar faaliyetlerinden 
doğacak medeni zevkin gelişmesine hizmet ediyordu. 

Bu arada İstanbul Haliç'inin Kağıdhane sem
tinde köşkler, bahçeler, eğlence yerleri ve su cedvelleri 
yapdırarak te'sis etdiği; o devirde Sa'dabad adı veri
len; bir su şehri, bilhassa dikkati çekecek güzellik
teydi. Burada çeşitli lale çiçekleriyle zengin bahçe 
güzellikleri arasında renkli bahar eğlenceleri yapılı
yordu. 

Lale Devrinin Müteşebbis !:iadrazamı Nevtehirli 
Damad İbrahim Pata 

Sonradan Lale Devri adı verilen bu zevk ve 
eğlence hayatı, bir bakıma İstanbul halkını bunlarla 
oyalayarak, yapılacak Avrupai yenilikleri bir kısım 
halkın taassubunu tahrik etmeden gerçekleştirmek 
gibi, bir iç siyaseti çehresine de sahibdi. 

Lale Devri, daha XV. asırda Fatih Sultan Meh
med'in, geleceği iyi gören ve Batıda yeni bir medeni
yetin başladığını farkederek ondan istifadeye ça
lışan zihniyetinden sonra; Osmanlı İmparatorluğu
nun tekrar ve kendi idrakiyle Avrupa medeniyetinden 
faydalanmayı, bir ihtiyac halinde, hissettiği devirdir. 
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Bu devrin zevk, eğlence hatta sefahat derecesine 
varan aşırı hareketleri de yeniliklerin kabulüne engel 
olacak her türlü geri düşünceleri başka mevzularla 
oyalamak isteyen fakat yine çeşitli bozguncu iç ve 
dış tesirlerle ölçüyü kaçırmak zorunda kalan faaliyet
lerdir. 

Bu devirde Sa'id Mehmed Efendi'nin gayreti 
ve İbrahim Müteferrika'nın himmeti ile kurulan 
ve gelişen matbaacıhk, Osmanlı medeniyeti ve bil
hassa medrese zihniyeti tarihinde başlı başına bir in
kılapdır. Bunu gerçekleşdirmek için matbaa vasıta
sıyle lugat kitapları, tarih kitapları basılacağını söy
lemek; başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini eser
lerin firenk matbaası'yle basılmayacağını; bir temi
nat gibi haber vermek; matbaa gibi lüzumlu bir va
sıtanın bile o devir Türkiyesi'nin dahili ve harici boz
guncuları karşısında ne türlü zorluklarla kurulabile
ceğini göstermeğe kafidir. 

Türkiyede bir matbaa kurulmasına teşebbüs eden 
Said Mehmed ıPaşa. 

Türkiye'nin 1720 yılında Fransa'ya gönderciiği 
ikinci büyük elçi olarak bir müddet Paris'de bulunan 
Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed Efendi1 ile onun 
oğlu Sa'id Mehmed Efendi2 (Çelebi zade Sa'id 
Paşa), bilhassa Fransız kültür ve medeniyetinin Tür
kiye'de tanınmasını sağlamış şahsiyetler arasındadır. 
Türkiye'de ilk matbaa, İbrahim Müteferrika3 
tarafından kurulmakla beraber, böyle bir harekete 
hükı'.ımetinin müsaadesini almak ve ilk eserlerin ba-

Kendi. bahsine bakınız. 

Bu devrin münevver devlet adamlarından 
biri olan Sa"id Mehmed Efendi, (ölm. 1761)  matbaa
cılıkdan aynldıktan sonra Divan-ı Hümayun hocalı
ğında, İsveç ve Fransa elçiliklerinde bulunmuı ve 
1 755 de Sadrazam olmutdur. Daha sonra, Mısır, 
Adana ve Marat valiliklerine gönderilmit ve Ma· 
rat'da ölmütdür. 

İbrahim Müteferrika ( 1674 - 1 745) bir Ma· 
car mühtedisidir. 1 692 de Türk akıncılarının eline 
dütmÜf. Müslümanlığı kabul ederek Türkleşmitdir. 
İslam imanını risale-i İslamiyye adlı bir eser yazacak 
kadar benimsemitdir. Sadrazam Damad İbrahim Pa
şa'nın teveccühünü kazanarak Türkiye'de bir matbaa 
kurulabilmesi için onun nezdinde enerjik teıebbüs 
!erde bulunmuf ve Sa'id Mehmed Efendi'nin de yardı
mıyle bu emelinde muvaffak olmuıdur. 
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sılışında İbrahim Müteferrika ile birlikde çalışmak 
bakımından Sa'id Mehmed Efendi (Paşa) nın bu 
işde kayda değer bir himmeti vardır. Matbaa'nın 
lüzumu ve faydası mevzuunda Şeyhülislam Abdullah 
Efendi'nin verdiği bir fetvayı da burada takdirle ha
tırlamak gerekir. Bunun sebebi Türkiye'de el yazısı 
ile kitaplar yazan büyük sayıda bir hattat zümresinin 
matbaaya karşı aldığı tehlikeli cephedir. 
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Abdullah Efendi, Matbaanın kurulmasıyle ek
meğinden olacak bu zümreyi din kitaplarının yine 
hattatlar tarafından yazılmasını sağlamak sılretiyle 
tatmin çaresini bulmuşdu. Yine bu sebeple ilk Türk 
matbaasında basılan ilk kitaplar da, umUıniyetle, 
lugat (sözlükler), tarih ve coğrafya kitapları olmuşdur. 
Bu kitaplarda tertib hatasının yok denecek kadar az 
olu5u o devirdeki yazı bilgısinin ve umumi kültürün 

hala ne derece yüksek olduğunu belirten 
çok mühim bir noktadır4• 

Lale Devri'nde görülmeğe başlıyan, 
umumiyetle Fransız tesirinde kültür ve 
imar hareketleri, Türkiye'nın henüz şah
siyetini kaybetmemiş milli ve yerli zevki 
ve kültürüyle birleşmiş ve ancak bira z 
melezleşmiş bir manzara gösterir. Buna 
rağmen, yapılan yenilikler, bilhassa İstan 
bul'un tehlikeli çevrelerinde aşırı Firenk 
tesirinde görülerek taassup uyandırmışdır. 

Damad İbrahim Paşa, Macaristan'
dan heykeller getirterek Sultan Ahmed 
Meydanı'nı bunlarla süsleyecek kadar me
deni cesaret gösterince hadise körüklen
meğe başlamış ; sarayların, köşklerin, bah
çelerin Avrupa usulüyle ve pek fazla süs
lenmesi, böyle yeniliklere hazırlıksız çev
relerde homurdanmalar uyandırmışdır. 

Savaşcılık bakımından dikkate değer 
bir dinlenme devri yaratmaya çalışan 
İbrahim Paşa'nın bu gayretini de son 

Türk Matbaasının Kurucusu Ibrahim Müteferrika olarak müzmin ve basiretsiz İran sıya-

Müteferrika matbaasında basılan ilk resimli kitab 
Tarih-i Hind-i Garbi (Amerika Hakkında) 

Müteferrika"nın bastığı eserler Müteferrika ba
sımı diye meşhur ve kıymetlidir. Bu eserlerin isabetle 
seçilmiş olması, ilk matbaayı kuranların kültür üs
tünlüklerinin de bir delilidir. Basılan ilk eserler şun
lardır: 1 )  Vankulu Lfıgati, 2 )  Tuhfetü'l-Kibar fi 
Esfari'l-Bihar, 3 )  Terceme-i Tarih-i Seyhan, 4 )  Ta
rih-i Hind-i Garbi, 5 )  Tarih-i Tim ur Gürgan, 6)  
Tarih-i Mısrü"l-Cedid, 7) Gülşen-i Hulefa, 8)  Gram
mere Turque, 9) Uaulü'l-Hikem fi niz:amü'l-Ümem, 

seti bozmuşdur. Öteden beri Osmanlı Türkiyesi'
nin Batı alemi karşısında daha rahat bir islami me
deniyet yüceltmesine doğu hudutlarından çeşitli se
beplerle saldırarak hem Türkiye'nin hem de bütün 
Şark - İslam dünyasının yorulmasına sebep olan İran, 
bu sefer de kendini aynı yalnış yolda göstererek yeni, 
Türk medeni hamlesine şiddetle zararlı olmuşdur. 

Bir Türk hükümdarı olınasına rağmen, İran Şahı 
Nadir Şah Avşar, 1730 da doğu hududlarında yen i 
bir saldırıya girişti. 

Bir kısım Türk esirlerinin kulaklarını ve burunla
rını keserek İstanbul'a gönderen Acemlerin Türki
ye'de yarattıkları bir vahşet manzarası ise homurtu
ları artırdırdı. Ordu harekete geçmek zorunda kaldı . 

. Üsküdar'da toplanan orduya Sultan Üçüncü 
Ahmed'in kumanda edeceği haberi bir sevinç uyan-

1 O )  Füyuzat-ı Mıknatisiyye, 1 1 )  Cihannüma, 1 2 )  
Takvimü't-Tevarih, 1 3 )  Na'ima Tarihi, 1 4 ) Raşid 
Tarihi, 1 5 ) Çelebi-zade Tarihi, 1 6 ) Ahval-i gazevat-ı 
der Diyar-ı Bosna, 1 7 ) Kitabı Lisanü'l-Acem. 

4 Müteferrika Matbaası'nın kuruluşu ve ilk 
eserleri hakkında bilgi İçin Bkz. İhsan Sungu, İlk 
Türk Matbaasına Dair Yeni Vesikalar, Hayat M. 
Sayı: 73; T. Halası Kun İbrahim Müteferrika Mad
desi ve bibliyoğrafyası, T.l.An.; Aladar V. Simonffy, 
lbrahim Müteferrika, iat. 1 945. 
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XVIII. Asırda Sadabad.'dan bir Manzara. 
T. Allom'un "Eski ve Yeni İstanbul" adlı eserdeki resimlerinden. 

dırdı. Sonra bundan vazgeçildi. Or.du ile sadrazamın 
gideceği söylendi. Bu da tahakkuk etmeyince bekle
nen hır ihtilal için bütün zemin hazırlanmış oluyordu. 

Lale Devri, Patrona Kıyamı denilen, cahil, şuur
suz ve mutaassıp bir isyanla kapandı. Bu, aslında bir 
gericilik ihtilaliydi. İsyana gözü dönmüş, seviyesiz 
bir kalabalık katıldı. Neticede İbrahim Paşa asiler 
elinde parçalanarak öldürüldü. Sultan Üçüncü Ah
med de tahtından indirildi. Böylelikle, devletin, yur
du kalkındırmak ve memleketde Avrupai ıslahat yap
mak için giriştiği bir teşebbüs daha cehaletin ve taas
subun kurbanı olarak seviyesiz bir halk ihtilaliyle 
yıkılmış ziyan edilmış oldu5• ( 1730) 

Halbuki bu devir, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
Batı'da Fransa ve İngiltere ile yakınlık temin ederek 
kültür ve medeniyet tarihimizde lüzumlu yenilikler 
yapabilmek yolunda, bir hazırlık devresiydi. Doğu
daki çeşitli menfaatleri dolayısıyle o zamanın iki büyük 
devleti, İngiltere ve Fransa da Osmanlı İmparator
luğu'na karşı dostane tavırlar takınmışlardı. Türki
ye'nin bu iki devletle bilhassa Fransa ile kültür mü
nasebetleri çoğalmışdı. Bu arada ve bi� hem 
şair hem mi'ısıkişinas, münevver, mütefekkir ve yurd 
sever hükümdar Sultan Üçüncü Seliın zamanında 
devletin, siyasi, iktisadi, hatta askeri durumunu düzelt-

G 1730 ihtilaiinin elebaşısı Patrona Halil ismin
de bir Levend ve bir bilgiye göre, Patrona isimli harb 
gemisinde levendlik, hatta suvarilik yapmıf bir tahın
yetdir. Halil'in aslen Arnavud olduğu, ihtilat arka
datlarının da umumiyetle kendisi gibi yobaz arnavud
lardan tetekkül etdiği bildirilir. Onun Bayezid Hama
mı'nda tellak olduğu rivayeti, kendisine bu hama-

mek için bazı ıslahat hareketlerine başvurması ; ordu 
ve donanmaaa yenilikler yaprr.ayı istemesi, çok yerin
de düşünüş ve davranışlardı. 

Ancak bütün bu hareketler, bir yandan da esas
sız ve sathi hareketler ohrak kalıyordu. İçinde bu
lunduğu müzmin siyasi, askeri ve iktisadi abluka, 
İmparatorluğu düşmekde olduğu uçurumdan kur
taracak tedbirler almakda serbest bırakmıyordu. 

Bununla beraber, çok sathi de olsa, Türkiye'de 
görülen bu Garba dönüş hareketleri, eski şark ilim 
ve sanatının ; şark kültürünün ve bütün Şark medeni 
müesseselerinin sarsılmakda olduğu bir devirde, yeni 
bir medeniyet aşısı ile kendi köklerini kaybetmeden, 
kendi milli ve vicdani karakterini ziyan etmeden ya
pacağı lüzfunlu - hamlelerdi. 

Bu asırda orduda ve devletin idari makinesinde 
görülen gerileme hele asrın ikinci yarısında İmpara
torluğun bütün medeni müesseselerini sarmış bulunu
yordu. 

mın gelirinden bir ücret bağlanmıt olmasından doğ
duğu zannediliyor. Büyük bir isyana hazırlanan ve 
isyan çıkaran halkın, ne de olsa, bir hamam tellakı
nın ardından gitmeyeceği dütünülürse, bu ihtimal, 
doğruya daha yakın görülebilir. Her halde Patrona 
İhtilali, devİet idaresinin itlerine bilir bilmez karı,an 
bütün halk kıyamlarında olduğu gibi Türkiye için 
çok zararlı olmut ve devletin henüz büyüklüğünü 
muhafaza etdiği bir devirde ve Tanzimat devrine 
nisbetle çok elveritli tartlar albnda girittiği bir ye
niletmeyi çok barbar bir davranıtla engellemitdir. 
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Kültür seviyesi düşmekde idi. Medreseler, artık 
eskisi gibi üstün bir medeniyetin en yüksek mektep
leri değildi. Buralarda artık çok seyrek yetişen bazı 
kuvvetli alimler de geçirilen büyük buhrana çare bu
lacak çapta ve görüşde değillerdi. 

Kültür ve sanat hayatı, bilhassa edebiy�t yeni 
ihtiyaçlar karşısında bulunan bir memleketin bu ih
tiyaçlarını hissederek bunlara aid problemleri görmek, 
işlemek ve çözmek yolunu bulamıyorlardı. 

Asrın edebiyatında, içine düşülen durumun ya
rattığı huzursuzluğu hissettiren çizgiler yok değil
di. Ancak bu çizgiler, içtimai ülkücü ve hamleci 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

vasıflar gösteren bir edebiyat kurulmasını sağlaya
cak bir kuvvet kazanmamışdı. Eski ve an'anevi ede
biyatın çok kudretli oluşu da ona karşı duyulan bü
yük alışkanlığı devam ettiriyordu. 

Dilin sadeleşmesi, şiirde ve nesirde halk tabirle
rinin kullanılması; yüksek zümre edebiyatı ile halk 
edebiyatı arasındaki yakınlaşmanın çoğalması, bazı 
güzel ve faydalı hareketler de klasik edebiyat alış
kanlığının her şeye rağmen, ağır basan hakimiyeti 
karşısında edebiyatımızın umumi karakterini değiş
tirecek ölçüde tesirli olamıyordu. 

ORTAASYA TÜRKÇESİ - AZERİ VE 
TÜRKMEN EDEBİYATI 

Arada bir ve yer yer, mimari değeri de olan şehir
ler yapmalarına; yerli ve milli çizgilerle süslü şehir 
dekorları vücuda getirmelerine; bu şehirlerde yeni 
medreseler açıp eski din, ilim ve edebiyat hayatının 
serpintilerini devam ettirmelerine ; bu arada bazı 
ilim ve sanat adamları yetiştirmelerine rağmen, Orta
Asya Türkler.'in bu asırdaki medeni faaliyetleri geçen 
asırlarla ölçülemiyecek derecede gerilemişdir. 

Bununla beraber, Ortaasya edebi türkçesi, müte
vazı hatta basit eserler vermek suretiyle de olsa, Çin 
hududlanndan İran sınırlarına kadar, bu asır Türk
lüğünün umumi kültür ve edebiyat dilidir. Aynı asrın 
Doğu Türkistan yazmaları da bu sahalardaki kültür 
ve sanat dili'nin müşterek Ortaasya Türkeçesi olduğu. 
nu göstermektedir. 

Bunlar bir kısım basit dini kitaplar, tasavvufa, 
ahlaka, fıkıh ilmine aid, küçük çapta eserlerdir. Bun. 
ların yanında bazı halk hikayeleri ve menakıbnameler 
de aynı edebi Türkçe ile yazılmışdır. Yerli vakayi'
nameler ve farscadan türkçeleştirilmiş Tarih-i Reşidi 
gibi tanınmış eserlerle bunlara ilave edilen zeyller 
de asrın dil ve tarih faaliyetleri arasındadır. 

Bu sahalarda, bu çeşit telif ve tercüme eserlere 
ve bazı bütünlemelere xıx. asırda da devam edil
mişdir. 

Yine, XVIII. asrın Ortaasya edebi Türkçesiyle 
yazılan bazı halle edebiyatı eserleri, bu geniş coğraf
yada müşterek tarafları kuvvetli bir edebiyat lehçesi
nin ne ölçüde yaygın ve bütün medeni, içtimai talih
sizliklere rağmen, ne kadar var olduğunu gösterir. 

Saltuk Buğra Han Tezkiresi gibi destani eser
ler, Tabir ile Zühre, Leyli ile MecnWı, Ferhad
n&m.e, Ciimcüme Sultan Desta.ııJ gibi bütün 
Türk dillerinde tanınmış halk destan ve hikayeleri 
bunlar arasındadır. 

Esasen bu asırların Ortaasya Türk Edebiyatı, 
denilebilir ki halkın vefalı hafızasında yaşayan ve eski 
çağların saltanatlı günlerini özleyişle anan türkülerle 
ve aynı çağların destanlarından hatıralarla yüklü 
bir Halk Edebiyatıdır, 

Bununla beraber gerek Maveraünnehir'de gerek 
Hıyve ve Hokand Hanlıkları sahalarında yüksek züm
re edebiyatının da yeni ve şöhret yapmış şair ve nesirci
leri vardır. 

Geçen asrın sonlarında yaşayarak bu asrın baş
larında Belh'de idam edilen, divan sahibi ve tanınmış 
tasavvuf şairi Nemenganlı Baba Rahim, bunlar 
arasındadır. Yine divan sahibi şairlerden Nevbeti 
ile Abdülmecid Harabati de bu asrın şöhretlerin
dendir. 

Taşkend'de tab' edilen divan'ınaan başka Ra
hat-ı Dil adlı bir eseri de olan sofi şair Hüveyda ve 
yine divan sahibi şair Gaazi de asrın tanınmış Orta
asya şairlerindendir. 

Hıyve şairleri arasında Mevlana Yahya ile, 
Hükümdar Şir Gaazi'nin sülalesine aid Gülşen-i 
İkbal adlı bir eser yazan Seyy1d Muhammed zik
redilebilir. Bu sülalenin son hükümdarı ikinci Ebü'l
Gaazi de Beyza mılhlasıyle şiirler söylüyordu. 

* 

Hemen XVI. asır başlarından beri, zaman za
man Osmanlı İmparatorluğu'nun zaman zaman 
da İran iktidarının idare etdiği Azerbaycan Bölge
sinde ise; gerek İran edebiyatının gerek eski Azeri, 
Ortaasya ve Yeni Osmanlı, Türk edebiyatlarının 
devam eden tesirleri dolayısıyle; bu karışık çağlarda 
dahi sanat hayatı durmamış ve tek tük de olsa, değerli 
edebi simalar yetişmişdir. 

XVIII. asrın ilk yarısında eserler veren Mirza 
Mehmed Münşi unvanlı, Azeri-Türk edibi, daha 
çok, nesir sahasında ün kazanmış, alim ve fazıl bir 
sanatkardır. 

Bu Tebrizli sanatkarın din� ve edebi ilimlerden 
başka matematik, astronomi ve musıki gili diğer 
ilim ve sanat kollarında da ihtisası olduğu bilinmek
dedir. 

Türkçe · ve Farsca şiirlerinde Neş'e mahlasını 
kullanan Mirza Abdülrezzak da asrın divan sahibi 
şairlerindendir. 
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Fakat Azeri Türkçesi Edebiyatı'nın XVIII .  asır
da yetiştirdiği daha kudretli bir şair, Safevilerin son 
devrinde elçilikle İstanbul'a gönderilen ve Nimi 
rnahlasıyle güzel şiirler söyliyen Murtaza Kulu Hıin'
dır. 

Nami'nin, İstanbul'da bulunduğu yıllarda Os-
manlı Türkçesine yakın bir söyleyişle nazmetdiği şiir
lerine Osmanlı şairleri tarafından da nazireler söylen
mişdir. En mühim olarak bu asrın en büyük Türk 
şairi Nedinı tarafından tanzir edilen Nami'nin böyle 
nazireler doğuran güzel bir gazeli onun sanat dili 
ve şairlik dili hakkında bir fikir verecek mahiyetdedir : 

Ey hatt riyaz-ı çehrede sünbül müsün nesin 
Reyhan m.ısın benefşe misin gül müsün nesin 
Ser-germ.-! aşkı halka eden başda gezdiren 
Tül-i em.el netiycesi kakül m.üsün nesin 
Koymaz gözüm. sip@hı dut@ hüsnü kişverin 
Ey zülf sen ar@da kar@vul musun nesin · 
Mest-i şarab-ı lezzet eden aklı mahv eden 
Gül süyu leb çek!desi nıi m.ül müsün nesin 
Ey sabr kişver!ni dutan alemi yıkan 
Tab !i tüvan belası tegafül müsün nesin 
Medd-i basar dayağı iğen karşud@ duran 
Vey hasretim lik@sı yasa vul musun nesin 
Nami ne ş ürdur bu gazel saldı aleme 
Gülzar-ı mülk-i Rum'da bülbül müsün nesin6 

gazelinin son beytinde, haklı olarak, Osmanlı Türk
çesi'nde bir bülbül gibi terennüm etdiğini söyleyen 
bu şairin Türkiye'deki elçiliğine ve Türk şiir aleminde 
uyandırdığı derin alakaya dair, Raşid Tarihi'nde ve 
Fuad Köprülü'nün Baku'da neşredilen Azeri Edebi
yatına aid Tedkikler ( 1926) isimli eserinde etraflı 
bilgiler vardır. Şair Nedim'in : 

Ey turre bağ-ı hüsnde sümbül müsün nesin 
Zülf-i nigir yohsa karanfil müsün nesin 

matla'lı gazeli de bu şiire nazire olarak söylenmişdir. 

Vakıf 
( ?  - 1797) 

'* 

Fakat XVI I I. asır Azeri leh
çesi edebiyatının en şöhretli 
şairi, bir Kafkas Türkü olan 

Vak·f'dır. Vakıf, an'anevi Halk Edebiyatı ile kaynaş
mış, klasik Azeri şiirinin son mümessilidir. 

Vakıf'ın diğer adı Molla Penih'dır. Şöhreti de 
İran Türklerinden çok Kafkas Türkleri arasında yayıl
mış ve yaşamışdır. Karabağ Hükümdarı İbrahim 
Halil Han'ın sarayında Eşik Ağası rütbefİ alan Vakıf, 
İran Şahı Aka Mehmed 'in Karabağ'ı istilasında ölüm
den kurtulmuş, fakat Aka Mehmed Şah'ın halefi tara
fından, oğlu ile birlikde öldürülmüşdür. Mezarı, Azer
baycan'da Şuşa şehrindedir. 

Azeri Türkleri arasinda:  Her okuyan Molla 
Peruilı olmaz sözüyle yüceleşen Vakıf, aynı zaman
da sünni bir şairdir. Azeri Türkleri onun kabrini bir 
evliya türbesı gibi ziyaret ecier, o kabre adak götü
rürler. 

6 Bu soruların Azeri lehçesine göre rnisen 
nesen ağzıyle telaffuzu daha doğru ve öyle telaffuz 
edilrnit olması çok muhtemeldir. 

7U 

İlk defa ölümden kurtulduğu zaman, şair dostu 
Vedidfye bu kurtuluşu şu mısralarla bildirmişdir: 

Ey Vedidi girdiş-i devran-ı geç-reftare bah 
Rüzgire kıl temaşa kire bah girdare bah 

Ehl-i zulmü nice berbad eyledi bir lihzada 
Hükm.-i adil Padişah-ı Kadir-i Kıahhare bah 

İbret al Aka Muhammed Han'dan ey kemter geda 
Ta hayatın var iken ne Şih'a ne Hünkara bah 

Vakıfa göz yum. cihanın babına hub ü ziştine 
Yüz çevür Al-i Aba'ya Ahm.ed-i Muhtare bah 

Divan şiiri sahasında çevresinin üstadı olmakla 
beraber, Vakıf'ın aşık tarzında şıirleri, bu şiirin an'a
nevi söyleyişine uygun ve sade bir güzellik arzeder. 
Onun, divan şiiri estetiğiyle halk söyleyişini samimi
likle kaynaştıran bu tarz söyleyişleri : 

Sevdiğim lehlerin yakuta benzer 
Seraser dişlerin dürdinedendir 
Sadef dehanından çıkan sözlerin 
Her biri bir gayn hazinedendir 

Bir nime yazm.ışem. can uze üze 
Bad-ı saba aparsın o gül yüze 
Eğer yar sorsa bu kim.dendir biz 
Söyle gelen sizin divanedendir 

Hum.ar humar balım.ak göz kaydasıdır 
Lale-tek kızarmak yüz kaydasıdır 
Perişanlıb zülfün öz kaydasıdır 
Ne bad-ı saba'dan, ne şanedenctir 

Müştakdur yüzine gözü Vakıf'ın 
Yolunda piy-endiz yüzü Vakıf'ın 
Sendin fikri, zikri sözü Vakıf'ın 
Gayr söz yanında efsadendir 

Örneğinc.ie görüldüğü gibi, sade ve samimidir. ru söy
leyişde ; son asırların Anadolu sAzşAirlerinde görülen ; 
divan şiiri mazmunları, terkipleri ve. kelimeleri yanın
da; mesela kaaide kelimesini kayda'laştıran bir halk 
tasarrufu ; II 'li halk vezninin ( 6 - 5  ve 4 - 4 - 3 durak
larıyle) ustalıkla kullanılışı ve redifli halk kafiyeleri, 
aynı tabiilikle yer alır. 

Vakıf'ın çağdaşları olan, Vedadi gıbi, Arif gibı 
Azeri şairlerinden başlayarak bu sahanın, zakir gibi, 
XIX. asır şairleri üzerinde de tesiri olmuş ve devam 
etmişdir. Bu şairin öldürüldüğü tarih tam bilinmiyor. 
Hadisenin 1795 - 1798 yılları arasında vuku' bulması 
muhtemeldir. 

* 

Türkmen Edebiyatı 
ve 

Mahtum Kulu 

XVIII .  asırda büyük 
edebiyatı devam eden 
Osmanlı Türkçesi'nin 
dışında kalan Türk 
edebiyatları hakkında 

verdiğimiz bu umumi bilgileri tamamlarken, bu asrın 
sonunda1 Maveri-yı Hazer Tür1'leri arasında büyük 
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şöhret kazanan bir Türkmen şairini de bilhassa yad 
etmek lüzıllnu vardır. 

Bu Türkmen şairi Mahtum Kulu'dur. 
Mahtum Kulu, .Azeri ve Anadolu türkçelerinin 

de bağlı bulunduğu tarihi Oğuzca'nın diğer bir şubesi 
olan Türkmen Türkçesi şairidir. 

Bu dili konuşan Türkmenlerin, umumiyetle kabile 
hayatı yaşamaları dolayısıyle; ekseriya şifahi ve ancak 
kısmen yazıya geçmiş bir Halk Edebiyatı vardır. 

Bu an'anevi Türkmen edebiyatının gerek şiir, 
gerek hikaye vadisindeki eserleri, umumi çizgileriyle 
Azeri ve Anadolu Halk şair ve hikayecilerinin eserle
rinin aynıdır. Türkmen şiirleri, umumiyetle, hece vezni 
ile ve koşgı (koşma) denilen dörtlüklerle terennüm 
edilir. 

Türkmenler arasında hayli yaygın l>ulunan Say
yad ile Hemrah gibi; hikayeleri de yine Anadolu'daki 
eşlerinden farksızdır. 

Kabile hayatı yaşayan, kahraman ve savaşcı bir 
Türk zümresinin terennümleri halindeki Türkmen 
Halk Edebiyatı, umı'.imıyetle epik ve didaktik bir ede
biyatdır. Şecere-i Terikime gibi Mu'inü'l-Mürid 
gibi eserlerin de Türkmenler arasında, öteden beri, 
büyük rağbet gördüğü bilinir. Yine Türkmenler ara
sında yaşayan Halk hikayelerinde ve Türkmen şair
lerinin neşidelerinde, manzum ve mensur, b.r Dede 
Korkut Türkçesi'nin yaşar bir halde olması bılhassa 
dikkat edilecek hususiyetlerdendir. 

İşte, Göklen, Teke, Yamut, Yazar gibi Türk
men kabileleri arasında yaşayan Türkmen Edebiya
tı'nın, bütün edebi hayatı boyunca yetişdirdiği en 
büyük ve tanınmış şairi, Mahtum Kulu'dur. 

Mahtum Kulu, Göklen Kabilesi'ne mensup
tur. Babası Devlet Muhıunmed Molla Azeri de 
bu kabilenin tanınmış şair ve muharrirlerindendir. 

Mahtum Kulu'nun mensup olduğu Göklen Ka
bilesi, daha birtakım şairler yetişdirmişdir. Bu, Gök-
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len Kabilesi'nin diğer Türkmen kabilelerinden daha 
ileri ve daha medeni şartlar içinde yaşamış olmasın
dandır. 

Harzem'de Şir Ali Han Medrescsi'nde tahsil 
gördüğü halde bir halk mütefekkiri ve bir muallim şair 
sıfatıyle, Türkmenlere halk tarzı şiirler söyliyen bu 
sanatkarın, Türkmenler arasında geniş bir şöhreti 
ve mukaddes bir adı vardır; hakkında menkıbeler, 
efsaneler teşekkül etmişdir. Divan'ı, Türkmen ruhu
nun tam bir mütercimi olan kahramanlık neşideleriyle 
meydana getirilmişdir. Onun, Türkmen İran savaş
ları hakkında söylenmiş manzumeleri, Türkmenler 
arasında bir nevi milli neşide değeri kazanrr.ışdır. 
Bu şairin şıirlerinde canlı bir Dede Korkut lisanı bu
lunmasi, Dede Korkut Türkçesi'nin Türk halkı ara
sında nasıl uzun ömürlü ve müşterek bir edebiyat 
dili olduğunun kuvvetli bir delilidir. 

* 

Yine bir Türkmen hikayesi olan Yusuf ve Ahmed 
Hikayesi'nde de Dede Korkut Hikayeleri'nin kuv
vetli bir devamı varchr. 

Türkmen edebiyatı, bilhassa Alman ve Rus türko
loglarınca incelenmiş ; Mahtum Kulu'nun şiirleri de 
umumiyetle bu alimler tarafından neşrolunmuşdur. 

Mahtum Kulu Divanı'nın bir kısım şiirleri Türki
ye'de Şeyh Muhsin Fani tarafından, 1925 de İstanbul'
da neşredilmişdir. Bu eser : Mahtum Kulu Divanı 
ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume ismini taşı
makdadır. (Yedi asırlık manzıllne, XIII. asır şairi 
Ali'nin Yusuf ü Zeliha'sıdır.) 

Mahtum Kulu hakkında Fuad Köprülü'nün Türk 
Edebiyatında İlk Mutasavvuflarına, Türkmen Ede
biyatı makalesine ve Zeki V elidi Togan'ın, Türkiyat 
Mecmuası'nda Şeyh Muhsin Fani'nin eseri hakkındaki 
tenkidine (C. il, S. 465 - 474) ve bu yazıların bibli
yografyalarına müracaat olunmalıdır. 

xvm. ASIR 

ANADOLU VE BALKANLAR TÜRKÇESİ EDEBİYATI 

X\! III. asır, Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi, 
İmpratorluğun diğer topraklarına da, bir nisbet da
hilinde yayılmış bulunarak, an'anevi bir edebiyatı 
devam ettiriyordu. 

Dilin ve edebiyatın merkezi İstanbul olmakla 
beraber, Edirne, Bursa v.b. gibi uzak beldelerde ve 
birçok Balkan şehirlerinde Divan Edebiyatı olarak 
da Halk Edebiyatı olarak da edebi hayat canlı ve ha
reketliydi. 

Bilhassa Balkan şehirleri, görünen ve görünme
yen; yakın ve uzak; iç ve dış tehlikelere rağmen, hala 
birer Türk şehri oldukları; Tür� miffiarişi ile1 Türk 

şehir hayatı ve şehir dekorlariyle kurulu bulunduk
ları ; Türk ahlak ve adetleriyle ; kısaca Türk halkı 
ile dolu oldukları için ; buralarda, Türklük kadar, 
Türk kültürü, Türk musıkisi, Türk sanatları ve Türk 
edebiyatı da yaygın ve ayakta idi. 

Asrın tarihi ve içtimai hadiseleri ; sosyal neş'eler 
ve ıstıraplar, bu edebiyatda az veya çok akisler uyan
dırıyordu. Böyle hadiseleri, Divan Edebiyatı, an'anevi 
ifade tarzı içinde söylediğinden, sosyal problemler, 
bu edebiyatda daha az, halk edebiyatında ise daha 
çok yer tutuyor hissini veriyordu. Sosyal hayatın akis
leri ise her iki edebiyatta da hissedilir dereceyi bul-
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muşdy. Bununla beraber, Divan Edebiyatı, İmprator
luğun şevket ve azamet mirasları içinde ve hala bü
yük duraklayış ve gerileyişin layıkıyle farkına varmış 
değildi. Asrın divan şairleri, arada bir, hissedilir bir 
huzursuzluğun tesirinde görülwekle beraber, umu
miyetle, geçen asırlarda klasikleşmiş sanat çizgıleri 
üzerinde, aynı sanatı devam ettiriyorlardı. Yüksek 
zümrenin sanat çevrelerinde yine gazeller söyleniyor; 
yine şevkli veya garami şarkılar terennüm ediliyordu. 
Aşk ve macera mesnevileri ; tasavvufi ve allegoricıue 
mesneviler yazılıyordu. 

Klasik Türk edebiyatında yerli söyleyiş bakımın
dan için için bir olgunluk, bir halk ifadelerine değer 
veriş akımı başlamışdı. İran edebiyatını göz kamaş
tırıcı ve üstün bulan devirler artık çok gerilerrie kal
mışdı. Bunun sebebi yalnız Türk edebiyatının kendi 
olgunluğu ve kendi klasiklerinin yetişmiş olması değil
di. Bıktırıcı İran savaşlarının, Acemin · her 
şeyinden nefret ettirici İran hudud saldırışla
rının da bunda tesiri vardı. Bununla beraber, 
akademik çevrelerde İran sanatıyle temas, ufak nis
petde de olsa eksik değildi. İran'la kültürel münase
betler, seyrek de olsa devam ediyor, Maveraünnehir 
edebiyatıyle de haberleşmeler oluyordu. Bu asrın 
Osmanlı Türkçesi şairlerine kendilerini beğendirebilen 
İran şairleri Saib ile Şevket'di. 

Asrın Divan Edebıyatı bilhassa ikinci rierecede 
sanatkarlar elinde gitdikce daha az yaratıcı, buna 
mukaabil daha zayıf nazireci bir edebiyat oluyordu. 
Fakat bunların arasında yine büyük, hazan çok büyük 
şairler de yetişiyordu. 

Asrın söyleyişinde nazım daha ustalıklı, teknik 
daha kuvvetli idi. Fakat söylenenler, büyük şairlerin 
dışınaa kalanlar için, eskilerin tekrarından ibaret 
kalıyordu. Fakat bu asırda için için.. kuvvetlenen bir 
büyük edebi cereyan vardı ki o, reklamsız iddiasız, 
fakat bütün asrı kuvvetle renklendiren bir mahalli, 
hatta hareket değerinde idi. Bu harekete Mahallileş
me Cereyanı diyoruz : 

Mahallileşme 
Cereyanı 

Mahallileşme Cereyanı, Türk 
dili'nin ve Türk edebiyatının 
kendi içinden olgunlaşması 
ve millileşmesi manasında, 

yerli ve halk tesirinde bir hareketdir. Bu cereyan, 
öteden beri ince bir iz halinde varlığı hissedilen, dilde 
sadelik ve edebiyatta millileşme hareketlerinin XVIII. 
asırda birinci sınıf şairlerin ısrarlı iştirakleriyle kuv
vetlenmesinden doğan bir yerlileşme çığırıdır. Bu 
çığır, edebiyata halk hayatını getirmiş ; halk zevkin
den ve halk sanatından çizgiler kazandırmışdır ; Türk
çeye halk dehasının güzelleşdirdiği sesierle; halk de
yimleri ve halk söyleyişleriyle zengin ve esprili, sade 
bir güzellik vermişdir : 

Bir taraftan, geçen asırlardaki halk edebiyatı 
faaliyetlerinin saraylara kadar ulaşan, zengin ve te
sirli başarıları ; bir taraftan yine geçen asırlarda bazı 
divan şairlerinin halk zevkine daha yakın eserler ver
mek yolunda göze çarpar sadelikleri, Türk edebiya
tında esasen bir yerlileşme idi. 
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Başka milletlerle ortak bir dil, bir kültür ve mede
yet çerçevesi içerisinde de olsa bir milletin, kendi 
vatanında, kendi eliyle kurduğu şehirlerde, köylerde; 
kendi hayatını yaşayıp kendi diliyle eserler verdiği 
bir alemde vücuda getirdiği edebiyata kendi yaşa
yışını, kendi duygu ve düşünce dünyasını, kendi 
mizacım, bu arada kendi dilini ve kültürünü katmaması 
mümkün değildi. 

Divan şairleri arasında Tacizade Cafer Çelebi 
gibi, Taşlıcalı Yahya gibi Nev'i Zade Atfıi ve Sabit 
gibi, eserlerinde yerli bir hava ve halk söyleyişlerin
den kuvvetli akisler bulunan bazı simalar, daha XV. 
asırdan beri görülmekte idi. Yine XIV. asrın Aşık 
Paşa ve Gülşehri gibi şairlerinden başlayarak Türkçe 
ile ve daha sonra sade Türkçe hatta öz Türkçe ile şiir
ler söylemeği bir ideal, bir merak ve zevk haline ge
tıren, klasik edebiyata mensup, imzalara tesadüf olu
nuyordu. Aşık Paşa Zade Tarihi gibi, anonim Teva
rih-i Al-i Osman gibi nesirle yazılmış eserlerde hakim 
lisan adeta halk dili idi. Klasik edebiyatın Ahmed 
Paşa gibi, Necati gibi, Fuzuli hatta Baki gibi birinci 
sınıf şaırlerinde, yer yer, halka veya halk söyleyişine 
yaklaşan ve konuşma lisanının hususiyetlerini taşıyan 
terennümler, mühim bir yer tutuyordu. 

XV. asrın Divan Şairleri bölümünde söyledi
ğimiz ,,Ahmed i-Dii.i 'nin Çenknime'sinden baş
layarak, Harnime, Hevesname gibi mesnevi
lerde sade Türkçe beyitler, Türkçe kelime bol
luğu ve Türkçe ifade zenginliği dikkati çekecek 
ölçüdedir. O kadar ki Divan şiirinde sade Türkçe 
mısrii.lar, beyitler ve hazan daha büyük manzum 
parçalar mevzuunda tertiplenecek bir antoloj
iye bu asırdan, bilhassa bu asrın birinci sınıf 
şiirlerinden çok sayıda misaller girebilir.,, 
hakikati, daha sonraki asırlar içinde bazı ters hareket
lere rağmen, yine doğru, yine dikkati çekecek ölçüde 
idi. Geçen asırda şair Nabi'nin, şiir dilinde kullanılan 
Arapça, Acemce kelimelerin bolluğuna şiddetli itirazı, 
tamamiyle şahsi bir görüşün değil, şüphesiz umı'.ımi 
bir temayülün tercümanı olmak vasıflarında idi. 

Nitekim XVIII. asır başlarında, Lale Devri 
şairlerinden Dürri Efendi'nin şair kardeşi Sadi Çe
lebi de şiirin sade Türkçe sözlerle yazılması lüzumunda 
ısrar ediyordu. 

Sadi Çelebi, bir kasidesinde bu mevzua ehernini
yetle temas ediyor ve : 
Eğer memdiih İS! Türki lisiind@ nazm-perverlik 
Selis � vazıh ister dinleyen fehmeyley! @O! 
Nic� Türki denür ol şi're kim her Wzının halli 
Lugatler bakmağ@ muhtac ede meclisde yaranı 
Benim Türki dilind� cünılenin ma'liiın.dur şi'rim 
Ki Wz-! nii-şenideyl� mükedder etmem ihvanı 

,,Eğer Türkçe şiir söylemek makbul bir hareketse 
bu şiiri açık ve akıcı bir ifadeyle söylemek gerekir. Şu 
sebeple ki dinleyen, şiiri anlasın. Her kelimesini çöz
mek için insanı lugatlara bakmağa muhtac eden şiire 
nasıl Türkçe şiir denebilir? Herkes bilir ki ben Türk
çe şiirde duyulmamış kelimeler kullanarak okuyanla
rın ruhunu bulandırmam." diyordu. 
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Aynı asırda reıs-ı şaıran seçilen Osman Zade 
Taib de eserlerinde umumiyetle sade lisan kullanmış 
ve Münşeiit'ının ön sözünde, yazının bilinen kelime
lerle yazılmasındaki ehemmiyeti belirtmişdir; aşırı 
aerecede münşiyane yazıların okunmayacağı, sevil
meyeceği hususunda ısrar etmişdir.7 

Bütün bunlar, yavaş yavaş ve için için de olsa Ana
dolu ve Balkanlar Türkçesi Edebiyatını olduğundan 
da ctaha milli göstermek isteklerinin vatanda bir 
rüzgar gibi esmekde olduğunu gösteriyordu. 

işte, XVIII .  asır Türk edebiyatı, bazı mühim 
simalan vasıtasıyle bu yerlileşmeyi daha görünür bir 
hale getirmiş; Türk sanatında bilhassa Türk şiir di
linde halka yaklaşan bir çığır yaratmışdır : 

Asrın en büyük Divan şairlerinin eserlerinde halk 
sözleri, halk deyiwleri geniş bir yer almı�dır. Halk 
adet ve an'anelerinden, halk hayatından, halk fel
sefesinden akisler taşıyan şiirler yazılmışdır. Halkın 
şevkini veya elemini ifade edebilir bir lisana doğru 
ilerleyen söyleyişler duyulmuşdur. 

Nedim'de halk zevkinin tesirleri daha hissedilir 
olmuş; halk koşma ve türkülerinin tesirinde meydana 
gelen muraabbii' - şarkı tarzı, bu asırda en bol 
ve güzel örneklerini vermişdir. 

Tamamiyle milli bir nazım şekli olan şarkı 
tarzı bu asırda Nedim gibi bir şair yetişdirmişdir. 

Asrın divan şarkıları halkın ve yüksek zümrenin 
neş'ede ve hicranda birleşmderini sağlayan, ortak 
şevk ve elem terennümleridir. Diğer klasik şiirlere 
nıspetle çok sade bir lisanla ve hazan öz türkçe mıs
ralarla söylenen şarkılar, bütün millet arasında ortak 
ve yüksek bir musıki ıle terennüm edilerek ve Divan 
şiiri tarihinde görülmemiş derecede geniş zümrelere 
hitab eden, popüler bir mahiyet kazanmışdır. 

O kadar ki bu asrın ortalarından başlıyarak şarkı, 
Divan Edebiyatının öteden beri en sevgili şiiri bilinen 
gazel'le yarışmaya hatta bazı mahfillerde onu geç
meğe muvaffak olmuşdur. 

Bu arada daha mühim bir hadise, divan şiirinde 
hece vezni ile ve koşma-türkü şekillerinde şiir 
söylenmesidir. 

Bu asrın büyük şairi Nedim, esasen bütün şiirle
rinde devrini ve çevresini terennüm eden bir şairdir. 
Aynı şair, hece vezniyle ve halk dörtlükleriyle bir 
türkü söyleyerek şiirde halk an'anesine yer verişi ba
knnından çok dikkate değer bir adım atmışdır. 

Gerçi divan şairlerı arasında hele bunların tasavvuf 
şiiri &öyleyenleri içinde hece vezni kullananlar eksik 
cteğildi. Fakat Nedim gibi, asrnın Divan şiırini üstün 
salahiyetle temsil eden büyük bir şairin hece veznine 
ve türkü şekline iltifatı başlı başına mühim oir hadise 
idi. Son araştırmalar, XVIIJ. asrın diğer büyük şıliri 
Şeyh Gaalib'in de hece ile şiir söylediğini meydana 
koymuş bulunuyordu. 

Hatta Şeyh Galib, evvelce Aydınlı Visiili'de 
Tatavlalı Muharreıni'de ve Edirneli Nazıni'de 

Ali Canib (Yöntem) ,  Xll. Asırda Divan 
Edebiyatının Bir Cephesi, Hayat M. Sayı: 6, Anlara, 
1 926. 
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gördüğümüz Safi Türkçe veya Türki-i basit cere
yanına da katılmışdır. Galib Dede Divanı'nda :  

Dökdi omuzdan puşi S@çağını 
Açdı gönüller deli bayrağını 
Gözceğizim bQyamak ister benim 
Al boy@yıp kan il� dyd@ğını 
Njce t@bur d@ğıdur ol yosmanın 
Saç dağ!dub eğmes! kalp@ğını 
İçüb !çüb kendi �Iinden anun 
Dyram@yub öpmişem @Y@ğını8 
Vermedi bir kimsey� Gıı1ib geçit 
Kande ç�virdiyse söz ırm@ğını 

gibi beyitlerle söylenmiş, çok dikkate değer bir gazel, 
onun bu yoldaki denemelerindendir. 

İşte bu ve bütün buna benzer hadiseler, şeklen 
klasik divan üslubuna sadık kalan XVII I .  asır edebi
yatında yeni ve milli bir zevk bulunduğunu açıkça 
meydana koymakdadir. 

Türk Edebiyatı, kendi büyük klasiklerini daha 
XV. ve XVI. asırda yetişdirmiş olmakla beraber, 
İran klasiklerini de tamamiyle ihmal etmiş değildi. 
XV. ve XVI. asır klasikleri, islami edebiyatın ortak 
estetiği içinde, kendiliğinden milli idiler. Nevai gibi, 
Fuzuli gibi büyük Türk klasikleri ise sade duyuş, gö
rüş ve milli çevreyi aksettirişi bakımından değil, dil 
bakımından da milli, hatta milliyetci idiler. 

Fakat Anadolu ve Balkanlar Türkçesi edebiya
tında İran'a açılmış bulunan pencereyi kapatma ihti
yac�, kronik iran savaşlarının yarattığı bir ruh halin
den de hız almış ve Türk şairleri, hatta insiyaki olarak, 
müzmin bir düşmanın şairlerine artık eski itibarı gös
termemişlerdir. Böyle bir ruh hali XVI I I .  asırda ken
dini daha kuvvetle göstermiş ve Türk edebiyatında 
İran'ın hatta tezyifi başlamışdır. 

XVIll. asır şairleri, İran tesirini azanıi derecede 
azaltarak kendi çevrelerinin şairi olmak, çevre husu
siyetlerini ; yaşanılan devrin ve yaşımılan hayatın 
manzumelerini söylemek yolunda daha belirli aaım
lar atm•şlardır. 

Asırlaraan beri aynı ekole ve aynı estetiğe sadık 
kalmış bir klasik edebiyat olarak ister istemez tekrar
lara hatta taklidlere düşen umümi Türk edebiyatı için
de, bu yüzdendir ki, Mahallileşme Cereyanı - ancak 
bir tek büyük şair yetişdirrniş olmasına rağmen -
asrın ve gelecek asrın en güzel ve faydalı hadisesi 
sayılır. 

Bu a&rın nesir lisanında da az çok bir sadeleşme 
vardır. XVI I .  asrın aRır ve külfetli nesri bütün nesir
ciler tarafından tamamiyle terkedilmiş olmamakla 
beraber eski ehemmiyetinden çok şey kaybetmişdir. 
Bilhassa Tarih ve tezkire yazarları, yine geçen asırda 
olduğu gibi, sade lisanı tercih etmek anlayışını gös
termişlerdir. Hatta asrın sonunda ve XIX. asır baş

·larında devrin Mahallileşme Cereyaru'ndan filli ve 
hız alarak, lisanın sadeleşmesi lüzumunu bilgi ile ve 
ısrarla ileri sürecek nazireciler de yetişecekdir. 

8 Ayağ, eyağ: Kadeh. Kelimeleri tevriyeli kul
lanılmıtdır. 
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Her halde asırlardan beri Türk edebiyatında 
damla damla biriken dahili bir tekamül, umumi divan 
estetiği ve klasik edebiyat kaaideleri içinde dahi ken
aine yol bulmaya muvaffak olmuşdur. Gerçi bu iç 
olgunlaşma ve onun yarattığı Mahallileşme Cereyanı, 
a�rın bütün edebiyatını kavrayan, kat'i ve ülkücü bir 
çığır değildir. Esasen böyle bir hareket daha genişlese ; 
fikir hayatı ve nazariyatı yapılabilen, daha ileri ve 
şuurlu bir şekil alsa idi ; hele içtimai yaralara temas 
eden, hatta deva bulmaya çalışan, sosyal cephesi kuv
vetli bir edebiyat kıvamına girse idi ; Türk edebiyatı 
gelecek asırda yeniden bir yabancı edebiyata boyun 
eğmeyecekdi. 

Gerçi Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi için yeni 
Avrupa sanat ve medeniyetini tanımak kaçınılmaz 
bir zarılretdi. Bu zaruretle Türkler ister istemez Batı 
medeniyetine aid birçok müesseseleri benimseyecek ; 
yeni medeniyetin tekniğinden ve kültüründen ıstifade 
edeceklerdi; bunun tabii neticesi olarak Avrupa mil
letleri arasında ortak bir edebiyat olan Batı Edebi
yatı'nı da tanıyacak; bu edebiyatın çok geniş kütlelere 
seslenen tavrından ve kültüründen kendilerine düşen 
hisseyi alacaklardı. 

Ancak, bütün bu yenilikler, Türk edebiyatının 
asırlar içinde elde etdiği, kendi dil ve sanat değerlerini 
hazan nefretle terkec.erek yeni edebiyata körü körüne 
sarılmasını icab etdirecek ve Türk edebiyatını bir defa 
daha kendinden uzaklaştıracak kadar şümullü ve sar
sıcı olmayacakdı. 

ili. ::ıuıtau Ahmecı Han 
Bununla beraber, Batı edebiyatının baş döndürücü 

tesirlerine kapıldığı ilk anlardan başlayarak Türk ede
biyatında yine kenoisi olmak ve kendisi kalmak yolun
da görülen direnişlerde, klasik edebiyat alışkanlığı 
kadar, en büyük kıvamını xvın. asırda bulan Mahal
lile9me Cereyinı'nın da, her şeye rağmen, mühim 
ve hayırlı tesiri vardır. 

Hükümdar 
Şiirler 

tinnişdir. Bilhassa 

• 
Osmanlı İmparatorluk ailesi, 
XVIII. asırda da sanatkar 
ve şair hükümdarlar yet�-

asrın iki mühim hükümdarı, Sultan 
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m. Ahmed ve 111. Selim, biri asrın başında, aiğeri 
sonunda ; biri birinden münevver iki padişah olarak, 
şiire, kültüre, güzel sanatlara ; medeni ve sosyal kal
kınmaya hizmet etmek istemişlerdir : 

Devrinin büyük hattat üstadı Hattat Osman' 
dan yazı meşk ederek, bu Türk sanatını iyi öğrenen 
Sultan Öçüncü Ahmed (1673 - 1736) hem hattat 
hem de şairdi. Ayasofya Camiine talik edilmiş, güzel 
levhaları vardır; kendi eliyle yazdığı Kur'an-ı Kerim'
ler vardı. Ayasofya Carrii karşısındaki mimari güzel
lığiyle meşhur Sultan Ahmed Çeşmesi'nin üzerine 
yazılan tarih beytinin hem şairi hem hattatı idi. Bir 
rivayete göre : 

· 

Tarihi Sultan Ahmed'in cari zeban-ı lweden 
Han Ahmed'� eyi� du'a aç Besmele'yl� iç suyy 

şeklinde söylenilen bu beyitin ikinci mısra'ı devrin 
şairi Seyyid Vehbi tarafından yazılan bir kasiaeye 
alınırken kafiye kolaylığı gözetilerek : 

Aç Besmele'yle iç suyu Han Ahmed'e eyle du'a 
şeklinde konulmuşdu. 

Diğer bir rivayete göre bu tarih mısra'ı hükümdar 
tarafından : 

Besmele'yl� iç suyy Han Ahmed'� eyi� dua 
şeklinde, üç sayı eksik olarak söylenmiş ve Seyyid Vehbi 
bu mısram başına bir aç kelimesi koyarak tarihi bü
tünlemişdir. 

Bu çeşme ve bu beyit bugün hala İstanbul'un 
o köşesini, milli-tarihi bir sanat abidesi halinde süs
lemekdedir. 

ili. Sultan Ahmed Çeşmesi. 

Sultan Ahmed, şiirde Necib mahlasını kullanı
yordu. Devrinin şairlerinden Osman Zade Tai�'.i• 
ş;j.irlerin sultanı unvanıyle mükafatlandırmış ; şıır, 
ilim ve fikir hayatının gelişmesine yardım ve iştirak 
etmişdi. 

Bu hükümdarın : 
Esirin bir ben! sanm@ cihan avare-! hüsnün 
Pesend-l dide-1 ii.lem civan-! dil-pesendimsin 
Gerek c�vrinle

-
mahzun et gerek lôtfunle kıl 

mesrur 
Gerek ağlat gerek güldür Efendimsin Efendimsin 
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gibi, sade ve samimi gazel söyleyişleri ·vardır. Bu söy
leyişde dil ve ifade Osmanlı Sarayı'nın şiir an'anesine 
uygun bir sadelikdedir. 

Sultan Üçüncü Ahmed'in, hem dil, hem zeka 
hünerleri göstererek söylediği : 

Biz safa il� Neşat-ibiid'ı etdik çün makar 
Sana d@ ey gam adem-ib@d'a lazımdır sefer 

matla'ı da devrin büyük şairi Nedim tarafından taz
min edilmişdir. 

Bu hükümdar, Osmanlı İmparatorluk ailesinin 
mutaassıp ve kışkırtılmış halk isyanlarından biriyle 
tahtından indirilmişdi : Memlekette yaptığı ve yap
mak isteciiği ıslahatı, Türkiye'nin kalkınması bakı
mından hayırlı göremyen dış fesadcılar, yurdun için
deki mutaassıp kütleyi harekete getirmiş ve 1730 
da Patrona İsyanı ile hükümdarın idaresine son ve
ri�i. 

Çünkü Sultan Ahmed'in gözde veziri Damad 
İbrahim Paşa tarafından hazırlanan Lile Devri, 
bu padişahın müsaadesiyle açılmışdı. Memlekete 
Batı medeniyetinin bazı yeniliklerini getirerek Türki
ye'yi o asrın kah ettirdiği bir kalkınma devresine iler
letmek onun rızası hatta teşviki ile olmuşdu. Padi
şahın, memleketin muhtaç bulunduğu bir huzur ve 
lmfır devresi açarak gereken ıslahatı yapmak hususun
daki hevesi çok samimi ve yerinde idi. Fakat, bilindiği 
gibi, bu heves ıslahatçıların içinde kaldı. Kışkırtılan 
isyan sonunda İbrahim Paşa parçalandı ve Sultan 
Ahmed tahtından indirildi. 

* 

Asrın diğer hükümdarı, Sultan Üçüncü Selim 
( 1761 - 1 808) dir. Başta Fransız İhtilali'nin yarattığı 
sarsıntılar olmak üzere, dünya ölçüsünde dağdağalı 
bir devrin padişahı olarak Üçüncü Selim, Osmanlı 
İmparatorluğu bakımından da çok kritik bir zamanın 
hükümdarıdır. Hükümdarlığı, çeşitli iç ve dış gaaile
lerle geçmişdir. 

ili. Sultan Selim Han 

Rusya'nın, Avusturya'nın, Türkiye üzerindeki 
devamlı baskılarına, onun zamanında; Mısır'ı istila 
yoluyla; İngiltere de çeşitli, siyasi manevralarla katıl-
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mış bulunuyordu. Böylelikle Osmanlı lmparatorluğu'
nu siyasi, askeri ve iktisadi baskı altında tutan, büyük, 
Avrupa devletlerinin Türkiye üzerinde tatbike başla
dıkları bir dünya ablukası bu tarihde daha geniş ve 
daha tesirli bir devreye girmiş bulunuyordu. 

Üçüncü Selim, münevver bir hükümdardı. Bir
çok müesseseleri bozulmuş bir memlekette büyük 
ıslahatın lüzumuna inanıyordu. Yeniçeri teşkilatı 
yerine Nizam-ı Cedid adıyle yeni bir ordu kurmayı 
denemiş, bu orduyu o zaman için cesaret sayılacak 
bir anlayışla, Avrupai usullerle yenilemek ve bir di
siplin altına almak lüzumunu duymuşdu. Nizam-ı 
Cedid için, Üsküdar'da Süleymaniye Kışlası'nı yaptır
mış ve Levend Çiftliği'nde diğer bir kışla te'sis etmişdi. 
Böylelikle gerek orduda gerek adli, iktisadi ve idari 
müesseselerde ıslahat ve yenilik hareketlerine girişmişdi. 

Ancak bu hareketler, sonradan daha iyi anlaşıl
dığına göre, Türkiye'yi yalnız dış savaşlarla değil, 
içinden de yıkmak için büyük teşebbüse girişen düş
man devletlerin içenden kışkırttıkları Rumlar, Ya
hudiler gibi azınlıklarla mutaassıp müslüman çevreler 
tarafından hoş görülmüyordu. 

Üçüncü Selim ise hem şair, hem de büyük bir 
bestekar olarak bir sanat ruhu içinde yaşıyordu. Mem
leket dahilinde şirldetli hareketler yapmaya tabiatı 
elverişli değildi. 

Neticede Sultan Selim Kabakçı Mustafa İsyanı'yle 
tahtından indirildi, Nizam-ı Cedid askeri lağvedildi. 
İstanbul'aa asayiş zorbaların elıne geçti. Buna razı 
olamayan Alemdar Mustafa Paşa, on bin kişilik bir 
Rumeli Ordusu ile Rusçuk'dan İstanbul'a yürüdü. 
Maksadı Sultan Üçüncü Selim'i tekrar tahta çıkarmak 
ve Nizam-ı Cedid'i koruyarak yenilik hareketlerine 
cıevam etmekdi. 

Fakat İstanbul'da yeni hükümdar Dördüncü 
Mustafa'nın emriyle öldürülen Üçüncü Selim'in, ancak 
parçalanmış vücuduyle karşılaşdı. 

* 
Üçüncü Selim hatt sanatı'yle de meşgul olmuş-

du. İlhami mahlasıyle söylediği şiirler, Osmanlı · ha
nedanının gelenek haline gelmiş şairliklerinin bir de
vamıydı. Çok okuyan, münevver bir hükümdardı. 
Tasavvuf felsefesine bir iman ölçüsünde vakıfdı. Öl
dürüldüğü gün entarisinin cebinde bulunan : 

Kendi elimle yire kesip verdiğim kalem 
Fetvi-yı hôıı-ı ni-lıakını! yazdı ihtida 

beyti, bir atasözü gibi dillerde kalmış, manalı bir söy
leyişdi. Gençliğinde Sultan Birinci Abdülmhaid'in 
yerine geçirileceği iftirasıyle kapatıldığı kafeste sal
tanat varislerinin kafes ardı macerasını, kafes redifli 
bir gazel'le dile getirmişdi : 

Hayli demdir ki dönüb külbe-i ahzane kafes 
Bais old! bize by mertebe ahziine kafes 
Nola rahm etse felekler bana feryadıından 
Oldı bülbül gibi mürg-I dilim.� line kafes 
Şimdi Şehbaz-ı dil ister ki adüsıyle cidil 
Fırsat elvermiyor amma bize meydane kafes 
Şimdi İlhami nol@ şi'rin olurs@ mahfi 
Görmeğ� vermez aman naznnm yarıine kalas 
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Üçüncü Selim'in şiirleri bir divan'da toplanmış
tır. Divan'ında umumiyetle gençlik ça,ğlarında söy
lediği şiirler vardır. 

Fakat he:n hattat, hem şair, hem iyi bir binici; 
kılıç sallamakta ve ok atmakta mahir bir hükümdar 
olan Selim'in asıl büyük sanatı mıisıki sahasında idi. 

Kendisi ney ve tanbur çalardı. Mevlevi musıki
sini bütün incelikleriyle bilir; bestekarları ve musıki 
teşekküllerini himaye ederdi. Şiire ve şairlere olan 
saygısı bilhassa Şeyh Galib'in sanatında ve şahsiye
tinde son haddini bulmuştu.9 Mıisıkide birçok mü
him ve muvaffakiyetli besteler ve terkibi makamlar 
vücuda getirmişti. Birçokları ):>ugün Mla sevilip ya
şatılmakta olan besteleri Sultan Üçüncü Selim'in 
musıki sanatımızın ve musıki tarihimizin ölümsüz
leri arasına koymuşdu. İcad ettiği makamlar arasın
da Suz-ı Dilara, Evcara, Şevk-efza makamları 
ve Suz-ı Dilara ile bestelediği Mevlevi Ayini, onun 
en beğenilen eserleridir. 

Asrın Divan 
Şairleri 

Paşa, Süruri, Dürri, 
Sakıb v.b. gibi, hayli 

Bunlardan : 

Osmanzade 
Taib 

? - 1724) ( 

* 
XVIII.  asrın Divan şiiri Os
man-zade Taib, Seyyid 
Vehbi, Sami, İzzet Ali 
Kini, Arif, Neyli, Nazim, 
mühim şairler yetıştirmişdir. 

* 

Asrın ilk yarısında reis-i şii
ran unvaını kazanmış ; hi
civleri, hücumları ve buna 
mukaabil kasideleriyle tanın

mış bir divan şairidir. Asıl adı Ahmed'riir. İstan
bul'da doğıruşdur. Babası, Süleymaniye Ruznamecisi 
Osman Efendi'dir. Taib, iyi bir medrese tahsili göre
rek yetişmiş müderriı.liklerde, kadılıklarda bulunmuş, 
Mısır'da kadı olarak bulunuyorken, aleyhinde söyle
diği bir hiciv yüzünden Mısır Valisi tarafından ze
hirletilerek öldürülmüşdür. 

Şiirlerini önce Hamdi mahlasıyle yazan Osman 
Zade bu i>imle kırıcı hicivler söylemiş olduğundan, 
sonradan Taib mahlasını almışdır. 1720 de Sultan 
Üçüncü Ahmed 'in İbrahim adındaki şehzadesinin 
doğumu dolayısıyle söylediği bir kaside padişahın 
makbulü olduğundan bir Hatt-ı Hümayun ile Me
likü'ş-şuara sayılıp reis-i şairan unvanıyle taltif 
edilmişdir. Taib, aynı zamanda Sadrazam Damad 
İbrahim Paşa'nın da gözdelerinden ve musahiplerin
dendi. 

Osman Zade Taib XVIIJ.  asrın birinci ya
rısında, bilhassa Nedim'in şiir söylediği bir devirde 
Melikü'ş-şuara seçilecek kadar büyük şair değildir. 
Fakat ekseriya şikayetci olduğu talihi, bu mevzuda 
ona gülmüş ; bir tarafdan hicivlerinın ve medhiyele
rinin dikkat ve alaka uyandırması ; diğer tarafdan 
yazdığı ve bilhassa başkalarına aid olup da onun ye
niden kaleme alıp derli toplu hallere koyduğu bazı 
tanınmış eserler dolayısıyle mühim bir şöhret elde 
etmişdi. 

9 Bkz. Şeyh Galib. 
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Bu arada nesirde kullandığı sade ifade ile ; nazım
da ise (mesela, bir yangın veya bir pahalılık dolayı
sıyle halkın çekc:iiği sıkıntıları dile getirmek gibi) gü
nün tarihi, sosyal, hatta iktisadi problemlerini ede
biyata aksettiren ; tenkid ve hatta hicveden tutumiyle 
onun eserleri bugün bilhassa tarih bakımından ted
kike ve istifadeye değer eserler arasındadır. Osman 
Zade Taib, bunlardan başka, hicivleri, hücumları, 
hazırcevaplıkları etrafında da ayrıca menkıbeler ; 
latifeler ve fıkralar teşekkül etmiş bir şairdir.10 

Taib reis-i şairan tayin edildiği zaman taoiatiyle 
buna çok memnun olmuş, fakat bu mevzuda yazdığı 
bir kaside ile, devrinin Raşid gibi, Vehbi, Neyli, Karni, 
Salim, Lem'i, Dehimi, v.b.11 gibi mühim bir kısım 
şairlerim de takdir ve medhetmek inceliğini göster
mişdir. 

E s e r 1 e r i : Devrinin reis-i şairanı ilan edil
mesine rağmen, Osman Zade'nin, muhtelif kaynaklar 
tarafından var olduğu ve müretteb olduğu bildirilen 
Divan'ına henüz herhangi bir kütüphanede tesadüf 
edilrremişdir. Bu hadise, Taib Divanı'nın rağbet gö
ren ve defalarca istinsah edilen, sevilmiş ve aranmış 
bir divan olmadığını ifade edecek bir manaya da sa
hipdir. Buna mukaabil Taib'in şiirlerine tezkire ve 
mecmualarda yeteri derecede tesadüf edilmekdedir. 

Taib'in diğer eserlerinden : Tercüme-i Meşarı
ku'l-Envar, aynı isimdeki tanınmış hadis mecmua
sı'nın, daha başka eserlere de müracaat suretiyle ya
pılmış, türkçe tercümesiciir; Sahhat-Abad, bir Hadis-ı 
Erba'in şerhidir ; Ahlak-ı Ahmedi, Hüseyin Va'
iz'in Ahlak-i Muhsini'sinden tercüme ve hulasa ; Ha
dikatü'l-M ülUk, muhtasar bır Osmanlı Tarihi'dir. 
Hadikatü'l-Vüzera, ilk Osmanlı vezirlerinden Rami 
Mehmed Paşa'ya kadar 108 Osmanlı Sadrazamının 
biyografileridir. Alaka uyandıran bu eser bazı zeyil
leriyle birlikte, 1855 de İstanbul'da basılmışdır. Hu
lıisatü'l-Ahlik, Kınalı Zade Ali Çclebi'nin Ahlak-ı 
İlani'sinin bir hulasasıdır. 

Telhis-i Mehasinü'l-Edeb, Tarihçi Ali'nin 
Arap alimi Cahiz'in Minhacü's-Süluk adlı eserinden 
Mehasinü'l-Edeb adıyle tercüme etdiği kitabın lisanını 
sadeleştirmek yoluyle yapılmış oir hulasasıdır. 

Osman Zade Taib'in bunlardan başka biri mes
nevi Şarihi Abdullah Efendi'nin Nasihatü'l-Müluk 
adlı eserinden hulasa etdiği Telhisü'n-Nesayih, 
diğeri, Kınalı Zade'nin Hümayunname'sinden ihtisar 
ettiği Simirü'l-Esmar adlı iki eseri ve bir cic Mün
şeat'ı vardır. 

Bu eserlerin, umumiyetle, asıllarından daha derli 
toplu ve bilhassa daha sade bir lisanla yazılnıışı, onla
rın en mühim vasıflarıdır. Taib'in bu ölçülü eser ve 
sade lisan anlayışıyle, asrın Mahallileşme Cere
yanına da bir iştiraki olduğu söylenebilir. 

ıo Tafsilat için Bkz. Ali Canib, Osmanzade 
Taib Efendi., Türkiyat M. il. 1 928. S. 103-1 29. Fuad 
Köprülü, Osmanzade Taib'e Dair, aynı M. S. 427 
ve T.i. An. Osmanzade Taib madd ve bu makalelerin 
bibliyografyaları. 

ıı Bkz. Kitabımızın Nedim bölümü. 
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Bir taraftan Nabi tarzını devam ettiren, bir taraf
daıı da Nedim tarzı söyleyişin zevkine varmış Seyyid 

Vehbi bu asrın tanınmış 
şairlerindendir. Seyyid Vehbi 

( ? - 1736) Seyyid Vehbi'nin asıl adı 
Hüseyin'dir. İmamzade'nin Kethüdası Hacı Ahmed 
Efendi'nin oğludur. İstanbul'da doğmuşdur. Seyyid 
unvanını, anne cıhetinüen ecdadı seyyidlerden sayıldı
ğı için almışdır. Ona Vehbi mahlasını da Şair Neyli 
vermişdir. 

Vehbi, medrese tahsili görerek yetişmiş, müder
risliklerde, kadılıklarda bulunmuş, Halep Kadılığı'n
dan sonra Hicaz'a gitmiş, oradan İstanbul'a dönmüş 
ve 1736 da İstanbul'da ölmüşdür. 

Fuzuli'den Neyli'ye kariar, tanınmış Türk şair
lerine nazireler söyliyen Vehbi'nin kendine örnek seç
tiği şair Nabi, Damad İbrahim Paşa zamanında en 
takdir etdiği şair de Nedim'dir. Nabi'den sonra Ne
dim'in şiirlerine söylediği nazireler ve tahmisler, onun 
bu şuh ve nüktedan şairin zevkıne ve sanatına nüfılz 
ettiğini gösterir. 

Devrin hükümdarı Sultan III .  Ahmed'in meşhur 
Sultan Ahmed Çeşmesi için söylediği tarih beyitini 
bütünleyerek nazmetdiği bir kasideden evvelce bahse
dilmişdi. Vehbi'nin müretteb bir divan'ı, Pasarofça 
Muahadesi dolayısıyle yazdığı bir Sulhiyye'si ve 1720 
de Sultan Üçüncü Ahmed'in dört şehzadesinin sünnet 
düğünü ve üç kızının evlenmesi dolayısıyle yazdığı 
meşhur ve mensur bir Surname'si vardır. Bilhassa 
baştarafında manzum bölümler de bulunan bu sur
name XVIII.  asır İstanbul'unun büyük bir düğünün
de yapılan çok renkli ve çok hareketli ziyafet, eğlence 
ve oyunların ve bu hareketlerin yapıldığı çevrenin, 
tarihi değer taşıyan tasvirleriyle süslüdür. 

Vehbi'nin bunlardan başka bir Hadis-i Erba'in 
tercümesi ve Kaf Zade Faizi'nin yarım bıraktığı bir 
Leyli vü Mecnfuı"u tamamlamak suretiyle bir 
mesnevisi vardır. (Bu son eser henüz ele geçmiş değil
dir.12) 

Bu asrın başlarında şöhret kazanmış bir şair de 
Mirzazade Ahmed Neyli (1675 - 1748) <lir. Sultan 
üçüncü Ahmed devrinde reis-i şairan seçilen Osman
zade Taib'in : 

Vell ben bildiğim şair fakat Neyli vü Kimi'dir 

diyerek, Edirneli Kami ile birlikte çok takdir etdiği 
bu şair, açık, sade ve külfetsiz şiir lisanına, kelime 
ve sanat oyunlarına saplanmadan gazeller ve kasideler 
söylemeği bilmişciir. 

İstanbul kadılarından Mirza Meh-
N e y l i, med Efendi'nin oğlu'dur. Medrese 

tahsili görerek yetişmiş, müderrisliklerde de kadılık
larda da bulunmuş Mekke Mollası ve Rumeli Ka
dıaskeri olmuşdur. 

Fikri gazellerinde Nabi'nin, lirik ve şuh söyleyiş
lerinde kendisine nisbetle genç şair Nedim'in tesiri 
kudretini anlayan ve ona nazire olarak söylediği ga. 
zellerinde bu genç şairi takdir ve tevazuunu gösteren, 
olgun bir ruha sahipdir. Bır Divan'ı ve bazı ılmi eser- . 
!eri vardır.13 
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Osmanzade Taib'in yukarıdaki mısra'ında Neyl i 
kadar övülen, asrın diğer tanınmış bir şairi, Edirneli 

Kimi, Şeyh İbrahim Gülşe-
Kami ( ?-1724) ni'nin oğludur. Geçen asrın 

ortalarında doğmuş, medrese 
tahsili görmüş, müderrisliklerde kadılıklarda bilhassa 
Bağdad ve Mısır kadılıklarında bulunmuşdur. 

İhtiyarladığı için döndüğü İstanbul'da hastala
narak ölmüşdür. Zamanında büyük şöhret kazanan ; 
şiirleri birçok mecmualarda yer alan ve bazı çevrelerde 
geçen asrın Nabi'şinden s:mra, ona yakın bir seviyede 
olduğu kabıll edilen Karni, İran elçisi Murtaza Kulu 
Han tarafından da çok takdir edilmişdir. 

Karni, ilıniyle, faziletiyle ; şiirde gazelleri, lugaz'
leri ve oldukça sade Türkçe ile yazılmış mesnevileriyle, 
zamanında haklı bir şöhret kazanmışdır. 

Bir Divan'ı, Tuhfetü'l-Vüzera adlı bir mesnevisi ; 
daha başka manzumeleri ve bazı ilmi risaleleri vardır.14 

'f..' 
Sultan III.  Ahmed'in nedimleri arasında yer 

alan, Vanlı Ahmed Dürri ( ? - 1722) de asrın zikre 
değer şairlerindencıir. 

Dürri'nin Nabi tarzı söyleyişi devam ettiren şair
lerden olması, hem bu şairin şiir ve sanat anlayışını 
hem ae Nabi tarzı söyleyişin tesir derecesini gfüterir. 
Çocukluğunda bir gözünü kaybettiğı için kendisine 
yek-çeşim de denilen Dürri defterdarlık payesiyle 
İran'a elçi gönderilmiş, bu vazifede muvaffak olduğu 
için kendisine baş muhasebeci payesi verilmişdir.15 

Elçiliği dolayısıyle yazdığı Takrir'in sade ve tabii 
bir nesir lisanı vardır. Takrir'inde, İran'da Sünni'lerin 
mühim bir yekun tuttuğuna ve Safevilerin eski hük
münü kaybettiklerine dikkat ve İşaret etdiği görülür. 

Dürri, şiirde tarih söylemekle meşhurdur. Nabi 
tarzında nazmetdiği gazelleri bilhassa güzel ve usta
lıklıdır. 

* 
Bu asırda Ruhi ve Nabi tarzını devam ettirenler

den biri de Simi ( ? -- 1733) dir. Sami'nin tasavvuf 
kültürüyle süslü, külfetli ve klasik bir lisanı vardır. 
Başta Namık Kemal olmak üzere XIX. asırda Divan 
tarzı söyleyişi devam ettiren şi'ıirler üzerinde Sami' -
nin epey tesiri olmuşdur. Bu tesir, şairin klasik söyle
yi�teki dil ve ifade ustalığındandır. Divanı basılmış 
olan Sami, hayatının son yıllarında vak'a-nüvis seçil
mişdir. 

* 
Aı.rın hem şair, hem musıkişinas sanatkarlarından 

biri ae çok sayıda naat'leri ve ustalıklı gazelleriyle 
şöhret kazanan, İstanbullu Nazim ( ? 1727) dır. 

12 Seyyid Vehbi h. daha etraflı bilgi için: Ali 
Canib'in Seyyid Vehbi adlı makalesine (Hayat M. 
1 6. 1 927) ve T.i.An. deki Seyyid Vehbi maddesine, 
bilhassa bu maddenin bibliyografyasına bakılmalıdır. 

13 Ali Canib, Mirzazade Neyli, Hayat M. Sayı: 
68, 1 928. 

H Ali Canib, Edirneli Efendi, Hayat M. Sayı: 
il, lat. 1 92 7  ve bu makalenin kaynakları. 
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Nazim'ın asıl ismi Yahya'dır. Enden'.ın'da okumuş; 
önce Saray'da vazife görmüş ; sonra Meyve-i ter pa
zarbaşılığı vazifesi ve geliriyle saraydan çırağ edil
mişdir. Beş ayrı divan halinde tertiblenmiş, büyük 
ve matbu bir Divan'ı vard.r. Divanında yüzlerce 
naat bulunması bilhassa dikkati çeker. Kaside ve naat
larında dini -tasavvufi duygular; gazellerınde ise umu
miyetle profane bir söyleyiş hakimdir. Nazim, aynı 
zamanda en güzel örneğini Nedim'de bulacak olan 
şarkı tarzında da şiırler söylemiş ve çok sayıda beste
leriyle tanınmış velud bir şairdir. 

* 
Devrınin tanınmış bir alimi ve bir hatt sanatkarı 

olan, saray hocası Selim Efendi ( 1 661 - 1725) de 
Sultan 111 .  Ahmed devrinin şöhret kazanmış ve hür
met görmüş şairlerindendir. 

Selim, İstanbul'da doğmuş, esaslı tahsil görerek 
yetişmiş ; müderrislik ve kadılık yapmış ; fetva emini 
olmuş ve III. Ahmed tarafından saray hocalığına se
çilmişdir. Şiirlerinde yüksek kültürünün, zeki ve olgun 
şahsiyetinin akisleri görünür. Devrin tezkirecileri (Sa
fai, Salim, Şeyhi ve Tarihci Çelebi Zade Asım v.b.) 
Selim Efendi hakkında müşterek bir hürmet lisanı 
kullanmışlar ; onun ilmine", nüktedanlığına; aevrinin 
üç büyük dilini çok iyi bildiğine bilhassa dikkat ve 
işaret etmişlerdir.16 

* 
Sultan Üçüncü Ahmed ve Damad İbrahim Paşa 

devrinin diğer kudretli şairi, İzzet Ali Paşa ( ?  - 1735) 
aynı zamanda büyük şair Nedim'in yakın dostudur.17 

İzzet Ali Paşa, Damad Mehmed Paşa'nın oğlu
dur. İstanbul'da doğmuş ; defterdar mektupçuluğu 
ve defterdarlık gibi vazifelerde bulunmuş 1730 Patrona 
tsyanı'nda asilerin tazyikine uğramış buna rağmen, 
d.-fterdarlık vazifesini muvaffakiyetle ifa etmiş ve bu 
hizmetine mükafaten 1731 de vezir rütbesiyle sadaret 
kaymakamlığına getirilmişdir. Daha sonra İran hu
dudu Seraskerliğine gönderilen paşa 1735 de Revan'da 
ölmüşdür. 

İzzet Ali Paşa, Nedim tarzı, şuh ve nükteli söyle
yişin sırlarına ulaşroış şairlerdendir. Nedim'in şiirleri
rine söylediği musikili nazireler bunu gösterir. 
Dizzat terennüm etdiği bazı gazelleri de açık saçık 
güzellikde Nedim'i çok andırır. Nitekim Neaim de 
onun şiirlerine nazire söylemiş, bu arada onun : 

Ey hoş ol şeb kim ban� arz-! cemal eylerdi yar 
Bİ-mecal idim ben ibram-! visal eylerdi yar 

matla'lı, meşhur gazelini de taştir etmişdir. 
İzzet Ali Paşa latife olsun diye, Nedim'in Ayşe 

isimli sevgilisi ağzından ona bir tezkere yazmış, Ne
dim de bu tezkerenin her fıkrasını şerh edince, bun-

15 Ali Canib, Dürri, Hayat M. 69, lst. 1 927 ve 
bu makalede adı geç n tezkireler. 

16 Ali Canib, Selim Efendi, Hayat M. 52. lst. 
1 927. 

17 Ali Canib, izzet Ali Paşa, Hayat M. 1 7, 
latan bul, 1 927. 
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dan Nigarnime isimli, yazılışı Nedim'le müşterek 
bir mensure vücude gelmişdir. Bu mensureden anla
şıldığına göre, Nedim ile birlikde açık saçık bir a.ık 
meclisinde bulunan İzzet, Nedim'in bu meclisde hayli 
hicap duyduğunu görmüşdür. İzzet Paşa, aynı hadi
seyi, yukarıda ilk beytini verc..iğiıriz ,,eylerdi yar" 
redifli gazcl'le de ifade etmekden kenoini alamamış
dır. 8 

Bu gazeli çok beğenen Nedim de onu kendine 
mahsus ve çok şuh bir ifadeyle taştir etmişdir. 

Lale Devri eğlencelerine Nedim'le birlikte katı
lan İzzet Ali Paşa, aynı zamanda hatt sanatına da 
vakıf bir sanatkardı. Divanı matbu değildir. 

Asrın mizahi mektupları, mizahi ve satirik man
zumeleriyle tanınmış, nüktedan bir şairi de Tokadlı 
Kani'dir. Kini ( 1712 - 1792) nin oldukca maceralı 
bir hayatı vardır : Tokad'da doğmuş, orada okumuş, 
şiirlerini orada söylemeğe başlamış ; bu şiirlerdeki 
zariflik dolayısıyle Hekim Oğlu Ali Paşa'nın dikka
tini çektiği için, Paşa tarafından İstanbul'a getirilmiş ; 
Divan-ı Hümayun kalemine yerleştirilmişdir. Fakat 

KANI 

Kani burada sıkıldığı için, vilayet Divan Katipliği 
vazifesiyle Silistre'ye gitmiş ; bir aralık da Bükreş'de 
Ulah beylerinin hizmetinde bulunmuşdur. Bir rivayete 
göre Bükreş'de bir Romen kızını seven Kani bu kızın 
kendisine Hıristiyanlık teklifi üzerine, meşhur : 

Kırk yıllık Kini olur mu Yanı 

demiş ve onun bu sözü atasözleri arasında dillerde, 
kalmışdır. 

Bir aralık da hamisi Yeğen Mehmed Paşa'ya 
karşı laubali davranışları dolayısıyle gözden düşmüş ; 
bazı hükumet sırlarını ifşa etaiği iddiasıyle idamı 
cihetine gidilmişse de, sonra bundan vazgeçilerek 

18 Nigarname metni için Bkz. Halil Nihad, Ne
dim Divanı, lat. 1 924, S. 223-224. 



Limni adasına sürülmüşdür. Kani avdet ettiği İstan
bul'da 1792 de ölmüşdür. 

Kani'nin şiirleri, kaside ve gazelleri umumiyetle 
mizahla, latife ile karışık, zeka ve tebessüm uyandırıcı 
söyleyişlerdir. Nesirlerini (mektuplarım) ihtiva eden 
Münşeat'ı, üslup ve ifade inceliği ve mizahi söyleyiş 
bakımından şiirlerinden üstündür. Türkçe, Arapca, 
Farsca şiirlerinden mürekkep divan'ı matbudur. (Bib
liyografya için Bkz. T. İ. An. Kani maodesi.) Mektup
ları arasında bir kecti'nin ağzından yazdığı Hirre-na
me'si, hususi bir şöhret kazannıışdır. En güzel yazıları, 
Yeğen Mehmed Paşa'ya kıymet vermeyen, aevri için 
cesur ve nükteli bir üsl(ıpla yazdığı mektuplarıdır. 

Bu asrın gerek şiir, gerek nesir vadisinde, sonraki 
asırlara iyi hatıra bırakmış bir siması da şair Nevres 
( ? 1762) dir. Nevres, Kerkük'de doğmuşdur. İmpa
ratorluğun Şark serdarı Hekim Oğlu Ali Paşa'nın 
sadarete getirilmesi üzerine onun hafız-ı kütüb'ü 
olarak İstanbul'a gelmişdir. İstanbul'da müderrislik, 
Bosna'da, Tokad'da kadılık yapmışdır. Kaside yaz
dığı kadar hiciv söylemekden de geri kalmadığı için, 
vazifelerinden uzaklaştırılmaları, sürgünleri ve sı
kıntıları olmuştur. Son defa sürgüne gönderildiği Bur
sa'da ölmüşdür. 

Nevres, XIX. asırda aslen Rum olduğu halde 
hem müslüman hem Türk şairi olabilen Osman Nev
res'den Nevres-i Kadim diye ayırdedilir. 

Bu şair, XVIII. asır ortalarında şiir sahasının en 
muktedir imzalarından biriydi. Şöhreti Tanzimat'dan 
sonraki Türk Edebiyatı devrinde, bilhassa divan tar
zını sevenler ve yaşatanlar arasında devam etmişdir. 
Namık Kemal ve Muallim Naci, Nevres'ın şiir kud
retini takdir edenler arasındadır. Nevres, Namık 
Kemal tarafından : 
Haclegıih-! Husrev'! bir şeb ki tezyin etdiler 
Hiin-ı Ferhad'! hınii-Y! piiy-ı Şirin etdiler 
gibi, ince söyleyişlerle veya 

Çokdan husiilün§ göremem müddeaların 
Te'siri ka1mamışdır efendi duaların 

gibi, kendi hayatından mülhem şikayetleriyle takdir 
edilmişdir. 

Aynı zamanda hattat olan Nevres'in Türkçe 
Divan'ı, müteaddid yazmaları dolayısıyle, devrinde 
alaka gördüğü anlaşılan en mühim eseridir. Ayrıca, 
Farsca Divan'ı Gazve-i Bedr adlı, küçük bir mesne
visi, Münşeat'ı ; bir lugaz risalesi; Tebris'in istirdadına 
dair bir başka risalesi Mebaligu'l-Hikeın adlı, tasavvufi 
bir eseri (bu eser, İran sofilerinden Abdullahi'l-Ensa
ri'den tercüme ve şerh edilrnişdir.) ve Hindistan'daki 
Türk-Moğol İmparatorlarından Cihangir Şah'ın hatı
ralarından tercüme etdiği Tarih-i Cihan Şah actlı bir 
eseri vardır. (Daha geniş bilgi ve bibliyografya için, 
T. İ. An. deki Nevres maddesine bakınız) . 

* 
XVIII. asrın ikinci yarısıncia, çok sayıda tarihi-

içtimai hadiseler için muvaffakiyetli tarih'ler söyliyen 
Surôri ( 1752 - 1817) de asrın, gelecek asırlara söz 
bırakmış, ün bır:ıkmış şairlerindendir. 

ıa Tahrib-i Harab.it, S. 1 1 3-1 14, İst. İ 303. 
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(Surôri Adana'da doğmuş, orada okumuşdur. 
Asıl adı Osman'dır. Önce Hüzni mahlasını kullanmış 
fakat hamisi, (sonradan Şeyhülislam olan) Yahya Tev
fik Efendi'nin tavsiyesiyle, ilk mahlasını tamamiyle zıd 
manadaki Surôri adını alarak tarihimizde bu isimle 
ebedileşmişdir. 

Sururi 1779 da İstanbul'a gelmiş, uzun müddet 
Anadolu sadareti ve Rumeli Kadıaskerliği kadrosun
<ia vazife alarak muhtelif kadılıklarda bulunmuş ; bir 
aralık şair Sünbülzade Vehbi'nin Eski Zağra'da, ket
hüdası olarak çalışmış ;  Rumeli Kadıaskerliği hizme
tinde iken Yeni Pazar'da, Mostar'da kadılık yap
mışdır.) 

Yaşadığı devrin tarihi-içtimai hadiseleri için çok 
sayıda tarih düşüren Sururi, edebiyatımızda, söyle
diği, tarihlerdeki zeka çizgileriyle, mizah ve nükte in
cdikleriyle meşhurdur. Sururi tek bir vak'a için, hazan 
elliden fazla tarih düşürmüş, hazan de vefat hadiseleri 
gibi acı vak'aları bile, söyleyişindeki türlü inceliklerle 
yumuşatmışdır. Onun : 

Hayflar göz yumub Esrar Ded� sırroldu (1210) 

Göçdü Galib Dede Candan Yahu (1214) 

Mukayyid-zade kayd-! tenden ıtlak eyledi rôhu 
(1209) 

gibi tarihlerinde bu ,,ince" söyleyiş vardır. Hatta 
Kel Memiş isimli, avamdan bir adamın vefatı üzerine 
söy leciiği : 

Kel Menıiş gelmemişe döndü cihana sad-hayf 

gibi tarihlerde de aynı vicdan inceliği sezilir. Bunların 
yanında Surılri : 

Farenin hasretinden öldü kedi (1213) 

Kahveden kıldı Sürôri tövbe (1213) 

Senin sinnin Sürôri geldi kırka (1205) 

gibi, rahmet tarihleriyle ve zamanının tarihi hadiseleri 
hakkında düşürdüğü: 

Şekl-i girdab gelür zikre yazarken tarih 
Sürdi yelken kürek a'dayı Kapydan P!!ş!!20 

gibi ustalıklı tarihlerle, hatıra ve hafızalarda haklı 
ve sevimli bir iz bırakmış ; devrinin birçok hadiseleri, 
uzun müddet, Sururi'nin mısralarıyle hatırlanmışdır. 

Sururi'nin Divan'ı matbudur. (Bulak, 1 839). 
Bu büyük Divan'ın en mühim bölümünü tarih man
zumeleri teşkil eder. Şair, kaside ve gazel'de tarihciliği 
kadar usta ve orijinal değildir. Hiciv ve mizah yolunda 
manzılzrıelerinde Hevayi mahlasını kullanan Sururi'
nin bu mahlasla yazdığı manzılmelerden müteşekkil 
Hezeliyyat isimli bir de kitabı vardır. Bu kitap da 
taş basması ile ve matbaa harfleriyle basılrnışdır. 

Sururi, düşürdüğü tarihleri, başkalarından seç
tiği tarihlerle birlikte, ayrıca Tevarih-i Müntahabe-i 
Türkiye adlı bir mecmuada toplamışdır. Daha çok 
Sururi Mecmuası diye tanınmış bu eserinde Sururi, 
sıraladığı tarihleri, mevzularına göre sınıflandırmışdır. 

20 Bu tarih h. bilgi İçin Bkz. Eski Yazıda Ebced 
Sayısı ve Tarih Sanatı, (kitabımızın 146. sahifesinde.) 
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Sururi'den sonra, XIX. asır şairlerinden İzzet 
Molla ve Vak'anüvis Esad Efendi tarafından yapılan 
ilavelerle zenginleşen bu mecmua, 1881 de tarihcı ve 
edib Ahmed Cevdet Paşa tarafından tab' edılmişdir. 
(Tafsilat ve bibliyografya için Bkz. Ömer Faruk 
Akün, Sururi Maddesi, T. İ. An.) 

* 

Aym asırda, tarih, tezkire ve mesnevi sahasındaki 
eserleriyle daha meşhur ve daha başarılı olmuş şair
lerden Raşid, Çelebi Zade Asım, Sünbül Zade 
Vehbi, Beliğ ve Fazıl'dan, mesnevi eaebiyatı, tarih 
ve tezkire bölümlerinde bahsedilecekdir. Asrın Nabi 
mektebi muakkiplerinden şair Haşmet ile devrin meş
hur kadın şairi Fıtnat'dan da yine Nabi Mektebi'nin 
bu asırdaki en kudretli temsilcisı I<:oca Ragıb Paşa'ya 
dair verilecek bilgiler sonunda, ayrıca bahsolunacakdır. 

Fakat XVIII.  asrın asıl büyük şairleri, gerek 
Mahallileşme Cereyanı'nın gerek Damad İbrahim 
Paşa Devri'nin en kudretli şairi Nedim ile Divan 
şiirinın son büyük üstadı kabul edilen Şeyh Galib'dir. 

Nedim 
(1681-1730) 

* 

XVIII.  asır Divan şiirinin 
geniş tesirli aşk ve İstanbul 
şairi Nedim, şıirlerinde zen

gin bir ses ve söz anlaşması bulunan ; zeka, nükte ve 
şuhluk'la, derin bir hissiliği ; büyük bir ifade kudre
tiyle birleştirmiş ; müstesna bir sairdir. 

Şair NEDİM 

Edebiyatımızda adı sadece Nedim diye ebedi
leşmiş Nedim Ahmed Efendi (kuvvetli bir tahmine 
göre 1681 de) İstanbul'da doğmuşdur. Babası, Ana
dolu'da kadılık vazifesiyle dolaştığı bildirilen Meh
med Efendi'dir. Annesi, Kara Çelebi Zade aile
sinden Saliha Hatun'dur. 

Devrinin ka)'I!aklarında Nedim'in, arada bir, 
Mülakkab-zade diye anılması, yakın delerinden 
birinin; yaptığı kötü işler ve kendisine takılan kötü 
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isimler dolayısıyle, böyle bir unvan kazanmış olma
sındandır. (Nedim'in Mül:ikkab unvanlı bu dedesinin 
Sultan İbrahim devri kadıaskerlerinden olduğu ve 
halk tarafından linç edilerek öldürüldüğü söylenir.) 
Bunun yanında Nedim, Sultan Üçüncü Ahıned'e 
sunduğu bir kasidesinde : 

Fahr iken ecdadım� ol astanın hizmet! 
Hazret-! Sultan Ebü'l-Feth'in zamanından her! 
Padişahan-! selefden bunca ihsanlar görüb 
Her bir! olmişken ol bab-ı refi 'in çakeri 

gibi mısralar söyliyerek, atalarının Fatih Sultan 
Mehmed zamanından beri Osmanlı padişahlarının 
hizmetinde olduklarını belirtir ve bununla iftihar eder. 
Anlaşılan odur ki Nedim, baba tarafından da anne 
cihetinden de eski ve asil iki aileye mensupdur. 

Nedim, İstanbul'da, kültürlü bir muhitte büyü
müş, kuvvetli bir medrese tahsili görerek yetişmişdir. 
Arap, Fars dillerini ve edebiyatlarını çok iyi öğrenen 
Nedim, Şeyhülislam Ebe-zade Abdullah Efendi'
nin de huzurunda parlak bir imtihan vererek müderris 
olmuşdur. 

Sadrazam Şehid Ali Paşa'ya da kaside takdim 
etmiş olmakla beraber Nedim, bilhassa münevver 
Sadrazam, Damad İbrahim Paşa devrinde hayatının 
en itibarlı ve memnun yıllarını yaşamışdır. Bu devirde 
şair, İbrahim Paşa'nın, çok sevdiği ve yanından ayır
mak istemediği, hakiki bir nedimi, bir zevk ve fikir 
arkadaşı olmuşdur. İbrahim Paşa, Nedim'i, kendi 
hususi kütüphanesinin hifız-ı kütüblüğü ile, yakın
ları arasına almış; onun bazı resmi ve ilmi toplantılara 
katılmasını sağlamış ; Nedim, bir tarafdan Mahmud 
Paşa Mahkemesi naibliğine getirilirken bir tarafdan 
<la müderrislik mesleğinde gittikçe yükselen rütbeler 
kazanmışdır: 

İbrahim Paşa'nın Ayni Tarihi'ni Arapcadan 
Türkçeye çevirmek için teşkil etdiği Salim, Neyli, 
Seyyid Vehbi, Çelebi Zade Asım ve İzzet Ali Paşa 
gibi alim ve şairlerden mürekkep heyete Nedim de 
katılmış ; Nami maiılasıyle Türkçe şiirler söyleyen 
İran Sefiri Murtazakulu Han'ın İbrahim Paşa'yı 
ziyaretlerinde ve bu münasebetle verilen ziyafetlerde 
Nedim de bulunmuşdur. 

İlmiyye mesleğinde ise Nedim, sırasıyle Molla 
Kırimi Medresesi'ne; Sadi Efendi, Eski Nişancı Paşa, 
Sahn-ı Seman ve Sekban Ali medreselerine tayin ve 
terfi ettirilmişdir. 

Bu arada Nedim, Lale Devri sarayının eğlence 
alemlerinden de uzak durmamış, keskin zekası ve za
rif nükteleriyle çok aranılan şair, Sadabad eğlencele
rini, Çırağan safalarını, büyük hamisi İbrahim Paşa 
ile hatta bizzat padişahla beraber yaşamışdır. 

Devlet tarafından kendisine verilen her kıymeti, 
her rütbe ve payeyi büyük şükranla karşılayan şair 
bütün bu münfu.ebetlerde, hem hükümdarına hem 
İbrahim Paşa'ya sunduğu kasidelrele, derin �evin
cini, memnfuıiyetini ve şükranlarını bildirmişciir. 

Ancak Lale Devri'nin, bir neş'e ve eğlence per
desi altına gizlediği yenilik hareketleri uzun sürme
miş ; türlü kışkırtmalarla vuku'a gelen Patrona Halil 
İsyan., Türkiye'nin hiç bir yabancı kuvvet tarafından 
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zorlanmaksızın ; Avrupa medeniyetinin faydalı yeni::. 
liklerine doğru, kendi isteği ve kendi teşebbüsüyle 
hayırlı aaımlar atdığı bu renk, ışık ve ümid devrine, 
çok acı bir nihayet vermişdir. 

Patrona Kıyamı, Lale Devri'ndeki Türk zevki
nin güzel eserlerini merhametsizce, vahşice tahrib 
etmiş, bu arada Sultan üçüncü Ahmed tahtını, Damad 
İbrahim Paşa da hayatını kaybetmişdir. 

Sefahate kadar varan, eğlenceli fakat yıpratıcı 
hayat• dolayısıyle eşasen sıhhati ve asabı bozuk bulu
nan Nedim de ihtilal sırasınaa dimağından geçirdiği 
bir buhranla sarsılarak vefat etmişdir. a 

Murad Molla Kütüphanesin'ae bulunan, Ne
dim'e aid bir tereke suretinden öğrenildiğine göre : 

Beşiktaş'a yakın bir hane-i viranıınız vardır22 
diyen Nedim, Beşiktaş-Ortaköy yolu üzerinde Teker
lek Mustafa Efendi Mahallesi'nde, aynı isimdeki ca
mi civarında bir evde oturuyordu; Ümmü Gülsüm 
adında hır zevcesi, Lebabe isimli bir kızı ; Rukiye, 
Hamide ve Ayşe adlarında üç kız kardeşi vardı. 

Şairin kabri, Üsküdar'da Karaca Ahmed Me
zarlığı'ndadır. ÇiçeRçi mevkiindeki bu mezarlığa 
şairin annesi Saliha Hatun'un kabri de nakledilmiş ; 
her ikisinin etrafını kapatan bir parmaklığa, şairin : 

Ey Nediın ey bülbül-! şeydi. niçin haınüşsun 
Sende evvel çok nevalar guftügülar var id! 
mısıaları yazılı hır levha asılmışdır. 

Bütün bu bilgilere rağmen Nedim'in hayatı, o 
derece büyük bir şair için yeter derecede malum ve 
aydınlık değildir. 

(Mesela Nedim'in İbrahim Paşa'ya takdim et
diği bir kasidesindeki 

Diyar-! ahar� gitdikde hatta ben kulun her deın 
İderdiın dilde pinhan kendi zu'nıumc� bu da'vayt 

beytinde, aiyar-i aher tabiriyle neyi kasdetdiği bi
linemiyor. Nedim İstanbul'dan başka bir diyara git
miş midir? Yoksa bu, İstanbul'da �rahim Paşa'dan 
ayrı olan yer mi demekdir? Tıpkı bunun gibi şairin, 
Kapudan Mustafa Paşa'ya sunduğu bir kasidedeki : 
Sikkedar olmak velikiıt azl-i bi-hengaın ile 
'.Ruzgir-ı süle-tab'ın . vaz'-ı na-bercisıdır 

beytinde haber verilen hadiseler de hayli meçhul 
haberlerdir. Nedim ne zaman Sikkedar olmuşdur? 
Ne vakit ve niçin zamansız bir azil'le cezalandırılmış
dır? Bunları da eldeki vesikalarla tayin, henüz kolay 
değildir, ve Nedim Divanı'nda şairin hayatınaan mül
hem ve açığa vurulmuş böyle daha nice çizgiler; tarih 
kaynaklarının hala kapalı b•rakdığı nice mühim işa
retler vardır.) 

21 ihtilal sırasında cinnet getirdiği bildirilen 
Nedim'in evinin damından bir başka dama atlarken 
düterek vefat ettiği haberi henüz ne red ne de 
kabul edilecek kat'iyettedir. 

22 Nedim Divanı, S. 1 38; 2. Nedim Divanı, S. 
1 79. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

fT! Buna mukaabil bu büyük şairin dil, sanat ve ha-
yat anlayışı edebıyatımızda başlı başına bir hadise 
sayılacak mahiyetide aşikardır. 

Nedim'in daha başka ve daha güzel eserler ve
rebilecek bi r yaşta hastalanması ve ölmesi ise Türk 
edebiyatının sayılı talihsizliklerinden biridir. 

* 
Edebi Şahsiyeti Yalnız, inkilap ruhu taşıyan, 

ışıklı bir tarih çağının değil, 
aynı zamanda yeni ve yerli bir edebiyat cereyanının 
da kudretli temsilcisi Nedim'in Türk edebiyatında 
derin tesirli, müstesna bir yeri vardır. 

Nedim, Türk şiirinde yeni bir neş'e ve zeka ham
lesidir. Hassasiyetini, şen, şuh ve rahat bir ifade için
de gizleyerek, hayranlarına neş'e veren, huzur veren, 
bu yüzden, geniş sevgi uyandıran şairdir : 

XVIII. asırda Islahatcı Osmanlı idarecilerinin 
medeniyet anlayışında görülen yenilik ruhu'nun edebi
yatta bir takım akisler uyandırması tabii idi. Asrın 
şiirine yeni bir renk ve hareket verecek; onu, yaşanı
lan devrin bedii-içtimai isteklerine cevab veren bir 
yolda geliştirerek ona her zamankinden daha milli, 
daha mahalli değerler katacak bir şairin belirmesi, 
bu asırda beklenilmez bir hadise değildi. 

Geçen asırda ahun devrini yaşayan Türk Halk 
Edebiyatının tar.ihi ve içtimai hadiseleri daha tafsi
latlı bir ifadeyle, şiire destan, tiyatro ve hikayeye ge
tirmesi ve bilhassa bu asırda sesini yüksek zümreye 
hatta saraylara duyuracak bir varlık göstermesi ; halk 
ve divan edebiyatlarının biribirne yakınlaşması hu
sCısunda da az çok tesirli olmuşdu. 

Halk dili ve halk zevkinin aslında halk ruhun
dan ayrı olmayan Divan Edebiyatı sanatkarlarını ; 
sebep ne olursa olsun; samimi bir şekilde okşamaya 
başladığı meydanda idi. Halk dili'nin bir çok söz ve 
söyleyiş hususiyetleriyle divan şiiri lisanına girmesi 
de esasen yeni bir hadise değildi. Ancak XVII. asır
da bu hadisenin daha ümid verici bir ehemmiyet al
dığı görülmüştü. İşte şimdi edebiyatµnızda bütün 
bu şartlar içinde her iki edebiyatı biribirine daha çok 
yakınlaştıracak bir şairin zuhuru bekleniyordu. 

Bu şair, devrinin ve çevresinin içtimai hayatı 
içerisine girmiş ; sanatını ; divan şiirinin esaslarından 
fedakarlık yapmamakla beraber; onun fazla kemik
leşmiş kaaidelerinden ölçülü bir şekilde kurtulabilmiş ; 
bilhassa halk zevkini, halk rCıhunu, halkın yaşama 
neş'esini benimsemiş; halk deyimlerinden, halk söy
leyiş inceliklerinden hoşlanıp seçmeler yapabilerek; 
Divan Edebitayına bu kıymetleri getirmeğe cesaret 
edebilecek serbest ruhlu; bilgisinden, zevkinden, ze
kasından emin bir şair olacaktı. Nedim işte bu şa
irdir. 

Nedim Türk Edebiyatında Mahallileşme Cere
yanı denilen ve mazisi geeçen asırların derinliklerinde 
başlayan bu edebi cereyanı zirvesine ulaştıran şair
dir. Kasideleri, gazelleri ve şarkılarıyle Osmanlı İm
paratorluğu'nun bir hamle, bir zevk ve ihtişam devri 
olan Sa'dabad senelerini hala yaşatan Nedim, Di
van şiirinde Nedim Mektebi denilen bir edebi ekolün 
de kurucusu olmuşdur. 



TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Sanatının ana çizgileriyle, Nedini;UDivan Şiiri 
üslubundan uzaklaşmış değildir. Fakat bu uzun ömür
lü, klasik şiirin katılaşmış bazı kaidelerine de kayıt
sız şartsız bağlı kalmak uysallığını göstermemiştir. 

Onun şiirlerinde XVI. asır saltanatını zengin 
bir renk ve şekil ihtişamı içinde terennüm eden Ba
ki'nin sanatındaki plasticite bulunmadığı gibi, bir ba
kıma en gösterişli örneklerini Naili'nin şiiri ile veren 
üstadane beyan tarzı da göze çarpacak nitelikde de
ğildir. 

Gerçi Nedim, tarihi çok eski olan bir sanat ge
leneğine tabii bir söyleyişe uyarak, şiirlerinde söz ve 
mana sanatlarına da yer vermişdir. Mesela, onun şi
irlerinde çok az Divan şairine nasib olmuş bir zevkle 
ve ısrarla kullanılan bir sanat, tenasüb'dür, Nedim'de 
tenasüh: 

Şilln-ı gamd� hasret-! zülfün d�ğ�l mi aşıkın 
Hllbıll! çü.u turre-! 5ünbül perişan eyleyen 

gibi, şaın (akşam), gam, hasret, aşık ve perişan 
kelimelerinin hüzıinlü tedasinde yahud şaın, zülf, 
turre, sünbül ve perişan kelimelerinin (siyah) saç 
güzelliğinde zengindir. 
yahud : 

Meh ü mihr;n senin olsun felek biz iyd-gehlerde 
Hilal-ebrü'ların hurşid-i fiiban oldığın görd.ük 

beytinde toplanan ay, güneş, . felek, hilal ve hur
şid (güneş) ile taban (parlak) bir sema güzelliğinde
dir. Ve böyle, biribirini hazırlayıp biribirini bütün
leyen kelimelere, onun hemen her şiirinde gerçek bir 
tenasühle rastlanır. 

Ancak Nedim, bu gibi üslup hünerlerinden zi
yade gerçekten doyurucu vasıflar taşıyan şiirlerinin 
mimarisindeki ses ve söz anlaşmasiyle büyük şairdir. 
"Yeni mazmunları, ince ve zevkli hayali, şuh ve açık 
söyleyişi, bilhassa temiz ve ahenkli lisanıyle, onun 
diğer divan şairlerinden ayrı sayılabilecek türlü özel
likleri vardır. Nedim'in üslubu, duygu ve manayı 
kelime oyunlarına feda etm�yen fakat söz sanatındaki 
her türlü ustalığı büyük bir tabiilikle birleştirmeğe 
muvaffak olmuş, açık, sade ve samimi bir söyleyişdir. 
(Bununla beraber Nedim'i bu sade Türkçesi ve bir 
sehl-i mümteni' mahiyetindeki rahat ve tabii ifadesi 
yüzünden kolay anlaşılır bir şair sanmak, ciddi bir şe
kilde aldanmak olur. 

Çünkü Nedim'in çok zengin bir kelime bilgisi 
vardır : Kelimeleri bir çok tarihi, miteolojik ve tevri
yeli manalarla ve büyük ustalıkla kullanır. Bu sebep
le Nedim'in şiirlerini tam anlamak için, hatta en iyi bi
linen kelimelerde bile bir kere sözlüklere ve ansiklo
pedilere bakmak yerinde olur.) 

Şair, duyup düşündüğü; görüp heveslendiği ; se
vip benimsediği ; ayrılıp özlediği her güzel şeyi, zarif 
ve hayal dolu ruhunun en ince ürperişleriyle birleş
tirerek, şiiri öylece söylemişdir. Bütün bunları çok 
ince, çok kesk:n ve şuh bir zeka ile birleştirmesi ise 
onun şiirindeki ahengi ve sevimliliği şiddetle arttıran 
huswiyetdir. 
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Yine bu sebepledir ki Nedim, sırası geldikçe Di
van şiiri kaidelerinden ustalıkla ayrılmış ; vezinden 
kafiyeye; şekilden söze ve söyleyişe kadar, kendini serbest 
kabul etmekde n,fazla çekinmemişdir. Ancak onun, 
klasik kaaidelerden uzaklaşırken büyük tabiilikle 
yakınlaştığı bir lisan, halk dili ve halk söyleyişidir. 

Hatta bu kaaide genişletici cephesi dolayısiy
le, devrinin bazı çerçeve içi sanatkarları, Nedim'i 
büyük şair kabul etmek şöyle dursun, ona herhangi 
bir kıymet vermemiş, şairler arasında onun ismini 
anmayı bile akla getirmemişlerdir.24 

2.ı Bunun en dikkate değer Örneği Sultan 
Üçüncü Ahmed tarafından Ieis-i şairan seçilen Os
man Zade Taib'in bir hareketidir: 

Taib, bu münasebetle bir kaside söylemiş; hü
kümdarına teşekkür etmiş, bu arada devrin bir kı
sım tanınrnı� şairlerinin de gönüllerini almak ihti

yacını duymuf ve: 
• . •  Velikin husrev-i mülk·!. maani'. Ratid ü Vehbi 

Birisi nür-ı çeşmimdir birisi canımın canı 
. . •  Veli ben bildiğim şair fakat Neyli vü kami'dir 

He.tadır gayre etmem şairiyyet ile bühtanı 
Müderrislerde ancak Aıım'..!. hoş-gı'.ı müsel

lemdir 
'Ki nazm Ü near ü faz! Ü m a'rifetde yoktur 

akranı 
Eger me�k etse rnektubi-i defterdar İzzet Bey 
Ederle rdi reis-� zümre-i nazm-�veran �nt 

gibi beyitleriyle, devrinin Raşid gibi, Vehbi, Karni 
Asım, izzet (Ali Bey-Paşa) v.b. gibi şairleri için 
iltifat ıfolu sözler söylemişdir. Taib, bu kasidede 
Nedim'in ismini bile yad etmemişdir. Ancak diğer 
şairlerin iyilerinden kötülerinden bahsetmek için, 
şıırının sonunda, Vehbi'yi vekil ettiğini söyleyen 
Taib, Nedim'iıı hayranlarından olan Seyyid Vehbi'
ye onun adını anmak fırsatını vermişdir. Vehbi bu 
hatayı, Vekaletname isimli manzumesinde: 

Müvella eyledim ben de Nedim-i nükte perdazı 
mısra'ıyle telafiye çalışmışdır. Nedim'in ise bütün 
bunlara cevabı şu taşı gediğine koymuş rubaisin
dedir: 

Zahhde e;;erçi cümleden ednayız 
Erbii:b-ı nazar yanında liyk a"layız 
Saymazaa hesaba nola ahbab bizi 
'Biz zümre-i şairanda müstesnayız 
Bununlı beraber, Osman Zade Taib ile Nedim 

arasındaki gerginlik bu kadarla kalmamıtdır. Hadi
se maalesef Taib'in Nedim'e karşı nezaketsiz bir 
hicvisiyle gelişmişdir. Taib Divanı'ndaki: 

Tarha bezm içre geh sen neşve-riz-i cam idin 
Geh M üla�kab-zade dôlaşdı bat-ı sahba gihi 

Beyti, bu hicvin ifadesidir: "Ey Taib ! Yeme İçme 
meclislerinde hazan sen kadehlere (şarap yerine) 
neş'e dökü.vorsun; hazan da Mülakkap-Zade Nedim, 
meclisde ka.ı: biçimli bir §arap sürahisi gibi dolaşı
yordu." 

Bu kaha hicve ise Nedim'in Divanı'nde veri
len cevap yine ince ve kibardı: 

Sen bat-ı sahba değil tavi'ıs-ı kudsisin Nedim 
Kim zuhur-rı haletin mecliııde cevlanındadır. 



756 

Halbuki Nedim'in en üstün meziyeti, devrinde 
beğenilmeyen bu davranışlarıdır : Nedim, şiirlerini, 
yaşadığı devrin ; içinde bulunduğu çevrenin ; arasında 
yaşadığı topluluğun hayat, hareket ve heyecanların
dan aldığı ilhamlarla söylemişdir. 

Nedim, İstanbul 

Şairi 

* 

Bu münasebetle Divan şairle
rimiz içinde, hikaye üslubu
na masel ve mev'ize söylemeğe 

yana�madan zamanını ve muhitini halis şiir mısrala
rıyle tasvir ve terennüm eden en büyük şair Nedim'dir 
Bunun içindir ki onun birçok şiirlerinde XVIII. asır 
İstanbul'unun güzel ve sıcak bir köşesini bulmak 
mümkün ; imparatorluk merkezindeki ışıklı hayat, 
sanat ve medeniyet macerasının akıp gidişini takib 
etmek kaabildir. Aynı şiirlerde hatta bütün İmparator
luğun tarihi hayatını, nefret ettiği düşmanları ve yap
mak istediği yenilikleri ayırd edmek güç değildir. 

Yine aynı şiirlerde, İmparatorluk Türkiyesi'nin 
vasıl olduğu medeni ve insani seviye ; büyük halk ter
biyesi ve bizi daha asırlarca yaşatacak bir iman 
hayatı da kuvvetli ve ışıklı çizgiler halinde ifade edil
mişdir. 

Bir misal olarak; şairin İstanbul vasfında ve Da
mad İbrahim Paşa övgüsünde söylediği kasidenin 
nesih kısmı böyledir : 

Bu şehr-i Stanbul ki bl·misl ü bahadır 
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır 

Bir gevher·i yekpare iki bahr arasında 
Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır 

-Altında mı üstünde midir cennet·i a}4 
Elhak bu ne hale� bu ne hoş ab ü havadır 

İnsaf değildir anı dünyaya değişmek 
Gülzarların cennete teşhih hatadır 

llerk�s irişür anda muriid!Jla anmçün 
Dergahları melce-i erbiib-ı redid�r • 

. 

Kalay-ı maarif satılur süklarında 
Bıiziir-ı hüner miden-i ilm-'! ulemadır 
Cıimi'lerinin her biri bir küh-i tec;e�U 
Ebrü-yı melek anlara mihrab-ı <\uii.�1,r. 
Mescidlerinin her biri bir lücce-i· envir 
Kandilleri mch gibi lebriz-! ziyadır 

Hep halkının etviirı pesendide vü makbul 
Derler ki biraz dilber-i bi-mihr il vefadır 

Şimd! yapılan alem-i nev-resm-i safıinın 
Evsafı hel«ı başka kıtiib olsa s�..:iidır 
Namı gibi olmuşdur e hem sii'd hem abiid 
İstanbul'a serıuye-i fahr olsa Teviidır 
Kühsarları bağlan kisrlar� hep 
Guya ki bütün şevk u tarab zevk u safadır 

İstan�ul'un evsa{uµ mümkün mü b�yan hiç 
Maksm\ h<."m,l!'-o Sadr�� kerem-kare senadır 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Bu kasidede Nedim, İstanbul'un eşsiz ve baha biçil
mez güzelliğini söyler söylemez, onun bir taşına bü
tün Acem ülkesi feda edilebilir, diyor, ki bu ağır 
mukaayese sebepsiz değildir ; Bir kere Lale Devri Tür
kiyesi'nin baş düşmanı Iran'dı. Esasen asırlardan be
ri İran her fırsatta Osmanlı Devleti'nin canını sıka
cak, sabrını tüketecek hadiseler çıkarıyordu. Nedim 
pek haklı olarak hem idari hem siyasi hem de edebi 
bakımlardan Türkler nazarında eski itibarı kalmamış ; 
bitmez tükenmez düşmanlığıyle, gözden düşmüş; 
Osmanlı düşmanlığını mezhep halime getirmiş bu 
ülkeye, samimi olarak sitem etmek, hakaret etmek 
ihtiyacını duyuyordu. 

Nedim gibi, sözünü bilir bir şairin bir kom�u 
ülke hakkında bu kadar ağır ifade kullanma
sı ancak böyle bir sebeple mümkündü. Kasidede, İstan
bul'un iki deniz arasında yekpare bir mücevher gibi 
durduğu söyleniyor ; ve şehrin kıymeti ancak ciha
nı aydınlatan güneşle denk tutuluyordu. 

İstanbul'un, havasıyle suyuyle, gül bahçeleriy
le cennet kadar hatta cennetden de güzel oluşu; mü
balağa değilmiş gibi tabii bir ifadeyle söyleniyordu 
Nedim bu şehrin, çarşılarında ilim ve irfan kumaş
ları satıldığına yani İmparatorluğun bu kültür mer
kezindeki ilim ve sanat hayatına. dikkati çekiyordu. 
İstanbul'un ilahi tecelliye mazhar olan Tur-ı Si
na gibi muhteşem camileri geceleri nur deryası ha
linde idi. Bu taşacak kadar ışıkla doluşu sayısız kan
dillerle sağlanıyordu. Nihayet çok güzel bir hakikat, 
İstanbul'daki halk terbiyesinin üstünlüğünde idi. Bir 
şehirde halkın bütün davranışlarının güzel ve mak
bul olabilmesi için orada asırlarca işlenmiş, kibar ve 
asil bir medeniyetin yaşaması ve devamı lazımdı. Ger
çi Nedim, bunu İstanbul güzellerinin vefasızlığına 
temas edecek bir nükteye gft-izgah olsun diye söyle
mişdi. Fakat her güzel şaka gibi bunun da ciddi olan 
tarafı işte bu sözdü. 

Bir şeker hand ile bezm-i şevke, cam ettin beni 
Nim sun peymaneyi saki tamam ettin beni 

Aynı şiirin bunu takib eden beyitlerinde Nedim 
İstanbul'da Avrupai bir su şehri anlayışıyle imar 
edilen Sa'dabad'ın medhine geçiyordu. Yeni mede
niyetin bir imar hamlesiyle vücuda getirilen Sa'da
bii.d, o güzel beldeydi ki ancak bir başka kitapla an-



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

!atılabilecek bu köşesiyle, İstanbul, iftihar etse değer
di. Orada sıradağlar, bağlar ve bahçelerle asırlar, 
sanki safi neş'eden, musıki'den, zevkden ve eğlence
den meydana gelmişdi. 

* 
Bir İstanbul çocuğu olan Nedim, bu ve bunun 

gibi daha bir çok şiirleri ve şarkılarıyle Türk şiirinde 
İstanbul'u ebedileştiren ilk şair olmak vasfına da 
lavıkdır · 
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gıçda zengin ve derin değildir. Bunun sebebi İstan
bul'un fethedildiği gün değil, fetihden sonraki asır-
lar içinde İstanbul oluşudur. 

Bu oluş, aslında bir tabiat mucizesi halindeki 
İstanbul'un Türk zevki ve Türk güzel sanatlarıyle 
işlenerek bir medeniyet şaheseri haline gelmesi de
mekdir. Buna Türk İstanbul diyoruz. Türk İstanbul, 
yalnız devlet büyüklerinin yüceltdikleri dini, abide
lerle değil, halk zevkinin işlediği ev, sokak,mahalle, 
mescid ve bahçe dekorlarıyle de millidir. 

LALE DEVRl 
Sa'adabad'da Eğlence 

Nedim'in bir çok şiirlerinde ve şarkılarında İs
tanbul ; Göksu gibi, Çırağan gibi, Sa'dabad gibi, Üs
küdar, Fenerbahçe, Ayasofya, Vefa, Sütlüce gibi semt
leriyle ; 

Paşa Kapısı, Eski Saray, Darü'ssaade Çeşmesi, 
Yeni Çarşı, Üsküdar Çeşmesi, (Fenerbahçe'de :) Nüz
het-Abad Kasrı, (Kağıthane'de :) Sa'dabad Kasrı, 
Nevpeyda Çeşmesi gibi çok sayıda medeni abideleri 
ve mimari eserleriyle tanıtılır. 

Bu şiirlerde camileri, mescidleri, kandilleri, şa
dırvanları, hamamları, sarayları, köşkleri, yalıları, 
zarif bahçeleri, yeşil ve güzel tepeleriyle bütün XVIll. 
asır İstanbul'u, onu imar edenlerin medhiyle birlik
te övülür. 

Aynı şiirlerde Sa'dabad Kasırlarının renkli ve 
çiçekli l;ıahçelerinde servi boylu güzellerin salınarak 
dolaştıkları görülür ; gazel ve şarkı okuyarak neşelen
dikleri öğrenilir; mermerden yapılmış ejderha ağız
larından, billur gibi havuzlara zehir yerine ab-ı ha
yat döküldüğü duyulur. 

İstanbul'un gümüş gibi sularından altın yaldız
lı ve birer- Nedim mısra'ı gibi zarif kayıkların deniz 
caddesi haline gelmiş Haliç ve Boğaz üzerinde köpük
lü izler bırakarak akıp gidişleri tablolaşır. 

Bu giden kayıkların ardından büyük şairin : 

Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım 
Şark! okuyub geçdi bir afet var içinde 

diye hayıflandığı duyulur. 
Düşünülür ki : Türk şiirinde İstanbul, başlan-

Türk şiiri bu aziz şehrin bu milli renge girme
sını adeta beklemişdir. Böylelikle Nedim'e kadar da
ha çok nazım ve nesir diliyle tanıtılan İstanbul'un 
halis şür mısralarıyle tf:rennümü tam bir İstanbul 
şairiyle Türk İstanbulun bir araya gelmesiyle müm
kün olmuşdur. 

* 

Aşk Şairi Nedim Nedim İstanbul şairi olduğu 
ölçüde büyük, bir beşeri aşk 

şairidir. Onun nice coşkun, zarif ve ateşli şiirleri ; dur
maksızın tazelenen ve her güzel'de bir başka tad ara
yan aşkları ve bu aşkların sevgilileri için söylenmiş
dir. Nedim, bu şiirlerinde isteklidir, şuhdur, perva
sızdır, açık saçıkdır. Fakat bütün bu hallere rağmen, 
Nedim Divanı, bir güzel şiirler mecmuası' dır ; bu şiirler
deki açıklık i�e Venüs heykelindeki açıklık gibi, sanata 
ve sanatkarına karşı hayranlık duyguları uyandırır. 

Türk şiirinde insan aşkı'yle ilahi aşk duygula
rını ikisini de aynı kuvvetle duyan bir gönülle teren
nüm eden en kudretli şair, hiç şüphesiz, Fuzuli'dir. 
Fakat sevgilinin madde ve hayat halindeki canlı gü
zellikleri ; aş�ın maddi arzularından doğan gönül ür
perişleri hiç bir şairimizde Nedim'de olduğu kadar 
zarif, sıcak ve kuvvetli değildir. 

Her gördüğü güzelden gönlüne neş'e ve heye
can veren bedii bir hisse çıkarmasını çok iyi bilen Ne
a.ım� Divaı.ı .t;debı""" rida Halk Şairi Karacaoğlan'a 
benzer bir aşk hayaunm ıemsııcisidir. Şiirlerinde ta
savvufa, umumiyetle kapalı söyleyişe yer vermemiş
dir. Bunun yanında, çok sade bir lisanla söylendik-
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leri, çok kolay anlaşılır sanıldıkları halde Nedim'in 
şiirlerinde şairinin derin ve geniş kültürünün akisle
riyle zengin ve izahı o ölçüde bir kültür istiyen söz 
ve mana incelikleri vardır. Aşk mevzuunda umumi
yetle şuh ve nükteci olan şair, bu pervasız söyleyişle 
içindeki hissiliği gizlemeğe de çalışmış hissini verir. 
Haklarında o kadar güzel ve arzulu şiirler söylediği 
onca güzele rağmen, şairin bir an gelip de·: 

Yok bu şe1ıır içi'� senin vttst'ettiğin dUber Nedim 
Bir peri süret görünmüş bir �yal olmuş sana 

diyişi çok manalıdır. Bir başka şiirinde (yeni yapıl
mış bir köşk için) : 

Ey afenı.-! misal'ia. seyyiih-ı biişyarı 
Hiç kasr süretin�e gördün mü nevbabj\rı 

diyen şairin Eflatun felsefesinden ve tasavvuf inanı
şından beri zihinleri dolduran misal alemi'ndeki Tan
rı sanatıyle işlenmiş- kusursuz güzellikleri ve o alemin 
güzellerini özler gibi bir ruh hali içinde bulunduğu 
anlar da vardır. Bu anlarında, şairin yer yüzünde 
görülmemiş güzeller ve güzellikler aradığını, bu yüz
den hatta ümidsizliğe düştüğünü farketınek zor değildir, 

* 

"Türklük,, İstanbul'u Anaİstanbul Türkçesi dolu'nun en tenha bir yerin-
de bina etmiş olsa idi, yine bir şaheser vücuda geti
recekdi. Halbuki bu binayı, Orta Çağ'ın en şaşaalı, 
en büyük ve güzel bir şehri olan Konstantaniyye'de 
kadim bir sur çerçevesi içinde inşa etmiş ve Konstan
taniyye'yi tamamiyle unutturan, Türk çizgileriyle 
işleyerek bu şehri Türkleştirmiş ve iki misli bir temsil 
kudreti göstermişdir." ;  İstanbul, sadece padişahlar 
ve İstanbullular tarafından bina edilmiş değildir. Va
tanın dört bucağından, Konya'dan, Bursa'dan, Edir
ne'den, Sivas'dan, Hicaz'dan, Bağdad'dan; Tunus, 
Trablus, Cezayir gibi mağrib topraklarından burala
ra gidip gelen, yahud buralardan gelip İstanbul'da 
kalan nice müslüman Türkler ; kadınları, çocukları, 
ihtiyarlariyle ; el sanatları, mı'.ısıkileri, halk ve divan 
şiirleriyle ; şehir, sokak, ev ve oda mimarileriyle; 
cami, hamam kubbe anlayışlarıyle, hasılı vatanın ve 
tarihin her bucağıyle her asrından getirdikleri hü
nerler ve hatıralarla bu şehri hep birden bina etmiş
lerdir. �5 " 

İstanbul şehri için söylenen bu sözler İstanbul 
Türkçesi için de aynen ve tamamiyle doğrudur : İs
tanbul Türkçesi de yalniz İstanbul halkı tarafından 
değil, İmparatorluk coğrafyasının her tarafından ge
len Türkler ve Türkleşenler tarafından, Türkçe ve 
Türkçeleşmiş kelimelerle ve türlü söz ve söyleyiş ince
likleriyle işlenerek, dil güzelliği ve dil musıkisi bakımın
dan emsalsiz bir tekamüle mazhar olmuş bir lisandır. . 

Nedim, işte bu lisanın şairi .idi. Şair Abdülhak · 
Hamid'in 10 Ekim 1 924 de Milli Mecmua'ya gönder
diği bir mektupta : "denebilirki bundan iki yüz sene 
evvel Nedim, bu günkü İstanbul Türkçesi ile teren
nüm etmişdir." demesi, bu bakımdan dikkate değer 
bir mütalaadır. 

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

Nitekim, Nedim'in şiirinde İstanbul konuşma
sı'nın yani İstanbul'daki Halk Türkçesi'nin sayısız 
söyleyişleri, en tabii ve samimi bir eda içinde nağmeleş
mişdir. Bu husus, şairin sevgili'ye seslenişlerinde daha 
aşikardır. Mesela sevdiklerine "canım" derneği se
ver; "sevdiğim" demekden bilhassa hoşlanır : 
Sevcllğinı, canun yolundıı llake yeksan olduğum 
İyddir çık naz ilt. seyrana kurban. olduğum 
mısralarındaki "sevdiğim canım, kurban, olduğum 
gibi halk söyleyişleri adeta ses makinasına alınmış 
gibi, bugün, bütün ahengiyle canlıdır. Nedim, sev
gilisine, İstanbul terbiyesinin bir ifadesi olan "efen
dim" diye seslenmeği de çok sever : 

Geçersen semtimizden yölun uğrars@; Beşiktiit'• 
Efendim, gel mürevvet kıl senindir bende vij_ hane 
Nedim-! zare benzer aşıkım _rotur demişsfo. sen 
1Zfendim, işte vardır ben esirin ben girütiiruı 

gibi söyleyişlerinde yine İstanbul'un bu sesi vardır. 
Nedim' de İstanbul Türkçesi hazan bir "anne dili" ; 
sevilen bir çocuk karşısında duygulanan bir "ev ve 
aile Türkçesi" kadar saf ve samimidir: 

Sen böyle soğuk yerde niçün Y!!tar uyursun 
Billah döğer dur bele d!yen seni görsün 
Dahi ·. küçücüksün yalnız yatma üşürsün 
S;rd . 

oldu hava çıkma koyundan kuzuc�ğun 
Böylelikle. büyük yakınlık duyarak benimsediği halk 
söyleyişleri ; halk adet ve an'aneleri ve bunların en 
aziz bir ifade vasıtası olan halk dili, Nedim'in şiirle
rine hiç bir divan şairinin varamadığı bir yerlilik ve 
bir millilik vermişdir. 

* 
. _  ... -' Hayat Şairi Nedim Nedim'in hemen bütün şiirle

rinde görülen mühim bir vasıf 
da onun bir hayat ve hareket şairi olmasındadır. 
Nedim, sazlı, sözlü, oyunlu (rakslı) toplantılardan 
hoşlanır. Böyle toplantılarda sakilerın ve sevgilile
rin sere serpe dolaşmalarını hoş bulur. Böyle meclis
lerde neş'enin sonuna kadar varm:ık ister. Çok meş
hur bir gazelindeki : 

Şevk -! tamam va'de -i ferdayı dinlemez 
Reşk !!�a kinı cihanda bugün buldu Y!!rını 

beytinin manası budur : "Tam bir şevk (hemen neş'
elenir ve) neş'e vadeden bir gelecek zaman dinlemez. 
Beklediği geleceği dünyada bugünden bulana ne mut
lu !" Bu söyleyişte vade, ferda, bugün, yarın gibi 
zaman ifade eden kelimelerin tenasübü yanında "ya
rını" kelimesinin "sevgilisini" manası da söyleyişi 
şiddetle süsleyen bir hünerle kullanılmışdır. Şairin 
pek özlediği içkili bir telakiye davet ettiği sevgiliye : 

Sakıya meclise gel cismime gelsün ciinım. 
--Ahdler tövbeler ol sigare' kurban olsun 

Ayağın S!!kmaı-ak basmıı aman sultanım 
Dökülen mey kınlan ·şişe-i rindan olsun 

25 Yahya Kemal, Yahya Kemal'in Hatıralan, 
fşt. 1 960, s. 50 - 51 ,  
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diye , seslenişi, bu neş'enin halis şiir mısr!lanyle söy-
lenmiş diğer bir ifadesidir. Nedim, çok güzel oyna
yan bir rakkas karşısında duygulanarak : 

Rakkis hu hiilet &enin oynunda mıdır 
.Aşıklarınµı güniib.ı boynµnda mıdır 
Doymam şeb-! vas4_ııa şeb-i riize gibi 
Ey sim-beden sahih koynun� mıdır 

gibi, halk tabirleriyle söylediği bir rubaisinde de bu 
hayat ve hareket sanatıyle birlikte kendi hayat ve 
hareket neş'esini de hulasa etmişdir. 

��,,,---�-- '�:;J.��;.�-·-;;;�-"Jl/4;} 
Kağıthane ıefaaı 

Nedim'in neş'e ve hareket günlerinden ne ölçü
de hoşlandığını ifade eden çok sayıda söyleyişi de Bay
ram neş'eleri üzerinedir : 

Filhakika Nedim, eski Ramazan ve Kurban 
Bayramları için hemen her bayram şiir söylemek 
hevesini, ihtiyacını duymuş bir şairimizdir. Sade bir 
halk lisanıyle fakat büyük ustalıkla söylenen bu 
bayram tebriklerinde ve bu bayram neş'elerinde, 
bayram davetlerinde Nedim yine şendir, şuhdur, 
hayat hareket ve aşk hevesleriyle yüklüdür. 

Nedim'de Ramazan Bayramı, bir de Sa'dabad 
veya bahar safasıyle birleşince : 

İyd erişsün biis-! şevk-! ı::edid olsun da gör 
Seyr-i Sa'dllbii.d'ı sen b�r kerre iyd olsun da gör 
Kuşe kuş� mihrler mehleJ." bedid o�sun da gör 
Seyr-i :.Sa'dabad'ı sen }?ir kerre iyd olsunda gör 
gibi bir hevesle lisana gelir. Yahud, devrin hüküm
darını da bahar mevsimioe raslayan bir bayram neş'
esine davet eden bir söyleyişle, Nedim: 
Şehriyiira buldı a�em. devletlnd� itidal 
µleleri� geldi bağ� başka bir hüsn ii ceınal 
:Rüz ü şeb kılmakda gülşen lUtf-ı t.eş�ifin hayat 
Lale fasl! ıyd hengam.! bahar eyyamıdır 

şevki ve hevesi içindedir. Aynı bayram için sevgili'
ye hitab eden şiirler ise Bayram ayının ilk görünen 
hilalini de hesaba katarak: 
Yeniden eski nıalıabbetlerl teccÜd �im 
Gel beni� ��Ş!. bili�im �ize �i� ıyd eıl�Um
inceliğiyle söylenir. Nedim'de Kurban Bayramları 
da mısralara yerleştirilen "kurban olmak" şeklinde
ki halk tabirlerinin coşkunluğu ve inceliği içindedir : 

759 ------- -----

Pek isted! efendimi ıydin üçülıcü gün 
Lutfevle gel Nedimine kurbanın olduğum 

Bu_söyleyişde sevgiliye ancak bayramın üçüncü günü 
için verilen söz de eski kurban bayramlarının ilk iki 
günündeki çeşitli meşguliyetleri hesaplar. Nedim'
in yine bir kurban bayramında söylenmiş olması pek 
muhtemel bir şarkısı da, şu coşkun temenni ile başlar: 
Sevdiğim ciinıın yolund! hake yeksan olduğum. 
Iyddir çık naz il� seyraııe kurban olduğum; 
Ey benim aşkmda bülbül g�bl nalan olduğum 
lyddir çık naz ile seyrine kurban olduğum 
Nedim' de neş'e :  
O büt'ün haneme teşrifini guş etdi meğer 
Şevk-ı şürideyi gördüm gelür amma ne gelürı:' 
Diyecek. kadar co�kundur; 

Şöyle lebrlz·�- sürür eyler dil-i pür-cüşı kim 
Haletinden raksa başlar sigar-!. sahbii gibi 

Diyecek kadar coşmaya hazırdır. Kendi kaleminden 
kilk-i şiih diye bahsetmesi de bu bakımdan dikka
te değer.�6 

* 

Nedim çevresını saran eşya içinde de yine şevk
li ve parlak şeyleri, mesela aynayı çok sever. 

Şevk, Afitab, mah, nur, nurani, envar, ruşen, 
firlızan, hurşid enver, mah-ı taban, hurşid-i taban, 
ateş-i slızan v.b. gibi ışıklı kelime ve terkipleri büyük 
ısrarla kullanır. 

Düzgün, muntazam, mütenasip güzelliklerden 
hoşlanır: 

Ben şairim. o kamet-i mevzünu doğrusu 
Sevmem desem de bil ki yalan söylerim sana. 
gıoı nükteleri bu tabiatının gerçekleridir. Yukarıda 
şairin tenasüh zevki dolayısıyle kaydettiğimiz : 
Meh ü mihrin senin olsun felek biz iyd-gehlerde 
Hilal 

-
ebrfila�.aı hurşld-ı taban oldutun gördük 

beytinde meh, mihr, hilal, . hurşid-i taban kelimele
rının ışıldaması onun ışıklı güzelliklerden hoşlandı- · 
ğının diğer bir delilidir. 

Ayine oldı bir neğeh-! hayretinle iib 
Billah ne sah;. ateş-i süzansın ey gönül. 

gibi, 
Tem;\şii. eyleyüb ayine icr� aks-i ruhsann 
Kıyas etdim peridir sihr ile minaya girm.işdir-· 

gibi, 
Izdıriib olmaz dil-i diinii-yı safi-sinede 
Ey gönül asayiş·! -simaba bak ayinede: 

gibi, 
Niçin şlk sık bakarsuı böyle m.ir'iit-ı 

pıücellay!!, 
Meger se� d!hi kend! hüsnÜD!l hayran: 

mısın kafir· 

gibi birçok beyitlerinde ayna'nın şevki akseder. 
26 N�clim Divanı, S, 63, 
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Görülüyor ki Nediın'in sevdiği, beğendiği, zevk 
aldığı her şey Türk halkının sevdikleridir. Bu bakım
dan, İstanbul çocuğu Nedim, zevkden yana, dilden 
yana, nükteden yana ve daha pek çok güzel ve mil
li değerlerden yana, İstanbul'da kemale ermiş bir 
halk zevkinin de çocuğudur. 

O kadar ki halk dilini ve halk tabirlerini kullan
:µı.akla kanamayan Nedim'in, klasik nazım şekilleri
ni bir yana koyarak, hece vezniyle ve türkü-koşma 
şekliyle şiir söylemesi, ondaki halk zevkinin bir baş
ka tezahürüdür. 

Nedim'in hece vezniyle söylediği bir türkü, di
vanındadır. Bu türküde klasik şiir zevkiyle halk an'
anesinin birleşmesinden doğan husı'.ısi bir ahenk var
dır. Bize bu iki zevkin birleştiği her yerde Türk sana
tının ne güzel eserler verebileceğini müjdeler : 

T tl ı- k U  

'Sevdiğtm ceıdlln �ünkü gHremem. 
Çlkmasun haya.Un dil-t ıeydldaia 
lHk-i piiye çünki yüzıer süremem. 
.Alayım peytınm. bld·ı· sala'dan 
lteb-Gd ceşm-l bi-rahm etdi nigaluıı 
Aşlklann göğe çıkardı Bhur 
Sordum gerdeninden züH-i slyaluıı 
Bir cevap veniıedi akdan karadan. 
Sevdlğtnı bendene düşerse hizmet 
Kapunda kul olmak canıma minnet 
Göre idim sende b-Gy·i mah&bbet 
İstediğim budur sen hl-vefadan. 
Nedima hüsnüne olmuştur aşık 
Öyle bir aşık kini kavlinde .sadık 
Kereme n� kadr.ı.r değils� ıa-im 
.Ar-etmez efendim şehler gedidan 

Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı nazım 
şekilleri düşünülürken, nasıl her şeyden önce şarkı 
şekli hatırlanırsa ; şarkı denilince de yine her şeyden 
önce akla Nedim'in şarkıları gelir. Nedim şarkı tar
zına hem en klasik şeklini vermiş hem de divan şiiri
mizin en güzel şarkılarını söylemişdir. Bunda da Tür
kü tarzında olduğu gibi Nedim'in milli zevkinin bü
yük tesiri vardır. 

Aynı şarkılar, kendi asrından başlayarak daha 
sonraki asırlarda da bestelenmiş ve bunlm-ın mühim 
bir kısmı, zamanımıza kadar, besteleriyle de yaşayan 
eserler olmuşdur.27 

27 Birkaç misal olarak, Nedim'in "'Yetmez mi 
sana bister i i  halin kucağım - Serd oldu hava çık
ma koyundan kuzucağım" şarkısı, Hüseyin Fahred
din Dede ( 1 853 - 1 9 1 1 )  tarafından "Sinede bir 
lahza aram eyle gel canım grbi - Geçme ey ruh-ı 
revanım ömr-i şitabanım gibi" gazeli, Dellal-zade 
lsmail Efendi ( 1 797 - 1 869) tarafından: "Mest-i na
zım kim büyüttü höyle bi-perva seni - Kim yetiş
tirdi bu gu :ıa servden bala seni" gazeli, lsmail Fen
ni Ber � 1 85Ş - 1 950) ta,rafıntfan; "l31.1 imtidad-ı 

TÜRK EDERİY ı\'l I TARİHİ 

Fakat ister halk zevki ve halk 
Halis Şiir söyleyişiyle ; ister divan tarzı 

söyleyişle olsun, Nedim'in Türk 
şiirindeki asıl başarısı Fransızların "poesie pure" dedik
leri halis şiir'e örnek olabilecek derecede ve çok sa
yıda mısra, beyit hatta bütün şiir söylemiş olmasıdır. 
Bu tarz söyleyişi, mısraları vücuda getiren kelime
lerin, fazlasız ve eksiksiz bir araya gelerek tılsımlı bir 
musıki ile birleşmiş olmalarıyle gerçekleşir. Bu nok
tayı, edebiyatımızda hem Nedim'i hem de halis şiiri 
en iyi anlamış şair Yahya Kemal, şöyle ifade etmiş
dir : 

"Mallarme, bir mısra'ın, kelimelerin yan yana 
gelmesinden vücuda geldiğini söyleıriişdi." Bu tari
fe göre kelimelerin yan yana gelmesiyle gerçekleşen 
"rythme" in lisan haline gelmesi, yani musıki cüm
lesi'ni belirtmesi, şiiri yaratmaya yegane yoldur." 

"Mallarme'nin bu görüşü ilk defa onun tarafın
dan bir tarif cümlesi haline getirilmişse de asıl şiiirin 
ezelden beri söylenmiş mısralarına tatbik olunabilir. 
Mesela bizde Nedim : 

Dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun 
mısra'ını bu şekilde söylemeseydi de onun mazmu
nunu pek ala anlayabileceğimiz başka bir cümle ile 
söyleseydi, şiiri söylemiş olmazdı. 

Dökülen mey kırılan şİşe-i rindan olsun 

Mısra'ında dökülen ve kırılan'dan olsun redifine ka
dar bütün kelime unsurları, rythme'in rüzgariylc 
uçtuğu ıçın, zihnimize müracaat etmeksizin ne söy
lediğini nasıl bir şevki ifade ettiğini derhal anlıyo
ruz.28" 

Nedim'de böyle söylenmiş mısralar, büyük bir 
yekun tutar ve rahatca söylenebilir ki Nedim Türk 
Divan Edebiyatı'nda Fuzuli ve Baki ile beraber ha
lis şiir'i defalarca söylemiş üç büyük �airden biridir. 

* 

çevre ki bahtın şitabı var - Mihnet-medar olan fele
ğe İntisabı var" gazeli; "Gülzare salın mevsimidir 
geşt Ü güzarın - Ver hükmünü ey serv-i revan köh
ne baharın" şarkısı, Lem'i Atlı ( 1869- 1945) tara
fından bestdenmişdir." Mest-i nazım kim büyüttü 
böyle bi-perva seni" gazeli, ayrıca Rahmi Bey ve 
Ziya Paşa tarafından bestelenmi,,dir. 

Daha yenilerden Zeki Adf Ataergin'in, Münir 
Nureddin Selçuk'un, Arif Sami Toker'in ve daha 
bRşkalarının Nedim'in şarkıları, gazel ve rubaileri 
üzerinde muhtelif besteleri vardır. (Bkz. Nedim'in 
Şiirlerinden Beste Yapanlar, Hayri Yenigün, Türk
yurdu, Kasım 1 964 · Şubat 1965) ; Yılmaz Öztuna, 
Türk Bestecileri Ansiklopedisi, lst. 1 969. Şairin yu
kandaki hece vezniyle Türkii de bir Hüseyni Şar
kı olarak, Mahmud Celaleddin Paşa tarafından 
bestelenmişdir. 

2s Bkı:. Yahya Kemal'in Hatıraları, İst. 1 960, 
S.96-97 ve kitabımızın Yahya Kemal bölümü. 
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Tarih ve T enkid 
Nedim'in şiirlerinde bunlar
dan başka zengin bir tarih 

Çizgileri kültürü, mitoloji .kültürü ve 
daha bir çok sosyal çizgiler 

vardır. Divan şairlerinin çoğunda gördüğümüz bu hu
sılsiyetlerin tedkiki, ayrı · ve uzun bir bahisdir. Ancak 
yine birçok divan şairlerinde olduğu gibi, Nedim'in 
de şiirlerinin zevkine tam varmak için bu kültür dü
ğümlerini çözebilmek, hiç olmazsa onların varlığı
na ve manasına nüfuz edebilmek gerekir. Bir misal 
olarak şairin, Türk-İslam tarihinde yapılmış zulüm
lerden nefret an'anesini kendi şiiriyle de yaşattığı gö
rülür. Her duygusu her düşüncesi ve her haberi gibi 
Nedim, bunları da bir nükte çeşnisi içinde söyler. Onun 
sevgilisine hitaben : 

Tahammül mülkünü yıkdın Hülag(ı Han 
mısın kifir 

Aman dünyap yakdın iteş·i suzaiı 
mısın kafir 

Demesinde bu ima aşikardır. Bu söz, Hülagu'nun 
bilhassa Bağdad'ı harab eden zulmünden işaret taşır. 
Şair, esasen Moğollara ve Moğol zulmüne karşı bil
hassa Anadolu vicdanında yaşayan derin nefreti, bu 
vatanın tam bir evladı olarak, vicdanında duyanlar
dandır. İbrahim Paşa medhinde söylediği bir kasi
desinde : 

Sadr·ı İskender-haşem kim dergehindç_ bir nice 
Nime-her Til'.tıirlar var T'!li vü Oktı gibi 

Diyerek Cengiz'in oğullarından Tuli ve Ügeday'ı 
şiddetle küçümsemesi de yine bir ince Moğol-Tatar 
nefreti taşır. 

Buna mukaabil, Ortaasya Tarihi'nin Türk şiir
ine, Türk kültür ve sanatına hizmet etmiş büyük isim
lerini Nedim saygıyle anar. Meşhur Uluğ Bey'den 
hörmetle bahsetmesi ve XV. asrın büyük Ortaasya 
Türk şairi Ali Şir Nevai'ye yine Ortaasya (Çağatay) 
Türkçesiyle nazire söylemesi bundandır. 

Barıb kiiyunga yıglFnak til�üm bir sada tartıp 
Yöğürdi, min sa11, ol gamze tlg-! ıtürme-sii tartıp 

gibi . . .  Diğer taraftan Nedim, İran üstadları için söy
lenegeldiği tarzqa, kendinden önceki bazı Türk şair
leri hakkındaki fikir ve hükümlerini de şiirlerinde kı
sa çizgilerle belirtmişdir. Bu çizgiler o şairlerin ede
biyatımızdaki yerini daha iyi tanımamızı sağlayan 
söyleyişler olmuşdur. Şairin, "Nef'i bile, Adem ale
minde benim sözlerimi işittikce bana cihan dolu
su aferin verir." Deyişi Nef'i'nin Kaside'deki üstün
lüğüne verilen, Nedimane bir aferindir : 

Nefti dahi ademde işitdikçe sözlerim 
Şibiş Ü aferini cihan-der-cihan verir 

Bunun daha açık bir ifadesi de şairin yine Damad 
İbrahim Paşa medhinde söylediği bir kasidesindeki 
şu : 
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Nef'İ vidi-i kasaiddc: suhan perdazcltr 
Olamaz ainıni. gazel'de Jraki vü Yahyi. gibl 
Mesnevi semtinde geçmişdir Atayi cümlesbı 
Haleti eve-! rubti'de uçar ankii gibi 

Beyitlerindedir. Burada Nef'i kasidecilikde · Baki ve 
Yahya, "  gazel söyleyişde; Atayi, mesnevi

' 
tarzında; 

Haleti de rubai'de Nedim tarafından üstad sayılıyor
lar ki bu takdir hem doğru hem de edebiyat tarihi-

• miz bakımından çok kıymetli bir ifadedir. Çünkü bu 
hükmü veren,- şair Nedim'dir. 

* 
Nedim'in Divan'ından başka 

Eserleri eserleri veya tercümesine iş-
tirak etdiği tarih çalışmaları, 

onun sanatını ve şahsıyetini göstermek bakımından 
kifayetli değildir: 

Şehid Ali Paşa'ya hitaben, müderrisliğe tayini 
dileğiyle yazdığı, içinde manzum parçalar da bulunan; 
Arapça, Acemce karışık mensur bir istidası bunlar 
arasındadır. rn 

İbrahim Paşa tarafından kendisine tevdi edilen 
tercümesinin 10 yılda tamamlandığı, matbu' nüsha
sının başında ve sonunda bizzat Nedim tarafından 
haber verilen, Sahaifü'l-Ahbar adlı Arapça tarih ki
tabının (son araştırmalara göre) Nedim, yalnız ilk 
kısmını tercüme etmişdir.30 

Tercümesi, bir alimler ve şairler hey'etine tevdi 
edilen Ayni Tirihi'nin de Nedim yine bir kısmının 
mütercimidir. Şairin bir' göz (ayn) hastalığından şi
kayet zımnında ve İbrahim Paşa medhinde seylediği 
bir manzumedeki : 

Mekiriın-perverii çünkinı remed def'oldu 
aynımdaiı 

Nola Tiirih-i Ayni !le gelsem Bib-ı Viili'ya 

beyti, onun bu tercümedeki rolünü ve esere verdiği 
ehemmiyeti de ifade eder.3ı 

Bunlardan başka Nedim1in Safai Tezkiresi'nin 
başına : "Müderrisin-i kiramdan Nedim Ahmed Efen
di Hazretleri'nin tahrir eyl":diği takriz'dir:" başlığıyle 
konulmuş, mensur ve manzıım, çok kısa takriz'i de 
onun ehemmiyetsiz yazılarıdır. 

Önce İzzet Ali Paşa tarafından yazılan sonra 
Nedim'in şerhleriyle genişleyen Nigarnime adıyle 
tanınmış mektup is� şairin İzzet Ali Paşa ile müşterek 

29 Bkz. Fuad Kiiprülü Armağanı, iat,, 1953, 
S. 31 7. nfr. K. E. Kürkçüoğlu. 

so Bu eser, Mevlevi şeyhi, Müneccimbaşı Ah .. 
mcd Dede ( 1631-1720) tarafından Arap diliyle 
yazılmıt büyük bir cihan tarihi'dir. Esere, aynca 
Camiud-Düvel adı verilmesi de bundandır. (Bkz. 
Tayyib Gol•bilgin, Müneccimbaşı madd. T. i. An. 
ve Nihal A�sız, Müneccimlbaşı Şeyh Ahmed Efendi, 
ı-layatı ve Eserleri, ist. 1 939 

31 Nedim Divanı, 123. Bu manzume, aynı 
zamanda Nedim'in yılda bir kere nükseden bir re
med (göz hııstalığı) ile de muztarip olduğunu bil
dirir. 
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şuhluğunu ve nükteperdazlığını göstermek bakımın
dan dikkate değer bir vesikadır.32 

* 

Fakat Nedim'in zaman iler-
Nediın Divanı ledikce daha çok beğenilen, 

sevilen, anlaşılan, şöhret ve 
tesir uyandıran asıl büyük sanat eseri Divanı'dır. 

Nedim Divanı, sahifeleri arasında çok sayıda ha
lis şiir mısraları, beyitleri hatta manzumeleri bulu• 
nan, edebiyatımızın müstesna divanlarından biridir. 

Şair, münacaat ve naat vadisinde şiir söyleyeme
diği için Dlvan'ı kasidelerle başlar. Bunlar, umı'.ımi
yetle Sultan Üçüncü Ahmed medhinde, Sadrazam 
Şehid Ali Paşa ve bilhassa Damad İbrahim Paşa 
sitayişinde söylenmiş manzı'.ımelerdir. Şair, ken
disine yapılan her iyiliğe teşekkür ruhu taşıyan bir 
gönülle bu kasidelerin medhiye kısmında da sami
mi olmakla beraber Nedim, kasidelerinin nesih, 
(tasvir) ve tegazzül bölümlerinde daha çok muvaffak 
olmuşdur. Nedim, kasidelerinin baş bölümlerini bay
ramlar, ramazanlar için, Sa'dabad, Fenerbahçe Me
sireleri gibi mamur İstanbul köşeleri için, helva soh
betleri, yalılar ve kasırlar için ; bütün İstanbul için; 
bazılarını da Hamamiyye'sinde olduğu gibi hikaye 
tarzında, günlük vak'alar, çeşitli duygular, düşün
celer ve intibalar için ; bahar ve kış tasvirleri için söy
lemişdir; böylelikle şiirlerini mukadder bir ibtizal
den kısmen olsun kurtarabilmiş, daima zarif, bilgili, 
fikirli ve nükteli söyleyişleriyle bu manzumelerin ço
ğunu güzel sözler, güzel ve ahenkli beyitler dizisi ha
line getirmek hünerini göstermişdir. 

Divanının kasidelerden sonraki kısmında muh
telif tarihi vak'alarla, cami, medrese, çeşme, saray, 
sahilsaray, köşk ve hamam inşası gibi imar faaliyet
leri hakkında söylenmiş tarih manzumeleri vardır. 

Sultan Ahmed'in bir matla' beytini tazmin gi-
bi, Neşati'nin : 

attdln a.mına td koa'.wı hasret llt cilllt l>Ue 
istemem sensiz olan · sohbet-i yiram bile · 

Matla'lı gazelini tahmis gibi şiirler de bu bölümdedir. 
Nedim-i Kadim'in : 

l>erdin nedir gönül sana bir bilet ohnaff\11\ 
6ad el-haier '.sev�ğbi .ol ilet olmallJA 

Matla'lı gazelini taştir gibi; Tıfli'nin bir gazelini 
tahmis ile İzzet Ali Bey (Paşa) nın Nedim ile araların
da bir Nigarname yazılmasına da sebep olan vak'a 
dolayısıyle söylediği : 

l:y hoş ol şeb kim 'blUı! arz-ı cemil eylerdi yar 
lli.-meç� !dün .be� ibrim·!, visal eylerdi j'aı: 
Matla'lı gazelini Taştir'i de bu kısmen tanınmış şi
irleri arasındadır. 

Fakat Nedim Divanı'nın asıl güzel ve asıl şiirler
le dolu kısmı gazeller ve şarkılar bölümüdür. Nedim, 
ruhuna ve sanat anlayışışa en uygun şiir tarzını ga-

32 Ni;�arname için, izzet Ali Paşa bahsine ve 
N-ıdim Dinm'nın Halil Nihad ne,rine bakınız. 
s. 224-227. 
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zel ve şarkı'da bulmuşdur. Bunlardan birincisi asır
lar içindeki Türk söyleyişiyle tamamiyle millileşti
rilmiş, ikincisi ise Türk halk zevkinden ve halk şii
rinden doğan bir şekil olarak Nedim'in ruhuna çok uy
gun gelmişdir. Nedim bu tarzdan o kadar hoşlanmış
dır ki başkalarının kasidelerle söyledikleri bazı ha
diseleri bile o, gazeller ve şarkılar halinde söylemişdi. 

Şairin bazı bayramlar dolayısıyle tarih veya ka
side yerine gazel söylemesi (Divan, 153, 190. S.) ; 
İbrahim Paşa'ya bir duasını gazel tarzında nazmet
mesi (167. S.) ; yine bayram neş'elerini Sa'dabad'ın 
inşası, Revan'ın fethi gibi hadiseleri kaside yerine 
şarkı'larla terennüm etmesi, böyle hadiselerdir. 

Nedim Divanı'nın gazeller ve şarkılardan sonra
ki kısmı rubailer, kıt'alar, matla'lar ve müfredler bö
lümüdür. Divan'da bunlardan başka Nedim'in fars
ca şiirlerini ve Ortaasya-Nevai Türkçesi ile bir gaze
li vardır. Şairin hece vezniyle söylediği türkü, diva
nının şarkılar bölümündedir. Zoraki söylenmiş bir 
kısım manzumeleriyle farsça şiirleri bir yana bı
rakılırsa Nedim Divanı büyük bir divan değil, an
cak orta çapta bir divandır. Fakat bu divanda ni
ce çok büyük divanlardan daha fazla "şiir" vardır. 
Nedim Divanı'nın üstünlüğü de işte buradadır. Şi
irindeki bu üstünlüğün kendisi de tamamiyle farkın
da olduğu için Nedim Damad İbrahim Paşa medhin
de nazmetdiği bir kasidesinin fahriyesinde : 

Asala meŞhiircİu�· tıöylemez' üstad llyk 
Söyleyinc! böyle söyler gevher-! yek� gibi 

Mısralarıyle, şiirindeki hususiyeti bir defa da kendi
si söylemişdir. 

Nedim'in kendi şiiri hakkında (Sultan Ahmed'e 
sunduğu bir kasidede) ince ve esprili bir tevazu lisa
niyle ifade etdiği, diğer güzel bir hüküm de şudur : 

Şehinşiiha s�. kend! çırZlğm abd-i ni'i.çizin 
Nedima bende kim bir şair-i mazik-tabiatdiı_:. 
Değildir öyle pek i.istad şair gerçi kim anuna 
Yin� eş'ilrı tah'I! hoş gelür bilmem ne balet-

dirH 
Nedim Divanı'nın çok sayıda yazma nüshalari 

ve biri Mısır'da diğeri İstanbul'da iki eski baskısı var
dır. Bu divanın daha ciddi ve karşılaştırılmalı bir 
tab'ı şair Halil Nihad tarafından neşredilmişdir. 
(İst. 1922-1924) Divanın yeni harflerle Abdülbaki 
Gölpınarlı tarafından yapılmış bir neşri daha vardır.34 
Yazma nüshalarından bazılarının Nedim'in el yaz
masıyle olduğu hakkındaki görüşler henüz tedkike 
muhtaç bir durıımdadır.35 

* 

Te'siri Nedim, yaşadığı yıllarda, mü
nevver bir padişahın ve o 

münevverlikte bir sadrazamın iltifatlarını kazanmak-

33 Nedim Divanı, Halil Nihad neşr. S. 45. 
34 İstanbul, 1951 
85  Bkz. Nazif Hoca, Nedim'in Bizzat Yazdığı 

iddia EdilP-n Bir Divanı Hakkında Tarih Dergisi, 
1 51 Eylül, 1 96Q, 
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la beraber, geniş bir zümre tarafından yeter dere
cede tanınmış ve anlaşılmış değildir. Hatta onu dev
rin şair ve edibleri içinde de anlayanların sayısı pek 
fazla olamamışdır. 

Şairin, latife yoluyle de olsa ; mübalağa etdiği 
de düşünülse : 

Nedim Dlmuıa bir ,a!r-i" clfuıiı -var lmiş ı s 
deyişindeki hakikat hissesini hatta bütün XVIII. asır, 
idrak edememişdir. 

Bununla beraber, asrın tanınmış tezkirecilerin
den Salim, Nedim'in kendine mahsus dilpezir bir 
edası olduğunu; şairler meclisinde, bülbülün diğer 
kuşları susturması gibi, dinleyenleri dilsiz bıraktığt
nı söylemekden kendini alamamışdır. Salim'in yine 
Nedim için kullandığı Nediın-i taze-zeban tabiri 
de Nedim'i çok iyi ifade eden bir söz olarak asırların 
dillerinde kalmışdır. Tarihçi şair Çelebi Zade Asım 
Efendi de Nedim'i takdir etmekle kalmamış, ona na
zireler söylemiş ve bu nazirelerinde Nedim için : 

.Asıma oa-refte . riib aç�ış Nedim e. aferin 

"Ey Asım. Kimsenin geçmediği bir yol açan 
Nedim'e aferin." demiş ; şairin meşhur bir gazeline 
yazdığı nazire sonunda da : 

�ibil-i tanzir olamazken Nedim 'in nazmı biç 
Asımi bilmem neden fikr-! muhal olmu� sana 

diyerek Nedim'in erişilmez şairliğine işaretde bulun
muşdur.37 

Nedim'in asıl şöhret ve te'siri XVIII. asrın yarı
sından başlayarak gitdikçe artan bir tempo ile XX. 
asra ulaşmışdır. 

Daha kendi çağında Seyyid Vehbi ile dikkati 
çeken Nedim tarzı söyleyiş, Enderunlu Fazıl'dan son-

36 Nedim Divanı, S. 30. 
3�. Nedim'e söylenen bu nazirelere mukaabil, 

Nedlm"in de kendi devrindeki ve kendinden önce· 
ki şairlere nazireleri vardır. Şairin bu çeşit tahmis 
ve taştir'lerinden evvelce bahsedilmitdi. 

Diğer gazel ve kaside nazirelerinde ise, Nedim, 
Üstad şairlerden yalnız vezin ve kafiye almıt fakat 
tiirlerini tamimiyle Nedimane bir eda ile söyleyerek 
bu nazirelerde de kendi kudretli şahsiyetini göster
mişdir. 

Onun Nef'i'ye nazire olarak söylediği ve 
Nef'i'den hürmetle bahsettiği verir redifli kasidesi 
bu çeşit nazirelerindendir. 

Fakat Nedim"in Fuziıli"ye söylediği bir nazire 
bu şairin şiirde şahsiyet bakımından kendinden 
Önceki Üstadlardan nasıl aynldığını daha kuvvetle 
gösterir. Bu ayrılık, Fuziıli'nin meşhur, eyler beni 
redifli gazelindeki: 

Men gedasın şaha yar olmak yok amma ney
leyim 

Arzu serkeşte-i fikr-i muhal eyler beni 
beyti ile Nedim"in buna karşı söylediği: 

Gerdişin gördükçe saki-i mülaytm-meşrebin 
Arzu serkeşte-i fikr-i muhal . eyler beni 

beyti, her iki tairin mukayesesi bakımından çok 
dikkate değer söyleyişlerdir, 
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ra XIX. asırda Keçeci Zade İzzet Molla ve Enderun
lu Vasıf'la Osman Nevres gibi şairler elinde bir Ne
dim Mektebi kıvamını bulmuşdur. Arıcak Nedim'i 
takib eden bu şairler, umumiyetle kuvvetli şahsıyet
ler olmadığından Nedim Mektebi'nin yegane büyük 
şairi yine Nedim'dir. 

Avrupai Türk Edebiyatı devrinde Nedim, Zi
ya Pa�a, Namık Kemal, Recaizade Ekrem gibi şair
lerin hayranlık duyduğu bir divan şairidir. Aynı de
virde Divan edebiyatını devam ettirenler de Nedim'i 
anlamışlardır : Namık Kemal, Şeyhülislam Arif Hik
met Bey'in Nedim için : "Osmanlı Türkçesinde Ne
dim'den başka Arap ve Acem yolu dışında hususi yol 
açmış bir şair olmadığını" defalarca söylediğini kay
deder. Tahrib-i Harabat, 88. S.) Muallim Naci de 
Nedim'i "mücessem şetaret" sözüyle hulasa etmişdir. 

Servet-i Fünun şairlerinin hemen heps!. ve bil
hassa Tevfik Fikret Nedim'i edebiyatımızın en bü
yükleri arasında sayarlar. Fikret'in Rübab-ı Şikes
te'deki Aveng-i Tesavir bölümünde Nedim için yaz
dığı manzum portre hemen hemen bütün Servet-i 
Fünlın'un Nedim'i anlayışıdır ki "Nedim, o şiirimi
zin çehre-i civani'si" �sra'ıyle biter. Nedim XX. 
asrın büyük şairlerinden Mehmed Akif'in de çok 
sevdiği bir şairdir. Fakat XX. asırda Nedim'i en iyi 
anlayan ve eski şiirin rüzgariyle söylediği şiirlerde 
bu Lale Devri şairlerinin devrini, şevkini ve sanatını 
şahlandıran şair Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal 
Bir Şarkı gibi, Mükerrer Gazel gibi, Şerefabad, 
Mihôrdan Gazel, Sene 1 140 gibi şiirlerinde Nedim 
tarzı ve Nedim devri şiirini, bu tarzın üstün söyle
yişleri halinde terennüm etmişdir. 

O kadar ki Yahya Kemal'in Divan şiirini yeni 
bir anlayışla ihya eden şiirlerinde Nedim çeşnisine 
ayırdığı büyük hisse onun eski edebiyatımızdaki üs
tün mevkiini bir kat daha kuvvetlendirmişdir. Niha
yet son asrın büyük edebiyat tarihcisi Fuad Köprülü'
nün'Nedim hakkında verdiği hüküm de şudur : "Ne
dim, ince ve zengin hayali, sade ve laubali edası, te
miz ve ahenkdar lisanı, hayat zevkini duyuran neş'
eli ve kayıdsız hisleriyle son derece şahsi bir sanat
kardır. Sanatının unsurlarını nereden almış olursa 
olsun, onları rlıhiyle o kadar mezcetmiş ve o kadar 
şahsi bir suretde terkibe muvaffak olmuşdur ki bu 
muvaffakiyeti gösteren bir sanatkara tereddüd etme
den büyük şair sıfatı verilebilir." 

* * *  

Bütün bunları bütünleyen bir husus olarak, Ne
dim, öteden beri belirtildiği gibi : 

Ey Nedim ey bülbül-i şeyda niçün hamüşsun 
Sende evvel çok nevalar güft -ü gülar Vl!r idi 

yahud : 
'Yok bu şehı- içre senin vasf ettiğin dilber N edim 
'Bir peJi-süret e;örünuıüş bir hayal olmuş sana 

gibi ve nihayet :  
"'Bir nim-oeşe;e say bu cihanın i>r.�rı:iı� 
BiT sagar-! keş°id•y,. nı.� iale?"�nnı,. 



gıbı söyleyişleriyle, Türk neş'esinin olduğu kadar, 
ince, Türk hassasiyetinin de mümessili olan şairdir. 

Lale Devri Şairi 
NEDiM 

Nedim'den Seçmeler : 

Gıuo:J. 
-,Haddeden geçmiş nezaket yal ü bil olmuf 

s� 
Mey süzülmüş şişeden ruhsllr-ı !!l oJmuş sam 
Büy-ı gül taktir olunmuş nazın işlenmiş ııcu 
Biri olmuş boy bitjsi dest-mil olmuş sana 
Sihr 'ü. efsün ile dolmuşdur. flerünUJJ. ey kalem 
Zülfü Hiirüt'un demek mü:nıkin ki nal olmu11 

sana 
Şöyl4: g{rd. olmuş Firengistan birikmi' bil.' 

yere 
,Somıa. gehıüş kuşe-! ebrüda bal olmuş sana. 
Ol bü.t-! te.-sa: SllJl!. mey nüş eder ın!,sin demiş 
El'� ey dil ne müşkilter sual olmuş sana 
Sen. ne cünın. mestisin .iiyii kimin. ha}'rimsm 
Kendin aldırdın gönül n'oldua. ne bal ·oJmuş 

sana 
X-ebıerln. mecrüh olur dendiiıı-1 sln·i büse'de� 
Li'lhı gptiirmek bu hllletl� muhal obııuş sana; 
�Ök; bu şehı.- içr� senin vas�ettij� di!ber Nedim. 
)Ur perf·si.-et görünmüş bir bayii olmut 

sana 

"İncelik, bir defa da haddeden geçirilerek, se
nin endamın olmuş ; şarap, şişesinden süzülerek senin 
al yanağın olmuş." 
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" Gül kuıwsu mbikden geçırıırnış ; naz'ın (bir 
kumaş gibi) ucu işlenmiş. Birincisi sana ter, ikincisi 
de mendil olmuş." 

"Ey kalem ! (kamış kalem) senin için sihirle, ef
sunla dopdoludur. Acaba senin içindeki lifler Ha
rut'un saçları mıdır?" 

" (Kapkara bir alem olan) Firengistan, dönüp 
dolaşıp bir yere birikmiş ; sonra senin kaşının köşesi
ne konup sana ben olmuş." 

"0 hıristiyan güzeli sana şarap içer misin? de
miş. El aman ey gönül ! Bu senin için cevabı ne müş
kil bir sual olmuş !" 

"Sen hangi şarabın sarhoşusun? Acaba kimin 
hayranısın?  Ey gönül ! Kendini kaptırdın ! Ne oldun? 
Sana ne hal oldu?" 

"Buse kelimesinin sin harfindeki dişler, senin 
dudaklarını incitirler ! (Ey güzel !)  Bu böyle olduk
ca senin dudaklarını öptürmene imkan yokdur !" 

"Ancak, ey Nedim! senin tarif etdiğin güzel de 
bu şehirde yokdur. Anlaşılan gözlerinin önüne bir pe
ri'nin hayali gelmiş ; sana bu güzellikde görünüp se
nin de hayalin olmuş !" 

q·11 z e ı. 
Mest·i .nibım kUıı. biir"td\!, h"yfe bl-pervi. Jlf� 
Khn yetiştird! 1>1' g1inii .servden bili. .seni· 
Büydan hof �J."eıikden pilk'fzedir nizik teniır. 
Beslemiş koynunda. guyit .kim. ·gül·! �'Dit ı;ıenl. 
GülJü. dİba giydin � �orkJLnm. Azi�, ec;((!(' 
•Nazenfnim sliye-l hib:-ı gül·! dibi. .seni 
Bit eUnd� gül bii: eldtz, cilm. geldin. s'lkıyii. 
J(angısm alsam. giil!i- yiihud. kt clmı. � •e.U: 
Sandım. olmuf ceste J>ir fevvare-j iib-l hayat 
·:Böyle göste�di bam! ol kadd-i ;müstesıü\ 1f�� 
Silf iken ayiİıe-i end&mda,n. ıJlnem. diri� 
A&nadım. hir .kerrecik iiP.ıti!- ser-ta·pi\.• seDt 
Ben. dedikce bayle kim. :1uld! "Nedim'! na-iü�q. 
Gösteriı: ;güşt Ui Jl:lecliı;ıde� · � HQİ. 

'.'Ey gözleri naz ile mahmur güzel ! Seni böyle 
sereserpe kim büyüttü? Kim, seni bütün bu selvi fi
danlarından daha boylu, daha endamlı yetişdirdi?" 

"Nazik tenin kokudan hoş, renkden daha temiz
dir. Sanki seni o güzel renkli gül38 kendi koynunda 
beslemiş." 

"Üzerinde gül resimleri bulunan bir ipekli ku
maş giyinmişsin ! Ancak ey nazlı güzel ! O gül resmi
nin dikeninin gölgesi, korkarım ki seni incitir !" 

"Ey içki sunan güzel ! Bir elinde kadeh, öbir 
elinde gül, karşıma öyle geldin ! Şimdi ben bunların 
hangisini alayım? Gülü mü, kadehi mi, seni mi?" 

38 Gül-i ra'na : Yapraklarının yarısı al, ya
rısı sarı bir gül çefidi. 
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"6irden öyle sandım ki karşımda bir ab-ı hayat 
fıskiyesi yükseldi ! O müsksna endamın bana seni böy
le gösterdi." 

"Benim göğsüm endam aynalarından daha saf 
olduğu halde, ne yazık ki seni, baştan ayağa, bir ke
recik bile kucağıma almadım." 

"Ben, Nedim'i böylesine dermansız bırakan kim
dir? Dedikçe içki meclisindeki şarap kadehi, "ben 
değil, o." diye parmağıyle seni gösterir." 

1 8. yüzyılın ünlü, Lale IJevri Şairi Nedım'ın 
bey'İtlerinden derlenmiş bir kompazisyon 

Ç a z  e l  

Bir nİnı neş'e say bu cihanın baharını 
;Bir siigar-! keşideye tut lalezarını 

Bir denı nıi varki ah ederek annıaya gönül 
Ey serv-kad !'eninle geçen riızgarını 
�evk-! tanıanı va'de-i ferdayı dinlenıez �eşk �na kinı cihanda bugün buldu yarını 
İran zenıine tuhfenıiz olsun bu nev gazel 
İrgürsürı, İsfaban'e Stanhul diyarını 
Düşnıen ne denlü saht ise d� şad ol ey Nedinı 
Seng ü ·· · · · zr� gos terır zer-ı kamil ayarını 

"Bu cihanın baharını bir yarı neş'e yerine koy 
ve onun lale bahçesini içilmiş bir kadeh in (zevkin) 
e denk tut." 

"Ey servi boylu (güzel) ! Seninle geçen günleri, 
gönlümün ah ederek anmadığı bir zaman mı var?" 
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"Tam bir şevk (hemen neş'elenir ve neş'e) vade
den (bir) gelecek zaman dinlemez. (Bekl�diği) gelece
ği dünyada bugünden bulana ne mutlu !" 

"Bu (yep) yeni gazel, İran ülkesine hediyemiz 
olsun ve İstanbul diyarını Isfahan'a ulaştırsın." 

"Ey Nedim, düşman ne ölçüde sert olursa, sen 
(o kadar) memnun ol. (Çünkü) halis altın, ayraını 
taş üstünde gösterir."39 

Nedim için Fevziye Abdullah Tansel'in İs
lam Ansiklopedisi'ndeki Nedim maddesine ve bu mad
denin bibliyografyasına bakılmalıdır. Bu bibliyog
rafyanının aşağıdaki maddelerini, bazı ilavelerle, bu
raya da alıyoruz : 

Ahmed Refik, Nedim'in Hayatı, (Nedim 
Divanı başında) Lale Devri, İst. 1 924, Alimler ve 
Sanatkarlar, İst. 1924 . 

. Abdülbaki Gölpınarlı, Nedim Divanı, İst. 1 951 .  
Ali Canib (Yöntem), Nedim'irı Hayatı, 

Türkiyat M. I, İst. 1925; Edebiyat Meraklısı Bir 
Gence Mektup, Hayat M. Sayı : 23, ist. 1927. 

Fuad Köprülü, Nedim'in Şiirleri (Nedim Di
vanı başında) (veya) Divan Edebiyfıtı Antolojisi, İst. 
1931'  Azeri Edebiyatına Ait Tedkiklcr, Baku 1926. 

Hasibe Mazıoğlu, Nedim'irı Divan Şiirine Ge
tirdiği Yenilikler, Ank. 1957. 

Mehmed Halid, Nedim, Dergah M. Sayı : 6, 
7, İst. 1921 .  

Mehmed Kaplan, Nedim'in Şiirlerinde Mimari, 
Eşya ve Kıyafet, İstanbul Enstitüsü Dergisi, III. 43. 

Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Hatıra
ları, İst. 1960, Yahya Kemal Yaşarken, İst. 1 959 Me
tinlerle Türk ve Batı Er:ebiyatı, İst. 1963. 

Yahya Kemal, Edebiyata Dair, İst. 1970; Ra
sih'in Matlaı, Dergah 1\1. C. I, S. 18, Nedim'in Evi, 
Ayn. M . .  S. 36. 

Ayrıca, İst. Üniversitesi, Türkoloji Bölümü 
Mezuniyet Tezleri : (Nezahat Tüzün, Enise Akkan, 
Necdet Alpay, Mehmed Dcligönül, İffet Dilmaç, im
zalarıyle.) 

Rasih 
? . ? 

Ne<lim'den ve omın nazi
relerinden bahsederken bu 
büyük şairin ve kendisine, 
adeta ayrı bir heyecan du-

yarak nazire söylediği, şair Rasih'i unutmamak ge
rekir. XVII.  asır sonlarında ve XVIII.  asır başların
da yaşadığı tahmin edilen Rasih'in hayatı ve eserleri 
hakkında herhangi ciddi bir bilgimiz yokdur. Ancak 
Salim Tezkiresi'nde onun Balıkesirli olduğu; bu şeh
rin hanedan bir ailesine mensubiyeti dolayısıyle Ra
sih Bey diye tanındığı asıl isminin de Ahmed oldu
ğu bildirilmektedir. Rasih'den bahseden diğer kay
naklarda ise bunu bütünleyen bir bilgi yokdur. Böy
lelikle Rasih edebiyatımızda ve edebiyat tarihimiz
de çok güzel bir gazel'iyle ve Nedim'in bu gazel'in 
matla' beytini tazmin ederek söylediği, o güzellikde 
bir kaside ile yer almış bulunmakdadır. Vaktiyle Der
gah Mecmuasında (sayı : 2, S. 18) Rasih hakkında, 

av Nedim'den diğer örnekler ıçın S. 205-206 
daki Nazım Şekilleri bölümüne bakınız, 
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Rıisih'in Matla'ı• ı Başlıklı bir yazısıyle bu şaırın 
şiirimizdeki yerini salahiyetle belirten Yahya Kemal'
in sözü şöyledir : 

"Nedim Divanı'nda bir kaside vardır41 Müj
gan üstüne, hicran üstüne, iman üstüne kafiyeleri 
ve redifleriyle, adeta akar. Nedim, Kafiyeyi tenk 
edinceye kadar pürguluk etdikten sonra, birdenbi
re coşar ve kaside içinde gazelseralaşır ve bu giriz
gaha düşer : 

Raslh'in b!! . matla'ın tazmin edüp sakl-i kilk 
JllµJd sund'! çekdiğim ııahba-yı irfin üstiuıt 

Ve Rasih'in beyti ile gazeli açar. Ah o ne beyitdir 
Yarabbi ! Çekik gözlerin uzun kirpikleri birbirine 
girift olarak süzüldüğü bir eski Türk meclisinde es
ki Türk gazelserası nasıl bağrından vurulur ve na
sıl hazzın nüktesiyle yalvarır : 

.S�e· çeJl!ClİD ge�esün müjgin mügan ·üstüne 
:V� z&hni-! sineye peykin peykin ÜıitUne 

ve Rasih, gazelin makta'ına gelince ne nevi bir insan 
olduğunu söyler : 

Hem mey içmeı: hem güzel sevmez demişler 
hakkına 

Eylemişler Rasih'� bühtan bühtan üstüne 

Nedim gibi bir şairi bir gazeliyle sermest edecek ka
dar güzel bir ruh sahibi olan bu Rasih kimdir? Şiir
de şan ve şerefe teşne olan şairlerimizden biri ismi
ni Nedim'in kasidesinde zikrolunur görse idi başı dö
nerdi. İşte Rasih böyle bir şerefi idrak etmiş. 

Rasih, isimleri sıraya konmuş ve yazılmış Türk 
şairlerinden biri değildir. Unutulmuşdur. Hatta an
cak Nedim'in tazmin etdiği o güzel matla'ıyle anılır. 
Rasih Dördüncü Mehmed'den Üçüncü Ahmed'e 
kadar beş padişah devrinde yaşamış, Mısır Valisi Ra
mi Mehmed Paşa'nın mektupçusu imiş. 1706 da azl 
edildikden sonra Tekirdağı'nda göçmüş, adı unutul
muş, hayatı belli değil, mezarı kim bilir nerede? 

Rasih bir gazeliyle yaşıyor. Demek ki hayatının 
bütün nüsgu bu gazelde toplanmış. İki yüz sene sonra 
hatırlıyor, okuyor ve okurken neş'eleniyoruz. Eser 
buna derler !" 

Yahya Kemal'in verdiği bu bilgiye ve onun gö
rüşlerine bugün lıala ilave edeceğimiz tek şey, bura
ya Rasih'in o gazelini tam olarak almaktan ibaret
dir : 

59 
40 Yahya Kemal, Ed�biyata Dair, İst. 1971,  1. 

41 Nedim Divanı, Halil Nihad (Boztepe) 
neşri, İst. 1 924, S. 18-20 
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Süzme • • çeşnımm gefoıesün müjgan ınüjgan 
·Üstüne 

·Urına .zahm-!, sinem� '}>eykan peykin üstüne 

Yardan mehcür iken dÜşdük diyiir! gurbete 

Dehr gösterd! biz� hicran hic�· üstüne 

Dilde gam var 
_
şimdilik sen gelme lütfet ey �Ürur 

Olamaz bir haned� mihman mihman Üstüııe 

Rize-! elmas eker her açtığı :ı:ahm� o şüh. 
Lutfu v�r olsun eder ihsan ihsan üstüne 
Hem. mey içmez hem güze) sevmez �e�işİeı: 

�ak.km! 
Eylemişler Ras.ih 's bü�tan bfıhtan �stÜne 

Rasih'in bu şiiri, kendinden sonraki asırlarda defa
larca tanzir edilrnişdir. 

Koca Ragıb Paşa 
1699 - 1765 

XVIII. asrın bü
yük devlet adamı, 
sadrazam, Koca Ra-

manda Türk tefekkür 
dir. 

gıb Paşa, aynı za
edebiyatının da kudretli şairi-

Ragıb Paşa, İstanbul'da doğmuşdur. Diğer adı 
Mehmed'dir : Kendisinin Ragıb Mehmed Paşa di
ye de şöhreti vardır. Babası Defterhane katiplerinden 
Şevki Mustafa Efendi'dir. Orta halli bir ailenin ço
cuğu olmasına rağmen iyi tahsil görerek yetişmiş, 
bu tahsil daha çok, hususi hocalar elinde olmuşdur. 
Memuriyet hayatına babasının dairesinde başlamış, 
sonra sür'atle ilerliyerek, çeşitli devlet memurlukla
rında bulunmuş, bu arada Revan Vilayeti mektup
çuluğu, Bağdad Defterdarlığı, Nadir Şah nezdinde 
murahhaslık, istanbul'da maliye tezkireciliği, sada
ret mektupçuluğu ; Türkiye - Avusturya - Rusya mü
zakerelerinde gönderilen Türk hey'etinde azalık yap
mış ve 1741 de reisü'l-küttab olmuşdur. Bundan son
ra� Mısır, Sida, Rıkka, Halcb Valiliklerinde bulun
muş, Şam Valiliğine tayininden birkaç gün sonra ken
·disine sadrazamlık tevcih olunmuşdur. 

Koca Ragıb Paşa, Sadrazam olduğu 1756 yılın
dan vefatı tarihine kadar, önce Sultan Üçüncü Os
man'ın sonra Sultan Üçüncü Mustafa'nın sadrazamı 
olarak bu büyük vazifede kalmışdır. 

Sultan Üçüncü Mustafa, Koca Ragıb Paşa'ya 
büyük teveccüh göstererek Kız kardeşi Saliha Sul
tan'ı kendisine zevce olarak vermiş, aralarında tam 
bir anlaşma husule gelen Padişahla veziri, memle
kett� huzur sağlamak ve ıslahat yapmak yolunda ça
lışmışlardır. Memleketin iç bünyesini gayet iyi bilen, 
dış münasebetleri ona göre ayarlayan Koca Ragıb 
Paşa, Türk devletinin itibarını, bilhassa Avrupa dev
letleri nazarında muhafazaya hatta yükseltmeye mu-



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

vaffak olmuşdur.42 Memlekette mali, askeri, idari 
sahalarda gereken ıslahatta bulunmak, imar faali
yeti göstermek, Avrupa'dan kitaplar getirterek Batı 
aleminden istifade etmek, Türkiyede kültür ve sanat 
adamlarını himaye ederek ilmin ve sanatın ilerleme
sine çalışmak gibi hareketlerinde büyük vezir, Sultan 
Üçüncü Mustafa'nın da muzaheretini görüyordu. 
Onun sadrazamlığı senelerinde Avrupa'da uzayıp 
giden meşhur Yedi Yıl Savaşı'nda mu,htelif Avrupa 
devletlerinin Türkiye'yi kazanmak yolundaki siyasi 
faaliyetlerini Ragıb Paşa memleketinin sulh ve süku
nunu bozmayacak bir şekilde, ustalıkla idare etmişdi. 

Böylelikle kendisine, Türkçenin yarı mukaddes 
kelimelerinden biri olan "koca" vasfı verilen Ragıb 
Faşa, hakkında yazı yazan bütün kaynaklar tarafın
dan hürmetle yad edilmişdir. Aynı kaynaklar onun 
büyük adam, alim, fazıl, şair ve büyük vezir olduğu
da ittifak etmişlerdir. 

* 

Koca Ragıb Paşa, ilim ve sanat adamı olarak 
da devrinin merkez simalarından biriydi. Çevresin
de birçok alim ve şair ·toplanıyor, bu ilim ve sanat 
adamları, her gittiği yerde ve bilhassa İstanbul'da 
Paşa'dan büyük anlayış, teşvik ve himaye görüyorlar
dı. 

Paşa, eskilerin vecih dedikleri bir erkek güzeli 
idi. Çevresindekilere hürmet, heybet ve emniyet tel
kin edeİı bir şahsiyeti vardı; çok zeki ve nüktedandı. 
Etrafında yine eskilerin zarifler diye andıkları hoş
sohbet adamlar birikirdi. Yine çevresinde Haşmet 
gibi, Fitnat Hanım gibi, nükteleri asırlara mal olmuş 
şairler bulunması bundandı. 

Büyük bir kitap sevgisi vardı. Eski vatanın muh
telif illerinde ( mesela Haleb'de ) ve daha çok İstan
bul'da kurduğu hayır müesseseleri onun umran ve 
medeniyet eserleriydi. Bu arada Aksaray'da, Laleli'
de inşa etdirdiği mektep ve kütüphane, bugün hala 

42 Koca Ragıb Paşa"nın bu hizmeti hakkında 
Cevdet Tarihi"nin şu hulasasını okumakda fayda 
vardır: 

'"Ragıb Paşa, gerek Şark ve gerek Rumeli se
ferlerinde bizzat bulunub hakaayık-ı ahvale vukuf 
kesbetmiş olduğundan alb sene süren Sadaretinde 
sulhü iltizam ile harbden çekinmişdir. Hatta Sultan 
Mustafa Hazretleri, def'alarca muharebeye başla
mak için, eger garaz akçe ise Edirne Kapusu'ndan 
ta Ruscuk'a kadar iki keçeli altun dizerim, demiş
ken, Ragıb Paşa, mani olub "Devlet-i Aliyyeniz bir 
harb arslanıdır ki eski büyük vak'aları ile yabancı
ların gözünde heybetlidir. Ancak şimdiki halde br· 
nakları kırılıp muharebe esnasında bu nokta mey
dana çıkarsa hal müşkil olur. Önce askere nizam 
verilsin de bu heveslere sonra düşülsün." dediği 
nakledilir. Bu suretle Devlet-i Aliyye'ye büyük hiz
met eylemiş olduğu 1 182 senesinde açılan Rusya 
Muharebesi'nde malum olmutdur." Tarih-i Cevdet, 
1, S. 78. (sadeleştirilmişdir.) 
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o semtin bir kültür abidesidir. ( Paşa, vefat etdiği za
man bu kütüphanenin bahçesine gömülmüşdür.) 

Koca Ragıb Paşa'nın şiiri, esas vasıflarıyle Na
bi Mektebi'nin bir devamıdır. Nabi'nin, şiiri, man
zum fikir cümleleri halinde söy !emekten hoşlanan 
ifade tarzı XVIII.  asırda en kuvvetli temsilcisini 
Ragıb Paşa'nın sanatında bulmuştur. zaman zaman 
klasik söyleyişin bütün icablarına uygun, sağlam ve 
ahenkli bir ifadeyle söylenen bu şiirlerin bazı mısra
ları umumi sevgiye ve tasviyeye uğrayarak ata sözleri 
arasında girmiş ve dillerde kalmışdır. Ragıb Paşa'
nın aşağıdaki tanınmış gazeli böyle mısralar taşıyan 
şiirlerindendir :  

Harib'atı görenler her biri bir haletin söyler 
�alasın nakleder rindiin zahid sıkletin söyler 
Ser-ağiiz eyledikç11, bahse bülbül revnak-! gülden 
Bezm'de kulkul-i rnina nıül'ün keyf iyyetin söyler 
Tecelli neş'esin ebl-i şikeın idrak kabil mi 
Behişt andıkça zihid eki Ü şürbün lezetin söyl�r 
Ne zabt-! hakim-! şer'i ne bükm-!. zabit-! adli 
Cünun iklimini_ seyreyleyenler rahatin söyler 
Miyan-! güftügu'dl! bed-meniş iyhiim eder kubhın 
Şecaat arz ederken nıerd-i kıpti sirkatin söyler 
Muvafıkdır yin� elbet mizac� şive-! hikmet 
Tabibin olsa da kizbi marizin sıhhatin söyler 
PerişanT-i hatır

-
nükte-!. sebeste-veş kald!. 

Ne kims� hi.kmetin anlar ne Ragıb illetin söyler 

Bu gazelin bilhassa üçüncü mısra'ı Ragıb Paşa'nın 
bugün, hala yaşayan sözlerindendir. Şairin bu ve ben
zeri gazellerinden başka : 
Eğer ınaksud eserse43 Mısra-ı berceste kilidir 
gibi, yahud : 
Sorsalar mağdurunu gaddar kendin gösterir 
gibi mısraları da onun unutulmamış ve unutulmaz 
sözleri arasındadır. 

Eserleri 
Koca Ragıb Paşa'nm edebi
yat sahasındaki en mühim 
eseri Divıin'ıdır. Şairin ve

fatından sonra tertib edilen bu divan'da kasideler, 
tarih ve tahrnis'ler, 176 gazel, birkaç rubai ve bir
kaç da mustakil beyit vardır. Divanın yazmalarına 
kütüphanelerde sıkça rastlanır. Bu hadise, Ragıb Pa
şa'nın, fikri ve hikemi şiirleriyle devrinin büyük bir 
ihtiyacına cevap verdiğini gösterir. Divan, Paşa'nın 
Münşeıit'ı ile birlikte Mısır'cla (Kahire-Bulak) ba
sılmışdır. 

Münşeat: müellifin umumiyetle Sultan Birin
ci Mahmud devrinde Reisü'l-Küttab iken kaleme 
aldığı telhis'lerden meydana gelmişdir. Bu telhisat, 
Ragıb Paşa'nın siyasi tarih sahasındaki dikkate değer 
haberlerini ihtiva eder. Aynı telhis'lerde müellifin 

43 Aslı: eserdir. 
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resmi ve hususi hayatına ve devrin tarihi, içtimai ha-
diselerine aid mühim çizgiler vardır. \ 

Ragıb Paşa'nın siyasi tarih sahasında daha baş
ka risaleleri de vardır : Bclgrad fethi dolayısıyle yaz
dığı Fethiyye-i Belgrad bunlar arasındadır. Yine 
Birinci Mahmud devrindeki Osmanlı-İran sulh mü
zakereleri hakkında Tahkik ve Tevfik başlığıyle 
yazdığı siyasi rapor da böyledir. Bu eserlerde kulla
nılan dil, devrin sarih fakat sanatkarane nesri için 
güzel bir ömekdir. 1 

Bunlardan başka, müellifin kendi eliyle tertip
lediği bir Mecmua'da Arapça, Farsça ve Türkçe'
den seçilmiş manzum ve mensur parçalar, kasideler, 
mesneviler, ruballer, müstezadlar, beyitler ve mısralar 
toplanmışdır. Aynı Mecmuada aruz'a dair, mate
matike cifr ve remil, ilmine dair bahisler de vardır. 

Koca Ragıb Paşa'nın bunlardan başk�, Türkçe, 
Arapça ve Farsça daha başka eserleri, risaleleri ve 
tercümeleri varsa da bu büyük devlet adamı bütün 
bu eserlerinin çoğunu hayatında kitap haline getir
mek fırsatım bulamamıştır. Ragıb Paşa'nı� aynı za
manda isllmi Türk yazısıyle levhalar vücuda geti
ren bir hattat olduğu da bildirilmekdedir. Ragıb Pa
şa bibliyografyası için T.İ.An. de Ragıb Paşa madde
sine bakılmalıdır. Bu maddede belirtildiği gibi, eski 
kaynaklardan sonra, Ragıb Paşa hakkında! yapılan 
yeni araştırmaların mühimleri şunlardır : \Ahmed 
Refik, Koca Ragıb Paşa, Alimler ve Sanatkarlar, 
İst. 1 924; Ragıb Paşa Devrinde İstanbul Hatatı, Ye
ni Mecmua, İst. 1918 ;  Bekir Sıdkı Baykal, Koca 
Ragıb Paşa - Büyük Friedrich, Ank. 1939 ; Murad 
Uraz, Koca Ragıb Paşa, İst. 1949 ; Nezih�, Koca 
Ragıb Paşa, (Üniv. Tez. İst. No : 217) ; Mustafa Evir
gen, Sadrazam Ragıb Mchmed Paşa, (Üniv. Tez. 
İst. No : 1 803) ; İbnül-Eınin Mahmud Kıeınal 
(İnal), Tuhfe-i Hattatın neşri, İst. 1928, (Eser, Müs
takimzade Şeyh Süleyman Sadeddin Efendi'
nindir.) 

Haşmet 
? - 1768 

Bilhassa Koca Ragıb Paşa 
meclislerindeki nükteleriyle 
adı ve çeşitli latifeleri dil
lerde kalmış bir XVIII.  asır, 

şairi de Haşmet'dir. Haşmet İstanbul'da doğmuşdur. 
Babası Kadıasker Abbas Efendi'dir. Medrese tah
sili görerek yetişmiş ; müdenisliklerde bulunmuş; 
şiirde Nabi Mektebi'ni devam ettiren gazelleriyle ken
disini mühim bir çevreye tanıtmaya muvaffak , olmuş
dur. 

Koca Ragıb Paşa meclislerini, şair Fitnat'la bir
likte sohbetleri ve latifeleriyle şenlendiren Haşmet, 
zamanla, latifelerinin ölçüsünü kaçırmış ve biİ.zı sert 
hatta müstehcen hicviyeleri yüzünden Bursa'ya, son
ra Rodos'a sürülmüşdür. Haşmet Rodos'da ölmüş
dür. 

Fıkralar ve rivayetler, Haşmet'in Koca Ragıb t 
Paşa'ya karşı cesur nükteler söylediğini ve Ragıb Pa-
şa'nın bir tesadüf eseri olarak Haşmet'le o daha ço-
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cukken karşılaştığını hikaye ederler. Bunlar içinde 
gerçek olan nokta Haşmet'in Ragıb Paşa meclislerin
de bulunduğu ve Paşa'nın konağına teklifsizc.e girip 
çıka bildiğidir. 

Umlımiyetle, üstad şairlere nazireler yazan Haş
met, Koca Ragıb Paşa gibi, Nabi tarzı şiire temayül 
göstermekle beraber bu tarzda sonraki asırlara ses 
ve söz götürecek kudrette şiirler söylememişdir. Şair 
aşıkane manzumelerinde biraz daha hararetlidir. 
Onun, halk arasında yaşayan rivayetler dışında, man
zum hicivleri de dillerde yaşayacak üstünlükte de
ğildir. Aşağıdaki gazeli bu şaırın nazım dili ve şiir 
anlayışı hakkında bir fikir verebilir :  

01.ınuş klbar-ı devlete vird-! zeban dürüğ 
Hasret çeker lisan-ı fakir-z heman dürÜğ 
Serçeşme-! sadakat-i dünyadan el yuduk 
Miinend-i Nehr-i Asi cihana revan dürüğ 
Nakşı güm oldı hatem-i sıdk y sadakatin 
Verd! kibar-ı asrım•Zl! nam � şan dürüğ 
Şi'rin kesiidın!! ilel-! müstakille'dir 
Halkdan zeban-ı şaire düşmez bir an dürüğ 
Haşmet nifaka hurd ü büziirg eylemiş heves 
Sermaye·! saglr ü kebir-i cihan dürüğ 

"Yalan, ikbalde olan büyüklerin diline dolan
mış ve fakirlerin diline adeta hasret kalmıştır." Dün
yamn doğruluk çeşmesinden elimizi yıkadık (elimi
zi çektik, vazgeçtik) ; şimdi tıpkı Asi Nehri gibi ciha� 
na yalan akıyor." ; "Doğruluk mihrinin yazıları si
lindi. Asrımızın büyüklerine, yalan, nam ve nişan 
verdi." "Şiir kıtlığı'nın asıl sebebi budur ki hal
kın dilinde harcanmakdan şairin diline yalan kalmı
yor." ; "Ey Haşmet! Büyük küçük herkes nifak he
veslisi olmuş : Cihanın büyük, küçük her ferdinin ser
mayesi şimdi yalan'dır." 

Haşmet'in 78 sahifelik Divan'ında Arapça man
zumeler, Türkçe kasideler, tesdis ve tahrnis'ler, ter
kib-i bendler, gazeller, kıt'a ve beyitler vardır. Yaz
ma nüshaları da olan bu <livan 1 841 de basılmışdır. 

Şairin, bundan başka İntisabü'l-MülUk ad
lı bir risalesi, bir Surname'si, kclime-i şehat'a dair 
bir Şehadetname risalesi ve Senedü'ş-Şuara adlı, 
şiirden ve şairlerden bahseden bir eseri vardır.45 

Fıtnat Hanım 
? - 1780 

* 
Divan şıırının kadın şair
leri içinde oldukça haklı 
şöhretle tamnmış zeki ve 
duygulu bir şair de Fıtnat 

Hanım'dır. Fıtnat Hanım'ın diğer ismi Zübeyde'-

44 Düru ğ :  Yalan. 
45 Bkz. Nihad Akay, Haşmet, Hayatı ve Eser

leri, Üniv. mezuniyet tezi, No: 212,  1 947. Nihal 
Atsız, Koca Ragıb Paş�, Ha,met ve Fıtnat Hanım, 
Çınaraltı M. Sayı: 3, İst. 1 941 ;  Mehmed Kaplan, 
Haşmed madd. TJ. An. V, S. 354 ve bibliyografya
sı. t 



m. Sultan Ahmed şehzldelerinin sünnet düğünü 

sırasında Okmeydanında kurulan Otağ-ı 

Hümayun'da maiyeti ile bera.ber 

,"'"'{ 

Sultan m. Ahıned'in şehzldelerinln sünnet 
düğünü için Okmeydanında kurulan çadırlar, 

Ortada Otağ-ı Hümlyun önde şehzldelerln 

çadır lan 

Pldlşah m. Ahmed Otağ-ı Humayun'da Bir 

resm-1 kabul sırasında 

Lt / 4M:�·. 
a�- . 'i 

Padişah m. Ahmed Vezirleri ve Yeniçeri 

ağalarıyla beraber 

Surnlme-1 Vehbi adlı eserden Levnl'nin çadır 

minyatürleri xvm. asır 
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dir.•6 İstanbul'da doğmuşdur. Doğduğu tarih tam 
bilinmiyor. Babası, Lehçetü'l-Lı'.'ıgaat adlı liigat ki
tabı ile Atrabü'l-Asar adlı mı'.'ısıkişinaslar tezkire
sinin müellifi, Şeyhülislam Mehmed Esad Efen
di'dir. Bu münevver Şeyhülislam aynı zamanda di
van sahibi bir şairdir. Divanında Ragıb Paşa tarzı 
şiirler yanında Şair Nedim'e söylenmiş, kuvvetli na
zireler dikkati çeker. 

ı-·ıtnat .tıanıı •• 

İşte Zübeyde Fıtnat Hanım böyle münevver 
bir babanın kızıdır ve edebiyat tahsili için gereken 
bilgilerle kültürlü bir hanım şair olarak yetişmişdir. 
Bu hadise, Divan şiirinin daha XV. asırda başlaya
rak ev ve aile kızlarını da şiir söyliyebilecek derecede 
meşgul etdiğinin ve bilhassa münevver aile kızları 
tarafından tahsil edildiğinin delillerindendir. 

Fıtnat Hanım'ın kocası bir aralık Rumeli Ka
dıaskeri olan Derviş Mehmed Efendi'dir. Eski kaynak
lar bu zatın hayli "safdil" ilim ve irfan bakımından da 
hayli "fakir" olduğunu söylemeğe lüzum görmüşlerdir. 

Fıtnat, büyük bir şair olmamakla beraber, güzel 
türkçesi, ahenkli ve duygulu manzumeleri, zekası, 
hazırcevaplığı; hatıralarda daima büyük adam hey
betiyle yaşayan Koca Ragıb Paşa'ya yakınlığı ; onun 
meclislerinde bulunduğu hatta aralarında bir gönül 
bağlılığı , olduğu rivayeti gibi sebeplerle ve şahsıyati 
etrafında meydana gelen fıkralarla tanınmış, ve unu
tulmamış bir kadın şairdir. 

Ancak o, okuduğu divanların klasik çerçeveleri 
içinde kalarak, şiirlerini tıpkı erkekler gibi ; onların 
duygu, düşünce ve söyleyişleriyle terennüm etmişdir. 

Onun şiirlerine, kendi şahsiyet ve cinsiyetini ka
tamayışı üzerinde bir nazirecilik havası içinde yetiş
miş olmasının da te'siri vardır : Bu çağlarda divan 
şiiri söyliyenler, ister kadın, ister erkek olsun ; kendi
si için şiir söylenen güzel de hangi cinsden olursa ol-

�6 Bu isim Hadikatü"l-Cevami'de ( 1 ,  23) Hi
betullah olarak kayıtlıdır. 
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sun söyleyiş değişmiyor; güzeller, klasik şıırın aynı 
teşbihleri, istiareleri ve mecazlarıyle tarif ve tasvir 
olunuyordu 

Kasideleri, gazelleri ve şarkılarıyle beğenilen 
Fıtnat'ın bir kısım gazelleri Nabi-Koca Ragıb Paşa
Haşmet tarzı söyleyiş hikemiyata kıymet veren üs
lubuyle terennüm edilmişdir. Bununla beraber ga
zelleri arasında asrın şairi Nedim'i hatırlatan olduk
ça şuh söyleyişler de vardır. 

Fıtnat'ın küçük divan'ı 1869 da İstanbul'da ba
sılmışdır. Divanında kaside, gazel, musammat ve 
şarkı'lardan başka cülus, doğum, ölüm, nasb ve imar 
hadiseleri üzerine söylenmiş tarih manzl.ımeleri ve 
bazı muammalar vardır: Bu divanın epeyce yazma 
nüshaları bulunması, eserin devamlı bir alaka uyan
dırdığını gösterir. 

Fıtnat Hanım İstanbul'da vefat etmiş olup Eyüp 
Sultan Türbesi'nin arkasındaki hazireye gömülmüş
dür. Şairin birçok antolojilere ısrarla alınmış bir ga
zeli şudur : 

Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce 
Sünbül ham olur reşk ile kakül bükülünce 
Anka dahi 9lursa düşer peçe-i aşka 
Sayd-1 dile şehbiiz-ı nigahın süzülünce 
Ol gonca-i nev-güfte olur gül gibi handan 
Şebnem gibi eşk-i dil-! şeyda dökülünce 
Can vermek ise kasdın eger aşk ile Fıtnat 
Hiik-i der-i dildiirdan ayrılma ölünce 

Daha murabba' halindeki söylenişinden beri diğer 
şiirlere nisbetle sade dil ile terennüm edilen şarkı şek
lindeki şiirlerinde ise Fıtnat, bu an'aneye uyarak her 
bakımdan sade bir lisan kullanmışdır : 

'Benl derdinle yeter zar ("tdin. 
Yok mu insfifın a zalim söyle 
Çeşm-i mestin gibi himar· etdin 
Yok mu insafın a ziiliın söyle 

Ey sehi-kamet ü şirin-güftar 
Bü!bül-i vird-i ruhun gerçi hezar 
Var mıdır bencileyin aşık-ı zar 
Yok mu insafın a zalim söyle 

F.tnat Hanım'ın "aferin erbab-ı aşkın kuvve-i 
bazusuna!" şiiri, bestekar Abdülhalim Ağa tarafından 
Hicaz makamında; "Güller kızarır şerm ile ol gon
ca gülünce" mısra'ıyle başlayan gazeli de İbrahim 
Ağa tarafından Hicaz-ı Hümayun makaamında bes
telenmişdir. Koca Ragıb Paşa Kütüphanesi'nin ya
nındaki şair Fıtnat Sokağı bu kadın şairimizin adı
nı taşır. Beylerbeyi ve Laleli Camilerinin tarih man
zumelerini Fıtnat Hanım yazmışdır. 

Fıtnat Hanım için bakılacak belli başlı maka
leler şunlardır : 

Ali Cabib Yöntem, Fıtnat, T.İ.An, iV, 626 
ve bibliyografyası ; Hacı Zihni Efendi, Meşahirü'n-

· Nisa; Mehmed Halid Bayrı, Fitnat Hanım, Azer
baycan Yurdbilgisi M. Sayı : 19-20 ; Hayri Yenigün, 



770 

Kauın �iirlerimiz Türkyurdu M. 269. Nihal Atsız, 
Koca Ragıh Paşa, Haşmet ve Fıtnat, Çınaraltı M. 
Sayı : 3, İst. 1941 ; Dı·. Sırr1 .A.lan.-t, Üç Mezar Ta
şı, Hayat Tarih M. 8-1969. s. 88,89 

Şeyh Galib 
1757 - 1799 

* 

XVIII .  asrın inanmış sa
natkarı Şeyh Galib, Türk 
Divan Edebiyatının son bü
yük şiiridir. Denilebilir ki 

Divan şiiri, uzun, aralıksız ve rakipsiz hayatının bu 
son asrında, son sözünü Şeyh Galib'le söylemiş ; son 
sanat hamlesini onun eseriyle yapmışdır. 

Divan Edebiyatının son şaırı 
Mevlevi şeyhi Galib Dede 

Galip Dede bir Mevlevi çocuğudur: Babası Mus
tafa Reşid Efendi, münevver ve samimi bir Mevlevi 
dervişi idi. Onun babası Mehmed Efendi de yine 
Mevlevi idi. Galib'in annesi Emine Hatun'dur. 

Şeyh Galip, İstanbul'da Yeni Kapı Mevleviha
nesi civarında bir evde doğmuşdur. Eski harflerle 
( eser-i aşk) ve ( cezbetü'llah) terkipleri, onun 
doğumuna düşürülen tarihlerdir. (H. 1 171) 

Şair, ilk tahsilini babasının yanında yapmışdır. 
Babası ona Türkçe ve Farsça öğretmiş ; şiir zevki tat
dırmış ; mensup olduğu tarikatin adabını, fikir, fel
sefe ve heyecanını tanıtmaya çalışmışdır. Babasına 
bir mürşid gözüyle bakan ve onun üstad-ı küll oldu
ğunu söyleyen Galib, bu inanmış babadan çok fazi
letler öğrenmişdir. 

Şeyh Galib, babasından başka, Galata Mevle
vihanesi Şeyhi Hüseyin Dede'den ve bir dil ve ede
biyat muallimi olduğu bilinen Hoca Neş'at Efendi'
den ders görmüştü. Daha çocuk denecek yaşta, ge
rek babasından gerek hocalarından Mesnevi oku
yan Şeyh Galib'in şahsıyetinin teşekkülünde Mev
lana Celaleddin F.Umi'nin ve çevresinde Mevlana'-
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ya gösterilen derin ve muazzam saygının büyük te·
siri vardır. 

::jeyh Galib'in asıl adı Mehmed'dir. Şiirlerinde 
kullandığı Esad mahlasını ona hocası Neş'et Efen
di. vermişdir. Galib mahlasını ise ne zaman ve ni
çin aldığı iyi bilinmiyor. 

Galib'in bilinen ilk vazifesi, 24 yaşında iken de
vam etdiği Divin-ı Hümayun Beğlikci Odası me
murluğu'dur. Aynı yıllarda, şiirde hayli ilerlemiş bu
lunan Galib'in kendi şiirine güvenen ve söyleyişe ye
ni bir hamle getirdiğine inanan bir sanat anlayışı ve 
o ölçüde de bir nefsine itimad duygusu vardı. Bü
yük şairin 23-24 yaşlarında iken divan tertib etdiği 
bilinmekdedir. 

Şeyh Galib, babasından, çevresinden ve hoca
larından aldığı terbiye ile bir Mevlevilik atmosferi 
içinde, ciddi, samimi ve heyecanlı bir Mevlevi ola
rak yetişmişdir. 30 yaşlarında iken de Konya'ya gi
derek Mevlana Dergahı'nı ve Türbesi'ni ziyaret et
miş ; Konya'da çile'ye girmiş fakat ailesinin ısrarı 
üzerine İstanbul'a dönerek çilesini Yeni Kapı Mev
levihanesi'nde tamamlamışdır. Böylelikle tarikatin 
bütün merhalelerinden geçerek, her sahadaki istidad 
ve kaabiliyeti ile Çelebi'ler çevresinde sevgi ve iti
mad uyandırmışdır. 

Şeyh Galib, şiiri, sanatı ve mevleviliği dolayı
sıyle, devrin büyük hükümdarı Sultan Üçüncü Selim'
le de tanışmış ve padişahdan samimi bir sevgi ve il
tifat görmüşdür. 

Bu sırada Galata Mevlevihanesi şeyhliğinde bir 
değişme olmuşdur : Mevlevihane'nin 104 yaşında
ki şeyhi Numan Dede, Konya'daki merkezden izin
siz, Üsküdar'da bir hankaah yaptırdığı için vazi
fesinden alınmış ve yerine Şems Türbesi'nin türbe
darı Abdullah Dede gönderilmişdir. Ancak Abdul
lah Dede, İstanbul'a vasıl olamadan, Kütahya'da 
vefat edince. Galata Mevlevihancsi yine şeyhsiz kal
mışdır. 

Bu vefat hadisesi Çelebi'lik makaamını uyandır-
mış ; Galata mevlevihanesi için İstanbul' da bu ma
kaama çok layık bir insan bulunduğu akla gelmişdir. 
Neticede, henüz 34 yaşında, genç bir mevlevi olan 
Galib Dede Galata Mevlevihanesi şeyhliğine tayin 
edilmişdir. Konya merkezi tarafından bu makaam 
için Şeyh Galib'in hatırlanışında, öteden beri, Mev
leviliğe büyük yakınlık duyan Sultan Üçüncü Selim'
in Galib'e gösterdiği yakınlığın da uyarıcı bir hisse
si olması çok mümkin ve muhtemeldir 

Nitekim bu tayin Galata Dergahı için hayırlı 
olmuş ; uzun zamandan beri harib ·vaziyette duran 
dergah, padişahın emriyle tamir edilmişdir. 

Reisü'l-Küttab Reşid Efendi'nin himmetiyle 
Mevlcvihaneye tatlı su getirtilmiş ; şeyhin dcrgah
da oturabilmesi için, der!!ahda . bir de harem kısmı 
inşa edilmişdir. 

Bir tarafdan, güzel şiirler söyliyen, öte yandan, 
musıkide üstadane besteleriyle tanınan ve sevilen 
Üçüncü Selim, bir şiir, raks, mılsıki, cezbe ve iman 
tarikati olan mevleviliğe derin saygı gösteriyor ; Ga
lib Dede'nin şeyhliği yıllarında onun dergahını çok 
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sık zi,yaret ediyordu. Bu arada Mevlevihaneye bir 
şadırvan yapılmış ; hükümdarla genç şeyhin sohbet
leri için de bir Hünkar Mahfili inşa ettirilmişdi. 

Sultan Selim, dergaha her gelişinde Galib'e za
rif hediyeler getiriyordu. Galib'i şeyhi biliyor, ondan 
feyiz ve himmet bekliyordu. Bir defasında şair ve 
hattat Cevri Çelebi tarafından yazılmış bir Mesnevi 
getirmişdi. Maddi manevi büy.ük kıymet taşıyan bu 
üstün hediye Galib'i çok sevindirmiş, ona bir şük
ran kasidesi söylemişdi. 

Hükümdarın bu ziyaretlerini, Galib de Saray'a 
giderek hürmetle iade ediyordu. Sarayda hüküm· 
dar ve ailesi tarafından derin sevgi ve ihtiram görü
yordu. Üçüncü Selim'in annesi Mihrişah Sultan; 
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kızkardeşleri Hatice ve Beyhan Sultanlar, Şeyh Ga
lib'in hayranları arasında idiler. Hatta bir rivayete 
göre, bu şiir mıisıki ve maneviyat atmosferi içinde 
bir gönül macerası doğmuşdu : Mevlevi dergahının 
genç şeyhi ile Osmanlı Sarayı'nın genç ve güzel sul
tan hanımı Beyhan Sultan, birbirlerini sevmişlerdi. 
Aralarında, açığa Vl,lrulmayan, temiz ve samimi bir 
Hüsün ve Aşk hayatı yaşanmışdı. Ancak Şeyh Ga
lib'e, onun şahsıyet ve hassasiyetine çok yakışan bu 
rivayet, bugün hala, bir rivayet olmakdan ileride de
ğildir. Galib Divanı'nda Beyhan Sultan için söylen
miş şiirlerdeki hararet, bu rivayete kuvvet katmış ol
malıdır. 

Sema' eden dervişler 

Bu şiirler, şairin Hz. Muhammed için, Mevlana 
için terennüm etdiği şiirler gibi sıcak bir aşk neşide
si üslubundadır. Hiç birisi aşk şiiri olmadığı halde 
bu manzumelerin mısralarını meydana getiren mu
sıkide bir aşkın lirizmini hissetmek mümkündür. Bir 
misal olarak, Sultan Selim'in Beyhan Sultan için yap
tırdığı Çeragan Silıilsarayı hakkındaki kaside
sinde, şairin, hükümdarı överken bir söz düşürüp 
Beyhan Sultan'ı "öyle sultan ki ! ... " tekrirlerle med
he başlayan beyitleri, böyle duygulu bir iç alemini 
aksettiren söyleyişlerdir: 

Ol Şehinşeh kim kemil-! bahşişinden bi.Uyi. 
Hiher! Beyhan Sultan'a müyesserdir bu kih 
Öyle Sultan kim bilüb kadr-! atism ol Şebin 
Etdüği i'sir-ı emviile seniverdir bu kih 
Öyle Sultan kim safii-Y! tab'·ı pür-idrikine 
Nur-ı subh-isa güvih-!, sıdk-perverdir bu ki&. 
Öyle Sultan kim kenarında hihir-ı lütfunun 
Gonce-! nevreste·! deryi-yı ahdardır bu kaJı47 

Şeyh Galib'in Üçüncü Selim için kasideleri
"
; 

onun icraatı ve imar faaliyetleri hakkında söylenmiş 
tirih manzümeleri; Beyhan Sultan için yazılıruş 
şiirleri vardır. O kadar ki Osmanlı Sarayı ile Galib 
Dede ve Mevlevilik arasında bu yakınlık, bir aralık 
bir hesed havası :ıyandırmış bu arada Şeyh Galib'i 
çekemeyenler, ona hücum edenler olmuşdur. 

Fakat Galib Dede'nin genç yaşda ulaşdığı bu 
ikbal, çok uzun sürmemişdir : Büyük şair, 1799 yılı 
Ocak ayı'nın dördüncü Cuma günü, henüz 42 ya
şında iken, hastalanarak vefat etmişdir. 

Hastalığının aşk yüzünden verem olma şeklin
deki tefsiri, daha çok, bir yakıştırma gibi görünmek
dedir. 

Şeyh Galib'in ölümü, İstanbul'da geniş teessür 
uyandırmış ; kendisine büyük cenaze töreni yapılmış; 

47 Kah.: Köşk. Burada adı geçen Çerağan 
Sahilsarayı, aslında, küçük bir y�lı köşkü idi. Bu 
köşkün ve yanındaki Mevlevihane'nin yerine, son· 
radan, Sultan · Albdülaziz tarafından büyük Çerağ an 
Sarayı yapbnlmııdır. 
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Na'şı Yüksek Kaldırım'ın yukarısında Galata Mev
levihil.nesi'nin caddeye bakan kapısı yanındaki kab
rine gömülmüşdür. 

Galib Dede öldüğü zaman, siyah saçlı ve siyah 
sakallı idi. Buna mukaabil ak saçlı ve ak sakallı baba
sı henüz hayatta bulunuyordu. Bu baba Galib'in ta
butu üzerine ·kapandığı zaman tcessürünün şidde
tinden, Mevlevi olduğunu ve ölüm zamanlarındaki 
hikmeti unutarak : "Oğlum! Bu kara sakal bu beyaz 
kefene yakışmıyor! Ölüm senden çok bana yakışırdı!" 
demekten kendini alamamışdır. 

Aynı vakitsiz ölüm, devrin şairlerine tarihler 
yazdırmış ;  hayatında Galib'le iyi geçinemiyen şair 
Süruri bile onun ölümü için : 

.f,ri..izn . ile yazdı SÜrüd t�rlıı 
-G�çdi Giili� Dede candan ' yahu: 

. :1213 
Me.cidedüb ahı dedim tarihini. 
Oldı na-peyda medec:1 Gatib :Oe<fe 

1213. 
Gibi tarihler söylemişdir; Süruri'nin birinci tarih 
manzumesindeki : 
Kıldı eflake edüb rÜhu urüc 
Şeb-i Mi'ric'da azm·.! Mi"D.ü,. 

"Mirac gecesinde ruhu , göğe yükselip cennete 
gitdi." beyti de bu büyük ve inanmış şairin bir Mi
rac gecesinde öldüğünü düşündürmektedir. 

Şeyh Galib'in vefatında Ahmed ve Mehmcd 
isimli iki küçük oğlu ve Zübeyde adında bir kızı var
dı. zevcesi bir "Saraylı" idi. Ancak, çocuklarının da 
küçük yaşlarda vefat etdikleri haberi, eğer doğru ise, 
bu ölümlerin sari bir hastalıkdan ileri geldiğini dü
şündürerek Şeyh Galib'in veremden öldüğü rivaye
tini kuvvetlendirebilir. 

Edebi Şahsiyeti 

* 

Şsyh Galib, şiirlerindeki dil, 
şekil ve 'diğer ortak vasıflar 
bakımından, klasik divan 
şun geleneğinden ayrılmış 

bir şair değildir. O da Divan nazım şekillerini eski
ler gibi kullanmış ; şiirlerini müşterek İslam kültürüy
le söylemiş ; O da kasideler, gazeller terennüm edip 
hadiselere tarihler düşürmüşdür. 

Hatta Farisi manzumeler gibi söylenmiş beyit
lerin ve zincirleme izafetlerin nazım dilini süsleseler 
bile Türkçe söyleyiş bakımından çirkin olacaklarını 
ileri sürdüğü halde kendisi de bu tarz söyleyişden 
tamimiyle ayrılmış sayılamaz. 

Ancak Galib Dede, bir XVI I I .  asır sonu şairi 
ve bir İstanbul çocuğudur. Yaratılışdan, büyük şa
ir olduğu için milletinin dilindeki işleımiş güzelliği 
ve bu dilin sesini duymuşdur. Bu duyuşladırki için
de bulunduğu asrın Mahallileşme Cereyanına onun 
da ruhu kaymış ; o da sözlerini, zaman zaman halk 
dilinde yerleşecek bir dil musıkisi içinde söylemişdir. 
Şiirlerinde yer yer kullandığı halk ağzı söyleyişler 
ve Divan şıiri lisanına aksttirilmiş bir İstanbul Türk
çesi bulunması da bundandır. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Tıpkı Nedim gibi, Şeyh Galib'in de sade lisan
la şarkısı ; hece vezniyle türküsü vardır. Hatta basit 
Türkçe ile şiir söylediği de . olmuşdur.48 Onun : 
Hiisıl!, iilem bilür b1;1. sırrı inkar eylemem 
Gizlesem d!: iişikar etsem de canımsın benim· 
gibi, yahut : 

Gerçi' sensin herkesin gönlünde cevLin 
eyleyen 

Kangı· aşıkdır senin gönlünde gönlün kimdedir· 

gibi şarkı mısraları, İstanbul halkının dilinde çok 
kolay kalabilecek söylcyişlerdiı . Hüsn ü Aşk Mesne
visi'ndeki : 

);'irin bize bir selıinıı yok mu 
gibi ve bilhassa : 

İnsi.fın o yerde namı yok mu 
gibi Tardiyye mısraları ise asırların dilinden düş
meınişdir. Gazdleri arasında sık sık rastlanan : 

Böyle şeylerden beğim kan oldığın bilmez misin 

gibi mısralarda, yer yer, Nedim tarzı bir söyleyiş ve 
;lşikar bir İstanbul Türkçesi vardır. 

Nihayet Şeyh Galib, bütün bu dil ve şekil un
surlarının üstünde, Türk divan şiirine yepyeni bir 
hayal alemi ve bir başka liigat getirmeğe muvaffak 
olmuş ; İslami Türk edebiyatını asmanın fanusuna 
sığnıaz . dediği bir neş'c ile ve öyle bir sanat ışığı ile 
-son bir defa- aydınlatmışdır. 

Onun bir kısım kaside, gazel, müseddes, muham
mes, tercii, tahmis ve tesdislerinde fakat bilhassa 
Hüsn ü Aşk isimli, üstün Mesnevisinde terennüm 
etdiği iç alemi, şiir iklimlerine İnce mazmunlar ve 
"renkli hayaller kervanı' ile katılan, hisli ve hayal 
dolu bir ruhun zevkli ifadesiyle süslenmiş, ışıklı ve 
cazip bir alemdir. 

Şeyh ,Galib, şiirde cezbe, hareket ve hayal un
surlarına geniş yer vermek bakımından edebiyatımız
da yeni bir "şahsiyet" olmakla beraber onun şiirle
rindeki bu hayal unsurları büsbütün orijinal değildir. 

Bu üslup, aslında Sebk-i Hindi veya Sebk-i 
lsfahani denilen ve İran şairlerinden Urfi ve Sa
ib ile Şevket-i Buhıiri elinde gelişen bir ifade tar
zından yankılanmışdı. 

Bu şairler, İran'da doğmuş, orada büyümüş ol
makla beraber Hindistan'a gitmişler ; orada saygı 
ve iltifat görmüşler ve İran şiirinde Hind üslubu de� 
nilen "girift hayallerle" yüklü ; anlaşılması güç fa
kat zarif ve renkli bir şiir tarzı vücuda getirmişlerdi. 

Şiirde yeni mazmun'lar, zevkli istiareler, alle
gorique ifadeler ve hayallerle zengin bu tarzın ba
zı akisleri, Türk edebiyatında daha XVII.  asır son
larında görülmeğe başlamışdı. Fakat Türk şiirinde 
Hind üslubunu temsil eden yegane kudretli şair Şeyh 
Galib oldu. 

48 Bu asrın başında Mahallileşme Cereyanı bö
lümüne bakınız. 
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Şu şartla ki Sebk-i Hindi denilen bu tarz, Şeyh 
Galih'in elinde Türkçenin sırlarıyle birleşerek ve yer 
yer, şiire hayal ve mazmun yığma aşırılığından ay
rılarak, tamamiyle orijinal, şahsi ve milli bir ifade 
güzelliği almışdır.l''Esrarmı - Mesnevi' den alan" mis
tik bir co�unlukla fakat mevzuunu kavramış bir us
talıkla Şeyh Galib, yer yer, en coşkun duygu ve dü
şüncelerini bile, sade, samimi ve tabii bir üslupla 
söylemek kudretini göstermişdir. Kısaca Galib Dede 
Hind üslubunun bir taklidcisi değil, bu üsluba şah
si ve milli hüviyet veren, Türkçenin sesini duymuş 
ve havasını kavramış bir şairdir. 

Diğer tarafdan Şeyh Galib, Türk edebiyatında 
Fuziili'yi, Nef'i, Nabi ve Nedinı'i en iyi anlayan 
şairlerdendir. Eserlerinde bu büyük Türk şairlerin
den, kuvvetli akisler vardır. Böylelikle gerek milli ma
zi'den gelen sesler, gerek Hind'den, İsfahan'dan ak
seden zevkler, Galib Dede'nin şair ruhunda; ince 
ve sanatkar benliğinde onun şahsi menşurundan ge
çerek "bir başka lugat" la terennüm edilmek sırrına 
ulaşmışdır. Şeyh Galib'in asıl şahsıyeti, işte hurda
dır. 

Bunun mühim bir sebebi de şudur : 
Şeyh Galib Divan şiiri ekolünün hemen her sö

zünü söyleyip adeta tüketmiş bulunduğu bir devre
de yetişmişdir. Klasik an'anenin kuvvetli devam et
diği bu devirde yeni bir şiir söylemek için hep aynı 
divan şiiri malzemesini kullanmak zorundadır. Bu 
sebeple onun şiire getirebileceği yenilik, bir istiftedir. 
Mevlevi dergahının şiir, raks ve musıki saltanatı için
de yetişmiş büyük bir şairin, bu alemlerden edindi
ği bir söz, ve ses güzelliği ile, söze rakseden bir ifade 
vermek kaabiliyeti bu şairde kendini göstermiş, Şeyh 
Galib, bunun için Türkçe şiire yeni bir ses getirmiş
dir. Şiirlerinde adeta Mevlevi ayinlerinin sesi bulun
ması da bundandır. 

Galib'in şiirlerinde yer yer tazelenen eski Divan 
şiiri mısralarının XVIII .  asır şiirinin, çok kere, gü
zel sesli mısraları oluşu da bundandır. Nef'i uslubü 
mübalağaların Galib'de daha sevimli ve te'sirli olu
şu ; Fuzuli tarzı duygulanmaların ; Nabi yollu düşü
nüşlerin ve Nedim ruhlu şuhlukların, Şeyh Galib'
İn mısralarında yeni bir hareket ve terennüm lisanı 
bulması, hep, onun şiiri, raksı, musıkiyi ; hayal'i, ha
kikati ve düşünceyi birleştirmekdeki şahsi tcrkib ve 
İstif kaabiliyetinin neticesidir. 

Bıl kudretli fikir ve musıki şairinin daha üstün 
söyleyişlerine ise zaman müsaade etmemişdir. Bu sa
natkar, elimizde bulunan belli başlı eserlerini 24-26 
yaşlarında vermişdir. Eserlerini vadettiği daha kuv
vetli istikbal ise, şairin henüz 42 yaşında ölmesi ile 
yarım kalmış ; belki daha büyük eserler meydana ko
yabileceği, en olgun bir çağda hayat, şaire müsaid 
davranmamışdır. 

* * *  

Galib Divanı'nın büyük manzumeleri içinde 
en sevilmiş ve tanınmışı Hz. Muhammed için söyle
diği müseddes bir Na't-ı Şerif'dir. Bu şiir, Galib De
de'den beri birçok dini toplantılarda hararetle okun-
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muş; onun bazı kıt'alarının camilerde bile okundu
ğu olmuşdur. Şiir: 

Sultan·• · Resül Şiih-ı Mümeccedsin Efendim 
Biçareler� devlet-i sermedsin Efendim 
Divan-ı İlahide ser-amedsin Efendilm 
Menşür-ı Le'amrük'le müeyyedsin Efendim 
Sen Ahmed ü Mahınüd ü Muhammedsin 

Efendim. 
Hak'dan bize Sultan-ı Müeyyedsin Efendim. 
Kıt'asıyl'I" başlar ; 
Hutben okunur Minber-i ikıim.-i Beka•da 
Hükmün tutulur Mahkem.e-i Ruz•ı Ceza'da 
Gülbang-i kudum.m çekilür Arş-ı Huda'da 
Esm.a-i Şerifin anılır arz ü sem.ada 
Sen Ahrr.ed ü Mahm.üd ü Muhanuneesin 

Efendim. 
Hak'dan bize Sultiin-ı Müeyyedsin Efendim 

Gibi kit'alarla devam edip : 
Biçaredür ümmedlerin isyanına bakma 
Dest-i red urub hasret ile duzeha yakma 
Rahm. eyle aman iteş-i hicranına yakma 
Ezcümle kulun Galib-i pür-cürmü bırakma 
Sen Ahmed ü Mahmud ü Muhammedsin 

Efendim 
Hak'dan bize Sukin-ı Müeyyedsin Efendim 

kıt'asıyle son bulur. .Müseddes'in bütünü, 7 kıt'adır. 
Şair Hz. Muhammed'e, büyük şeyhi Mevlana'

nın bağlı olduğu ölçüde· inanmış ve uymuşdur. Bu 
sıcak müseddes, bu hakikatin aşikar bir delilidir. 
Büyük Mesnevisini Kur'an-ı Kerim'in manzum bir 
tefsiri gibi nazın eden Mevlana'ya o kadar vurgun 
bir şairin esasen daha başka bir yolda bulunması dü
şünülemez. Bu böyle olduğu halde şairin, Peygam
ber sevgisi esas kalmak üzere Hz. Ali'ye ve Evlad-ı 
Hüseyn'e duyduğu bağlılığı ifade eden : 

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i ı;aviyüz 
Irak-!. kadem-i Aı-i Aba Mu-;;tafaviyüz 
Ne havf-i emir.an bilürüz ne bedeviyüz 
Rizi süde-i hükm-i kaza MÜrtazaviyüz 
İkrii�!! - ser verirüz ahde kavfyüz 
Biz Şih-ı Velayet kuluyuz hem Aleviyüz 
gibi söyleyişlerine bakarak bunu aşırı bir Alevilik gi
bi görmek istiyenler yanılmışlardır. Galib'in bu he
yecanı bir Ehl-i Beyt sevgisinden ileri geçmemişdir. 
Bu bağlılıkda, Galib'in, Mevleviliğin Şemsi kolundan 
olmasının da şüphesiz bir hissesi vardır. 

Galib Dede'nin hayatı ve aşkları mevzuunda 
rivayetler uyandıran bir kısım şiirleri de Beyhan Sul
tan medhindeki duygulu manzumeleridir. Bu man
zumelerden biri şairin İsmetlii Beyhan Sultan vas
fında söylediği bir Terd-i Bend'dir. 

Barek-Allah şeref-!. düde-i Al-! Osman 
Ne güb.erlerle pür etmiş feleğ!. ol umman 
Kimi Hurşid ü kimi meh kimi bahr !! kimi 

kan 
Her biri nadire-i devr-i .zaman kutb-ı cihan 

_ L(ıtf ii h11-yı-i\t ii-ıniibeJ:.Matı. bI-piiyiin 
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Midhat-ı mahmedetç cümlesi gerçi şayan 
Mah-ı burc-! azamet hami-! ehl-i irfan 
Mihr-i gerdün-i himem Hazret-i Beyhan Sultaıt 

* 
Ehl-perverdir o hakkaki kerem-piridır 
Şüphesiz müiıtesib-i Fatıma-! Zehradır 
Merhamet kalbi.ne Galib kerem-! Mevladır 
Mazhar-!· sırr-ı dil�! Hazret-i Mevlana'dır 
Lutfu tahrir ile vasf-eylemeden a'ladır 
Ruz ü şeb midhatini söylemeğe ahradır 
Mah-ı burc-! azamet hami-! ehl-i irfan 
Mihr-i gerdün-ı himem Hazrct-i Beyhan Sultan 

gibi kıt'alarla tertiplenmiş bu Terdi Bend'deki sami
mi övgü ve şairin buna benzer diğer söyleyişleri, oku
yanlar üzerinde şairin gönül alemini düşündürecek 
duygular uyandırmışdır. 

Şeyh Galib'in diğer şiirlerinde mesela bir Ter
kib-i Bend'inde rastlanan : 

Senden ey şüh ben ümmfd-i visal eylemed:m 
Tab'ını!! hadşe verüb fikr-i muhal eylemedim 
Rüz-! aşkı şeb-i tarik-i hayal eyleınedim 
Zülf-i kafir gibi inkar-ı cemal eylemedinı 
Kakülün � ile berhemzede-hal eylemedim 
Havf edüb gamzene bir harf sual eylemedinı 
Kalnıad! sabra mecalim bilemem isyanını 
Dahı yetmez mi tegiifülse garaz Sult;anını 

gibi söyleyişlerinde de adeta Beyhan Sultan'a hitab 
ediyormuş gibi bir mahiyet sezilişi, şairin hayatı et
rafında biriken rivayetlerin akla getirdiği hususlar
dandır. 

* 

Senden ey şuh ben \immid·i visal eylernedim 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Şeyh GaJib'in belli başlı 
Eserleri eserleri henüz 24 yaşında 

iken tertiplediği Divan'ı 
ile bir şaheser halinde meydana getirdiği Hüsn ü 
Aşk Mesnevisi'dir. Bu Divan ve Hüsn ü Aşk, 1836 
da Mısır' da bir külliyat halinde basılmışdır. •9 Di
van'ın Sultan Üçüncü Selim tarafından takdir edi
lerek Türk hat, tezhib ve teclid sanatlarının nefis bir 
komppzisyonu halinde yazdırıldığı bilinir. Divan'ın 
bu tertibine 3000 altın sarfedildiği bildirilir. Şeyh 
Galib'in, bu Divan'ın (Belki de Beyhan Sultan tara
fından tertib ve tezhib ettirilen ikinci bir Divan'ın) 
yine Sultan Selim'e layık olduğunu söyleyerek kar
deşinin onu hükümdarın rikabına ih<ıa etmesini is
teyen zarif bir kasidesi matbu Divan'ın 24-25. sahi
fesindedir. 

Böyle bir Divan'ın yazı, tezhip ve cild olarak 
Türk sanatlarının nefis bir kompozisyonu halinde 
meydana getirilmesindeki güzellik ne ise Galib'in 
onu şiirle tasvir edişindeki incelik ve renkli güzellik 
de odur. 

Divan, şairin gençliğinde söylediği anlaşılan 
bir naat'la başlar. Bu manzumede mihr ü nıeh 
kelimeleriyle ri1z ü şeb rediflerinin ısrarlı tekrarı, 
şa!rin bu kelimelerle ve bu mazmunlarla biraz fazla 
oynadığı hissini uyandırır. Divan'da, bundan sonra, 
Halife Ebu Bekir hakkında, Hz. Mevlana medhin
de; Mesnevi şairihi İsmail Ankaravi vasfında kasi
deler vardır. Bunları Sultan Üçüncü Selim için söy
lenen kasideler takib eder. Eser de Hoca Neş'et Efen
di için ve daha başka zevat için de söylenmiş kaside
lerden sonra, Sultan Üçüncü Selim'in Mihrişah Valde 
Sultan'la Beyhan ve Hatice Sultan'ların inşa ettir
dikleri muhtelif askeri, medeni ve mimari abideler 
için yazılmış tarih nıanzUnıeleri vardır. Divan, 
Hazret-i Pir'in ve diğer şa,irlerin beyit, mısra ve mat
la'ları ile söylenmiş terci-i bend'lerle, ayrıca, yine 
Sultan Selim için, Beyhan Sultan için Yusuf-ı Sine 
Çak için ve daha başka mevzularda söylenmiş terci-i 
bendlerle devam eder. 

Galib'in meşhur, müseddes Na't-ı Şerif'i ve 
diğer müseddes'leri bunları takib eder. Bu müseddes'
ler �e tahmisler içinde Hayali'nin, Fuzuli'nin tanın
mış şiirlerine yapılan tahmisler dikkati çeker. Bun
lar arasında Nef'i'nin Mevlana için söylediği bir ka
sidenin tahmisi bilhassa güzeldir. 

Divan, şairin Muhammes'leri ve şarkılarıyle de
vam ederek bir bahr-ı tavil ile ve bir mensur tezkere 
ile hareketlendikden sonra, mesnevi şeklindeki ya
zılmış bazı manzumelerle, dini-tarihi hikayelerle süs
lenir. Galib'in şarkıları, Nedim'in şarkıları kadar şuh 
ve zarif olmamakla beraber yine güzel, sade ve sa
mimi manzı"ımelerdir. 

Bu matbu Divan'da gazeller bölümü müstakil 
bir bölüm gibi numaralanmışdır. Diğer tanınmış di
vanlarda olduğu gibi, gazeller bölümü, Galib Diva
nı'nın da en güzel bölümüdür. Galib'in gazelleri, 

•9 Bı.ılak, 1252, 
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umumiyetle, aşk şiirleri, tefekkür şiirleri ve tasavvu
fi şiirlerdir. Bu gazellerde Divan şiirinin temleri ve 
mazmunları, evvelce belirtdiğimiz gibi, Galib'e mah
sus bir hayaller lisanıyle ve bir hoş seda ile terennüm 
edilmişdir. Aynı gazeller arasında şairin Mevlana 
sevgisi ve Mevlevilik heyecanı ile söylenmiş olanlar; 
Mevlevi semaı ve Mevlevi kulahı gibi Mevleviliğe 
mahsus hareket ve kisveler için yazılmış şiirler dik
kati çeker. Yine bu gazeller arasında bazı müstezad
lar ve Farisi terennümler de vardır. Gazeliyat bölü
münün 55. sahifesinde Nevai dili ile söylenmiş bir 
gazel, şairin Ortaasya şiirine aşinalığının ve Türki
ye'de Nevai te'sirinin bir ifadesidir. 

Gazeller bölümünün sonunda yine tarih man
zumeleri ; şairin en yakın dostu Esrar Dede için söy
lenmiş bir mersiye ; lugazler, kıt'alar, rubailer, beyit
ler ve mısralar vardır.5o 

* 

Galib Dede'nin Türk ede-
Hüsn Ü Aşk biyatına hediye etdiği en 

güzel eser Hüsn Ü Aşk 
Mesnevisi'dir. Onun, bir fikir, hayal ve ahenk şaşaası 
içinde meydana getirdiği bu eser, şairine hem bir şa
heser kazandırmış hem de haklı ve devamlı bir şöh
ret sağlamışdır. 

Şeyh Galib, bu eserini, yalnız, çocukluğundan 
beri yüklendiği, büyük heyecanlardan boşalma ih
tiyacıyle değil ; aynı zamanda bir iddia üzerine yaz
mışdır. Buna göre : 

Şair, devrinin akademik sohbetler yapan bir mec
lisinde bulunmuşdur. Şiirden, ilimden, irfandan lez
zetle bahsolunan bu meclisde bir aralık Nabi'nin Hay
rabad'ı bahis mevzuu olmuşdur. Meclisden birisi, 
bu eserin medhinde mübalağa etmiş ve bir benzeri
nin söylenemeyeceğini ileri sürmüşdür. 

Bu ölçü, daha doğrusu bu ölçüsüz söyleyiş, Şeyh 
Galib'e ağır görünmüş; ve şair Hayrabad'ın bazı pü
rüzlerini ortaya koyarak bu fikre itiraz etmişdir. Mec
lisdekiler; eğer Hayrabad'dan daha iyisi mümkün
se bunu kendisinin yazmasını istemişlerdir. Şeyh Ga
lib'in Hüsn ü Aşk'ın yazılışı için gösterdiği sebep, kı
saca, budur. Galib, Hüsn ü Aşk'ı Nabi'nin Hayra
bad'ından daha güzel bir mesnevi yazılabileceği id
diasını, isbat maksadıyle yazmışdır. 

Hüsn ü Aşk Mef'Ulü mefi'ilün fa'filün vez
niyle yazılmış, 2000 beyti aşan bir mesnevidir. Ayrı
ca eserin muhtelif yerlerinde, müellifin Tardiyye adı
nı verdiği, altışar kıt'alık, dört güzel muhammes var
dır. Bunlar, esere bir başka renk, bir başka ahenk 
ve hareket vermişdir.5ı 

. •  Eser, zengin bir duyuş ve düşünüşle söylenmiş ; �ıkaye�en ziyade şiir diliyle terennüm edilmi�, ori
Jınal bır mesnevidir. Bir kere, Hüsn ü Aşk'ın kahra-

sn Galib Divanı'nın kütüphanelerimizdeki yaz
m

.
a nüshaları İçin Bkz. Sabri Kalkandelen, Yazma 

Dıvanlat Kataloğu, Üniver•ite Kütüphanesi, 9865. 
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manları, ne Leyla ile Şirin gibi, aşk tarihinde bjrer 
vücuda bürünmüş ve tanınmış güzelleri ne de Mec
nun ile Ferhad gibi, bu güzellere, zaman içinde, vu
rulmuş, tarihi-menkıbevi aşk kahramanlarıdır. Bu 
maceranın kahramanları doğrudan doğruya Hüsün 
yani güzellik'le bu güzelliğe ezelden vuruluş'un ifa
desi olan aşk'ın kendileridir. 

Bundan başka, hikayede Hüsn'ün de Aşk'ın da 
mensup oldukları kabilenin adı Beni Mahabbet ya
ni sevgi oğulları kabilesidir ; devam etdikleri mekte
bin adı, Mekteb-i Edeb'dir. Kendisinden ders gör
dükleri hoca Molla-yı Cünôn'dur. Dolaştıkları yer 
Nüzhetgeh-i Mani'dır. Burada bulunan mübarek 
bir havuzun adı Feyz Havuzu'dur. Hüsn ile Aşk'
ın aralarındaki elçinin adı Suhan'dır. Yani söz, gü
zelsöz'dür ; Hüsn'ün diyesi İsmet ve Aşk'ın lalası 
Gayret'dir. Eserdeki diğer şahıslar da bunlar gibi 
hep allegorique şahıslardır. Şairin eserde takib ettiği 
maksad, Aşk'ın Hüsn'e kavuşabilmesindeki güçlü
ğü belirtmekdir. 

Şair, böyle bir eser yazmaya gönlünün Şems-i 
Tebrizi'den aldığı feyizle girişir. Hüsn ü Aşk'ın mev
zuu, kısaca şudur : 

Beni Mahabbet, Arapların baş kabilesidir. 
Ancak kendisinde bütün iyi huyları toplamış 
bulunan bu kabile büyük ıstırap içindedir. Esa
sen Mahabbet Oğulları kabilesinin ıstırap çek
memesi mümkün değildir. 

Yerlerin sarsıldığı, göklerin biribirine gir
diği ve karanhkda korkunç sesler duyulduğu 
bir gece, bu kabilede, biri kız,diğeri erkek iki 
çocuk doğar. Kıza Hüs'Jn, erkeğe Aşk adını verir
ler, ve kabilenin ileri gelenleri bir araya ge
lip bu iki çocuğu, doğdukları gün, biribirine 
nişanlarlar. 

Çocuklar büyür_ ve Molla-yı Cünun isimli 
bir hocanın mektebinde okurlar. Mekteb-i Edeb 
adlı bu yerde birbirlerini seven Hüsün'le Aşk, 
Nüzhetgeh-i Mana isimli bir gezinti yerinde bu
luşup görüşürler. Herşeyi bilen ve her şekle 
giren Suhan isimli ihtiyar da bunlara rehber
lik eder. Fakat o yerlerin inzibatını sağlayan 
Hayret isimli, kudretli adam bunların görüş
melerine mani olur. İşte o zaman Suhan bunla
ra yardım eder ; birinden ötekine mektup geti-
rir. 

İki sevgili, birbirlerinden ayrı kaldıkları 
bu devrede çok ıstırap çekerler. Hüsün'ün da
dısı İsmet, ona öğüdler verir ; Aşk'm lalası Gay
ret de onu Hüsün'e kavuşdurmak için, elinden 
geleni yapmaya karar verir. 

51 T ardiyye, Divan şiirinde Muhammes adlı, 
klasik nazım teklinin hususi bir çeşididir. Muham
mes'lerde, umumiyetle her lbeşli"nin son mısra'ı, birin
ci beşli" ilk dört mısraıyle kafiyeli olur. Tardiyye'· 
!erde ise beşli"lerin son mısraları, birinci beşli'nin 
ilk mısralarından ayn bir kafiye ile, kendi arala
ı-ınd;ı kafiyelidir. 
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Aşk, Molla-yı Cuniln'dan aldığı fetva ile 
kabile büyüklerine baş vurarak Hüsn'e talih 
olduğUııu bildirir. Fakat kabilenin ileri gelen
leri, Aşk'a, Hüsn'ü elde etmenin çok güç ol
duğunu söylerler : Bunun için, bin başlı ejder
hayı öldürmek ; mumdan gemilerle ateş der
yasından geçmek; cadılarla, sihirbazlarla dolu 
gam harabesi'nin bin yıllık yolunu yürümek 
ve matem sarayı'na varmak gerekir. Aşk bü
tün bunları yapabilir ve kalb diyarı'na varıp 
oradan kimya getirebilirse ancak o zaman Hü
sün kendisine verilecekdir. 

Aşk'a bu işler çok kolay görünür. Lalası 
Gayret'le birlikte hemen bu tehlikeli sefere 
çıkar. Fakat yola düşmesiyle, içinde zalim bir 
dev bulunan bir kuyuya düşmesi bir olur. Bir 
sabah Suhan yetişerek onlara bu kuyudan kur
tulmanın yollarını gösterir ve bir kuş olarak 
uçup gider. Aşk ile Gayret tekrar yola düşerler. 

Kış gelmişdir. Aşk, dondurucu soğuklar 
içinde gam harabesi'nde yürür. Burada kor
kunç ve sihirbaz bir cadının tuzağına düşer. 
Cadı Aşk'a aşık olınuşdur. Mukaabele görme
yince onu çarmıha gerer. Fakat yine Suhan ye
tişerek Aşk'ı bu çarınıhdan kurtarır. 

Daha Suhan'ı görür görmez Aşk, ona 
Hüsn'ü sorar, ona der !d : 

Tardiyye 

Hoş geldin eyii. berld-i canan 
Bahşe-t ha.na bir nüvid-i cinaQ_ 
Can .2la fedii-yı ıyd-i clinan 
Bisüd ola mı ürnid-i canan 
Yarin bize bir selamı yok �'.!. 

Ey hızr-ı fütiidegan söyle 
Bu sırrı edüb ıyiin söyle 
Ol sen bana terceınan söyle 
Ketm-etme yegan ye

.
gin söyle 

Gam defterinin tem.iim.ı yok rn1,1. 

Ya Rabb ne intizardır hl! 
Geçmez nice rüzgardır by 
Hep gussa vü lıarhArdır b'! 
Duysam ki ne şivekardır hl! 
Vuslat gibi bir rnerimı 

_
yok m� 

Kam aldı bu ç�rhden gedalt\r 
Ferdiilara kaldı işnlilar 
Durmaz mı o ahdler veflitar 
�eçnıez rni bu etdiğim dua'la\' 
Hal-! dilin intizamı yok ın� 

Dil hayret-i garnle lal kaldı 
Galib gibi hi-mecal kald� 
Gönderdiğim arz-ı hil kaldı 
El'an bir ihtimal kaldı. 

. 

hısiifın o yerde ,ıirnı yok m1;! . . 
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Suhan, Aşk'a "Sen Hüsün adını unutduğun 
için Cadı'nın tuzağına düşdün. Kurtuluşunun 
tek tılsımı Hüsn'ün adıdır. Şimdi burada bu 
isim söylendiği için, bak Cadı mahfoldu. ! der 
ve Aşk'a Hüsn'ün gönderdiği tılsımlı bir kılıç 
verir ; Hüsn'ün Aşk'a hem sadık hem de aşık 
olduğunu bildirir. Bu kılıçın ismi Tig-i Ah'dır. 
Hüsn Aşk'a Aşkar adlı bir de at yollamışdır. 

Aşk, bu ata binerek yoluna devim eder; daha 
birçok zorlu vakalardan sonra ateş deryisı'nın 
kenarına ulaşır. 

Üzerinde mumdan gemiler gorunen bu 

diyarda, devler, Aşk'ı bu gemilere davet eder
ler. Fakat Aşk bunlara kanmaz. Bu deryanın 
ancak uçularak geçileceğini anlar. Nitekim, 
Gayret, kanadlanarak denizi geçer. Fakat Aşk 
uçamaz. O zaman Hüsn'ün gönderdiği eşsiz 
at dile gelir; Aşk'ın uçamıyacağını anlayınca 
Ankaa gibi süzülüp karşıya geçer. Aşk'ı Çin 
sihiline ulaştırır. Aşk, orada Çin Şahı'nın kızı 
Huşrüba ile karşılaşır. Kız, Aşk'ı o kadar sevgi 
ile karşılar ki Aşk aldanır; Kızı Hüsn zanneder 
ve elindeki Tig-i ah'ı Huşrübi'ya verir. Bunun 
üzerine Huşrübi, Aşk'ı Zitüssuvar isimli bir 
kal'eye götürür ve kendisi kaybolur. Bu, kapı
sı olmayan, duvarlarında putlar, nakışlar bu
lunan, zorlu bir yerdir. Aşk burada tehlikeyi 
anlar fakat kurtulamaz. Hemen bütün çektik
leri tekrar başına gelir. Cadılarla, gullerle yap
tığı savaşları tekrarlamak zorunda kalır. Yi
ne de her tarafını gezip müşküllerle karşılaş
tığı bu kal'eden çıkacak yol bulamaz. Aşk ümid
sizliğe düşer. Elinde Tig-i ih'ı olmadığı için 
Allah'a yalvarmakdan başka çaresi kalmaz. 
O zaman, yine Suhan, bülbül kıyafetinde gele
rek Aşk'a kal'eye ateş vermesini söyler. 

Kal' e yanarken önünde birçok defineler 
açılır. Aşk, bunlara bakmaz bile . .  Kal'eden kur
tularak kendini sonsuz bir yola atar. Yolda has
talanır, atını kaybeder ve yaya kalır. Yine Su
han bu sefer de hekim kıyafetinde gelerek onu 
Kalb Hisarı'na götürür. Bu öyle bir hisardır 
ki içinde Aşk'ın evvelce aldandığı binlerce Huş
rübi vardır ve bunların hepsi bir tek sultana 
tabidir. O sultan da Hüsn'dür. Suhan burada 
Aşk'a esrar-ı hafiyye'yi öğretir. Onu Hayret'e 
teslim eder. Hayret de Aşk'ı Hüsn'le vuslata 
ve birliğe ulaştırır. Aşk, birlikde ayrılık olma
dığını, dolayısıyle Hüsün'le Aşk'ın aynı oldu
ğunu burada anlar. ! 

* * * 

Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk'ı haklı bir fahriyye ile 
bitirir. Güzel ve kudretli eserini başarıyle nihayete 
erdirmenin şevki ve güveni ona kendi sanatı hakkın
da m.ühim. sözler söyletir, Galib, burada der ki ;  
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Tarz-! selefe tekaddüm etd"un 
Bir başka lügat tekellüm etdbn 
Billih bu özge maceriidır 
Sen bakma ki defter-! belidır 
Zannetme ki şöyle böyle bir söz. 
Gel sen dahi söyle böyle bir söz 
Erbi.b-ı suhen temam ma'lum 
İşte kalem işte kişver-! Rum 
Engüşt-i hata uzatma öyle 
Beş beytine bir nazire söyle52 

Hüsn ü Aşk'ın te'lifindeki büyük sanat ve olgun
lukla mukaayese edildiği zaman, bu son mısralar
daki iddialar, bir parça genç yaşların heyecanları ve 
nefse itimadları gibi görünürse de, Hüsn ü Aşk gibi 
eseri, henüz 26 yaşında iken yazan bir divan şairini, 
iddiasında aşırı bulmamız kolay değildir. Bununla 
beraber Şeyh Galib, eserinin te'lifinde hiç bir zaman 
köksüzlük iddia etmez. Hatta : 
Esriirmı Mesnevi'den aldım 
Çaldımsa da pılri malı çal�· 
Diyecek kadar, eserinin en büyük kaynağını iftihar
la haber verir. Bu eserde İran edebiyatındaki tanın
mış tasavvuf eserlerinin fikir hatta motif olarak çe
şidli te'sirleri vardır. Sebk-i Hindi ise, Şeyh Galib'in 
en çok bu eserinde aşikar ve yine en çok bu eserinde 
millileşmişdir. 

Bu millileşmenin bir çizgisi de, şairin böyle umu
mi ve allegorique bir mesneviye mesela doğup bü
yüdüğü yerden yani İstanbul'dan bazı isimler ve renk
ler işlemesindedir. 

Eserde Hüsn'ün güzelliği tarif edilirken : 
Gerden leb-i cüda serv-i siınib. 
Guyii ki Boğ!!ziçi'nde mehtab�4 
denilmesi böyledir. Yahud, bir kış ve gece tasviri ya
pılırken ara yere : 

SüdlJce'de kaldı Cedvel-i Slm55 
gibi mısralar konulması da böyledir. 

Hüsn ü Aşk'da bilhassa ses bakımından diğer 
kuvvetli hatıralar, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'un
dan akseden sadalardadır. Mesela Hüsn ü Aşk'daki : 
Kim gevber-i Hi!sn'e tallbfın 'Len; 
Gavgi-yi taleb4e galibim.·. be�ır. 

mısraları, Leyla vü Mecnun'daki : 
Ta'ıllir-i hara�e talibim. kıt 
inııaaı.ı.� Jd galibipı. b�n;'' 

söyleyişini tedai ettirir. Şeyh Galib'in : 
Ma'zür tut ey refik ına'zür58 

mısra'ı, Fuzuli'nin : 
Ma'ziirsun ey nigiir ma'zm59 

-----
5� Hüsn ü Aşk, s. 90-91. 

58 Hiisn ü Aşk, s. 91  
54 Hüsn ü Aşk, s. 2 1 .  
55 Hüsn ü Aşk, s. 60. 
56 Hüsn ü Aşk, S. 55. 
57 Hüsn ü Aşk, beyit: 300. 
58 Hüsn ü Aşk, s. 53. 59 Hüsn ü A�k. beyit: 1882. 
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söyleyişine çok yakındır. Fuzuli'nin eserinde, 
la'ya annesının verdiği öğüdler arasmdadıki : 

Kız-seh ucuz olma kadrini bi1°0 
sozu ; Hüsn J Aşk'da dadısı tarafından Hüsn'e 
len öğüdlerdeki 

Kız-s� kerem eyle sen giran 01sı 
mısra'ına örn�k olmuşdur. 

1 * * * 
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Ley-

ven-

Hüsn ü Aşk'ın dil bakımından diğer bir husu
siyeti tıpkı Leyla vü Mecnun'da olduğu gibi onun 
da mısraları arasında sade Türkçe ile ve bazen öz 
Türkçe ile terennüm edilen söyleyişler bulunmasıdır. 

Bir sürçen atın başı kesilmez 
. i .  

Can vermek olur da dönmek olmaz 

Allah ne verir ki kul götürmez 
gibi, darb-ı meJel havası taşıyan, bu mısralardan baş
ka çok sayıda köyleyişler, eserde ya çok sade yahud 
öz Türkçedir. I 

Hüsn ü AŞk, bir külliyat halinde basılan Galib 
Divanının sonupdadır. Eserin müellifinin el yazısıy
le bir müsveddesi, Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
Halet Efendi kitapları arasındadır. (No : 171)  

Mevliinii !Celaleddin Riimi'nin Mesnevi' -
sinde kendi eliyle yazdığı ilk 18 beyit, büyük Mes
nevi'nin bütün . manasını kendinde toplayan, veciz 
ve kudsi bir söyleyiş sayılmışdır. Denilebilirki Ga
lib Dede'nin Hüsn Ü Aşk'indaki Beni Mahab
bet Kabilesi'nbı destanı da, 14 beyit içinde, ila
hi aşk ateşiyle; yananların ve dolayısıyle Hüsn ü 
Aşk'm esasını ve üslubunu hulasa eder. 

Dil-zinde-i fe-yz-t Şems-i Tebrlz 
Ney�p$lre-i 'hıt'wne-i Şekeı·-riz. 

Bu ı-esme �0>1-h beyan-ı a'-k,. 
Sörler · lıana distan"ı aşkı 

'Khn vardi �ı,-ab'da b�r kahHe 
J'füs�ec'mi'i haslet-i. cemil� 

Serlevha-i. defter-i fütüvvet 
,S.er.hayl-i Arab\ Beni Mahabbe!; 

1 
Anıına ne kabile kıble-1 derd 
.;B.il�üınle siyaıı:-lıaht ü ru-,zerd 

1 
Giydikleri aftllh-ı· temmuz. 
:İçt�kleri şu'hd, cihan-suz, 

\ 
Vadileri rik ii şişe-i. ganı 
'.Kumlar sağısınca hüzn ü miU�� 

ı 
)Iargehleri 4iud-ı.1 ah-ı hirman 
Sohbetleri :ney grhi hep efgan. i 

60 
61 

Hüsn ü Aşk \byeit, 652. 
Hüsn ü Aşk, 1 S. 48. 

1 ı 
1 
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Her birisi bir mgare urgun 
Şemşir gibi deham pür-hun 

Erzakları bela-yı nagiih 
Ateş yağar üstlerine her gah 

Ekdikleri dane-i şerire 
Biçdikleri kalb-i pare pare 

Anlar ki kelama can verirler 
Mecnun o kabiledendi derler 

Her kim ki belaya mürtekibdir 
Elbet o ocağa müntesibdir 

Sattıktan hep meta-ı candır 
Aldıkları siiziş-i nihandır 

"Gönlü, Şems-i Tebrizi'nin feyziyle canlanmış, 
tatlı sözler saçan ney parçası kalemim;" 

"Aşk üslubunu bu tarza koyup, bana aşk des
tanını söyler." 

"Ki, Arap diyarında bütün güzel huyları kendin-
de toplamış bir kabile vardı." 1 

"Cömertlik ve büyüklük kitabının serlevhası 
olan bu kabile, Arab kabilelerinin başıydı ve adı Be
ni Mahabbet'di." 

"Ama ne kabile... (Kabile değil) derd kıblesi 
gibi (bir toplulukdu) . Hepsinin bahtı siyah ve yüzü 
sarıydı." 1 

"Giydikleri temmuz güneşi ; içtiltleri, cihanı ya
kan alevdi." 

"Vadilerinde gam kumu, gam sırçası vardı ; kum
lar sayısınca hüzün ve matem (içindeydiler) ." 

"Çadırları, yoksulluk ahının dumanından ya
pılmıştı, konuşmaları, ney gibi hep feryad halindeydi." 

"Her birisi bir sevgiliye vurgundu ; ağızları kı
lıç ağzı gib!, kan doluydu." 

"Yiyecekleri birden bire gelen belalardı, üstleri
ne ateş yağardı." 

"Toprağa kıvılcım taneleri ekiyor, parça parça 
olmuş kalbler biçiyorlardı." 

"Söze yeni bir hayat veren (şair) ler, Mecnun'
un o kabileden olduğunu söylüyorlardı." 

"Üzerine bela almak istiyen herkes, elbet o ocağa 
mensup olacaktı." 

"Durmaksızın can malını satıyor, (ve karşılığın
da bağırlarını) için için yakan (sevgiyi) alıyorlardı." 

Galib Dede'nin, bunlardan başka Şerh-i Ce
zire-i Mesnevi ve Es-Sohbetü's Safiyye adlı, iki 
eseri daha vardır. Bunlardan birisi Yusuf-ı Sineçiik'
ın Cezire-i Mesnevi adlı eserinin şerhidir. Cezire-i 
Mesnevi, Mevlana Celaleddin in Mesnevi'sinin her 
cildinden yüzer beyit seçilerek tertiplenmiş bir eser
dir. 

İkincisi, Trabzonlu Kusec Ahmed Dede'nin 
Er-Risaletü'l-Behiyye adlı eserinin şerhidir. Asıl eser, 
Allah'a cezbe ve irfan yoluyle varılabileceği müdde
ası üzerinde yazılmışdır. 

TÜR K  EDEBİY A Ti TARİHİ 

Şeyh Galib'in, Mevlevi şairlerine aid bir de Tez
kire yazmaya başladığı fakat bu eseri henüz başlan
gıçta iken en yakın dervişi Esrar Dede'ye devrederek 
ona tamamlatdığı hakkında ileri sürülen fikirler he
nüz tevsik edilmiş değildir. Ancak Esrar Dede'nin 
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye'si, bu mevzuda 
yazılmşı, Şeyh Galib hakkındaki bilgi veren, kıymet
li bir eserdir. 

* * * 

Şeyh Galib, bilhassa Hüsn ü Aşk'la Türk ede
biyatında haklı bir şöhret kazanmış ; samimi ve de
vamlı bir sevgi ve takdir uyandırmışdır. Tanzimat 
Edebiyatının kurucu şairlerinden Ziya Paşa'nın Ha
rabat mukaddimesinde Galib için söylediği : 

Guya ki o şair-i yegane 
Gelmiş bu kitiib içün cihiine 

mısraları, bu Tanzimat Şairi'nin de isabetli sözlerin
den olmuşdur. 

Şeyh Galib'in diğer bir Tanzimat şairi, Abdül
hak Hamid üzerinde de kuvvetli te'siri vardır. Ha
mid'in şaheserlerinden biri olan Makber'de Galib'
in muralarından aksetmiş sesler bulunması bunu gös
terir. 

Bir misal olarak Makber'de rastlanan : 
Geçti yere etdiğinı du'alar 

mısra'ı, Şeyh Galib'in Tardiyye'sindeki : 
Geçmez mi bu etdiğinı du'alar 

mısra'ıyle aynı sesdedir. Makber mısraları arasında
ki : 

Ketnı-etnıe bu razı söyle bir bir söz 
Ben isterim ah öyle bir söz 

söyleyişi de Hüsn ü Aşk'ın sonundaki "fahriyye-i şai
rane" bölümünde rastlanan : 

Zannetme ki şöyle böyle bir söz 
Gel sen dahi söyle böyle bir söz 

mısralarını, yine ses bakımından hatırlatır. Galib'in 
daha sonraki şairlerden Ahmed Haşim üzerinde de 
bir renk ve ahenk şairi olarak te'siri devam etmişdir. 

Divan devrindt Şeyh Galib'e nazire mahiyetin
de eser yazanlardan Keçecizade İzzet Molla'nın Gül
şen-i Aşk'ı hatırlanmaya değer. XIX. asrın ikinci ya
rısındaki Divan şairlerinden Yenişehirli Avni de Hüsn 
ü Aşk'a bir nazire yazmaya çalışmış fakat bu eser mu
vaffakiyetli bir başlangıçtan ibaret kalmışdır. 

* * * 
Şeyh Galib hakkında tamamlayıcı bilgiler için, 

Tütkçede şu eser ve makalelere bakılmalıdır : 
Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye, 

Üniv. kütüp. 3894. 
Prop. Dr. Fuad Köprülü, Divan Edebiyatı 

Antolojisi, 1931.  s. 579 v.d. 
Sadeddin Nüzhet Ergun, Şeyh Galib, Haya

tı ve Eserleri, İst. 1936. 
Abdülbaki Gölpınarlı, Şeyh Galib, Sanatı 

ve Şiiri, İst. 1953; Şeyh Galib madd, T.1.An. 
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Asaf Halet Çelebi, Galib Dede, Türkyurdu 
M. 263-269 ; 1956-1957. 

Behice Kaplan, Şeyh Galib, İstanbul M. 20, 
1944. 
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İbrahim Kutluk, Şeyh Galib ve as-Sohbe-üs
Safiyye, T.D. ve Ed. D. III .  1948. 

Sedid Yüksel, Şeyh Galib, Eserlerinin Dili ve 
Sanat Değeri, Ank. 1963. 

MESNEVİ EDEBİYATI 

XVIII. asırda Mesnevi Edebiyatı'nın üstün 
eseri, hiç şüphesiz, Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ıdır. 
Asrın diğer mesnevileri bu güzel eserin seviyesine hat
ta yaklaşmış bile sayılmazlar. Ancak Nahifi'nin man
zum Mesnevi Tercümesi'dir ki asrın hatta asırların 
diğer şöhretli bir eseridir. Esasen bu devir mesnevi
lerinin en kuvvetlileri, başda Hüsn ü Aşk olmak üze
re, daha çok, dini-tasavvufi ilhamlarla yazılan ve
ya tercüme edilenlerdir. Bilhassa Mevlevi dergah
larında şiirle mus1ki ile, sema' ile yapılan, başdan 
başa sanatla birl.':şmiş ayin ve ibadetler, böyle eser
lerin heyecan ve ilham kaynaklarıdır. Nahifi'nin Mes
nevi Tercümesi de aynı şiir, fikir, musıki ve raks he
yecanlarının güzel eserlerinden biri olmuşdur. 

Nahüi 
1643 ?-1778 

* 

Mevlana Celaleddin Rumi'
nin büyük Mesnevi'sini, aynı 
vezin ve şekille, bir kere de 
Türk dili ile söylemeği de

neyen Süleyman Mehıned Nahifi, bu asrın kud
retli ve alim bir şairidir. Eserlerinin gerek sayı, ge
rek kafiye bakımından üstünlüğü, Nahifinin esaslı 
tahsil görerek yetişdiğini belirtir. 

Nahifi'nin çocukluğu ; nerede ve kimlerden oku
duğu hakkında bilgimiz yoktur. Fakat onun Mes
nevi'yi Bütün incelikleriyle kavrayacak ölçüde Fars
ça bildiği ; Arabi ve tasavvuf bildiği ve daha pek çok 
bilgilere sahip bulunduğu, eserlerinden bellidir. Ay
nı zamanda hattat olan bu şair Türkçeyi de, Mesne
vi'yi bu dille söylemeği başaracak kadar iyi biliyor
du. Mensup olduğu milletin edebiyatına, bazı ölüm
süz mısralar bırakacak kadar da şiir sanatı'na vakıf 
bulunuyordu. 

Nahifi, İstanbul'da doğmuşdur. Babası, Yazı
cı Salih Oğlu Abdurrahman Efendi'dir. Meşhur Hat
tat Hafız Osman'dan icazet aldığı, onun gençlik dev
rine ve hat sanatındaki salahiyetine aid elde edilen 
bilgilerdendir. Memur olarak önce yeniçeri kaleminde 
çalışmış ; 1682 de yine Memuriyetle Mısır'a gitmişdir. 
Mısır'a giderken uğradığı Konya'da Mevlana Türbe
sini ziyaret etmiş ve Mevlevi tarlkatine girmişdir. Mı
sır dönüşünde Türkiye'nin İran elçisi Ebu Kavuk 
Mehmed Paşa maiyetinde, Yazıcı olarak İran'a gön
derilmişdir. 1ran'da bu memleketin alimleri ve şa
irleriyle sohbetlerde bulunmuş · bu arada dört ha-rfi · ' ' 
ı e ye farisi hürmet ve rafıziliğe lanet ifade edenJ hi-

civler söylemişdir. Tekrar İstanbul'a dönüşünde, Şe
hid Ali Paşa'nın Divan Efendisi olmuş fakat Paşa' -
nın huysuzluğuna dayanamıyarak bu vazifeden çe
kilmişdir. Yine Şehid Ali Paşa'nın tavsiyesi üzerine, 
Kadıasker Arif Efendi'den dul kalan bir hanımla ev
lenmiş, iki sene sonra boşanmış ve bir daha evlenme
mişdir. 

1719 da Avusturya Büyük Elçiliği'ne gönderilen 
Silahdar İbrahim Ağa (Paşa) maiyetinde Avustur
ya'ya gitmiş, dönüşünde Divan-ı Sultani hocalıkların
dan Baş Mukataacılık makaamına getirilmiş ve 1 726 
da Şıkk-ı Sani defterdarı olm.uşdur. Yaşlılığında Da
mad İbrahim Paşa'nın takdirine mazhar olan Na
hifi, Habibü's-Siyer tercümesi için kurulan heyetde 
bulunmuş; nihayet, 1738 de yüz yaşına yakın bir ih
tiyar olarak, İstanbul'da vefat etmişdir. Kabri Top
kapı dışında, Maltepe Caddesi üzerindeki mezarlık• 
dadır.1 

Süleyman Nahifi, deırinin büyük bir dil, din 
ve tasavvuf alimidir. Şiirde manzume'den ziyade 
mısra ve beyit söylemenin sırrına varmış, kudretli 
bir şairdir. Bütün bunların yanında çok çalışan ve 
çok yazan bir muharrirdir. 

Divan'ı, Kaside-i Bürde Tahınisi ve Şerhi, 
Banet Suad Tahınisi ile Hilyetü'l Envar'ı, tanın
mış ve sevilmiş eserleri arasındadır. 2 Bu şairin : 

Na:hiffnin bir şecere'si için Bk. Amil Çele
bioğlu, Mesnevi Şerif ve Manzum Mesnevi Ter
cümesi, S. C. İst. 1 967. 

2 Nahifi'nin çok sayıdaki eserlerinin umumi 
bir listesi, Amil Çelebioğlu tarafından çıkarılmışdır, 
Buna göre !Nahifi'nin eserleri şunlardır: 

1 .  Divan, 
2. Hilyetü'l-Envar, 
3. Mevlidü'n-Nebi, 
4. Hicretü'n-Nelbi, 
5. Ravzatü's-Safa, 
6,, Zühürü'l-ahire, 
7. Enfüsü '!-afak, 
8. Manzlıme-i Akaid, 
9. Mev'izatü'n-Nüfus, 

1 O. Nasihatü'l-Vüzera, 
1 1 . T evhid-i Hakk, 
1 2. Mi'raciyye, 
1 3. F aziletü" s-Sıyam, 
1 4. Adab-ı Taarikat ve Kavaid-i Hakikat, 
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Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım 
Kurbanın olanı var mı benim bunda �ünahıın 

gibi sade, samimi ve aşıkane söyleyişleri, divan şiiri
ne belki de 

Saçımda siyahım var 
Bülbül gibi ahım var 
Göz gördü gönül sevdi 

l 
\ 
' Benim ne günahım var ! 
1 

gibi halk manilerinden aksetmiş deyişlerdir. Nahi-
fi'nin bu beyti onun, söylendiği andan it�aren dil
lerde kalmış terennümlerindendir. Aynı şairin diğer 
beğenilmiş söyleyişleri arasında : \ 
Kanı selamı kanı bir peyamı cananın 
Sabii senin de işin hep hevi imiş ha�ta 
Cihan cihan gam-ı nadide var derünulJ\dııı 
Bu derd-i işk görünmez bela imiş harfli 

gibi zarif ve ustalıklı gazel beyitleri ; bazah, baştan 
sona kuvvetli, yek-avaz gazelleri vardır.Bu : tarz şiir
leriyle bir aşk şairi hüviyeti gösteren N ahifi;nin : 
Lazım degül iniiyeti ehl-i tekebbürün 
Bahşeyledik atasını vech-i abüsuna 

Tarzında, yine dillerde kalmış, içtimai ha�t tecrü
belerinden aksetme, tok ve hikemi beyitleri 1ve böyle 
şiirleri de vardır. Bir seher vakti bir bülbül \feryadıy�e

. 
kendi _hicranı �rasınd_a b�yük yakınlık �ula� şa

ırın, üzerınde çok ışlenmış bır tem olmasınaı ragmen 
samim� ve orijinal bir ifadeyle söylediği : ' 

Seherde başlayub ah ij figiine ey büJbül 
Seninle ağlayalım yl!ne y§ne ey bülbül 
O gül-iziir elemi bende, gül gşmı stinde 
Yeter figan ü enine bahane ey bülbül , 
Yakar ciğerleri eyler hariib sineleri 
Bu süz-i nale bu hünin terane ey bülbül 
Dem-! seherde Nahifi'den old.u tuhfe �na 
Bedihi bir gazel-! şairane C:f bülbül 

gibi gazelleri de yek-ahenk bir duygu ve f üş ünce 
bütünlüğü içinde terennüm edilmişdir. 1 1 

* 

Fakat Nahifi'yi Tür� ede-
Manzum Mesnevi biyatında ebedileştirfn en 

Tercümesi tanınmış ve sevilmiş eser, 
onun manzum Mesneyi Ter-

cümesi'dir. Nahifi, Mesnevi'yi büyük bir saygı ile ; 

1 5 . Mübahase-i Kaza vü Kader, 
1 6. Mecmi'ia-i Resai!, 
1 7. Risale-i Hıdrıyye, 
1 8 . Risale-i Hakemiyye, 

1 

l 
i 

1 9 . Kasi:de-i Bürde T ah misi (Arapça, Farsca, 
Türkçe) ve Şerhi, 

20 .  Banet Suad Tahmisi, 
2 1 .  Kaside-i Lamiyye Şerhi, 
2 2 .  Kaside-i Emaliyye Şerhi, 
2 3 .  Kaside-i Muradiyye Tahmisi, 

Bkz. Mesnevi-i Şerif ve Manzum Nahifi Ter-
çÜmesi, .  S. D. İst. 1967, \ 
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şuıirlu ve ileri bir manzum tercüme anlayışı içinde 
türkçeleştirmişdir. Bunun için, Mcsnevi'nin Türk
çedeki söyleniş sırlarını araştırmış ;  Arabi ve Farisi
deki bazı ifade kolaylıklarının "Türkçenin ahengi hu
susiyetleriyle sağlanabileceğini düşünmüş ; velhasıl 
Mevlana'nın Farisi beyitlerini Türkçe beyitler hali
ne koymağa çalışmışdır. 

Onun, eserinin ön sözünde, manzum tercüme
nin nasıl olması lazım geldiği hakkında söylediği şu 
sözler, Nahifi'nin gerek dil bilgisi, gerek tercüme sa
natı bakımından dikkate değer ifadelerdir: 

"Kemal sahiplerine aşikardır ki Arabi ve Fari
si'de bazı az söz, çok mana ifade eder. Türkçe söy
lemek gerekince daha çok söz istediğinden aslına ay
nen uymaya imkan olamaz. Bazan da iş tersine olup, 
manayı ifadeden çok vezin .bütünlemek için ilave söz 
söylemek gerekir. Böyle beyitlerde maksad, müte
radif kelimelerle ve tefsir yoluyle ifade olunmuşdur; 
(tercümede) hazan çok az bir tasarruf kafi gelmiş, 
bazı mısralar ve beyitler ise, zamanın kullanışına uy
duğundan (hemen) olduğu gibi bırakılmışdır." 

"Gizli olmaya ki bu güzel nüsha, gerçi tercüme 
adıyle sona ermişdir. Lakin bu marifet güzeli, Azra 
sıfatlı, (bakire) afif bir kadındır ki hakikate mah
rem olmayanlarla tarikat'e yabancı olanlardan gü
zelliği örtülü ve visali yasak olduğundan herkes onda
ki mana güzelliklerinin eteğine el uzatamaz."3 

Böylelikle eserinin alalade bir tercüme olmadı
ğını, Mesnevi'yi Türki'ye çevirmek için daha neler 
yaptığını anlatan Nahifi; Mesnevi tercümesi için 
uzun zaman çalışmış ; bir aralık yarıda kalan bu ter
cüme, Sultan Üçüncü Ahmed'in ve Damad İbrahim 
Paşa'nın ısrarlarıyle tamamlanmışdır. 

Evvelce Mevlana Celaleddin Rumi bölümünde 
bir parçasını sahifelerimize almış bulunduğumuz bu 
tercümeden buraya iki küçük parça daha alıyoruz : 

Bu parçalardan birinin aslı, Mesnevi'de şöyledir : 
(Halife'nin Leyla'yı görmesi) 
GUft Leyli ra Halife kan tüyi 
Ez tü Mecnfuı şüd perişan ü gavi 
Ez diğer huban tü efzfuı nisti 
GUft Hamuş çün tü Mecnun nisti 

Bu "dört mısra'ın Türkçe söylenişi de şudur : 
Bir Halife Leyli'ye didi ki sen 
Sen misin Kays'e olan şuriş-fiken 
Gayrdan hüsnün değil pür-ah ü tab 
Didi : Var Mecnfuı'a sor budur cevab 

Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu mısralarının ne
sirle ve aynen tercümesi şöyle olabilir : "Halife Ley
la'ya dedi ki : Mecnun'un perişan olmasına ve sapıt
masına sebep sen misin?" 

"Sen diğer güzellerden fazla değilsin." Leyla 
da buna şu cevabı verdi : "Sen sus ! Çünki sen Mec
nu� değilsin !" , . J.4_  - - -----

3 Manzum Mesnevi: Tercümesi'ne Nahifi"nin 
ilave ettiği önsöz'ün eski ve yeni harflerle metni ve 
bugünkü Türkçe ile ifadesi için Bk: 

Amil Çelebioğlu, aynı eser, S. 1-7. 
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Böylelikle, dışdan görenler ıçın Leyla'nın gü
zelliği, başkalarından üstün değildir. Kays'ın onun 
yolunda Mecnun oluşu, ondaki iç güzelliği görme
sindendir. Bu güzellik her göze görünmez ; ona an
cak Mecnun'un gözüyle bakabilene ayan olur, bir 
özge güzellikdir." Demek isteyen Mevlana'nın bu 
son mısra'ını Nahifi : 

Didi : Var Mecnôn'a sor budur cevab 
mısra'ında hulasa etmişdir. Bu son mısra maksadı 
ifade etmekle beraber Mevlana'nın : "Sen sus ! Çün
ki sen Mecnun değilsin!" deyişi ölçüsünde de
rinliği ancak "budur cevap" sözünün inceliğinde ifa
de etmişdir. 

İkinci parça da bir hikayedir: 

{Gramerci ile Gemidnin· Hikiy�l 
Oldı bir nahv-aşni keşti-süvar 
Tutdı keştibana rüy-ı iftihar 
Didi· İıiç · nahv .okudİın mu "didi : · LA 
Didi nıst-ı ömrün olmı!j �ep tabiih 
Kalb-i keştibine düşd! pİÇ ü tiib 
oıc1ı ııamuş ıtmed! redd"i.. cevalt 
.Zevralq girdaba saldı tünd-i had 
İtdi .ol nalıvi-ye mellih lştidiid. 
Didi var .mıdır . sebihılt4en · haber 

D!di yüzmek bilmem ey piikize-ter 
l)!di külli ömrüni · itdin tebiih 
Gark oliır girdaba keşti şimdi ih 
Bunda malıv İtiıter ko iıahv'i ey püser 
Mahv ·olursan ibdan yoktur ._ata, 

Bu mısra'ların bugünkü Türkçe ile ve nesirle ifade
si de şöyle olabilir : 

" Bir dil alimi bir gemiye bindi. Kendini öven 
bir yüzle gemiciye dedi ki : Hiç nahiv okudun mu? 
Gemici, hayır ! deyince, (gramerci böbürlenerek :) 
ömrünün yarısı boşuna gitmiş, dedi. 

Gemici bu söze hiddetlendiyse de cevap vermedi, 
susmayı tercih etdi. Derken rüzgar, gemiyi bir gir
daba düşürdü. Denizci, o dilciye bağırdı : Yüzmek
den haberin var mı? 

Dilci, ey oğul, ben yüzmek bilmem, deyince 
gemici : 

"Senin de bütün ömrün ziyan oldu, çünki gemi 
şimdi girdaba gömülecek !" demek zorunda kaldı. 

Parçadaki son beyit bu kıssa'dan alınacak his
se'dir :  

"Ey oğul, burada yok olmayı bilmek gerekir. 
Nahvi bırak ! mahv olmayı (yani nefsinden yok olma
yı) öğrendiğin gün sudan da korkmaya !uzum kal
maz !'' 

* * * 

Böylelikle Nahifi, Mesnevi'nin her beyitin-
de muvaffak olmuş sayılamaz. Fakat yer yer Mev
lana'daki ihtişamlı söyleyişin Türkçe beyitler haline 
gelmesini sağlayacak bir kudret ve dirayet gösterir. 
Her halde Mesnevi Tercümesi, bu velud, çalışkan 
ve inanmış şairi ölümsüzleşdiren eser olmuşdur. 
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Nahifi, hayatı, sanatı, ilmi ve edebi şahsıye
ti, eserleri ve Manzum Mesnevi Tercümesi için, Türk
çede, şu eserlere bakılmalıdır: 

Amil Çelebioğlu, Mesnevi-i Şerif ve Manzum 
Nahifi Tercümesi, İst. 1967. ve : Bibliyografyası. 

Ali Canib, Süleyman Nahifi, Hayat M. Sayı : 
22, 1927. 

Fuad Köprülü, Divan Edebiyatı Antoloji
si, İst. 1931 .  

Muallim Naci, 
Müstakimzade 

tin, İst. 1 928. 

Osmanlı Şairleri, İst. 1 890. 
Sadeddin, Tuhfetü'l-Hatta-

Selma Emir, Süleyman Nahifi, Hayatı ve Ga
zelleri, Tez. Türkiyat Enstitüsü, 201, 1942. 

* 

Sünbülzade Vehbi' Bu asrın diğer tanınmış bir 
Mesnevi şairi, Sünbülza-

?-1809 de Vehbi'dir. 
Vehbi Maraş'da doğmuşdur. A5ıl adı Mehmed'

dir. Bir rivayete göre, babasının, Haleb'de şair Sey
yid Vehbi'nin yanında bulunduğu bir sırada, doğum 
haberi geldiğinden, kendisine Seyyid Vehbi'nin tek
lifi üzerine, bu şairin mahlası verilmişdir.• 

Vehbi'nin babası Maraş'ın Sünbülzade aile
sinden Raşid Efendi'dir. Şair Maraş'da okumuş; 
iyi bir tahsil görerek yetişmiş ve ilmiyye mesleğine 
girmişdir. İlerlemek için İstanbul'a gelmiş, burada 
müderris olmuş; sonra kadılık vazifesiyle Rumeli'ye 
gönderilmişdir. 

Uzun müddet Boğdan ve Eflak'da vazife gördük 
den sonra İstanbul'a dönmüş ve Sadrazam Koca 
Ragıp Paşa'nın himaye etdiği şairler arasında bulun
muşdur. 

Sultan Üçüncü Mustafa zamanında kendisi
ne Haceganlık tevcih edilen şair, Sultan Birinci 
Abdülhamid zamanında İran'a elçi gönderilmiş
dir. Dönüşde Türk-İran hadiselerinde suçlu gördü
ğü, Bağdad Valisi Ömer Paşa ile araları açılmış, 
daha atik davranan paşa, bazı uygunsuz hareketleri
n i  öğrendiği Vehbi'yi İstanbul'a şikayet etmişdir. 
Hiddetlenen hükümdar, şairin idamını emretmişse 
de Vehbi bu idamdan kurtarılmıştır.5 Uzun müddet 
işsiz kalan şair, Sadrazam Halil Hamid Paşa tara
fından tekrar kadılığa getirilmiş ; Rodos, Silistre, Es
ki Zağra karlılıklarında bulunmuşdur. Rodos'da iken, 
Kırım'dan tard edilen Şahin Giray'ın idamında 
vazife gördüğünden, Eski Zağra'da intikamcı Tatar
ların hücumuna uğramış ; kurtularak İstanbul'a dön
müşdür. 

1 Bu rivayetin münakaşası İçin Bkz. Ali Ca-
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Yöntem, Sünbülzade Vehbi, T.D.E.D. il, S. 82. 
Vehbi'nin İran elçiliği dolayısıyle yazdığı 

Kaside-i Tan nane isimli, manzum İran Sefaretna
için kitabımızın Sefaretnameler bölümüne ha

lkınız. 
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Son olarak Sultan Üçüncü Selinı'den iltifat 
gören Vehbi tekrar kadılıklarda bulunmuşdur. Ba
şına gelen her hadisede kadın ve eğlence düşkünü 
mizacının rolü olduğu bildirilen Vehbi, ihtiyarladı
ğında bile bu hayata devam fırsatı bulmuş ve 1899 
da 90 yaşını aşmış olarak İstanbul'da vefat etmişdir. 
Mezarı, Edirne Kapısı haricinde ise de bugün yeri 
belli değildir. 

* * * 

V chbi, yalnız bir Mesnevi şairi değil aynı 
zamanda, devrin Reisü'ş-Şiiran unvanı almış bir 
divan şairidir. Divanında, teknik ve estetik değerleriy
le takdir ve alaka görmüş, oldukça kuvvetli şiirler var
dır. Fakat bu şiirler, Vehbi'yi büyük şair diye karşı
lamamızı sağlıyacak üstülükde değildir. 

Bu şairin, Nedim'i takdir edecek ve ona nazire
ler söyliyccek bir zevke sahip olması, dikkate değer. 
Şiirlerinde, ayrıca, Sabit'in bariz te'siri vardır . Di
van şiirinin gerilemekde olduğunun farkına varması 
onun diğer mühim bir tarafıdır. Buna rağmen Veh
bi, şiirde bariz bir üstünlük ve bir hamle kudreti gös
termemişdir. 

Divan'ında çok sayıda Türkçe şiirler, arapca 
kasideler ve farisi bir divançe vardır. Bu divan 1837 
de Mısır (Bulak) da basılmışdır. Kütüphanelerde 
muhtelif yazmaları mevcuddur. Kültür ve teknik ba-
kımından kuvvetli ve lisana hakim bir şair olan Veh
bi, şiirlerinde nazirecilikden öteye geçmediği için
dir ki onun şöhretini sağlayan ve çok okunan eserle
ri Mesnevileridir. : 

* 

Vehbi'nin oğlu Liitfullah'-
Llltfiyye a ve onun şahsıyetinde di-

ğer gençlere nasihat vadi
sinde yazdığı bir mesnevidir. Bu eserinde Vehbi, yer 
yer kendi görüş ve düşünüşleri ile kendi devrinin mes'
elelerini işlemekle beraber, eseri, Nabi tarzı Mesne
vi'nin bir devamı sayılır. Bunun sebebi, Lutfiyye'nin 
Nabi'nin Hayriyye'sine nazire olmasıdır. Şair, bu ese
rinde temas etdiği ahlaki, içtimai, iktisadi ve haya
ti mevzuları, Nabi'nin mevzuları halinde ele almış
dır. Aradaki fark dildedir. ve hayatta meslek seçme 
gibi bazı bahislerde görüşlerinin Nabi'den biraz ay
rı oluşundadır. Mesela her ikisi de çocuklarına 
ilim tahsilini hararetle tavsıye ederler. Vehbi bu hu
susda biraz iğneli ve nükteli konuşur. der ki : 

lJlemi çekı;,e de farza husran 
hm se�yesi bu1maz noksaıı. 
Ateş� yansa cihan bark .olmaz 
Kopsa tüfan suya dl,!; gark olmaz; 
Cehr il� hakim ü vali alamaz 
Kalsa 'Jlleydanda da hırsız çalamaz; 

Bununla beraber, Vehbi'nin eserinde, Nabi'de de 
olduğu gibi, gençlere yüksek bir gaye, enerjik bir kal
kınma yolu ve bir hamle ufku gösterilmez. Hatta 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

bu eserlere hakim olan nasihat, fazla yükseklere göz 
dikmeden, mütevazi fakat menfaatçı bir insan olma 
ahlakı gibi görünür. 

Bunun sebebi XVIII. asır sonunda Türk mü
nevverlerinin, Batı'da dünya ölçüsünde hareket ya
pan ve yapacak olan fikri ve sosyal hamlelerden ha
la habersiz olmaları ve öyle yetişmeleridir. Vehbi'
nin eseri bize o devrin çeşitli meslek ve mes'eleleriyle 
bunların aksayan taaraflarını tanıtması bakımından, 
ayrıca, tarihi vesika değerindedir. 

* 

Sünbülzade'nin İran'a elçi 
Tulıf e-i v ehbi gönderilmesi, Farisi'yi çok 

ıyı bilmesindendi. Şair bu 
bilgisini İran'da daha da kuvvetlendirmiş ve İran 
seyahatinin bir yadigarı olarak yine oğlu Lutfullah 
için, bir çok da Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın 
oğulları Arif ve Nuri Bey'ler okusunlar diye Farsca
Türkçe manzum bir lugat kitabı yazmışdır. Bu eser 
divan şairlerinin, sanatda bir çeşitlilik vücuda getir
mek için nazım lisanını ne garip mevzularda kul
landıklarını göstermesi bakımından dikkate değer 
bir mahsuldür. Gerçi Vehbi, manzum lugat yazan
ların ilki değildir6 O yalnız Tuhfe'si ile, uzun müd
det medrese hatta mekteplerde ders kitabı olarak oku
tulan, klasik bir lugat kitabının sahibi olmakla meş
hurdur. 

Peder baba ; püser, ferzend oğul'dur hem ana 
miider 

Karındaş'dır birader, diider ü hemşire'dür 
hah er 

gibi söyleyişlerle, farsça öğrenmek istiyenlere, Şark'
ın bu Hafız devrinde, akılda kuvvetli yer bırakacak 
şekilde tertiplenen Tuhfe, değişik vezinlerle 58 kıta 
halinde te'lif edilmişdir. 

Tuhfe-i Vehbi, şairi hayatta iken ve vefatın
dan sonra uzun müddet 30'a yakın baskısı yapılan 
bir eserdir. Bu baskılar, eserin büyük ihtiyac karşı
ladığını gösterir. Tuhfe'ye, Elbistanlı Hayati Efen
di' ile Lebib Efendi tarafından yapılan şerhler de ay
nı derecede rağbet görmüşdür.7 Eser, bugün de Di
van edebiyatı araştırıcıları için faydalı bir kaynak
dır. Yazılışı 1782 tarihindedir. 

Aynı şairin bundan başka, arapçadan Türk
çeye Nuhbe-i Vehbi isimli, manzum bir lugat kita
bı daha vardır. Nuhbe, Tuhfe' den daha büyük bir 
eserdir. Müellif bu eserini çok sayıda eserden istifade 
ederek yazmışdır. Bu kitap da def'alarca basılmış ve 
Yarköylü Raşid Efendi tarafından şerh edilmişdir. 
Tuhfe'nin şerhi de matbudur. 

lr 6-'1 Divan Edebiyatında Manzum Li'ıgatler ve 
Tuhfe-i Vehbi'nin alfabetik tertibi için, Ali Alparıı
lan'ın bu isimdeki tezine bakılmalıdır. (Türkiyat 
Enstitüsü, no: 242, lıt. 1947. 
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Vehbi'nin her iki manzum lugat kitabının da 
mukaddimeleri mesnevi şeklindedir. Lugat kısım
ları, gazel biçiminde kıt'alar halinde yazılmış ve ka
fiyeleri Elifba sırasıyle, tertib edilmişdir. 

Sünbülzade'nin Şevk-engiz adlı, cinsi mevzu
lar üzerinde bir mesnevisi de vardır. Münazara 
şeklinde yazılan bu eserin kahramanları bir şeyhe 
intisab suretiyle maddi aşklardan ilahi aşka doğru 
yönelirse de eser yer yer perde dışı ve liubali bir ifa
de içinde yazılmışdır. Şevk-engiz'in çok sayıda yaz
ması ve Enderunlu Fazıl Bey' in Defter-i Aşk ve Ze
nannime'siyle birlikte matbu bir nüshası vardır. 
( 1869 1st.) 

Son olarak, Nedim tarzı şiiri kendi zayıf ahlakı ile 
birleştirerek ahlak dışı bir söyleyişe doğru sürüklenen 
Vehbi'nin eserleri umumiyetle, yüksek bir edebi kıy
mete sahip sayılamazlar. Vehbi'nin Münşeat'ı ise 
bir yangında yanarak ziyan olmuşdur. Müntehibat 
kitaplarında ve Üniversite Kütüphanesi'ndeki bir 
divan'ın sonunda (T.Y.9584) Münşeat'ından bazı 
parçalar vardır. 

* * * 

Sümbülzade Vehbi için Ömer Faruk Akün'
ün T.İ.An. deki Sümbülzade Vehbi maddesine ve 
bu maddenin bibliyografyasına bakılmalıdır. Bu ara
da baş vurulacak mühim yazılar ve eserler şunlardır: 

Ali Canib Yöntem, Sünbülzade Vehbi, T.D. 
E.D. C.I, sayı : 2, İst. 1940 ; Hayriyye - Lutfiyye, İs
tanbul M. 1 mart, 1945. 

Cevdet Paşa, Tarih, IX. S. 104 v.d. İst. 1891.  
Muallim Naci, Osmanlı Şairleri, İst. 1889. 
Recai Karaca, Hayriye ve Lutfiye Arasında 

Bir Mukaayesie, ( Tez ) İst. 1945 Türkiyat Ens. 
No : 186. 

* 
Bu asrın sonlarında Sabit, 

Fazıl (Enderô.ni) Nabi ve Nedim tarzını ib-

?-1810 tizale uğratarak, sade fakat 
laubali bir takım şiirler söy

liyen EnderUni Fazıl Bey de üzerinde alaka uyan
dırmış bir divan şairi ve bir Mesnevi yazarıdır. 

Fazıl'in asıl adı Hüseyin'dir. Sultan Birinci 
Abdülhamid devrinde, Akka Muhafızı iken Osman
lı Devleti'ne isyan eden (1775) Tahir Ömer Bey'in 
torunudur. 

Tahir Ömer, Cezayirli Gaazi Hasan Paşa 
tarafından mağlub ve idam edilmiş ; bu isyana de
vam eden oğlu Ali Tahir de Şam Valisi Mehmed 
Paşa tarafından öldürülmüşdür. Ali Tahir, Fa
zıl Bey'in babasıdır. 

Kimsesiz kalan Fazıl ve kardeşi Hasan Beyler, 
Cezayirli Gaazi Hasan Paşa tarafından himaye edil
miş, İstanbul'a getirilip Enderun'a alınmışlardır. 
Enderun'da ciddi bir terbiye ve tahsil gören Fazıl, 
buradan tabiatının rindliği ve üst üste yaşadığı üç 
aşkın sonuncusu yü:r.ünden Enderundan çıkarılmış ve 
İstanbul sokaklarında serseri bir hayata başlamışdır. 12 
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sene süren bu avare ve perişan hayattan sonra Fazıl, 
Sultan Üçüncü Selim'e sunduğu kasideleriyle dikkati 
çekerek vazife ile Rodos'a gönderilmişdir. Daha sonra 
Halep defterdarlığına; Erzurum ve çevresi müfettiş
liğine gönderilen Fazıl, İstanbul'da Nef'i tarzı hiciv
leriyle etrafı tedirgin etdiğinden yine Rodos'a fakat 
bu sefer sürgün gönderilmişdir. 

Adaya vardığı gün, orada sürgün bulunan Rei
sü'l-küttab Ratib Efendi'nin idam edildiğini öğren
miş, şiddetli bir teessüre kapılmış, bu yüzden, gözle
ri görmez olmuşdur. Affedilerek İstanbul'a dönen 
Fazıl'ın gözleri 10 yıl içinde açılmışsa da şair, bundan 
sonra çok yaşamamış ve 1810 da vefat etmişdir. Me
zarı Eyüb'dedir. 

* * * 

Oldukca hacımlı bir Divan'ı olmakla beraber 
Fazıl, Divan şiirindeki başarısından ziyade, edebi
yatımızda mesnevi'leriyle iz bırakmış şairdir. 

Onun divan tarzı manzumelerinde Nef'i, Nabi, 
Nedim ve Sabit tarzı şiirin keyfiyet bakımından de
ğersiz akisleri görülür. Teknik bakımından ustalıklı 
olmakla beraber, şairin hemen her şiirinde yer )Cr 
parıldayan ; yer yer de adileşen söyleyişleri, onun 
şiirini herhangi bir şahsiyetden mahrum gösterir. Nis
beten daha iyi söyleyişler olan gazellerinde de aynı 
vasıflar hakimdir. Şairin, yine sade lisanla söylenmiş 
şarkılarında Nedim'den beri şarkı an'anesinin icab 
ettirdiği mahalli renk, gazellerinden daha kuvvet
lidir. 

Fazıl'ın Divanının sonuna ilave edilen Defter-i 
Aşk adlı, uzun bir manzume de şair, kendi aşklarını 
anlatır. Bu aşkların bazı kirli taraflarını çekinmeden 
belirtir. Bu arada hayatı hakkında bazı bilgiler verir. 
Bu manzumede bir çingene düğününün tasviri dikka
te değer çizgiler taşır. Manzume mesnevi şeklindedir. 
Fakat Fazıl'm daha mühim mesnevileri, Hubanna
me ve zenannamc adlı eserleridir : 

H ii b a n  n a  m e Fazıl'ın coğrafya bilgisini 
ve coğrafya üzerindeki erkek güzellerinin, ya biz
zat görülerek, yahud duyulup öğrenilerek yapılmış 
tasvirlerini ihtiva eden bir mesnevidir. Bu mesnevide 
Hindistan, İran, Bağdad, Mısır, Habeş Yemen, Mağ
rip, Cezayir, Tunus, Hicaz, Şam, Haleb, Anadolu, 
Rumeli, Adalar, İstanbul, Rum, Ermeni, Yahudi, Çin
gene, Tatar, Arnavud, Boşnak, Çerkes ve Avrupa 
milletlerinden : Felemenk, Fransız, İspanya, İngiliz, 
Nemçe, Moskof ve Yeni Dünya yani Amerika güzel
leri tasvir edilmişdir. Bu tasvirlerde yer yer, doğru 
ve karakteristik görüşler bulunmakla beraber umu
miyetle indi ve şahsi intibalar hakimdir. Şair, bu ese
rini, sevgilisinin "Hangi memlekette güzel çokdur?" 
şeklindeki sualine cevap olarak yazmışdır. Eserin dik
kate değer tarafı muhtelif milletlerin ve ırkların hu
sı'.ısiyetlerini görmüş, tanımış veya öğrenmiş olarak 
yazılmasıdır. 

Z e n  a n  - n a  m e Fazıl Bey'in Huban-na
me'yi bütünleyen ikinci mesnevısı zenan-name'dir. 
Şair bu mesnevide yine her milletin kadın güzelleri-
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nin tarif ve tasvirini yapmışdır. Birinciye nisbetle da
ha geniş ve daha alaka verici bir eser olan zenan-na
me'de dikkate değer bir nokta, Fazıl Bey'in Acem 
kadınlarının güzelliğini pek beğenmiş olmasıdır. 

Bütün kadınlar içinde İstanbul kadınlarına müs
tesna yer ayıran şair, bilhassa saçlarına saba rüzga
rının bile değmediği · ev kadınlarını hürmete layık 
bir aile mahremiyeti içinde beğenir ; onlardan say
gıyle bahseder. 

Aşırı derecede süslenerek, mücevher takınarak, 
eflatun feraceleriyle çarşı pazar dolaşan kadınları 
ise yine güzel fakat fazlaca fettan bulur. 

Rum kızlarının cilvelerinin, farkında olan yazar, 
her milletin güzellerini az çok �endi karakterleri için
de tanıtır. Avrupalı yabancı güzellerden ise, daha 
çok umumi vasıflarla bahseder. 

Zenan-name 1 838 de İstanbul'da basılınışsa da, 
Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa tarafından, ede
be aykırı görülerek, toplattırılmışdır. Huban-name 
ile Zenan-name'nin bir arada ve 1793 de yazılınış 
mühim bir yazması Üniversite Kütüphanesi'ndedir. 
2650 beyit tutarındaki bu nüshanın hususiyeti, mev
zuuna hakim, usta bir ressam tarafından resimlendi
rilmiş olmasıdır. Resimler, bundan 200 sene evvelki 
eğlence yerlerini, o devrin kadın, erkek kıyafetlerini, 
doğum, baskın, v.b. sahne hareketlerini ,ev ve sokak 
dekorlarını ; ev ve sokak eşyalarını. .. tanıtmaları ba
kımından çok başarılı ve kıymetlidir. 

Zenan-name,]. Decourdemanche tarafından Fran
sızcaya tercüme edilmiş ve 1890 da Paris'de basılmışdır. 

Enderunlu Fazıl'ın fstanbul'un tanınmış köçek
lerini tarif ve tasvir eden Çengi-name adlı bir eseri 
daha vardır. Şairin dörtlüklerle tertiplediği bu eser 
de yine devrinin bazı husı'.ısiyetlerini belirtmesi ba
kımından mühimdir. 

(Enderini Fazıl hakkında, T.İ.An. deki Fazd 
maddesine ve bu maddenin bibliyografyasına; ayrı
ca, Hayat Mecmuası'ndaki, 200 Yıl Evvelin Güzel
leri isimli, resimli makaleye bakılmalıdır. (Sayı : 21-20 
Mayıs 1960). 

* 

Nedim tarzını kendi basit ruhları ve behimi duy
gularıyle birleştirip adileştirerek, büyük bir ümid 
olan Mahallileşme Cereyanı'nı da ziyana uğra
tan bir takım şairler daha, bu asrın sonunda Mesne
vi şekli ile bazı manzı'.ım hikayeler kaleme alınışlardır. 
Bu hikayeler, ekseriya edebi değerden mahrum eser
lerdir. Bunlardan bir kısmının, devrin sosyal haya
tını ve mahalli renklerini aksettirmeleri bakımından 
dikkate değer tarafları vardır. 

Bu asrın birinci yarısında yaşamış şairlerden Sub
hizide Feyzullah, (ölın. 1739) Feyzi mahlasıyle vücu
da getirdiği bir divan'dan başka Heft Seyyare, Mir'
at-ı Siiretnüıni ve Aşk-nime isimli dört mesneviden 
mürekkep bir hamse tertib etmişse de eserinde edebi 
değer bakımından kayda değer bir nokta yoktur.8 

8 Agah Sırn Levend, Feyzi'nin bilinmeyen 
Hamsesi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1 955. 
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Her halde, Mesnevi edebiyatı, arada bir küçük 
deprenmelere rağmen bu asırda son ve çok parlak 
sözünü Hüsn ü Aşk'la söylemiş ; Hüsn ü Aşk'dan son
ra da yeni bir kalkınma yapacak kaliteden sür'atle 
uzaklaşmışdır. 

N E S İ R  
XVIII. asırda Edebi nesir, geçen asrın sanatlı 

ve külfetli nesrine nisbetle oldukca sade bir nesir sa
yılır. Gerçi Veysi ve Nergisi tarzını devam ettirerek 
yine girift ve çetrefil bir nesir modasına uyanlar, bu 
asırda da eksik değildir. Fakat bu asrın en mühim 
nesircileri tarih ve tezkire nevlerinden eser veren ya
zarlardır. Ayrıca, bir nev seyahat edebiyatı mahiyeti 
taşıyan sefaretname'lerin müellifleri de asrın fayda
lı ve okunur eser vermiş imzalarıdır. Bu gibi eserler
de ise umumiyetle sade lisan kullanılmışdır. Ancak 
bu sadelik, zamanımızın dil anlayışıyle değil, XVIII. 
asrın edebi nesir anlayışı içinde düşünülmelidir. 

Diğer tarafdan bu devrin bir kısım tanınmış im
zaları da eski ve külfetli nesrin aleyhindedir. Bir mi
sal olarak, bu asrın başında, reisü'ş-şairan seçilen Os
man Zade Taib, aynı zamanda nesirleriyle de iddia
lı bir sanatkardı. Fakat Münşeat'ının başında, ne
sirde alışılmış kelimeler kullanmak, düzgün ve anla
şılır bir dıl'le yazmak lüzumundan bahsediyordu. 
Bu tarzın muhassenit-ı inşa'dan olduğunu söy
leyen Taib; bu gün kullanılan ve rağbet gören üslup 
bu üslupdur, diyordu. Kendisi de mümkün olduğu 
kadar bu tarz ifadeye rağbet ediyordu. 

Asrın yazarlarının, çeşitli alışkanlıklar dola-
yısıyle bizzat ve tam tatbik etmeseler bile, nesir dili 
için bu kanaatde olmaları ve kanaatlerini söyleyip 
mümkün olduğu kadar tatbike çalışmaları Türk ede
biyatının kendi içinden olgunlaşması tarihinin bir 
merhalesidir. 

T A R İ H  
Bu asır nesrinin Tarih sahasındaki belli başlı 

eserleri Vak'a-nüvis tarihleridir. Artık kuvvetli bir 
mazisi olan ve geçen asırda Na'ima ile en değerli ve 
zevkli eserini vermiş bulunan bu tarz tarihcilik, im
paratorluk aleminin an'aneleşmiş bir hizmeti olınuş
du. Yeni tarihciler, içtimai görüş, zengin ifade ve tas
vir kudreti bakımından Na'ima ve bu arada Na'ima 
Tarihi'nin kendisinden geniş ölçüde istifade etdiği 
Şarihü'l-Menirzade kadar muvaffak olamamak
la beraber, devirlerinin tarihi macerasını ve tarih 
görüşünü bize tanıtmak yolunda ellerinden gelen 
gayreti sarfetmekden geri durmamışlardfr. 

Bu asrın gerek vak'a-nuvisleri gerek serbest ta
rihcilePi arasında en mühim imzalar, aynı zamanda 
tanınmış birer şair olan Raşid ve Çelebizade Asım; 
Zübdetü'l-vakayi' müellifi Defterdar Mehmed 
Paşa ve meşhur Silihdar Tarihi'nin sahibi Silih
dar Mehmed Ağa'dır. " 

Bu tarihcilerin hemen hepsinin geçen asrın son
larında yetişip, eserlerini bu asrın başında vermeleri, 
Osmanlı tarihçiliğinin asıl XVII. asırda klasik bir 
cereyan olduğunu gösterir. 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Raşid 
( ?-1735) 

İstanbul'da doğan ve bu 
şehirde medrese tahsili göre
rek yetişen Raşid, şairliği 
tarihçiliğinden daha üstün 

bir XVIII. asır edibidir. Şiirden başka, hatt sanatı 
ile de meşgul olmuşdur. İstanbul'da müderrislik mes
leğinde ilerlemiş ; Süleymaniye müderrisliğinden son
ra Harameyn Müfettişliği, Haleb kadılığı ve Rumeli 
Beylerbeyiliği rütbesiyle, İran elçiliği yapmış ; dönüş
de İstanbul Kadısı olmuşdur. 1730 ihtilalinde sür
güne gönderilmiş ; Hekim Oğlu Ali Paşa zamanında 
Anadolu Kadıaskeri olmuş ve bu vazifede ölmüşdür. 
Kabri İstanbul'da Karagümrük Zincirlikuyu'sunda
ki İdris Efendi Haziresi'ndedir. 

Raşid'e vak'anüvislik 1714 de, Na'imadan 
boşalan bir vazife olarak Sadrazam Şehid Ali Paşa 
tarafından verilmişdir. Böylelikle meydana gelen Ra
şid Tarihi, Na'ima Tarihi'nin bir devamıdır. 1660 
dan 1722 ye kadar olan vak'alan ihtiva eder. Müel
lif bu eserini yazmak için, bizzat görüp duydukların
dan başka, Na'ima Tarihi'nin müsvedde halinde kal
mış sahifelerinden, resmi vesikalardan, vakayi'na
me ve sefaretnamelerden Fındıklılı Mehmed Ağa'
nın Zeyl-i Fezleke ve Nusretninıe gibi eserlerden ve 
daha başka kaynaklardım faydalanmışdır. Bununla 
beraber tarihi Na'ima Tarihi ölçüsünde değildir. ' � 
Üslubu ağır ve külfetlidir. İfadesinde çok aşırı olma-
makla beraber lüzı1msuz seci'ler dikkati çeker. Ese
rinde içtimai problemler üzerinde durulmamış ; dev
rin sosyal hayatının ve insanlarının tasvirine gereken 
yer verilmemişdir. Ancak saray düğünleri hakkında 
verdiği bilgiler etraflıcadır. Osmanlı Tarihi'nin 60 
yıla yakın macerasını hikaye etdiği için, eserinin dik" 
kate ve istifadeye değer tarafları olması çok tabiidir. 
Kütüphanelerde yazmaları bulunan Raşid Tarihi, 
önce 3 cild sonra 5 cild olarak İstanbul'da iki defi\ 
basılmışdır : (1740, 1865) 

Rişid'in, daha çok, kasideler, gazeller, tarih man
zıimeleri ve rubailerden mürekkep Divan'ı basılma
mışdır. Başta Tezkireci Salim olmak üzere bazı mü
nekkidler onun şairliğini bilhassa övmüşlerdir. 

Rişid'in bunlardan başka Sıbhatninıe adlı bir 
mesnevisi : Mora Zaferi ve muhtelif fetihler için yazıl
mış elliye yakın Fütiilıat-ninıe'si vardır. Haleb Ka
dılığı ve İran Elçiliği sıralarında yazdığı mektuplar, 
onun Münşeat'ı olarak iki ayn mecmı'.lada toplan
mışdır. 

(Rişid hakkında Bkz : Ahmed Refik, Rişid, 
Aıimler ve Sanatkarlar, İst. 1924, s. 302-328; Ali Ke
mal, Raşid Müverrih mi Şair mi? İst. 1918. M. Ke
mal Özergin, Rişid, T.İ.An. ve bibliyografyası.) 

'* 
Reisü'l-Küttab, Küçük Çe

Çelebi-zade Asını lehi Efendi'nin oğlu, şair alim 

(1'8S?_1760) ve tarihci Asım, Türk ede-• 
biyatında Çelebi Zade veya 

Küçük Çelebi Zade Asım diye tanınmışdır. İstanbul'
da doğmuş, meche&e tahsili görerek yetişmiş ; İstan
bul' da müderrislik )'apınışdır. 
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Daha sonra, Bursa, Medine, İstanbul kadılıkla
rında bulunmuş; Anadolu, Rumeli Kazı askeri ve 
Şeyhülislam olmuşdur. 77 yaşında vefat ederek Ka
yınpederi Hekim Başı Mehmed Efendi'nin Molla 
Gıirani'deki Medresesi Haziresi'ne gömülmüşdür. 

Çelebi Zade Asım, ilmi, efendiliği, zeki ve hoş
sohbet oluşuyle ııevilmiş ve tutulmuş bir 18. asır Efen
disidir. Tarihçi Raşid, Halep Kadısı olduğu zaman, 
(1723 de) Sadrazam Danıad İbrihinı Paşa, on
dan boşalan vak'anüvisliğe Çelebi-zade Asım'ı ge
tirrnişdir. Asım, Raşid'in eksik bırakdığı yerden de
vam ederek tarihine 3 Temmuz 1722 den 29 Tem
muz 1729 a kadar vuku'a gelen hadiseleri yazmışdır. 
Eserinde Damad İbrahim Paşa'nın medhi dikkati 
çeker. Çırağan sefalarına, helva sohbetlerine, kısa
ca, Lale Devri eğlencelerine bu eserde geniş yer ay
rılmasının bir sebebi de budur. Asım, tarihine bazı 
mühim ve resmi vesikaları aynen almış ; zamanında 
işlenen idari ve sosyal hataları tenkide girişmemiş, 
gördüklerini de oldukça iyi görerek yazmış, bu yüz
den güvenilir bir kaynak olmuşdur. 

Gerek sanatlı nesirle gerek sade ifadeyle güzel 
yazma kaabiliyeti yüzünden, Çelebi-zade'nin tari
hi mesela Raşid Tarihi'nden daha zevkle okunabi
lir. 

Çelebizıid9 Tarihi, bir defa M�teferrika Mat
baası'nda (1740 de) ve bir defa da Amire Matbaa
sı'nda ( 1865 de) tabedilmiştir. 

Vak'anüvis tarihciliği ise Çelebi-zade'den son
ra, Siiıni, Şakir, Subhl, İzzi, Vasıf ve Edib gibi 
şair ve tarihçiler tarafından devam ettirilmişdir. 

Aynı zamanda hem şair hem de hattat olan 
Asım'ın Divan'ı matbu' fakat eksikdir. ( 1851) Şa
irinin kendi eliyle düzeltilmiş ve bütünlenıniş, yaz
ma bir Asım Divanı ise Beyazid Kütüphanesi'nde
dir. (No: 5644) 234 parça yazıdan müteşekkil, Mün
şeat'ı da yine 1852 de, İstanbul'da basılmışdır. 
Asım'ın bunlardan başka, Damad İbra4im Paşa'nın 
arzusu üzerine, Gıyaseddin Nakkaş'dan Türkçeye 
çevirdiği Aciibü'l-Letiif isimli, küçük bir tercüme
si vardır. (İst. 1912) 

Şiirlerinde Nabi ve bilhassa Nedim tarzının ca
zibesi bulunan Asım, Lale Devri'nin atmosferine uy
gun şiirleriyle dikkati çeker. Aşağıdaki gazel parça
sı, onun bu tarz, canlı ve şıih söyleyişlerindendir :* 

Nev-bahirın gerçi seyr-i ·giilşen i! sahrası var 
Zevk-1 sernıi'nın veÜ andan dah! a'lisı var
Gündüzü. hurşid-rüiat' .cilvesi gernıibed� 
Giceler mehpi.relerlç_ sQbbet-i ha,lvi"ı var 
siııe-ber-sinç_ yatub bir plııter. içr� subha-dek 
Yiirdar. ki.ın almağ!. ba'iıt !eh-\ 1eldaııt 't"ııl' 

* 

C,:elebi-zade Asım hakkında araştırmalar için 
Bkz: Çelebi-zade Asım, T. l. An. Hl, 370-3 1;:1 .., l.ib
liyografyası; Ali Canib, Çelebi-zade Asım, Hayat 
M. 20, 1927, 
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Bu asrın en kıymetli tarihSilahdar Fındıklılı cisi, tarih yazmayı kendi-
Mehmed Ağa 

1658-1724 
sine zevk edinen, Silahdar, 
Fındıklılı Mehmed Ağa' -
dır. Mehmed Ağa, Zeyl-i 

Fezleke isimli tarihini ; tam bir tevazu' terbiyesi için
de, sade ve zevkli bir lisanla ;  derin ve kuvvetli gö
rüşlerle ve oldukça etraflı bir anlatışla yazmışdır. 

Mehmed Ağa� İstanbul'da, Fındıklı'da doğmuş
dur. Saray Baş musahibi Şahin Ağa'ya· yakınlığı do
layısıyle tahsil ve terbiyesini 15 yaşlarında iken gir
diği Osmanlı Sarayı'nda görmüşdür. Mehmed Ağa, 
Avcı Sultan Mehm.ed zamanında bu hükümdarın 
Lehistan seferine İştirak etmiş, Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa'nın Viyana Seferi'nde de bulunmuş
dur. 

Saray'da Seferli Koğuşu'nda ;  Hasbahçe bostan
cıları arasında;  Has Oda huddamlığında vazife gör
müş ve çuhadarlık yapmışdır. Böyle, derece derece 
yükselerek Sultan Üçüncü Ahmed zamanında Silah
dar olmuşdur. Bir aralık vezirlik rütbesiyle eyaletlere 
gönderilmek istenmişse de bu vazifeyi, eyalet halkının 
hakkını yemek korkusuyla kabul etmiyerek tekaüd
lüğü tercih etmişdir. Mehmed Ağa, Avcı Sµltan 
Mehmed'den sonra Sultan Üçüncü Süleyman, İkin
ci Ahmed ve İkinci Mustafa zamanlarında yaşamış; 
Sultan Üçüncü Ahmed'in parlak günlerini görmüş ; 
Damad İbrahim Paşa devrini kısmen olsun yaşadık
dan sonra, 1724 de İstanbul'da vefat etmişdir. Me
zarı, şimdi mevcud olmayan Ayas Paşa Kabristanı'
nda ve mezar taşı Evkaf Müzesi'ndedir. 

* * * 
Daha çocuk denecek bir yaşda iken Tarih oku-

maya merak saran ve bilhassa Katib Çelebi'nin Fez
leke'sini zevkle ve takdirle okuyarak bu esere bir zeyl 
yazmak hevesine kapılan Mehmed Ağa, bu hevesin
de sebat etmiş ve muvaffak olmuşdur. Onun Zeyl-i 
Fezleke adını verdiği tarihi ise ilim alemimizde Silih
dar Tarihi adıyla ebedileşmişdir. 

Saray'da tarih yazmakdan başka bir ihtirası ol
mayan ; buna mukabil zeki, çalışkan ve fedakar şah
sıyeti dolayısıyle sevilerek takdir ve iltifat gören bir in
san sıfatıyle Mehmed Ağa, Tarihçilikde de müteva
zı' bir yol tutmuş ve devrinin büyük alim görünmek 
istiyen tarihcilerine mahsus, girift ve külfetli bir li
sanla tarih yazmak hatasına düşmemişdir. O, tıpkı 
Evliya Çelebi gibi gördüklerini ve duyduklarını an
latan; zeki ve derin görüşlü bir muharrirdir. Eserini 
de yine Evliya Çelebi gibi, devrinin konuşma lisanı
nı esas tutarak sade ve samimi bir Osmanlı Türkçe
siyle yazmışdır. Eserinin baş Larafında ağır ve sanat
lı bir üslup denemek istemişse de bundan hemen vaz 
geçmesi çok isabetli olmuşdur. Siladar Tarihi 1654 
den 1695'e kadar olan Osmanlı tarihini anlalır. Ese
rin tertibi, sene senedir. 

Bu eseri mukaayeseli görüşle tedkik eden Ah
n>.ed ncrı.x Hey, "Silahcıar'ın yazdığı vakalar içinde 
öyleleri vardır ki, hiç bir tarihde tesadüf edilemez. 
Fındıklılı, yaşadığı asrı samimi bir lisanla tasvir eder. 

TURK EDEBİYATI TARİHİ 

Muhavereleri gaayet canlıdır. Bilhassa Mehmed-i 
Rabi'in hal'ini, halkın padişah aleyhindeki tahassü
satını bütün muhavereleriyle anlamak için mühim 
bir menbadır." Der.1 Buna göre, Zeyl-i Fezleke'
de en mühim ve en mufassal bölümler de şunlardır : 
ki doğrudur 

Fazıl Ahmed Paşa'nın Girid Seferi, Kara Mus
tafa Paşa'nın Viyana Seferi, Avcı Sultan Mehmed'in 
Ahlak ve Tabiatı ; Fazıl Mustafa Paşa'nın _ · ... � - ·  
Sultan İkinci Ahmed'in İdaresi ; Zülfikar Efend, 
Viyana Elçiliği..... Siladhar Tarihi'nde Sadrazan 
Kara Mustafa Paşa'nın Viyana Bozgunu'ndan sonra, 
saraydaki düşmanlarının nasıl harekete geçtikleri 
ve Sadrazam'ın tam öğle namazı kılacağı bir sıra
da kendini boğmağa gelenlere merdce teslim olup 
kolaylık gösterişi gibi vak'alarda tarafsız ve doğruyu 
söyleyen görüşlerle anlatılır. Mehmed Ağa, vak'a
ları anlatırken, çok kere, şahsi fikrini beyan etmediği 
halde, gerek kullandığı kelimelerle ; gerek ifadesin
deki ustalıkla ; anlatdığı hadiselerin en kuwetli ten
kidlerini yapabilmiş bir tarihçidir. 

"Tarihlerimiz, yüzde doksan mikyasda vak'a
ları, şahısları yaşatmazlar. Muhayyile kudretini bu
la bula ancak Şıirihü'l-Menar-zıide'den Na'imıi'
nın aldığı parçalarla, Evliya Çelebi Seyalıa:tnıinıe
si'nin birçok sahifelerinde; Silahdar'ın bazı sahi
felerinde bulabiliyoruz." Diyen Yahya Kemal'in bu 
sözleri de, Silahdar Tarihi, onun nesir dili ve hadi
seleri gözlerimizin önünde canlandırma kudreti hak
kında verilmiş çok mühim bir hükümdür.2 

1695 de Padişah olan Sulta,n İkinci Mustafa, 
Silahdar Mehmed Ağa'yı Nusretnıime adıyle yeni 
bir tarih yazmaya teşvik etdiğinden 1695 den sonra
ki vak'aları, Mehmed Ağa, bu sefer yarı resmi bir ta
rihci sıfatıyle ve bu isim altında tesbite başlamışdır. 
Mehmed Ağa, Saray'dan ayrıldıkdan sonra, Nusret
nıime'yi daha muhtasar bir şekilde yazmaya devam 
etmiş ve bu eserinde l 720'ye kadar süren vak'aları al
mışdır. 

Silihdar Tarihi, Türk Tarih Encümeni Kül
liyatı arasında, 2 cild olarak 1928 de İstanbul'da neş
redilmişdir. Nusretname, basılmamışdır. 

Defterdar 
Mehmed 

Paşa 
?-1716 

* * .. 

XVII. asır tarihciliğinin 
yetişdirdiği kayda değer bir 
tarih yazarı da Defterdar, 
Sarı Mehmed Paşa'dır; 
Mehmed Paşa İstanbul'da 
okumuş, Ruznamçe-i Evvel 
Kalemi'nde çalışmış, defter

dar mektupcusu ve yedi defa defterdar olmuşdur. 
Bilinmeyen bir sebeple Sultan Üçüncü Ahmed'i 

hiddetlendiren ve Selanik Muhafızlığı'yle İstanbul'-

ı Ahmed Refik, Silahdar Fındıklılı M .. hmed 
Ağa, Alimler ırc Sanatkarlar, İstanbul 1 �4, S. 236. 

2 Yahya Kemal, Resimsizlik ve .Nesirsizlik, Ede
biyata Dair, İstanbul, 1971.  
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dan uzaklaştırılan Paşa ; düşmanlarının da tezviratı 
sonunda Kavala'da idam olunmuşdur. 

Mehmed Paşa'nın serbest tarihci olarak yazdığı 
tarih kitabının adı Zübdetü'l-Vekaayi' <lir. 1671 
den 1703 e kadar, vak'aları anlatır. 

Zübdetü'I-Vekaayi', Tarihci Raşid'in istifade 
etdiği eserler arasındadır. Avcı Sultan Mehmed za
manını, bu zamandaki yanlış hareketleri, bu hare
ketlerden doğan felaketleri ve Köprülü Mehmed Pa
şa devri vak'alarını istifadeye değer görüşlerle nakle
der. İstanbul kütüphanelerinde yazmaları bulunan 
Zübdetü'l-Vekaayi', matbu değildir. Murad Molla 
Kütüphanesi'ndeki bir yazmaya ilave edilen nota 
göre, Mehmed Paşa'nın yaşadığı müddetce bilinme
yen bu eseri, vefatından sonra, çekmecesinde bulun
muşdur. 

Vasıf Efendi 
?-1806 

XVIll. asrın diğer tanın
mış bir tarihcisi Ahmed Va
sıf Efendi'dir. Vasıf Efen-
di, bir vak'anüvis tarihcidir. 

Bağdad'da doğmuş, Haleb'de, Van'da okumuş, ba
zı paşaların katipliklcrinde bulunmuş ve Amedi Oda
sı'na girdikden sonra Vak'anüvisliğe getirilmişdir. 
1786 da İspanya'ya elçi gönderilen Ahmed Vasıf Efen
di, İspanya dön:işünde Anadolu muhasebecisi, baş 
muhasip, tekrar vak'anüvis ve nihayet Reisü'l-Kıüt
tab olmuşdur. Ahlaka, edebiyata dair eserleri ve şiir
leri de olan Vasıf'ın tarih kitabının adı Mebasinü'l
Asar ve Hakaayıku'l-Ahbar'dır. 

Bu eserin ön sözünde Vasıf, İzzi TarihP'nden 
Hakim Tarihi'nden ; Çeşıni-zade ve Musa-zade 
Tarihlerinden ve daha başka kaynaklardan istifade 
etdiğini bildirir. Ancak Vasıf Tarihi ile Hakim Ta
rihi'nin birinci cildlerinin mukaayesesi, Vasıf'ın Ha
kim Tarihi'ni küçümsemesine rağmen; eserini yazar
ken Seyyid Mehmed Hakim Efendi'nin tarihinden 
hem de gelişi güzel ve fütursuzca iktibaslarda bulu
narak bir takım yanlışlıklara düşdüğü neticesini çı
karmışdır. 4 Vasıf Tarihi, hadiseleri ve kaynakları 

xvm. asnn vak'anüvis tarihçiliği 1730 dan 
itibaren (Ancak birer tarihçe meydana getil:'ebilmiş 
olan Sami, Şakir ve Rami-Paşazade'den sonra) Sulb
hi, İzzi, Hakim ve Vasıf serisinin elinde devam eder. 
Bunlardan Subhi ( ?-1 769) Divan-ı Humayun ka
tipliğinde bulunmuş, Haceganlık rütbesine yüksel
miş 1739 da vak'üvisliğe getirilmiş ve 4 sene son· 
ra bu vazifeyi İzzi'ye bırakmışdır. Tarihi, 1 730 dan 
1751 e kadar olan vak'aları anlatır. Subhi Tarihi, 
güzel, muntazam ve zevkli okunabilir bir nesir di
liyle yazmışdır. (Bk. T.i.An.) 

İzzi Süleyman Efendi ( ?- 1 755) aynı zaman· 
da mutasavvıf ve şair bir tarihçidir. Tarih'i faydalı 
ve ibret verici bir ilim telakki eden bir tarih görü
şü vardır. Subhi Mehmed Efendi'nin yerine vak'anü
vis olmuş ve 1 744 senesinden başlıyarak 1 752 so· 
nuna kadar olan vak'aları tesbit ve hikaye etmişdir. 
Muhtelif yazmaları bulunan İzzi Tari'hi, 1 785 de ls
tanbul'da basılmışdır. (Bk. T.l.An.) 
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tedkik bakımından bu ihmalleri yanında, dil ve ifa
de bakımından da cazip ve sade değildir. Bu eser 1830 
da Mısır (Bulak) da basılmışdır. Müellifi, İstanbul'
da ölmüş ve Eyüp Mezarlığına gömülmüşdür. 

T e z k i r e  

XVIII. asır Tezkireleri, tezkirecilik sahasında 
ciddi, çalışkan ve tecrübeli müellifler yetiştirmişdir. 
Bunun sebebiXV. asırda Ali Şir Neval ile başlayan 
Türk tezkireciliğinin, asırlar içinde tabii bir tekamül 
göstermesidir. Bu tekamül, tezkirelerde tanıtılan şa
hıslahn hayatları ve eserleri hakkında, mümkün ol 
duğu kadar doğru ve vesikaya dayanır bilgiler top
lamak ve yine adı geçen şairlerin edebi şahsıyetleri 
üzerinde vukuflu bilgiler vermek bakımındandır. Bu
na mukaabil, bu asrın, başta Salim Tezkiresi olmak 
üzere bazı en mühim tezkirelerinin, geçen asrın mün
şiyane nesir modasına uyularak yazılması, asrın tez
kireciliği üzerine dil ve ifade bakımından düşen, ağır 
gölgedir. 

Asrın bu vadideki ilk mühim eseri Safai Tez
kiresi'dir. (Tezkire yazarı Safai Efendi'nin asıl adı 
Mustafa'dır. İstanbul'da doğmuş_, memurluk haya
tında defter emini ve Şıkk-ı Sıini Defterdarı olmuş
dur. Tezkiresini 1719  da tamamlayarak Sadrazam 
Damad İbrahim Paşa'ya sunmuş ve Nevşehirli'den 
ihsan ve iltifat görmüşdür. Vefatı l 725'dedir.) 

Safai Tezkiresi, sade ve teklifsiz bir dil'le ya
zılmış' yer yer, teferruata yer vermiş ve bu bakım
dan Edebiyat tarihimiz i.,:in faydalı çizgiler kaydet
miş bir eserdir. Bu teferruat, zamanında lüzumsuz 
görülmüşse de bizim zamanımız için bilhassa fayda
lıdır. Şairlerin h.iyatları, mensup oldukları aileler 
ve vefat tarihleri hakkında verdiği bilgilerin dikkat 

ve araştırma mahsulü oluşu aynı ölçüde mühimdir. 
Safai, Tezkiresine 1640 dan başlıyarak 82 yıl 

içinde yetişen şairlerin hayatlarını almışdır. Kay
detdiği şair sayısı 486 dır. 

Seyyid Mehmed Hakim Efendi de ( ?- 1 770) 
lstanbul'da doğmuf, iyi tahsil görerek yetişmif, Sa
daret Mektubi Kalemi'nde çalışmış,, Haceganlığa ka· 
dar yükselmiş ve 1 753 de vak'anüvis olmuşdur. 
Mehmed Hakim Efendi, İzzi Süleyman Efendi'nin 
Hicaz'a gitmesi Üzerine ondan boşalan tarihçiliğe 
getirilmiş ve Tarihini 2 cild olarak kaleme almışdır. 
iyi ve kuvvetli müşahadelere ve inanılır haberlere 
dayanmakla beraber eseri, üslup bakımından ağır 
ve külfetlidir. Hakim'in daha başka eserleri ve şair
liği de vardır. 

! 
4 Tafsilat ıçın Bkz. Bekir/ Kütükoğlu, Mü-

verrih Vasıf'ın Kaynaklarından Hakim Tarihi, Ta· 
rih Dergisi, V, 69-76; VI, 91-122; Vll, 79-102. 
( 1953-1954) .  
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Eserinin asıl adı da Nuhbetü'l-Asar ınin Fe
vaidü'l-Eş'ar'dır. Bu tezkirenin XVII .  asır sonu ve 
XVIII .  asır başı için verdiği bilgiler daha inanılır 
bir ifadeye ve kaynaklara dayanır. Safat Tezkiresi'
nın, müellifin yazısıyle yazma nüshaları vardır. (Ha
let Efendi ve Esad Efendi Kütüphaneleri.) 

Tezkireci Sllinı, Safai Tezkiresinin en başına 
alınan takdir yazısında eseri medhetmiş fakat kendi 
tezkiresinde fırsat düşdükce Safai Tezkiresi'ni küçük 
görmüşdür. Salim'in Safai Tezkiresi'ni bilhassa lisa
nındaki sadelik yüzünden beğenmeyişi, yersiz ve hak
sızdır. 

Aynı zamanda şair olan Safai'nin şiirleri, tez
kiresi ölçüsünde kıymetli sayılamaz. 

Damad İbrahim Paşa devrinde yazılan ve Sad
razam tarafından takdir edilen diğer bir tezkire, İs
mail Beliğ Efendi'nin Güldeste-i Rıyaz-ı İrfan 
isimli, Bursa Tezkiresi'dir. 

(Şahin-zade İsmail Beliğ Efendi ( 1668-1729) 
Bursa' da doğmuş, orda yetişmiş ; Emir Sultan İma
reti'nde Zahire Katipliği'nde bulunmuş ve yine Bur
sa'da ölmüşdür.) 

Şairliği ; 269 beyitlik bir Bursa Şehrengizi ve da
ha başka eserleri de olan Beliğ'in en mühim eseri Gül
deste-i Rıyaz-ı İrfan'dlr. 

Bu eser, Osmanlı Sultanlarının, şehzadelerin, 
vezirlerin ; Bursa'da yetişen alim ve şairlerin ; musı
kişin;}.s, meddah ve tabiblerin biyografilerini ihtiva 
eder. Beliğ, eserini, faydalandığı kaynakları tenkide 
tabi tutarak yazmış, böylelikle daha çok itimad edi
lebilecek bir kitab vücuda getirmişdir. Bilhassa Bur
sa Tarihi bakımından ·ehemmiyet taşıyan bu esere 
bazı zeyiller de yazılmışdır. Eser 1884 de Bursa'da 
basılmışdır. 

Güldeste-i Rıyaz-ı İrfan'ın İbrahim Paşa tara
fından beğenilmesinden cesaret alan Beliğ, Bu sefer 
Nuhbetü'l-Asar li Zeyl-i Zübdetü-1-Aş'ar adıy
le, Kaf-zade Faizi Tezkiresi'ne bir zeyl yazmışdır. 
Onun asıl umumi tezkiresi bu eserdir. Kafzade'ye 
daha önce yazılan zeylleri nazar-ı itibare almayan 
Beliğ, bu eserinde 400'den fazla şairin biyografisini 
toplamış, şiirlerinden örnekler vermişdir. Verdiği 
bilgiler kısa olmakla beraber inanılır ciddiyettedir. 
Bu tezkire'nin matbu nüshası yokdur. Müellifinin 
el yazmasıylc bir nüshası, Üniversite Kütüphanesi'n
dedir. 

Bu asrın başında yazılan diğer mühim bir biyog
rafik eser, Vekaayi'ü'l-Fuzali'dır. Şeyhi (1666-1732) 
tarafından üç büyük cild halinde hazırlanmış, ansik
lopedik bir eserdir. 

Şeyhi, İstanbul'da doğmuşdur. Babası Emir Bu
hari Zaviyesi Şeyhi Hasan Feyzi Efendi'dir. Şeyhi 
başlangıçda medreseye devam ederek müderris olma 
yolunu tutmuşsa da babasının vefatı üzerine onun 
zaviyesine çekilmiş ve orada geniş ölçüde kitap oku
ma fırsatı bulmuşdur. Burada Şekaayık-ı Numa
niyye'ye bir zeyl yazmış olan Nev'i-zade Atai'nin 
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Hadikatü'l-Hakaayık adlı eserini çok beğendiği 
için, kendisi de buna bir zeyl vücuda getirmeği dü
şünmüş ve ciddi bir araştırma eseri olan Vekaayi'
ü'l-Fuzula, bu hevesle yazılmışdır. 

Vekaayi'ü'l-Fuzala 163'3 den 1730 başlarına 
kadar olan zaman içindeki vak'aları ve bu zamanda 
yetişen alimlerin, şeyhlerin, vezirlerin, yeniçeri ağa
larının ve alimler sınıfından olmayan şairlerin biyog
rafilerini, ölüm tarihleri sırasına göre, kaydeden bü
yük eserdir. Bu arada aynı yıllarda siyasi ve içtimai 
hadiselerine dair verdiği bilgiler, ayrıca kıymetlidir. 
Bu eserin "haber verdiği vak'alar arasında vak'anü
vislcrin yazmadıkları 1730 senesi başlarındaki hadi
seler de vardır." Eserin üçüncü cildi, müellifin vefa
tı dolayısıyle, oğlu tarafından temize çekilmişdir. Her 
eseri kolay beğenmeyen tezkireci Salim Efendi'nin, 
Şeyhi'yi hürmetle yadetmesi ve onun, eserini en mü
him kaynaklara müracaat ederek ve bazı bilgilerin 
hakikatini araştırmak için sefer yorgunluklarına kat
lanarak hazırladığını haber vermesi dikkate değer 
bir noktadır. Birinci ve ikinci cild Vekaayi'ü'l-Fuza
la yazmalarına İstanbul'un muhtelif kütüphanele
rinde rastlanır. Eserin üçüncü cildi Ayasofya Kütüp
hanesi�ndedir. 

* 

Bu asrın en mühim tezkiresi, Mirza-zade Salim 
Tezkiresi'dir. (Mehmed Emin Salim Efendi 1688-
1734) İstanbul'da doğmuştur. Babası Şeyhülislam Mir-

za Mustafa Efendi'dir. Salim, devrinin sayılı alim adam
larından ders görerek yetişmiş, İstanbul'da müderris
lik mesleğinde yükselmiş ; Selanik, Galata Kadılıkla
rında bulunmuş, bir aralık babasıyle birlikte Trabzon'a 
sürülmüş ; Damad İbrahim Paşa zamanında İstanbul 
Kadısı olmuş ; Anadolu ve Rumeli Kaz askerliklerin
den sonra, bir rivayete göre Mekke kadılığından döner
ken Şam civarında ; diğer bir bilgiye göre de mazu
len yaşadıği İstanbul'da ölmüştür. 

Salim, Divan sahibi bir şairdir. Divanında bilhas
sa muvaffakiyetli gazeller vardır. Şiirlerine devrinin 
çok sayıda şairi nazire söylemişdir. Şairliğinden başka 
hattatlığı ; te'lif ve tercüme başka eserleri de olan Sa
lim' in en mühim te'lifi tezkiresi'dir : .  

Salim Tezkiresi dikkat ve itina ile yazılmış, 
büyük bir tezkiredir. Baş tarafında devrinin sanat ve 
edebiyat anlayışı hakkında dikkate değer bilgiler ve
rir. Biyografilerini tesbit ettiği şairlerin edbi şahsıyet
leri ve eserleri hakkında verdiği bilgiler de mühim ve 
kıymetlidir. Tenkidleri doğru ve vakıfanedir. Zamanın
ın edebiyat alemindeki rekaabetlerden ve diğer 
edebi hadiselerden bahse lüzum görmesi, eserının 
değerini arttıran hususlardandır. Ancak bu XVIII .  
aı.ır tezkirecisinin aşırı derecede sanatlı nesir merakı, 
eserinin kıymetini gölgeleyen bir hareket olmuştur. 
Salim, bu bakımdan, XVII .  asır münşilerinin izlerin
de yürümüş fakat isabet etmemişdir. 

Bir misal olarak, Sultan Üçüncü Ahmed'in baş 
imamının oğlu Şair Abdurrahmandan bahsederken, 
bu üçüncü sınıf şairi : 
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Pıidişih-ı heft-kişver - malik-i memalik-i 
bahr ü her - Melik-i adil - Şihenşeh-i kerem 
-mütevisıl - Halife-i enim - Padişih-i İslim -
Selatin-i güzin'in serfirizı ve mümtazı es-Sul
tan İbn's-Sultan Abnıed-i Hin-ı Sali-i Gaazi bal
ledallahü eyyam.e devletehu ve ebbede a'vine 
saltanatihl Hazretlerinin imam-ı evvel-i fazi
letmendi mahdUnı-i Alikadr Abdurrahman Efen
di 1 
Diye tanıtmaya kalkması, hem kötü bir huluskarlığın 
hem de sözü boş yere uzatışın tipik bir örneğidir. Buna 
rağmen Salim Tezkiresi, ihtiva etdiği bilgi ve fikir ba
kımından kıymetli ve devrin münevver Sadrazamı 
İbrahim Paşa tarafından takdir edilmiş bir eserdir. 

Salim Tezkiresi, müellifin doğum tarihi olan 
1687 den başlayarak 1722 ye kadar 35 yılın şairlerini 
tanıtır ve 419 şairden bahseder. Bu tezkire, zamanında, 
mühim şöhret kazanmış, bu arada birçok yazmaları 
meydana getirilmişdir. Matbu nüshası, 1899 da İkdam 
Matbaası tarafından neşredilmişdir. 

* 

Salim Tezkiresine bir zeyl yazmak suretiyle, as
rın ortalarında, ve ikinci yarısında yetişen şairler hak
kında mühim bilgiler veren diğer tezkire sanatkarı da 
Ramiz'dir. 

(Ramiz Efendi, l 720?-1794?) Nedim Devri alim
lerinden Azizzade Mustafa Naim Efendi'nin oğludur. 
Kuvvetli bir ihtimale göre, İstanbul'da doğmuşdur. 
Hayatı hakkında esaslı bilgimiz olmamakla beraber 
iyi tahsil gördüğü ve devrinin alimleri arasında bulun
duğu muhakkaktır.) 

Ramiz Tezkiresi'nin adı Adab-ı zurefa'dır : 
1719 yıllarında başlıyarak 1783 tarihine kadar 64 se
nelik bir zaman içinde yetişmiş şairleri tanıtır. Ver 
diği bilgiler etraflı, tenkidleri isabetlidir. Eserinde 375 
şairin bibliyoğrafyası vardır. Ancak bunların hepsi 
tamamlanmış değildir. Birçok tercüme-i hallerin ta
mamlanması için boş sahifeler bırakılmışdır. Bu tez
kirenin Ramiz'in eliyle yazılmış tek nüshası Esad Efen
di Kütüphanesi'ndedir. Bu bir müsveddedir ve meş
hur alim ve hattat Müstakimzade Sadeddin Efendi 
tarafından, yeryer, tashih edilmişdir. Ramiz Efendi 
de, Salim'den geri kalmayacak derecede bir mün
şiyane nesir meraklısıdır. 

* 

Yine bu asırda Safvet Mustafa Efendi tarafından 
yazılan Safvet Tezkiresi, Safai'nin bir hulasasıdır. 
Müellifin bu hulasaya ilave etdiği bazı notlar ve Sa
ffıi'den sonraki şairler hakkında verdiği kısa bilgiler 
dikkate değer. 1 782 de yazılan bu tezkire'nin bir yaz-
ması Üniversite Kütüphanesi'ndedir. ıı; 

Asrın 1787 de yazılmış ve eksik kalmış bir tezki
resi de Mehmed Emin Tezkiresi'dir. Silahdarzacİe 
Mehmed Emin'in bu küçük tezkiresinin de bir yazma
sı Üniversite Kütüphanesi'nde, Halis Efendi kitapları 
arasındadır. 
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1796 da, Enderunlu Akif Bey tarafından yazılan 
ve Enderun'da yetişmiş 23 şairin biyografisini ihtiva 
eden Mir'at-ı Şiir adlı küçük bir tezkire, İbnül Emin 
kitapları arasındadır. Eserin adı, yazıldığı Hicri tarihi 
gösterir : 1 2 1 1 .  

* 

Sefine-i Mevleviye isimli, 
Mevlevi büyük eserin yazarı Sakıb 

Tezkireleri Dede ( ?-1732) bu te'lifinde 
Mevlevi şairlerini bir araya 
toplamışdır. Eserde Mevlevi 

Şairİeri hakkında biyografik bilgiler ve menkıbeler 
vardır. Ancak Sakıb Dede, eserini aşırı derecede kül
fetli bir nesirle ve her bakımdan yorucu bir ifade ile 
kaleme almış ve eserine kendi eliyle, okunmayacak 
bir kitap talihsizliği vermişdir. 

Bu sebeple bu asırda yine Mevlevi şairleri hakkın
da yazılan, daha sevimli bir eser, Esrar Dede Tez
kiresi'dir. 

(Şeyh Galib'in aziz dostu ve sadık dervişi Esrar 
Dede ( 1748-1796) İstanbul' da doğmuşdur. Asıl adı 
Mehmed'dir. İyi tahsil görerek yetişmiş ; Arabi ve 
Farisi'den başka, Rumca, Latince ve İtalyanca öğren
mişdir. Önce Hacegan sınıfında çalışmak veya müder
ris olmak İstemişse de Şeyh Galib'i tanıdıkdan sonra, 
derin bir samimilikle Mevlevi tarikatine girmiş ve 
Galib Dede'den bir an bile ayrılmaya razı olamıyacak 
bir bağlılıkla onun sadık müridi ve dervişi olmuşdur;, 
tarikatde gösterdiği sür'atli gelişme sonunda, yaşinın 
genç olmasına rağmen dedelik rütbesine yükselmiş
dir. Esrar Dede'nin yine genç yaşdaki ölümü üzerine, 
Şeyh Galib'in söylediği : 

Kiin ağlasun bu dfde-i dür-barıın ağlasuıı. 
Ansun benim o yiir-ı vefii-diinın ağlasu:n. 
Çeşın y dehan y iiriz i! ruhsanin ağlas.uıı. 
Başdan baş� 'hu cisın-i siyeh-ka.rım ağlasu� 
Ağyiirıın ağlasun bana hem yarim ağlasun. 
Gu� eyleyen hikayet-i Esrllr'ıın ağlasun;> 

Mısralarıyle başlayan güzel mersiye, genç dedeye 
edebiyatımızd:ı daha uzun bir ömür kazandırmışdır. 
Kabri, Galata Mevlevihanesi'ndedir.) 

Esrar Dede Tezkiresi'nin adı Tezkire-i Şuara 
-yı Mevleviyye'dir. Bu eserde 200 den fazla Mev
levi şairinin biyografisi ve menkıbeleri vardır. Esrar, 
bu hususda görülmesi gereken bütün kaynakları araş
tırmış değildir. Bu sebeple, eseri ilmi bir eser oluş ba
kımından üstün bir seviye arzetmiyor. Bununla bera
ber, tezkiresi beğenilmiş ve sevilmişdir. Bunda, Esrar 
Dede'nin samimi Mevleviliği ile, kuvvetli bir Divan 
şairi oluşunun te'siri vardır. 

Esrar Dede'nin divanı tab' edilmişdir. ( 1841) 
Müseddes, muhammes ve gazelleri, Türk divan şairle
rinin fazla iltifat etmedikleri rubai tarzındaki şiirleri 
bilhassa güzel ve kuvvetlidir. (Vefatı için söylenen 
tarihler arasında Sururi'nin : 

5 Divan, S. 139 - 140. 
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Haylfar göz yumub Esrar Dede sırroldu 
mısra'ı, bilhassa unutulmamışdır.) 

Esrar Dede;nin rubai'leri : 
Zanneyleme Esriir�ı ki divan söyle� 
Yiihud . suhan·! fikr-i. perişan söyler 
Bir harfi benim değil bu kıyl ü kiilin 
Şi'r ü gazelim Ceniib-ı Cinan söyler 

gibi, kuvvetli ve ustalıklı söyleyişlerdir. 

* 

Bu devrin faziletli ilim adamlarından Müstakinı
zade Sadeddin (1718-1787) Efendi de asrın tanınmış 
biyografi alimlerindendir. 

(Müstakimzade, Şeyh Süleyman Sadeddin Efendi 
İstanbul'da doğmuşdur. Dedelerinden iki:ıinin adları 
Müstakim olduğu için kendisine Müstaldmzade denil
mişdir. Hayatını okuyup yazmakla geçirmiş, yalnız 
bundan zevk almış bir şahsıyetdi. Naşkibendi Tari
kati'ne mensuptu. Devrinin üç büyük diliyle Türkçe, 
Arapca, Farsca şiirler de söylemişdi. Vefatı yine İs
tanbul' dadır.) 

Din, tasavvuf, edebiyat ve hat sanatı vadilerinde 
yazdığı ilmi, felsefl, biyografik eserleri mühim bir 
yekun tutan Müstakimzade'nin edebiyata dair bir 
eseri lstılabatü'ş-Şi'riyye'dir. 

Şiir, şiirde vezin, şekil ve söz sanatları mevzuunda 
yazılmışdır. Fakat Müstakinızade'nin en tanınmış 
te'lifi, Müslüman-Türk hattatlarının biyografilerini 
ihtiva eden Tuhfetü'l-Hattatin adlı aserdir. Kendisi 
de hattat olan Müstakimzade'nin bu eseri, İbnüle
nıin Mahmud Kemal tarafından, müellifinin ha
yatı ve eserleri hakkında geniş bir tedkik ve takdim 
yazısıyle birlikte 1928 de Türk Tarih Encümeni Neş
riyatı arasında basılmışdır. Tuhfetü'l-Hattatin o 
tarihde eski harflerle basılan son kitapdır. 

* 

XVIII. Asır Tezkire'leri hakkında daha geniş 
bilgiler için, şu eser, makale ve araştırmalara bakılma
lıdır : 

Ali Canib (Yöntem) ; Safai Efendi ve Eseri, 
Hayat M. 49 ; Vakaayiü'l-Fuzala, Hayat Mecmuası 
75:  Ramiz Efendi ve Eseri, Hayat M. 27, 1927. 

Fevziye Abdullah Tansel, Beliğ Madd. T. 
İ. An. il, 489-491. ve Bibliyografyası. 

Ömer Faruk Akün, Salim madd. T. İ. An. cüz. 
101, S. 130-133 ve bibliyoğrafyası. 

Sadeddin Nüzhet Ergun; Beliğ, Türk Şairleri, 
c. il, S. 809-817;  Esrar Dede, Türk Şairleri, 111, S. 
1344-1352 ve bibliyoğrafyası. 

* 

Seyahat Edebiyatı 
Sefaretnameler 

Büyük, Osmanlı İm
paratorluğu hudud
larından dış ülkelere, 
resmi vazifelerle se
yahatler, xvın. asır-
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da çoğalmışdır. İmparatorluğun, siyasi, askeri, ikti
sadi hatta kültürel münasebetlerde bulunduğu İran, 
Avusturya, Rusya, Lehistan, Fransa, İngiltere, İtalya, 
İspanya, İsveç, Purusya, Fas, Özbekistan ve Hindis
tan ülkelerine gönderdiği elçi sayısı 40 a yakındır. 

Dış ülkelerde daimi elçilik sistemi henüz teşekkül 
etmediğinden, asrın elçileri, bütün bu memleketlere, 
lüzum görüldükçe gönderilmişdir. Görülen lılzum 
başlangıçda ya bir cülus haberini vermek yahud, tahta 
oturmuş yeni bir hükümdarı kutlamak vey:O iki devlet 
arasında yeni bir anlaşma imzalamak gibi �c 
ledir. 

Bu elçiler, gittikleri memleketin uzaklığına veya 
gördükleri vazifenin ehemmiyetine göre, hazan bir
kaç ay, hazan bir veya birkaç sene süren seyahatleri 
ve vazifeleri esnasında gidip gördükleri, görüp kayda 
değer buldukları yerler ve hadiseler hakkında dev
lete rapor sunmuşlardır. Bir kısım elçilerin bu rapor
ları, kendilerine verilen vazifeyi ne suretle ifa etdik
lerini bildiren, tamamiyle siyasi takrir'lerdir. Bunların 
ekserisinde seyahat tafsilatı ve bir seyahatname çeh
resi yokdur. 

Buna mukaabil, bir kısım elçiliklere de Ahmed 
Dürri Efendi gibi, Sünbülzade Vehbi gibi asrın 
bazı tanınmış şairleri gönderilmişdir. Şairlerin yazdık
ları sefaret takrirleri, pek tabii olarak edebi bir ifadeye 
bürünmüşdür. 

Bunlardan Dürri'nin takriri, elimizde bulunan 
ilk İran Sefaretnamesi'dir. Dürri, 1721 de gönderil
diği ve başarıyle neticelenen İran elçiliğine aid yol 
intıbalarını, İran saray hayatını, sarayda yapılan tö
renleri, İran devlet teşkilatını, İran'ın komşu devlet
Jerle münasebetlerini, Türk-İran siyasi ve askeri haya
tının iç yüzünü ve daha bazı siyasi, coğrafi bilgileri, 
oldukça selis bir ifade ile hikaye etmişdir. Bu ifade, 
Ahmed Dürri Efendi'nin, Türk-İran siyasi münase
betlerini hayli zeki ve tedbirli bir elçi sıfatıyle düzelt
meğe çalıştığını ve bunda muvaffak olduğunu belirt
mekdedir. 6 

Sünbülzade Vehbi ise 1776 da gönderildiği 
İran Elçiliği sonunda Kaside·İ Tannine adıyle, 
manzum bir sefaretname yazmışdır. Bu kaside, Sultan 
Birinci Abdülhamid tarafından beğenilmiş ve şairi 
evvelce aynı hükümdarın verdiği ölüm cezasından bu 
manzumesi kurtarmışdır. 

Vehbi'nin, İran Hükümdarı Zerd Kerim Han 
tarafını tutduğu ; İran'da ve yollarda bir takım uygun
suz hareketleriyle devletin itibarını düşürdüğü şeklinde, 
Bağdad Valisi Ömer Paşa'nın gönderdiği bir şika
yetname üzerine idamına hüküm edilmişse de kısa 
zamanda, 1775 Türk-İran hudud hadiselerindeki 
asıl suçun Ömer Paşa'da olduğu anlaşılmışdır. Vehbi 
de Kaside-i Tannane'sindeki : 

Dilbeste olan lutf-ı Hudavend-i Kerim'e 
Rabt·ı emel etmez kereın-i Zend Kerim'e 

gibi, manalı ve ustalıklı sözleriyle hükümdarın hiddeti
m yumuşatmışdı. 

6 Dürr\ Efendi'nin İran Sefaretnamesi, 1820 
de Paris'de litografya ile basılmışdır. 
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Böylelikle, devrin şairleri ve nesir yazarları elin
de, Sefaretnaıne Edebiyatı, adeta bir edebi nev 
ve bir edebi çığır sayılacak, yeni bir hareket çehresi 
alıyordu. Ancak, Sefaretnamelerde, elçiler, devlete 
ve hükümdara, gerek vazifelerinin neticelerini, gerek 
gidip gördükl�ri yerlerin devletçe bilinmesi istenen 
hususiyetlerini bildirmek zorunda oldukları için sefa
retname edebiyatında, umı'.ımiyetle, sanatlı ve kül
fetli, boş nesirhakim olamamıştır. Bilhassa Batı ülkele
rine gönderilen elçiler, gezip gördükleri yerlerin tabii 
ve coğrafi durumunu ; içtimai hayatını; askeri ve ik
tisadi hayatını ; mimari, maarif ve sanayi sahaların
daki hamle ve hususiyetlerini, hasılı bu ülkelerdeki 
medeni hayatı tanıtmaya çalışırken, hemen hemen 
edebiyat yapmaya fırsat bulamamışlardır. 

Bu asırda bilhassa Avrupa memleketlerine gönde
rilen elçilerdir ki Türk-Osmanlı aydınlarının Batı 
medeniyetini nasıl görüp nasıl karşıladıklarını ; bu me
deniyetin ne gibi hayat, hareket ve eserlerine dikkat 
etdiklerini meydana koymaları· bakımından mühim
dirler. Bu Sefaretnameler, bundan böyle Garb ale
mini görmeğe ve incelemeğe devam edecek olan Türk 
Seyahat Edebiyf.tı'nın Evliya Çelebi'den sonraki ilk 
mühim örnekleridir. 

Asrın en dikkate değer sefaretnameleri ise Yirmi 
Sekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin Fransa Sefaretname
si ile Resmi Ahmed Efendi'nin Prusya Sefaretna
mesi'dir: 

28 Çelebi 
Mehmed Efendi 

* 

Sefaretaame edebiyatında bir 
merhale teşkil eden eser, 28 
Çelebi Mehıned Efendi'nin 
1721 de yazdığı Sefaretna
me-i Fransa adlı eserdir. 

Meşhur Türk Sefiri 
28. Mehmed Çelebi 

(28 Çelebi Mehmed Efendi, Edirne civarında 
doğmuşdur. Babası, Süleyman Ağa isminde bir zatdır. 
Gençliğinde yeniçeri ocağı'na girmiş, ocağın 28. or
tas�nda kayıdlı olduğu için, zamanla, Yirmisekiz Çe
lebı Mehmed Efendi diye tanınmışdır. İyi bir tahsil 
görerek yetişdi$i i�in Yeni�eri'likde �abuk ilerlem,iş ; 

Yeniçeri Efendisi, darbhane nazırı vt! üçüncü defter
dar olmuşdur. Bir aralık 1718 Pasarofça Muahedesi 
murahhas heyetinde ikinci murahhas olarak bulunmuş 
ve 1720 de İmparatorluğun Fransa Elçisi olarak Paris'e 
gitmiş, 1721 Martında aynı yılın Temmuz sonuna 
kadar Paris'de kalmışdır. 

28 Çelebi, Paris'den yurda dönünce, defter emi
ni, Ruznamçe-i Evvel ve baş . Muhasebeci olmuşdur. 
1730 İhtilalinde, Kıbrıs'da Lefkoşa'ya sürülen Çele
bi, sürgün hayatının ikinci senesinde Kıbrıs'da ölmüş
dür.) 

28 Çelebi Mebıned Efendi, Türkiye'nin Fran
sa'ya yolladığı ilk elçidir.7 Fransa'ya Türkiy'deki 
Fransız elçiliğince temin edilen bir gemi ile; yanında, 
oğlu, Said Mehıned Efendi ve zengin bir maiyeti 
ile giden Çelebi, Paris'de büyük törenle karşılanmış
dır. Türk elçisinin ve maiyet erkanının, zarif renkli 
ve heybetli kıyafetleri ; elçi'nin Fransa Kıralı tarafın
dan kabulü merasimi, Paris'de günün mevzuu ve he
yecanı olmuşdur. 

Çelebi'nin ve maiyetinin zarif giyinişleri, Fran
sız yüksek kadınları arasında Türk modası kıyafetler 
vücuda getirmişdir. 

Çelebi, o tarihde henüz 12 yaşında bulunan Fransa 
Kıralı XV. Louis'e kıymetli hediyeler sunmuşdur. 
Bu münevver ve zarif Türk elçisi her hareketiyle çev
resinde hürmet ve alaka uyandırmışdır. Çelebi, Paris'
de bir çok törenlerde bulunmuş ; çok iyi gezdirilmiş, 
Fransa'nın mühim bir kısım medeni, askeri, sanai ve 
kültürel müesseselerini görüp tanımaya muvaffak ol
muşdur. Mehıned Efendi, Paris'in kalelerini, istih
kamlarını, kiliselerini ge7miş ; resim atelyelerine gide
rek kendi resmini yaptırmış ; opera'ya gitmiş ; Paris 
Tıbbiyesini, hayvanat ve nebatat bahçelerini ; rasat
hane'yi, bazı matbaaları ve fabrikaları tetkik etmiş
dir. Böylelikle, bir tarafdan Türklerce tanınması lü
zumlu bazı Avrupai müesseselerin, zeki ve liyakatı 
bir Türk münevveri tarafından tedkiki mümkün olmuş
dur. Diğer tarafdan zarif hareketleri ve hür düşün
celeriyle, Mehmed Efendi, göründüğü her yerde Türk
ler hakkındaki yanlış kanaatleri silecek ve Türkiye 
lehinde sempati uyandıracak bir intiba bırakmışdır. 

Çelebi, Fransa'daki tedkikleri sırasında Osmanlı 
İmparatorluğu ile Fransa ve İspanya arasında, Avus
turya'ya karşı siyasi ve askeri bir anlaşma te'mini 
için gayret sarfetmiş fakat Fransızların bu hususdaki 
kaypak hareketlerini çok iyi sezerek, vakit geçirme
den, Türkiye'ye avdet etmişdir. 

Mehıned Efendi, İstanbuldan' hareketinden 46 
gün sonra Toulon'a çıkmış ; Marsilya'da kolera salgını 
bulunduğundan Toulouse ve Bordeax ve Orlean yoluy-

7 Sultan 111. Ahmed devrinde, devletin Fran
sa'ya yollamaya karar verdiği ilk elçi, Babıali tara
fınndan seçilen, Kapucıbaşı Kara İnci unvanlı bir 
kimseydi. Ancak bu kimse, Fransa'nın Türkiye el
çisi Marquis de Bonnac'ı tatmin etmemiş ve Fran-;. 
sa'ya daha liyakatli birinin gönderilmesi İcab edin
ce bu sefer Yirmisekiz Çelebi Meh.med Efendi şe
çilmifdir, 
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Türk Sefiri 28. Mehmed Çelebi ve Sefaret mensupları nın 2 1  mat'l 1721 'de Tuileries Sarayı'na gelişini gös
teren Charle3 Parocel'in bu tablosu, 2'nci Dünya Sa va�ı sırasında Güney Amerika'ya muhafaza edilmek 
Üzere gönderilirken bombalanan bir gemide yanmı�tır. 

le Paris'e varmışdır. Karadan yaptığı bu seyahat es
nasında gördüklerinden başka bütün Paris ve Fransa 
hatıralarını, güzel, zevkli ve bilgi verici ve teferruatlı 
bir üslupla yazarak hatta resimli bir takrir halinde, 
Sultan III .  Ahmed'e ve Nevşehirli İbrahim Paşa'ya 
sunmuşdur. 

Bu eserde dil ve ifade her türlü yapmacıklardan 
uzak, ciddi, tabii ve realist'dir. Çelebi, yer yer, Evliya 
Çelebi'yi andırır bir dikkatle o zamanki Paris haya
tının, Türklerce tanınması lüzumlu, en mühim taraf
larını itina ile yazmış<lır. 

Çelebi'nin, bu arada opera hakkında yazdığı şu 
satırlar, eserınin hem beğenilen bir parçasıdır ; hem 
de onun Fransa Sefaretnamesi'nde kullandığı dil ve 
üslup hakkında bir fikir verecek mahiyetdedir : 

,,Piris şehrine mahsus bir lu'b varmış ki 
Opera derlerıniş. Aciib san'atlar gösterirlermiş. 
Azim cenı'iyyet olurmuş. Kıibir-ı şehir varurlar, 
ve Vasi dahi ekseriya varub, Kııral dahi: gihice 
gelirmiş. Anı seyre biz dahi gidecek olduk. Bir 
gün entrodüktör (introducteur) Kral canibinden 
bir hintu getirüb, etbi'ınıızda bizi alub gitdikj 
Vasinin sarayına nıuttasd bir yere vardık. Ol 
mahal, mahsus Opera için yapdnıış. Herkese 
mahsus oturacak yeri var. Bizi Kııral oturduğu 
yere götürdüler Kırmızı kadife ile döşennıişdij 
Vasi dahi gelmiş, yerine oturdu, ve riciil ü nisi 
ile nıilinıiil olmuş idi. Yüzden mütecaviz envi-ı 
siz hizır idi.' 

Akşama bir saat vardı. Her tarafı kapalı 
olmağla, birkaç yüz balnıunıu yanmış, billilr 
avizelerde bi-hisib mumlar yanmış idi... Piş
gihınıızda, sazendeler olduğu mahalde, bir nıü
nakkaş kebir perde ivihte etmişlerdi. Tamam 
yerleştikden sonra, nigih ol perde ref'olunub, 
v�rişmdan bfr saray-ı azim �uhur eyledi, Salıg-� 

saray da bizebdeler, libas-ı nıahsuslarıyle, ve 
yirmi kadar peri-peyker, murassa, libas ve fis
tanlarıyle meclise şa'şaa- endaz olup, sazlar 
dahi yekpare süruda iğiz etdiler. Bir miktar 
raks olunub ba'dehhu operaya başladdar. Bunun 
maddesi bir hikiye-i mücessem göstermek. Her 
hikayeyi bir kitab edüb basmışlar, cem'an otuz 
kitab olmuş. Her birinin adı var. Her mecliste 
bir gune hikayeyi, henüz zuhur ediyor gibi gös
terirler 

Bizim olduğumuz nıeclisde bir pidişih 
varmış. Bir gayri padişahın kızına aşık olmuş 
ve talebkir olmuş. Anıma kız dahi bir gayri 
pidişihın oğluna aşık olmuş. Beyhderinde geçen 
sergüzeştleri tanıamiyle gösterdileri 

Meseli padişah, kızın bahçesine varacak 
oldu. Nazargihımızda olan saray, in-ı vihidde 
kaybolub, yerinde bir bahçe zuhur etdi ki, limon 
ve turunç ağaçlarıyle nıilanıil idi. Ve bir vakit 
oldu ki, tazarru' ve niyaz için kiliseye varacak 
oldu; ol bahçe yerinde derakab, azim kilise za
hir oldu... Atlı ve piyade askerlerle cenkler gös
terdiler ; ve gökden bulut ile adamlar inüb, ve 
yerden adamlar uçurdular. Netice-i kelim ol 
kadar hayret-feza şeyler gösterdiler ki, kaabil-i 
ta'bir değil, Ve ra'd ü berk gösterdiler ki, hele 
görülmedikce i'tinıad olunnııyacakdır. 

Bu Opera'nm kibir-ı nisdan bir nıu'teber 
kinıesne nazırı var. Kıesir-ül-nıa-sirif bir san'at 
olnıağla, iradını dahi tatbik etmişler. Azim 
miri bağlamışlar. Vafir şey hisd olurmuş ; ve 
bu şehrin havissından imiş. 

Üç saat kadar vakitde tamam olub, yine 
hi�enıize gelüb karar eyledik," 
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Fransa'ya, oğlu, Sa'id Mehmed Efendi'yi beraber 
götürdüğünü belirtdiğimiz Yirmisekiz Çelebi'nin bu 
seyahati ve bu tedkiklcri Türkiye'de, derhal, faydalı 
neticeler vermişdir : Sonradan Paşalık rütbesiyle tal
tif edilen Sa'id Mehmed Efendi (Paşa), Lale Devri'nde 
ilk Türk matbaası'nın kurulmasında büyük vazife 
görmüşdür. 

Yirmisekiz Çelebi Sefaretnamesi, Fransızlar tarafın
dan da alaka ile karşılanmış ; o, daha Paris'de iken 
(1721) hakkında eserler yazılmaya başlanmış kendi 
eseri de Fransızcya tercüme edilerek 1757 de Paris'de 
neşrolunmuşdur. Sefaretname'nin Fransa'da Türk 
muharriri Ali Suavi tarafından da bir tercümesi ve 
neşri vardır. (Paris, 1872) . 

Aynı eser, İstanbul'da, ilki 1866 da ve ikincisi 
1888 de olmak üzere, iki defa basılmışdır. Yirmisekiz 
Çelebi'nin Sefaretnamesi'nden başka, Faizi mahla
�yle söylenmiş şiirleri de vardır. Yirmisekiz . Çelebi, 
Sefaretnamesi ve diğer Osmanlı sefirleri ve sefaretna
meleri hakkında daha geniş ve toplu bilgiler için 
bakınız : 

Faik Reşid Unat, Yirmisekiz Çelebi Mehmed 
Efendi, Faizi, Aylık Ansiklopedi, C. 1 1 1 .  S. 1004 ve : 
Osmanlı Sefirleri ve Sefiretnimeleri, Ankara, 
1968 ve her Sefaretname'nin bibliyografyası. Ayrıca 
Bkz. Taha Toros, Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Hayat 
M. 7 Kasım 1968 ve bu makalenin biQliyografyası. 
(Bu makalede, Çelebi'nin Paris'deki hayatı etrafında 
teferruatlı bilgiler vardır.) 

Ahmed Resmi 
Efendi 

(1700-1783) 

* 

Asqn, ikinci, mühim sefaret
namesi'ni Ahmed Resmi 
Efendi yazmışdır. (Ahmed 
Resmi Efendi, Sultan Üçün
cü Mustafa Devri siyaset 

adamlarındandır. Girid'de ve kuvvetli bir ihtimale 
göre, Girid'in Resmo kasabasında doğ�uşdur. Kul
landığı Resmi mahlasının bu isimle alakalı bulunduğu 
söylenir. Babasının adı İbril.himdır. Ahmed Efendi 
1733 de İstanbul'a gelmiş ; tahsilini burada bütünle
miş ; Reisü'l-Küttab Mustafa Efendi'nin kızıyla evlen
miş, bir müddet Bursa'da ve Selanik'de memuriyetle 
çalışdıkdan sonra Sultan Üçüncü Mustafa'nın cü
lusunu bildirmek için Viyana'ya elçi göndermişdir. 

Viyana dönüşünden sonra maliye tezkireciliği, 
Anadolu muhasebeciliği v.b. gibi vazifelerde bulunmuş 
ve 1763 de Prusya Kıralı Büyük Friedrich (Fredrik) 
nezdine elçi gönderilmişdir. Viyana dönüşünde Sadaret 
mektupculuğu, tersane eminliği gibi vazifeler gören 
Ahmed Efendi, memuriyet hayatında Kethudayı 
Sadr-ı Ali'liğe yani Dahiliye Nazırlığı'na kadar yük
s�lmişdir. 1774 de Kaynarca Muahedesi'ni imzaya 
gıden heyetde baş murahhaslık gibi hazin bir vazife 
de görmüşdür. 83 yaşında İstanbul'da vefat eden Ah
med Resmi Efendi'nin kabri, Üsküdar'da Selimiye 
semtındedir.) 

* 

Ahmed Resmi Efendi 

Ahmed Resmi Efendi, ilk sefaret takririni Viyana 
elçiliği dolayısıyle yazmışdır. Fakat onun en tanınmış 
ve beğenilmiş eseri Prusya Sefaretnamesi'dir. 

Üçüncü Mustafa 

Prusya Kıralı Frederik'in, Avrupa'da bir itibar 
sağlamak için kendi ülkesine bir elçi gönderilmesini 
Osmanlı Devleti'nden rica etmesi üzerine elçilik vazi
fesiyle Almanya'ya gönderildiğini bildiren Ahmed 
Efendi 20 günde Tuna'ya vardığını anlatır. Kalas, 
Yaş, Hotin şehirlerinden geçerek yoluna devam eder
ken gördüğü mühim tabiat ve mimari çizgilerini kısa 
bilgiler halinde kaydeder. Kamaniç Kalesi'ni görün
ce, Dördüncü Sultan Mehmed'in Lehistan Seferi do
layısıyle, Şair Nabi'nin söylediği : 
Düşdü Kamançe bısınına nur-ı Muhammedi 
Mısra'ını hatırlar. Karakovi, Varşova, Breslav, Fran
kufrt, Potsdam şehirleri önünden geçen nehirler 
vasıtasıyle yapılan ticari nakliyatı anlatır. Nehirlerin 
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hazırladığı bu imkana rağmen birçok vilayetlerde 
halkın yoksul olduğunu, bir parça ekmek ve etle gıda
landığını söyliyerek: ,,Hayır ve bereket Osmanlı ülke
lerine mahsusdur." kanaatine varması dikkati çeker. 
Lehistan hakkında bilgi verdikten sonra Berlin intı
balarını kaydeder. Bu şehrin ticari ve mimari haya
tından, kar yığmasına ve yangına karşı alınan tedbir
lerden bahseder. Berlin ve Potsdam'da · halknı Protes
tan olduğun'u, Katoliklere düşman olup kiliselerinde 
put bulunmadığını Hz. Muhammed'in peygamber
liğini inkar etmeyip müslüman oluruz demekten çekin
mediklerini derin bir dikkatle kaydeder. 

Prusya Sefaretnamesi'nde Ahmed Efendi ile 
Frederik arasında geçen, Prut Savaşı'na dair, bir mu
havere bilhassa dikkate şayandır : 

Prusya Kıralı, Ahmed Efendi'ye önce : ,,Osmanlı 
Devleti'nin birkaç sene içinde herhangi bir savaşa 
niyeti var mıdır?" diye umumi bir sual irad etmi�1 
sonra sözü değiştirerek Prut kenarında Baltacı Meh� 
med Paşa tarafından sıkıştırılan Rus Çarı (Büyük 
Petro) ile ordusunun niçin serbest bırakıldığını Ahmed 
Efendi'den derin bir esefle sormuşdur. Türk elçisi de 
Alman Kıralına şu mealde bir cevap vermişdir: ,,Çün
ki aman demiş olan Rus Çarı'nı affetmek için," af, 
zaferin zekatıdır " inanışındaki Osmanlı Padişa
hının büyüklüğüne uygun bir hareketdi." 

Bununla beraber, Ahmed Efendi, Moskof Çarı'
nın, bu mülakatdan 54 sene evvel mazhar olduğu 
şahane bağışlayışdan dolayı Frederik'in hala büyük 
esef duymakdan kendini alamadığını, sefaretnamesine 
ehemmiyetle işaret etmişdir. 

Ahmed Efendi'nin, Türkiye'ye dönerken Tuna 
üzerinde gördüğü bir Türk kasabasındaki cami ve 
minareleri müşahade edince aylardan beri bu manza
raya hasret çeken bir ruhla büyük sevinç duyduğunu 
ifade etmesi ; ayrıca, karakteristik, müslüman-türk 
şehir dekorlarının milli ruhda uyandırdığı sevgiyi 
belirtmesi bakımından ; dikkate değer bir çizgidir. 

Ahmed Efendi'nin Brandenburg'da dikkat etdiği 
diğer bir husus da Prusya ordusunun yetişme, talim 
ve terbiye tarzıdır. Ordunun bilhassa zabitlerine büyük 
kıymet veren ; onları ceneralzade ve beyzade olan
lardan seçerek ve bu zabitlerin, güzel yüzlü ve servi 
boylu olmalarına dikkat ederek yetiştiren ordu anla
yışını, Ahmed Resmi Efendi, gözden kaçırmamışdır. 
Bu askerin ,,şehir içinde ve etrafındaki meydanlarda 
tüfenk tuttuklarını ;  üç yüzü birden silah doldurup 
boşalttıklarını ; duvar gibi yekpare yürüdüklerini, gi
dişte ve dönüşte saf nizamını bozmayacak şekilde ta
lim ve terbiye gördüklerini ; kendilerine ölmeyecek 
kadar yiyecek verildiğini" kısaca, sıkı, Prusya askeri 
talimini, en dikkate değer taraflarıyle Ahmed Resmi, 
kayda lüzum görmüşdür. 

Resmi Ahmed Efendi, Prusya Sefaretnamesi'ni, 
kendi devri için, sade, zevkli ve realist bir üslupla 
yazarak aynı zamanda iyi bir nesir örneği vermişdir. 

Ahmed Resmi Efcndi'nin bundan başka 1769-
1774 Türk-Rus Harbi ve Küçük Kaynarca Mua
hedesi hakkında Hulasatü'l-itibar adlı, mühim bir 
risalesi vardır. 

Ahmed Efendi, 64 Reisü'l-Küttab'ın biyogra
filerini Hadikatü'r-Rüesa adlı bir eserde toplamış ; 
39 Kızlarağası'nın biyografisini ihtiva eden Hami
letü'l-Kübera adlı bir risale daha yazmışdır. Müel
lifin, atasözlerine dair ve Coğrafya-ı Cedid adlı bir 
risalesi daha vardır. 

XVIII. asrın bu alim ve edib siyaset adamının 
Türk-Rus seferine ait tarihi, tarihci Hamnıer tarafın
dan Almancaya çevrilmişdir. Sefaretniıne-i Ahmed 
Resmi adlı elçilik takriri, 1885 de İstanbul'da basıl
mışdır. (Ebüzziya Matbaası) 

Ahmed Resmi Efendi ve eserleri h. Bkz. Franz 
Babinger, Ahmed Resmi madd. T. İ .  An. I. S. 202 ve 
bibliyografyası ; Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri 
ve Sefaretnameleri, S. 1 12, Ank. 1968 ve bibliyogr�f
yası. Ayrıca, Bkz. Süleyman Kani İrteın, Hacı ·Res
mi Efendi Viyana'da, Akşam Ga. 3 Ağustos 1947 ; 
J. J. S. Sekovski, Prodgroz Resmi Ahmed Efendi do 
Polski Passetvo Jego de Prus, Varşova 1825 (Resmi 
Ahmed Ef. Sefaretnamesi'nin Leh'çe'ye tercümesi.) 

Aziz Efendi 
( ?-1798) 

ve 
MuhayyeHit 

Türkiye'nin Berlin elçisi ol
duğu halde elçilik takriri ile 
değil de Muhayyelit adlı, 
hikaye kitabıyle tanınan bir 
nesir yazarı da Ali Aziz Efen
di' dir. (Aziz Efendi Girid 
Adası'nda Kandiye'de doğ-
muşdur. Girid Defterdarlığı 

tahmiscisi, Mehmed Emin Efendi'nin oğludur. Baba
sından kalan büyükçe bir serveti mirasyedi'ce tüket
tikden sonra İstanbul'a gelmiş ; saray muhafızlığı si
lahşörleri arasında bulunmuş ; Valde Kethüdası Gi
ridli Yusuf Ağa'nın delaletiyle Sakız Adası muhassili 
olmuş ; memuriyetle Belgrad'a gönderilmiş ; Prusya 
elçisi 'olarak Berlin'de bulunduğu 1798 yılında orada 
vefat ederek Berlin'dcki Müslüman Mezarlığına gö
mülmüşdür.) 

Bazı tanınmış şahıslara, bu arada tasavvufa inti
sabı ve bu sahada ilim ve hikmet sahibi olduğu bilinen 
Ali .Aziz Efendi'nin Hurı'.ıfi ve Bektaşi akidelerine de 
epice meyli vardır. Aynı zamanda bir tasavvuf şairi 
olan Aziz'in yine Aziz mahlasıyle söylediği şiirlerde 
böyle çizgiler görülür. Farısiyi ve İran Edebiyatını 
çok iyi bildiği ve Farsca şiirler söylediği haber verilen 
Aziz Efendi'nin Varidat adlı, tasavvufi eseri, onun 
vahdet-i vücud felsefesindeki bilgisini gösterir. Fakat 
Ali Aziz Efendi'yi Türk Edebiyatında ebedileştiren 
eseri Muhayyelat'dır. 

Aziz Efendi, uı-.utulmuş Süryani ve Arabi dille
riyle daha başka dillerde yazılmış, Hulisatü'l-Hayil 
adlı, eski ve zeyilli bir hikaye kitabını okumuş ; bu eser
deki garib hikayeleri ve acaib menkıbeleri ibret ve hisse 
alınmaya değer bulmuşdur. Bu menkıbe ve ·hikayeler
den seçmeler yaparak, bunları dervişlerin kullan
dığı, sade bir dil'le yeniden kaleme almışdır. Ancak 
bu, basit bir tercüme olup kalmamış ; Aziz Efendi'nin 
kendi hayal kudreti, Türkçe ile ifade birliliği ve diğer 
yerli unsurlar ilavesiyle meydana getirdiği, zevkli 
bir te'lif çehresi almışdır, 
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Muhayyelat yer yer, cinlerle, perilerle, büyüler, 

tılsımlar ve olağanüstü vak'alarla yürütülen hayali 
hikayeler kitabı ise de, yer yer, hakiki hayat hikayeleri 
çeşnisinde vak'alar ve sahnelerle zengindir. Eserde 
binbir gece hikayelerine benzer bir şark hikayeciliği
nin umumi esprisi görülür. 

Muhayyelat-ı Aziz Efendi, müellifinin Hayal-ı 
Evvel, Hayal-i Sani, Hayal-i Salis, diye isimlendir
diği, üç ayrı hikaye grubunda toplanmış hayali hika
yeler halinde yazılmışdır. Her grubdaki hikayeler, 
birbirine esas kahramanlarının macerası çevresinde 
bağlıdır. 

Bu eserdeki birinci hayal'in esas kahramanları, 
Harzemşah'ın oğlu Kamer Can ile Çin Padişahının 
kızı Gülruh ve Basra Padişahının kızı Ferruh ve Kamer 
Can'ın bu iki kızla evlenmesinden doğan Asil ve Nesil 
isimli şehzadelerdir. Hikayeler, bütün bu kahraman
ların başlarından geçen hazan feerik, bazen ı-ealist 
fakat daima fevkalade maceralar halinde anlatılır. 

İkinci hayal, Hakim Ebu Ali Sina talebesi olarak 
yetişen Cevad isimli bir hikaye kahramanının gayb 
ilimlerini bu büyük hakimden öğrenerek elde ettiği 
büyü, tılsım ve ilm-i simya bilgileriyle çözdüğü müş
küllerin hikayeleri halinde tertiplenmişdir. Bu hayal'
daki hikayelerin bazı vak'aları Atina ve İstanbul'da 
cereyan eder ve XVIII. asır. İstanbul'una aid bazı 
yerli çizgilerle işlenir. 

Üçüncü Hayal, ruh'un insan vücuduna bürünerek 
yaşadığı macerayı bir tasavvuf inanışı içerisinde an
latır. Bu grubun hikaye kahramanlar, Naci Bi'lliih 
gibi, Dil-agah gibi, Natıka ve Şahide gibi tasavvufi 
ve allegorik şahsıyetlerdir. Hikaye, Mısır'da Şeyh 
İzzettin isimli bir Tanrı velisinin maneviyatı çevre
sinde toplanır. M ısır Hükümdarı Naci Bi'llah'ın ila
hi aşk yoluyle Fenafillah seviyesine varışı ve diğer 
vak'alar hep aynı sofiyane atmosfer içinde yürütülür. 

Fikir ve felsefe olarak, Şark hikaye an'anesine 
yeni bir şey katmayan Muhayyilat eski Şark masalla
rıyle bu günkü hikaye arasında bir merhale sayıla
bilecek özellikdedir, ve bu çehresiyle nesirle hikaye 
edebiyatında dahili bir tekamül te'siri uyandırır. Gerek 
hikaye kahramanlarının seçilişi, gerek vak'aların . 
geçtiği çevrelerin gerçekliği ve yer yer girişilen tefer
ruat, bu fikre hak kazandırır. 

Fakat Muhayyelat'ın daha mühim çizgisi lisanın
daki sadelikdedir : Müellifin bu hikayeleri, şuurlu bir 
hikaye diliyle ve bizzat belirtdiği gibi ! uslw-i dervi
şan üzre sade ibareyle,, yazmışdır. Onun bu zevkli 
hikaye lisanı da yine Türk edebiyatının kendi içinden 
olgunlaşması ve millileşmesi yolunda bir başka adım
dır. 

Muhayyelat-ı Aziz Efendi, Tanzimat'dan sonraki 
Türk Edebiyatı'nda okunmuş ve te'sirinde kalınmış bir 
eserdir : Şair Muallim Naci, şiirlerinde kullandığı 
Naci mahlasını, bu eserdeki Kııssa-i Naci Bi'lliih 
ve Şahide Hikayesi'nden almıştır. 

Büyük halkcı muharrir Ahmed Midhat Efendi 
de roman ve tiyatr�.halinde yazdığı Çengi adlı eserinde, 
Donkişot gibi, okuduğu eserlerde aklını bozan kahra
manına Muhayyilat'ı okutmuşdur. 

Muhayyilat-ı Aziz Efendi, 1867 de İstanb�l'da 
basılmışdır. Bu eser ve müellifi hakkında başka bil
giler için Bkz. 

Cavid Baysun, Aziz Efendi madd. T. İ. An. 1.  
154 ;  Ahmed Hamdi Tanpınar, Muhayyelat, T. 
1. An. 1, 1 55-156. Mustafa Nihad Özen, Türkçede 
Roman, İst. 1936; Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk 
Şairleri, İst. 1945 C. il, S. 620-622 ve bibliyografya
ları, İbnüleıniıı Mahmud Kemal, Son Asır Türk 
Şairleri, İst. 1930, S. 40. Bk. bir de, Vasfi Mahir 
Kıocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Ank. 1964, S. 
570-571 .  

H A L K  
. "" 

E D E B iY A T I  

Geçen asırda altın devrini yaşıyarak şöhretli şair
ler yetişdiren Halk Edebiyatı'nın yurd sathındaki yay
gın ve hareketli hayatı, XVIII. asırda, yine çok sayıda 
şair yetiştirerek devam etmişdir. 

Kendilerine, milli bir duygu ve düşünce alemini, 
hayat hadiselerini; yurd ve dünya mes'elelerini ; eski 
yeni tarih vak'alarını ; din ve dünya tarihini ve ta
savvuf imanını halk gözüyle görüp halk diliyle anlatan 
şairlerini, Türk halkı, her yerde bir ihtiyaç gibi, sevgi 
ve alaka ile karşılamıştır. Halk hikayesi ve halk tiyatro
su sahasındaki halk edebiyatı hareketleri de aynı öl
çüde yayılmışdır. Ancak bu asrın sayı bakımından pek 
bol olan saz şairleri gibi, hikaye ve tiyatro vadisinde
ki halk edebiyatı da, ortaya konulan eserler bakımın
dan, geçen asırdakilcr kadar üstün değildir. 

Bu asrın sazşairleri, geçen asır şöhretlerinin te'siri 
altında ve onların izinde yetişmekle beraber, şöhretde 
ve söyleyişte onları geçememiş, ancak onların geliş
tirdikleri söyleyişi yaymış ve yaşatmışlardır. 

Türk sazşairlerinin daha XVI. asırda başlayan, 
aruzlu şiir söyleme hevesleri, XVII. asırda biraz daha 
artdıktan sonra XVIII. asırda daha yaygın bir hare
ket kıvamını almışdır. Bununla beraber sazşairleri, 
aruzla söyleyişte, herhangi bir başarı sağlamış değil
lerdir. Aşıklar, Aruzu, sazlarla şiir söylemenin te'si
riyle imaleli kullanmışlardır. 

Böylelikle, tarihi-an'anevi, saz-hece anlaşması 
ölçüsündeki ahengin, aruzla te'mini pek kolay olmamış
dır. Ancak onların aruzla şiir söyleyişleri, divan şair
leri çevresinde itibar görmelerini sağlamış, bu çevrede 
onların da isimlerinden ve şiirlerinden bahsedildiği 
olmuşdur. Bu asrın tanınmış tezkirecilerinden Safai'
nin ve Salim'in, klasik şairler arasında bir, iki saz
şairine de yer vermeleri, bunun bir delilidir. 

Bundan başka, sazşairlerinin divan şiiri te'sirine 
kapılmaları da tek taraflı kalmamış ; onların aruz'la 
şiir söylemelerine mukabil, bazı divan şairleri de hece 
ile türküler terennüm etmişlerdir : Nedim gibi, Galib 
gibi asrın en büyük Divan şairleri hece ile türkü söy
liyen klasikler arasındadır. 

Ancak, bütün bu karşılıklı te'sirlere rağmen, nasıl 
Divan şiirindeki Mahallileşme Cereyanı O edebiyat
ta etraflı bir mahiyet alamamışsa, tabii bunun gibi, 



Divan te'siri altındaki Halk Edebiyatı da bu vadide 
kuvvetli şairler yetiştirmemiştir. Aşık edebiyatı, kendi 
geleneği içinde, halk hayatını, günün tarihi ve içtimai 
hadiselerini aksettiren taraflanyle daha canlı olmak 
vasıflarını devam ettirmişlerdir. Bu edebiyatın türküler, 
destanlar ve koşmalarla aksettirdiği milli-içtimai ha
diseler, devrin saz şiirlerine edebi değerlerinden daha 
üstün bir tarihi değer kazandırmışdır. Gerek bu şiir
ler, gerek bu çağların anonim halk hikayeleri, halk 
gözüyle görülmüş, halk diliyle söylenmiş birer tarih 
vesikası olmak değerindedir. 

* 

Umumi bir duraklama ve ge
rileme hayatı içinde bulunan Tekke Edebiyatı imparatorluğun bu asrında 
da Tasavvuf Edebiyatı sa
hasında (Şeyh Galib gibi bü

yük bir Divan şairi istisna edilirse) eski şaheserler ve-
rilmez olmuştur. 

Daha çok halk kütlelerine seslenen bazı tarikat 
şeyhlerinin çok tanınmış eserleri bile bu asırda ancak 
eski bilgi ve akideleri tekrarlayan, popüler birer hamle 
durumundadır. 

İstanbul'da, Bursa, İzmir v.b. tarikat çevrelerin
de Yunus'dan beri devam edip gelen ilahi an'anesi
nin bir takım şeyh-şairleri yetişmekle beraber, asrın 
daha büyük şöhretleri Diyarbekir gibi, Erzurum gibi, 
Anadolu'nun, tarikatlere bütün varlıklarıyle bağlı 
iman kütlelerinin bulunduğu ·yerlerde yetişmişdir. 

Tekrarlanan ilahi'ler, zaman zaman, güzel, ahenkli 
ve samimi olmakla beraber, ekseriya her türlü söyle
yiş sanatından uzak, vezin ve kafiye aksaklıkları içinde 
ve umumiyetle kültürsüz söyleyişlerdir. Halk elinde 
vücud bulan ilahi cönkleri'ni dolduran manzume
ler arasında yine bir ışık gibi parlayanlar Yilnus'un 
ve onun eski asırlardaki talebesinin şiirleridir. 

Bu gibi halk cönklerinde, Şah-ı Merdan Haz
ret-i Ali aşkıyla nazmedilmiş, Bektaşi-Alevi nefes ve 
ilahilerinin bolluğu, dikkati çekecek bir ölçüdedir. Bu 
tarz nefes ve ilahilerde Pir Sultan Abdal'ın te'siri de 
çok aşikardır. Bu yoldaki cönklerde bizzat Pir Sul
tan'ın veya ona isnad edilen manzumeler mühim yer 
tutar. 

* 

Bu asırda Bursalı Şeyh İsmail Hakkı, Edirne'de 
Gülşeni Dergahı Şeyhi Sezai, Keşanlı Şeyh Zati, Üs
küdarlı Şeyh Zekai, v.b. gibi şeyh şairler arasında en 
tanınmış ve hayatları ve eserleri etrafında menkıbe
ler teşekkül etmiş iki mühim isim ; Diyarbekirli Ahmed 
Mürşidi ile Erzurumlu İbrahim. Hakkı'dır : 

Diyarbekirli Ahmed Mürşidi ( 1688-1760), dev
rinde ve çevresinde, geniş ve derin manevi te'sir uyan
dırmış, öğretici bir din ve tasavvuf şairidir. 

(Diyarbekir'de doğmuşdur. Babası, Osman Ağa'
dır. Küçük yaşta yetim kalmış, buna rağmen okumaya 
devam �tmiş, tarikate de intisab ederek Birecikli Şeyh 
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Ebu Bekir'in müridi olmuşdur. Hacca .gitmiş, iki <leffi 
evlenmiş ; hayatının sonunda bir kedi yüzünden Ali 
Pınarı Köyü'ne göçmüş ve orada· vefat etmişdir.) 

Ahmed Mürşidi Efendi, halka çok yakın, sade 
ve açık bir lisanla yazdığı, 10.000 beyitlik Pendname 
adlı eseriyle meşhurdur. Bu eserin, tarlalarından dö
nen köylülere, geceleri hocalar tarafından okunduğu 
ve göz yaşlarıyle karşılandığı bilinir. Halk kendilerine 
iyiliğin faziletlerini, kötülüğün, dünyada ve ahiret
deki acı ve hazin neticelerini söyliyen bu manzum 
öğüdleri dinler içlerinden temizlendiklerini duyar ve 
ifade ederlerdi. Bununla beraber, Pendname'de yer 
yer taassuba kaçan ve öteden beri İslam aydınların
ca şikayet mevzuu olan vaizlerin üslubuna benzer 
söyleyişler de vardır. 

Müellifinin ismi ile anılarak Ahmediyye adıyle 
meşhur olan bu çok sayıda bahisler halinde nazmedil
miş ve her bahsin sonu o bahse uygun bir manzum 
hikaye ile bitirilmişdir. Böylelikle Ahmediyye, İslami 
edebiyatta 'öteden beri yazılan Pendname'lerin, aslaa 
orijinal sayılamıyacak, sadece yeni ve popüler bir 
örneği olmuşdur. Eserde sanat endişesınden uzak, ko
lay, sade, fakat nazım tekniği bakımından oldukça 
itinasız bir ifade vardır. 

Ahmediye'nin Yazıcızade Ahmed Bican Efen
di'ye isnadı hatta Ahmed Mürşidi'ye eziyet veren 
kediye Ahmed Mürşid kedisi yerine Ahmed Bican ke
disi denilmesi doğru değildir. 

Ahmed Mürşidi, ayrıca Türk-İslam an'anesinde 
yine defalarca yazılan Mevlid an'anesini de tazeleye
rek bir Mevlid Manzumesi yazmış ve bir de Yusuf 
ü Züleyha hikayesi kaleme almışdır : Ahmed Mürşid 
Efendi hakkında kendi eserlerinden başka dikkate 
değer bilgiler Ali Emiri Efendi'nin Tezkire-i Şu'ara
yı Amid adlı eserindedir. 

* 

Anadolu'nun yine Doğu bölgesinde, asrın, bu 
sefer Erzurumlu bir mürşidi, Marifetname sahibi, 
Şeyh İbrahim Hakkı ( 1703-1772) dir: (İbrahim 
Hakkı, Erzurum'da Hasankale'nin Nef'i Mahallesi'n
de doğmuşdur. Babası, Derviş Osman Efendi ; annesi, 
Şerife Hanife Hatun'dur. 

Bir ilim ve tasavvuf çehresinde ve bir ilahi aşk 
terbiyesi içinde yetişen İbrahim Hakkı, Erzurum'da 
okumuş, mensup olduğu medeniyetin bütün dillerini 
ve ilimlerini, büyük bir vukufla, bu çevrede öğrenmiş
dir. Neticede ansiklopedist bir ilim ve fikir adamı hü
viyeti elde etmişdir. Üç defa Hacca, bir defa İstanbul'a 
gitmiş ; çok yer, çok kitap görmüş ; tekrar Erzurum'a 
dönmüş ; Siird'in Tillo köyünde, şeyhi ve kayın babası, 
Kaadiri şeyhlerinden İsmail Fakirullah'ın derga
hına yerleşerek, onun yerine şeyh olmuş ve 1772 de 
Tillo'da ölmüşdür.) 

İbrahim Hakkı, eserlerinin sayısı 15 i bulan, 
velud ve fazıl bir ilim, fikir ve tasavvuf adamıdır. 
Eserlerinin içinde en tanınmışları: İlahi-name adlı 
Divan'ı ve bilhassa Miirifetname'sidir. Sefine-i 
Nilh adlı, diğer bir eserinde : 
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ilıihi-name nazınımdır ve nesrim Marifetname 
diyerek bu iki eseri hakkındaki düşüncesini ifade eden 
İbrahim Hakkı, yer yer, side ve realist bir ilim lisi
nıyle yazdığı Mirifetnime'yi, Taşköprülüzade'nin 
Mevzuatü'l-Ulum'u gibi bir ilimler ansiklopedisi 
halinde kaleme almışdır : Astronomi'den, ahlik'a ve 
itikaad'a ; tasavvufdan felsefeye ve musıki'ye; teoloji'
den fiziki ve tıbbi ilimlere kadar çok çeşitli bilgileri 
bir araya toplayan bu mühim eser, verdiği bütün 
bilgilerde asil ve en büyük irfan olan hakikat bilgisini 
yani Allah'ı bilmeyi hedef tutan, büyük bir manevi-
yat kitabıdır. Kitabında, mümkün olduğu kadar hür 
düşünmeye değer veren müellif, meseli musıki'nin 
ferd ve cemiyet hayatındaki ehemmiyetini ;  ruh bes
leyen, neş'e ve şevk arttıran, bilhassa ilahi şevki sağ
layan te'sirini belirtmeğe lüzum görmüşdür. Kadın
ların güzelliği üzerinde duran müellif, hangi kadınla
rın hangi renkler, şekiller ve ölçülerle "güzel" olabi
leceklerini tarif etmiş, bu tarife uyan kadının, huyunun 
da güzel olacağı kanaatini belirtmişdir. 

Marifetname'nin sonunda Kıyafetname baş
lığı altında yazılan m<>.nzum bölümde ise insan vücu
dunun, İnsan uzuvlarının şekilleri ve miniları be
lirtilmiş, yapılan ti:·iflerde asırların müşihadclerinden 
ve tecrübelerindeP istifade edilmişdir. Mirifetnime'nin 
te'lif tarihi 1756 dır. 

İbrahim Hakkı, umumiyetle tasavvufi kasideler, 
gazeller, nazireler ve ilihiler'den müteşekkil Divan'ı
nı da 1754 de tertiplemişdir. Bu divan'ın en sevilmiş 
beğenilmiş ; halkın ve aydınların dillerinde kalmış 
bir şiiri ; 1 

Hak şerleri hayr eyler 
Zannetme ki gayr eyler 
Arif anı seyr eyler 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Hakk'ın olıcak işler 
Boşdur gam ü teşvişler 
Ol hikmetini işler 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Hiç kimseye hor bakma 
İncitme gönül yıkma 
Sen nefsine yan çıkma 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Mü'min işi renk olmaz 
Akıl huyu cenk olniaz 
Arif dili tenk olmaz 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Geh kalbini boş eyler 
Geh hulkunü hoş eyler 
Geh aşkına düş eyler 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

------------- - ------� �- --- -- --
Her dilde anın adı 
Her canda anın yadı 
Her kuladır imdadı 
Mevla görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Naçar olacak yerde 
Nıigah açılur perde 
Derman eder ol derde 
Mevla görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Her sözde nasihat var 
Her şeyde ne zinet var 
Her işde ganimet var 
Mevla görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Her söyleyeni dinle 
Ol söyleyeni anla 
Hem eyle kabul canla 
Mevla görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Bil elsine-i halkı 
Aklam-ı Hak ey Hakkı 
Öğren edebi hulkı 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

manzumesidir. Bu ilihi'nin bilhassa son mısraları bir 
atasözü ahengiyle, dillerde kalmışdır. 

Mirifetnime müellifi, eserleri ve Marifetnimesi 
hakkında, müridine bir lisaula yazılmış olmakla be" 
riber geniş bilgi veren bu kitap, Cemaleddin Server 
Revnakoğlu'nun : Erzurumlu İbrahim Hakkı ve 
Ma'rifetname'si (İstanbul, 1961) adlı eseridir. 

İbrahim Hakkı'nın Halil Dikmed tarafından 
yapılmış portresi bu kitabın kabındadır. 

* 

Bu asırda sayıları daha da 
Saz Şairleri artan A)ık'lar, bilhassa ge-

çen asırda klasikleşen, an'ane
vi bir edebiyatı devim ettirmişlerdir. Sazşiirleri, bir 
tarafdan din c:l.L5ı mihiyetde, aşk, tabiat ve içtimai 
hayat şiirleri söylemiş ; bu yolda yeni koşmalar, türkü, 
semai, divan v.b. gibi şiirler ve eskilere nazireler vü
cuda getirmişlerdir. Diğer tarafdan mevzuunu asrın 
tarihi-içtimai hayatından alan destanlar tertiplemiş; 
bize içinde yaşadıkları devrin sosyal hayatını akset
tiren mühim çizgiler bırakmışlardır. 

Fakat asrın daha mühim bir kısım sazşiirleri, 
imparatorluğun savaş sahalarında ve seferlerde söy
lenen şiirlerdir : Geçen asırda bu tarz şiirlerin başlıca 
mevzuları, Girid Savaşı, İran ve Nemçe (Avusturya) 
savaşlarıydı. XVIII.  asırda yine İranla', Nemçeli
lcrlc yapılan savaşların ; bu arada, memleket dahilin
deki mutad asayiş hareketlerinin, aşık edebiyatındaki 
tabii akisleri devim etmişdir. Fakat asrın savaş şiir-
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mevzuu Moskof Savaşları'dır. Kafir de ettiğin bulsa gerekdür 
Türk-Moskof Savaşlarına dair göze çarpan ilk Şevketlô Hünkarın dini bütündür 

şiirler 171 1 de Baltacı Mehmed Paşa'nın Prut Har- Devlet-i Alişan gülse .gerekdür 
bi'yle ilgili şiirlerdir. 

Aşık Ravzi isimli bir şairin : Vezir otağında Sancak dikilür 
Şehidler gaaziler cenge çekilür 

Yine baş kaldırdı Moskof Kralı 
Kaçma kafir sana meydanımız var 
Seninle eyleriz ceng Ü cidali 
Bu yolda ölecek kurbinımız var 

Kaldırdı bu yüzden Sultan Ahmed Han 
Çağrıldı Ocaklı eyledi Divan 
Saf saf olub cümle geldiler hemen 
Dediler uğruna bir canımız var 

Kalktılar lağımcı, topcu, cebeci 
Düzmüş askerini eyler çarhacı 
Yıkarlar başına tahtını, tacı 
Ta Kızıl Elma'da nişanımız var 

Yedi Kral kalksa bozulur ırzı 
İslam'a yardımcı Mevla'nm fevzi 
Seferdir şüheda menzili Ravzi 
Bu yolda ser feda' imanımız var 

gibi kıtalarla söylediği 10 dörtlük tutarında bir destan, 
III. Sultan Ahmed zamanındaki bu harbin 171 1 
veya 1713 safhalarına aid görünmektedir. Destanda 
Yine baş kaldırdı Moskof Kıralı gibi, böyle des
tanlarda çok kullanılan bir giriş mısra'ı, bu yolda, 
alışılmış bir söyleyiş olmakla beraber, geçen asırda 
başlayan Türk-Rus çatışmalarına da bir telmih ola
bilir. Bu savaşın Divan edebiyatında da akisler uyan
dırdığı ve Prut muzafferiyetini idrak eden XVII. asır 
şairi Sabit'in bu mevzudaki bir kasidesini kendi bah
sinde görmüş bulunuyoruz.8 Yukarıdaki destanın şairi 
Ravzi hakkında ise, şimdilik daha geniş bilgimiz yok-
dur.9 

• 

* 

Aynı asırda ve muhtemelen Sultan Üçüncü Mus
tafa zamanındaki 1768 Rus Harbi dolayısıyle Aşık 
Mustafa isimli bir ordu şairinin bu harb için söylen
miş bir destanı vardır. Uygunsuz Rus Çariçesi II .  
Katarina'nın ihtirasından doğan bu harbin başlan
gıcında Türkler, Ruslara tam bir ders verme ihtiyacı 
içindedirler. Aşık Mustafa'nın destanına : 

Gün be-gün azıtdı Moskof Kıralı 
diye ba�laması, ülkede Moskofların yaratdığı huzur
suzluğu ifade eder. Aşık Mustafa'nın Moskof Destanı 
1 8  dörtlük tutarındadır. Destanın en mühim dört
lükleri de şunlardır : 

Sabit bahsine bakınız. 
9 Bu destanın bütünü, M. Fuad Köprülü'nün 

Sazşairleri kitabındadır. (Ankara 1962, S. 409.) 

Güne karşı kara güller dökülür 
Kafir de haddini bilse gerekdür 

Gidi kafir Al-i Osman seslendi 
Padişahı sağ yanma yaslandı 
Otuz yıldır silahımız paslandı 
Kılıçların pasın silsek gerekdür 

Salkım saçak hem atarız kunbara 
Mevlam ömür versin Gaazi Hünkara 
Moskofun Kıralı gelince dara 
Sakalı yok saçı(n) yolsa gerekdür 

Seyr eylesin küffar kılıç salmayı 
Tövbe etsin AI-Osman'a gelmeyi 
Dövüşe dövüşe Kızıl Elma'yı 
İnşallah Hünkarım alsa gerekdür 

Asi küffar kasavete dalmada 
Bütün kullar şad(an) olub gülmede 
Donanma ederiz Kızıl Elma'da 
Mesken tutub İslam kılsa gerekdür 

Hak Kerim'dir Cenab-ı Bari Kaadirdir 
Bana Aşık Mustafa derler elimden budur 
İnşillah Padişahım Mevla Kerim'dir 
Cümle kafirler (in) ölse gerekdür. 

1739 Belgrad muahedesi'nden beri Ruslarla açık 
harb yapılmamış fakat Moskova, her fırsatta, Türkiye 
üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için, gizli veya 
·açık gayretlerde bulunmuştu. Şimdi 1768 di. Aşık 
Mustafa'nın, yukarıdaki destanının üçüncü kıtasında : 

Otuz yıldır silahımız paslandı 
Demesi, belki de bunun içindir. Beşinci kıtada ıse 
Moskof Çarı, daha doğrusu Çariçesi için : 

Sakalı yok saçın yolsa gerekdür 
demesinin de Rus hükümdarının kadınlığına telmih 
manasında olması çok mümkündür. Bu destanlarda 
görülen diğer mühim bir çizgi, Kızıl Elma'dır. Asır
lardan beri ya İstanbul yahud Roma olan Kızıl 
Elma'nın, geriye dönüp, şimdi Moskova oluşu dik
kate değer. Fakat Aşık Mustafa'nın bu ümid ve 
iman dolu sözleri, ne yazık ki gerçekleşmemiş ve 1768 
Rus Harbi, Avusturya'nın hatta İngiltere'nin Rus
lara gizli, açık yardımlarıyle kaybedilmiş ve toprak 
kayıplarından başka çok sayıda masum Türkün öldü
rülmesi gibi, acı netice. vermiş<lir. Küçük Kaynarca 
Muahedesi'yle Kırım'a İstiklal verdiren Ruslar, bir 
zaman sonra, bu Türk ülkesini işgal ve Rusya'ya 
ilhak etmişlerdir ( 1783) . 

* 

1770 ve 1789 da ise Sultan İkinci Bayezid devrin
den beri bir Türk beldesi olan Basarabya'da Bender 
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şehri, Rusların işgaaline uğramıştı. Bu acı hadisenin 
de asrın halk şiirinde hıcranlı yanlıkarı olmuşdur. 
Bunlardan biri Aşık Kliınil isimli sazşairinin Bender 
Destanı'dır. 

Mevla'nın ferınıinı budur yarenler 
Sarpa sardı yazık yolu Bender'in 
Yardım etmedi erenler, gaaziler 
Kafirlere kaldı ili Bender'in 

Şehidler boyandı hep kızıl kana 
Kafir acır mı hiç dine im.ana 
Kendin atanlarla doldu hep Tuna 
Al kanlar akıttı seli Bender'in 

gibi, milli feryadlarla dolu bu destanın bütünü 6 dört
lükdür ;10 ve asrın Türk-Rus savaşları dolayısıyle 
söylenen destanlar bunlardan ibaret değildir. Gelecek 
asırda daha kızışacak olan Türk-Rus çarpışmaları, 
halk şiirinde daha geniş akisler uyandıracak bilhassa 
Sivastopol Zaferi dolayısıyle bu destanlar, adeta 
şahlanacakdır. 

* 

Bu asırda Mevlevi şairi Derviş Miisa'nın 1715  
Türk-Venedik harbi için söylediği: 

Piidişiihım her ınuridın. Hak senin etsün husul 
Bir gaza olsun ki tli lıoşnud ol!- Senden Resu( 
Mevlevi Derviş Müsa'n kıl riıünlcitm kabul 
Zara'nm fethin müyesser eyle ey Bari Hudi\ 

mısralarıyle tamamlanan bir divan, asrın aruzla söy
lenen kahramanlık şiirlerindendir.11 Sultan Üçüncü 
Ahmed devrinde, Şehid Ali Paşa'nın Mora'da ka
zandığı zaferleri bir Venedik Fethi ile tamamlamak 
isteyen milli rı'.ıhun böyle terennümleri, XVIII. asırda, 
Türk halk ruhunun hala Fetihler devrinde yaşadığı
nı ve hala Türk-İslam üstünlüğünü ya Kızıl Elına'da 
yahud Venedik'de görmek istiyen duygularını mey
dana koyar. Derviş Musa'nın bu divan'ı, ayrıca, geçen 
asrın en büyük şairi Nef'i'nin meşhur : 

Bir gaza etdin ki hoşnüd eyledin Peygamberi 

mısra'ının, atasözleri halinde yayılan �öhretinden de 
ilham almışdır. 

Diğer tarafdan devam eden Nemçe savaşları do
layısıyle ordu şairleri arasınsa yeni Nemçe Destan
ları terennüm edilmişdir. Asrın, Rumeli, Ordu şair
lerinden Kaba Sakal Mehıned'irı diğer bir ordu 
şairi, Aşık Meliıned'in (Niş'in Avusturyalılardan 
geri alınması gibi ; Bosna'nın Hekim Oğlu Ali Paşa 
kuvvetleri taı·af ından bir zafer çeşnisindeki müdafasi 
gibi) yine zafer ve kahramanlık hadiseleri etrafında 
söylenmiş destanları vardır. Bu destanlar, halk gözüy
le görülüp halk diliyle terennüm edilen tarihi-içtimai 
vak' alarm şiirleridir. 

10 
1 1  

Bkz. M. Fuad Köprülü, aynı eser, S. 457. 
Divô.n'ır. bütünü için Bkz. Köprülü, aynı 

eser, S. 418. 
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Aşık Niiri isimli, diğer bir sazsaırının, Bağdad 

valisi, Vezir Ahmed Paşa'nın ölümü dolayısıyle, ölen 
paşa'nın ağzından söylediği bir ağıt da karakteristik 
Türk ağıtlarındaki destan ruhu içindedir : 

Almıştım urban'ı darb-ı destime 
Rüstem-i Zal olsa gelmez üstüme 
Süleyman Kahya'mı oturt postunıa 
Düşmana galiptir bil Padişahım 

Nar-ı fir:ikıına yanıyor Bağdad 
Burc-ı Evliya'dır vatanım serhad 
Bin yüz altmış şevval'de ettim vefat 
Nuri bağrı yanı.kdır bil padişahım 

Bu söyleyişte hem kıymetli bir Türk paşasının vefatı 
için ordu'da duyulan teessür ; hem daha Bağdad'ın 
Kaniini tarafından dolayısıyle büyük şair Fuziili'
nin, Bağdad'ı, bu hükümdara bir Burc-ı Evliya diye 
takdim edişinin halka mal olmuş hatırası yaşamakta
dır. Bu ağıt'ın şairi, kullandığı terkiplerle de divan 
kültüründen zevk ve lisan alan bir şair durumunda
dır. 

İmparatorluğun iç alemindeki çeşitli hadiseleri 
şiire aksettiren şairler arasında Hükmi mahlaslı bir 
şairin, Osman Oğlu Nasiih Paşa ağzından söylediği 
bir destan da bazı mısraları dillerde kalmış, aşık söy
leyişlerindendir : 

Hemen bütün hayatınca, devlete gizli veya açık 
serkeşliklerde bulunmuş ve bu yolda, halkın hoşuna 
giden, maceralı bir hayat yaşamış, buna rağmen kendi
sine vezirlik verilmiş bir sergerde olan Osman Oğlu 
Nasiih Paşa, Hac Emirliği ve Şam Valiliği gibi dev
let hizmetlerinde bulunmuşdu. Bu arada Kabe yolun
da emmiyet ve asayişi temin etmek gibi hizmetleri 
de vardı. Halk ve asker arasında, kabadayılığı ve dev
lete karşı dik başlılığıyle şöhrefkazanmış bulunan Paşa, 
umumiyetle alimlere, şairlere ve halk şairlerine çok 
iyi davranıyordu. Bu paşanın Hac'dan dönerken, 1714 
de devlet emriyle idam edilmesi, o çe"!elerde ciddi 
bir tesir uyandırmıştı ; aşıklar, hakkında ağıtlar söy
lemişlerdi. Bunlardan bir tanesi, Aşık Hükıni'nindir. 
Hükmi ağıt'ının : 

Eyyanı-ı devletde Osman Oğlu'ydwn 
Yoluna fedadır ser Padişahım 
Bir gelmiş bir dahı gelür m.i bilmem 
Dünyaya ben gibi er Padişahım 

gibi mısralarıyle, bu hadiseyi, Nasuh Paşa ağzından, 
bir kahramanlık destanı gibi terennüm etmişdir. Des
tanın üçüncü ve dördüncü mısraları, hala, dillerde 
yaşayan, kuvvetli bir söyleyişdir. 

Sultan Üçüncü Selim zamanında, asrın diğer 
bir sergerdesi Pazvandoğlu Osınan'dır.12 Bu zat, 
devletin, Napoleon'un Mısır'i istilası gayesi ile meşgül 
olduğu bir zamanda, Bulgaristan'ın Vidin çevresin
de, başına buyruk bir idare kurmuşdur. Pazvandoğ
lu'nun maiyetinde bulunduğu anlaşılan Deriini malı-

12 A. Cevad Eren, Pazvand-oğlu madd T.İ.An. 
Cüz. 96, S. 532. 
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laslı bir sazşairi de bu hadisenin destanını düzmüş
tür. Aynı vak'a etrafında daha başka destanlar ve 
türküler de söylenmişse de Deruni'nin destanı 57 dört
lük tutan uzunluğuyle hadiseyi etraflı anlatmaktadır. 
Bu dikkate değer destanın bütünü, Fuad Köprülü 
tarafından Türk Sazşiirleri kitabında neşrolun
muşdur.13 

* 

Yine bu asırda Ceza-Cezi yir Şiirleri yir'de Mağrip Ocak-
ları'nda vazifeli, or

du şairlerinin Cezayir destanları da İmparatorluk 
Türkçcsi'nin Afrika ülkelerinde devam eden seslerin
dendir. 

Bu şairlerin mühim bir kısmından XVI. asır halk 
edebiyatı bölümünde bahsetmiş bulunuyoruz. 

Daha XVI. asırda başlayarak, buraya harb gemi
eriyle giden; Tunus, Trablus, Cezayir gibi, şimali 
Afrika ülkelerindeki Mağrip Ocakları'nda vazife 
gören Türk kuvvetleri arasında çok sayıda şairler ye
tiştiğini biliyoruz. 

Garb ocaklarında söylenen bu şiirlerin mühim 
bir kısmı, Türkiye'de muhtelif araştırıcılar tarafından 
neşredilmişdir. 1 4  

Bu şiirler, Afrika'nın şimal sahillerinde, asırlarca, 
nasıl zengin bir halk edebiyatı yaşadığını; bu uzak 
serhadlerde Türk dili'nin nasıl ya.nkılandığını ; Türk 
hayat ve geleneklerinin, buralarda, nasıl hüküm sür
düğünü gösterir. Barbaros gibi, Murad Reis gibi büyük, 
deniz kahramanlarının hatıraları, bu şiirlerde birer 
tılsım gibi yaşar. 

Cezayir'de XVII. asır sonlarında yaşamış Benli 
Ali adlı bir sazşairinin : 

Pidişiihun Cezayir'in 
Yarar arslan yatağıdur 
Zav (i) yesidür hem Resfil'ün 
Gerçek erler otağıdır 

Cezayir'in kahramanı 
Kafire vermez amanı 
Severler Al-i Osman'ı 
Hacı Bektaş kot;ağıdur 
Mekiinıdur gerçek erin 
Hak yolunda verir serin 
Benli Ali şehitlerin 
Bağ-ı Cennet durağıdur 

gibi Koçaklama'lardan sonra, XVIII. asır Mağrip 
şairleri de, Cezayir'e birleşik Avrupa donanmaları 
tarafından yapılan hücumları ve onlara karşı kazanı
lan zaferleri terennüm eden şiirler söylemişlerdir. Bu 
şiirlerde Cezayirde geçen hayatın, çekilen zorlukların 

13 Ank. 1 962, S. 402, 466-474. 
14 Bibliyografya için Bkz. Nihad Sami Banar· 

lı, Cezayir Sazşairlerimiz, Atsız Mecmua, 4, 193 1 ;  
ve M. Fuad Köprülü, Sazşairleri, Ank. 1 962, S. 63, 
1 10 .  1 14, 1 79, 405 - 406, 506 - 5 1 6. 
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ve kazanılan zaferlerin realist çizgileri görülür. Belli 
başlı imzalar, Nahdi, Seferli Oğlu, Mağaripli Oğlu 
ve Kara Hamza gibi şairlerdir. 

Cezayir'e muhtemelen, Cezayir isimli bir gemi 
ile giden veya Cezayir'den bu gemi ile vatana dönen 
denizcilerin yol meşakkatlerini ve sıla hasretlerini 
dile getiren (söylendiği zamanı iyi tayin edemediği
miz) bir Cezayir türküsü de bu yollarda çekilen zah
metlerin ve duyulan hasretlerin kuvvetli ifadelerinden
dir : 5 

Yaz gelince gem.ileri yağlanur 
Güz gelince tersaneye bağlanur 
Cezayir'de koç yiğitler eğlenür 
Tunus Trablus Sultan Cezayir 

Bir kuşcağız geldi kondu serene 
Selam edin eşe, dosta yarine 
Bir Mısır haznesi kara deyene 
Tunus Trablus Sultan Cezayir 

Bir kuşcağız geldi kondu tekene 
Öte öte kara bağrın tükene 
Koç yiğitler arzu çeker vatana 
Tunus Trablus Sulatn Cezayir 

Ceziyir'in sağ yanında üç top atılur 
Şiddetinden aylar, günler tutulur 
Sarı saçlı kızlar yesir satılur 
Tunus Trablus Sultan Cezayir 

Gem.ilerin bir bir çektim karaya 
Sığınalım Yaradan'a, Huda'ya 
Cezayir Bekçisi Veli Dede'ye 
Tunus Trablus Sultan Cezayir 

Demür atdını halatlarını çürüdü 
Yüreğimde yağ kalmadı eridi 
On bir ay deyince dağlar göründü 
(Aman Mevlam nasib eyle karayu 
İhtida karayu sonra sılayu) 
Tunus Trablus Sultan Cezayir 

Cezayir'in teknesi karanlık anbar 
Etrafını sorarsan çark ile çenber 
Aman Mevlam bizi sılaya gönder 
Tunus Trablus Sultan Cezayir 

On bir ay deyince göründü dağlar 
Ü ce Reis oturmuş dümende ağlar 
O bir yiğit içinde beşyüz asker eyler 
Tunus Trablus Sultan Cezayir16 

ıs Bir VXIll. asır şiiri olması çok muhtemel 
bu türkü, belki de Cezayirli Gaazi Hasan Paşa'nın, 
tek başına zabtetdiği Cezayir adı verilen gemi ile 
Cezayir'den vatana dönüş yolculuklarından birinin 
hikayesidir. 

ıa Son dörtlükleri eksik olduğu için, şairi bi
linmiyen bu türkü'nün bütünü ve benzerleri İçin 
Bkz. Nihad Sami Banarlı, Cezayir Sazşairlerimiz. 
Atsız Mecmua, 4, 1931.  
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Böylelikle, bu asrın da aşık şairleri, fmparator
luğun çeşitli bölgelerindeki hayatı hem birer şiir hem 
de birer tarih vesikası halinde bize .kadar ulaştırmış
lardır. 

* 

XVIII. asırda, bu ve bunun gibi tarihi, içtimai 
şiirler söyliyen sazşairleri yanında çeşitli insan tipleri, 
berberler, bekçiler v.b. gibi çeşitli meslek erbabı hak
kında ve daha başka mevzularda destan tertipleyen 
şairler de vardır. Daha çok sayıda bir kısım şairler ise, 
daha çok, aşk ve tabiat şiirleri ; böyle türküler ve koş
malar söylemişlerdir. Diğer tarafdan destan şairle
rinin mühim bir kısmı da böyle profane mahiyetde 
şiirler terennüm etmişlerdir. 

Koşma, türkü, semai v.b. tarzı aşk ve tabiat şiir
leri v.b. şiirler söyleyen bu asır şairleri içinde başta 
meşhur minyatür ressamı Levni olmak üzere Aşık 
Kıymeti, Şermi, Mahtı'.imi, Bursalı Aşık Halil gibi 
isimler zikredilebilir. Bu isimler, çok sayıdaki XVIII. 
asır şairlerinden ancak birkaç tanesidir. Bunlardan : 

L e v n i  Levni'nin şairliğinden çok res
samlığıyle tanınması, çok tabiidir. 

( ?-173Z) Levni, Sultan İkinci Mustafa, bil-
hassa Sultan Üçüncü Ahmed devrinin saray ressam
larındandır ve resim sanatında deha derecesine var-
mış, velud ve üstad bir sanatkardır. 

Levninin İmzası 

(Levni, İstanbul'a Edir�e'den gelmiş, kim olduğu
nu henüz bilemediğimiz bir ressamın yanında çırak 
olarak çalışmış, Bursa şehrimizde de bulunmuş ve bir 
müddet sonra, gösterdiği büyük kaabiliyet dolayı
sıyle saray ressamı olmuşdur. Levni'nin asıl adı Çelebi 
Abdül'Celil'dir.) 

Levni, Türk tezhib ve minyatür sanatı'nın en 
büyük imzalarından biridir. Minyatürlerinde, İran 
sanatının da klasik akisleri görülmekle beraber, çok 
eski bir resim ekolü olan Türk-Uygur sanatına an'a
nevi bir bağlılık hissedilir. Onun sanatında, bizzat 
resimlerini yaptığı, günün büyükleri ve muhtelif si
maları haricinde, eski Uygur resimlerindeki çehre 
çizgileri başka minyatürlerden daha çok dikkati çeker. 
Levni, hatta, yaşayan çehrelere bile böyle çizgiler 
işlcmişdir. Bunlar, Türkiye Türkü ve umumiyetle 

•• 

Levninin Süvarisi 

Osmanlı tıpı olmakdan ziyade Şark'ın karakteristik 
minyatür tipi'dir ve eski Uygur resimlerindeki çehre
leri çok hatırlatır. En muvaffak olduğu resimler, Sul
tan Üçüncü Ahmed'i, yanında bir şehzadesiyle tah
tında otururken gösteren resim; kadınlar orkestrası, 

Gül Koklayan Kadın 

uyuyan kadın, gük koklayan kız, tahterevan tablosu, 
yelpazeli kadın gibi minyatürlerdir. Asrın tanınmış 
şairi Vehbi'nin meşhur Sı'.irname'sindeki çok sayıda 
minyatürleri, yalnız resim sanatı bakımından değil, 
devrin bazı hayat ve eğlence sahnelerini XVIII. asır 
kıyafetlerini realist ve otantik çizgilerle göstermesi 
bakımından da çok kıymetlidir. 

Levni, Divan şiiri vadisinde de şiirler söylemiş
dir. Fakat onun Türk şiir tarihindeki mevkii daha 
çok, aşık edebiyatı sahasındadır. Levni, geçen asrın 
büyük sazşairlerinden Aşık Ömer ile Gevheri tarzında 
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şiirler söylemişdir. Onun atalar sözlerini nazma işli- · asrın ı ncı yarısın a ve XVIII.  asır baş-
yerek söylediği uzun bir destan, kendinden sonraki larında tıpkı Türk sazşairleri gibi, türkçe koşmalar, 
sazşiirinin klasik örneklerinden olmuştur. (Bu des- destan ve semailer ; aruzla divan'lar ve gazel'ler söy-
tanın bütünü, Fuad Köprülü'nün Sazşairleri kita- liyen Ermeni sazşairleri arasında bir kaç tanesi, hemen 
bındadır. S. 427, Ank. 1962) Levni hakkında bilgi için hemen asrın Türk aşıkları kadar hem muvaffak hem 
Prof. Dr. A. Süheyl tlnver'in Ressam Levni, Hayatı de meşhur olmuşlardır. Bunlar Aş* Vartan, Aşık 

ve Eserleri adlı kitabına ve bu kitabın bibliyografya- Mecnilni ve Aşık Civan isimli şairlerdir. Bunlar, 
sına bakılmalıdır. İst. 1919. Ayrıca Bkz. M. Fuad Şair Nabi'nin ve Seyyid Vehbi'nin

. 
eserlerinde müsbet 

Köprülü, Türk Sazşairleri, Ank. 1962, S. 395-396 veya menfi bir şekilde adları geçecek kadar tanınmış 
ve Cahit Öztelli, XVIII. Yüzyılın Büyük Sanatcısı isimlerdir.17 
Ressam Levni, Türk "Dili D. 65, 1957. (Bu şairler, daha XIII. asırdan beri Türk-İslam kül-

Levni'nin Atalar Sözü Destam hakkında bir türünün Anadolu (ve Rumeli) deki büyük gelişmesi 
fikir vermek için, bu destanın ilk iki kıt'asını buraya tarihinde Türk kültür ve medeniyetini çok yakından 
naklediyoruz : tanıyarak adeta Türkleşen ve hatta Türk harsine hiz-

met eden azınlıklar arasında yetişmişlerdir. Türk mu-
Tut atalar sözün kalbi selim ol sıkisinin Rumlardan, Yahudilerden ve Ermenilerden 
Gönülden gönüle yol var demişler hatta üstad musıkişinaslar ve bestekarlar yetişdirmesi 
Gider yavuzluğun tab'ı halim ol gibi, Türk şiiri de aynı ekalliyetler arasında hatta son 
Sert sirke kabına zarar demişler zamanlara kadar böyle şairler ve aşıklar yetiştirmişdir. 

Çün bildin alçağa akmaktadır su 
Kamilin cahile nasihatı bu 
İkrarım gözet olma abes-gu 
Bir iman ile ikrar demişler 

Asrın diğer şairleri arasında Aşık Şernıi, aslında 
bir XVII.  asır sonu şairidir ki 1715 de Mora seferinde 
ölmüşdür. Bu şair, Safai ve Salim gibi klasik tezkire
lerde adına yer verilen bir şair olarak dikkati çeker. 
Türk sazşairleri kitabına alınan : 

Gönülden giderme ben derd-mendi 
Ey bi-vefa yarim . dualar seni 
Başını alub gidem hurşid menendi 
Mah yüzlü dildirını dualar seni 

Eşkim ile asiyablar yürüttüm 
Tab-ı hicramnla bağrını erittim 
Cevr ü cefalarla kanını kuruttum 
Ey çeşm-i hunhirını dualar seni 

gibi, Divan söyleyişiyle kaynaşmış koşma'Iarındaki 
samimi ifade, onun şiir sanatı hakkında bir kifikir 
verecek mahiyetdedir. 

* 

Aşık edebiyatı daha geçen Aşug lar asırda Osmanlı topluluğunda-
ki azınlıklar arasına yayıla

rak, Rum, bilhassa Ermeni kavimlerine mensup bazı 
aşık-şairler yetiştirmeğe başlamış dı. Başta Bektaşi 
Tekkesi olmak üzere halk tekkelerindeki hür iman 
anlayışı ve samimi Allah ve insan sevgisi cazibesine 
kapılarak bu tarikatlere intisab eden Rum ve Ermeni, 
derviş-şairlere öteden beri rastlanıyordu. 

XVII. asırda bilhassa Ermeniler arasında, bu 
yollarda kuvvetli şairler yetişmişdi. Ermeni'Ier, Türk 
sazşairleri, bilhassa tekke şairleri gibi şiirler söyliyen 
böyle şairlere öteden beri Aşuğ diyorlardı. Aşuğ 
veya Aşuğ, meşhur aşık adının Ermeni telaffuzunda 
aldığı şekildi. 

Bu şairlerin yetişme an'anesi o kadar Türk aşık
larına benzer ki Evliya Çelebi, Ermenilerin de saz 
çalmak ve şiir söylemek için tıpkı müslüman - Türk 
aşıkları gibi, mukaddes bir yerden izin aldıklarını ve 
bu yüzden üstadane fasıllar yaptıklarını bildirir. 

Bu iznin Ermeni aşıklarına mesela Muş'daki 
Çanlı Kilise'den hatta bu kilise derununda yatan bir 
Ermeni aziz'i tarafından verildiği zannında bulun
duklarını da bildirir.) 

Bunlardan Aşık Vartan'ın tamamiyle Türk
Müslüman harsı ile söylediği, 26 dörtlük tutarında 
bir destan bu harsın ehemmiyetini gösterecek zengin-
likdedir.18 •. 

Bu destandan seçtiğimiz : 

Hak emretti Sur düdüğün çaldılar 
Her can kendi cesedini buldular 
Dirildiler cümlesi de geldiler 
Ağır Şeriat'e, ulu divane 

Aklı olan kulluk etsün Yezdan'e 
Ne tac kaldı ne taht Nuşirevan'e 
Nice bin padişah geldi cibane 
Ne Kaarun'a kaldı ne Süleyman'e 

Aşık Vartan dilde koy ezber olsun 
İşiten işitsin haberdar olsun 
Kadir Mevlam her kuluna yar olsun 
Andan sonra olsun Aşık Vartan'e 

dörtlüklerinde görüldüğü gibi :19 

11 Türk Edebiyatı'nın Ermeni Edebiyab üze
rinde daha xııı. ve xıv. asırlarda beliren tesiri ve 
Ermeniler arasında bu tesirle yetişen ilk şairler; 

nihayet, doğrudan do.ğruya Türkçe şiirler söyli
yen Ermeni Aşug'ları hakkında geniş bilgiler için 
Bkz. Prof. D r. Fuad Köprülü, Türk Edebiyabnm 
Ermeni Edebiyatına te'siri, Edebiyat Araştırmaları, 
Ank. 1 966. S. 238 - 269. 

ı s  Seyahatnam�, C. 111., S. 23. 
19 Türk Sazşairleri, Ank. 1962, S. 446 • 450. 
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Tilrlü müslüman - Türk inanışlarından sonra, 
dervişliğin, başka İnsanları kendinden önce mes'ud 
görmek istiyen, üstün terbiyesi ile de duygulu bir 
söyleyiş, herhangi bir Türk işık'ının şiirinden farksız, 
fakat onların hepsinden çok dikkate değer bir tArlhi 
vesikadır. 20 

Aşık Mecnun veya MecnUııi, Aşık Vartan'dan 
da daha kuvvetli şairdir. Türkçenin inceliklerine, 
cinaslarına ve nüktelerine daha ciddi şekilde ntifılz 
etmişdir. Onun da bir koşma'sı : 

Gel güzel gezelim dıir-ı fenada 
Bana Ferhad sa.Da Şirin desinler 
Arab da Acem de bay ü gedıi da 
Pesend edip sad-ıiferin desinler 
Dolaşalım şu ıilemin her yanın 
Yedi iklim dört köşesin dünyıinın 
Hakiki dost için dıir-ı dünyıinın 
Geşt eylemiş bahr ü ber'in desinler 

. . . . . . . . . . . . . . 
Yanıma alaydım zülfü leylıiyı 
Gezip seyr edeydim. bağ ü sahrayı 
Yanım.da görenler melek-simayı 
Mecnfuıi sevmişdir birin desinler 
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gibi dörtlüklerde terennüm edilmişdir. Şairin böyle, 
tamamiyle Türk söyleyişiyle terennüm edilmiş daha 
başka koşmaları, semai ve divanları da vardır.21 

20, 21 Bu ıiirin bütünü.,ve Mecnuni'nin diğer tiir
leri için Bkz. M. Fuad Köprülü, aynı eaer, S. 439 -
445. Diğer Ermeni Aşug'u Aşık Civan'an da bir 
koımaaı, aym eserin 451. sabifenndedir. 
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XIX uncu A S 1 R D A  

T Ü R K  E D E B İ Y A T I  

TÜRKLER YiNE MEDENiYET DEGIŞTIRIYORLAR 

Devrin medeni ve İçtimai hayatına toplu bir bakış. - Avrupa medeniyeti ile temaslar hakkında kısa bir 
hatıra. - Tanzimat ihkılabı. - İnkılabın ana çizgi leri. - Türkiyede Garp kültürü. - Garp kültürünün 
diplomat edipleri. - Mustafa Reşid Paşa. - Ali Paşa. - Fuad Paşa. -· Garp kültürünün ilk muallimleri. 
- Garp kültürünün yeni bir yayım vasıtası: Gazeteci lik. - XIX uncu asrın birinci yansında Türk edebi
yatı. - Yeni Türk edebiyatında akisleıı yapacak olan Üç edebi ceryan: Divan edebiyatı, Mahallileşme cere
yanı, Halk edebiyatı. - Divan tairleri: Vasıf. - izzet Molla, - Akif Paşa. - Leyla Hanım. - Arif Hikmet 
Bey. - Nesirde mahallileşme cereyanı ve Es'ad Efen di. - Halk şairleri: Erzurumlu Emrah. - Dertli -

Dadaloğlu. - Netice. 

XIX. asır, Osmanlı Türklerinin ; yaşayabilmek 
için ; Avrupa medeniyeti'ne dehalet mecburiyetin
de kaldıkları asırdır. 

Aynı asır, yer yüzündeki bütün TÜrkler için hazin 
ve amansız bir çağdır : Öteden beri, aralarındaki kavim 
ve kabile anlaşmazlıkları yüzünden, her türlü birlik, 
beraberlik ve bütünlük imkanlarını kaybeden Asya 
Türkleri ; Osmanlı Devleti'nin 1783 de Rusya'ya 
terketmek zorunda kaldığı Kırım; hürriyet ve istikla
lini korumak için her türlü fedakarlığa baş vurmuş, 
diğer bir Türk yurdu olan Azerbaycan, bu asırda, 
hep birden, Rusların hakimiyeti ve baskısı çerçeve
sine girmek talihsizliğine uğramışdır. 

Asırlardan beri, Balkan Yarımadası'nı, Anadolu 
gibi, tam bir Türk vatanı haline getirmiş bulunan, 
büyük Rumeli Türkleri de Macar hududlarından 
itibaren, ecdad kanıyle yuğurulmuş topraklarıyle bir
likde, Anavatan'dan kopmaya, ayrılmaya başlamış
lardır. 

* 

Balkan topraklarında, bilhassa İslav ırkından 
azınlıklara muhtariyetler ve istiklaller sağlamaya ça
lışarak, buralarda Türkiye'ye karşı, kendini tabi', bir
takım üs'ler hazırlamak gaayesindeki Rus politikası, 
bu plan ve emelinde muvaffak olma imkanları bul
muşdur. Rus ordularının, bu maksadla, Balkan top
raklarında ilerliyerek, buralarda kan ve ateş saçması ; 
ordumuzun, zaman zaman Rusları perişan etmesine 
rağmen; durmak bilmemiş ve Balkanlardaki Rus iler
leyişi gittikçe hızını arttırarak bu topraklardaki Türk 
huzur ve gururunu şiddetle zedelemişdir. Bu arada, 
gerek Ruslar, gerek Balkan kavimleri tarafından Türk
lere yapılan zulüm ve vahşet, insanlık tarihinin sayılı 
lekeleri arasındadır. 

Balkan fatihlerinin bu çağdaki çocukları, yer yer, 
Romenlerin, Sırpların, Bulgarların ve Yunanlıların 
tabii olmak gibi hazin bir kadere yürümüşlerdir. Ter
sine dönen kader, türlü savaşların; çete hareketlerini n  
ve ihtilallerin yarattığı zulum ve şiddetle de birleşerek 
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bu topraklarda devamlı ve elemli bir Türk muhace
reti'nin başlamasına yol açmışdır. Bu devir Türk 
tarihi'nin en acı hadisesi Rumeli'deki Fatih çocukla
rının inanılmaz bir yılgınlık ve perişanlıkla, vatanla
rını terk ederek, 1912 Balkan felaketi hatta Birinci 
Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı sonlarına kadar süren, 
bitmez, tükenmez, geriye dönüşleridir. 

Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu yıkılışını, 
daima ve yalnız dahili idaresizliklerde ve siyasi bece
riksizliklerde aramak çok dar ve inadcı bir görüşdür. 

Gerçi bu büyük devletin, devrin icablarına, gere
ken sür'atle uyamadığı muhakkaktır. Esasen impara
torluk, son asırlarını bilhassa XVI. asrın muazzam 
miraslarını harcamakla geçirmişdir. Bu dalaletle ( 1839 
Tanzimat İnkılabı'nın Mustafa Reşid Paşa, AH Paşa, 
Fuad Paşa gibi siyasileri, az çok hariç olmak üzere) 
Türkiye'nin kaderinde öteden beri rol oynayan bir çok 
devlet adamının büyük hissesi vardır. Bu kifayetsiz
lik 1871 den sonraki devlet adamları elinde gitdikce 
artan bir dalale._t mahiyeti almışdır. Fakat aynı yıkı
lışda, Türkiye topraklarında emelleri olan yabancı 
devletlere aid beşinci kol faaliyetlerinin ve yine kökü 
dışarıda bul una�, çeşitli, yıkıcı teşkila darın te 'siri 
daha büyükdür : 

Başta Rusya olmak üzere Osmanlı İmparator
luğu'nun zengin topraklarını paylaşmak emelindeki 
yeni büyük devletler, Türkiye'nin bütünlüğünü dağıt
mak için imparatorluk dahilindeki Sırp, Romen, Bul
gar, Yunan v.b. kavimleri arasına ihtilal, istiklal ve 
milliyetcilik hevesleri sokarak ve bu kavimleri silah
landırarak, imparatorluğu parçalamak yolunda, sis
temli bir şekilde çalışmışlardır. 

O kadar ki milliyetcilik fikri henüz Türkler tara
fından yeni bir cereyan halinde idrak edilmeden evvel, 
imparatorluk dahilindeki hıristiyan hatta müslüman 
tabea tarafından, böyle bir vasıta ile tanınmış hatta 
teşkilatlanmış bulunuyordu.1 

Tek ve mütesanid bir millet için en büyük 
kalkındırıcı ideal olan milliyetcilik fikri, vatanında 
başka dinlerden ve başka ırklardan kavimler bulu
nan bir İmparatorluk için felaket yaratacak ölçü
d� tehlikelidir: Böyle devletlerin, milliyetciliğin, ha
kim millet lehine çevirebilecek şekilde hazmedebil
meleri için büyük siyaset, büyük kuvve�, büyük küJ. 
tiir, tefekkür, tecrübe ve basiret lazım gelir. Nite
kim: 

XIX. asırda Osmanlı İmparatorluğu'nun milli 
facialarla yıkılmasını hızlandıran sebepler arasında, 
yalnız azınlıklar arasına değil, bizzat Türkler ara
sınl\ da yine dışarıdan sokma aceleci emellerin ve 
dahili ihtilal fikirlerinin büyük hissesi vardır. As
lında gÜzel, hayati ve insani nimetler olduğu hal
de hürriyetcilik, meşrutiyetcilik gibi ideallerin bi
le, Türkiye'nin dev düşmanlar karşısında ve bir 
dünya ablukası içinde bulunduğu bir zamanda, bir 
de dahili anarşiler ve disiplinsizlikler yaratması, 
memleketin, vaziyeti kavramaya vakit bulamamış, 

Rusya'nın ve Avrupalıların bu türlü hareketlerin
deki hedefi ve dehşeti, devrin Türkiyesi'ndeki halk 
şöyle dursun münevver efkarı da idrak etmiş değildi. 
Diğer tarafdan Avrupa medeniyet ve üstünlüğünün 
Türk halk efkarına göz kamaştıracak kadar parlak 
görünmesi de o devirde zannedildiği kadar kolay ola
mıyordu 

Orduları, hala, uzak serhadlerde döğüşen İmpa
ratorluk, bir coğrafya olarak, hala o derece muazzam
dı ki bedbaht mirasyedilerinin mukadder felaketi 
görmelerine adeta bu azametiyle mani oluyordu. 2 

Uğradığı felaketlerin hiç birisi, bilhassa halk 
zümreleri arasında, devletin yeni ve diriltici hareket
\erine tarafdar olmak ; yapılması istenen Avrupai yeni
likleri hiç olmazsa devrin münevverleri olarak anla
mak ve halka anlatmak; nihayet, İslami Türk medeni
yetini yeni Avrupa medeniyetinin, lüzumlu hamle 
ve hareketleriyle bütünlemek ihtiyacı uyandırmıştı. 

Son asrın münevverleri ise ya hazmedilmemiş 
batılı fikirlerle şaşkınlaşıyor; yahud hadiseler karşı
sında gitdikce artan bir muhafazakarlıkla, ileriyi gör
mekden şiddetle uzak bir zihniyet içinde, her türkü 
yeniliklerin aleyhinde çalışıyorlardı. 

* 

toy ve karışık fikirli idarecilerine çok yanlış hare
ketler yaptırmışdır. 

Türkiye'nin böyle basiretsiz bir zihniyetle, yal
nız 1877 - 78 Rus Harbi'ne sürüklenişi ve bunun 
c!oğurduğu acı neticeler iyi tedkik edilirse hadise 
daha sarahatle görülebilir. (93 Harbi diye isimlen
dirilen bu felaketin sebeplerini, sebep olanlarını ve 
neticelerini en yeni görüşlerle takib için bakınız: 
Yılmaz Öztuna,, Resimlerle 93 Harbi, ist. 1 969) 
Aynı sebeplerle, aynı felaketler zinciri XX. asır Tür
kiyesi'nde Balkan Felaketi'ne ve Birinci Dünya Har· 
bi sonunda büsbütün yıkılmamıza sebep olacaktır. 

Bunun dikkate değer bir misali, Mora İh
tilali'nden doğan 1828 Türk · Rus Harbi dolayısıy
le, devrin merd ve vatanperver şairi İzzet Molla'nın, 
padişah Sultan Mahmud'a verdiği bir layihadır. Dev
letin, içinde bulunduğu siyasi ve askeri şartların 
elverifsizliği dolayısıyle, İzzet Molla Rusya ile har· 
be girmenin vatan ve millet için çok zararlı neti
celer vereceğini, cesur bir görüşle hükümdara ha
ber vererek, harbin devam ettirilmemesini istiyen 
bir layiha yazmış ve bunu hükümdara takdim et
mişdi. Fakat devrin Saray'a daha yakın ricali bu 
layihayı küçümsemişler; İzzet Molla sürgüne gÖn· 
derilmiş ve harb de münevver şairin haber verdiği 
şekilde, felaketle neticelenmişti. (Bkz. Ata Tarihi, 
C. 3, S. 1 l6, 267 • 275. İst. 1293) Hafız Hızır İl· 
yas, Letaif-i Enderun, S. 448; Ali Canib, Keçeci· 
zade izzet Molla, Hayat M. Sayı: 8, lst. 1937; Re
şad Fuad, Keçecizade İzzet Molla TOEM. 41, Ocak 
1332 ve İbnül'Emin M. Kemal, S.T.Ş. I, S. 728 
v.d.) 
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Diğer tarafdan daha Haçlı Seferlerinden başlı
yarak, Avrupalı milletlerin mutaassıp bir gelenek ha
line koydukları, amansız ve silahlı, müslüman-türk 
düşmanlığı da, XVI. asır sonlarından beri, bütün 
imparatorluğu kuşatan, müzmin bir dünya ablukası 
mahiyetini almışdı. Batılıları, her fırsatta kendilerine 
düşman gören Türklerin, onların meydana getirdiği 
yeni medeniyete karşı bir sempati duymaları hayli 
müşküldü. 

Gerek din, gerek ırk bakımından, büyük Avrupa 
milletleriyle hiç bir yakınlığı olmayan Türk-İslam 
milleti ; hatta imparatorluk çağındaki medeniyetine 
rağmen ; Avrupalılarca hiç bir zaman medeni bir 
millet olarak tanınmamış ; bilhassa hıristiyan ve yahudi 
dindarlarının yaptığı menfi propaganda yüzünden, 
Avrupa ahalisi, müslüman türkleri, ancak çok kuvvetli 
bir barbar kavim olarak tanımakda israr etmişdir.3 

Avrupalıların engin bir tarih boyunca, tek başla
rına şöyle dursun ; birleşik ordularla dahi mağlup ede
medikleri Türk ordularını işte bu milletler arası taassup 
zedelemiştir : Kapitalist ve emperyalist Avrupa devlet
leri, bir tarafdan imparatorluğun zengin topraklarına 
şiddetle göz dikerken diğer tarafdan bu toprakların sa
hiplerini zebı'.ın etmek ve onunla devamlı savaş halin
de bulunmak için, milletlerindeki bu müslüman Türk 
düşmanı, dini taassuptan şiddetle faydalanmışlardır. 

Böylelikle, yeni medeniyetin her bakımdan kuv
vetlendirdiği Avrupalı devletler tarafından (ki buna 
müslüman İran da çeşitli sebeplerle iştirak etmişdir.) 
askeri ve iktisadi bir dünya ablukası içerisine alınan 
Osmanlı Devleti'nin böyle bir durum karşısında, tek 
başına ve hiç bir şey kaybetmeden yaşamasını hatta 
gelişip kuvvetlenmesini arzı'.ı etmek için, tarihin bu 

O kadar ki Türkiye'nin böyle bir taassup 
karşısında varlığını koruyabilmek için XX. asırda 
bir İstiklal Savaşı yapması bile kafi gelmemit ve 
Türkiye'nin 1 923 den sonraki idarecileri İslami fe
riatı kanunlarının yerine Avrupai bir medeni ka
nun getirmek; harf değiştirmek hatta şapka giymek 
gibi çarelere baş vurarak bu milletin medeni anla
yışında Avrupalılardan farklı bir taraf kalmadığı
nı; hele dini taassup bahsinde onlardan geri olmak 
şöyle dursun, çok ileri bir durumda olduğunu mey· 
dana koymaya lüzum görmüşlerdir. 

Türkiye'de ancak Cumhuriyet devrinde yapıldı
ğı sanılan, bu çeşit bir dış kıyafet inkılabı bir de
fa da Sultan İkinci Mahmud devrinde yapılmışdır. 
İkinci Mahmud, setre ve pantalon giyerek Avrupa 
kıyafetlerine pek yakın bir yeni kıyafet şekli bul
muş; başlık olarak da Osmanlı başlıkları yerine Tu
nus'luların fes'ini kabul etmişdi. Devlet adamlarına, 
törenlerde bu kıyafeti tavsiye etmiş; yalnız, kıyafet 
mes'elesinde halkı zorlamaya ihtiyaç duymamıştı. 
Halk ve memurlar, görüp beğendikleri için, yeni 
kıyafeti zamanla benimsemişlerdi. (Bkz. Şair Derdli 
ve fes Kasidesi.) 
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müthiş hakikatlerine tamamiyle yabancı olmak gere
kir.• Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu asırda, bilhassa 
Fransa'da sistemlenen milliyetçilik ve hürriyet
çilik gibi, milletler arası bir hareket haline gelen ce
reyanlar, aynı Avrupa devletleri tarafından, Osmanlı 
vatanında çok rahat yaşayan Balkan kavimlerine de 
bir illet gibi aşılanıyor ve Avrupalılar, imparatorluğu 
içinden yıkmak için, bu kavimlere müstakil vatanlarda 
hür ve müstakil devletler kurma rüyaları gördürüyor
lardı. 

Gerçi küçük milletleri istiklale kavuşturmak, za
hirde güzel hareketti. Ancak, büyük devletlerin bu 
gayretleri, onları müstakil görmekden ziyade Osmanlı 
devletini parçalayıp Türk istiklaline son vermek gibi, 
teorik hayırhahlıklarla birleştirilemiyecek bir gaaye 
güdüyordu. 

O kadar ki Balkan milletlerinden mühim bir 
kısmının bugün hala esaslı bir istiklale kavuşmamış 
olmaları ve Osmanlı hakimiyetinden sonra, kendile
rini hürriyete kavuşturacakların pençelerinde geçir
dikleri ve geçirmekte oldukları elim hayat, bu acı 
hakikatin hala yaşayan delilidir. 

Nihayet, tek bir devletin, en güçlü ordularla ; en 
modern ve muazzam bir teşkilatla ve en görülınemiş 
silahlarla bile bir dünya ablukasına mukaavemet 
edemiyeceği, bilhassa İkinci Dünya Harbi yıllarında 
Almanya'nın aldığı netice ile, çok açık bir şekilde 
aydınlanmışdır. 

İşte bu sebepledir ki Osmanlı Devleti'nin son 
asırlarda iyi idare edildiğini iddia etmek ne kadar 
yanlışsa, imparatorluğun yıkılış sebeplerini yalnız 
dahili idarenin bozukluğunda, bilhassa hükümdar
ların ve devlet adamlarının yetersizliğinde aramak 
da o kadar insafsızlık olur. Kaldı ki Osmanlı Padişah
ları ve bir kısım büyük devlet adamları, hemen her 
asırda Türkiye'ye lüzumlu Avrupai yenilikleri getir
mek; askeri, iktisadi, medeni ve kültürel hayatta isla
hat yapmak ihtiyacını duymuş ; bu hususta harekete 
geçmiş fakat imparatorluk dahilinde kışkırtılan zümre
lerin ve bizzat Türk yarım münevverlerinin ihtiras
ları isyan ve ihtilalleri ile karşılaşarak, bu uğurda pa
dişah olarak da sadrazam olarak da, çok kere, ya taht
larını yahud başlarını vermişlerdir. 

* 

Avrupa Medeniyeti 
ile 

T emaslann Kısa Tarihi 

Osmanlı Türklerinin 
Avrupalılarla öteden
beri yaptıkları mede
ni temasların ilk za
manlardaki karakteri, 
bu temasların millet 

ölçüsünde değil, devlet ölçüsünde olmasıdır. 

Yunan ihtilali'nin İcab ettirdiği Türk-Yunan 
Harbi'nde tamamiyle Yunanlılar lehinde çalışan ve 
Türk kuvvetlerini geri dönmeğe zorlayarak Nava· 
rin'deki Türk ve Mısır donanmasını yakan İngiltere, 
Fransa ve Rusya'nın müşterek hareketleri, bu haki
katin diğer (ateşli) bir delilidir. (1827) 
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Gerçe fethedilen Balkan ve Avrupa ülkeleriyle 
Venedik sahillerine ve Akdeniz adalarına giden Türk
ler, asker olarak da oralardaki hayat hareketlerini gö
rüyor ve yurda bu ülkelerden haber getiriyordu. Esa
sen Osmanlı Devleti, daha kuruluş anından başlıyarak 
doğudaki İslam ülkelerinden ziyade -Bizans'a, Balkan
lara hatta orta ve cenup Avrupa'sına (İtalya'ya) hakim 
olmak yollarını seçmişti. 

Avrupalıların, İstanbul Fatihi İkinci Sultan Meh
med'i bir Roma İmparatoru olarak karşılamaya ha
zırlanmaları bundandı. Kanuni Sultan Süleyman'dan 
sonra, Lehistan Seferi'ne giden İkinci Osman'ın ; Viya
na'yı ikinci defa muhasara eden Kara Mustafa Paşa'
nın hedefleri Avrupa'da Osmanlı hakimiyeti idi. 

Akdeniz'deki Türk hakimiyeti asırlarında gemi ve 
gemicilik ıstılahlarının çoğunu İtalyancadan alırken 
İtalyanlarla devamlı temas halinde idik. zaman zaman 
donanmamızla boy ölçüşen Venedik hatta İspanya 
denizciliğini meydana getiren çeşitli sanatların tama · 
miyle farkında ve hatta üstünde idik. 
Macaristan'dan, Avusturya'dan, Lehistan'dan ve Ve
nedik'den İtalyan harb ganimetleri arasında, Türkiye'
ye getirilen türlü sanat eşyası yanında, kadın-erkek, 
harb esirleri, Turkiye'de hür bir hayata kavuşur hatta 
müslüman olurlarken kendi hayat, medeniyet ve kül
türlerinden Türkiye'ye bazı çizgiler getiriyorlardı. 

Kısaca, Türk milleti, mühim bir kısım Avrupa 
ülkelerinin tamamiyle yabancısı değildi. Fakat Avrupa'
da Renaissnce'la başlayan yeni Avrupa medeniyeti
nin dil, kültür, sanat ve teknik olarak gelişmesi hare
ketlerinden gereği kadar haberi yoktu. Bu hareketler
den, o da kısmen, devletin ve bazı devlet adamları
nın haberi vardı. 

Mesela Fatih Sultan Mehmed, Yunanca, İtalyan
ca, Sırpca gibi kadim yakın Avrupa dillerini biliyor ; 
İtalya'dan ressamlar getirterek kendi resmini yaptır
tıyor ; Ressam Gentile Bellini'ye, ona İtalya' da da 
Şeref kazandıran bir name veriyor ve sarayına doğulu 
alimler gibi batılı ilim ve sanat adamları da koşup 
geliyorlardı. Kütüphanesi, Batı dilleriyle yazılmış ilim 
ve sanat eserleriyle de zengin bir hale gelmişti. Bu eser
ler, Fatih'e bizzat batılılar tarafından takdim ediliy�r
du. Bu asırda Fatih'e Avrupa dillerinde kasideler ya
zılıyor; hakkında çeşitli eserler yazılmaya ise asırlarca 
devam ediliyordu. Bu bakımlardan Fatih'in birkaç 
yıl daha yaşamayışı, Türk milleti için talihsizlikdir. 
Eğer yaşasa idi Avrupalıların onun şahsında tahakkuk 
edeceğini bekledikleri Türk-Roma İmparatorluğu bir 
hakikat olacak ve yeni Avrupa medeniyeti belki de 
Fatih Sultan Mehmed'in müsamahakar idaresinde 
ve Türk hakimiyeti altında gelişecekti. 

Fatih'den sonra, Osmanlı İmparatorluğu, bir 
müddet, devleti arkadan tehdid eden Mısır Meınliik
le� İmparatorluğu ve İran gibi, müslü�an devlet
lerın ordularıyle çarpışmak zorunda kaldı. Şark'ın 
müzmin mezhep mücadeleleriyle uğraştı. İslam dün
yasının halifeliğini eld<: etmek gibi, çok şerefli fakat 
o ölçüde mesuliyetli bir de dini vazife yüklendi. Kısa-

ca, Şark dünyasıyle meşgul olarak Avrupa medeni
yetinin Türk topraklarında gelişmesi imkanını kay
betti. 

Türk-Avrupa münasebetleri, KanUni devrinde, 
Fransa'ya yapılan Osmanlı yardımı dolayısıyle, samimi 
bir Türk-Fransız dostluğuna yol açmış ve bu başlan
gıç ; medli, cezirli türlü gelişmelerden sonra Türki
ye'ye en çok Fransız kültürü'nün yayılmasına zemin 
hazırlamıştır. 

Avrupa hakimiyeti fikri, Muhteşem Süleyman 
zamanında yer yer bilfiil, yer yer de manevi bir ha
kimiyet şeklinde sürüp gitdikten sonra Sultan İkinci 
Osman zamanında tazelenmiş ; İkinci Osman, Lehis
tan seferinde çok bozuk gördüğü Yeniçeri Ordusu'nu 
islah etmek; bu hususda Avrupa'nın da yeniliklerin
den faydalanmak ; kısaca, bir takım yenilikler yapmak 
suretiyle tekrar Avrupa'da üstün kuvvet olmak şeklin
deki arzusunu ; atak fakat tecrübesiz bir hükümdar 
olması sebebiyle ve en feci bir şekilde; hayatıyle öde
mişti. 

Türkiye'nin Avrupalılarca tertiplenen herhangi 
siyasi ve askeri bir baskı karşısında bulunmaksızın ; 
Avrupa medeniyeti'nin kendisi için lüzumlu ve faydalı 
taraflarını, kendi isteğiyle almaya çalıştığı diğer mühim 
bir devir de L:ile Devri'dir. Bu devrin münevver hü
kümdarı Sultan Üçüncü Ahnıed ve münevver sad
razamı Danııid İbrihinı Paşa, imparatorluğun 
dünya tarihindeki vazıyetini tekrar iyiye doğru düzelt
menin çarelerini aramışlardı. Bu devirde imparator
luğun batı ile medeni ve kültürel münasebetleri, yine 
ve en çok Fransa ile olmuştu. Türkiye'nin Fransa El
çisi 28 Çelebi Meluned Efendi'nin ve oğlu Said 
Mehmed Paşa'nın bu yoldaki hizmetlerini (kendi 
bahislerinde) görmüş bulunuyoruz. Said Meluned 
Paşa'nın İbrihinı Müteferrika ile birlikte kurduk
ları ilk Türk matbaası, İmparatorluğun Avrupa sema
sına ve yeni kültür hareketlerine açılan ışıklı bir pen
ceresiydi. Fakat bu aydınlık devrin de yine içten ve
dıştan kışkırtılan çok kaba bir isyanla (Patrona Halil 
Kıyamiyle) nasıl kapandığını biliyoruz. Neticede, 
memlekete Avrupai yenilikler getirmek istiyen İbra
him Paşa parçalanmış ; Sultan Üçüncü Ahnıed 
de tahtından indirilmişti. 

Lale D�Hi'nin kapanışından ( 1730) kısa bir zaman 
geçtikten sonradır ki Türk devleti, Avrupa tekniği'
nin askerlik ve bilhassa yeni silahlar sahasında üsti.ô'l 
duruma geçtiğini farketmiş ve Rus tehlikesine karşı 
koymak için Fransa'dan askerlik öğretmenleri getirt
mek, yani, askerliği Avrupalılardan öğrenmek 
gibi, -Türk milletinin rüyada görse hayıra yoramıyaca
ğı,- yeni bir kaderle karşı karşıya kalmıştı. 

Daha XVIII .  asrın ikinci yarısında Sultan Birin
ci Mahmud ( 1696-1754) ve Üçüncü Mustafa (1717-
1774) zamanlarında Türkiye'de Avrupa usulü topçu 
müfrezeleri tertip edilerek ; Mühendishıine-ı Bah
ri-i Hümayun gibi ; yine Fransız tekniğinin yardı
mıyle ; Avrupai bir Deniz Harb Okulu açılarak ( 1773), 
tamamiyle askeri bir avrupalılaşma hareketine baş
lanmıştı. Bu hareketlerin her birinin Yeniçerilerin ve 
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hatta halkın tepkisine rağmen, büyük cesaretle yapıl
dığını yine. devlet ve hükümdarlar lehine bir not olarak 
kaydetmek, devrin büyük hakikatini bir defa daha 
!\'Örmek d�mektir. 

149. İstanbulda Halıcıoğlunda Hendesehane. 

Hatta Sultan Üçüncü Mustafa, bütün tecrübe 
edilmiş tehlikelerine rağmen Yeniçeri Ocağı'nın ıs
lahı çarelerini düşünmüş, oğlu Sultan Üçüncü Selim'
le bu mevzuu uzun uzun görüşmüş fakat böyle bir 
hareketin mevsimsizliğini hesaba katarak, bu inkılabı 
oğluna adeta vasıyet etmişti. 

XVIII.  asrın son on iki yılında ve XIX. asrın ilk 
yedi senesinde İmparatorluğu idare eden 111.  Selim, 
işte bu baba nasihatinden aldığı kuvvet ve cesaretle 
Yeniçeri Ocağı' na karşı Nizaın-ı Cec:tld adı verilen 
yeni bir ordunun ilk hamlesini yapmaya ve ilk çekir
değini kurmaya muvaffak olmuştu. 

(Sultan Üçüncü Selim'in, İmparatorluk ailesi
nin büyük padişahlarından biri olduğunu; şair, bes
tekar, mütefekkir ve münevver bir hükümdar olarak, 
birinci sınıf şahsıyetini evvelce belirtmiş bulunuyoruz.) 
Bu padişah, Osmanlı İmparatorluğu idaresinde ve 
Türk topluluk hayatında Avrupai yenilikler yapmak 
lüzumunu kavrayan hükümdarlardandı. Onun dev
rinde bilhassa ordu'nun Avrupaileşmesi yolunda daha 
kuvvetli adımlar atıldı. Nizaın-ı Cedid'e hemen 
tamimiyle Fransız harb bilgileri öğretildi. Daha 
Sultan Birinci Abdülhamid zamanında başlayan, harb 
usullerine dair Fransızca eserler tercümesine devam 
edildi. Bu sebeple XVIII. asır sonlarında Türkiye'de 
Fransızca öğrenenler çoğalmaya başladı. Fransız. te
siri topculuk, istihkamcılık, gemi yapıcığlı'ndan bahçe 
tanzimine kadar, kendini gösterir oldu. Hatta Türki
ye'deki münevverler arasında 1789 Fransız İhtilali'
ni doğuran fikir hareketlerinin münakaşa edildiği 
görüldü. 

Üçüncü Selim'in, Türkiye'de gedik usulünü kal
dırmak gibi ticari ve iktisadi sahalarda yaptığı yeni
likler de yine Avrupa'dan mülhemdi. 

Fakat hükümdarlar ve devlet büyükleri tarafın
dan girişilen bütün ileri görüşlü, yenilik hareketleri 
gibi Üçüncü Selim'in yenilikleri de yine bir geri zümre 
taassubu ; iç ve dış kışkırtmaları ve Yeniçeri isyanıyle 
karşılaştı. Türk askerinin bir defa daha Türk kalkın-
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ması aleyhinde harekete geçirildiği görüldü : Büyük 
hükümdar, Üçüncü Selim Kabakcı Mustafa İhti
li'ne başını verdi. 

İnkılapçı Padişah il. Sultan Mahmud 

Bununla beraber yapılması zaruri olan yenilik
ler Sultan İkinci Mahmud (1784-1839) zamanında 
daha cesur ve daha esaslı bir devlet hareketi olarak 
devam etti. Bu XIX. asır hükümdarı, Türk milleti 
için artık bir felaket haline gemliş bulunan Yeniçeri 
Ocağı'nı topa tutarak yıktı. ( 1820) ve yerine Asakir-i 
Mansiire-i Muhaınınediyye adıyle yeni usulde bir 
ordu teşkiline başlandı. Ordunun tamimiyle yeni ve 
kültürel usullerle yetiştirilebilmesi için gereken çare
lere başvuruldu. Mısır'da Osmanlı padişahlarından 
çok müsaid şartlar içinde çalışan sergerde Mehıned 
Ali, daha 1825 de yeni usulde zabit yetiştiren bir as
keri mektep açmıştı. Sultan İkinci Mahmud Mısır 
ordusunun İstanbul'a yürümesi üzerine Ruslarla ak
dettiği Hünkir İskelesi Muahedesi (1833) ile bu teh
likeyi atlattıkdan sonra, ordu'nun ıslahını daha sis
temli bir yola koymak için ; talebesinin ilk, orta ve lise 
tahlilini de aynı mektepte yaptığı, Harbiye Mekte
bi'ni kurmuştu ( 1834) . Bu mektebin mühim bir kısım 
hocaları Fransa'dan getirtilmiş, Aynca yeni Avrupa 
askerliğini öğrenmek için Avrupa'ya talebe gönderil
mişti. Sultan İkinci Mahmud, memleketteki mutaassıp 
zümrenin homurtularına artık hiç aldırmıyor ve Mek
teb-i Harbiyye'den sonra gereken tedariklerde bulu
narak 1839 da bir de Askeri Tıbbiye Mektebi kur
maya muvaffak oluyordu. Bu askeri müessese, önce 
1827 de Tıbhane ve Cerrahhane adlarıyle Şehzade
başı'nda. açılmış; bunlardan Cerrahhane Topkapı 
Sarayı'nın deniz kıyısındaki bir binasına taşınmış, 
nihayet 1839 da Galatasaray'ında Mekteb-i Tıbbiy
ye-i Adliyye-i Şahane adıyle daha mükemmel bir 
şekilde kurulmuştu. Galatasaray Tıbbiyesi'nin açılı
şında bir hitabede bulunan Sultan İkinci Mahmud, 
buradaki talebeye yeni tıb ilmini şimdilik fransızca 
olarak okuyacaklarını fakat bu sahada Türkçe kitap
lar te'lif ve tercüme edileceğini ve hazık Türk tabib
leri yetiştirildikden sonra, yabancı mütahaasıslara 
lüzum kalmayacak şekilde Mekteb-i Tıbbiye'nin mil
lileştirileceğini söylemek ihtiyacını duymuştu. 
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Abdülmecid, Askeri tıbbiye mektebindeki bir imtihandan dönerken ( 1841)  

Yine Sultan İkinci Mahmud, Türkiye'de ilk defa 
ilk tahsili mecburi kılmış ; bunun parasız yapılması 
için ferman çıkarmış ; Harbiye ve Tıbbiye askeri mek
teplerine talebe yetiştirmek için Rüştiye Mektepleri 
açmış ; Tavkim-i Vekaayi adlı, ilk resmi gazeteyi o 
tesis etmiş ; böylelikle devletin yaptığı hayırlı icraatı, 
halka, doğru olarak duyurmak imkanını bulmuştu. 
İlk nüshası il Kasım 1831 de intişar eden Takvim-i 
Vekaayi'in, yapılan işlerden Avrupalıları da haberdar 
etmek gaayesiyle ve Le Moniteur Ottoman .:::lıyle, 
Fransızca nüshaları da çıkarılmıştı. 

Sultan İkinci Mahmud, bunlardan başka mühim 
bir kıyafet inkılibı yapmış ; kavuk yerine fes giymiş ; 
setre ve pan tal on giymiş ; bunları devlet adamlarına 
da giydirmişti. Aynı kıyafet, zamanla, bu mevzuda 
zorlanmayan halk tarafından da benimsenmişti. 

İkinci Mahmud'u:l Rusya, İngiltere, Fransa, 
Mısır, Balkan Hükumetleri veya yurd içindeki fesad
cılarla medreseli mutaassıpların, içli dışlı, çeşitli baskı
larına ve açılan harblere rağmen ; bu kadar müşkül 
bir siyasi devrede bütün bu cesur ve lüzumlu inkılab-

-.-.--� ' 
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ları yapması, bu hükümdar adına kaydedilecek çok 
lehde bir nottur.5 

* 

İkinci Mahmud, aynı zamanda şaır hükümdar
lardandı ; ressam, hattat ve bestekardı. Şehzadeliğinde 
Sultan Üçüncü Selinı'den musıkl dersi almış ; ney 
ve tanbur öğrenmişti. Bestelediği şarkılar arasında 
uzun müddet yaşayanlar olmuşdur. Resim sanatına 
da merakı vardı. Tehlikeli dedikodulara ehemmiyet 
vermiyerek kendi portresini yaptırıp devlet daireleri
ne astıracak kadar cesaret gösteriyordu. Bu hükümdar, 
Hattat Mustafa Rakını Efendi'den ders alarak 
hatt sanatında güzel eserler verecek bir sanat tenev
vüü göstermiştir. 

Nusretiye Camii 

Daha 1 727  de Türkiye'de ilk mallbaa'nın 
kurulmasıyle başlayan ve Osmanlı hükümdarlan 
tarafından ısrarla ve cesaretle yürütülen avrupai 
kültür ve yenilik hareketleri'nin neler olduğunu, 
yapıldıkları tarihlerle birlikte kronolojik bir liste ha
linde görebilmek için Bkz. Faik Reşid Unat, Türki
ye'de Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Ba
kış, Ankara, 1 964,, S. 129 - 156, 

· : "- EDEBİY A Ti TARİHİ 

Adının halk arasında Sultan Mahm.ud-ı Adli 
şeklinde yayılması şiirlerinde kullandığı Adli mahlası 
dolayısıyledir. Bununla beraber, böyle bir isim, ona 
hükümdar olarak da büyük saygı sağlamıştır. Aynı 
zamanda imar faaliyetlerine de ehemmiyet veren bu 
padişahın zamanında yapılan eserler arasında Un 
Kapanı Köprüsü, Nusretiyye Camii ; yanan Selimiye 
Kışlası'nın yeniden inşası ve çok sayıda çeşmeler vardır. 

n.-�ahmud'un kıyafet inkılabından sonra yapılmıf 
bir tablosu 

Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupalı
laşması yolundaki en kat'i hareket, Sultan Abdül
hamid'in hükümdar olduğu 1 839 yılında başlayan 
Tanzimat İnkılıibı'dır. 

Ancak bu inkılap, ne Fatih çağındaki gibi bir 
medeniyet hakimiyeti mahiyetinde olabilmiş ; ne de 
Lile Devri'nde görüldüğü gibi, imparatorluğun he
ni.iz büyük kudret ve satvetini az çok muhafaza etdiği 

' bir çağda, gittikçe yükselen ve kudretlenen bir medeni
yeti, vakit geçirmeksizin, Türkiye'ye aktarmak tar
zında gelişmiştir. 

Tanzimat İnkılabı, Osmanlı Devleti'nin artık 
başa çıkamadığı, askeri ve siyasi Rus ve Avrupa bas
kısı karşısında, sırf varlığını korumak için yapmak 
zorunda kaldığı siyasi, adli, içtimai ve medeni bir 
hareketdir ki, esas meziyeti, cesaretli bir devlet ham

lesi halinde ve tam zamanında yapılmış olmasıdır. 



T A NZ İ M A T  

Tanzimat, Osmanlı Devleti'nin öteden beri haber
li olduğu Avrupa medeniyet'ini, bütün Türk-Osmanlı 
halkı ve hayatı için, kabul etmek yolunda giriştiği bir 
devlet hamlesi'dir. 

Bu hareket, ilk bakışta, Türkiye'nin Avrupa me
deniyeti dairesine girmesi gibi görünür. Hakikatde : 

Taııziıııat İnkılabı, Avrupa medeniyeti'nin, 
bir takım siyasi, askeri ve iktisadi baskılarla 
kendini Türkiye'ye kabul ettirmesi demektir. 

* 

Türk milletleri arasında Kırım ve Kafkas Türk
leri, Osmanlı ahalisinden önce ve Rusya vasıtasıyle, 
Batı medeniyetini az çok tanımışlardı. Fakat bu 
vasıtalı tanıma, Şark dünyasında büyük ölçüde bir 
değişiklik sayılamazdı. Halbuki Yakın Şark dünyasında 
ve dünyanın üç kıt'ası üzerinde büyük bir Türk-İs
lam medeniyeti kuran Osmanlı Türkiyesi'nin mede
niyet değiştirmesi, yalnız Türkiye için değil bütün 
yakın ve Orta Şark için büyük bir inkılabın başlangı
cıydı. 

Tanzimat Abidesi Projesi 

. •  Geçen asırlar tarihini kaplayan askeri bozgunlar · sıyasi T b" l · · ' 
. mag u ıyet er ; ıç ısyanları ve dış baskıları neti-cesınde bütün yurdu kaplayan içtimai ve iktisadi bu��lım'. artık Avrupa teknik ve kültürünün Şark'a üstun bır hale geldiğini meydana çıkarmıştı, 

İ N K I L A B I  

XVI. hatta XVII. asırda dünyanın en üstün si
yasi ve askeri kudretini teşkil eden Osmanlı İmpara
torluğu, şimdi, ihtiyarlayan bir insan gibi, bütün uzuv
larıyle çöküyordu. Fakat çok büyük bir devlet oldt>ğu 
için, onun çöküşü de çok uzun sürüyordu. İmparator
luk öylesine büyüktü ki zarif bir Tanzimat diploma
tının söylediği gibi, Türkler içeriden, Avrupalılar 
(hem içeriden, hem) dışarıdan yıkmaya çalıştıkları 
halde onu bir türlü deviremiyorlardı. 

Fakat dünya tarihini askeri üstünlükleriyle dol
duran Türkler'in şimdi üst üste askeri mağlubiyetlere 
uğrayışı, hem ordunun hem de orduyu sevk ve idare 
edecek siyasi ve askeri teşkilatın artık islah edilmesi 
lüzı'.ımunu meydana koyuyordu. 

Bu hal, dünya siyasetinde Şark mes'elesi diye 
isimlendirilen ve asırlarca uzayan bir problem doğur
muştu. 

Batı ülkelerinde bir yandan büyük endüstri, o 
büyüklükte bir sür'at kazanıyor, bir yandan, aynı 
endüstri, kendine yeni kaynaklar ve pazarlar arıyordu. 
İngiltere, Fransa, Alınanya ve Rusya gibi kapitalist 
ve emperyalist devletlerin, siyasi ve iktisadi rekaabet
leri, Osmanlı İmparatorluğu gibi, müstemleke olmaya 
çok elverişli, geniş sahaları ve zengin kaynakları bulu
nan, cazip bir coğrafyayı elbette boş ve rahat bıraka
mazdı. 

Milletlerinin dini taassubundan da faydalanan bu 
devletler, Türkiye'yi önce askeri kuvvetlerle zebun 
etmeğe çalıştılar. Fakat imparatorluğun coğrafi duru
mu, sahip olduğu toprakların, hele hükumet merke
zinin kurulu bulunduğu Boğazlar coğrafyasının her
hangi bir Avrupa devletinin eline geçmesine imkan 
bırakmıyordu. 

Türkiye'ye saldırarak, Boğazlar hakimiyetini el
de edebilecek her devlet, öteki Avrupa devletlerinin 
müdahalesiyle geri çevriliyordu :  

Bu hal, bilhassa Mısır mes'elesi'nde meydana 
çıktı. Son asırlarda, Türkiye'nin askeri yorgunluklar 
içinde bunalmasına en çok Rusya sebep olınuştu. Rus
ya, bir aralık, Kavalalı Mehmed Ali İsyanı'nı bastı
ramıyacak hale gelen Türk hükumetine yardım baha
nesiyle, Türkiye'nin hamisi ve hatta hakimi olabilecek, 
$yasi ve askeri bir imkan elde etmişti : Mehmed Ali 
isyanı karşısında telaşlanan Sultan Mahmud, Rusya 
ile Hünkar İskelesi Muahedesi'ni akdederek, bir 
nevi Rus himayesini kabul eden acayip bir anlaşma 
yapmıştı. ( 1833) . 
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Abdülmecid'in yağlıboya tablosu 
T opkapı Sarayı Portre galerisi, İstanbul 

Bu hadise ve bilhassa Boğazlarda Rus baskısı, 
öteki Avrupa devletlerini ciddi bir şekilde kuşkulandır
mıştı. Hele İbrahim Paşa idaresindeki Mısır ordusu
nun Nizib'de Haf ız Paşa tarafından çok kötü idare 
edilen Türk ordusunu bozguna uğratması vazıyeti 
bütün bütün çıkmaza sürüklenmişti. ( 1839) . 

Bu sırada Sultan Mahmud ölmüş ve yerini genç 
hükümdar Abdülınecid'e bırakmıştı. Avusturya, İn
giltere ve Fransa Hükumetleri, Rusya'nın da ister 
istemez razı olduğu bir nota hazırlayarak yeni Türk 
hükümdarına verdiler. Avusturva Baş vekili Meter
nih tarafından yazı
lan bu nota, bundan 
böyle Türkiye menfa
atlerinin (tek bir dev
let tarafından değil) 
müşterek Avrupa dev
letleri tarafından ko
runacağı mealinde ve 
manasında idi. 

Sultan Mecid, 
Batı devletlerinin ileri 
sürdükleri şartları da 
yerine getirme vadi 
ile, devletinin işlerine 
Avrupa devletlerinin 
bu müşterek müda
halesini kabul zorun
da kaldı. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

kiye'ye yeni bir harb ilan etti. Şark mes'elesi, işte 
bu harb içinde tamamiyle açığa çıktı : 

Türkiye'nin Rusya'ya zebun düşmesini kat'iyyen 
istemiyen ve bunu devletler muvazenesi bakımından 
çok tehlikeli bulan İngiltere ve Fransa Hükfuııetleri, 
Türkiye'nin tarafını tutarak, ordu ve donanmalarını 
Rusya üzerine yolladılar ve Türkiye için harb ettiler. 

Sivastopol etrafında yapılan ve Kırım Savaşı 
diye anılan bu karakteristik muharebe, hem impara
torluğun yaşayacağını, hem de, ıslah edildiği takdir
de Türk Ordusu'nun, kendi tarihi kudretine tekrar 
ulaşacağını meydana koydu. 

Rumeli'de Serdar Ömer Paşa'nın Ruslara 
karşı kazandığı zaferler; Türk ordularının Silistre 
ve Kars müdafaafarı ; nihayet Kırım'da Sivastopol 
ve Gözleve Savaşları Türk harb tarihinin şeref li 
sahifeleri arasına yazıldı.1 

Yine bu asrın sonundaki Paris Muihedesi'nin 
4. maddesi gereğince Osmanlı Devleti, Avrupa Umu
mi Hukuku'na hissedar edilerek Avrupa devletleri 
siyasi heyetine kabul ediliyordu. Ancak aynı muahe
denin diğer maddelerinde Türkiye, Ef lak-Buğdan 
Prensliği'nin din, mezhep ve ticaret hürriyetini garanti 
ediyor; Sırbistan Beyliği'ne de aynı hakların tanın
ması maddesini imzalıyordu. 

Böylelikle, İmpa
ratorluk dahilindeki 
bütün hıristiyan te
baa'nın bu çeşit hak
larını tanıyacağına 
ve koruyacağına dair, 
Osmanlı Devleti, Av
rupa devletlerine söz 
vermek zorunda bıra
kılıyordu. 

* 

Bu sıralarda Os
manlı devleti de ya
vaş yavaş Avrupai bir 
çehre almaya başlı
yordu. Türk ordusu-

Kırım savaşı esnasında bir araya gelen müttefik kuman
danları, ortada Sultan Abdü'l Mecid ve sağda Ömer Paşa 

Gerçekden İmpa
ratorluk toprakların
da, hakim Türk mil
letinden başka, Sırp
lar, Romenler, Bul
garlar, diğer İslavlar, 
Yunanlılar, Arnavud
lar gibi umumiyetle 
hırıstiyan olan yaban
cı kavimler vardı. Bal
kanlarda bunlar, yer 

nun garb usulleriyle ıslahına çalışılıyor; bilhassa 
Rusya'nın Hasta Adam dediği Türkiye'nin benzine 
yeni bir renk ve can geliyordu. 

Rusya, Türkiye'nin, hem de Avrupai usullerle 
dirilerek yeniden kuvvetli devlet olması korkusu içinde 
idi. 

Nitekim daha fazla bekliyemiyerek, öteki Avrupa 
devletlerine rağmen, Moskova Hükumeti 1853 de Tür-

yer, Türk halkının çok kesif olduğu şehirlerde ve çev
relerinde, Türklerle birlikte ve Türk vatanında yaşı
yorlardı. Bu kavimler arasına bilhassa Fransız İhti
lali'nin doğurduğu milliyetcilik, hürriyet, devletler ve 

��ııı��-·-�������� 
Bu savatların halk ruhunda ve halk şiirinde 

uyandırdığı duygular bu asrın Halk Edebiyatı bölü
münde Türk Moskof savaşları hakkınd� söylenen des
tanlara bakınız. 
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milletler hukuku ve demokrosi fikirleri, yine Avru
palılar tarafından sokulmuş bulunuyordu. 

Şimdi ise Avrupalılar bütün bu medeni hamlele
rin, hukuki ve iktisadi hakların, müslüman Türkler 

için olmasa bile, Türk hakimiyetindeki hıristiyan mil

letler için tatbikini istiyor ve bunu kısmen açık, kısmen 

kapalı bir şekilde, muahede maddelerine işlemiş ve 

bu maddeleri Türkiye'ye kabul ettirmiş bulunuyor
lardı. 

Osmanlı İmparatorluğu'nu, öteden beri 
şiddetle kemiren kapitülasyonlar rejimının 
Türkiye'deki hıristiyan tebaaya da teşmili de
mek olan bu teklif çok ağırdı. 

Böyle bir durum, Osmanlı Devleti'ni, ge
çıcı bir zaman için yaşatsa bile, bütün ikti
sadi imkanlarını kaybeden ve her türlü kazanç 
vasıta ve imkanlarını yurd dahilindeki hıristi
yan tebaaya bırakmak durumuna düşürülen 
Türk milletini perişan edebilirdi. O halde 
Avrupalıların Türk tebaası hıristiyanlar için 
istedikleri bu hukuki ve iktisadi serbestliği, 
İmparatorluğun mevcud kalkınma ve yaşama 
şartları içinde, bütün Türk milletine vermek 
gerekiyordu. 

Halbuki o yıllar için bu kolay bir iş değildi. 
İmparatorluk asırlarca İslam dininin temelleri 
üzerinde kurulmuş ve yükselmişti. Son asırlar-
da ise bilhassa sonradan müslüman olanların 
gayretiyle halk arasında dini bir taassup havası 
yaratılmıştı. Herhangi cesur bir yenilik, bilhas 
sa yabancı propaganda tarafından kışkırtıl
makda olan müslüman tebaanın ve hala mü
nevver kütleyi teşkil eden, ufukları daralmış medrese
lilerin isyanına sebep olabilirdi. Nasıl ki daha önce 
yapılmak istenen bugünkü yenilikler, büyük isyanlar
la baltalanmıştı. Bu uğurda padişahlar öldürülmüş, 
vezirler parçalanmıştı. ı 

Buna rağmen vaziyetin ciddiliğini, Avrupa'da 
yaptığı temaslarda, çok iyi kavrayan, zamanın hari
ciye nazırı Mustada Reşid Paşa ile onunla fikir birliği 
kuran birkaç devlet adamı, Türk milletini kurtarmak 
ve kalkındırmak azmiyle harekete geçtiler. Rusya'nın 
Türkiye'ye karşı büyük koz olarak kullandığı ; hıristi
yan tebaanın bizim elimizde mağdur hatta mazlum 

mevkide olduğu iddiasını ve guya onları bu zulı'.ımden 

kurtarmak için giriştiği, maddi, manevi, politik ve as

keri baskıları ele aldılar. Devrin bu mevzularda çok 
uyanık hükümdarı, Sultana Abdülmecid'le de anlaşa

rak daha 1839 senesinde, yani Paris Muahedesi'nden 
17 sene evvel, Türkiye'de hıristiyanlara verilecek hu

kuuki ve iktisadi haklan bütün Türk milletine vermek 

için, büyük ve cesur bir hamle yaptılar, ki Tanzimat 
denilen inkılab, işte bu hamle ile başladı. 

* 

• •  A 
GULHANE 
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Önce, 3 Teşrin-i Sani (Kasım) 
1839 da Hariciye Nazırı, 
Mustafa Reşid Paşa, İsHatt-ı Hümayunu tanbul'da Topkapı Sarayı 
önündeki Gülhane Meyda

nı'nda Gülhane Hatt-ı Hümayunu denilen bir berat 
okudu. Böylelikle, yine devlet eliyle yapılan bir inkı
labın ilk adımını atdı. Bu berat okunurken, büyük 
tören yapılmış ; meydana, yabancı devlet elçileri, kon
soloslar davet edilmiş ve en mühim olarak büyük bir 
halk kütlesi toplanmıŞtı. 

Abdülmecid Han 
Tanzimat lnkılabı:ıın Padişahı 

Türk-Osmanlı tarihinde Tanzimat Devri denilen 
yeni bir devrin başladığını haber veren Gülhane Hat
tı'nın en manalı maddeleri, hıristiyan tebaa ile müs
lüman halkı daha Paris Muahedesi'nden evvel, eşit 

haklara sahip kılması ve insan hak ve hürriyetlerine 
değer veren bir ifade ile yazılmış olması idi. Bu hattın 

şu birkaç maddesi bile Türkiye'nin o yıllardaki idari, 

ve hukuuki vaziyeti ile, yapılacak yeniliklerin nasıl 

bir mahiyet ve ehemmiyet taşıdığını açıkca gösterecek 

nitelikde dir : 

1. Müslüman olsun, olmasın, bütün tebaa, 
kanun nazarında eşit olacak; 

2. Müslüman olsun, olınasın, her ferd, 
canından, malından, ırzından ve namusundan 
emin olacak; 

3. Vergiler muntazam bir şekilde ve mükel
leflerin mili kudretine göre alınacak. 

4. Rüşvet alınmayacak ve bütün memu
riyetler maaşlı olacak. 



5. Bir mahkemenin karin ohnadıkca hiç 
kimse ceza görmeyecek; muhakemesiz idim 
edilemiyecek, zehirlenmiyecek; idim edilenle
rin malları musadere oluıınıayacak. 

6. Askerlik müddetinin bir hududu olacak. 

7. Yeni hükümlerin tatbikine riayet edile
ceğine dair, gerek padişah, gerek vükeli ve vezir
ler tarafından yemin edilecek. 

Devrin devletler arası siyaset manevralarını ve 
İmparatorluğun bu manevralar ortasındaki güç duru
munu iyi kavrayan Mustafa Reşid Paşa, Fransa, ve 
İngiltere'deki elçilik vazifelerinden geri dönünce, va
zıyeti yeni Hükümdar, Sultan Abdülmecid'e anlatmış 
ve bir çok devlet adamının şiddetli itirazlarına rağmen 
Gülhane Hattı'nı okumaya muvaffak olmuştu. Mut
lakaa tatbik edileceğine dair, Padişah ve vezirleri 
tarafından törenle yemin edilen ve Tanzimat'ın ilk 
fermanı olan Gülhane Hattı, devlet itibarını Fransa, 
İngiltere ve Avusturya nazarında yüksek tutacak ve 
Rusya tarafından İmparatorluğu yıkma yolunda yeni 
bahaneler buluncaya kadar, vakit kazandırıcı bir va
zife görecekti. Nitekim Fransa ve İngiltere'nin, 1853 
Rus saldırışına karşı Türkiye'yi silahla müdafaa ve 
bu uğurda harb etıneleri, bir bakıma, Gülhane İnkı
labı'nın zaferleri arasında idi. 

Bununla beraber Paris Muahedesi esnasında 
Avrupalılar (Fransa, İngiltere ve Avusturya) muahe
denin imzasından birkaç gün evvel, Sultan Abdül
mecid'den bir f..:rman daha neşretmesini istediler. 18  
Şubat 1856 d a  intişar eden bu fermanda ,,Gülhine'de 
kıriat olunan hatt-ı Hüm.iy1inu ile ve Tanzi
mit-ı Hayriyye2 mucibince her din ve mez
hebde bulunan kiffe-i tebaa-i şihinem hakkında 
bili-istisna emniyyet-i cin ü mil ve mahfU.Zıy
yet-i namus içün taraf-ı eşref-i Padiş&hinemden 
va'd ü ihsan olunmuş olan te'minit bu ker
re dahi te'kid ve te'yid kılındı • • •  " denilerek, ,,bütün 
din ve mezheplerin hürriyeti" ne riayet edileceği, 
daha kat'i bir ifade ile söylendi. Avrupalılar, yeni 
fermanın bu maddesini Paris Muahedesi'ne de alarak 
Türkiye'deki hıristiyan tebaanın durumunu bir kat 
daha sağlamladılar veya yeni fermana lslihit Hatt-ı 
Hüm.iy1in veya Tanzimat Ferminı denildi. Tür
kiye'nin resmi ve fiili bir şekilde Avrupalılaşması ta
rihi işte millete ilan edilen bu yeni fermanla yani Gül
hane Hatt-ı Hümayunu (1839) ve Tanzimat Ferma
nı (1856) ile kat'i bir mahiyet aldı. 

Ortalama 77 satır ihtiva eden Tanzimat Fer
manı ,,mucibince amel oluna" iradesiyle bastırılarak 
halka dağıtıldı. Bu ferman Gülhane Hattı'nın hıris
tiyan ve musevi tebaa hakkındaki hükümlerinin da-

2 Tanzimat lnkılabı'nın, devrin maneviyabna 
ve İslami terbiyesine uygun olarak dütünülen, asıl 
ve resmi adı Tanzimat-ı Hayriyye'dir. Bu isim 
Vak'a-yı Hayriyye de olduğun gibi halk riıhunu 
ürkütmiyen manevi bir hayata aahipdir. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ha genişletilmiş ve şüphesiz daha sağlamlaştırılmış bir 
şekli demekti. Bununla beraber Reşid Paşanın vazi
feden uzak bulunduruldığı ve Alt Paşa'nın sada
reti zamanında çıkarılan bu ikinci ferman, Avrupalı
ların Türk idaresine daha çok karışmalarına yol açan 

bir zemin hazırlıyordu. Bu sebepledir ki ferman, biz
zat Tanzimat'ın kurucusu olan Mustafa Reşid Paşa'

nın tenkidine uğradı. Fakat her ne şekilde olursa 

olsun bu fermanlarla devletin idari mekanizması, ka

ntini ve Avrupai bir şekil alıyor ve türk devlet idaresi, 

Şark-İslam medeniyeti çerçevesinden büyük bir ge

dik açarak Avrupa medeniyeti çerçevesine girmiş gö

rünüyordu. 

İşte, bir tarafdan Türkiye'deki hıristiyan tebaaya 

böyle mecburi bir hürriyet verilirken, Tanzimat büyük

leri, diğer tarafdan imparatorluğun asıl ve hakim mil

leti olan Türk-İslam halkını yeni medeniyetin icab

larına göre ve sür'atle hazırlayıp yeni bir zihniyetle 

yetiştirmeğe çalıştılar. Böyle bir hazırlanmanın en 

sağlam ve en kestirme yolu maarif'di, Türkiye'de bütün 

kültür ve maarif müesseselerinin mümkün olan sür'at

le 1Avrupaileştirilmesine işte bunun için büyük ehem

miyet verildi. 

Türkiye 'de 

Garb Kültürü 

ve 

* 

Türkiye'de daha Tanzi
mat'dan önce başlayan Av
rupa kültürü henüz devlet ve 
ordu hududlarını aşmak im
kanını bulamamıştı. 

Bununla beraber 1834 de 

Encüınen-i Daniş açılan Mekteb-i Harbiyye 
Harb (Okulu) ve önce 1827 

de Tıbhane adıyle, sonra 1839 Mayısında, Galatasa-

ray'da Mekteb-i Tıbbıyye-i Adliyye-i Şahine adıy

le açılan Tıb Okulu, Avrupa'ya, Tanzimat'ın ilanın

dan evvel açılmış birer pencere mahiyetinde idi. 

Fakat asıl Tanzimat Devri'dir ki Türkiye'de Av

rupai kültür müesseseleri kurma yolunda büyük ve 

hayırlı bir faaliyet gösterdi. Bu faaliyet cümlesinden 

olarak 1845 de Askeri idadiler açıldı. 1846 da bugün

kü Milli Eğitim Bakanlığı'nın esasını teşkil eden Me
kitib-i UmUmiyye Nezareti kuruldu. 16 Mart 

1848 de bu günkü Yüksek Öğretmen Okulu'nun teme

lini teşkil etmek ve Rüştiye Mekteplerine öğretmen 

yetiştirmek maksadıyle İstanbul'da Çarşamba semtin

de bu maksadla yaptırılan binada Dirülm11alliınin 
adıyle bir Orta Öğretmen Okulu açıldı ve öğretmen

lerin ancak bu maksadla kurulmuş meslek ve ihtisas 

okullarında yetişebileceği mevzuunda AvrupAi bir 

anlayışa varıldı, 



TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

30 Ekim 1846 da, ileride açılacak Darülfünun 
(Üniversite) için Ayasofya'da Sultan Sarayı arsala
rında Darülfünun binasının temel atina merasimi ya
pıldı. 

* 

18  Temmuz 1851 de, Darülfünun'da okunacak 
derslerin kitaplarını hazırlamak maksadıyle bir En
cünıen-i Daniş te'sis edildi : 

Encünıen-i Daniş, bir. Türk akademisi idi. Mus
tafa Reşid Paşa, Elçi olarak Paris'de ve Londra'da 
bulunduğu yıllarda, faydasını ve çalışmalarını yakın
dan müşahade etdiği Fransız Akademisi'ne benzer 
bir Türk Akademisi kurmak için faaliyete geçmişti. 
O tarihde böyle bir kuruluşa akademi denilemiyeceği 
için, yeni teşekküle Encümen-i Daniş (İlim ve fen 
Heyeti) ismi verildi. Bu kuruluşla devlet, ilme ve, ilmi 
çalışmalara verdiği ehemmiyeti gösterdi. 

Encümen-i Daniş, Padişah, Sultan Abdülmecid'in 
de hazır bulunduğu bir törenle ve Mustafa Reşid Pa
şa'nın bir r.utku ile açıldı. Bu ilim heyetinin kurulu
şunda büyük hizmeti görülen ilim adamı, Ahmed 
Cevdet Efendi (Paşa) idi. Açılış günü okunmak üzere 
hazırlanan nıakale-i hitabiyye'ler içinde onun maka
lesi beğenilmiş ve şair Abdülhak Hamid'in babası Hay
rullah Efendi tarafından okunmuşdu. 
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Encümen-i Danişin ilk azaları 
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Encümen'in Fransız Akademisi gibi 40 asli azası 
ve lüzumu kadar da fahri ve muhabir azası buluna
caktı. Encümen reisi, Ataullah Efendizade Mehmed 
Şerif Efendi idi. İkinci Reis Hayrullah Efendi idi. 
Sadrazam Mustafa Reşid Paşa ile Ali ve Fuad Paşa'lar 
da Encümen'e dahildiler. Diğer aza arasında Şeyhülis
lam Arif Hikmet Bey, Suphi Paşa, Sami Paşa, Yesa
rizade İzzet Efendi, Behçet Molla, Hoca İshak Efendi, 
Ahmed Cevdet (Paşa), Ahmed Vefik (Paşa gibi, tanın
mış ilim adamları bulunuyordu. Fahri aza arasında 
ise Avusturyalı Tarihci Hanınıer, İngilizce-Türkçe, 
tanınmış lugatlerin sahibi j. W. Redhouse, diğer bir 
dil alimi Bianchi gibi mühim isimler vardı. Encümenin 
açılış nutkunda Mustafa Reşid Paşa'nın "Asrın kabettir
diği ilmin memleketde intişarı ve vatandaşların bundan 
istifadesi temin edilmelidir. Umumi seviyeyi yükselt
mek için bir Darülfünun te'sisi ve Darülfünun'da oku
tulacak kitapların hazırlanması için bir Encümen-i 
Daniş ihdası lazımdır." gibi sözleri kurulan akademi'
nin vazifesini ve hedefini gösteriyordu. 

Encümen-i Daniş, Cumartesi günleri Türbe'deki 
Darü'l-Maarif binasında toplanıyordu. Bu ilk Türk 
Akademisi'nin neşrettiği ilk eser Ahmed Cevdet Efen
di (Paşa) ile Fuad Paşa'nın birlikte hazırladıkları 
Kaviid-i Osnıaniyye adlı Türkçe Gramer kitabı 
idi. Encümen'in neşriyatı arasında diğer kıymetli bir 
eser de Ahmed Cevdet Paşa'nın, Hammer'in ·Osmanlı 
İmparatorluğu Tarihi'ni bütünlemek maksadıyle yaz
dığı, 12  cildlik, meşhur tarihi vardı. Encümen'de eski 
Yunan ve eski Avrupa tarihine aid muhtelif eserler 
hazırlayan ilim adamları da vardı. 

Ancak bu Türk Akademisi'nin ömrü uzun olmadı. 
Mustafa Reşid Paşa'nın sadaretden ayrılması ve yerine 
Ali Paşa'nın getirilmesi ile bu akademiye gösterilen 
ihtimam hissedilir bir şekilde azaldı. Kuruluşundan 
10 yıl sonra Encümen-i Daniş lağvedildi. Yerine 1861 
de Cenı'iyyet-i ilnıiye-i Osnıiniyye adıyle, bir 
başka teşekkül meydana getirildi. Yeni cemiyet Mec
nıiia-i Füniin'u neşre başladı . 

* 

6 Ocak 1859 da (hayli cesur bir devlet hamlesi 
olarak) ilk Kız Rüştiyesi İstanbul'da açıldı. Fakat bu
rada ders okutacak kadın öğretmen yoktu. Kız rüşti
yelerine ve ilk okullara öğretmen yetiştirmek için 
bir Kız Muallim Mektebi'nin açılması ise ancak 26 
Nisan 1870 de Darülmuallinıi.t'ın te'sisi ile mümkin 
oldu. 

Daha Sultan İkinci Mahmud zamanında askeri 
bir mektep mahiyetinde kurulmuş bulunan Tıbhane 
ve Cerrahhane'nin gitdikce tekamül ettiği ve Türkiye'
de kuvvetli bir tıb tedrisatı yapıldığı görüldü. Tanzi
mat'ın ilanından önce 1839 Mayıs ında Galatasaray'da 
Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliyye-i Şahane adıyle geniş
leyen bu avrupai irfan müessesesi, yurdun yeni kaynak
larından biri oldu. 1867 Mayısında açılan ve sivil hiz
metler için doktor yetiştirme gaayesi güden Mekteb-i 
Tıbbıyye-i Mülkiyye ile birlikte bu müessesemiz 
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Tanzimat madalyonu 

yalnız duktor yl'lİşl İrıneklc kalmayacak Türkiye'nin 
idiıri , edl'bi ve fikri ycıı ilqmesinde büyük roller oyna
yan, daha bir çok mühim simalar yeti�tirecekti. 

14 Ocak 1 863 de Darülfünün'da urnürni dersler 
\Tri l ın,·ğ<' ba�landı. Bu Dtırülfün(ııı, daha 1846 da 13ü
\uk Rc)İd Pa�a'nın himmetiyle inşasına başlanan bi
n:"ı ı ı ı ı ı  t amamlanamaması yüzünden hC'nüz tam bir 
ll'�<'kkül h;i l inde kurulamamıştı. Ayasofya'daki bina
ııın (sonradan yanan eski adliye binası) bir kısmı ya
pılı ııca, Darülfünun, burada umumi dersler verilmesi 
:;üretiylı- açıldı. Fakat devrin devam eden taassup ve 
yarım münevverler cehaletine göğüs geremeyerek aynı 
sene içinde tekrar kapatıldı. Bu müessesenin tekrar açıl 
nıası daha yavaş, adeta alıştıra alıştıra mümkün olabil
di. Darülfün ün 1 870 de Çemberlitaş'da yaptırılan hu
susi binada yeni bir törenle açılarak derslere başlaya
bildi ise de kısa bir zaman içinde taassubun baskısıyle 
yeniden kapatıldı. 1877 de Mektcb-i Mülkiyye açıldı. 
1878 de Mekteb-i Hukuk, tekrar derslere başladı. 
1868 de dersleri Türk ve Fransız dilleriyle verilmek 

şartıyle ve Mekteb-i Sultani adıyle Galatasaray Sul
tanisi (lisesi) te'sis olumlu. Bu müessese Avrupa liseleri 
ölçüsünde olacak ve Fransız liselerindeki ders proğram
larını tat·bike çalışacaktı. Gerçekten, devletin her de
virde büyük kıymet verdiği Galatasaray Lisesi, ken
disinden beklenen vazifeyi yapan müesseseler arasında 

mühim bir yer aldı. l\Icmlckete büyük asker, büyük 
deYlet aJ;l�ı, edih ve mı.itcfekkir olacak gençler yetiş
tirdi. Açılı,ıııdan yıllarca sonra kıymetli bir talebesi 
ve şöhretli müdiri olan Şair Tevfik Fikrct'in : 

Garb, iştiyak-ı fikre açık bir ufuk ve sen 
Şark'ı� bu ufka ilk açılan bir deriçesi 

mısralarını haklı 
_
çıkardı. 

TÜRK EDERİYATI TARİHİ 

1 862 de Paris'e resim tahsili için talebe gönderildi. 
İlk giden talebe, tanınmış Türk ressamı Şeker Ahmed 
Bey (Paşa) idi ki bu tahsil için Fransa'da 8 s-::ne çalıştı. 
1 865 de Maarif Nezareti'nde Münif Efendi'nin riya
setinde bir tercüme cemiyeti kuruldu. 1866 da yine 
Maar;f Nezareti'nde bir te'lif ve tercüme dairesi ihdas 
edildi. 1 883 de her köyde l?ir okul açılması için teşeb
büse girişildi. 

1869 da Kız rüştiyeleri çoğaltıldı. 1 875 den iti
baren, ilki Yanya vilayetinde olmak üzere, İstanbul 
dışında yeni idadilerin açılmasına başlandı. 1891 de 
ilk ve or

.
ta öğretmen okullarına ilave olarak bir yüksek 

muallim mektebi, Darül-Muallimin-i Aliyye adıyle 
tedrisata başladı. 1 894 de Sultan Abdülhamid idare
si tarafından, Arapça ve Acemccden azami derecede 
uzaklaşılmış ; daha sade, daha Türkçe bir dil' de tt:d
risat yapılması ve halk dilindeki Tiirkçe kelimelerin 
derlenmesi için Türkiye'deki bütün idadilere tamim
ler göııdermeğe başlandı.3 

Darülfünun'a gelince : 
( 1874 de Galatasaray'da Darülfuııun-ı Sultani 

adıyle ve Sava Efendi gibi hıristiyan bir müdür ida
resinde yeniden açılan Darülfünün, Darülfünun'dan 
çok, bir yüksek mektep çehresinde idi. Fakat bu sefer 
de alakasızlık yüzünden kapandı. 

Nihayet 1900 senesinde Sultan İkinci Abdülha
mid'in emriyle açılan Darülfünun yaşayabildi : Önce 
Cağaloğlu'nda Mckteb-i Mülkiyye binasında derslere 
başlay.an bu Dirülfüniin-ı Şahine, 1 908 de Baye
zid'de Zeynep Hanım Ko�ağı'nda faaliyetine devam 
etti.)• 

G arb Kültürünün 
Diplomat 
Edipleri 

* 

Tanzimat İnkılabı'nin en 
cesur kurucusu, devrin Hari
ciye Nazırı (ve Sadrazam) 
l\lustafa Reşid Paşa'dır. Fa
kat Reşid paşa tarafından ye

tiştirilerek bu devrin Türkiyesi'ni siyasi ve idari, büyük 
başarıyle icare eden Ali ve Fuad Pa�a'lar da, Reşid 
Paşa gibi, defalarca Hariciye Nazırlığında bulunmuş 
ve yine defalarca Sadrazam olarak vazife görmüşlerdir. 
Bu kudretli siyasiler zamanında devletin idaresi hemen 
hemen, saray'dan Bab-ı ali'ye geçmiş gibi bir çehre 
gösterir ; Bab-ı ali'nin daha ağır bastığı birçok vak'a
lar olur. Fakat bu Tanzimat diplomatları, yalnız si
yasi ve idari hayatta değil, edebi Tanzimat'<l;ı da ko
ruyucu, yetiştirici ; müessese kurucu ve bizzat yazar 

Bkz. Nihad Sami Banarlı, :Sultan Abdülha-
mid'in Türkçeciliği, Hayat Tarih 
il, Aralık 1967 ve Köprülüzade 
Milli Edebiyat Cereyanının İlk 
1928, s. 46. 

Mecmuası, Sayı, 
Mehmed Fuad, 

Mübeşşirleri, İst. 

4 Cumhuriyet devrinde, aynı yerde, bugünkü 
fen ve edebiyat fakülteleri kurulmuf ve eski Har
biy" Nezaret binası da, ,imdi adı Üniversite olan, 
Darülfünfııı'a verilmiştir. 
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ve şiir olarak vaztfe görmüşlerdir. Bu üç devlet adanu 
sadece birer diplomat d�l aynı zamanda birer edib 
idiler ve Türkiye'ye Avrupai bir düzen vermek yolun
da yalnız fikirleri ve tecrübeleriyle değil, kalemleri 
ile de çalışmış ve bir çok da söz ve kalem kuvveti saye
sinde muvaffak olmuşlardı : 

Mustafa Reşid 
Paşa 

(1800-1858) 

* 

Gülhine Hatt-ı Hü
miyiinu'nu bizzat ka
leme alarak bütün 
Türkiye halkına can, 
maJ ve namus emniyeti 

vermek yolunda, milletler arası kıymet ve şöhret kazan 
mış bir kanun meydana gl:'tiren Mustafa Reşid Paşa, 
bu diplomat ediblerin birincisidir. 

Reşid Paşa, daha Sultan İkinci Mahmud zamanın
da, asrının siyist ve askeri problemleriyle ; mesela Mora 
mes'elesi, Mısır mes'clesi gibi, mühim hadiselerle he
nüz genç yaşlarda iken meşgul olacak vazifelerde bu
lunmuş ; 1834-1837 yıllarında Paris'de Londra'da el
çilik yaptığı vıllarda ise, büyük gayret sarfederek, Av
rupai kültürünü arttırmaya çalışmıştı. Bütün bu yıllar 
içinde dünyi siyasetini iyi kavrayan Reşid Paşa, Türki
ye'de şimdiye kadar yapılanlardan daha geniş ve eııas
lı bir islahat lüzUınuna, Sultan İkinci Mahmud'u inan
dırmıştı. 

Sultan Mahmud'un 1 Temmuz 1839 da vefatı 
üzerine bahasının yerine geçen, genç ve babası gibi 
uyanık Padişah, Sultan Abdülınecid'i de .ıym ıslahata 
inandırmaya muvaffak oldu. Zekası, siyasi ve idiri 
ihatasıyle bilhass:ı Fransız ve İngiliz devlet adamla
rının dikkatini çeken Reşid Paşa, Bu devletler naza
rında Türkiye'nin itibarını arttırmıştı. Frenkprestlikle 
suçlandırılmak gibi korkunç neticeli bir iftiriya rağmen 
yolundan dönmemış yeniliği azimle ve bilgi ile tat
btke çalışmıştı. 

Retid Pata 
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Tanzimat'ın ilam kadar, o devrin hem siyasi hem 
de askeri bir zaferi olan Kırım Harbi de onun eseri 
idi. 1838 de İngiltere ile yaptığı ticiret andlaşmasında 
İngilizlere epey tAviz vermiş olmakla beriber, İmpara
torluğu Mısır sergcrdesi Mehıned Ali (Paşa) nın daha 
ağır neticeler verebileceıc tasallutundan da o kurtar
mıştı. 5 

Reşid Paşa, hemen en mühim medeniyet merkez
lerini görmüş olduğu Avrupa'daki faydalı yenilikleri 
Türkiye'ye getirmek için her teşebbüsü yapmış ; yeni
liği gerçekleştirecek, kaabiliyetli gençleri buıup yetiş
tirmek yolunda isabet ve başarı göstermişti; Türkiye'
de kendinden sonrası için adam yetiştirmek gibi, pek 
az devlet adamına nasib olmuş bir ileri görüşün ve bir 
iyi niyetin nadir rrıiiınessillcrinden biri olmuştur 

Tanzimat ediblerinin mühim bir kısmı, Reşid 
Paşa tarafından cesaret verici bir teşvik ve himaye 
görmüşlerdir. Bu ediblerden bazılarının onun yerini 
alan An Paşa'ya karşı insafsız davranmaları, Reşid 
Paşa'yı çok sevmiş olmalarından ileri geliyordu. 

Reşid Paşa, yangınlara çare bulmak, geniş caacıe
ler açtırmak gibi şehircilik işlerinden; bir Darülfünı)n 
binası yaptırmak gibi en köklü kültür hareketlerine 
kadar, yeniliğin her sahasında salahiyetle çalışabili
yordu. Bunlardan daha mühim olarak yabancı yenilik
leri tek başına yapmaya kalkmıyor, Meclis-i Maa
rif gibi, Enciim.en-i Daniş gibi salahitycli eğitim ve 
ilim teşekkülleri meydana getirerek devrinin bütün 
büyük kaabiliyetlerinden istifade ediyordu. 

Diğer tarafdan, zamanına göre, sade ve kuvvetli 
bir lisanla yazarak, Türkiye'de yeni bir diplomasi 
edebiyatı kurmuştu. Amirlerine ve devlete takdim 
etdiği arizalardan başlayarak, yazılarında, eskilerin 
cümlelerini lüzumsıız yere uzatan ve anlaşılmazlığa 
sürükleyen seci'leri kullanmıyor, buna mukaabil Av
rupa dillerinde de htıslısi bir teşrifat lisanı olan diplo
masi lisanım, devrinin Türkçesiyle inşaya çalışıyordu. 
Siyasi ve hukuuki, realist yazılarıvle başkalarına güzel 
örnek oluyordu. 

Reşid Paşa, Divan kültürüne de vakıf bulunuyor 
ve bu tarzda başarılı gazeller söyliyordu. Bir �azelin
deki : 

Bi-mahAbl reh-i ai-refteyc gitsem de ne var 
K.ı,....a baa01 eylemelt elde asidır himem 

beyti, Paşa'nın, hedefe doğru korkusuzca ilerlerken, 
düşmanlarının karşısında, elindeki kaleme de güven
diğinin kuvvetli ifadesidir. 

Reşid Paşa aynı zamanda hitabet kudretine sahip 
bir devlet adamı idi. Karşısındakini inandır:ıcak bir 
te'sirle konuştuğue bilinirdi. Mustafa Reşid Paşa'ııın 

5 Retid Paşa'nın bazı Bata politikalarına alet 
olduju; Türkiye'de bu sebeple mevki ve otorite 
kazandıiı; bu arada dünyaca mefhur bir yardımlaf
ma cemiyetinin azası olarak, aslında siyasetle de 
mefgul bu cemiyetin programlanna uygun hare
ket ettiii mevzuundaki rivayetler ve bunlann müna
kafaaı bizim aahamızın dışındadır. 
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mühim bir kısım siyasi yazıları bir araya getirilmiş ve 
neşrolunmuştur. (Bakınız : Mehıned Salahaddin, Bir 
Türk Diplomatının Evrak-ı Siyasiyyesi, İst. 1 890 ; M. 
Cavid Baysun, Mustafa Reşid Paşa'nın Paris ve Lond
ra Sefaretleri Esnasındaki Siyasi Yazıları, Tarih Ve
sikaları, 1-11 ve : Tarih Dergisi, VI, X-XII. İst. 1954, 

1959, 1962.) 
(Reşid Paşa'nın hayatı, vazife ve hizmetleri ve bu 

mevzudaki bibliyografya için de Bkz. Ercümend Ku
ran, Reşid Paşa Macid. T. İ. An. 1 963.) 

Ali Paşa 

(1815-1871) 

* 

Asıl adı Iviclımcd Emin olaıı 
Ali Paşa da Tanzimat'ın ge
li�mesi yolunda siyasi maha
retle çalışmış diplomatlar

dan ve devrin diplomat ediblerindcndir. 
Mustafa Reşid Paşa'nın İngiliz tarafdarlığına mu

kaabil, Ali Paşa, Fransızlarla anlaşarak bu devletin 
sempatisini kazanmıştı. Türkiye'nin karşılaştığı ha
rici zorlukları, derhal milletler arası bir mes'elc yapma
sını bilerek, yine diplomasi yoluyle ve en az zararla 
kapatmak yolunda, başarılı bir siyaset güdüyordu. 

Ali Paşa 

Üçüncü Napolyon'un : ,,Ali Paşa gibi bir Hariciye 
Nazırı bulabilsem . . .  " demesi, onun, Avrupa'da ve 
bilhassa Fransa'daki şöhretinin kuvvetli delilidir. 

.Ali Paşa, Mısır Çarşısı aktarlarından Ali Rıza 
Efendi adında, halkdan bir adamın oğlu idi. Babası, 
aynı zamanda Bahçe Kapısı'nı da açmak ve kapamak 
gibi, ek bir vazife görüyordu. Ali Paşa'ya, Reşid Paşa'
nın yerini aldı diye dü'.iman kesilen bazı ediplerin, onu, 
Kapıcızade diye, guya küçük düşürücü lakaplarla 
anmalarının sebebi budur. 

Paşa, önce Mahalle Mektebi'nde okumuş ; Baye
zid Camiinde Arabi ve Farisi dersleri görmüş sonra 
Divan-ı Hümayun Kalemi'ne girmiş ve asıl orada 
yetişmeğe başlamıştır. Burada, resmi kitabet ve iyi 
Fransızca öğrenen Ali Paşa, her iki sahadaki kaabili-
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yeti yüzünden hariciye mesleğinde ilerlemeğe başla
mış ; Viyana' da sefaret katipliği Londra'da (Büyük 
Reşid Paşa'nın yanında) sefaret müsteşarlığı ve Lond
ra Büyük Elçiliği vazifelerinde bulunmuş; Hariciye 
Nazırlığı'na ve Sadrazamlığa, böyle, çekirdekten ye
tişerek ulaşmıştır. Onun Tanzimat devrinin en kıymetli 
devlet adamlarından biri olması, tamamiyle kendi 
zeka, kaabiliyet ve çalışkanlığının neticesidir. 

Arada bir şiir de söyliyen ve devrin diplomasi 
lisanını incelikle kullanan bu kültürlü ve derin görüşlü 
Sadrazam'ın yegane talihsizliği, yeni edebiyatın bazı 
tanınmış simaları tarafından insafsızca hicvedilişi idi. 

Yeni cdiblerin ona karşı cephe almalarının gerçi 
ilk sebebi, Büyük Reşid Paşa'nın yerine getirilmiş olma
sı idi. Diğer tarafdan memleketin çok nazik, siyasi ve 
içtimai güçlükler içinde bulunduğu kritik bir zamanda, 
devlet adamlarını edebiyat ve matbuat yoluyle küçük 
düşürücü neşriyat, Türkiye'de onun zamanında başladı. 

Bununla beraber bu kısa boylu, ufak tefek, nazik 
ve çok zeki devlet adamı, kendi büyüklüğünü, bilhassa 
ölümünden sonra düşmanlarına da kabul ettirmiş, ve 
münckkidleri, Türk iktidarında Ali Paşa'nın yokluğu
nu pek çabuk hissetmişlerdi. 

(Hakikatde, devleti tek elde idare temayülünde 
bulunan Sultan Aziz, sırf Ali Paşa'nın siyasi ve şahsi 
otoritesi sayesinde bu yola gidememiş ve Ali Paşa, dev
leti, Bıib-ı ıili'nin mihverinde toplamaya muvaffak 
olmuştu. Fakat onun ölümünden sonra Sadrazam 
olan Mahmud Nedim Paşa, iktidarı, olduğu gibi 
Sultan Abdülaziz'e bırakarak devrin lıürriyetci edib
lerine Ali Paşa'yı hasretle aratmıştı.) 
Ali Paşa, bir bakıma, Büyük Reşid Paşa tarafından 
yetiştirilmiş bir devlet adamıydı. Sadrazam olduğu 
zaman da Reşid Paşa'yı büyük saygı ile ziyaret ederek 
onun talebesi olmanın icabettirdiği ihtiram vazifesini 
yapmıştı. Zamanla, devleti Reşid Paşa kadar iyi idare 
etmesi, Reşid Paşa'nm hasedini çekmiş ve iki devlet 
adamının arası açılmıştı. Ali Paşa'nın diğer bir me
ziyeti, Fransız diplomasi lisanını bu lisanla milletler 
arası şöhret kazanan notalar yazacak kadar iyi bilmesi 
idi. Ali Paşa, yedi defa Hariciye Nazırı ve beş defa 
Sadrazam olmuş ve çok yorucu bir siyasi hayat sonunda 
veremden ölmüştür. 

(Ali Paşa hakkında tafsilltlı bilgi için Bkz İbnül' 
Emin M. Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sad
razamlar, İst. 1940; .Ali Fuad, Rical-i Mülıimme-i 
Siyasiyye, İst. 1928 ve T. İ. An. Ali Paşa madd. C. 1, 

s. 335-340) 

Keçccizade 
Fuad Paşa 

(1815-1869) 

* 

Tanzimat'ın ilk 32 yılında, 
biri birinin yerını alarak, 
defalarca Hariciye Nazır
lığı ve Sadrazamlık yapan, üç 
büyük devlet adamının üçün
cüsü, Keçecizıide Fuad Pa-
şa'dır. 

Fuad Paşa, asrın, tanınmış Divan şairi, Keçeciza
de İzzet J\1olla'nın oğludur. İstanbul'da doğmuş, önce 
ilmiyye mesleğini seçerek Arabi ve Farisi öğrenmiş 
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fakat babası İzzet Molla'nın Sivas'a sürülmesi üzerine, 
hayatını kazanmak endişesiyle Tıbhane'ye girmiş ; 
Fransızca tedrisat yapan bu Avrupai müessesede 
okumuştur. 

Keçeci - zade Fuad Paşa. 

Tıblıane'tk iyi Fransızca öğrenen ve askeri dok
tor olarak yetişen Fuad Paşa, önce Trablusgarb'da 
hekimlik yapmış; sonra siyasi hayata atılmak üzere 
İstanbul'da Bab-ı ali tercüme odası'nda çalışmağa 
başlamıştır·. Tercüme odası'na Büyük Reşid Paşa'nın 
delaletiyle giren ve buradaki çalışmalarıyle Reşid 
Paşa'nın teveccühünü kazanan Fuad Paşa, sırasıyle 
Londra Elçiliği Baş Katipliği, Madrid'de muvakkat 
elçilik, Divan-ı Hümayun tercümanlığı, Bükreş El
çiliği ve fevkalade büyük elçilik rütbesiyle, Rusya 
Elçiliği vazifelerinde bulunmuşdur. 

1850 de Sadaret Müsteşarlığı vazifesiyle İstanbul'a 
dönmüş; bir aralık Rusya'da iken tutulduğu roma
tizma hastalığını tedavi maksadıyle Bursa'ya gitmiş ; 
aynı sene İstanbul'da teşkil edilen Encümen-i Daniş 
azalığşna seçilmiş ; Mısır'la, Bab-ı ali'nin arzlılarına 
uygun bir anlaşma yaptıktan sonra İstanbui'a döndüğü 
zaman, ilk defi Hariciye Nazırı olmuştur. (1851) Daha 
sonra, Yunan çetelerini tenkil için, Yanya Askeri Ku
mandanlığı ; İstanbul'da vezir rütbesiyle l\Ieclis-i Tan
zimat reisliği ; tekrar Hariciye Nazırlığı ; 1858 Paris 
Kongresi Murahhaslığı ; Şam İhtila\i'ni bastırmak 
üzere, Suriye Askeri Kumandanlığı ; tekrar Hariciye 
Nazırlığı gibi vazifeleri büyük muvaffakiyetle başar
dıktan sonra 1861 de Sadrazam olmuştur. 14 ay sonra 
sadaretden istifa eden Fuad Paşa, Sultan Abdülaziz'in 
Mısır seyahatine ( 1863) serasker sıfatıyle iştirak etmiş, 
bu seyahatteki siyasi ve idari başarısından dolayı ken
disine Yaver-i Ekreın unvanı verilmiştir. Sonra, seras
kerliği üzerinde kalmak şartıyle tekrar sadrazam ol
muştur. 

Bir aralık, Padişahın, Mısır Hidivi'nin kızıyle 
izdivacına razı olmayışı dolayısıylc sadaretden uzak
laştırılmış fakat tekrar Hariciye Nazırlığı'na getiri
lerek Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatine katılmış ; 
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Bu müşkül seyahati ustalıkla idare etmiş , nüktedan
lığı, hazırcevaplığı ve siyasi esprileriyle Avrupa dip
lomatlarının hayranlığını kazanmıştır. 

* 
Fuad Pa�a'nın geniş bir kültürü, dil ve edebiyat 

sahalarında hatırı sayılır bir salahiyeti vardı. Tanzi
mat devri tarihcilerinden Ahmed Cevdet Paşa ile 
(Bursa'da iken) bir Türk dili grameri yazmıştı. Aynı 
zamanda şiir olan Fuad Paşa'nın gazelleri, nazireleri, 
satirik şiirleri ve tarih manzumeleri vardır. Oldukça 
sade bir nesir diliyle kaleme aldığı hususi ve resmi 
yazıları, o devirdeki diplomasi edebiyatının kuvvetli 
örneklerindendir. 

Fuad Paşa'ya aid zarif fıkralar ve onun siyasi 
nükteleri, muhtelif imzalar tarafından toplanmış ve 
neşredilmişdir. 6 

Fuad Paşa, zamanının milliyetçilik hareketlerinin 
farkında ; milli duygu ve geleneklere sadık ; fakat Os
manlı 1mparatorluğu'nun nazik durumunu düşüne
rek, bu duygu ve fikirleri siyaset sahasına getirmemek 
lüzumuna inanmış ; sağlam düşünceli bir diplomattı. 
Avrupa kültür ve medeniyetini derin şekilde hazmet
mişti. Bu medeniyetden ,,taklid yoluyle değil, in 
tıbak yoluyla" faydalanmak tarafdarıydı. Ailece bağlı 
bulunduğu Mevlevi tarikatı dolayısıyle,dini-fikri ter
biyesi de mevkiinin ve vazifesinin inceliklerini kolay
laştıracak bir olgunlukda idi. Esasen kalbinden muz
tarip bulunan Fuad Paşa'nın ölümü, Sultan Aziz'in 
Avrupa seyahatini idare etmenin verdiği yorgunluk 
neticesinde olmuş ve İstanbul'a döndükden sonra, 
tedavi için gittiği Nis şehrinde ölmüştür. 

Cenazesi İstaıibul'a getirilmiş ; hayatta iken ha
zırlattığı (Peykhane Caddesi'ndeki) türbesine gömül
müştür. Bu türbede dikkati çeken bir kitabe yazısı, 
Abdurrahman Sami Paşa'nın şu tanınmış kıt'asıdır : 

Her ten biter bir derd il� 
Geh germ il�, geh serd il� 
Uğraşın.ağ@ her ferd il� 
Değınez bu dünyi-Y! abes 
Allah bes baki heves 

* 
Bununla beraber, Tanzimi'ıt'ın, Reşid Paşa tara

fından yetiştirilmiş ve memleketlerine Avrupai devlet 
ve siyaset adanılan ölçüsünde hizmet etmiş bu son iki 
paşası, Reşid Paşa tarzında adanı yetiştirmek cihe
tine gitmediklerinden, öldükleri zaman, güzel eser
lerini ehliyetsiz ellere bırakmak gibi, bir talihsizliğe 
uğramışlardır. 

Reşid Paşa'nın İngiliz tarafdarlığına mukaabil, 
Ali Paşa gibi, Fransız tarafdarı olarak şöhret kazanan, 
fakat, aslında ortalama bir siyaset güden Fuad Paşa, 
böylelikk, vefatından sonra yeri doldurulamamış dev-

6 Bilhassa,, Bkz. Ali Fuad, Fuad Pata'ya 
Aid Fıkralar, Servet-i Fünun M. 1st. 1927, sayı: 
148 - 149. ve Abdülhak Şinasi Hisar, Geçmiş Za
man Fıkraları, 1st. 1958, S. 95 - 100. 



let adamları arasındadır. (Fuad Paşa hakkında taf
silatlı bilgi ve bibliyografya için, Orhan Fuad Köp
rülü'nün Fuad Paşa makalesine (T. 1. An.) bakılma
lıdır.) 

Batı Kültürünün 

İlk Muallimleri 

* 

XVIll. asır sonlarıyle 
:XIX. asır başlarında, 
Avrupa kültürü'nün 
Türkiye'de tanınması 
ve okunması için- yazı

lan ilim ve fen kitapları vardır. Bu kitapları hazırlayan 
ilim ve fen adamları, daha Tanzimat'ın ilanından ön
ce ve kısmen siyasi Tanzimat yıllarında, Türk talebesine 
bilfiil hocalık da ederek yeni kültürün ve yeni zihniye
tin gelişmesi ve yerleşmesinde esaslı vazife görmüştür. 

Kültür ve edebiyat tarihimizin Batı'ya dönü� 
yıllarını gözden geçirirken bu değerli hocaları hatır
l;;ımamaya ve hizmetlerini bclirtmemeğe imkan yok
dur : Bunlar içinde yeni kültürü kurma ve ya5atma 
yolunda ıstırap çekenler ; türlü ithamlara ve zorluk
lara göğüs gerenler de olmuşdur. 

Türkiye'de bir gün avrupii bir kültür ve edebi
yat kuracak ve bunu yaşatacak nesillere dil, fikir ve
kültür malzemesi hazırlayan ve bilhassa Batı tekniği
ni ve yeni medeniyeti anlayışla karşılayabilir ; münev
ver bir zümre yetişmesinde vazife gören bu hocaların 
en mühimleri : 

Hoca İshak Efendi; Şanizide Ataullah Efendi 
Hekimbaşı Mustafa Behcet Efendi; Hoca Tahsin 
Efendi ve Batı kültürüyle doğrudan doğruya alakası 
olmamakla beraber, yeni ilimlere geniş ölçüde keli
me kaynakları hazırlayan Mütercim Asını Efendi 
gibi şahsıyetlerdir. 

Umumiyetle ilim ve fen adamı oldukları halde, 
devirlerinin münevver insan tipi ve an'anesi gereğince, 
aynı zamanda dil ve edebiyat kültürüyle de değerli, 
edib ve şiir olan bu hoca'lardan : 

Hoca İshak Efendi ( ?-1836) ; devrinin baş 
hoca unviniyle anılmış matematik alimlerindendir. 
Arapca, Farsca ve İbranice gibi Şark dillerinden başka 
Yunanca, Latince ve Fransızca öğrenmiş ; bu diller
den, ilim sahasında salahiyetle istifade etmiştir. İshak 
Efendi, Mühendishine'de Arapça ve matematik ho
calığına 1815  de başlamıştır. Mühendishine'ye baş 
hoca oluşu Tanzimat'dan 9 yıl öncedir. Bu arada 
Tersane ve Divin-ı Hümayun tercümanlıklarında bu
lunmuş ; Rumeli'de istihkam inşaatını teftişe memur 
edi�'Iliştir. 

Bir fen alimi olduğu ölçüde sağlam ve münevver 
bir müslüman; hacı ve hafız olan Hoca İshak Efendi, 
1834 de Medine'de yapılacak binaları tedkik maksa
dıyle ikinci defa gittiği Hac'dan dönerken Süveyş'de 
vefat etrnişdir. (·1836) 

Çok iyi bildiği, Doğu ve Batı dillerinden başka, 
r. ıtematik, fizik, kimya, balistik ve istihkam ilimlerinde 
ihi is ası olan Hoca İshak Efendi'nin bütün bu sahalar
da, telif ve tercüme lO'dan fazla eseri vardır. Eser
lerinin en tanınmışı ; Mecmila-i Ulilln-ı Riyaziyye 
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Hoca Tahsin Efendi 

adlı, 4 cildlik kitabıdır. (İst. 1831-1834) Bundan başka 
Tuhfetü'l-Ümera ( 1827), Usul-i İstihkamat ( 1834) 
v.b. gibi eserleri de basılmıştır. 

Hoca İshak Efendi avrupai Türk ilminin (Arap
ça terimler sistemi dahilinde) yeni ıstılahlarını da ya
panlar arasındadır. Bir misal olarak, bugün oksijen de
nilen, Yunanca asıllı, basit gaza, Hoca İshak Efendi 
müvcllidü'l-humuza demiş; bugün hidrojen dediğimiz 
terim yerine de müvellitlü'I-ma ıstılahını o bulmuştu. 

* 

Şanizade Ataullah Efendi (1771  ?-1826) Tan
zimat kültürünü hazırlayan çalışmalara bir tıb ve 
tarih alimi olarak katılan Ataullah Efendi, bilhassa 
yeni tıb ilminin ve tıp terim lisanının kurucuları ara
sındadır. 

Ataullah Efendi, Medine Kadısı, Şinizade Sadık 
Efendi'nin oğludur. İstanbul'da ilk tahsilini medrese
de yapmıştır. Daha sonra Süleymaniye Tıb Medre
sesi'nde okumuş, tıb tahsilini bitirdikten sonra, Mü
hendishine'ye devam ederek, tıb'dan başka, matema
tik ve astronomi ilimlerini elde etmiştir. Aynı zamanda 
şair, edib ve ta;ihci olan Şanizade, bütün kurucu 
devirler ilimleri gibi, çeşitli fakat derinlemesine ansik
lopedist bir ilim adamıdır. Onun, Mütercim Asım Efen
di'nin yerine vak'anüvis seçilmesi de tarih ilmi saha
sındaki derinliğindendir. Kısaca hekim, mühendis, 
astronom, astrolog, matematikçi, tarihçi, ressam ve 
mlısıkişinas bir ilim ve sanat adamı olan Ataullah 
Efendi'nin Tanzimat kültürünü hazırlayan ilim adam
ları arasında dikkate değer ve müstesna bir yeri vardır. 
Onun tıb sahasındaki çalışmaları Batı iliminin de dik
katini çekmiştir. 
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Eyüb Mahkemesi K<1<lılığı ; Hicaz, Evkaf Müfet
tişliği ; İstanlml'<la Etibhft Reisliği gibi vazlfder gören 
Şanizide'nin büyük alimliği, çevresinde hased uyan
dırmış ; bu yüzden bazı iftiralara uğramıştır. Onun 
tıbba aid eserlerinin neşrine mani olmak istiyenler 
çıkmış ; Saray'da hekim başı olmasına yine bu sebeple 
mani olunmuştur. Belki de şiirlerindeki tasavvufi söy
leyişleri delil göstererek :  Yeniçeriliğin ilgaası tarihin
de, Bektaşiliğin de takibe uğramasından faydalanan 
rakibleri, Şanizade'ye Bektaşilik isnad ederek ( !) onun, 
Tirc'ye sürgüne gönderilmesini sağlamışlardır. Şani
zade 1826 da, Tire'de vefat etmiştir. 

Arabi ve farisiden baka, Fransızca, İtalyanca, 
Latince ve Rumca bilen Şanizade, aynı zamanda 
modern tıb ilmi sahasındaki eserleri ve hizmetleriyle 
de yaşadığı devrin unutulmaz simalarındandır. Kağıd-

_Mne ve Ayazağa Çiftliği'ndeki ineklerden istifade 
edilerek çiçek aşısı yapılmasını ve bu aşının bütün 
halka tatbikini Sultan İkinci Mahmud'a arz etmesi 
onun iyi ruhlu hekimliğinin bir ifadesidir. 

Şanizade 4 cildlik Osmanlı Tarihi'nden başka 
tıb, anatomi, fizyoioji ve askerlığe dair, te'lif ve ter
cüme 15 mühim eserin müellifidir. Ilımlar arasında 
Mi'yarü'l-Eıibba (İst. 1819) hekimlikte el kitabı 
olmuş, kıymetli bir tercümedir. Mir'atü'l-Ebdan �İst. 
1819) bir anatomi kitabıdır, l\.avaılln-i Cerrahin 
(Mısır, 1828) cerrahlığa aid bir eserdir. Ş:inizade'
nin Tarih'i de basılmıştır. (İst. 1867, 1875). Şiirlerini 
bir araya toplayan divançesi İstanbul Üniversite Kü
tüphanesi'nde 1352 ve 9636 numaralarda kavıdlıdır. 
Şanizade, hayfıtı, e&erleri, şiirleri ve bu mevzCtlardaki 
bibliyografya için Dr. Veli Bchcet Kurdoğlu'nun 
Şair Tabibler isimli eserine bakılmalıdır. (tst. 1967.) 

* 

Hekimb:ışı Mustafa Behcet Efendi ( 1774-
1833) Osmanlı Sarayı'nda hekimbaşılık, daha çok, Şa
nizade'nin hakkı iken, omm yerine bu mevkii elde 
etmc<>ini bilen .Mustafa Behcet Efendi, bu ve buna 
benzer hareketlerine rağmen, bu devrin ciddi hizmet 
görmüş, değerli, ilim ve teceddüd adamlarındandır. 

Mustafa Behcet Efendi, İstanbul'da Eyüp'de 
doğmuştur. Divan-ı Hümayun hocalarından, alim ve 
şair Mehm.ed E:nıin ŞükUlıi Efcndi'nin oğludur. 
kendisi gibi hekimbaşı olan Abdiilhak Molla'nın ağa
beyisi ve şair Abdülhak Haınid'in amcasıdır. Medre
sede okumuş, yüksek tahsilini Süleynıaniye'deki Tıb 
�Iedresesi'nde tamamlamıştır. 

Bu arada Arabiden ve Farisiden başka, öğrendiği �atı dillerinden de istifade eden Behcet Efendi, müder
rıs olmuş ; Sultan Üçüncü S�m ve İkinci Mahmud 
zamanlarında sarayın hekimbaşılığını yapmıştır. Yeni
çerilığin kaldırılışı üzerine, padişaha bir layiha vererek 
Saraçhane Başı'nda bir Tıbhane ve bir Cerrahhane 
kurulması teklifinde bulunmuş; böylelikle Türkiye'de 
avrupal mahiyette ilk tıbbıye'nin kurulmasında büyük 
hizmeti olmuştur. Bu arada Tıbhane Nazırlığı ve aynı 
müessesede müderrislik yapmışdır. Bütün bu hizmet-
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leri, devlet tarafından ayrıca değerlendirilmiş, kendısine 
muhtelif rütbeler ve piyder verilmiştir. 

Bır aralık, Iklıçet Efcnrli'niıı <le yükscli�i kıskanıl
mış ve kardeşi Abdülhak Molla ile birlikte Kcşan'a 
sürülmüşse <le kısa bir zaman sonra tekrar hekimba
şılığa getirilmiştir. Sultan İkinci Mahmu<l'un Mustafa 
Behçet Efendi'yi, onun Bebek'<leki Hekimbaşı Yalısı'
na ziyaret edecek kadar sevip takdir ettiği bilinmekte
dir. Behçet Efendi, 1833 de Şarbon (veya Antrax) dan 
ölmüşdür. 

Te'lif ve tercüme, çok sayıda eser yazdığı bilinen 
Mustafa Beheet Efcndi'nin Tabii bilgiler s:1hasında 
Buff\m'dan çevirdiği Marifet-i Arz ve Tercüme-i 
Hayvanat'dan başka Tabii felsefe'ye dair İngilizceden 
bir tercümesi vardır. 

Fizioloji, Ameliyyat-ı Tıbbıyye, Hiknıet-i 
Tabiiyye ve RUlıiyyc Risalesi de Batı dillerinden 
çevirdiği eserler arasındadır. Kolera Risalesi adlı 
eseri, Deınetrius Mavro kordatos tarafından 
Almancaya çevı-ilmiştir. Ayrıca, Çiçek Aşısı isimli 
bir risalesi ve daha başka eserleri vardır. Mısır'ın Fran
sız işgaali altında kaldığı 1754-1825 yılları hadist-leri 
hakkında Mısırlı alim Şeyh Abdurrahman Ceber
ti'nin yazdığı eseri ele Tarih-i Mısır adıyle Türkçeye 
çevirmiştir. 

Fakat, Mustafa Behçet Efendi'nin çok dikkate 
değer bir eseri, Hezar Esrar adlı kitaptır. Muhtelif 
hastalıklar için öteden beri kullanılan birtakım halk 
ilaçlarını; bunların tıb ilmine aykırı olanlarını ela fe
da etmiyerek toplayıp yazmış ; böyle 1000 ilaç top 
lamaya ömrü yetmeyince, onun bu dikkate değer 
eseri, önce, kardeşi AbdüJhak Molla, sonra da, oğlu 
Hayrullah Efendi tarafından tamamlanarak 1279 
da bastırılmışdır. (1862) 

Hayrullah Efendi 
O.ğulu Abdülhak HS.mid'le 

(Aynı zamanda şair olan l\1ustafa Behcet Efen
di'nin hayatı, şiirleri ve ese;.leri hakkında bilgi ve 
bibliyografya için Dr. Veli Behçet Kurdoğlu'nun 
Şair Tabibler isimli eserine bakılmalıdır. (lst. 1967) . 
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Hoca Tahsin Efendi ( 1813  ?-1 881) : Tanzimat 
yıllarında Darülfünun Müdürlüğünde ve müderris
liğinde bulunarak devrin gençlerine avrupai bir ilim 
ve fen kültürü vermek heyecanıyle dolu, hem şair, 
hem alim bir fikir ve kültür adamı da Hoca Tahsin 
Efendi'dir. 

Tahsin Efendi, Yanya'da Filat kasabasında doğ
muştur. (babası Osman Efendi de müderristi.) İstan
bul'da medrese tahsili görmekte iken Mustafa Reşid 
Paşa tarafın<lan Paris'deki Türk çocuklarını okutmak ; 
onlara dini bilgiler vermek; oradaki hıristiyan tebaaya 
Türkçe öğretmek vazifesiyle, Fransa'ya gönderilmiş
tir. Tahsin Efendi bu vazifesini yaparken, bir tarafdan 
da fen tahsili görecek; matematik, fizik, kimya, biyo
loji, jeoloji ve astronomi öğrenecekti. Böyle bir vazife 
ve tahsil programını muvaffakiyetle neticelendiren 
Hoca Tahsin Efendi, İstanbul'a Hariciye Nazırı Fuad 
Paşa'nın cenazesini getirerek, dönmüş ve arkasından, 
1 870 de kurulan Avrupai-Türk Darülfünun'una 
müdür ve müderris olmuştur. Burada fen derslerini 
(tecrübeler de yaparak) okutuyorken ; küçük hayvanl:ır 
üzerinde yaptığı bazı tecrübeler, mutaasıblarca çok fena 
karşılanmış ; o sırada Türkiye'de bulunan Ceınıiled
din Efgaani� 'nin Darülfünun'da verdiği bir konfe
ransda "Peygamberlik bir sanattır." kanaatini izhar 
etmesi üzerine Şeyhülislamlık da harekete geçerek Ho
ca Tahsin Efendi'yi Darülfünı'.'ın'dan uzaklaştırmış
lardır. Çıkan hadiseler, ancak Darülfü'nı'.'ınun kapa
tılmasıyle önlenebilmiştir. 

Dinsizlikle itham edilen Hoca Tahsin Efendi, 
Bab-ı ali yokuşundaki vakıf medresesine çekilerek8 
verdiği lıusı'.'ısi derslerin geliriyle yaşamaya çalışmış, 
bir yandan da ilmi, fenni ve felsefi çalışmalarına devam 
etmiştir. 

Daha sonra, Darülmualliınin'in kimya ve heyet 
hocalığına tayin edilmişse de çok geçmeden, Erenkö
yü'nde Münif Paşa'nın köşkünde, veremden ölmüş
tür. 

Hayatının son yıllarını tecriibi fen bilgileriyle; bu 
arada felsefe ve İslam tefekkürüyle meşgı'.'ıl olarak ge
çiren Hoca Tahsin Efendi, tam manasıyle münevver 
bir ilim ve fikir adamı idi. Klasik nazım şekilleriyle 
fakat avrupai bir tefekkür ve felsefe ile söylediği şiirleri 
bilhassa muhteva bakımından dikkate değer söyleyiş
lerdi. Gece, Türkiye coğrafyasından görünen semanın 
yıldızlarını gösteren bir harita yapmıştı. Kendisine 
diıı�iz diyenlere, Nef'i'yi andırır bir ifade ile : 

BaM bI-din dedi erbiib-ı garıı;ıo; 
İrtiL:ab eyledileJ.' kizbi hemen 
.Ben dalı! anlara dindar dedim 
Yalanın karşılığ!, oldıı yalan 

7 Cemaleddin Eifgaani ( 1838 • 1 899) Müs
lümanlan uyandırmak ve müslümanlığı kalkındır
mak için çalışmış, Afganlı, din ve tefekkür adamı. 
Mısır'da meşhur din alimi Abduh'un yetişmesinde 
müessir olmuş; Avrupa'da müslümanlığın müdafaası
nı yapmış; İstanbı.ıl'da ölmüştür, 
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gibi cevaplar vermiştir. Hoca Tahsin Efendi'nin bilin
miyen bir insan olarak öliimü, Şair Abdülhak Ilamid'i 
haklı olarak üzmüş ve şair kaybedilen bu alim içın : 

Devriıniz\ Dç_vri-i zayiat ınıdır 
Hoca Tahsin Efenci de gitıniş 

mısrtılarıyle başlayan, ..ızun ve sitemli bir mersiye söy
lemiştir. 

Hoca Tahsin Efendi'nin bıraktığı eserler de şun
lardır : 

Hey'et-i Alem. (İst. 1 880) , Esrar-ı Ah ü Havll 
(İst. 1891) ,  İlın-i Ri'th (İst. 1 892.) Esas-ı İlın-i Hey'et 
(İst. 1 893), Nevanııs-i Tablitye (Volney'dan ter
cüme, yazma), Küı·e-i Seınıi (İst. ?.), T:irih-i Tekvin 
(İst. 1 892) 

Bunlardan başka, konferanslarının hulasaları, 
1 167. sayısından başlayarak Takvim-i Vekaayi'de, 
şiirleri ve bazı makaleleri Mecıniia-i Ulı'.lın'dadır. 

(Hoca Tahsin Efendi h. bilgi ve bibliyografya 
için, Şemseddin S:irni'ııin Hafta Mecmı'.'ıası'ndaki 
makalesine (İst. 1 297, sayı : 5-6), Necib Asun'ın Türk 
Tarih Encümeni Mecmı'.ıası'nda, Hoca Tahsin baş
lıklı yazısına (Sayı : 96) İbnül'Eınin Mahınud Ke
ınal İnal'ın Son Asır Asır Türk Şil.irleri'ne (C. il. 
S. 1871-1882) ve Lemi Elbir'in Aylık Ansiklopedi'
deki Hoca Tahsin makalesine (C. V, S. 1485) bakıl
malıdır. Hoca Tahsin'in matbu eserleri, vefitından 
sonra basılmıştır.) 

Yeni İlimlerin 
Kelime 

Hazineleri 

* 

Avrupai Türk kültürü'nün, 
daha ilk anlardan başlaya
rak, Batı teknik ve medeniye
tinin bütün ilim, fen, icad ve 
hareketlerini ifade edebile

cek terimlerle zengin bir kültür ve tefekkür diline büyük 
ihtiyacı vardı. 

Batı ülkelerinde hareket haline gelmiş, hatta 
Türkiye'deki azınlıklar arasına sokulmuş, istiklal fik
ri gibi, milliyetcilik ve hürriyctcilik gibi, fikri-içtimai 
cereyanlara aid kelimelerin ; reis-i cuınhur ve cum
huriyet gibi ıstılahların ileride, ilk Tanzimat edibleri 
tarafından kullanıldığını göreceğiz. Mesela, eski ve 
değişik manfıdaki millet kelimesinden milliyet terimini, 
eski hür kelimesinden hürriyet sözünü bulan ; vatan ve 
istiklal gibi kelimeleri yepyeni manalarda kullanan 
bir Türk edibi, Namık Kemal'dir. (Kendi bölümüne 
bakınız.)  Fakat yeni medeniyetin ilim ve fen terimleri
ni bulmak ve bunlarla hem kolay hem çabuk anlaşı
lır bir ilim dili meydana getirmek yolunda çalışanlar ; 
tabiatiyle, Tanzimat'ın bu ilk hoca'ları olmuştur. 

Böyle hoca'ların, aynı zamanda kültürlü birer şair 
ve edib olmalarının, buldukları terimlerin sevilmesin
de ve yadırganmamasında mühim te'siri vardır. O ta
rihlerde Türkçenin ne Lehçe-i Osmani gibi ne de Kaa-
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mus-ı Türki gibi sözlüğü veyi esaslı bir kaviid (gramer) 
kitabı vardı. Öteden beri ilim dili olarak kullanılan 
lisan da (Garbın latinccsi gilıi) Ş:ırkın Arapçasıydı. 
Bu sebeple, yeni teriın'leri bulacakların Lu hususta 
Türkçenin kaynaklarından faydalanmaları mümkün 
değildi. Yeni terimler, çaresiz, yine Arapça terimler 
sistemi dahilinde kurulacaktı. Nitekim, öyle oldu. 

Gerçi her medeniyetin, girdiği her ülkeye kelime
leriyle birlikte girmesi, tarihi bir zar(ıretti. Nitekim 
aradan bir asır geçince, Türkçeye Lfıtince, Fransızca, 
İngilizce terimler dolacaktı. Türkler, hikmet yerine 
fizik; riyaziye yerine m:ıtematik, hendese yerine geo
metri, tabiye yerine biyoloj i ;  ilm-i hey'et yerine ast
ronomi ; müvellidü'l-mi yerine hidrojen, müvelliclü'l
humuza yerine de oksijen diyecek ; ilimde ve fende 
daha böyle binlerce Avrupalı terim kullanacaktı. 

Anc�k islim kültür ve medeniyetinin hatta İslami 
taassubun hüküm sürdüğü bu kıritik devirde, ne bir
denbire Avrupalı terimlerin kullanılm.ası ne de ilmi 
değeri olan bir Türkçe terimler sistemi kurulması müın
kündü. İşte bu sebeple yeni terimler, Arapça esaslara 
göre yapıldı ve yeni kültürün Türkiye'de hızla geliş
mesi bu sayede mümkün olabildi. 

Bu devirde, Batı kültürüyle herhangi bir alakası 
olmamakla berflber, yeni kültürün terıninolojisifıi 
vücuda getireceklere mühim fayda sağlayacak büyük 
lugat kaynakları hazırlayan ilim adamı ise Mütercim 
Asım Efendi'dir : 

Mütercinı Asını Efendi (1755-1819) : Büyük ve 
çok başarılı lugat tercümelerinden dolayı Mütercim 
unvinıyle tanınmış, Asım Efendi Gaziantcp'de doğmuş
tur. Doğduğu tarihlerde, Türkiye'nin Ayıntep gibi 
şehirlerinde bile büyük ilim yetiştiren bir kültür haya
tı ve çevresi bulunduğunu isbat edercesine, doğduğu 
şehirde yetişmiştir. 

Mütercim Asım Efendi 

Asım, Türk dili ve edebiyatı ölçüsünde kuvvetli 
Arabi ve Farisi öğrenmiş ; bu dillerin edebiyatına nüfılz etmiş ; bu sahada gerek Arapça gerek Farsça şiir-
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!er söyliyecek kadar kudret ve kaabiliyet göstermiştir. 
isltımi ilimler sahasında da derin bilgi elde eden Asım 
Efendi'nin babası, mahkeme baş katibi Mehmed Ce
nini Efendi de Şark dillerine ve edebiyat bilgilerine 
vakıf bir şalısıyetti. 

Asım Efcndi'nin yetişmesinde Ayıntep'in ilim ho
caları kadar babagının da emeği vardır. Bu ailenin ced
lerinden Şeyh Ahmed Efendi de Nazınü'l-Leil adlı, 
Arapca-Türkçe, manzum bir lugat kitabının müel
lifidir. 

Asım Efendi, alim ve ş:lir olarak ilk şöhretini 
Ayıntep'de kazanmıştır. Yine Ayıntap'da çıkan bir 
kargaşalık yüzünden, atalarından kalma kütüphane
sini ve servetini kaybeden Asım Efendi, önce Kilis'e 
hicret etıniş ve 1790 senelerinde hayatım kazanmak 
üzere, İstanbul'a gelmiştir. 

Bir ömiir boyu çal15mak suretiyle hazırladığı iki 
büyük lugat kitabını da İstanhul'da yazmıştır : 

Burhan-ı Kaatı' isimli, Farsca-Türkçe lugat ki
tabmın, önce bir kısmını, Sultan Üçüncü Selim'e tak
dime mu\'affak olan Mütercim Asım, bu münevver 
hükümdardan devamlı yardım ve iltifat görmüştür. 
Mensup olduğu ilıniyye sımfında, lıer büyük adam gibi, 
Asım'ı da çekemiyenler ve yükselmesini engelle
yenler çıkmasına ;  bu arada İstanbul'daki evi 
de yanmış olmasına rağmen Asım Efendi hiç 
yılmadan çalışmasına devam etmiştir. 

1797 de Burhin-ı Kaatı'ı bitirmiş, arkasından 
Tuhfe-i Asını adlı, Arapça-Türkçe, manzum bir h'.1-
gat kitabı yazarak Sultan Üçüncü Sellm'e takdim et
miştir. Biından sonra hükümdardan hem Hacca git
mek hem de ailesini istanbul'a getirmek için izin is
temiş ; her iki emelinde de muvaffak oldukdan sonra, 
İstanbul'da ; daha Medine'de iken hazırlamaya karar 
verdiği ; ikincı büyük lı'.ıgat kitabının, yani Kaamus'un 
tercümesine girişmiştir. 

Bu arada vak'anüvisliğe de tayin edilerek, Asım 
Tarihi isimli eserini te'life başlamıştır. Sultan Üçüncü 
Selim'in zıyaı hadisesinden sonra bir müddet sıkıntı 
içinde yaşay<>.n büyük dilcinin, İkinci Mahmud dev
rinde, hayatı tekrar düzelmiş ve bu inkılapçı hükümdar 
tarafından takdir edilerek Süleyminiye müderrisliğine 
kadar yükseltilmiştir. 

Daha sonra, Selinik Kadılığı gibi mühim bir va
zifeye tayin edilen Asım bu vazifeden alınarak İstan
bul'a döndükten bir müddet sonra, Üsküdar'daki 
evinde vefat etmiş, Karaca Ahmed Mezarlığı'na gö
mülmüştür. 

* 
Türk kültürüne lugatçı ve t:lrihçi olarak büyük 

hizmette bulunan Mütercim Asım herhangi bir Batı 
diline vakıf değildi. zamanındaki Fransız tarafdar
lığını ve Fransızca öğrenme modasının aşırı dereceye 
varmasını da pek hoş görmüyordu. Bununla beraber, 
bir vak'anüvis sıfatıyle, başta Rusya ve Fransa olmak 
üzere Batı dünyasındaki yenilik ve kalkınma hareket
lerinden haberdir oluyordu. Batı dünyasına aid siyasi 
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ve medeni h:ıvadisleri, sefaretlerin ve Bab-ı ali'nin ek
seriya Rum tercümanları vasıtasıyle ve Divan-ı 
Hiiınaylın tercümanlarının raporlarına dayanarak 
öğreniyordu. 

Ilu hususta, Mesela Rusya'nın Batı medeniyeti 
çerçevesine girdiği için kuvvetlendiğini bilmekte ve 
söylemekte idi. Rusya'nın Fransa ve İngiltere'nin müs
lüman düşmanlığında nasıl birleştiklerinin de şiddet
le farkında idi. 

Kısaca Asım, isfami Türk kültürünün yetiştirdiği, 
kudretli bir alim olmakla beraber, bilhassa tarih saha
sında çalışmaları dolayısıyle garb kültür siyaset ve me
deniyetinden de, tabii olarak, haberli bulunuyordu. 

Mütercim Asım'ın h'.ıgat kitaplarında lisan, kısa 
cümlelerle, oldukca sade ve çok gtizel bulunmuş Türkçe 
kelime ve karşılıklarla zengin ve zevklidir. 

Buna mukaabil, tarihınde ve diğer eserlerinde 
hayli külfetli, ağır ve münşiyane bir lisan, dikkati çeker ; 
bu cins eserlerinin okunuşunda, lugatlerindeki dil, 
adeta özleyişle aranır, Asım tarihindeki kuvvetli, ten
kidci görüş ; oldukca mukaayeseli bir tarih anlayışı ve 
tarih hadiselerinden siyasi ve içtimai dersler eıkarma 
k:ıabiliyeti ise, onun tarihine mühim kıymet kazan
dıran lıusııslardandır. 

* 

Mütercim Asım'ın en mühim eserleri, büyük lu
gatleri ve tarihi'dir. Bunlardan : 

I. Burhan-ı Kaatı' adını verdiği, Farsca-Türkçe, 
büyük lfıgat kitabının; Hüseyn ibn Halef-i Tebrizi'
den çevirmiştir. 

Bu eser, ilk defa Üçüncü Selim'in emriyle, 1 799 
da, İstanbul'da basılmıştır. İkinci baskısı 1870 dedir. 

2. Kısaca El-Ukyanôs diye anılan, Arapca-Türk
çe, 3 cildlik büyük Kaaınôs'unu Firuzabadlı Me
ceddin'in Kaaınusu'l-Muh.it adlı eserinden çevril
miştir. (İst. 1815-1817) Bu eserlerde gerek Farsça ve 
Arapça kelimelerin zenginliği, gerek onlara bulunan 
Türkçe karşılıkların saflığı, doğruluğu ve güzelliği, 
müellifin derin ve sağlam dilCiliğinin güzel ifadesidir. 

3. İki ciltlik Asun Tarihi. (İst. Ceride-i Hava
dis Mat. Basıklığı tarih yazılı değildir.) Bu eserin muh
telif kütüphanelerdeki yazmaları arasında oldukça 
mühim farklara rastlanmaktadır.9 

Aynı zamanda şair olan Asım Efendi'nin muhte
lif yazma mecmualarda kayıdlı şiirleri sayıca çok değil
dir. Bununla beraber daha bazı şiirlerinin meydana 
çıkması her zaman mümkündür. Onun Ayıntep'de 
yetişmiş olmasına rağmen, doğduğu şehirde çıkan kar
gaşalıklar10 ve uğradığı müşkülat dolayısıyle söylemiş 
olması pek mümkün ve : 

M iitercim Asım'in hayab, şahsıyeti, üslubu 
ve burada adı geçen,, geçmiyen eserleri k. daha ge
niş bilgi ve bibliyografya için Bkz. M. Fuad Kôprü
lü, Asım madd. T.i.AN. C. 1, S. 665 - 673. Aynı 
mevzuda Bk. Bir de: lbnül'Emin Mahmud Kemal, 
Son Asır Türk Şairleri C, 1, S. 66 - 72. 

10 Bu kargaşalıklar için Bkz. Fuad Köprülü, 
aynı makale, S. 665 - 666., 
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Kalmadan Hak-i ınezelletde heınan ey .Asun 
AzİID-i Süy-i seınii-sii-yı Stanbiıl olalıın 

beyitiyle biten bir gazeli, bu sebeplç, Fuziıli'nin Di
yar-ı Rum'a gelmek arzusunu andırır. (Bakınız : Fu
zuli bölümü, S. 525) 

* 

İşte, daha Tanzimat Edebiyatı başlamadan önce, 
avrupai Türk kültürü ; bir tarafdan münevver ve ıs
lahatçı padişahların rehberliğiyle ; bir tarafdan siyasi 
hayatları kadar, kültür ve edebiyat hareketleriyle de 
Türkiye'yi avrupai bir hayata sevkeden diplomatla
rın himmetleriyle ;  bir tarafdan da burada en mühim
lerini zikrettiğimiz, yenilik tarafdarı, Şark, bilhassa 
Garb kültürüne vakıf, alim hoca'ların gayretleriyle ; 
Türkiye'de oldukça elverişli bir muhit hazırlamaya 
başladı. 

Yeni kültürle ve yeni bir sanat ve cemiyet anlayı
şıyle terbiye edilmiş gençler yetiştirildi. Bu gençler 
içinde Avrupa'yı görenler, hatta tahsillerini doğrudan 
doğruya Avrupa'da bütünleyenler oldu. 

Bu hususta Büyük Reşid Paşa'nın yetiştirici şah
sıyeti, bilhassa ehemmiyetli idi : Ali ve Fuad Paşa'lar 
gibi büyük devlet adamları ; Ahmed Cevded Paşa, 
Şinasi, ziya Paşa gibi, hem devlet hem sanat adamları ; 
Hoca Tahsin Efendi gibi ilim adamları, onun seçip 
yetiştirdiği, yahud yetişmelerine yardım ettiği sima
lar arasında idi. 

Bütün bu çalışmalar ve değişmeler, nihayet XIX. 
asrın hemen ikinci yarısı başlarında, Türkiye'de avru
pai bir fikir ve edebiyat cereyanının başlamasını sağladı. 

Fakat o yıllarda Avrupa'ya gidebilınek ancak 
pek büyük fırsatlarla mümkün olabiliyordu. Türkiye'
deki yeni ve herşeye rağmen mahdud ve kifayetsiz av
rupai müesseseler de henüz geniş bir külte yetiştire
bilecek ve daha geniş bir sınıfa hitab edebilecek ölçüye 
ulaşmamL�tı. 

Eğer, matbaanın kültür hayatında yaptığı, geliş
tirici inkılaba benzer bir hareketle, büyük insan toplu
luklarına hitab eden bir müessese, yani gazetecilik te
sis edilıneseydi, Garb kültürü'nün Türkiye'deki yayı
lışı ve halkın da malı olınaya başlayışı, şüphesiz daha 
da gecikirdi. 

Bunun içindir ki daha ilk makaalesinde ,,halka 
halk diliyle hitap" edeceğini bildiren Türk gazeteci
liği bu mevzuda, tesiri gittikçe genişleyen, büyük va
zife görmüştür. 

Yine bu sebepledir ki Batı kültürünün ve Batı 
memleketlerindeki yeni fikir ve sanat hareketlerinin, 
Türkiye'de oldukça geniş bir zümreye yayılmasını 
sağlayan gazeteciliğin, Tanzimat yıllarındaki baş
langıcı ve hayatı hakkında, burada bazı kısa bilgiler 
vermeği lüzumlu buluyoruz : 

* 
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Türk Kültüriinün 
Yeni Bir 

Yayım Vasıtası 
G a z e t e c i l i k  

Türkiye'de ilk Türkçe gaze
te, yine devlet tarafından, res
mi bir organ olarak çıkarıl
mıştır. Bu gazete, İkinci Sul
tan Mahmud'un emriyle ku
rulan Takviın-i Vekaayi'
dir. 

Sultan Mahmud, İzmır'de neşrolunan Fransızca 
bir gazetenin,11 Türk-İngilız ve Türk-Rus sıyasi mü
nasebetleri üzerinde tesirli olduğuna dikkat etmiş; 
Rus ve İngiliz elçilerinin bu mevzudaki devamlı alAka 
ve şikayetlerinden fikir ve ilham alarak, devlet tara
f .ndan da bir gazete neşrinde lüzum ve fayda görmüştü. 

Gazeteye Takviın-i Vekaayi' adını da Sultan 
Mahmud vermişti : � 

�� . � ·  
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T akvim-i vekayi ilk gazete başlığı 

Bir tarafdan, devletin siyasi ve idari icraatını, hem 
tebaasına hem de başkalarına tanıtmak ; bir tarafdan 
da, öteden beri bilinen vak'anüvis tarihciliğinin kay
dettiği vak'aları, şimdi günü gününe tesbit ve neşret
mek ; Takvim-i Vekaayi'in başlıcı vazifesi ve hizmeti 
olacaktı. Bu suretle, devletin icraatı mevzuunda, mak
sadlı, maksadsız, çıkarılan dedikoduların önü alınacak 
ve (bugünkü tabirle) fısıltı gazetelerinin devlet ve mil
lete zarar vermesi önlenecekti. Gazetede, arada bir, 
yabancı devlet müdahalelerine cevap teşk'll edecek 
yazılar da bulunacaktı. 

Takvim-i Vekaayi'in neşrine vak'anüvis Esad Efen
di, Sarım Efendi ve Sa'id Bey'den müteşekkil, bir 
heyet memur edilmişti. 

Takvim-i Vekaayi'in ilk sayısı 1 1  Kasım 1831  de 
çıktı. Gazetenin sütunlarında, arada bir, ilme, fenne 
dair yeni bilgiler de veriliyordu. Takvim-i Vekaayi' 
İn haftada bir defa neşri karar altına alınmı�tı. Fakat 
çeşitli aksatıcı sebeplerle, çıktığı gün ve haftalarda 
geçikmcler çok oldu. Bu gazete'nin, Türkçe'den baş
ka; Fransızca, Ermenice, Rumca ve Arapca nüshala
ri da çıkıyor ve faydalı oluyordu. Maksad, gazetenin, 
daha geniş zümrelere ve sahalara hitab edebilmesi idi. 

(Takvim-i Vekaayi', kısa, hazan uzun fasılalarla 
Cumhuriyet Dcvri'ne kadar yaşatılmıştır. 1920 de ga
zetenin adı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 
Ceride-i Resmiyye'ye çevrilmişdir. İstanbul'da in
tişarı devam eden Takvim-i Vekaayi' ise 4 Kasım 1922 
de son sayısını çıkararak kapanmıştır. Onun yerine, 

11 Türkiye'de ilk gazete, 1824 de İzmir'de 
neşrolunan Smyrneen (İzmirli) adlı, bu Fransızca 
ceridedir. Bu gazete,, önce, Charles T ricon tarafın· 
dan çıkarılmış, fakat kısa zamanda muhtelif ellere 
geçmiş ve isim değiştirmiştir. Takvim-i Vekaayi'in: 
Fransızca nüshası sayılabilecek olan Le Moniteur Ot
toman (Osmanlı Habercisi) adlı gazete de, Sultan 
ikinci Mahmud'un emri ile, bu gazetenin 1831 deki 
aahibi Alexandre Blecque tarafından �ıkarılmı,tır. 
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Türkiye Hükumeti tarafından, daha sadeleştirilmiş 
bir isimle Resmi Ceride ve 7 Şubat 1928 den itibaren 
de Resmi Gazete neşredilmiştir ki bu son gazete, 
bugün hali yaşamaktadır.) 

, . .M'/.;;..;.�-·X;r����· {:t;r�fj;�� �V·��-., ��� . 
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CERIDE-1 HAV ADIS - Wi1liam Churchill adında 
bir İngiliz"in <,;>kardığı Ceride-i Havadis'in ilk sayı· 
sının başlığı. Gazete 1 840 yılında yayınlanmaya 

başlamıştır. 

İkinci Türkçe gazete Willianı Churchill (Çör
çil) isimli bir İngiliz tarafından 1840 da çıkarılmıştır . 
Bu gazetenin adı, Ceride-i Havadis'dir. 

Osmanlı ahalisinin, dünya haberlerine yabancı 
kalmak yüzünden zarar gördüğünü ; Takvim-i Vekaa
yi' in ise, resmi bir gazete olmak dolayısıyle, dünya 
ölçüsünde haberler veremediğini ileri sürerek çıkan bu 
gazetenin ilk sayıları halka parasız dağıtılm*ır. Bu 
dağıtımın, halkı gazete'ye ve gazete okumaya alış
tırmak bakımından, bazı faydaları olmuştur. 

Bununla beraber, Kadıköy civarında avlanırken 
bir Türk çocuğunu öldürmekle suçlu bir kimse olan 
Çorçil, Türkiye'de bir gazete çıkarmak hakkını ancak 
siyasi bir baskı neticesinde almıştır ; 1860 da Agah 
Efendi tarafından çıkarılan Tercünıan-ı Ahval 
gazetesine karşı bir mücadele açmak gibi hareketleriy
le de iyi bir insan olmadığını meydana koymuştur. 
Bu gazetenin Tercüman-ı Ahval ile mücadelesinde, 
Çorçil'in oğlu tarafından çıkarılan Rilznanıe-i Ca
ride-i Havadis isimli gazetenin de, Çorçil lehine 
çalıştığı görülmüştür. Çıkan münakaşaların en mühi
mi ; ileride Şinasi bölümünde görüleceği gibi : Rilz
nanıe-i Ceride-i Havadis ile bizzat Şinasi'nin çı
kardığı Tasvir-i Efkar Gazetesi arasında ve devrin 
Türkçesi üzerinde başlayan münika�adır. 

Bu iki gıı.zetenin yanında, 1850 de intişar eden 
Vekaayi-i Tıbbiyye adlı bir gazete daha vardır ki 
bu da Türkiyc'de yayımlanan ilk meslek gazetesidir. 

* 

Tercüınan-ı Ahval : Fakat, Türkiye'de, doğru
dan doğruya Türk aydınları tarafından çıkarılan ve bir 
gazete karakterini daha kuvvetle taşıyan ilk husılsi 
gazete 1 860 da Agah Efendi tarafından te'sis olunan, 
Tercürnan-ı Ahval Gazetesidir. (Agah Efendi'ye bu 
hizmetinden dolayı, Türk gazeteciliğinin piri unvanı 
verilmiştir.) ı 2  

12 Y ozgadlı bir aileye mensup olan Ag�h Efen· 
di, lstanbul'da doğmuştur. ( 1 832) Galatasaray'ında
ki Tıbbıyye Mektebi'nde okumuş; Fransızca öğren
miş; Bab-ı ali tercüme odası memurluğu; Paris El
çiliği maiyet katipliği; Mostar Mutasarrıf vekilliği 
gibi vaı.ifeler görmüştür. 1867 de, Namık Kemal 
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Bu gazetenin ilk 24 sayısında, Avrupai Türk ede
biyatı'nın kurucusu Şinasi ele yazı yazdığı için, Tercü
man-ı Ahval, aynı zamanda yeni Türk edebiyatının 
ilk neşir orgaıııdır. Tcrcüman-ı Ahval aynı sebeple, 
Türk kültür tarihinde bir dönüm noktası sayılmıştır. 

Tercüman·ı Ahval'in ilk sayısı 

Tercüman-ı Ahval'in ilk-sayısı 6 Rebiü'l-Ahir 
1277 de (22 Teşrin 1860 da) çıkmıştır. Gazete 24. sa
yısına kadar her hafta Pazar günleri çıkıyordu. 25. 
sayısından itibaren iki günde bir çıkmaya başlamış 
ve neşir hayatı 6 sene sürmüştür. 

Tercüman-ı Ahval, birinci sayısına, bu gazetenin 
çıkmasında teşviki ve büyük yardımı olan Şinasi'nin 
yazdığı bir Mukaddime ile başlamıştır. 

Daha önce, telif ve tercüme, şiir, risale ve kitap
cıkları neşretmesine rağmen, Şinasi'nin de Türk oku
yucusu tarafından tanınması, Tercüman-ı Ahval'in 
birinci sayısına yazdığı bu MW...addime iledir. 

Muhtelif kitap ve ansiklopedilere alınan ve anto
lojilere geçen bu Mukaddime lisanının, devrine nis
betle sadeliği ile ve bilhassa, bizzat ifade ettiği ,,Gide
rek, umum halkın kolaylıkla anlayabileceği" bir 
lisanla kaleme alınacağını haber vermesi ile de çok 

ve Ziya Paşa'dan sonra, Fransa'ya kaçanlar arasın· 
da bulunmuş; muhalifi olduğu Ali Paşa'nın vefatı 
üzerine İstanbul'a dönmüştür. Bir aralık, Şura-yı 
Devlet azalığına getirilmiş; sonra, Bursa'ya ve An
kara'ya sürülmüştür. 1884 de Rodos Mutasarnfı, 
1885 de Atina Elçisi olmuş ve Atina'da vefat et
miıtir. ( 1 885) Mezan, İstanbul'da Sultan Mahmud 
Türbesi'ndedir, (Agah Efendi ve Tercüman-ı Ah
val hakkında bakınız: Server 1skit; Tercüman-ı Ah
val ve Agah Efendi, Ankara, 1 937) 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Agah Efendi 

mühim bir yazı olmuştur. Bu mukaddimeyi tarihi 
ehemmiyeti dolayısıylc ve birkaç kelime ve terkibini 
sadeleştirerek buraya almayı faydalı buluyoruz : 

M u k a d d i m e  

Mademki bir içtimai hey'ette yaşıyan halk 
bunca kanfuıi vezaif ile mükelleftir ; elbette söz
le ve kalemle vatanın menfaatlerine dair fikir
ler beyan etmeyi kazanılınış haklan cünılesin
deıı sayar. Eğer şu iddiaya isbat edici bir sened 
aranılacak olsa maarif kuvvetiyle zihni açılmış 
olan medenileşmiş milletlerin yalnız politika 
gazetelerini göstermek kifayet eder. 

Bu mebhas Devlet-i Aliyyece dalıi nev'ama 
teyid edilınişdir ki Meclis-i Aıi-i Ta02imat'ın 
teşekkülü sırasında kavanin ve nizamata müte
allik layihalaruı yazılı olarak arz olunması 
için umuma resmi me'zfuıiyet verilmişti? Hatta 
Hükônıet-i Seniyyenin müsaadesiyle Osmanlı 
memaliki dahilinde gayr-ı müsliın tebaanın ken
di lisanları üzere hali çıkardıkları jurnaller bile 
belki hukuklarından ziyadece serbesttir. Fakat 
asıl Osmanlı gazetelerinin bahşine gelince gayr-i 
resmi bir gazetenin devamlı olarak çıkarılmasın
da her nasılsa şimdiye kadar millet-i hakime'den 
hiç bir kimse ihtiyar-ı zııhmet etmemiştir. Hele 
şükürler olsun adalet-i seniyye sayesinde bu kay
bın telafisi müyesser oldu? 

(yazar; burada, Türkçe bir gazete çıkarmak için, 
zamanın Vekaletine verilen istidanın Vekiller Heyeti 
tarafından iyi karşılandığını ;  bu hususta Padişahtan 
da izin çıktığını bildiriyor. Yine hükümdarın özel buy
ruğu ile ; gazetenin her çıkışında bir nüshasının saraya 
takdimi arzu edildiğini, bu müsaade ve mazhariyetten 
şeref duyarak, halka haber veriyor ve yazısına şu söz
lerle devam ediyor :) 
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Şinıdi bu gazete dahili ve harici ahvalden 
seçilmiş bazı havadisi ve mütenevvi' bilgiler 
ile sair faideli maddelere dair makaleleri neşir 
ve beyana vasıta olacağı için Tercüman-ı Ahval 
adıyle isimlendirilmesi uygun görüldü Tari
fe hacet olnıadığı üzere söz, meramı ifade etmeğe 
mahsus bir Allah vergisi olduğu gibi, insan ak
lının en güzel icadı ol:ın yazı dahi sözü kalemle 
tasvir etnıek fenninden ibarettir. 

Bu itibar-ı hakikate nıebni, giderek umunı 
halkın kolaylıkla anlıyabileceği mertebede işbu 
gazeteyi kaleme almak mültezim olduğu dahi 
makam münasebetiyle şimdiden ihtar olunur. 

,,Değil nıi Tanrının ihsanı akl ü kalb ü lisan 
Bu liitfu etmelidir fikr ü şükr ü zikr insan" 

Ş i n a s i  

Çalışkan; dürüst ; vatansever ve kültürlü bir insan 
olan, Tercüman-ı Ahval sahibi ; Agah Efendi'nin Av
rupa'da Yeni Osmanhlar'la anlaşmayışı ve Namık 
Kemal gibi ; Ziya Paşa gibi Avrupa'ya firar ettirdiği 
gençleri, yüzüstü bırakarak İstanbul Hükulmeti ile 
anlaşılan Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa hakkında 
söylediği rivayet edilen şu sözler ; bu ilk Türk gazete
cisinin karakteri lehine kaydedilecek noktalardandır : 

,,Bunu çoktan bekliyordum. Çünkü dünyanın hiç 
bir tarafında bir prensin ihtilalci olduğu görül
memiştir. Olsa olsa fırka-i ilıtililiyyeyi maksa
dına hadim eder." 

* 

Tasvir-i Efkar : Tercürnin-ı Ahval' de 24 hafta 
(6 ay), Agah Efendi ile birlikte çalışan Şinasi, 24. sayı
nın intişarından sonra bu gazeteden ayrılmış ve ayrı
lışından bir buçuk ay sonra da bu sefer, tek başına sa 
bibi olduğu Tasvir-i Efkar Gazetesi'ni kurmuştur. 
Tercürnan-ı Ahval'de edinilen tecrübeler dolayısıyle, 
bu ikinci gazetenin kuruluşu teknik ve estetik bakım
dan daha başarılı olmuştur .. Şinasi, önce bir matbaa 
kurmuş ; bu matbaada Y esarizade İzzet Efendi'ye hu
susi surette yazdırılmış harfler, muhtelif puntularda 
döktürülmüş ve kullanılmıştır. Çeşitli başlık klişeleri 
de İslami Türk yazısının en güzel istifleri halinde dök
türülerek, gazeteyi daha zevkle okunur bir hale koy
muşdur. 

Tasvir-i Efkir'ın ilk sayısı uzun bir hazırlık ve 
çalışma devresinden sonra, 30 Zilhicce 1278 (28 Haziran 
1862) de çıkmıştır. 

Bu gazete, haftada iki defa basılarak, nüshası bir 
kuruştan satılmıştır. 

Okuyucu'ya ,,havadis ve maarife dair Osmanlı 
gazetesi" diye tanıtılan Tasvir-i Efkar, Türk fikir ve 
edebiyat tarihi bakımından ; umumiyetle, avruapi 
Türk kültürü yönünden mühim bir neşir organı olmuş
tur. Bunun çok mühim bir sebebi, yeni Türk edebi
yatına kat'i zafer sağlayan şair ve edib Nanıık Ke
ınal'in, ilk makalelerini bu gazetede neşretmiş olması
dır. Şinasi'nin 1864 veya 1865 de, tekrar Fransa'ya 
gittiği tarihden bir müddet sonra, gazetenin yazı işleri 
Namık Kemal tarafından idare edilmiş ; Namık Kemal 
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de Fransa'ya giderken gazeteyi Recilzade Ekrem 
Bey'e bırakmıştır. 

T asvir-i Efkar 

Böylelikle, başlarında büyük edebiyatcılar bulu
nan ilk Türk gazeteleri, yalnız, siyasi ve içtimai bir 
havadis gazetesi olarak değil, birer fikir ve edebiyat 
gazetesi olarak da Türk diline ve edebiyatına hizmet 
etmişlerdir. 

Bu bir an'ane olmuş ve Türk gazeteciliği, yakın 
zamanlara kadar, bu fik<i ve edebi hüviyeti içinde 
yaşamıştır. 

* 

İşte, bütün bu hadiseler, Türkiye'de, Avrupa te
siri altında ve medrese dışında, yeni bir Türk zümresi
nin yetişip çoğalmasını sağladı : Önce yalnız devletin, 
yahud, devlet ile pek sıkı münasebeti olan bir kaç Türk 
münevverinin tanıdığı Avrupa kültür ve medeniyeti ; 
bu büyük diplomatlar, ilim ve sanat adamları ve bu 
yeni müesseseler vasıtasıyle, Türkiye'de gün geçtikçe 
bilinmeğe ve kökleşmeğe başladı. 

Bunun pek tabii bir neticesi olarak, memlekette, 
eskiden mühim farklarla ayrılan, yeni bir hayat ve 
cemiyet görüşü belirdi. Yeni görüşler, yeni bir cemiye
yetin veya cemiyet içinde yeni bir zümrenin doğmasını 
hazırladı. Yeni cemiyetin veya cemiyet içinde yeni bir 
zümrenin doğmasını hazırladı. Yeni cemiyetin de yine 
eskiden büyük faklarla ayrılan yeni bir edebiyatı oldu 
ki biz buna Avrupai Türk Edebiyatı diyoruz. 

Cemiyetlerin her yenilik hareketinde olduğu gibi, 
avrupai Türk hayat ve edebiyatının da aşırı tarafları ; 
zaman zaman milli benliği unuturcasına Batı'ya sap
lanışları olmak ve buna şiddetle itiraz edilmekle bera
ber, bu aşırılıklar, ne yeni edebiyatı, ne de yeniliği 
durdurabildi. 

Böyle bir yenileşmenin içinde ise, çok tabii olarak, 
milli olan, milli kalan ve milli karakterle gelişen hare
ketler de oldu. 
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Asrın I. yarısında 
Türkiye Dışında 
Türk Edebiyatı 

Asırlardan beri Türk 
illerine, lıatta Türk 
milletine kastetmiş bir 
kuvvet halini alan Rus 
hakimiyeti, Rus tehli
kesi ve istilaları do

layısıyle tam bir siyasi ve içtimai buhran içinde bulunan 
Türkiye dışı Türkleri için bu asrın başları da sonları 
da türlü talihsizlikler içinde geçmiştir. 

Dış Türklerin, Türkiye gibi, yeni bir vatanda, 
sağlam temeller üzerinde kurulmuş olmak ve ç,ok has
sas bir coğrafyanın sahibi bulunmak gibi büyük tali'
leri de olamamıştır. Daha XIII. asırda Moğollardan, 
acı darbe yiyerek ezilen ve Özbeklerin bütün milli ham
lelerine rağmen XVI. asırda bile sağlam bir kalkınma 
gösteremiyen Asya Türkleri, aynı asırdan başlayarak 
gittikçe hızını arttıran Rus emelleri ve Rus büyümesine 
uzun müddet mukaavemet edememişlerdir. Araların
da, çok lüzumlu, milli bir tesanüd de kuramayınca; 
Rus boyunduruğuna doğru, adeta kaçınılmaz adım
larla yürümek tali'sizliğine uğramışlardır. 

Bütün Türkistan ve Azerbaycan bölgelerini saran 
bu siyasi ve içtimai tali'sizlik ortasında Türkiye dışı 
Türk edebiyatı, ölümsüz Türkçenin milli ve an'anevi 
hayatını, yine de sürdürmeğe muvaffak olmuştur. Bu 
sahalardaki Türk Halk Edebiyatı ise, her baskıya 
rağmen büyük ve tarihi an'anesine fasıla verıniyerek, 
yaralı fakat bütün bütün sönmiyen bir hayatı yaşat
maya devam etmiştir. 

* 
Bu asırda Ortaasya'da kısmen hür kalabilen böl

gelerin Türk hanları, iyi siyasetci veya cengaver ol
m:ıkdan ziyade şair ve sanatkar olarak dikkati çeker
ler, bir misal olarak Hıyve Ham, şair, Şir Gaazi 
Han'dan, veya İlbars ve Teınir Gaazi Han gibi 
hükümdarlardan sonra, Birinci Mehmed Rahim Han 
(Hükümdarlığı : 1806-1825) ve son Hıvye Hanı, (Konk
rat'lar devri Hükümdarı) İkinci Mehmed Rahim 
Han ( 1864-1919) da şairdiler. 

Daha Birinci Mehmed Rahim Han zamanında 
Hıvye'de şiir ve tarih vadisinde mühim imzalar yetiş
mişti. Bunlardan Münşi mahlfıslı, Molla Niyaz Mu
haınıned ve Firdevsü'l-İkbal adıyle, büyük bir Hıv
ye tarihi yazan, şair ve nasir Mfıııis, bu sahaların son 
tanınmış isimleri arasındadır. 

Mfıııis'in yeğeni ve talebesi, şair ve nasir Agehi 
de tarih sahasında mühim eserler vermiştir. Bunlardan 
Şahidü'l-İkbal adlı eser bu sahaların Rus istilası al
tında kaldığı zamanlara kadarki tarihinin, sanatlı bir 
üslupla, hikayesidir. 

İkinci Mehıned Rahim Han'ın Firiiz mahlası 
ile yazdığı Türkçe şiirler de bir divan vücuda getirecek 
kadar zengindi. Bu hükümdar, kendi zamanında yeti
şen 30 kadar şairin şiirlerini de büyük bir kitapta top
layarak neşretmişti. Onun zamanında saray gençleri, 
Türkçeden başka, Ruscayı da öğreniyorlardı. Hanlar 
ve çocukları Tarihe de çok meraklıydılar, buna mukaa
bil, müsbet ilimler sahasında tam bir boşluk göze çar
pıyordu, O kadar ki Mehmed Han İstanbul'dan top-

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

c u  v e  matematikci mi"ıtehasslSl&r getirtmek ihtiyacını 
duymuştu. Fakat 1873 de ve yine M<'!hıned Rahim H:ın 
devrinde Harzem, Rus istilasına uğradı. Hıvye Han
lığ1 Rus tabiiyetine girdi. Yurdda her milli müessese 
sönıneğe başladı. Nihayet bolşevik Rus İhtilali ile de 
bu bölgelerin Türkleri bütün hürriyet ve istiklallerini 
ve her türlü insan haklarını Ruslara kaptırdılar. 

* 
Hiyve'den başka, Hokand hanlarının da şiir 

söylediklerini şiire ve sanata değer verdiklerini biliyo
ruz. Daha XVIII. asır ortalarından başlayarak tam 
bir Rus çemberi içinde kalan Hokand, içden ve dış
tan çeşitli buhranlar ortasında bulunmasına rağmen, 
bu sahada an'anevi bir edebi hayat, hareket halinde 
kalmıştır. Hokand hanlarından Ömer Han ( ?-
1822) ve onun oğlu Mehıned Ali Han ( ?-1842) 
oldukça kuvvetli birer şair idiler. 

Ömer Han, Emir malılasıyle, Türkçe ve Farsca 
şiirler söylüyordu. Devrinin şairlerini de teşvik ve hi
mfıye ediyordu. Bu hükümdarın, münevver bir kadın 
olan zevcesi Nadire de divan sahibi bir -şairdi. Ömer 
Han'ın oğlu, Mehıned Ali Han, iyi bir hükümdar 
değildi. zulmü ile halkını darıltmış ve bezdirmişti. 
Fakat iyi bir şairdi. Şiirlerinde Nevfıi'nin ve Fuzuli'
nin kuvvetli tesirleri görülüre. 

Asrın diğer tanınmış Hokand edibleri arasında 
Azim Hoca gibi, Molla İvaz gibi ; Meczub, Muhyi, 
Mukimi, Zevki ve Firkat gibi şair ve nasirler ehem
miyetle zikredilebilir. O kadar ki bu sahalarda Türk 
edebiyatı, Rus istilasına rağmen an'anevi hayatına 
devam etmiş fakat Bolşevik Rus İhtilali ile bu bölgele
re hakim olan islav emperyalizmi sonunda milli olan 
her şey gibi Türk edebiyatı da sönmüş veya ağır bas
kılar, kalın sisler arkasında kalmıştır. 

* 

AZERBAYCAN SAHASINDA 
TÜRK EDEBİYATI 

Bu asrın ilk yamında Yüksek Zümre Edebiyatı ola
rak şahsi gayretlerle yaşatılabilmiş bir edebiyattır. Rus 
tehlike, baskı ve istilasının doğurduğu buhran içinde, bu 
da pek tabiidir. Azeri Edebiyatı ancak halk edebiyatı 
olarak milli ve an'anevi hayatına devam etmişdir. 
Halk şiiri, lirik ve karakteristik Azeri türkülerini; koş
ma ve destanlarını ; nazımla karışık hikayek:rini eskisi 
gibi söyleyen şairler yetiştirmiştir. Bu edebiyatın yük
sek zümre şairleri de, geniş ölçüde, aşık edebiyatının 
tesirinde hatta bu edebiyatın temsilcileri olarak şiir
ler şöylemişlerdir. 

Asrın mühim bir siması Kudsi mahlaslı şair, na-
,idr, tarihci ve ansiklopedist alim Abbaskuln Ağa 
(1794-1846) dır. Abbaskulu, Baku Hanları sülalesin
dendir. Gençliğinde Farsca ve Arapca öğrenmiş; uzun 
müddet, Rusların hizmetinde çalışmL5, bu arada bir 
çok eserler yazmış ; bir aralık Hacca giderken İstanbul'a 
uğrayarak, kozmografyaya aid Esrarü'l-Melekut adlı 
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eserini Sultan Abdülınecid'e sunmuştur. Abbaskulu 
Ağa.'nın tarihe, coğrafya keşiflerine, Acem dili grame
rine, mantık ve ahlaka aid eserleri ; Arapca ; Acemce, 
Türkçe şiirleri vardır. En mühim eseri, bir Şirvan ve 
Dağistan Tarihi olan Gülistan-ı İrem ( 1 84l)dir. 
Abbaskulu Han'ın hayatı, şahsıyeti ve eserleri hakkın· 
da Feridun Bey Göçerli'nin Azerbaycan Edebiyatı 
Tarihi Materyalleri'nde (Baku : 1925) ve Profesör Fuad 
Köprülü'nün Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi'nde 
(İst. 1935) yeter bilgiler vardır. 

Z a k i r  
Azerbaycan'da gelişen içtimai buh
ran içinde, milletin talihsizliklerini 

( 1 780-1854) teessürle karşılayan bir şaırdir. Çev-
resinde gördüğü içtimai bozuluş ve yıkılış hadiselerini 
keskin hicivleriyle hırpalayan bu şair, Azeri edebiya
tında içtimai ve satirik manzumeleriyle tanınmıştır. 

Karabağ'ın asil bir ailesine mensup olan Zakir'in 
asıl adı Kaasım'dır. Kaasım Bey, yaşlılık devresinde 
ömrünün bir kısmını sürgünde geçirmiş, vatan hasreti 
çekmiş ve duygularını an'anevi Azeri edebiyatı esas
larına uyarak hem aruzla klasik şiirler, hem de hece ile 
aşık tarzı manzı'.'imeler halinde terennüm etmiştir. 
Onun, aşık tarz�yle söylediği, tanınmış bir vatan şiiri 
şöyledir : 

Bir saat havada kanad sahhyon 
Rahın edin dideındc yaşa durnalar 
Katarlanub hansı yerden gelüı·siz 
Kakıldaşa kakıldaşa durnalar 

Diyar-ı gurbetdc müddeti varanı 
Gece gündüz vatan deyüb ağlaram 
Men de sizin gibi garib ü zarem 
Eylenmeyin benden Haşa durnalar 

Men sevmişeın onun çemen düzünü 
Bir de nasib ola görem yüzünü 
Yohsa danışursız vatan sözünü 
Verübsinüz ne haşhaşa durnalar 

Zakir'eın od dutub alışdı ciğer 
Var ise vatandan sizde bir haber 
Tegaafül etıneyün Allihı sever 
Dönınesün bağrınuz daşa durnalar 

Aynı şairin, Divan şiiri lisanını kullanışı da şöyledir : 

Ey şü.İı ruhun gün kimi eşyaya m\icelli 
Uşş� temaşi-yı ceınaliıı ferah-efzi. r.fa'Dide riimiiz-ı deheain ilm-i mu'aınmJI 
Sen �imi tapılmaz büt-1 ziba-sanem asla 
lfer zib san� emr-i ){udi birle ınüheyyi ııe 

bezenınek dahf �el� 
Azeri Türkleri bu asrın ikinci yarısında, daha 

çok Rus tehlike ve baskısının yarattığı ıztıraplarla; 
böyle ıstıraplardan doğan iç buhranlarıyle ve kısmen de 
Türkiye'deki vatancı, hürriyetçi, halkçı ve milliyetçi, 
yeni Türk edebiyatının tesiri altında vatancı ve mil
liyctci bir edebiyat meydana getirec�k ve bu sahanın 

13 Kelimeler: kimi = gibi, tapılmaz: bulun· 
maz. 
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unutulmaz isimim-ini yetiştirecektir. (Bu mevzuda ki
tabımızın Servet-i Fünun yıllarında Türkoloji çalış
maları bölümünün XIX. asrın ikinci yarısında Tür
kiye dışı Türk edebiyatı ve Türk milliyetciliği kısmına 
bakınız.) 

Yeni Türk Edebiyatında Akisler Bırakan 

Üç Edebi Cereyan ve 
Eski Türk Edebiyatının Son Sim5.ları 

Tanzimat İnkılabı, XIX. asrın ikinci yarısından 
ba5lıyarak, Türk edebiyatında yeni bir devir açmış ve 
bu edebiyata avrupai bir çehre vermeğe başlamıştır. 
Fakat Türk edebiyatının avrupalılaşması, onun yaşa
yan edebiyat geleneklerinden tamamiyle sıyrılması 
manasında değildir. 

Yeni edebiyatta Divan devrinin birçok mirasları 
kuvvetle devam etmiştir. 

Eu sebepledir ki Avrupai Türk Edebiyatı'nda e_s- • 
ki devirden kalına edebi unsurların neler olduğunu ve 
yeni Türk edebiyatı'nın, eski'nin hangi te'sir ve gele
neklerini devam ettirdiğini açıklamadan, asrın ikinci 
yarısında yaşayan Avrupai Türk Edebiyatı'na aid 
problemleri, en hakiki çehreleriyle görmek ve çözmek 
mümkün olamaz. 

O kadar ki islam medeniyeti çağlarındaki haya
tını, başlangıcından buraya kadar getirdiğimiz edebi
yatımızın xıx. asrın birinci yarısındaki macerasını; 
eski edebiyatın bir devamı olınak bakımından değil; 
yeni edebiyata ne gibi miraslar taşıdığını görebilınek 
bakımından incelemek mühimdir. 

Gerçi Avrupai Türk Edebiyatı, en ziyade, Avru
pa edebiyatı tesiri altında gelişmiştir. Fakat onda 
eski Türk edebiyatının da feda edilememiş mirasları 
vardır. Yeni Türk edebiyatında hazan kuvvetle devam 
eden bu edebi mirasları, asrın birinci yarısındaki şu 
üç cereyanda bulmak; hatırlamak ve hulasa etmek 
mümkündür : 

* 

1 - Divan Edebiyatı 
Bütün XIX. asır bo
yunca, yeni şairler 
yetiştirmesine rağmen 

Divan edebiyatı'nın bu 
ilk yarısındadır. 

asırdaki hakim hayatı, asrın 

Ancak Divan edebiyatı, henüz ciddi bir rakip kar
şısında değilken bile, bu devirde, herhangi ileri bir 
hamle göstermemiştir. Bu asırda İran tesirinden ziya
desiyle kurtulınıış olması ve daha çok, kendi klasikle
rinin hayranı bulunması ; Divan şiirinin lehinde bir 
imkandır. Buna rağmen, asrın edebiyatı, içinde bulun
duğu içtimai buhrandan ilham ve kuvvet alarak, eski
lerin yolunda fakat yeni mes'eleler karşısında bir ede
biyat olamamıştır. 

Bu asırda yine eski sözler tekrarlanmış ; arada bir 
parlayışlar, hatta orijinal ışıldayışlar olmakla bera
ber; bunlar, asrın Divan edebiyatında hakiki bir ay
dınlık derecesi alamamıştır, 
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Buna mukaabil, Divan söyleyişi, dil sadeliği ve 
nazım tekniği bakımından bir tekamül göstermiştir. 
Aruz'da eski imale zevkinin azalmaya yüz tuttuğu gö
rülmüş ; vezinler, kafiyeler, nazım şekilleri ve kelime 
tasrifleri, daha seçme, daha alışılmış ve yadırganmaz 
bir kıvama girmiştir. Hele asrın ortalarında ve Tan
zimat devrinde yetişen Divan şi\.irleri elinde bu teknik 
daha da bilgili ve ustalıklı bir dereceye varmıştır. 

Bu da çok tabiidir : 
Yalnız Anadolu;da yedi asırlık, şerefli bir tarihi 

olan bu edebiyat o kadar büyük ve o derece işlenmiş bir 
zevkin mahsuliydi ki, şimdi, eskimiş ve yıpranmış gü
zellikleriyle bile, gönüllerde derin bir yer buluyordu. 
Bu sebeple, herhangi yeni bir hamlenin, onu kökünden 
söküp atabilmesi mümkün değildi. 

Asırlarca, onunla duymuş ; onunla düşünmüş ; 
onunla sevmiş ve onunla beslenmiş bir edebiyat kaafi
Iesinin; hayat, ne yolda ve ne ölçüde değişirse değiş
sin, Divan Şiiri geleneğinden ve bu büyük alışkanlıktan 
kopması hayal edilemezdi. Divan tarzı söyleyiş, her 
çeşit münevverin, hatta sazşairlerinin, yakından bil
diği, sevdiği ve yaşamasını tabii gördüğü bir şiir cere
yanıydı. O kadar ki o yıllarda hiç bir zihin, ondan 
başka bir söyleyişin mevcud olabileceğine ihtimal ve
remezdi. 

Onun, kendiliğinden mlısıki olan, ahenkli vezin
leri vardı;  asırlarca işlenmiş, zarif ve her şeyi kolay 
söyleyen bir lisanı vardı ve nazım şekilleri asırlarca, 
hep onlarla söylene söylene, adeta türküleşmiş ; birer 
nıusıki kalıbı güzelliği almıştı. 

Nitekim avrupai edebiyat, onun uzun süren salta
natını, hem de en şiddetli bir dille aleyhinde söyliyerek 
yıkmak ve yerine geçmek istediği zaman, işte bu an'a
ııeyle karşılaştı. O kadar ki yeni edebiyat, uzun bir 
zaman, onun vezinlerini, onun şekillerini kullandı ; 
hatta onun lisanından bile kolay ayrılamadı. Böylelikle, 
Divan tarzı söyleyiş birçok cepheleriyle, Tanzimat 
şairleri tarafından da yaşatıldı : Yeni şairler yeni 
sözlerini uzun müddet, hep bu eski şekillerle ve bu 
musıki'yle söylediler. o kadar ki xıx. asrın ikinci ya
rısında, Divan edebiyatında görülen tek yenilik; Av
rupai edebiyatı söylemeğe onun başlamasıdır. 

* 
Bu cereyan, aşık tarzı söyle-

2 - Mahallileşme yişle, şehirlerde gelişen halk 
dili'nin ve Divan tarzı söy-

Cereyanı Ieyişin birleşmesinden doğan 
bir harekettir. XVIII. asırda, 

İstanbul şairi Nedim ile en kudretli temsilcisini yetiş
tiren bu tarz söyleyiş, geçen asırdan beri, Divan şair
lerinin eserlerinde görülür. Öteden beri, yer yer ve 
zaman zaman nesir dilinde de görülen sadelikler ve 
sadeleşme temayülleri ile birlikte, bu cereyana, Türk 
edebiyatının, herhangi bir dış tesire kapılmadan, kendi 
iç olgunlaşmasından ve gittikce yerlileşmesinden doğan 
bir hareket demek de aynı ölçüde doğrudur. Mesela 
Nedim : 

Pek istedJ. efendimi iydhı üçüncü giiD 
l.Gtf e)'lC gel Neclhnine k1ırhiinın olduium 
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Derken, y�hud : 
Se.- böyle soğuk yerde nlçün ntar uyurınuı 
Billih döğer dur bele dayen seııl görsün. 
D!h! küçücüksün yahmz yatma iitürsiiıt 
Serd oldu hava çıkll)a koyundan kUZ11cağım 

Diye söylerken, tamamiyle İstanbul ahalisinin dilinden 
konuşuyordu. 

Geçen asrın Mahallileşme Cereyanı bölümünde 
ve Nedim bahsinde belirttiğimiz gibi, bu, öteden beri 
uzayıp gelen ve Nedim ile çağdaşlarının şiirinde biraz 
daha meydana çıkan bir iç olgunlaşma idi. 

Nedim'in XIX. asırdaki zayıf bir devamı olan 
şair Vasıf da 

Olm! sokak &üpü.rgesi qdm kadıncık ol 
gibi söyleyışierıyie ı�Le lıu cereyanın adamıydı. 

Enderunlu Fazıl ve Vasıf gibi XVIII. asır sonu 
ve XIX. asır başı şairleri, halk söyleyişine ve halk 
hayatına nüföz etmiş, adeta popüler Divan şairleriydi. 
Bu ikisinin, İstanbul'un eğlence hayatına ve mesire 
yerlerine pek uygun bir lisanla söyledikleri manzume
ler, Fuad Köprülü'nün de işaret ettiği gibi, zamanın 
halk hayatını ve halk neş'esini aksettiren bir vesika 
değerinde idi : Başlarına, sırma püsküllü, beyaz fesler 
koyan ; kaşlarına ıtırşabiler süren, ateşin atlas üzerine 
barudi binişleriyle raks eden ; al bretalar'la altun sarısı 
kaftanlar giyen Rum ve Yahudi rakkasları ; çingene 
çengileri, Fazıl Bey'in şuh eserlerinde hakiki renkle
riyle yaşıyordu.1'' 

,,İstanbul kadın şivesini muvaffakiyetle taklid 
eden" Enderunlu Vasıf ise, kendi çağının zevk ve eğ
lence hayatını aksettiren çeşitli terennümlerle ve en 
kolay ve rahat bir aruz'la birleştirdiği, halk ağzı şar
kı'larla, dillerde dolaşıyordu ; bu meclislerin ve halk 
yaşayışının nice inceliklerini, sade, basit fakat şen ve 
şuh manzumelerinde yaşatmaya muvaffak oluyordu2• 
Gerçi bunlar, görünürde İstanbul halkının hayatı, onun 
dili ve onun neş'esiydi. Fakat XX. asrın büyük şairi 
Yahya Kemal'in isabetle söylediği gibi, İstanbul, 
Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nin, hatta bütün impa
ratorluğun her köşesinden getirilmiş halk ve Divan 
şiirleriyle, her bucaktan gelen dil ve söyleyiş unsur
larıyle "tarihin her bucağıyle her asrında getiril
miş hünerler ve hatıralarla" bütün vatanın bir terkibi 
bir hulasası durumunda idi'. 

Divan şairlerinin, bilhassa Nedim'in meşhur 
türküsünden beri iltifat ettikleri hece vezni ile ve tür
kü tarzında şiirlerin. Anadolu'nun herhangi bir bu
cağındaki sazşairlerine aid söyleyişlerden ayrı bir ta
rafı yoktu. Aruz vezninin bütün sevilen ahengine ve 
bir Türk aruzu olma yolundaki milli çizgilerine rağ
men, sazşairlerinin türkü ve koşmalarından yükselen 
hece vezniyle şiir söyleme zevki, asrın bir çok şairle
rini sarmıştı. Bir misal olarak asrın Divan şairlerinden 

Fuad Köprülü, Aşık Tarzının Menşe' ve 
Tekamülü, Edebiyat Arattırmalan, S. 2 1 9, Ank. 
1966. 

2 Kendi bahsine bakınız. 
Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in ·Hatı• 

raları, İst, 1960, S. 50 - 51.  



TÜR K  EDEBİY A Ti TARİHİ 

Akif Paşa, hatta bir Tanzimat şairi sayılabilecek olan 
Ethem Pertev Paşa, Tanzimil.t'ın kurucu şairlerinden 
ziya Paşa, hece vezniyle ve aşık tarzında şiirler söy
lemişlerdi. 

Nesir dilinde ise, Mahallileşme Cereyanı daha da 
aşikar ve şuurlu idi. Mesela bir Divan devri edibi olan 
Esad Efendi, Türkçedeki bu sade dile ve halk lisanına 
doğru gidişin mucib sebeplerini söyliyecek, adeta ne
sirde sadeliğin kaaidelerini kuracaktı. 

* 
Her halde bu devrin, bir medeniyetten bir başka 

medeniyete geçmek mecburiyetinde kalmış, me'yı'.ıs ve 
muztarip topluluğundaki askeri, siyasi, içtimai ve ede
bi buhranlar arasında kavrulup kalmasaydı ; ve bil
hassa aynı sebeplerle de gerilemiş Divan Edebiyatı'nın 
bazı zayıf simaları elinde bir laubaliliğe uğramasaydı ; 
bu cerey�n, belki de Türk milli ruhunun asırlardan 
beri yürümekte olduğu lisani ve edebi hedefin kendisi 
olacaktı. Fakat bu asrın birinci yarısına böyle bir ümid 
gibi ışıldayan bu Mahallileşme Cereyanı'ndan, avru
pai Türk cdebi;,;ltına bir halk söyleyişi'ne yaklaşma 
zevki ile nisbetcn, sade bir nazım ve nesir lisanı ve ye
nilerin, çok defa Batı tesirleriyle karıştırdıkları bir 
hece vezni kaldı. 

* 

3 - Halk Edebiyatı 
Halk Edcbiyatı'nın 
xıx. asır başlarında-
ki hayatı da, tıpkı 

Divan Edebiyatı gibi, parlak değildi. Yalıuz Osmanlı 
İmparatorluğu asırlarında bile; türküleri ; koşmaları 
ve destanlarıyle; hikayeleri, gölge veya Orta Oyunla
rı'yle ; ilahileri ve din dışı şiirleriyle büyük bir halkı 
sarmış, okşamış ve coşturmuş bulunan bu edebiyat, 
günün hayat hadiseleri üzerinde daha ısrarla durabi
lecek bir geleneğe sahip olduğu halde, tıpkı Divan 
şiiri gibi, aynı teraneleri tekrarlayıp durmuştur. 

En taze savaşların ve en yeni hadiselerin destan
larında bile değişen ; çok kere şahıs ve yer isimlerinden 
ibaret kalmL5tır. Kısaca, halk edebiyatı da Egin türki
leri gibi uzayıp giden bir eski teranedir. Esasen son 
asırlarda, halk şiirinin ne bir Derviş Yunus'u, ne Pir 
Sultan Abdal'ı ne de bir Karacaoğlan 'ı vardir. Ger
çi bu asırda aşık tarzı söyleyiş, yine bir Erzumınlu 
Emrah, bir Dadaloğlu veya bir Bayburdlu Zihni 
yetiştirmekten geri durmamıştır. Bununla beraber 
XIX. asrın Halk şiiri, Divan şiirini daha çok taklid 
eden bir melezleşme devresi içindedir. 

Esasen bu edebiyatın güzel dili, milli vezin ve 
kaafiyeleri ve kendine mahsus, sıcak, samimi ve kolay 
söyleyişleri, velhasıl tamimiyle milli zevkin ve milli 
lisanın mahsulü olan varlığı ile, daha üstün bir seviyeye 
varması ve hamle yapabilmesi için, memleket münev
verleri tarafından desteklenmesi gerekirdi. 

Osmanlı Sarayı'ndan gördüğü alaka ve iltifatla 
kalkınarak, aynı edebiyat, mesela XVII. asırda nasıl 
bir altun devri yaşamı�sa, ona böyle bir devri, yine 
Aydınların göstereceği saygı, sevgi ve alaka yaşatabi
lirdi. Daha XVI. asırdan beri, sesini münevverlere 
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duyurmaya çalışan bu edebiyat, büyük şair Nedim'e 
ulaştığı zaman, Divan şiirinde bir Mahallileşme Cere
yanı yaratacak kadar tesirli olabilmişti. Aynı edebiyat, 
gerek şiiri, gerek hikaye ve tiyatrosu ile, Tanzimat 
Devri üzerinde de tesir uyandırmaktan uzak kalmaya
caktır : 

Tanzimat tiyatrosunda Karagöz, ve Orta Oyu
nu'na aid sahnelere ve sahne diline açık bir şekilde 
rastlanacağı gibi, Tanzimat şiirinde, mesela Namık 
Kemal'in Sarı Zeybek Türküsü'nü Türk şiirinin en 
güzel mahsulleri arasında saydığına şahid olunacaktır. 

Ziya Paşa'nın daha çocukken aldığı terbiyede de 
halk şiirinin büyük tesiri bulunacaktır.• 

Her halde Tanzimat Edebiyatı üzerinde halk edebi
yatının, yalnız Mahallileşme cereyanı vasıtasıyle değil, 
vasıtasız olarak da tesiri vardır. Fakat Türk halk ede
biyatının aydınlar edebiyatı üzerinde daha derin ve 
daha şuurlu tesiri, ancak XX. asır Türk edebiyatında 
görülecektir. 

* 

4 Tanzimat şairlerindeki çeşitli hece vezni 
anlayışlarını birbirine karıştırmamak lazımdır. Tan• 
zimat şairlerinin parmak hesabı dedikleri hece vez
ni ile halk şiirindeki milli veznin, çok defa, aynı 
şeyler olmadığı görülür. Mesela Ahmed Vefik Pa
şa'nın Tartuffe tercümesinde ve bu tercümenin Zi
ya Paşa nüshasında rastlanan 5 + 5 vezninin, milli 
hece vezni olmaktan ziyade, Avrupa'nın 6 + 6 lık, 
meşhur, Alexandrin vezninden bir akis olduğunu 
kabul etmek daha yerinde olur. Buna mukabil., Zi
ya Paşa"nın: 

Akşam olur güneş batar §'İmdi buradan 
Garib garib kaval çalar çoiban dereden 
Pek körpesin esirgesin seni yaradan 

Gir sürüye kurt kapmasın gel kuzucağım 
Sonra yardan ayrılırsın ah yavrucağım 

kıt'asıylc başlayan, sade dil'le şarkı'sında, halk tiirin
deki 4 + 4 + 3 veznini andıran bir 4 + 4 + 5 veznine; 
yarım kafiyelere, Nedim ve Vasıf tarzı, lstanbul ağ
zı bir söyleyi�e rastlanmaktadır. Namık Kemal'in 
tek tük kull,,ndığı 8 li ve 1 1 li vezinlerde de yine 
halk veznini bulmak kolay değildir. Onun ancak, 

Yar el koynunda yatıyor 
Kolu boynunda yatıyor 

gibi, bazı mısralarında böyle bir ses'e rastlamak 
mümkündür. 

Hamid'deki hece vezninin ise halk şiirimizdeki 
vezinlerle hemen hiç ilgisi yoktur. Hatta XX. asır 
başında Türk Şairi diye şöhret kazanmasına ve ıs
rarla, hece vezni kullanmasına rağmen, Melımed 
Emin Bey"in şiirlerinde de halk tiirinin asıl sesi du 
yulamaz. 

Bu sebepledir ki Tanzimat devrindeki hece vez
ni'nin çok defa aynı şair tarafından hem Avrupa 
tesiriyle, hem Mahallileşme Cereyanı tesiriyle hem 
de doğrudan doğruya halk tiiri tesiriyle, Üç türlü 
kullanıldığına şi.hid olunacaktır. 
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İşta Tanzimat Edebiyatı üzerinde, eski Türk ede
biyatının, canlı hatıraları halinde tesiri olan üç edebi 
cereyan budur.5 Ancak bu üç cereyanın ilim ve sanat 
sahasındaki temsilcileri, tamamiyle biribirinden ayrı, 
mustakil yollar takib etmemişlerdir. Avrupai Türk 
Edebiyatı bölümünde görüleceği gibi, hazan aynı 
şahsıyette her üç tesirin de izleri bulunacak ve tek bir 
sanatkarın, her iki veya üç tesir altında eser verdiği görü
lecektir. Asrın sazşairleri içınde bile hem Divan şiirinin, 
hem tekke şiirinin· hem de aşık tarzının özelliklerini 
birleştirmiş kimseler vardır. 

Şimdi biz, burada Tanzimat'dan önceki bu üç 
mühim cereyanın belli başlı simalarını, eserleriyle bir
likte, kısaca, tanıtmaya çalışacağ12 

Asrın Divan Şairleri 
Bu asrın ilk yarısında, memleketin her tarafında 

çok sayıda Divan şairi yetişmiştir. Fakat her asırda 
olduğu gibi, bu sayı çokluğu arasında, yaşamaya hak 
kazanacak, daha sonraya kalan isimler, ancak birkaç 
tanedir. 

Bu bakımdan XIX. asır Divan şiiri'nin Tanzi
mat' dan önceki mühim ve tanınmış simaları, Ende
runlu Vasıf, Keçccizade İzzet Molla, Akif Paşa, Leyla 
Hanım ve Arif Hikmey Bey'den ibaret sayılabilir : 

Enderunlu Vasıf 
(1824) 

Enderunlu Vasıf Bey, Di
van şiirinin tanınmış bir 
siyasi olduğu kadar, Mahal-

0lileşme Cereyanı'nın da dik-
kate değer bir şairidir. (Asıl 

ismi Osman'dır. Eski Sadrazamlardan Halil Paşa'nın 
erkek kardeşinin kızının oğludur. Halil Paşa'ya bu ya
kınlığı dolayısıyle, önce Galatasaray Dış Enderun 
Mektebi'nde yetişmiş, sonra, Sultan Dördüncü Mus
tafa zamanında, Enderun'a alınmıştır. Saray'da peş
kir ağalığı, anahtar ağalığı, kiler kethüdalığı gibi vazi
feler görmüşdür. 1818 de, ke.ndi isteğiyle saray'dan 
çırağ edilen Vasıf Bey 1824 de yine İstanbul'da vefat 
etmiş Ü sküdarda Karaca Ahmed Türbesi civarındaki 
kabristana gömülmüştür.6 Mezar taşında, Keçeciza
de İzzet Molla tarafından yazılmış bir tarih kitabesi 
vardır. 

5 XIX. asrın ilk yarısındaki bu üç edebi cere
yandan başka, asrın ikinci yarısındaki Türk Edebi
yatı Üzerinde şiddetle müessir olacak, dördüncü bir 
kültür ve sanat cereyanı vardır ki bu, Tanzimat 
Edebiyatı'nda birinci plana geçecek olan Avrupa 
Kültürü.dür. Türk diplomatları, Fransız öğretmenler; 
Batı dillerinde yapılan ilmi ve fenni tercümeler; Av
rupa'ya gönderilen Türk talebesi; Batı kültürünün 
ilk muallimleri ve nihayet, gazetecili·k vasıtasıyle 
Türkiye'de yerleşen bu dördüncü cereyanın, asnn 
birinci yarısındaki varlığı, sadece, yeni doğacak bir 
edebiyata hazırlık mahiyetindedir. 

6 lbnül'Emin M. Kemal İnal, Son Asır Türk 
Şairleri, C. il, S. 1 953. 
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Vasıf Bey'in iri yarı7 Fakat ince ruhlu, şuh tabiat
li bir şair olduğu ve evinin Tophane'de bulunduğu, 
hakkında elde edilen bilgiler arasındadır. 

Vasıf, sade lisanla söylenmiş ve halk ifadesine ya
kın şiirleriyle oldukça mühim bir Şöhret kazanmıştır. 
Kendisinden önce, Nedim tarzını devam ettiren İs
tanbul şairlerinden, Enderunlu Fazıl Bey'in ve doğru
rudan doğruya Nedim'in t�iri altındadır. Ancak, si
hirli ifadesini kaydettiği anda, perde dışı bir ifade de
recesine düşmeğe müsaid olan Nedim tarzı söyleyişte 
Vasıf Bey'in muvaffak olduğu terennümler pek azdır. 
Bu sebeple Vasıf'ın, açık saçıklığı, yüksek bir sanatla 
birleştirem diği manzılınelerinde göze çarpar bir ifa
de zevksizliği ve beceriksizliği vardır. 

Şiirlerini İstanbul Türkçesiyle ve halk ağzı bir 
ifade ile söyliyen bu şairin, Divan şiirinde mahallileş
meğe doğru giden yolu seçtiği fakat zevk ve sanat ki
fayetsizliği yüzünden bu yolda beklenilen başarıya 
ulaşamadığı görülmektedir. 

En güzel şiiri, Nedim Divanı'nda bile müstesna 
bir yer alabÜecek bir ifadeyle söylediği : 

O gül-endam bir al şita biirlinsibı yiiriisüıı 
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün. 
Alub iiğüşa bu çığmda miyan-ı ni.zın 
Sanuı ol ııerv-kadi Vasıf öğüu.siqı yüriisüa. 

lut'asıdır. :z:ekal Dede Efendi tarafından besteleI}JllİŞ 
bir şiir olan tanınmış bir Müseddes'i: 

Kinı olur ziir ile maksiiduıa rehyib-ı zafer 
Gelür elbe�e zuhul"!: ne isç_ hiikm.·i kade� 
Hakk!a tefviz.j Üll)ür et ne elem çek ne keder 
Mihnet!. k�ndine zevk etmedir ilemde hüı.ı.er 
Gam. u şidl-i felek böyle gelür bö)'le gider 

� eklindeki başlangıcıyle ve aynı havadaki devamiyle, 
dikkate değer bir manzumedir : ,,Kaderin karşısında 
işi Allaha bırakmaktan başka çare yoktur alemde 
hüner, sıkıntıyı kendine zevk edebilmektir. Feleğin 
sevinci de gamı da böyle gelir, böyle gider". deyişi, 
denilebilir ki, imparatorluğun yıkılışı hadiseleri karşı
sında mühim bir kısım münevverleri saran acayip bir 
umursamazlığın müşterek ifadesi olmuştur. 

Daha o tarihte, bazı İstanbul evlerinde, mahalle 
karısı annelerle genç kızlar arasında geçen konuşma 
!ardan ilham alınarak yazılmış ; biri öğüd, diğeri cevap 
mahiyetindeki iki meşhur Muhammes'i ;  devrin mahal
le kadınları ve terbiye edilememiş kızları arasında, ne
lerin, hangi kelime ve tabirlerle konuşulduğunu ifade 
etmesi bakımından dikkati çeker. Bu iki uzun Muham
mes'in E. J. W. Gibb'in Osmanlı Şiiri Tarihi'ne aynen 
alınması da, aynı sebeple, mülıimdir.8 

Bu Muhammes'lerdcki açık saçık konuşmalar, 
güzel değildir. Hatta her türlü ustalıklı söyleyişten 
uzak ve amiyanedir. Bununla beraber yine Iisani ve 
içtimai birer vesika değerindedir ; yer yer, realist taraf
ları olan manzumelerdir. 

İzzet Molla bahsine bakınız. 
s A History Of Ottoman Poetry, vol. VI, p. 

233 • 338. Landon, 1909. 
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O kadar ki, sanat değeri bakımından değil, fakat 
verdiği dil, ifade ve hayat çizgileri bakımından vasıf, 
bu manzıimeleriyle, son asrın popüler romancısı Hü
sl"yin Rahmi'yi hatırlatan, sosyal bir vazife görmüştür. 

Vasıf'ın yukarıdaki, yürüsün redifli, Nedimine 
kıt'ası ve : 

Mangal ke-n kıt gününün Wezlndır 

gibi mısraları da dillerde kalmış söyleyişlerindendir. 
Şairin : 

Çözülme zülf"dııe ey dllrüba dil bağlayanlardan 
Kaçınma atq-l a91wıla bağruı dağlayanlardan 
DUter mi lctinab etmek •eıainçün ağlayanlardan 
Slritk-1 çqmfmhı 1-k farkı var mı çağlayan-

lardan 

kıt'asıyle . başlayan bir murabba'ı, bir kafiye çınlayışı 
içeninde, seslidir ve bu murabba'da onun bestelendiği 
için yaşayan şiirleri arasındadır. 

Bununla beraber, Vasıf'ın zarif sayılacak manzum 
nükteleri de vardır. Mesela onun böyle bir söyleyişi, 
XX. asrın büyük şiiri Yahya Kemal'in alakasını çek
miş ve şair bu söyleyişi lüzumsuz in:ıAlelerinden kur
tarmak istemiştir. 

Vasıf'ın : 

Kani ey mah •eninle Y eıüköy'den beride 
Bir kayıkda ild büt var leli bizdea geride 
O vesileyle •öz açdun s.- geleli yeri ele 
Yazmıt lelim o sözü kalmıt öbür anterlde 
Va'dbdz buse mi vuslat mı unuttum neydi 
Kıt'ası, Yahya Kemal tarafından : 
Hani bir giindü gellrkeıı Y eniköy'den beride 
bd Rum dilberinin. saDdalı bizden geride 
Bir ricam oldu •Öziill geleli milnblb yeri de 

Öbür entaride kalmış şu akıl defteri de 

Va'cllnlz bu•e mi vuslat mı unuttum ne idi 

şeklinde düzeltilmiştir. 9 
Enderunlu Vasıf'ın bazı yerli ve yeni tarafları

na dikkat eden Namık Kemal, bu şiir için " . . . O da 
kendi kendinin ve zamanının şive-i tekellümüne muta
bık sılrctte bir vadi açmak istemiş ; efl'll ve tefl'il 
bclasıyle muvaffak olamamış . . .  Yalnız İstanbul Türk
çesiyle şiir söylemeği iltizam etmiş ... Vasıf, eğer tcma
yülat-ı mucidanesini evzan-ı Acem yerine parmak he
sabını iltizam derecesine götürebileydi, milletimizde 
meşhur ve muktedir bir şair olurdu."10 demiştir. Na
mık Kemal'in bu görüşlerinde, Türk Edebiyatı Ta
rihi'nin kendinden önceki ve sonraki gerçeklerine uy
mayan taraflar vardır: Bir kere Vasıf, bizim Mahal
lileşme Cereyanı dediğimiz ve mazisi hayli derinlere 

il Şiirin bir muaihabe eana11acla son teklini 
Hrdiii bu mıarilar, kendi elyuısıyla mÜ&Yeddeleri<J 
arasındadır. Yahya Kemal; Bitmemif tiirler, s. 43 l.t. 
1976 

10 Bkz. Mecmua-i Ebüaiya, C. 2, aded 22, 
678 • 679 ,,. Fuad Köprülü, MiHt Edebiyt Cereya
mnın ilk Mübettirleri, lst. 1928; S. 39, n. 2. 
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3iden hareketin mucidi değil, sôn simalarından biri
dir ; nihayet, daha yerli bir sin:ıAsıdır. Muvaffak ola
mayışının sebebi ise Acem vezinleriyle söylemesi değil, 
Türk şiirinde bir Türk Aruzu'nun mevcıid olduğunu, 
tıpkı Namık Kemal gibi, bir idrak halinde gorup ve 
mucidliğini işte burada gösterip tatbik edemeyi
şidir. 

O kadar ki VMıf, yürüsiill redifli kıt'asının ikinci 
mısra'ında kullandığ. Türk aruzunu, yahud : 

Va'dbdz buse mi vtıslat mı unutdum ne idi 

mısra'ındaki söyleyişi ve claha bazı benzerlerini, iyi 
bir tesadüfle değil de asırlaıtlan beri şiiri aruzla söy
lemiş bir diliiı. sırlanna ulaşc:rak söylemek tılsımını 
bulsa idi; işte o zaman Muallim Naci'nin, Namık 
Kemal'den sonra başladığı işe, XIX. asrın başında 
Vasıf başlamış olabilirdi. 

Ancak Türkiye'de birçok eserleri ve vesikaları 
daha meydana çıkmış ; metodik ve mukaayeseli edebi
yat tarihciliğiniri henüz mevcıid olmadığı bir devirde 
Namık Ken:ıAl'in, pek tabii olarak, XIV. asırdan beri 
uzayıp gelen bir cereyana bağlayarnamakla beraber, 
Vasıf'ın şiirinde bir yenilik ve yerlilik sezmiş olması, 
yine de onun mühim ve dikkatli görüşleri arasındadır.11 

* 
Vasıf'ın, sayı bakımından bir çok manzilmelerle 

yüklü Divan'ı, aynı sene içinde, biri Mısır'da, Bulak 
matbaasında, diğeri lstanbul'da Tavkim-i Vekaayi' 
Matbaası'nda, iki defa basılmıştır. (1841) 

K e ç e c i z i d e  
İzzet Molla 
(1785 - 1829) 

* 
Bu devrin, haklı şöh
ret sahibi, diğer bir 
Divan şairi İzzet Mol
la'dır. 

İzzet Molla, Konya
lı, Keçecizade, Kadı

asker Salih Efendi'nİn oğlu ve Tanzimat Sadrazamla
rından, meşhur Fuad Paşa'nın babasıdır. İstanbul 'da 
doğmuştur. Henüz 1 4  yaşında iken, babasını kaybet
tiğinden, eniştelerinin himayesinde okumuş ve medrese 
tahsili görerek yetişmiştir. 

(Rivayete göre, bir şiir olan eniştesi, Müderris 
Esad Bey meclislerinde, içki alemleri yapılan bir kimse 
imiş? İzzet bu meclislerde içkiye başladığından ; se-

ı ı  Kemal, Vaaıf'ın ve asırdatt izzet Molla"nın 
�iirlerine dair bu ıörütlerini, bir kere de Ebüzziya 
Tevfik 8f'y°e Nümüne-i Edebiyyat dolayıaıyle gÖn· 
derdiii bir mektubunda tekrarlamıttır: "Sultan 
Mahmud deYrinde bir diier tan·ı edeb zuhur et· 
mit; izzet Molla Ye Vbıf, o tarz-ı edebe pİt•a olmak 
iatemitler; sanki olur bulur yolunda tiir söylemekle, 
Türkçeda tiir yapılabilir zannında bulunmutlar. iz
zet Mo�la, Vasıfdan ziyade muvaffak olabilmit; 
çünkü daha ziyade Acem mukallidi imit; aöz söy
lerken şiiri, tive-i liaana o.ercih edermit." (Bka. Fev
ziye Abdullah Tanael. Nam•k Kemal'in Husuai Mek· 
tuplan, C. il; Ank. 1 969, S. 441 )  



834 

fahate iptilası ileri sürülerek ; ilmiyye mesleğinden 
uzaklaştırılmak istenmiş, ye'se ve yoksulluğa düşen 
İzzet, tasarladığı intihardan bir tesadüfle kurtulmuş: 
( Bükreş Beylerinden bir zat, Vassaf Tarihi'nde anlaya
madığı bir bahsi sormak için, kayıkla Göksu'ya giden 
İzzet Molla'yı, Vaniköy'de durdurmuş ; o gece bu Bey'in 
valısında kalan İzzet Molla, yine bu Bey tarafından, 
�eşhur Halet Efendi'ye tanıtılmıştır.12)  

Bu tanışma dolayısıyle, önce meşihat tarafından 
Bursa'yı:ı ınüfettiş tayin edilen · İzzet Molla ; Halet 
Efendi'nin dostluğu ve teveccühiyle ; 1820 de, İstanbul'
da Galata Kadılığı'na getirilmiştir. 

Merzifoni Kara Mustafa Paşa torunlarından bir 
hanımla evlenen İzzet Molla'nın Fuad, Reşad, l\lurad 
ve Sedad isimlerinde, dört oğlu olmuş, bunlardan 
Fuad, bilindiği gibi, Tanzimat Türkiye'si'nin kaderin
de büyük rol oynayarak, sadrazamlığa yükselmiştir. 

Çok dürüst tabiatli ve kendisine yapılan iyilikle
re bağlı, merd bir insan olan İzzet Molla, meşhur 
Halet Efendi'nin13 nefyi ve idamı h.:..:;sesine rağmen 
kendisinden büyük yakınlık gördüğü bu mühim ada
mın aleyhine dönmemiş aksine onun medhinde ve düş
manlarının aleyhinde söylediği bir beyitle daha başka 
sözler yüzünden 1 822 de Keşan'a sürülmüştür. Molla, 
Mihnet-Keşan veya Mihnet-i K eşan adlı, tanınmış 
eserini, Keşan'da yazmıştır. 

1 824 de affedilerek lstanbul'a dönen Molla, bir 
sene sonra Mekke ve ondan da bir sene sonra İstanbul 
payesine yükselmiş ; uhdesine Haremeyn, müfettiş
liği verilmiş, 1827 de Eyaletler Müfettişliği'ne tayin 
edilmiştir. 

Fakat Mora İhtilali'nden sonra zuhur eden Rus 
tecavüzü ve bundan doğan Rus harbi dolayısıyle u.ı.rbe 
tarafdar olmayan İzzet Molla, bu mevzuda, ileriyi 

1 2  Bkz. lbnül'Emin M. Kemal, S. T. Ş. C. I, 
s. 724. 

ıa 2 .  Halet Efendi, Bkz. Yahya Kemal Külli· 
yatının 1 3. Kitabı. 

TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

gören, vatanperverane sebepler göstererek, cesur bir 
layiha hazırlamıştır. Buna, bazı devlet ricalinin de 
tahrikiyle hiddetlenen padişah, Akif ve Pertev Paşa' -
!ara yazdırdığı bir cevabi layihadan sonra, İzzet Mol
la'nın cezalandırılmasını emretmiş ve Molla Sivas'a 
sürülmüştür. 

Haber verdiği hadiselerin," acı fakat Molla'nın 
ikazlarına uygun bir şekilde neticelenmesi üzerine 
1829 da affedilmişse de Molla bu af haberinin gelişin
den birkaç saat evvel, Sivas'da vefat etmiştir. Yıllarca 
sonra İstanbul'a getirilen kemikleri, Avret Pazarı'n
da, Mustafa Bey Mescidi avlusundaki aile haziresine 
gömülmüştür. 

Mevlevi Tarikati'ne mensup, derviş ruhlu, olgun 
bir insan olan İzzet Molla'nın, temiz kalbli, şuh ; şen ve 
nüktedan bir şair olduğu bilinir. Kendi ifadesine göre, 
Molla, uzun boylu ve iri cüsselidir. Bahar-ı Efkar isim
li, büyük Divan'ında ve Arz-ı Hal .• başlığı altında, 
yine kendi gibi cüsseli bir şair olan Vasıf 'la kendisin· 
den bahseden b;r kıt' asındaki: 

Ey Süleyman-ı zaman biz iki ehl-i suhaniz 
Cismimiz fil gibi kısmetimiz mur kadar 

mısraları da bunu belirtir. Şairin unutulmayan bir 
kısım nükteleri, Son Asır Türk Şairleri'ndeki geniş 
biyografisine alınmıştır. Fuad Köprülü'nün: .. Klasik 
nazmın Tanzimat'dan önceki son üstadı" diye tarif 
ettiği İzzet Molla bu üstad sıfatına layık; duygu ile 
nükteyi birleştirmiş ve kuvvetli mısralar söyleyebilıniş 
bir şairdir. Bir bakıma o da MahalHleşme Cereyanı 
çerçevesinde görülür : Gerek şiirlerinde, gerek mes· 
nevilerinde mahalli renk, yerli unsurlar, yerli tasvir· 
!er ve yerli karakterler dikkati çeker. Mısralarında 
birçok İstanbul semtinin hatıraları vardır. Şiirinde 
Nef'i, Nabi, Seyyid Vehbi, Nedim ve Şeyh Galib t�· 
sirleri toplanmıştır. Lisanı temiz ve nükteli, hayalleri 
çekici ve kuvvetlidir. Kültürü ve nazım tekniği ; çağ· 
daşı Vasıf'dan üstündür. Her haliyle, İran ekolünüıı 
değil, klasik Türk üstadlarının talebesidir. Kaside vt 
gazel tarzındaki şiirlerinde ve mesnevilerinde, ·yer yer 
geleceğe söz bırakmış bir şiirdir. Mevlana Celaleddir 
Rumi'ye ve Şeyh Galib'e husı'.'ısi bağlılığı vardır. Tasav· 
vufi söyleyişlerinde bu kadim felsefenin coşkunluklar 
değilse de, derinlikleri ve imanı hissedilir. Yer yeı 
hikemi söyleyişe iltifatı da Nabi tesiriyledir. 

Meşhur layihasında : 

,,Bir devlet, beşyüz sene bir halde olamıyaeağ 
tevarih-aşinayan-ı eslafa ma'lı'.'ımdur. Kar-ı akl olduı 
ki şerr-i cüz'iyi ihtiyar eyleyüb a'daya ızhar-ı mül.a· 
yemet ile kendi işine nizam verüb vakten minel-evkaa 
ahz-i sare dide-duz olmak iktıza eder. Nemçe Devlet 
iki bin seneden beri birkaç def 'a suret-i inkıraza yüı 
tutmuş iken düşmene müdara ve tedabir-i ashab-ı ak 
ü deha ile tahlis-i giriban eylemişdir." gibi f ikirler ile 
ri süren Molla, kısaca, bir müddet için düşmanı oyala 
yıp muvaffakiyet sebeplerini hazırlamak ve hazırlık 
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sız girişilecek bir savaşla vatan ve milleti perişan etme
mek fikrinde idi. Yeniçeri Ordusu'nun yeni dağıtıl 
dığı ; Nizam-ı Cedid'in de henüz istenilen kıvama var
madığı, kritik bir devirde, pek haklı olarak harbden 
bir an evvel çıkılmasını istiyordu. Layihasının lisanı 
yukarıda görüldüğü gibi, süsten ve boş sözlerden uzak; 
doğrudan doğruya mes'elenin ruhuna girmiş sağlam 
bir dildi. 

Keşan'a net'yedildiği zaman, orada karşılaştığı 
hadiselerle oradaki hayatını, yolculuğunu ; geçtiğ'i, 
uğradığı yerleri ve bazı eski �atıralarını hikaye eden 
MUmet . Keşan mesnevisini, Şehname vezniyle yaz
mıştı. Sürgünde olmasına rağmen hidiseleri karika
türize etmekte, mizahda ve satirde kudret gösteriyordu. 
Bu mevzuda en sevilen vr- tekrarlanan bir hicvi, Keşan 
Camiinin imamınadır : Kasaba imamı, Keşan'a bir 
şiirin sürgün edildiğini duyunca onu sazşiiri sanmış ; 
bir zaman bekledikten sonra, Molla'ya yaklaşmış ve 
ondan saz çalmasını istemiştir. İmam, şiire demiştir ki : 

ltitdlk ki siz flllr-i ,.ıısız 
Maarif aemavatma mahsız 
Detil haddimiz ıerçl çaldırma nz 
Gönül bir iki napne eyler niyaz 

Molla, imamın toyluğunu anlamış fakat gönlünü de 
kırmamak için ona hem bu toyluğu, hem de kendisi
nin Keşan'a sürülmesini ebebiyen hicveden şu zarif 
cevibı vermiştir: 

OedJm beclce Çlkmıttı avazımız 
Stanbal'cla terk eyledik sazımız 

F..serin diğer bir yerinde, Keşan'a giden uzun yo
lun daha başında, Molla'nın tatlı bir hülyiya daldığı 
görülür. Bu saf ve samimi mısr!larda bir hitıra güzel
liği ; dikkate değer bir psikoloji ve zengin bir iç alemi 
vardır : 

Ataçlar ederdi bana san kıyam 
Bayatı ıeçerken verirdiın sel&m 
Kurardım bu sahraya çok haneler 
Ne aU binalar ne kataneler 
Milhenclla getirdim bayilim gibi 
CDuuu verüb kendi millin gibi 
Yapub kendime bir .. ray-ı medn 
Serapa mtlzeyyen zaman il :ıı:emln 
Safa'yı edüb kapucu haneye 
Dedik koyma ekclan kAtaneye 

Şiir, o anda, kendisinden başka dostu olmadığını 
da, yine kendisinin bir başka t!rifi hilindeki şu sözle
riyle anlatır : 

Refikim idi '>!r euhenver kiti 
Bana mahrem olsun mu ya her kiti 
Bu alemde ancak hünerver odur 
Naairlm benim var ise ıer odur 
U:ıı:ua boylu ktisec c:et1imü'l-vücud 
cm....... adili adiııaü'l-vücucl 

Anı dahi nefy eylemiş padipb. 
Meger etmişiz ikimiz bir günah 
Ama mahlası dahi İ:ıı:zet imit 
Heyul& idim ben o suret imit 
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Her halde, devrinin, türlü fitnelerle harib olan 
dünyisıyle ilgili ve : 

Meşhurdur fiak ile olma:ıı: cihan b.arab 
Eyler anı müclahene-i aliman barab 

matla'ıyle başlayan, manalı gazelinde bir beytü'l-ga
zel bilinde söylediği : 

Bir mevsim-i baharına geldik ki alemin 
Btilbtil ham.ut bav:ıı: tehi giiliatan b.arab 

gibi beyitlerle, İzzet Molla edebiyatımızda iz bırak
mış şiirlerdendir. 

E s e r 1 e r i : İzzet Molla oldukça velud bir 
şiirdir. Devamlı sürgünlerin zorlukları sonunda, (bel
ki bir kalb sektesiyle) genç yaşta vefat etmesine rağmen, 
Türk edebiyatına iki divan, iki mesnevi, iki liyıha ve 
daha bazı hatıralar bırakmıştır : 

Divanlarının büyüğü BahAr-ı Elkir'dır. Şiir ve 
Şeyhülislam, Arif Hikmet Bey'in teşviki ile 1825 de 
tertib ettiği bu divan, şairin gençlik şiirlerini ihtivi 
eder. El yazmasıyle nüshası, Keçecizide Silih Fuad 
Bey'de bulunan bu divan, 1839 da Bulak'da basılmıştır. 

İzzet'in ikinci Divan'ı Haz&n-ı Aslr'dır Şiirin 
Bahar-ı Efkar'ın tertibinden sonra söylediği şiirlerini 
bir kısım eski şiirleriyle bir araya toplayan Hazin-ı 
Asar, İzzet Molla'nın ölümüqden sonra, Matbaa-yı 
Amire'de basılmıştır. ( 1841 )  

Divanlarında Nef'i'ye nazire mahiyetinde kasi
deler ; tasavvuf duygularıyle ve Mevlin!'ya bağlılık 
ifideleriyle söylenmiş gazeller ve birer vesika değerin
deki, çok sayıda t!rihler dikkati çeker. 

İzzet Molla, yukarıda bazı husı'.ısiyetlerini belirt
tiğimiz Mihnet�Ketan isimli mesnevisinin müsvedde
lerini Keşan'da yazmıştır. Bu mesnevi, şiirin birinci 
sürgün hitırası ve bu sürgün hayitının, bir nükte lisa
niyle birleştirilmiş, güzel hikayesidir. Eser, yine şiirin 
ölümünden sonra Ceride-i Havadis Matbaası'nda ba· 
sılmıştır. ( 1852). Mihnet- Keşan'da, Şehname vez
niyle hikaye edildiğini söylediğimiz hitıraların arası
na, yeri geldikce rubai, gazel, murabba', kıt'a v.b. 
şekilleriyle yazılmış manzumeler ilivesiyle, okuyuşu 
renklendirici bir tenevvü sağlamıştır. 

İzzet Molla'nın diğer mesnevisi, GWten-l Afk, 
ilihi aşk anlayışıyle ve Şeyh Galib t�irinde ve Galib'in 
Hüsn ü Aşk'ı gibi allegorique ifideyle yazılmış, 290 
beyitlik bir eserdir. Fa'il&tün fa'il&tün fa'ilün vez
nindedir. Eserin sonunda, ayrıca, bir Tardiyye ve bir 
tirih kıt'ası vardır. Mevlini Celaleddin Rumi'ye bağ
lılık ifide eden bu tasavvufi mesnevi, bir Mevlevi ede
biyitı mahsulüdür. Gülşen-i Aşk, 1812 de tamamlan
mış ve 1848 de taş basmasıyle basılmıştır. 
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Matla'ıyle söylediği tegazzül bölümü de kaside'nin 
tabii icaplarındandır. Kısaca, bu kasidedeki söz ve 
söyleyiş hususiyeti, avrupai şiir tesirinde değil, ancak 
divan şiirinde bir çeşnidİr.17 

* 

Akif Paşa'nın, esas itibariyle, rakibi Pertev Paşa 1 8 

ı 1 Bu kasidenin bir tahlili için Bkz. Mehmed 

Kaplan, Şiir Tahlilleri, 1, 1954 • 1969. 

ıs Akif Pa,a·nın hayab ve eserleri dolayısıyle, 
tahıından çok bahsolunan Pertev Pafa ( 1785- 1837) 
da bu asrın Divan 9airlerindendir. Asıl adı Mehmed 
Said'dir. Hicaz'dan Anadolu'ya, Kırım'a ve latan• 
bul'a hicret etmit bir ailenin çocuiudur. 

Danca'da Demirciler köyünde doimuf, fstan
bul'da medrese tahsili görmüt; Divan-ı Hümayun 
Kalemi'nde, Sadaret Mektubi Kalemi'nde, Amedi 
odasında çalıtmıı 1242 de Reisü'l-Küttab olmutdur. 

Mora lıyanı'ndan doğan karıtık vak'alar İçin
de, Hükümdar tarafından izzet Mollanın methur 
liyihasına cevap yazmaya memur edilmif, bu reddi· 
ye'yi Akif Paıa ile birlikte yazmıtbr. 

Edirne Muahedesi akdindeki hizmeti takdir 
edilmit fakat Yunan Hükumeti'ne istiklal veren 
Londra Protokolu dolayısıyle azl edilmittir. Girid 
Jsyanı'nın baabnlmaaı için Mıaır'dan yardım istemeğe 
ııönderilmit ve bu hizmeti mükafatlandınıarak Pata 

unvanı ile Mülkiye Ni.arlıiı'na ıetirilmittir. Fakat, 
ba,ta Akif Pata olmak üzere, bi.a amansız muinz
larının, Piditııh üurindeki sözlü ve yazılı telkinleri 
lionundıı,, a91rı lnııiliz tarafdarlıiıı devleti müstakillen 
idare etmek niyeti ve hatti Sultan ikinci Mabmud'a 
siı·i kaad tertibi ııibi suçlarla itbim edilerek, Pertev 
Pata'nın Edirne'ye sürülmesi ve orada idimı aailan· 
mıttır. 

Bir Divan sihibi olan Pertev Pa,a"nın bi.a mu
vaffakiyetli tiirleri, ıazelleri, farkılan vardır. Bi
zı 9arkı1annın Sultan ikinci Mahmud tarafından 
bestelendiii bilinir. 

Nevres Pa,a tarafından bestelenmit: 
Hasretle bu teb gah uyudum gih uyandım 

Ol mehi andım 
Eğlence edüb hib ü hayalin oyalandım 

Ti subha dayandım 
Kan ağladım içtikçe mey-i bezm-i firakı 

Bi-minnet-i siki 
Peymane gibi gih dolub gih botaldım 

Her renge boyandım 

mıarilanyle batlayaa bir münezid'ı, J'atayan tiirle
ri arasındadır. Div•n'ı, 1840 da lstanbul'da ve Mı
sır'da basılmııbr. Bkz. lbnül"Emin M. Kemal, Son 
Asır Türk Şiirleri, S. 1312;  T. J. An; Pertev Pata 
madd, cüz. 96; S. 554; ve bu maddenin bibliyoırraf
yası; E. J. W. Gibb, A. Hiatory of Ottoman Poetry, 
Londan, 1905, c. iV, s. 332 • 335, c. VI. s. 348 • 
349, ( 1 909) ,  
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aleyhinde yazılmış mensur bir risale olan Tabsıra'sı 
da bir kısım Tanzirnatcılar tarafından yeni edebiyatı 
müjdeleyen örneklerden sanılmıştır. 

Bir mukaddime ile, ikincisi yarım kalmış ikı bölüm 
halinde yazılan Tabsıra, dilinin sadeliği, c.ümlelerinin 
kısalığı, mevzuunun içtimailiği ; tesir uyandıncı hatta 
inandırıcı bir ı:.�lupla yazılmış olması bakımından 
Paşa'nın alaka uyımdıran · bir eseridir. Ancak bu eser 
de yeni değil, yine esi:-i'nin devamıdır. Yani bir Mahal
lileşıue Cereyanı mahs;ılüdür. Nitekim Namık Kemal 
de bizzat Tabsıra'ya yazdığı mukaddimede bu husu· 
su bilhassa belirtmişdir : 

.,Akif Paşa'nm Tabsıra'sı, benim zannıma 
göre, edebiyit-ı cedidenin me'baz-i içtilıidı 
olan isirdandır. Fakat Akü Paşa bu yolda mü
cidlik şerefini hiiz değildir; çünkü Tabsnra'dan 
çok evvel de bu tarz-ı ifideye me'haz olabilecek 
kadar, tatlı şeyler yazmış büyük Rişid'ler, İsmet 
Bey'ler, Halet Efendi'ler daha bir hayli zatlar 
vardır" 

Eserleri : Akif Paşa'nın küçük bir divan'ı vardır. 
içinde kaside, gazel, müseddes, kıt'a, tarih v.b. şeklin
de şiirler ve hece vezniyle iki türkü görülür. Bu Divan, 
Paşa'nın Münşeat'ıyle birlikte 1843 de fstanbul'da ve 
1 845 de Mısır'da neşrolunmuştur. Adı : Miinşeit-ı 
Elhac Akü Efendi ve DiV&nçe'dir. Bu Divan'da 
şairin bütün manzumderı yoktur. Eserin Üniversite 
Kütüphanesi'ndeki yazması (nr : 2597) matbu nüsha
sından daha iyidir. Tabsıra'nın, da biri Matbaa-yı 
Amire'de, diğeri Matbaa-yı Ebüzziya'da ( 1 882) iki 
baskısı vardır. 

Akif Paşa'nın Mektupları, (İst. 1 874) Eser-i 
Akü Paşa ve (İst. 1 884) Muharrerit-ı Husüsıyye-i 
Akü Paşa adlı eserlerde toplanmıştır. Amedi Kale
mi'nde iken Arapçadan tercüme ettiği Risaletü'l
Firisiyye ve'l-siyasiyye adlı eser matbu değildir. 
(Üniversite Kütüphanesi, nr; 1223) 

Şeyhülislam 
Arif Hikmet Bey 

1786-1859 

* 

Şeyhülislam Arif Hik
met Bey gibi, saygı 
ile karışık bir unvanla 
anılması adet haline gi
ren Arif Hikmet 
Türk Divan şiiri'nin 

xıx. asır başlarında yaşayan son şiirlerindendir. 
Tanzimat Devri'nin başlangıcını idrak etmekle bera
ber, bu devrin edebi hayatında herhangı bir yeri yok
dur. Arif Hikmet, Türkçeden başka Arabi ve Farisi 
ile de şiırler söylemiştir. 

Arif Hikmet Bey, Osmanlı Devleti'ne bazı vezır
Jtr yetiştirmiş, eski bir aileye mensuptur. Bu şairin 
ilmi ve edebi kaabiliyetinde, aynı zamanda alim ve 
şiir olan bir kısım cedle.rinden miraslar bulunduğu 
tahmin edilmektedir, 
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(Arif Hikmet, İstanbul'da doğmuş ; yine İstanbul'
da medrese tahsili görmüştür. Babası, Birinci Abdül
hamid devri vezirlerinden Raif İsmail Paşa'nın oğlu 
ve Rumeli Kadıaskeri İbrahim İsmet Bey'dir. 

Arif Hikmet, medrese tahsilini tamamladıktan 
sonra . Hacca gitmiş, Kudüs, Kahire, Medine Kadılık
larında bulunmuş ; Anadolu ve Rumeli Kadıaskeri 
olmuş ve 1845 de Şeyhulislamhğa getirilmiştir. 

Bu büyük vazife, şaire alim, kamil ve fazıl olmak 
gibi, devrin hi.ikümdarı;. Sultan Abdülmecid tarafın
dan da teslim edilen değerleri dolayısıyle verilmiştir. 
Bir bilgiye göre, yedi sene altı ay on dokuz �n kaldığı 
Şeyhülislamlıktan, Mustafa Reşid Paşa'nın bazı istekle
rini doğru bulmadığı için avrılmış ve hayatını okuroaya 
hasretmiştir. Türkiye'de Maarif işlerinin ilerlemesın
de ; Rüştiye mekteplerinin açılmasında mühim rolü 
olan Arif Hikmet, hakiki bir kültür adamı ve bir ilim 
hamisi olarak yaşamıştır. Medine'de te'sis ettiği bir 
kütüphaneye 5000 kitap vermiş, ayrıca İstanbul'da da 
zengin bir huswi kütüphane kurmuştur. Tarihci Ah
med Cevdet Paşa'nın bu kütüphaneden istifade ettiği 
bilinmektedir. Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 1 859 da, 
İstanbul'da kalb sektesinden vefat etmiş, Üsküdar'da 
Nuh Kuyusu'nda, babasının yanına gömülmüştür.) 

İlmi hüviyeti, şairliğinden üstün olan Arif Hik
met Bey, çok iyi bildiği üç Şark lısanıyle de şiirler 
söylemiştir. Onun, Arapçayı herhangi bir Arap edibi 
ölçüsünde iyi kullandığı, Tarihci Ahmed Cevdet Paşa'
nın kanaatidir. Cevdet Paşa, Arif Hikmet Bey'in, Os
manlı ülkelerinden başka memleketlerde de tanındığı
nı ; şöhretinin, İran Turan ve Hindistan'a uzandığını 
söylemeğe lüzum görmüştür : ,,Şark ve Garb seyyah
larının seyahatnamelerinde en -ıiyade hürmetle yado
lunan, Arif Hikmet namı idi ." Cümlesi, Ahmed Cev
det Paşa'nındır. 

Bununla beraber, Divan şiirinin, mutlak hakimi
yetini bir başka şiire devretmeğe yöneldiği, kritik de
virde yetişen Aı-if Hikmet in şiirlerinde her hangi ib
dai bir güzellik aramak ve bulmak kolay değildir. 
Umumiyetle Nef i, Nabi ve Nedim yolunda söylediği, 
nazire mektebine nıensup, şiirlerin de kuvvetli bir tek
nik göze çarpmakla beraber ; bu sağlam yapılı man
zumelerin şiir kıymeti bakıwından değeri ortadan 
yukarıya çıkamamıştır. 

Fakat bir ilim ve sanat meftunu olan Arif Hikll'et, 
her üç dilde bahis yürütecek ve şiir söyliyecek bir oto
rite idi. Bu sebeple, devrinin ilim ve şiir adamlarını 
evine davet ediyor, onlara, ikramlarda bulunuyor ; 
müşiareler tertipliyor, böylelikle divan şiiı-inın tarihi 
ve akademik toplantılarına yeni bir hayat veriyordu. 
O kadar ki onun bu akademik toplantı an'anesi, Tan
zimat'dan sonra eski şiiri yaşatanlar arasında yine bir 
an'ane halinde devam etwiştir. Arif Hıkmet'in, eski 
şiıre ve eski şairlere saygı terbiyesi, onun : 

B&ki-yü Nef'i-yü Nibi-yü Necati-yü Fehim. 
Sabit ü Rigıb ü Simi-yü Fuzôli-yü Nedirn 
Reh-nümayin-ı esalib-i suhan bunlardur 
Birinin mesleğine peyrev olur tab'-ı selim 

gıoi söyleyi�lerle de ifade edilmiştir. Kısaca, Arif Hik
met, Türk D>van şiirinin devamında hizmeti olan 
şairlerdendir. 

Arif Hikmet 8ey'in Divan'ı, şairin ölümünden 
sonra tertiplenmiş vt 1866 da İstanbul'da basılmıştır. 
Bu divan'da Türkçe, Arapça ve Farsça şiir bölümleri 
vardır. Türkçe şiirlerinin çoğun gazel tarzında söy
lenmiştir. Ayrıca çeşitli Mdiseler üzerine düşürülmüş 
tarih'leri �·e rubfıi'leri de dı�ckati çeker. 

Şairin, Divarı'ından başka (bir kopyesi,_ Millı-t 
Kütüphanesi'nde bulunan) bir Tezkire-i Şurari'sı 
vardır. (Bu eser eksiktir. Müsvedde halindedir. Şair 
ve alimlerin biyografileri çok kere birer ikişer satırdan 
ibaret bırakılmı�tır.) Müellifin Zeylü'l-Kaşfü'z
Zunôn adlı eseri de basılı değildir. 19 Mecmôatü't
Tericinı adlı, muhtemelen, Xlll .  asrın ve daha sonra
ki devirlerin belli başlı alim ve şairlerinden bahseden 
Arapça eseri müsvedde halindedir. Arif Hikmet Bey ve 
diğer eserleri hakkında tafsilatlı bilgi ve biblivograf
ya için Bkz. İbnül'Em.in M. Kemal İnal, S. T. Ş ;  1 ;  s. 
620-634 ve Fevziye Abdullah/ Arif Hikmet Bey madcJ . 
T. t .  An. ], 564-568. 

* 

Kadın Şiirler 
Bu asrın ilk yarısıııda, 
yaygın Divan şiiri ; he-
nüz kız mektepleri açıl

madığı halde j aile içinde ciddi tahsil gören, müven\'er 
ve kültürlü, kadın şairler yetiştirmiştir. Daha doğrusu, 
XV. asırdan beri, aynı şartlar altında yetiştiklerini 
bildiğimiz kadın şairlerden bir kaç tanesi daha, adları
nı ve eserlerini etrafa duyurma imkanını bulmuştur. 
Gerçi Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nde saz şiirinin 
dinlendiği, köy ve kasaba çevrelerinde yetişen ; şimdi 
isimlerini bilemediğimiz ; kadın, saz şairlerinin sayısı 
daha çoktur. Fakat saz şiiri an'anesine nisbetle, kadın
lar için, muhiti daha kapalı ve· �öylenişi daha mü�kıil 
olan divan tarzı söyleyiş, mutlaka elverişli, yüksek bir 
şiir ve kültür ikliminde bulunmayı icab ettirir. 

Bu asrın ilk yarısında, isimleri ve eserleriyle tanın 
mış kadın şairler işte bu muhiti ve bu imkanı bulanlar 
içinde, seslerini bize kadar duyurabilenlerdir : 

* 

Leyli Hanım Asrın, bilinen ilk ka
dın şairi Leyli Ha-
nırn'dır. 

Leylı1 Hanım, eski kadıaskerlerden Morahzade 
Hamid Efendı'nin kızıdır. Annesi ise, bir manzumesin
den anlaşıldığına göre, şair Keçecizade İzzet Mol-

iP Bu Herin müsveddelerinden bir kısmının 
lbnül"Emin Kütüphirn«si'nde olduğu, Son Asır Türk 
ŞAirleri'nde kayıtlıdır. C. 1, S. 627 Tezkire·i Arif 
Hikmet için de aynı esere bakınız, c. 1, 5. 8, 
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la'nın kız kardeşidir. Daha bazı manzumelerinde, 
şiiri, İzzet Molla'dan öğrendiğini bildiren Leyla Hanım, 
münevver bir aile içinde, iyi tahsil görmüş; Divan ede
biyatı üzerinde geniş bilgiler edinmiş ; bu arada, bir 
aile an'anesi halinde, Mevlevi tarikatine intisab etmiş
tir. Vefatında Galata Mevmevihanesi haziresine gömül 
mesi, bundandır. 

;ıı,,. - ·  =«": ' �- . ._ '' . 

Kadın Ş&irlerimizden 
Leyli Hanım 

Bir bilgiye göre, genç kızlığında kaba bir adamla 
evlendirilen Leyla kocasının daha ilk gece ve ilk iş 
olarak kolundaki nohud yakısını temizlemesi teklifi 
ve emri üzerine gelin odasından fırlamış ve bir daha 
bu adamın yüzüniı görmemiştir. 

İnce, derviş ruhlu, hür fikirli, olgun bir kadın 
şiir olan Leyla'nın zeki ve hazırcevap bir kadın olduğu ; 
şiiri kolay söylediği ve içinde yaşadığı iyi ve kötü hfı. 
diseleri şiire intikaal ettirdiği bilinir. 

Şairin, Sultan İkinci Mahmud'a ve padişahın 
kız kardeşi Esma Sultan'a önce halinden şikayet, sonra 
yapılan ihsana teşekkür manzumeleri bunlar arasın
dadır. 

Leyla Hanım, çok güzel bir kadın olmadığı fakat 
güzel şiir söylediği için, devrinde, bülbül'e benzetil
miştir. Bir müııtezad' ında : 

E)'}'UD-• tebab etdi güur badeyi Leyli 
Terk etmedi hali 

Rindan iledir ülfedmiz ıiıui-i dlıanız 
Biz qık-ı cama 

gibi mısralar söyliyerek, derviş ruhlu ve rind bir şair 
olduğunu bilhassa belirten Leyli'nın, zamanına göre, 
bir kadın için fazla serqest telakki edilen pirleri de ol-

muştur. Dillerde uzun zaman yer eden ve ağızlarda 
çeşitli şekillere giren tanınmış bir gazelinden seçtiği
miz şu mısralar, onun bu tarz söyleyişlerindendir: 

İç b4deyi gfilfeade ne derlerse desünler 
Alemde sen etim de ne derlerse desünler 
Şebnem mi sanur seyl-i tiritldm o cefa-cu 
Gül gibi eder h&nde ne derlerse desünler 

Leyli o kamer-tal'at ile zevk u safa et 
Alemde sen etlen de ne derlerse desünler 

belki de bu birinci gazelin uyandırdığı dedikodu yü
zünden söylediği aynı redifler etrafında toplanmış 
diğer bir gazelinde, şiir : 

Kıl meclisi amade ne derlerse desünler 
iç dilber ile bade ne derlerse desünler 
Gam mı bu gün eylerse ahibba beni ta'yib 
Bir bir çıkar ukbade ne derlerse desünler 
Bu kare yüzüm ak ola da ruz-ı cezade 
Şimdi bana dünyade ne derlerse desünler 
Farkı nedir alemde bana medh ile zemmin 
Sat olsun ahibba da ne derlerse desünler 

gibi mısralarla kendi iç temizliğini ortaya koymağa 
lüzum görmüştür. 

Leyla'nın, bestelenerek terennüm edildiği için halk 
arasında da yayılan bir şarkısı daha, onun ölmeyen 
şiirlerindendir : 

Pür-ate,im açclırına benim apum ziahar 
Zalim beni söyletme derunumda neler var 
Bilmez miyim etdllderini eyleme hık&r 
Zalim beni söyletme derunumda neler var 

Her derdine ben -br edeyim tub-ı dh•nım 
Leyla'ya cefa adetin olsun yine camm 
Te'str eder elbet sana bu ah ü figanım 
Zalim beni söyletme derunumda neler var 

Arada bir Farsça şiirler de söyleyen Leyli'nın Divan'ı 
vardır. Önce, Mısır'da Bulak Matbaası'nda, İstanbul'
da Takvimhane-i Arnire'de taş basmasıyle basılmış� 
tır. (1844 ve 1851) .  Leyla Hanım'ın vefatı dolayısıyle 
söylenen belli başlı tarih manzumeleri İbnül'Emin'in 
kitabındadır. Bu tarihlerden birini de asnn diğer kadın 
şairi Şeref Hanım söylemiştir : (H. 1264) 

Adne aldı ptcU Leyi& Hamm'ı Kays-ı ecel 

Şeref Hanım 

da bu asrın başında 

* 
Kendi cinsinden şiir Leyla 
için böyle samimi bir vcflt 
tarihi söyliyen Şeref Hanım 

yetişmiş bir kadın şiirdir. 

20 Bu gazellerin tamlmı Ye hakkında yürü
tülen mutila.Jar için Blu. Leyla Divanı (Bulak, 
1844, lat. 185 1 ) ;  Gibb, A Hiatory Of Ottom
Poetry (London, -909) c. VI, S. 391 • 352; lbnül'· 
Emin, Son Aur Türk Şairleri, 1, ı. 874 • 879. 
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Şeref Hanım (1809-1861), aile muhitindeki bir 
sanat ve kültür an'anesi içinde yetişerek asrın edebi-

atına bir Divan kazandıran kadındır. Uzun müddet riısır Kadılığı'nda bulunmuş, Divan şairi, Mehmed 
Nebil Bey'in kızıdır. Hayatı hakkında tafailatlı bilgi
miz yoksa da onun Mevlevi tarikatine mensup, derviş 
ruhlu, olgun bir kadın olduğu şiirlerinden belliaır. 
Bır şiirinde: 

Ben ölürsem de Şeref alemde 
Zahiren yok ise de evladım 
Her gazel bir veled-i kalbimdir 
Ha9re dek yine güm olmaz adım21 

deyişi, uıun müddet, belki de bütün hayatınca bir 
çocuğu olmadığını meydana koymaktadır. Bazı şiır
lerindeki teşekkür mısralarından Sadrazam Ali Paşa 
tarafından, kendisine, geçinebilmesi için ayda 200 ku
ruş aylık bağlandığı anlaşılıyor. Bu şairin : 

Şerefa sencileyin bi-maye 
Ne cesaretle alır ti'ri ele 
Senin et'ar-ı peritanından 
Y eğdür Atık Ömer'in -zmı bile 

diyecek kadar tevazu' dolu söyleyişleri de onun der
viş terbiyesinin bir ifadesidir. 

Şeref Hanım'ın şiir dili sade ve nazım tekniği 
kuvvetlidir. Nazmında, zamanının ev ve aile lisanın
dan aktarılmış sözler bulunması dikkati çeker; Bazı 
mısralarının ahengine, ileride imalesiz bir devre gire
cek olan Türk arılzu'nun müjdecisi sayılacak, tabii 
bir ifade vardır. Mühim bir kısım mısraları da onun 
iyi bir tahsil gördüğünü ve ancak olgun bir insandan 
beklenen zarif ve nüktedan bir ifadeye sahip olduğinu 
gösterir. Leyla Hanım'a bir naziresinde : 1 

Gut etme bu alemde şematat-ı aduyı 
Zevkinde ol eğlen de ne derlerse desünler 

deyişi, kadın'ın daha xıx;. asır başındaki hurriyet 
temayülünü gösteren ; kendi cinsinden bir şairin müda
faası mahiyetinde söylenmiş ; manalı bir deyiştir. 

Şeref Hanım'ın Divan'ı, vefatından yedi yıl sonra 
derlenmiş ve basılmıştır. ( 1868). 

* 

Bu devrin diğer bir kadın 
Adile Sultan şairi, bir Sultan Hanım'dır. 

Bu şiir, Sultan İkinci Mah
mud'un kızı Adile Sultan'dır. Adile Sultan ( 1826- 1 899) 
Zernigar Kadın Efendi'den doğmuştur. Annesini de 
babasını da küçük yaşta kaybettiği için, onu, ağa-

il Firiside güm, gaib demektir. 

841 

beyisi, Sultan Abdülmecid yetiştirmiştir. Bu yetişm� 
esnasında Sultan'ın, kuvvetli bir dil ve edebiyat kül
türü elde ettiği, şiirlerinden bellidir. Onun duygu ve 
düşüne<> aleminde Nakşbendi tarikatine mensup ol
maktan d'>ğan bir tasavvuf terbiyesi de -vardır. Adile 
Sultan 20 yaşlarında iken Tophane mi.ışiri Mehmed 
Ali Paşa ile evlendirilmiş ; kocasının çapkın ruhlu 
bir insan olması:ı.a rağmen, ona ömrünce bağlı kal
mış ; hatta onu k.ııybetmenin acısını ağır başlı bir 
mersiye ile, şiire işle�iştir. Bu mersiye'nin : 

Devlet ü dine sadakatle ederdi hizmet 

Emr-i Peygamberi i-:raya kılardı gayret 

Bir özü doğru sözü dt.•ğru muhibb-i devlet 

Öyle bir yir içün Adile ağlar elbet 

Bir Mehemmed Ali Paşa idi ol dünyada 

Vechini göstere Allah a- ukbada 

gibi parçaları, Osmanlı Sultan hanımının kocasının 
hangi meziyetleri ile iftihar ettiğini gösterir ;  saray 
kadınlarının ; devlete, dine ve devrin kanunlarına 
sadakatle bağlı olmayı, büyük fazilet bilen bir içtimai 
olgunluk içinde bulunduklarını belirtir. Adile Sultan'ın 
tek kusuru biraz müsrif olmasıdır. Buna mukaabil, 
çok yaşamış, ağabeyisi Sultan Mecid'den sonra, kar
deşi Sultan Aziz tarafından da saygı görmüş ve hatta 
arada bir Sultan Hamid üzerinde de müsbet tesirleri 
olmuştur. 

Adile Sultan, Divan sahibi bir şairdir. Topkapı 
Sarayı Hazine Kütüphanesi'nde 995 ve 997 numaralı 
iki güzel Divan'ı vardır. (Bu Divan'ın aynı kütüpha
nelerinde, güzel ve tezhipli nüshaları bulunmaktadır. )  

Tahassürnime ve İftiraknime isimli, mesnevi 
şeklindeki manzumelerinde kendi havatı hakkında 
dikkate değer bilgiler verir. 2- Daha bir kısım şiirle
rinde devrinin Osmanlı Sarayı ve saray hayatı hakkın
da bazı mühim işaretler görülür. Sultan Abdülaziı.'in 
kaybından duyduğu acıları belirten bir şiiri ise, bu hü
kümdarın intihar ettiği veya öldürüldüğü mevzılun
daki tereddüdlere bir ışık tutabilecek mısralarla söy
lenmiştir : 

Nasıl hemşiresi bu Adile yanmaz o hakane 

Ki kıydı bunca zalimler karandaş-ı cihanbane 

Fındıklı'daki sarayında alimler, şeyhler, hafızlar 
bulundur.urak dini-ilmi meclisler tertipleyen ve fıka
raya büyük yardımlarda bulunan Adile Sultan, Os
manlı-Türk terbiyesinin icabı olan her güzel hareke
tiyle geniş bir sevgi toplamıştır. Böylelikle, yalnız 
saray çevresinde .. değil, halk arasında da uygı uyan-

22 Adile Sultan ve zamanındaki Sar:ıy hadia ... 

!eri, düğünl•r, çeyizler ve diğer bilgiler hakkında 

Topkapı Sarayı ar,ivinden istifade edi.lıerek verilen 

baıiler için Bkz. Elif Naci, Adile Sultan; Hayat 

Tarih Mecmiiaaı, 10, 1965, 



dırmış bir şahsıyet olan Adile Sultan, yetmiş bçş yıl 
süren hayatında acı, tatlı çok gün görmüş bir Türk 
kadını idi. 1899 başındaki vefatı, büyük teessür uyan
dırmış ; cenazesi, kalabalık bir saray ve halk tarafından 
takib edilerek, Eyüb'deki türbesine gömülmüştür. 

Adile Sultan'ın hece vezniyle ve Yunus tarzı, halk 
ilahileri an'anesiyle söylenmiş, samimi şiirleri de vardır. 

(Adile Sultan için, ayrıca Bkz. Sadeddin Nüz
het, Türk Şairleri ; İbnül Enıiııl Son Asır Türk Şair
leri, Bursalı Tihir Osmanlı Müellifleri. )  

* 

Nesnrde 
i-iahaWieıme Cereyinı 

Divan edebiyatı'nda, daha 
XVII I .  asrın büyük şaıri 
Nedim ile yeni bir çığır ha
lini alan Mahallileşme Cere
yanı 'nın, bu asrın başındaki ve 

Es'sd Efendi 
{ 1789 - 1848) 

başı şairlerinden 
Akif Paşa, çeşitli 
!ardı. 

mühim ısimlerinden, bundan 
önceki bölümde de bahsedil
mişti : Filhakika, XIX. asır 

Enderunlu Vasıf, İzzet Molla ve 
şiirleriyle bu dahili çığra katılmış-

Bunlardan Akif Paşa'nın nesir vadisinde de sade, 
tabii ve . içtimai nesire doğru ve kuvvetli adım atdığı 
da kendi bahsinde belirtilmişti. 

Fakat XIX. asrın başında, nesir sahasındaki Ma
hallileşme Cereyanı'nın daha mühim bir temsilcisi, 
Vak'anüvin Es' ad Efendi'dir : 

(Es'ad Efendi, Sahlıaflaı- Şeyhi diye tanınm,1, 
Kadı Ahmed Efendi'nin oğludur. İstanbul'da doğmuş , 
babasından ve devrin diğer hocalarından ders görerek 
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yetişmiştir. Meşhur Halet Efendi'ye intisab etmiş ; mü
derris olmuş ; naibliklerde bulunmuş ; 1 825 de vak'ahü
visliğe getirilmiş ; Yeniçeriliğin ilgaası için yazılan 
fermanı, Sultan Ahmed Camiinde Es'ad Efendi oku
muştur. Üsküdar Kadılığı, Meclis-i Ahkam-ı Adliyye 
Azalığı ; Takvim-i Vekayi, Nazırlığı ve muharrirliği 
htanbul Kadılığı, Rumeli Kadıaskerliği, Mekatib-i 
Umumiyye Nazırlığı v.b. gibi vazifelerde bulunan 
Es'ad Efendi'nin bu arada, geçici bir İran büyük el
çiliği de vardır. ( 1835-36) . 

Çok arzu etdiği halde Şeyhülislam olamayan 
Es'ad Efendi bu mevkide kendisinin getirileceği bir 
sırada, Arif Hikmet Bey'in tayini üzerine çok elem 
duymuş ve 1848 de vefat etdiği zaman cebinde bu 
vak'a için yazdığı şu satırlar bulunmuştur : 

Bana mev'ud iken cah-ı meıihat 
Huda'nm hikmeti Arif Bey oldu 

Konağının yanında bir de kütüphane yaptıran Es'ad 
Efendi, Yerebatan'daki bu kütüphanenin haziresine 
gömülmüştür.) 

Es'ad Efendi, bir vak'anüvis tarihcisidir. Yeniçe
riliğin ilgaası hadise'sine aid Oss-i Zafer isimli bir 
eseri ve 1 821-1826 yılları arasındaki hadiseleri kayd 
eden iki cildlik bir Tirih'i vardır. Bu tarih matbu 
değildir. Eser, Şanizade Tarihi'nin devamıdır. 

Es'ad Efendi'nin bunlardan başka bir Divin'ı, 
Münşeit'ı ; bir Şuari Tezkiresi ile kitap ve risale 
olarak daha bazı eserleri vardır. Eserlerinin sayısı ; 
Es'ad Efendi'nin velud bir şair ve muharrir olduğunu 
gösterir. 

Bu eserler, umumiyetle, sanat değeri yüksek olma
yan, bilhassa nesir dili bakımından kuru hatta zevksiz 
bir üslupla yazılmıştır. Onun, Tavkim-i Vekaayi' de 
Sultan İkinci Mahmud'un Tuna Seyahati hakkındaki 
yazısını anlaşılmaz bulan hükümdarın, aynı yazının 
daha sade bir lisanla yazılmasını emredişi, Es'ad Efen
di'nin bir gazete makaalesinde nasıl bir lisan kullan
dığını meydana koyar. 

Bu böyle olmakla beraber, Türkçenin sadeleşme
si ve kendi kelimelerine dönmesi hakkında XIX. asrın 
ilk yarısında en doğru ve kuvvetli fikirler ileri süren 
şahsıyat de yine Es'ad Edendi'dir. 

O kadar ki tamamiyle Türk-İslam ilim ve edebi
yatının yetiştirdiği bir sima olmasına rağmen, Es'ad 
Efendi ; lisanımız hakkında ileri sürdüğü fikirlerle Tür
kiye' de asırlardan beri devam etmekte bulunan Mahal
lileşme Cereyanı'nın ilk nazariyecisi mevkiini elde et
miştir. 

Arapçayı, Farscayı çok iyi bilen ; Şark ilim ve ede
biyatı vadisinde hakiki bir vukuf sahibi olan Sahhaf
lar Şeyhi-zade'nin yukarıda bildirdiğimiz eserlerinden 
başka, Arapçadan tercüm� ettiği Mustatraf isimE 
mühim bir eseri daha vardır. Bu eser, edebiyata, bil
hassa Arap edebiyatına dair bir umumi bilgiler kita
bıdır. Sultan Mahmud'un emri ile; Türkçeye ikinci 
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defa çevirdiği bu esere Es'ad Efendi bazı ilaveler yap
mış ; Türk dilinin sadeleşmesi mevzılundaki görüşle
rini de bu arada yazmıştır. Es' ad Efendi'ye göre : 
Sözümüze birçok yardımı olan arabi ve firisi'· � aradan çıkanp, lisinınıız olup, çoğunun Türk

çesi metrUk olmağla bulamadıpnuz elfizı geti
rerek, ıafzı az ve nıinAsı çok likırdılan güzelce 
meydana koymak ve beligat ve fasUıatı bu yola 
•okmak ve bu kalıba yerle,tirmek, doğrusu, bir 
büyük it ve bütün lıalkuı beğendikleri ve anla· 
dıklan bir kolaylığa gidi9tir ki •ehl-i mümteni' 
denmekte seni olunsa sezidır.'' 

Görülüyor ki Sahhaflar Şeyhi-zade'nin Mustat
raf tercümesi'nde ileri sürdüğü fikirler, Hükümdar 
İkinci Mahmud'un daha sade yazma teklifinden de 
kuvvet almış gibidir. Sultan Mahmud'un daha önce 
Ekmekçi-zade flafız Ahmed Efendi'ye tercüme ettir
diği bu kitabı bir defa da Es'ad Efendiye verip Türk
çeye çevitmesin, bu hükümdarın sade lisan arzılsunun 
da bir ifadesidir. Takvim-i Vekaayi' Nazırlığı yapmış 
Es'ad Efendi'nin, ne de olsa, geniş bir zümreye hitıib 
edecek bir neşir organında sade lisan zarureti duy
ması ve bu zarı:.retin hükümdar tarafından da kendisi
ne duyurulması, Türkiye'de gazeteciliğin halka doğru 
ilk adımı sayılabilecek bir manaya sahiptir. 

Nitekim Mustatraf müterciminin bu fikirleri, 
kısa bir zaman sonra hakikat olmaya başlıyacaktır. 
Şu farkla ki Türkçe, bu sefer kendi içinden gelen bir 
olgunlaşmanın eseri olarak değil ; bir tarafdan çıkarı
lacak gazetelerin sürümü ve diğer tarafdan Avrupa'dan 
alınmış ilham, örnek ve fikirlerle süratli bir sadeleşme 
yoluna girecektir. ' 3  

Tezkireler 

* 

Asrın nesır sahasında bahse 
değer verimlerini tamamla
mak için, yakın zamanlara 

kadar, zarılr1 birer müracaat kitabı olan Şuara Tezki
relerini de ihmal etmemek gerekir. 

Bunlardan biri, Bağdadlı Şefkat'in tezkiresidir. 
Bu zat şiir Nıişid İbrahim Bey'in topladığı bir Mün
tehibat Mecmuası'nı ele almış ; bu mecmuayı alfabe 
sırasına göre tertiplemiş ve mecmuaya şiirleri konulan 
şairler hakkında, birer, ikişer satırlık kısa bilgiler ver
miştir. Verilen bu bilgiler arasında, pek tabii olarak, 
dikkate değer bazı çizgiler vardır. Bu eser, tanıttığı 
şiirler bakımından Safai ve Salim tezkirelerinin bir 
devamı sayılabilir. 

Eserde 1730 dan ı°88 l e kadar yetişmiş şairlerden 
seçmeler vardır. 

23 Müıtatraf mütercimi Esad Efendi için Bkz. 
Köprülüzade Mehmed Fuad, Milli Edebiyat Cereya
nının ilk Mübeffirleri, lıt. 1928, ı. 3 1  - 33; M. Mü
nir. Aktepe, El'ad Efendi madd. T. l. An; c. 4, ı. 
l63 - 365 ve bu •Hrlerin bibliyorrafyaıı. 

Sahhaflar Şeyhi-zade Es'ad Efemıı.ii'nin önce 
bahsettiğimiz Bahçe-i Safa-endiiz adlı tezkiresinden 
ve Şeyhü'l-islam Arif Hikme� Bey'in yarım kalmış 
Tezkire-i Şuara'sından sonra, XIX. asır başında ya
zılmış son mühim tezkire, Davud Fatin Efendi'nin 
1 852 de tamamladığı Hatimetü'l-Eş'ar adlı eseridir. 

Bu eser önce 1855 de kötü bir kağıda basılmıştır. 
Bundan bir buçuk sene sonra, eserin Tabhane-i Ami
re'de yeniden basılacağına dair Ceride-i Havadis'de 
bir ilan neşrolunmuş ve tezkireye şiirleri ginniş ve 
girecek şairlerden bu hususda yardım ve bilgi isten
miştir. 

Ancak bu teşebbüs, çabuk bir neticeye varamamış 
ve Fatin Tezkiresi ; Tanzimat Edebiyatı'mn kurucusu, 
Şinasi tarafından, eserin müellifi ile de anlaşmak suretiy
le ve muhtemelen 1863-64 yıllarında yeni bir görüşle 
tanzim ve neşredilmiştir. 

Bu devirdeki sade lisan cereyanının Fatin Tezki
resi'nin aslında da yer yer bazı tezahürleri vardır. Fa
kat eserin Şinasi tarafından ele alındıktan sonra gös
terdiği ölçülü ifade çok daha mühimdir. 

Şüphesiz, esere şiirleri ve biyografileri toplanan 
ve hayatta bulunan şairlerin, bir ankete cevap verir 
gibi, göndermiş olacakları bilgi ve şiirlerin de eserin 
bu tanziminde büyük tesiri olmuştur. 

Fakat Fatin Tezkiresi'nin Şinasi tarafından bas
tırılan nüshasında ifade çok daha şuurlu bir lisan sa
deliği içinde verilen bilgiler bu gibi eserlerde bulunma
ması daha zaruri olan süslü ve sanatlı nesir zevksiz
liğinden ; dolayısıyle içi boş sözlerden çiddi bir şekilde 
kurtulmuş durumdadır. Bu hal, sade lisan tarafdarı 
ve halka halk diliyle hitap anlayışında bulunan Şi
nasi'nin eserin kendi müdahalesiyle yapılan baskısın
da bir dil, üslup ve ölçü müdahalesi yaptığını da haklı 
olarak düşündürecek keyfiyettedir. 

Bu eserin Şinasi baskısının bazı formaları Dr. 
Ömer Faruk Akün tarafından bulunarak itim alemine, 
iki geniş tedkik halinde tanıtılmıştır. 2• 

Fatin Tezkiresi, aslında ,,Ticaret Nezaret-i Ce
lilesi Alamfıt Odası Katiplerinden Fatin Efendi"nin 
Salim ve Safai tezkirderine zeyl olarak hazırladığı ; 
1719-1854 yılları arasında yetişen alim ve şairler hakkın
da tertiplenmiş ; bir XIX. asır tezkiresidir. 

H a l k  E d e b i y i t ı  

XIX. asırda Halk Edebiyatı, geçen asırların bi
riken an'anesi ve edebi mirasları üzerindeki hayatına 
devam etmiştir. Tekkelerde yine Yunus tarzı ilahi
ler söylenmiş ; halk toplantı yerlerinde yine Karaca 

2 ı  Bkz. Ömer Faruk Akün, Şinisi'nin Zugü
ne Kadar Ele Geçmeyen Fatin Tezkire1i Bukıaı 
T.D.E.D. c. XI; S. 67 - 98, 1961 ve Şin&ai'nin Fa
tin Tezkireıi Baıkmnd&ki Ye:ıi !BiyogrAfi!ıt li:.iilgiler, 
Türkiyat M. c. XIV, S. 277 - 336, 1 964. 



Oğlan'ların, Aşık Ömer'lerin, Gevheri'lerin şiirleri 
okunmuş ve onların izlerinde yetişen yeni şairler, yine 
sazlarla birlikte, karşılıklı şiir yarışmaları yapmışlardır. 

Sazşairleri arasında halk şiirinin klasik vezinleri
ni, şekillerini, nevilerini yaşatanlar olduğu gibi ; di
van tarzı söyleyişe daha çok yaklaşanlar da olmuştur. 
Bunlar, aruzla gazeller, divanlar, müseddesler söylemiş
lerdir. Asrın heceye bağlı kalan şairleri arasında da, 
lisan bakımından, Divan şiirinin klasik terkiplerini, 
kelime ve mazmunlarını hatta edebi sanatlarını ; Halk 
şairlerine mahsus ; sevimli bir rahatlıkla kullananlar 
çoğalmıştır. 

Daha 1828 Türk-Rus Savaşı'ndan başlıyarak, 
1 853 de yine Ruslarla yapılan Kırım, Sivastopol, 
Silistre harblerinden, 1897 deki Türk-Yunan Har
bine kadar ; yihud, yeniçeriliğin ilgaası manasında
ki Vak'ai Hayriyye'den Kavalalı Mehmed Ali Paşa
nın isyanından doğan Nizip Muharebesi' ne kadar ; 
asrın çeşitli iç ve dış mücadeleleri, halk şairlerine türlü 
destenkr söyletmiştir. 

İkinci Sultan Mahmud devrinde yapılan kıyafet 
inkılabı gibi yenilik hadiseleri de halk şairlerinin tas
vibkar şiirlerine mevzu olmuştur. 

Kısaca, Halk edebiyatı ; söyleyiş şekli ne olursa 
olsun ; tarihi ve an'anevi içtimailiğini bu asırda da kuv
vetle devam ettirmiştir. 

Bu asırda sazşairlerinin büyük şehirlerde toplan
dıkları, hatta, teşkilatla_ndıkları daha iyi bilinir. Bu 
bakımdan Halk şiirinde göze çarpan bir yenilik ; şehir 
hayatı, şehir mevzuları ve şehir tipleri üezrinde şiirler 
söylenmesidir. Tabii, Saltanat merkezi İstanbul, bu 
şehirlerin başındadır. Asrın sazşairlerini İstanbul'da 
sarayın himaye ettiği, diğer şehirlerde de bu şil-irlerin 
hükumet adamlarından, memleket ayan ve eşrafın
dan alaka ve yardım gördükleri bilinir. İstanbul Aşık
larının Tavuk Pazarı'nda bir kahvede toplantılar 
yaptıkları ; reisleriinn saraya ve Sultan Mahmud gibi, 
Sultan Mecid ve Sultan Aziz gibi hükümdarların 
huzuruna davet edildikleri, bu şairlerin ayrıca sarayda 
fasıllar tertipleyip hükümdarlardan iltifat gördükleri 
haber verirlir. Osmanlı iktidarının halk arasında siya
si, içtimai, askeri propagandaya lüzum gördüğü za
manlarda halk şairlerinden faydalanmaya başlaması 
da bu devrin yenilikleri arasındadır. Aynı sebeplerle 
Saray'dan tahsisat alan sazşairleri de olmuştur. 

* 

Bu asrın halk edebiyarının diğer nev'ilerinde de 
yinr- şehirler içine yayılan bir gelişme dikkati çeker. 
Taklidli, karakter yaratıcı ve içtimai satir örneği, gül
dürücü hikayeler anlatan meddahlar, şehirlerin kah
vehanelerinde zevkle takib edilen Halk hikayecileri
Yarattıkları dalkavuk tipi, hasis tipi, kabadayı tipi 
ilah. . .  ve Türkiye'deki azınlıkları karakterize ve kari-
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katürize eden tipler arasında canlandırdıkları vak'a
larla, lıurılar, halka neş'e saçan ve halk zekasını bile
yen usta sanatkarlar olarak mühim vazife görmüşler
dir. Gen:k meddah hikayelerinin taklidli tipleri, teker
leme ve nükteleri ; gerek Karagöz'ün aynı vasıftaki 
sözleri ve hareketleri, asrın ikinci yarısında, Avrupai 
Türk Edebiyitı'nın tiyatro ve hatta roman nev'ile
rine aksedecek kadar yaygın ve tesirli olmuştur. 

Karagöz, en çok İstanbul'da gelişmek, İstanbul 
tiplerini ve vak'alarını sahneye koymakla beraber, 
diğer şehirlerde de yaygındır. } Orta oyuncuları ise 
hemen her şehir halkı arasında büyük rağbet görmüş 
ve mühim şöhrrt kazanmıştır : 

Orta Oyunu 

var olduğu düşünülen 
nu'dur. 

İsminden de anlaşıla
cağı gibi Türkler ara
sında çok eskiden beri 

bir tiyatro çeşidi de Orta Oyu-

Orta Oyunu, Türkiye'de bilhassa XIX. asırda 
rağbet görüp yayılmış ve bu hal, bazı araştırıcılarda 
bu oyunun XIX. asırda başladığı zannını uyandırmış
tır. Hakikatde, Orta Oyunu'nun Anadolu'ya Selçuk 
Türkleri tarafından Asya'dan getirildiğini düşündüre
cek tarih vesikaları vardır. 

Bunların başında Bizans İmparatoru Aleksios'un 
kızı Anna Comnena ( 1083-1 148?) in (Alexiaz Alexiad) 
isim litarihi vardır. 

Prenses Anna, bu eserinde Selçuk Hükümdarı Kı
lıç Aslan'ın Anadolu Fütuhatı sırasında Türk ordula
rına karşı harekete geçmek isteyen İmparator Alexius 
Comnenos'un, ayağındaki goutte sancıları yüzünden 
bir türlü yataktan kalkamadığını anlatır. İmparator'un 
(şüphesiz, asabını bozan sebeplerle de) artan bu has
talığın Türkler arasınaa ;  onun korkaklığına verilecek 
alay ve eğlence mevz(m olduğunu çok acı bir dille 
ifade eder. Barbar Türklerin bu hadiseyi tiyatro 
mevzuuu yaptıklarını_ bildirir. Buna göre, İmparator 
rolünü yapan bir oyuncu bir yatağa yatıyor ; etrafın
daki adamları ; hekimleri ve hastabakıcıları ve hizmt"t 
cileriyle güya acılar içinde kıvranan imparator arasın
da, Türkleri kahkaha ile güldüren ve eğlendiren vak'a
lar oynanıyordu. 

Anna Comnena'nın, kine ve hiddete kapılarak 
Türklere hakaret yağdıran bir lisanla anlatdığı bu 
vak'anın en dikkate değer tarafı, Türkler arasında iyi 
�ktörler bulunduğunu ve bu oyunun bir takım ma-

Karagöz için, XVll. A•ırda Halkedebiyatı 
bölümüne bakınız. 
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nah (cinaslı), alaylı nükteli, taklidli sözlerle oynandığı
nı belirten noktalarıdır.2 

Doğulu, Batılı muhtelif araştırıcılar tarafından 
dikkat edilerek XII. asırda bir türk tiyatrosunun .,,ar
lığına delil gösterilen ve muhtemelen XIX. asırda 

Orta Oyunu Tipleri 

yeni bir gelişme gösteren Orta Oyunu'nun eski bir 
şekli olması üzerinde durulan bu mühim hadiseden 
sonra, Orta Oyunu'na dair diğer bilgilerimiz biraz 
müphem çizgiler halindedir. 

Anna Comnena'nın Alexiad adlı bu eeerinin 
muhtelif tercüme ve netirleriyle bu mevz\ıda yürü· 
tülen belli batlı mutilaalar için Bkz. Fuad Köprülü, 
Meddahlar, T. M. I; S. 14; İet. 1 925; 

Refik Ahmed Sevengil, Eeki Türk Dram Sa· 
natı, İet. 1 950,, S. 28-32: Anna Comnena, Alekeiyae, 
Leipzic, 1884, C. il S. 284-285; eeerin İncilizce ter· 
cümeei: Elizabeth A. S. DawM, The Alexiad, London, 
1928; Yunanca metni ile Franeızca�ı: Bernard Leib, 
Parie, 1-937. 

Türkçede bu Herden mevzu ve ilham alına· 
rak bir ortaoyunu havuı içinde yazılmıf bireeer: 
Nureddin Sevin, Alexiueun Sancıları, Türk Ev 
kadınlan Dern•ii netri, Ankara, 1 968. 

TÜkK EDEBİYATI TARİHİ  
�-- ---------------

Nitekim Osmanlı İmparatorluğu devrinde� bil
hassa XVII. asırdan itibaren bir takım değişik oyun 
kolları tarafından Kol Oyunu adıyle düğünlerde, eğ
lence günlerinde oynanan bazı oyunlar hakkında 
biraz bilgimiz vardır. 

O. O. Tipi Zenne 

Kol oyunları hakkında Evliya Çelebi'ye kadar 
uzanan bu bilgi, XVIII. asır kaynaklarında biraz 
daha aydınlanır. Nihayet XIX. asırda Kol Oyunu 
hakkında da Orta Oyunu hakkında da kaynaklardan 
epey bilgi alınır. 

Buna göre bu kol oyunlarından biri, güldürücü 
bir tiyatro oyunudur ki Zuhiiri Kolu, Han Kolu gibi 
isimlerinden sonra, XIX. asırda, kat'i olarak Orta 
Oyunu adını ve kompozisyonunu almıştır: 

Orta Oyunu bir sahnede değil, etrafı seyircilerle 
çevrili bir meydan'da oynanır. Halk, ouynu, saha et
rafına konulan, çepçevre gölgelik çadırlardan seyre
dilir. Ortadaki meydanın bir yanında zuma, çifte 
na'ra ve davuldan mürekkep bir mılsıki takımı vardır. 
Bir yanda da yeni dünya denilen, parmaklıklı ve yalnız 
çerçeveden ibaret bir paravan durur. Bu paravan, 
hazan ev, hazan dükkan vazifesini görür, hazan daha 
başka vazifelerde kullanılır portatif bir dekordur. Oyu
na başlamadan önce, bir rakkas heyeti ve köçekler 
kanto oyunları oynarlar. Curcuna adlı, karışık fasıl-
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dan sonra, orta'ya bu oyunun baş aktörlerinden 'biri 
olan pişekar gelir. Arkasından kavuklu denilen öteki 
baş aktör görünür. Pişekar, ağırbaşlı ; Efendi bir adam 
rolündedir. Elinde Kavuklu'nun konuşma hatalannı 
affetmeyen bir şakşak vardır. Aktörlerin kostümleri 
renklidir.3 

Bazı dikkatler, Orta Oyunu'ndaki Pi�ekar'da göl
ge Oyunu'ndaki Hacivad'ın ; Kavuklu'da da Kara
göz'ün şahsıyetini görürler. Tıpkı Karagöz'de olduğu 
gibi ; bir kelime oyunu halinde cereyan eden, daima 
lastikli sözlerle ve zeki nüktelerle, nihayet farce tipi 
komedilerde olduğu gibi, tekrarlanan güldürücü hare
ketlerle yürütülen Orta Oyunu'nda, asırların neş'e 
kaynağı Karagöz'ün tesiri olmaması, esasen, mümkün 
değildir. 

Orta Oyunu'nun herhangı hır kitabı, önceden 
yazılmış bir piyesi yoktur. Oyun, ortaya çıkacak oyur.
cular arasında şifahi oiarak kararlaştırılır ve bir tulı'.ıat 
oyunu halinde oynanır. Bununla beraber oynana oy
nana hafızalarda yer etmiş ve Yazıcı oyunu, Büyücü 
oyunu gibi belirli isimleri olmuş, bazı oyunlar yok 
değildir.4 

Orta Oyunu'ndaki renkli koıtümler, Kara
göz'de olduğu gibi göz ve gönül açıcı kıyafetlerdir. 
Hayli göze batar renklerden meydana geldiği halde 
bu kostümler aslaa zevksiz değildir, Akıine, impara
torluk devrinin ihtiıamı ve eıtetiği içinde, güzeldir. 
Bır miıal olarak Orta Oyunu'nda Pitekar, batına 
al, mavi, ıarı, . çuha kumatla kaplı, etekleri, topuk
lara değen, bir kürk vardır. Bu Kürk, yakadan, 
eteklerin ucuna kadar ve bütün · etekde; piıekar'a 
heybet ve ciddiyet veren, çepçevre bir zırh gibi 
aörünür. Aynı kürk, yenleri senit kollarda, aynı 
tekilde göze çarpar bir zırh vardır. ıPiıeki.r'ın, kür
künün renainde, yine çuhadan bir çaktırı; ıan veyi. 
kırmızı, yemeni biçiminde, kııa ökçeli bir pabucu 
vardır. 

Bu elbiıeler hakkında Dr. Kunoiun fU dik 
kati, bilha1aa kayda değer bir göı-üttür: "Eaki el
biıeler zaten bir milletin maziıini, medeniyet halini, 
benliğini, adetlerini öyle bir derecede aöıterir ki 
tarifi, ehemmiyetini meydana çıkanr. Macar asılzi
delerinin ecdadlarından kalma ve hala kullanılan 
milli kıyafetleri, meıela Yeniçeriler devrinde kulla
nılan hil'atlere ve ıanklı ıerputlara ziyadesiyle 
benzediiinden Türk kibarlarından alınmıt olmaları 
tÜpheaizdir." "Türk milleti, eskiden kalma türlü 
milli kıyi.fetlerini toplayacak olurıa hem kendi ta
nnine hem de umumi ilme büyük hizmet etmiı 
olur." (Türk Halk Edebiyatı, lıtanbul, 1925, ı. 
95-96.) 

Orta Oyunu'nun tarihi, bu tarihin müna
kataıı ve bu oyunun türlü hareket ve huıuıiyetle
riyle bu huıuada bibliyografik bilgiler için Bkz. 
Selim Nüzhet Gerçek, Türk Temati.ıı, lıt. 1930; 
Refik Ahmed Sevengil, Türk Tiyatroıu Tarihi, 1, 
lıt. 1959, ve: Prof. Dr. lgnaa Kunof, Türk Halk 
Edebiyatı, lıt. 1 925, s. 76-97. 
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Orta Oyunu'nda kadın rollerini kadın kıyafetine 
girmiş erkekler yapar. Bunlara, Karagöz'de olduğu 
gibi, zenne denilir. Bu oyunda yine Karagöz'de ol
duğu gibi, Arap, Acem, Rum, Yahudi, Laz, Arnavud, 
Kürd, Rumelili Türk, Frenk ve benzeri tiplerin taklit
leri, bu sefer canlı aktörler tarafından yapılır. Hepsi 
d.e kendi renkli ve karakteristik kıyafetleriyle sahneye 
çıkan bu karakterlerin yine en çok karikatürize edilen 
tarafları Türkçeyi, değişik, yanlış ve gülünç telaffuz 
edişleridir. 

Ferhad ile Şerife 
Hanım 
Hikayesi 

* 

XVI I.  asırda ünlü eserler 
verdiğini gördüğümüz halk 
hikayeciliği, �on asırlara 
doğru, Divan mesnevilerin
den akseden hikayeleri bir 
kat daha millileştirmiştir. Da

ha geçen asırlarda halk arasında Leyla ile Mecnun, 
Ferhad ile Şirin adlariyle yerlileştirilen klasik hikaye 
mevzuları daha sonra, bu hikayelerin yerli şekillerin
den alınan ilhamlarla söylenmiş daha mahalli hikaye
ler meydana getirilmiştir. Bu hikayelerde bir tarafdan 
klasik hikaye motiflerinın ; diğer tarafdan da Kerem 
.le Aslı, Aşık Garıb tarzı hikayelerin nesir ve nazım 
üslupları birleşir. Aralarında hece ile, aruzlu söylenmiş 
manzum parçalar da bulunan bu hikayelerde son 
asırlar halk edebiyat•nın bir çok hususiyrtleri bir araya 
getirilmiştir. 

Bu çeşit hikayelerin en karakteristik örneği, Kırk
lareli çevresinde Üsküp ile Pınarhisar nahiyelerinde 
meydana gelen Ferhad ile Şerife Hanı- Hikiye
si'dir. Bu hikayenin : 

"Üsküp'de bir Ferhad var idi. Mukaddem iki 
yavukludan ayrılub gaayet ile yüreciği yanıklardan 
idi. O günlerde bir gün Pınar Hisan'na düğün 0lub 
düğüne geldi. Pınar Hisar'ın ahalisi karşu çıkub 
gördüler ki alayın içinde bir şahbaz yiğit var. Yaşı 
da yirmi yirmi ıki çağlarında. Boyu selviye benzer, 
kaşları kemana benzer. Şöyle ki bir civan". 
şeklinde başlayan ve devam eden nesir üslubu, halk 
hikaye tarzının vardığı klasik ve karakteristik anlatış
tır. Bu üslup hem halk kültürüne girmiş kelime ve maz
munları hem de bu kelime ve mazmunlarla birleşen, 
sade ve samimi ifadedeki orijinal güzelliği meydana 
koyar. 

Aynı hikayede an'anevi Şark efsanelerinin birbiri
ni görmeden aşık olma motifi : 

Demitlerdür gelenler bizden evvel 
Kulak Atık olunnut gözden evvel 

gibi, halkın aruz'la ve sehl-i mümteni' sayılacak bir 
kolaylıkla söylediği bir beyitle ifade edilir. Bu moti
fin XV. asırda o asrın büyük şairi Şeyhi tarafından : 

Mesel kim didiler elbette hakdur 
Ki gözden llerü aşık kuıaldur 

şeklinde söylendiği dikkate alınırsa, arada, geçen asır
lar lehinde meydana gelen fark, a<;ıkça görülmüş olur. 
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Ferhad' ile Şerife'nin birbirlerini sevmeleri ve 
ailelerinin rızasıyle tam evlenecekleri zaman Ferhad'ın, 
sonu ölümle bitecek bir hastalıktan, döşeklere düşmesi 
gibi çok basit bir vak'a etrafında meydana gelen bu 
güzel hikaye ; yer yer, hece ile, yer yer aruzla söylenmiş 
manzumelerle ve karşılıklı manzum söyleşmelerle zen
gindir. Eserde her çeşit halk şiirinin ve halk hikaye
sinin tesirleriyle vüc.Uda gelmiş, ortak bir kompozis
yon bulunması, bilhassa mühimdir. (Ferhad ile _ Şerife 
Hanım Hikayesi'nin tek yazması hususi kütüphane
mizde bulunan bir cönkdedir.) 

Destanlar 

• 

Halk edebiyatı, tarihi, içti
mai vasıflarını bu asırda bil
hassa destan şiirleriyle devam 
ettirmiştir. 

lşpartalı Aşık Seyrani'nin Vak'a·yı Hayriyye 
Destanı ; Aşık Ali'nin Nizib Destanı ve asrın sonla
rında 1897 Yunan Harbi dolayısıyle, Aşık Mehmed, 
Aşık Safve�, Aşık Kayserili Hasan Baba ve daha başka 
şairler tarafından söylenen Yunan destanları, aslında, 
burada sayılamıyacak kadar çok destan şiirinin hazı
larıdır. 

Ayrıca diğer dahili ve harici hadiseler için de 
destanlar söylenmiştir. Ispartalı Aşık Seyrani'nin 
Vak'a-yı Hayriyye Destanı'nda Yeniçeri Ocağı'nın 
topa tutuluşu için söylenen şu dörtlükler, destanın 
bütünü hakkında da bir fikir verebilecek mahiyet
dedir : 

Topculara Hünkar dedi gel beri 
Topçubatı vardı öptü hem yeri 
Dedi atetleyin cümle topları 
Batladılar birden vermeğe şiddet 

• 

Yeniçeri benlik tuttu içerden 
Bir vaveyli çıkar oldu her yerden 
Anlar belisını buldular birden 
Geldi hatlarına türlü felaket 

• 

Şad oldu ol demde Gaazi Mahmud Han 
Allah Allah dedi hep ehl-i iman 
Topçu, kumbaracı, saçtılar silzan 
Yeniçeri buldu ol dem nedamet 

Atık Ali'nin Nizip Destanı ise Mısır serger
desi İbrahim Paşa ile Osmanlı Srrdarı Hafız Paşa 
arasında bir söz düellosudur : 

Hifız Paşa der ki ordum üç yerde 
Bir gece yatarım Yafa'da Sur'da 
Bir darbe vururum komam Mısır'da 
Bütün Arabistan, Yemen benimdir 

"' 
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İbrahim Paşa der : Humus'a geldim 
Hama'nın kuvvetin ikiye böldüm 
Mısır'dan vezirin üçünü aldım 
Acem, Erzurum, Erzincan benimdir 

gibi . . . . 5 

"' 

Fakat bu asrır. birinci yansında sazşairlerine de
falarca destan söyletc:n en kesif savaşlar, yine Türk
Moskov Savaşlan'dır. Bu savaşlar için söylenen 
destanlar ise, bir çok bak:mlardan, asrın en karakteris
tik saz şiirleridir. Önce bu şiirlerde dil, Divan şiiri 
lisanıyle Halk dilinin tam bir kaynaşma derecesine 
vasıl olduğunu gösterir. 

Diğer tarafdan aynı şiirler, halk kültürü'nün geniş 
bir tarih, coğrafya ve din kültürüyle zengin bir seviye
ye ulaştığını belirtir. En mühim olarak ısrarlı Rus 
saldırıları karşısında, Türkiye'de milletçe duyulan nef
retin ve zafere susamış Türk ruhunun bu şiirlerde de
rin akisleri görülür. 

Bir misal olarak Ahu mahlaslı bir şairin, muhte
melen 1807-1812 veya 1828-29 Türk-Rus harblerin
den birinde söylediği önünce redifli destanı, böyle 
bir manzumedir. Belki de saray çevresinde yetişen bir 
saz ve ordu şairi olduğu anlaşılan Ahu'nun destanında 
şiire başlayış, Sülcymaniye'de Bayram Sabahı şiirini 
andıran, manevi bir hava içindedir. Şair, bu harbr 
yalnız ayakları yere basan, canlı Türk ordularının 
değil, gaza uğrunda asırlarca evvel ölmüş, İslam ve 
Türk büyüklerinin, erenlerin, evliyaların rUh ordu
lan•nın da katıldığını şöyle dörtlüklerle terennüm 
eder : 

İslim Pidişihı çıktı gazaya 
Evliyilar etti ikrar önünce 
Sadrizanı kuşandı gayret kılıcın 
Etti bir şecaat ızhir önünce 

"' 

Erenleri bile dedi görenler 
Rical-i gaaibden haber verenler 
Bunca evliyilar, bunca erenler 
Yürüdü Ahmed·i Muhtar önünce 

"' 

Erenler yüzünü kıbleye döndü 
Yüz tutub Budaya secdeye indi 
Kara Ahmed Sultan Arslana bindi 
Yılandan kamçısı bimar önünce 

Aslı çok uzun bu manzumede ruh orduları'nın bir 
Türk-Moskof Savaşı'na katılışı, daha uzun, daha ha
raretle anlatılır. Bu arada kendisine Haydar-ı Kerrir 
denilen Tann'nın Arslanı Hazret-i Ali'nin adı, 
bilhassa geçer. Halk şairi, düşman üzerine defalarca 

Bu deatanlar. n bütünü İçin Bkz. M. Fuad 
Köprülü, Türk Sazıi.iı·leri, 111, lat. 1940, S. 508, 
513. 
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hücum ettiği için Hz. Ali'ye Haydar-ı Kerrar denil
diğini, çok iyi bilir. Karaca Ahmed Sultan, arslan ve 
yılan menkıbesini ve daha nice dini menkıbeleri aynı 
ölçüde bilen bir halk kültürüyle kültürlüdür. Aynı 
şiirde : 

iran'dan, Turan'dan geldi bunca can 
Sultin-ı Enbiyi'nın emrine kurban 

mısraları dikkati çeker. Bu söyleyişte Turan neresi
dir? Kırım'ın, Ukrayna'nın; Kafkaslar'ın bizim ol
duğu ve Türkistan'da Türklerin hür yaşadığı devre 
aid bir hatıra, böyle bir dumanlı ülke midir? �ehna
me'den beri adı çok iyi bilinen bir Türkler diyarı mı
dır? Değil de İran'la kafiyeli bir kelime midir? Her ne 
olursa olsun Ahu'nun şiirinde bu kelime'nin defalarca 
tekrarlanması, hayli mühimdir. 

Bir Osmanlı Savaşı 

Ahu bu destanında, ordu'nun kadrosunu da bil
dirir. Orduya katılan askeri kuvvetleri birer birer 
sıralar. Sıralarken, ordunun önüne büyük veliler ve 
velilere bağlı manevi kuvvetleri koymayı asla unut
maz. Eski Türk ordularının önünde sema ederek yürü
yen dervişlerin kollarını, Allaha kanadlanır gibi semaya 
kaldırarak dönen inanmışların yürüyüşleri de bu tab
loyu ayrı bir güzellikle bütünler : 

Seksen bin (var) derler Urum erleri 
Doksan bindir Horasan'm Pirleri 
Sultan Hacı Bektaş ser-neferleri 
Yürüttü bir cansız divir önünce 
Seksen bin çırağlar şem'a yakmada 
Dahi kırk bin derviş semi' dönmede 
Seri koltuğunda bide sunmada 
Şems-i Tebriz, Molla Hünkar önünce 
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Destanda söz, nihayet sadede gelir. Hadise, derin ve 
köklüdür : Asya Türklerinin yurdlarını ve hürriyet
lerini ellerinden alarak, Türklüğe tarihin en devamlı 
darbesini vuran Ruslar, işi tamamlamak için, gözle
rini Türkiye'ye çevirmişlerdir. Ahu devrine kadar, bir 
asrı aşan zamandan beri Türkiye topraklarına bu ıs
rarlı tecavüzlerin artık son bulmasını dileyen bir li
sanla, Ahu, uzun destanını şu sözlerle bitirir :6 

Otuz saat derler ordunun ucu 
Birbirimize etmezüz gücü 
Çalalım Moskof'a eğri kılıcı 
Kan ağlasın yedi kıral önünce 

Bu gazanın medhin yazsun kalemler 
İlimler, alimler döksün rekamlar 
Yürüsün Haşimi altun alemler 
Çekilsin sancağı tuğlar önünce 

Ahu der ki bu yerlerin harabı 
Bir zaman yaslandık taşı turibı 
Şehidler içtiler kevser şarabı 
Yürüttü Sakka'yı ebrir önünce7 

Şiirinin sonunda Bir zaman yaslandık taşı turibı 
deyişinden, bu savaşa iştirak etmiş bir ordu şairi olduğu 
biraz daha iyi anlaşılan Ahu'nurı hayatı, diğer şiirleri 
ve iştirak ettiği bu savaşın hangi Rus savaşı olduğu 
hakkında, kesin bilgimiz yoktur. Buna mukaabil eli
mizde aynı asrın ortalarında söylenmiş, daha başka 
Türk-Rus Savaşı destankarı vardır ki bunlar bir taraf
dan Ahu'nun destanındaki Tarihi-an'anevi karakteri 
devam ettirirler. Diğer tarafdan, bize 1853 Silistre 
Savaşı'nın zafer müjdesi�ıi verirler. Bunların ilki, Aşık 
Sururi'nin Yürüyüş Destanı'dır. 

1853 Silistre Savaşı'nın uzun 
Surôri, (1270) uzun söyletdiği bir halk ve or-

du şairidir. Yürüdü redifli, 
27 dörtlük tutarındaki destanı ile biz(' kıymetli bir ve
sika bırakmıştır. Vesikanın ehemmiyeti, o tarihteki 
Türk-Rus Savaşı karşısında halkın ve ordu'nun duygu 
ve düşüncesini a�ettiren tarafındadır. Süruıi'nin Des
tanında da halk ve ordu psikolojisi Ahu'nun önünce 
dc�t;ınında göıdüğümüz manevi atmosfer içindedir. 
Savaşa bir gaza tuhu ile gitmek ve İslamın ilk gazala
rından bu yana yetişen büyük gaaziler veya şehidler 
ordusuna katılmak bu savaşların hala en esaslı temeli
dir. Sürı'.ıri'nin Destanı : 

Zıllulah·ı fi'l-ilem Gazi Mecid Han 
Adalet tahtına ayan8 yürüdü 
Sadrazam Mustafa Paşa (yla) hemen 
Kavi ü karar edüb şadan yürüdü 

6 Bu destan hakkında daha genit bilgi ıçın 
Bkz. Nihad Sami Banarlı, Halk Şiirleriyle Türk-Mos
kof Savatlan, Meydan Gazetesi, 1 78, 1968. 

7 Sakka, Yeniçeri teşkilatında ordu'nun su 
ihtiyacını karşılayan teşkilatın adıdır. Ebrar, inan· 
mıtlar demektir. 

s Ayağın yürüdü : Ayaiın bastı. 
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gibi, söze, hadisenin hangi padişah zamanında olduğu· 
nu söyliyerek başlar. Uzun destan, Silistre'ye doğru, 
büyük bir coğrafya'nın yürüyüşünü söyler. Bu coğraf
yanın çoğu yerleri bizim vatanımızdır ve halk şairi, 
milletin sahip ve hakim olduğu ülkelerin büyüklüğü
nün farkında ve iftiharındadır :  

Abbas Paşa Mısır'a Şah şehbiza 
Nameler gönderdi semt-i Hiciz'a 
Dahi Bağdad, Mısır, Acem, Şiriz'a 
Her tarafa· emr ü ferman yürüdü 

Bu hali duyunca hem Mısır şahı 
Cem'etti Hicaz'dan yüz bin siyahi 
İklinı-i Bağdad'dan yüz bin sipahi 
Hind ilinden yüz bin yayan yürüdü 

Adana'dan geldi kırk bin süvari 
(Dahi) Şanı, Kürdistan, Kunya civan 
Anadolu, Rumeli, Bosna diyin 
Mi-hasalı cümle cihan yürüdü 

Bu mısralar, Türk halkının, Moskof üstüne artık 
bu şekilde yürümek arzusunun da bir ifadesidir. Nite
kim destanın ilk bölümünde düşman üzerine bu canlı 
kuvvetleri yürüten Süruri, hemen işin maneviyatına 
dönerek( tıpkı Ahu'nun şiirinde olduğu gibi, bütün 
Türk-İslam savaşlarına iştirak ettiklerine inanılan riih 
ordulari'nı saymaya başlar. O kadar ki bizzat İslam 
Peygamberi Hz. Muhammed'i, onun Çıharyar'ını ; 
ashab ve ensarını bu savaşa katılmış görür : 

Muhammed Mustafa Cıharyar ile 
Otuz (üç) bin ashab ve Ensar ile 
Aliyyü'l-Mürtaza· bindi Düldül'e 
Delil olub Şah-ı Merdan yürüdü 

Süruri, Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nde, Türk
ltiğün, camiden ve medreseden başka, iki temel direğe 
daha dayandığını unutmamıştır. Bunlardan biri Mev
lana Celaleddin Rumi yolunu ; diğeri Hacı Bektaş Yeli 
tarikatini seçenlerin dayandıkları kuvvetlerdir. Sazşairi : 

Bir araya geldi hep Rum erleri 
Kıemerbend bağladı pür serverleri 
Molla Hünkar, Hacı Bektaş Pirleri 
Seyyid Ali Emir Sultan yürüdü 

mısralarıyle de milletinin ve çevresinin bu imanını 
belirtir. Bütün bu maddi ve manevi kuvvetler bir araya 
gelince, Moskof'a karşı yürüyen Türk ordusu, hüküm
darından seraskerine ve ondan Mehmedciğine kadar, 
gözlere ayrı bir heybetle görünür; Bizzat anlattığı 
manzara, ordu şairi'ne büyük bir iman verir. Süruri 
bu inancını : 

Gaazi Sultan Mecid gibi din eri 
Gelmemiştir Vakt-i Saadet'den beri 
Ya neslin kaldıranı ya tutanı deri 
Aç gözünü Al-i Osman yürüdü 

Urum Seraskeri ol Ömer Paşa 
Yürüttü nüfiizun dağ ile taşa 
Akranı emsali bulunmaz hişi 
Böyle bir sihib-i meydan yürüdü 

gibi söyleyişlerle, bilhassa belirtir. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Süruri'nin Urum Seraskeri dediği Ömer Paşa 
(1806-1871) bu harbde Rusları bozguna uğratan bir 
kumandandır. Büyük asker, büyük vatanperverdir. 
Şairin, onun ve Asker-i Nizam dediği yeni Türk ordu
sunun medlıinde bu destanı, böylece, uzayıp gider. 

Yol, o asırlarda hala bir Türk nehri olan Tuna'ya 
varınca XIX. asır sazşairi : 

Vasfm edem dinle Deli Tuna'nm 
Bir muhalif eser yeli Tuna'nm 
Daim coşkun akar seli Tuna'nm 
Mevc mevc üstüne umman yürüdü 

gibi kıt'alarla,. kaside ortasında gazel söyler gibi bir 
Tuna türküsü söyler. Söylediği mısralarda, daha XVI. 
asırda Tuna için halk şiirimizin ilk güzel türküsünü 
söyleyen Öksüz Dede'nin şiirinden aks-i sedalar vardır. 

Bu destandan aşağıya aldığımız parçalar ise harbin 
zafer müjdeleri arasındadır : 

Bir Cuma gün, saat dört kararlan 
Geçtiler karşıya lutfetti Bari 
Aşk ile çaldılar seyf-i gaddan 

. Tuna seli gibi al kan yürüdü 

İslama liitfetti Gani Kirdigir 
Küffarın askeri oldu tirümir 
Kurtulan geriye eyledi firar 
Yaralısı zir ü giryan yürüdü 

Süruri dasitan hatm oldu kelam 
Sene bin ikiyüz yetmiş'de tamam 
Moskof'un üstüne Asker-i Nizam 
Muhammed Mehdi-i zaman yürüdü9 

Burada dikkate değer diğer bir nokta, savaş kahramanı 
Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nm Türklüğe ve müslü
manlığa, Sokollu Mehnıed Paşa gibi, İslav ırkından 
gelmiş olmasıdır. Bu hadise, Osmanlı Türklüğünün, 
milli şahsıyetini muhafaza ettiği çağlarda, üstün kud
retiyle, diğer ırklardan insanları nasıl temsil ettiğini ;  
e n  mühimmi, nasıl yüksek milli ve dini heyecan duyan 
en üstün Türkler arasına kattığını gösterir. 

Gaazi Ömer Paşa kumandasındaki Türk ordusu
nun bilhassa Silistre çevresinde Moskoflara karşı kazan
dığı zaferi bize günü gününe nakleden .diğer bir des
tan da Aşık Hayili'nin Silistre Destanı'dır.10 

Aşık Süriri gibi Aşık Hayili'nin de hayatları 
ve diğer şiirleri hakkında ciddi bir bilgimiz yoktur. 
Yalnız her ikisinin de, Ahu ile birlikte, ordu şairi ol
duklarını ve kuvvetli bir ihtimale göre, İslanbul'da 
saray çevresinde toplanan şairler arasında bulunduğu
nu zan ve tahmin edebiliyoruz. Her iki şairin destan
larında diğer destan şairi Ahu ile ortak bir plan ve 
ifade bulunması, bize bu şairlerin bir halk şiiri klasi
sizmi içinde yetişip şiir söylediklerini de aynı şekilde 

9 - ı o  Süruri'nin Yürüyüş ve Hay&.li'nin Siliatre 
destanlal't hakkında daha genif bilgi İçin Bkz. Nihad 
Sami Banarlı, Yürüyüş Destanı, Meydan Gazetesi, 
J 79, 1968 ve Silistre Destanı, aynı gazete, aayı: 180, 
1 968. 
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düşündürür. Onların destan planını ve harbe sevket
tikleri maddi-manevi kuvvetleri Ahu'nun ve Süruri'nin 
destanlarında bilhassa gösterdiğimiz için Hayali'nin, 
Silistre Savaşı'nda söylenmiş bir zafer destanı ma
hiyetindeki uzun şiirinden, buraya sade seçme parça
lar alıyoruz : 

Adalet sihibi Gaazi Mecid Han 
Şad eyledi baştan başa cihanı 
Mürg-i dil tahtını eyledi handan 
Hakikat rabının Şıih-ı Sultanı 

Yürüdü Meclis'e Vezir-i A'zam 
Cihan Seraskeri hem Şeyhülislam 
Kapdan Paşa, cümle hasıl-ı kelam 
Moskof'un üstüne kurdu divanı 

Erenler meydanı oldu küşade 
Dini İslam olanlar erdi murade 
Yazıldı nameler, erdi İrıide 
Gönderdi her yana emr Ü fermıinı 

Açıldı kafirin biyle defteri 
Geldi Asitane'ye dinle haberi 
Tuna civarında olan yerleri 
Dedi ki isterim çok beldeganı 

Kurdular erenler devrıin-ı demi 
Tekrar tertib oldu cengin muhkemi 
Ta Silistre'ye bastık kademi 
Göründü kafire harbin meydinı 

(Bizler) Üç gün anda olduk misafir 
Başlandı kavgaya kesmedi? vıifir 
Tez geçti Tuna'yı yürüdü kıifir 
Dedi : Teslim olun yokdur ziyinı 

Şeşhıine, istihkam, yirmi bin merdıin 
Elli bin süvari yüz bin de yayan 
Dört beşyüz pare top, kırk elli havan 
Rilz ü şeb kesilmez verir duminı 

Gaazi Sultan Mecid sen binler yaşa 
Hükmü vardı Han'a hem dağa taşa 
Sağ olsun alemde İbrahim Paşa 
Hak içün kafire vermez amanı 

Düşmanın ettiği iş hadden aştı 
İhtida cehd edüb sonradan şaştı 
Kırkbirinci gece basılı kaçtı 
Böyle bilmez idi Al-i Osmanı 

Korkudan kaçarken sarardı soldu 
Rakibin gözleri kan ile doldu 
Fir'avun misali suya gark oldu_ 
Leş ile doldurdu nehr-i Osmam 

Hayali, yetmiş bir tirih-i destan 
Şad oldu aleme ibreti şayan 
Tevekkül babında Mevlıi'ya dayan 
Dur etme gönülden sırr-ı Sübbinı 

Aslı 26 kıt'a olan bu destanın diğer dörtlüklerini 
yine, gazaya iştirak eden maddi manevi kuvvetleri 
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sayar. Ancak hayali'nin destanı bu mevzuda aşırılık
tan uzaktır. Daha çok, cereyan eden vak'aları anlatır. 
Destanın en mühim husılsiyeti dilinin, halk dili ile 
aydınlar lisanı arasında kurulan büyük yakınlığı mey
dana koymasıdır. Ayrıca Hayali'nin destanında da 
Süruri'nin şiirinde olduğu gibi Tuna sevgisi'nin ciddi 
bir yer aldığı görülür. Moskofların Tuna boylarındaki 
beldelerimizi bizden istemeleri milletin bagrında derin 
bir tepki uyandırmiştır. Bu şiirlerde Tuna için yüreği 
çarpan Halk hassasiyeti, halk edebiyatımızda başlı 
başına derin araştırma mevzuu olabilecek mühim 
noktadır. 

* 

Asrın Tanınmış Sazşairleri 

An'anevi halk irfanıyle ve halk kültürüyle zengin 
halk edebiyatı, xıx. asırda da yine çok sayıda aşık 
şairler yetiştirmiştir. Bu tarihi hadise ve bu şifahi ede
biyat bu asrın ikinci yarısında ve XX. asırda Türkis
tan, Azerbaycan, Anadolu ve Rumeli edebiyatında da 
yine kuvvetle devam edecektir. Bu asrın Türkistan ve 
Azeri edebiyatı, uğranılan Rus ıstilaları ve baskıla
rıyle muzdarip ve facialıdır. Anadolu edebiyatında 
ise Kayserili Seyrıini, Tokatlı Nuri, Ruhsati, Is
partalı Aşık Seyrini, Aşık Ali, Beşiktaşlı Gedıii, 
Silleli Süruri, Figaani Nigari, Sümmini, Cey
hUni, Benderli Remzi, Dengimi, Tıfü, Deli Buran, 
Beyoğlu v.b. gibi çok sayıda sazşairleri arasındal l  
asrın şöhreti olanlar, Bayburdlu Zihni. Erzurumlu 
Emrah, Atık Derdli ve Dadaloğlu gibi şairlerdir. 
Bunlardan : 

Bayburdlu Zihni 
(1795-1859) 

Tıpkı son asrın Azeri şairleri 
gibi, hem divan tarzı hem de 
aşık tarzı şiirleriyle tanınmış 
bir Doğu Anadolu şairi de 
Bayburdlu Zilıni'dir. 

Anadolu'da en eski Türk şehirlerinden biri olan 
Bayburd, öteden beri, kendi çapında bir kültür ve sanat 
merkezi idi. Nitekim şair Zihni de ilk tahsilini Bayburd'
da yapmış ; Erzurum'da ve Trabzon'da medrese tah
sili görmüş ; kuvvetli bir ihtimale göre, Trabzon'da 
Hacı Pir Efendi Dersbıinesi'nde okumuştur. Zih
ni'nin babası, Bayburd alimlerinden Hacı Osman 
Efendi'dir. Şair, 20 yaşlarında iken İstanbul'a gelmiş, 
burada Divan tarzı şiirleriyle, devrin bazı devlet adam
larına yazdığı kasidelerle tanınmış ; Divan-ı Hüma
yun kaleminde çalışmıştır. Hayatının bu devresinde 
daha çok bir Divan şairi hususiyeti gösteren Zihni 
1826 yıllarında memleketine dönmüştür. Memleketin
de, 1828-1829 Rus Saldırısı'nın facialarıyle karşılaşan 
şair, Bayburd'dan hicret etmiş, Erzurum ve Baydurb, 
Rus işgaalinden kurtuldukdan sonra ise, tekrar dön
düğü yurdunu harab ve perişan bulmuştur. Daha 
sonra Hacca, giden şair, bir müddet Mısır' da bulunmuş, 

ı ı  Bu isimler hakkında bilgi ve bibliyografya 
ıçın Bkz. Prof. Dr. Fuad Köprülü, Türk Sazşairleri, 
ili ; İat. 1 940, - Sazşairleri, Ankara, 1 962. 
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tekrar İstanbul'a dönmüş ; yeni tahta çıkan Sultan Ab
dülmecid'e bir cülusiyye sunmuş ; vazife ile Akdağ'da, 
Erzurum'da çalışmış ; tekrar İstanbul'a gelmiş ; donan
ma kumandanlarından Reşid Paşa'nın Divan Katip 
liği vazifesiyle Akka Harbi'nde bulunmuştur. 

Böylelikle, hayatında, durmaksızın uzak mesafe
ler kat'eden şair, yine muhtelif memuriyetler ve sebep
lerle Hopa'da, Karaağaç'da, Of'da, Erzurum ve Erzin
can'da bulunduktan sonra, memleketinde ölmek is
teğiyle Bayburd'a giderken Holasa'da vefat etmiştir. 

* 

Bir divan şairi olarak Zihni, hatta yaşadığı asrın 
birinci sınıf Divan şairleriyle aynı safı işgaal edecek 
seviyede değildir. Umumiyetle taklidi mahiyetteki 
nazirelerinin ve tahmislerinin de orijinal şahlanışları 
yoktur. Bir misal olarak kendisine Haceganlık rütbesi 
sağlayan Mehmed Reşid Paşa'ya ; Nef'i'nin meşhur 
Kaside-i Bahariyye'si ahengiylç söylediği kaside : 

Ey Asaf-,! ferhunde-dell\ ger oln:ıas9 gönlitm.de 
gam. 

B1r riltbe zituı va•f idem kim clitrey� levh y 
kalem. · 

gibi en kuvvetli beyitleriyle dahi, aslının civarına bile 
yaklaşmış sayılamaz. 

Yine bir Divan şairi olarak müretteb bir Divan'a 
sahip olan Zihni'nin bu Divan'ında bazı gazeller ve 
müstezadlar, ancak orta derecede ahenkli ve başarı
lıdır. 

Buna mukaabil, aynı şairin bir sazşairi olarak 
söylediği bir kısım şiirler, kendi nı;v'inin üstün örnek
leri arasındadır. 

Zulümlere, haksızlıklara kolay tahammül edemi
yen ve bu yüzden, medhiyeleri kadar alayları ve hicviye
leri de dikkati çeken Zihni'nin bilhassa sıla hasreti ve 
Moskof zulümleri dolayısıyle terennüm ettiği hicran 
şiirleri güzel ve bu mevzulardaki destanları mühimdir. 

Bayburd'un Ruslar tarafından viran edilmesi 
üzerine söylediği : 

Vardım ki yurdundan ayak götürmüş 
Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı 
Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş 
Sakiler meclisden çekmiş eyağı 

Kangı dağda bulsam ben o maralı 
Kangı yerde görsem çeşm-i gazıili 
Avcılardan kaçmış ceylan misali 
Göçmüş dağdan dağa yokdur durağı 

Laleyi, sünbülü, gülü har almış 
Zevk u şevk ehlini ıih ü zar almış 
Süleyman tahtını sanki mıir almış 
Gama tebdil olmuş ülfetin çıiğı 

· Zihni derd elinden her zaman ağlar 
Sordum ki bağ ağlar, bağban ağlar 
Sünbüller perişan, güller kan ağlar 
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Koşma'sı ise, Şehnaz Divan bestesiyle, bütün vatan
da, haklı bir sevgi ve alaka uyandırlmıştır. 

* 

Zihni'nin bir Divıin'ı, Sergüzeştnıime isimli, 
kendi hayatını hikaye eden bir mesnevisi vardır. Şairin 
muhtelif şahıslar hakkında söylediği hicviyelerini ve 
daha bazı manzumelerini ihtiva eden Sergüzeştnıi
me'nin diğer mühim parçaları, bu kitaba ilave edilen 
destanlardır. Bu destanlardan birisi Akka Harbi'ne, 
bir diğeri, Ruslarla yapılan Hart Savaşı'na aiddir. 
Diğer üç destan, bazı tip'leri alaya alan mizahi man
zumelerdir. Aşağıdaki destanlar, şairin Rus savaşına 
aid destanından seçilmiştir : 

Erzurum küffare biy'at edince 
Figaana bağlandı Bayburd diyarı 
Gülü hare kaldı bülbülü zare 
Soldu benefşesi gülberk-i barı 

Lalesinin bağrı hecr ile dağlı 
Çok yazılar görmüş karalı ağlı 
Goncanın dört yanı har ile bağlı 
Bükülmüş servinin kadd-i nigarı 

Cümle ahalinin kaddi büküldü 
Her birisi köye Kent'e döküldü 
Yüklendi gam yükün yola çekildi 
Bir bir ardı sıra turna katarı 

Sabi (!er) subyan (!ar) hep zar elinden 
Cıimi'ler kan ağlar küffar elinden 
Bunların cümlesi Gaffar elinden 
Yazılmış bozulmaz takdir-i Bari 

(Bayburdlu Zihni, hayatı ve eserleri hakkında 
tafsilat ve bibliyografya için Bkz. Ziyaeddin Fahri 
(Fmdıkoğlu), Bayburdlu Zihni, ·lst. 1 928 ; Prof. Dr. 
M. Fuad Köprülü, Türk Sazşairleri, 111, İst. 1940 ve 
Sazşairleri, Ankara, 1 962.) 

Erzurumlu Emrah 
( ?-1860 ?) 

* 

Hakikatte Emrah adıyle ta
nınmış, iki ayrı sazşairi var
dır. Bunlardan biri ve Divan 
şiiri tesirinden daha uzak ola
nı, XVII. asırda veya XVIII. 
asır başlarında yaşadığı tah

min edilen Ercişli Emrah'dır. İkincisi de XIX. asır 
şairi Erzurumlu Emrah'dır. 

Her iki şairin ortak isim taşımaları; her ikisinin 
de Van ve Erzurum gibi Doğu Anadolu bölgesinde 
yaşamış ve dola�mış olmaları, bunları biribirinden 
ayırd etmeği güçleştirmiştir. 

Bu arada Karaca Oğlan tarzı söyleyişe daha ya
kın bir şair olan Ercişli Emrah'a aid şiirlerin mühim 
bir kısmı ile, meşhur Emrah ile Selvi Han Hikaye
si, yakın zamanlara kadar, daha yakın bir devrin şai
ri olan Erzurumlu Emrah'a iiid zannedilmiştir. Bunlar
dan Emrah ile Selvi Han Hikayesi, Kerem ile Aslı 

Çubuk, dal 
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Hikayesi, XVII. asır an'anesine daha uygun halle hi
kayelerindendir. 

Erzurumlu Emrah'ın, üslup bakımından, Er
cişli Emrah'dan ayrılan mühim bir tarafı, bu ikinci
nin şiirlerinde Divan şiiri lisanının daha belirli olması
dır. Bunun bir sebebi, XIX. asırda halk şiiri ile Divan 
söyleyişi arasındaki yakınlaşma ise de diğer bir sebebi, 
Erzurumlu Emrah'ın medrese tahsili görmesidir ; 

Bu husustaki bilgilerimizin hepsi otantik olmamak
la beraber Erzurumlu Emrah, Erzurum'un Tambura 
Köyünde doğmuştur. Medrese tahsilini Erzurum'da 
yapmış ; ömrünün mühim bir kısmını seyahatle geçir
miş, bu arada Sivas, Kastamoni, Sinop, Konya, 
Niğde çevrelerinde dolaşmış ; hayatının son zamanla
rını Niksar'da geçirmiş ve kuvvetli bir ihtimale göre 
1860 da Niksar'da ölmüştür. 

Anadolu'da geniş şöhret kazanan ve asrının To
katlı NUri, Beşiktaşlı Gedayi v.b. gibi mühim bir 
kısım sazşairlerini sanatının tesiri altında bırakan Em
rah'ın gerek aruzla, gerek hece ile söylenmiş şiirleri 
vardır. Aruzla söylediği gazel, müstezad ve musammat
ları, onun Divan kültürüne vakıf halk şairlerinden oldu
ğunu belirtir. Şıirlerinde Fuzuli'nin, Hatai'nin, Baki'
nin, Nedim ve Vasıf'ın tesirleri görülür. Bununla bera
ber Emrah'ın Divan tarzı şiırleri, onu bir Divan şairi 
sandıracak ayarda değıldir. Bu şiirlerde bütün halk 
şairlerinde görülen teknik ihtmaller yanında Divan 
şiirinin şiir iklimlerine nüfüz edememiş bir başka hava 
hissedilir. Hakikatte onun daha güzel şiirleri hece ile 
söylediği koşma, semai gibi manzılmelerdir. Bu şiir
lerde ş�irin takke edebiyatına mensup bir aşık olduğu
nu belırten söyleyişleri yanında13 tamamiyle din dışı 

12 Kerem ile Aslı ve Aşık Garın, gibi, fairin 
ken

.
di hayatından ve şiirlerinden doğan bu hikaye, 

Ercışli Emrah ile Erciş ıBeyi'nin kızı Selvi Han ara
sında alevlenen bir aşkın menkıbesidir. lran Şahı 
Abbas'ın Van şehrini zaptederek Selvi Han'ı esir 
alması ve evlenmek Üzere, lran'a götürmesi ile me
raklı hir safhaya giren macera Aşık Emrah'ın Selvi'
ye layık olmak için çıktığı çile seyahatinden döne
rek onu bulmasına ve hatta onunla evlenme imka
nı elde etmesine rağmen, tairin sevincinden öl

�e�i gi�i ,  yine hazin bir tekilde neticelenir. (Bu 
hıkayenın Erzurum rivayeti, Emrah ile 5elvihan 
adıyle, Murad Uraz tarafından netredilmiştir. lst. 
1 937.) 

v 13 Emrah'ın Nakşbendi tarikatine mensup ol
dugunu ileri süren haberler yanında, Vahiıd Lütfi 
Salcı, onun bir Bektaşi fairi olduğunu bildirir. Son
radan yazılmıt olmasına rağmen kitabesinde görü
len 1-iazret-i Emrah Baba tabirinin bu ihtimali kuv
vetlendiren mühim delil olduğunu söyler. Salcı, onun 
h

.�
m 

-
��kşi, hem Bektaşi; hem sünni hem Alevi gö

r�ndu�une dikkati çeker? Onun Emrah Kalenderi
sı demlen bir beste icad edecek kadar kudretli bir 
beste�ar olduğunu ehemmiyetle bildirir. Emrah'ın 
�en�ı �):azısı ile ele geçirdiği, Beytü'l-Harab isim
lı hır rısalesi olduğundan bahseder. ( Bkz. Aşık Em
rah, Hayatı ve Sanatı, Yenitürk M? Sayı: 4 11 6 1 .) . 
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duygularla söylenmiş, serbest ve şuh terennümler de 
vardır. Bazı şiirlerindeki zevkli lirizmin ana kaynağı, 
hemen bütün aşıkların an'anevi nasibi olan gurbet 
duygularıdır. 

Erzurumlu Emrah'ın Divan şiiri üslubuyle söy
lediği gazeller arasında: 

Cini blzün esrirısws lm1A1Ha sığıwuc 
!indı biri )'!.Zllsa da bıfilara sığmaz 
Aşdula olan deni ti nıepkkat gam il mllmet 
Netrolsa eier kUh ile sahrilara nğm•s 
Çeşmimden akan subh u med c1ane:.ı etldm. 
Bir katredir amma yedi deryilara sığmaz 
.Allihı seversen beni yid etme gönüldea. 
Eınrah eenl eevd! d� dünyilara ·� 

gibi kuvvetli manzılme1er, XIX. asır halk dili ve halk 
kültürüyle aydınlar dili ve kültürü arasında nasıl bü
yük bir yakınlaşma olduğunu gösteren örneklerden
dir. Çünkü Emrah ve çağdaşları, bu tarz söyleyişlerini 
de Koşma'ları ve Semaileri gibi halk toplulukları ara
sında okuyorlardı. 

Bazı cönklerde ve son devir araştırmalarının bir 
kısmında Erzurumlu Emrah adına kaydedilen çok 
güzel bir koşma, daha çok, Ecişli Emrah'a aid görün
mektedir. Ancak Erzurumlu Emrah adına, mesela 
Türk şairleri'nde kayıdlı koşma ileı. Erzurumlu Em
rah adına, Fuad Köprülü'nün Erzurumlu Emrah ki
tabında kayıdlı koşma arasında, ikincisi lehine, büyük 
bir güzellik farkı vardır;15 

Divan edebiyatında olduğu gibi, halk edebiya
tında da yaygın nazire an'anesine uyularak, bu koş
ma'nın ayrıca Garip Hasan adlı bir sazşairi tarafın
dan söylendiği haber verilen diğer bir şekil de yine 
Erzurumlu Emrah kitabındadır. 

Belki de halk arasında işlene işlene en son ve en 
güzel şekli Erzu;rumlu Emrah'a atfedilen bu koşmanın 
üç kıt'asını son ve işlenmiş şekli ile buraya kaydediyo
ruz : 

Sabahtan uğradım ben bir fidana 
Dedinı mahmur musun dedi ki yok yok 
Ak elleri boğum boğum kınalı 
Dedim bayram mıdır dedi ki yok yok 

Dedim. inci nedir dedi dişimdir 
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır 
Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır 
Dedinı daha var mı dedi ki yok yok 

Dedim Erzurum nen? dedi ilimdir 
Dedim gider misin dedi yolumdur 
Dedim Emrah nedir dedi kulumdur 
Dedim satar mısın söyledi yok yok 

(Erzurumlu Emrah hakkında daha geniş bilgi 
ve bibliyogı:afya için Bkz. M. Fuad Köprülü, Sazşair
leri, Ankara, 1962; Erzurumlu Emrah, İst. 1929 ; Sa-

Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, 11, 
1 266. 

15 Prof, Fuad Kwprülü, Erzµrqnılu Emrah, 
lst. 1 929, S, 2o. 
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deddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İst. 1937; 
Vihid Lütfi Salcı, Aşık Emrah ve sanatı, Yenitürk 
M. 41, İst. 1 936 ; Aşık Emrah, Hayatı ve Sanatı, Yeni
türk M. 61 ; İst. 1938; Ercişli Emrah için Bk. bir de 
Ali Saracoğlu, kısa notlarla Ercişli Emrah, Türk 
Dili, D. 43, 1 955.) 

A. 
Aşık Derdli 
(1772-1845) 

* 

xıx. asır halk şiirinin diğer 
tanınmış bir şairi Aşık Derd
li'dir. Derdli'nin asıl adı İb
rihim'dir. Bolu'da Çağa 
(Reşadiye) Nahiyesi'nin Şah

larlar Köyü'nde doğmuş, çocukluğunu sığır gütmekle 
geçirmiştir. Sonra İstanbul'a gelmiş, fakat köy halkı
nın, kendi topraklarını bırakarak İstanbul'a yerleşme
sini doğru bulmayan hükumetin zoruyla tekrar Ana
dolu'ya dönmüş ; Konya'ya oradan Mısır'a gitmiş, 
böylelikle hayatının mühim bir kısmını avare bir şe
kilde, İstanbul, Konya, Kahire gibi mühim medeni 
merkezlerde geçirmiştir. Bu arada güzel sesi, kuvvetli 

- 4 "'�- �7; 
� 

Atık Derdli 

sazı, fıtri kaabiliyeti ve şifahi bir kültürle edindiği şiir 
söyleme meziyetleriyle, dolaştığı yerlerde alaka uyan
dırmıştır. Bektişi Tarikati'ne mensup olan bu zeki ve 
rind şair, tekrar İstanbul'a geldiği zaman Tahtakale 
ve Tavuk l'azarı'nın aşık kahvelerinde haklı bir şöhret 
kazanmıştır. Bu arada İkinci Sultan Mahmud'un, 
eski serpuşlar yerine, Tunus fesini kabul etmek sure
tiyle yaptığı kıyafet i.nkılibı için yazdığı bir kaside 
ile saray'ın da iltifatına mazhar olmuştur : Kendisine 
Çağa ayanlığı rütbesi verildiği söylenmektedir.16 

16 Derdli'nin Divan kültürüyle söylediği Fes 
Kasidesi'nin birkaç beytini, gerek onun Divan tarzı 
söyleyifi hakkında bir fikir vermek, gerek fes mkı
labı" nı iyi kartılayanların görütlerine bir delil ol
mak Üzer�, buraya naklediyoru:ı:: 
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Ancak Derdli, bu mevkide uzun müddet kalamamış, 
bu sür'atli yükselişi, bütün hayat tecrübelerine rağ
men hazmedememiş ve vazifesinde bazı yolsuzluklar 
yaptığı için tekrar eski avare ve sarhoş hayatına dön
müştür. Bir aralık Bilecik'in Gülpazarı kasabasında bir 
intihar teşebbüsünde bulunmuştur. Yine bir rivayete 
göre o zamana kadar Lutfi mahlasıyle şiir söyleyen 
şair, Derdli mahlasını hayatının bu safhasında almıştır. 

Bütün avareliklerine rağmen devrinin mühim bir 
kısım büyüklerinden iltifat ve yardım gören Derdli, 
1 845 de Ankara'da ölmüştür. 

* 
Halk arasında bir evliya şöhreti kazanan Derdli, 

devrinin en tanınmış aşıklarından biridir. Onun ermiş 
bir şair addedilişi, Bektaşi Tarikati'ne mensup oluşu 
ile, Bektaşi nefesleri söylemiş olmasındandır. Şöhreti, 
devrin Divan şairleri arasına da yayılmış ; Tanzimat 
şairleri de bu aşık şairden haberdar olmuşlardır. Hatta 
Abdülhak Hamid, Derdli'nin, meşhur : 

Bir bfşıma kalsam Şebe Sultana kul olmam 
vinuı kalas! hanede evlid 1i ıyil var 

beytini ihtiva eden gazelini Namık Kemal'in sanmış 
ve bu yüzden Kemal'in haklı bir tenkidine uğramış
tır. Namık Kemal, ideali uğrunda çarpışırken bu mıs
ralardaki düşüncelere kat'iyyen düşmediğini ileri sü
rerek Hamid'e şiddetli bir itirazda bulunmuştur.17 

Aşık Derdli, İstanbul, Konya ve Kahire kahve ve 
tekkelerinde tamamiyle şifahi halk kültürüyle yetiş
miştir. Halk kültürünün Divan ve tasavvuf kültürüyle 
ne ölçüde kaynaşmış ve bu edebiyat zümreleri arasın
da ne ölçüde bir yakınlaşma meydana gelmiş, daha 
doğrusu halk dil ve kültür seviyesinin aydınlar seviye
sine ne ölçüde yükselmiş olduğunun dikkate değer bir 
canlı örneği de bu aşık şairdir. Derdli'nin manzumele
rinde gerek Divan şiiri Türkçesinin, gerek tekke ede
biyatının çok kuvvetli akisleri vardır. Divan tar
zında söylediği gazeller, divan diliyle söylenen an'a
nevi halk şiirinin, sözün kusurunu sazın sesiyle örten
karakteristik husiısiyeti içindedir. Onun bu tarz şiir
lerinin, mesela Fuzuli'nin dikkate değer tesirleri vardır. 
Bir misal olarak Derdli'nin : 

Al renkler bahteder ruhsare-i bubane les 
Benzemez mi §ab-ı gülde gonca-i handane fes 
Kudret-i Mevla ile günden güne ıöhretlenüb 
Batların üstünde yer buldu gelüb meydane fe• 
Şal-ı Labur istemez müstağni-i menatadır 
Batka bir ziynet verir hüsn·i nigara '8ne fea 
Padişahlıkdan murad k!nundur ancak aleme 
Hatre-dek yad olmağa kanun yeter Sultana fe• 

Fes değil medbiyye-i fesden muradım Derdlif& 
Bir vesil!dür du'i:-yı Husrev q Hakine leı 

Bu kasidede Hakan'dan başka �smi geçen Husrev, 
fes inkılabı"nın icracılan ·arasında bulunan Hüsrev 
Papadır ki bu zat, Derdli'nin koruyucularındandır. 

11 Bkz. Mecmua-i Eıbüzziya, No. 1 3,, 14. ve, 
Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Tiirk Saz,airleri, Dl, 
s. 650, ı.t. 1 940, 
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:Eyi� züli'"ün gibi ihır perlfan bAUm1 
SoJ"mAdın rahm eyleyU.b bir kez benim 

ahvillmll 
bcytiJ pek aŞikar olar�k� Fuzi\li'nin,: 

Kıldı. ziili'ün tek peritan. hilimi ballin. •eıda 
Bir gün ey b!-derd sormaz•m. nedir hlUa 

•eıda 
söyleyişinden bir yankılanmadır. 

Bununla beraber, Derdli'nin en güzel şiirleri hece 
vezniyle ve koşma tarzında terennüm edilmiş manzu
melerdir. Bu manzumelerde onun her çeşit şifahi:, ede
bi kültürünün, adeta kendi öz sesiyle terennüm edilişi 
gibi, canlı kuvvetli bir lirizm vardır. Asrın bir çok 
aşık şairlerinde olduğu gibi Divan dil ve kültürünün 
halk aynasında bulduğu akisler, bu şiirlerin en karak
teristik tarafıdır. Derdli'nin aşağıdaki koşması ise bu 
tarif etdiğimiz söyleyişin çok taınnmış ve sevilmiş bir 
örneğidir : 

Sikiya cilınuıda nedir bu esrir 
Kıddı bir katresi mestane beni 
Şarib-ı li'lin·de ne keyfiyet var 
Söyletir efsane efsane beni 

Ref'et nikaabını ey veçhi enver 
Zulınette gönlümüz olsun münevver 
Şarab-ı li'linin lezzeti dilber 
Gezdirir meyhane meyhane beni 

Aşıkın çok beli gelir başına 
Tahammül gerekdir adô taşına 
Şem'-i ruhsarına aşk ateşine 
Yanmakda seyretsin pervane beni 

Bakmazlar Derdli'ye algundur deyu 
Hakiykat bahrine dalgundur deyu 
Bir saçı Leyli'ya vurgundur deyu 
Yazmışlar defter ü divane beni 

Derdli'nin bir Divan'ı vardır. Bu Divan defa
larca basılmıştır. Aynı şairin hayatı, şahsıyeti ve eseri 
hakkında tafsilatlı bilgi ve bibliyografya için Fuad 
Köprülü'nün Türk Sazşilrleri 111 1940, İst. ve 
Sazşairleri, 1962 Ank. kitaplarına bakılmalıdır. 

Dadaloğlu 
(1785 ?-1868 ?) 

* 

Anadolu'nun cenup bölge
lerinde Karaca Oğlan Mekte
bi'nin xıx. asırda yetişmiş 
bir devamı mahiyetinde saz 
şiiri söyleyen Türkmen şair

leri vardır. İçlerinde Elbeylioğlu, Kılıçoğlu, Deli 
Boran, Gündeşlioğlu, Beyoğlu v.b. gibi, isim yapmış 
eser ve şiir bırakmış şair isimleri dikkati çeker. Bunlar, 
umumiyetle göçebe Türkmen aşiretleri içinde yetiş
tiklerinden seyyar bir hayatın, o tipte bir medeniyetin 
ve yine böyle bir hayatın icab ettirdiği duygu ; düşün
ce ve an'anelerin çocuklarıdır. Yerleşik devlet kanun
larını ve bir devlete bağlı olmanın icaplarını pek dü
şünmezler. Şiirlerinde çlevirlerinirı m,ektep, medrese 

görmüş münevverlerinden aksetmiş ve aydınlar dili 
ve edebiyatıyle kaynaşmış bir taraf da yok gibidir. 
Dilde ve söyleyişte Karaca Oğlan tarzı şiirin bir devam
cısı olması da bundandır. 

Dadaloğlu 

Türkiye'de Avrupalılaşma cereyanının başladığı 
ve bu cereyanın uzun süren intibak devirleri içinde 
rejim yerine devleti yıkma yollarına sapıldığı yıllarda, 
padişahlara kafa tutan bir mısra'ı hoşa giden ve şiir
lerindeki savaşcı hava ile erkek sesi pek beğenilen, 
böyle bir Türkmen şairri de Dadaloğlu'dur. 

Dadaloğlu, cenuptaki göçebe, Türkmen şaır
lerinin en tanınmışıdır; Toroslarda göçebe an'anesini 
devam ettiren Türkmen aşiretlerinden Avşar Boyu'na 
mensuptur. Asıl adı Veli'dir. Babası, Aşık MU.sa adın
da bir sazşairidir. Baba Dadaloğlu da zamanının 
tarihi hadiseleri üzerine söylediği şiirlerle tanınmış
tır. Asıl Dadaloğlu Aşık Veli ise, şiirlerinde adı 
geçen Gavur Dağlan, Binboğa, Saracık, Reyhanlı 
Ahırdağ, Engizek, Cebel-i Bereket, Kıarabeyaz 
(yaylası v.b. gibi yer isimlerinden de anlaşılacağı üze
re, Çukur Ova bölgesini, Toroslar' ı ;  kısaca, cenup ve 
orta Anadolu'yu dolaşmış gezici bir sazşairidir. Da
daloğlu, şehirlerde yaşayan ve şiirlerinde Divan şiiri 
tesiri bulunan öteki aşıklardan daha başka ve daha saf 
bir ozan'dır. Divan dili'ne, klasik vezin ve şekillere 
yönelmeksizin, sade Türkçe ile, milli vezin ve şekil
lerle şiir söyleyen bu şair, asrın devlet otoritesi dinle
meyen göçebe Türkmenlerdendir 

XIX. Asır ortalarında Osmanlı Devleti'nin (ya
bancı devletlerin, bilhassa İngilizlerin casuslarına ka
narak ayaklanmaları muhtemel) göçebe. Türkmen 
aşiretlerini belirli bölgelere yerleştirmek için giriştiği 
idari bir teşebbüs, göçebe an'anesine bağlı Türk-
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menleri bu arada Dadaloğlu'nun mensup olduğu 
Avşar illeri'ni tedirgin etmiş ; hadise, bir müddet 
için aşiretlerin ayaklanmasına sebep olmuş ve Da
daloğlu, bilhassa bu çeşit hadiseler üzerine söylediği 
şiirleriyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çeşitli riva
yetler teşekkül etmiş bulunan Dadaloğlu'nun asıl 
hayatı henüz yeter derecede aydınlanmış değildir. 
Şairin Küçük Ali Oğlu gibi, Kozanoğlu gibi derebey
lerinin de yanında bulunduğu ve derebeyleri arasın
daki çarpışmalar için de şiirler söylediği ; hakkında 
elde edilen bilgiler arasındadır. 

Dadal Oğlu'nun, göçebe Türkmenleri yerlileş
tirme hareketine itiraz eden merdane bir eda ile söy
lediği ve ona en büyük şöhreti sağlzçan, dik başlı koş
ma'sı ise, şöyledir : 

Kalktı göç eyledi Avşar illeri 
Ağır ağır giden iller bizimdir 
Arap atlar yakın eyler ırağı 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 

Belimizde kılıcımız kirmanı 
Taşı deler mızrağımın temreni 
Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
Ferman Padişahın dağlar bizimdir 

Dadal oğlu yarın kavga kurulur 
Tüfek öter davulbazlar vurulur 
Nice koçyiğitler yere serilir 
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir 

Dadaloğli.ı, diğer şiirleriyle de çevresinin saf Türk
çesini saf ve samimi duygularını aksettiren, milli ve 
mahalli karakteri kuvvetli bir saz şairidir. 

N e t i c e  

İşte bugün, ilim alemince bilinen tarihine göre, 
Türk dili edebiyatının XIX. asır ortalarına kadarki 
belli başlı macerası, umumi çizgileriyle, budur. 

Türk kültürü, çeşitli edebi devirler geçirmiş ; Türk 
dili ve edebiyatı İslamiyetten önce de kom5u diller ve 
edebiyatlarla alış verişte bulunmakla beraber, bilhas
sa İslam medeniyeti çağlarında devrin en büyük or
tak medeniyeti içinde gelişmiştir. Bu medeniyetin 
diğer iki milleti, dil, kültür ve edebiyat sahasında, ken
dinden önde bulunduğu için, devrin iki büyük edebi
yatı olan Arap ve İran edebiyatları, uzun müddet, 
Türk edebiyatının klasikleri olmuştur. Fakat bütün 
klasik edebiyatlarda olduğu gibi, Türk dehası, işte 
böyle bir çerçeve içinde dahi kendini göstermiş ve daha 
ilk asırlardan başlayarak yeni edebiyat sahasında bü
yük eserler verip büyük şairler yetiştirmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Milli dil, milli kültür ve milli hayat, ister istemez 
edebiyata aksettiği için Türk edebiyatı bilhassa XV. 
asır ortalarından itibaren, aynı ortak medeniyet içinde 
kendi klasiklerini yetiştirir olmuştur. 

Daha XIII. asırda YUııus Emre gibi, Türkçeye 
ilahi aşk anlayışının şaheserlerini söyleten büyük bir 
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milli şair yetiştiren Türk edebiyatı, diğer tarafdan yine 
halk edebiyatı olarak hikaye sanatında bütün milli 
hayatı ve milli karakteri aksettiren Dede Korkut Hikıi
yeleri'ni İslam medeniyeti çağlarında bütünlemiştir. 

XIII. asırdan itibaren Türk Divan şiirine büyük 
milli karakter veren Hoca Dehini, Ahmed!, Ali 
Şir NeWi, Şeyhi, Ahmed Paşa, Fuzôli, Baki, Nef'i, 
Nedim ve Şeyh Galib gibi üstad şairler, kendileriyle 
çağdaş diğer büyük Türk şairleri arasında bir ehra
mın zirveleri gibidiler. 

Türk Divan edebiyatı, nesir vadisinde, tarih ve 
seyahat edebiyatı sahalarında da altun sahifeler vermiş 
bir edebiyattır. İslami Türk edebiyatının yukarıda 
saydığımız şairleri arasında hatta dünya ölçüsünde 
bir kaç büyük şair bulunduğunu bu kitabı takib eden
ler, kendi bahislerinde okumuşlardır. Lirik şiir ve 
bilhassa plastik nazım vadisinde harikulade güzel ör
nekler vermiş veya tasavvuf felsefesinin erişilmez te
rennümlerini vücuda getirmiş bu edebiyat, hiç şüp
hesiz birçok şairleri ve eserleriyle, bilhassa sanat anla
yışındaki üstünlük ve değişiklikle, her zaman için gü
zel, kıymetli ve ölümsüzdür. 

! * 
Şiir ve sanat anlayışı olarak, bu edebiyatın bağlı 

bulunduğu ve en üstün seviyesine yükselttiği estetik, 
aslında sahifeler boyunca söylenebilecek, geniş duygu, 
düşünce ve kültür hamıilesiyle yüklü bir sözü, bir tek 
beyit içinde sÔylemek ve bu söyleyişi söz sanatlarının 
her türlü incelikleriyle birleştirmek şeklinde tecelli 
ediyordu. Böylelikle klasik Türk edebiyatı mütekasif 
ve tezyini bir . şiir anlayışı içinde idi. Aynı edebiyat, 
bir tarafdan da böyle beyitlerle bütün şiirler söylü-
yordu. , 

Ancak bli mütekasif ve tezyini söyleyiş, Türk 
şiirinde yine d� milli ağırbaşlılığı uygun bir sadelikten 
ayrı değildi. ı 

Bu, tıpkı İ�an ve Türk minyatürlerinde, İran ve 
Türk tezyini sanatlarında olduğu gibi birinde daha 
süslü diğerlerincfe daha sade çizgilerin estetiği içinde 
bir sanattı. 

Aynı edebiyat, bugün hala ayakta duran ve eser
lerindeki mimari üstünlüğü bütün sanat dünyasının 
takdir ettiği Türk mimari sanatı gibi salabetli ve bir 
milletin mlısiki ihtiyacını asırlarca karşılayan mıisıki 
sanatı gibi aydınlıktı. 

Bu edebiyatın tek büyük talihsizliği Avrupalıla
rın, hatta medeniyetlerine ortak olunan diğer Şark 
milletlerinin, Türklerin büyük bir edebiyatları oldu
ğundan, çok geç haberdar olmalarıydı. 

* 
Ancak, bir tarafdan bu edebiyat ekolünün bütün 

yükseliş ve yayılışlarıyle birlikte 10 asır gibi uzun bir 
zaman sürmesi, onu yıpratmış; diğer tarafdan İslami 
Şark medeniyetinin gerileyişi yanında yeni Avrupa 
medeniyetinin çok hayırlı ilerleyişler kaydetmesi, İs
lam ve Avrupa medeniyetleri kavuşağındaki Türk 
medeniyetini ve dolayısıyle onun edebiyatını yeni 
meseleler karşısında bırakmıştı, 
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Çağdaş bir Türk edibinin isabetle söylediği gibi, 
Divan edebiyatı devrinde ,,şair bütün öteki sanatlara 
bağlıydı :" şairi şiirini söylüyor ; hattat onun divanını 
islami Türk yazısının en cazip çizgileriyle yazıyor ; 
müzehhib bu divanın sahifelerini süslüyor ;  mücellid, 
ona Türk sanatının şahaser cildlerinden birini yapı
yor ve musıkişinas, onun şiirlerini besteliyerek bu şiir

'leri kıt'alar dolaşan terennümler haline koyuyordu. 
"Şaire mimar, camilerinin, mescidlerinin, saray

larının, medreselerinin, çeşmelerinin, şadırvanlarının 
cephesinde bir yer ayırıyor; taşcı kitabe taşını kesi
yor, hattat kitabeyi yazıyor ; hakkak, oyuyordu." 

"Şiirin aletleri, usulleri, lisanı, zevki birdi ve her 
yerde aynı seviyeye hitab ediyordu. Teselya Yenişe
hiri'ndeki şairin gazelini Diyarbekir konaklarında, 
Urfalı şairin kasidesini Bosnasaray konaklarında okuyor, 
anlıyor ve coşuyorlardı. Havass tabakasının şiiri böyle 
olduğu gibi halk tabak:ısının da böyleydi. Anadolu 
Aşıkları Rumeli'yi, Rumeli aşıkları Anadolu'yı sazla
rıyle şehir şehir, çarşı çarşı dolaşıyor, o kadar geniş 
bir ülkede ruhları destanlarla, koşmalarla, semailerle 
biri birine bağlıyorlardı."1 

Avrupa medeniyeti, daha matbaasının Türkiye'
deki hayatından başlayarak bütün bu kurulu düzeni 
değiştirmeğe başladı. • 

Ne şairler ve diğer sanatkarlar arasında bu kol
lektif çalışmaya ne sanat hayatında eski geleneklere 
yer kaldı. El sanatları, makine sanatlarıyle yer değiş
tirmeğe başlayınca hayat ve sanat şartları da değiş
mPğe başladı. 

Diğer taraftan yeni medeniyet, Türkiye'ye sadece 
medeniyet halinde gelmiyor, ötedenberi belirttiğimiz 
gibi, imparatorluğun zengin topraklarını elde etmek 
ihtirasında bulunuyordu. 

Türkiye'de Batı medeniyetinin gerek teknik ve 
kültürel icaplarıyle gerek ideolojik faaliyetleriyle ala
kalı, yeni bir edebiyatın kurulması, artık hayati bir 
zaruretti. 

Çünkü Türkler, yakın zamanlara kadar (ve bugün 
hala,) mesela milliyetcilik, hürriyetcilik gibi ideoloji
lerin Türkiye'ye, Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal ve 
çağdaşları tarafından getirildiği zannında idiler. Hal
buki bu ideolojiler, imparatorluğu içinden parçala-

Yahya Kemal, Edebiyata Dair, lst. 1 9 7 1 ,  
s. 52-53 
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mak isteğindeki bazı Batı devletleri tarafından impa
ratorluk dahilindeki Sırplar, Arnavudlar, Bulgarlar, 
Yunanlılar hatta Araplar gibi Türk vatanında yaşa
yan başka kavimlere çoktan tanıtılmış bulunuyordu. 
Bu kavimler, Türkiyenin nice vatan topraklarıyle 
birlikte Türkiye'den kopmak ve istiklallerine kavuşmak 
yolunda yeter derecede ateş almış bulunuyorlardı. 

Bütün bu sosyal, siyasi, askeri ve iktisadi hadise
ler karşısında Türkiye'de hala hakim Türk milletini 
böyle hadiselerden geniş ölçüde haberdar edecek yep
yeni bir edebiyata ihtiyaç vardı. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun muazzam inhitatı 
dolayısıyle açılan milli, içtimai yaralara çare bulacak 
edebiyat, eski, yarasız çağların edebiyatı olamıyacak 
gibi görünüyordu. İmparatorlukla birlikte gerileyen 
bir çok müesseselerde uzun süren gerileyişin vücuda 
getirdiği bir çok zararlı gelenekleri, aynı edebiyatı 
devam ettire ettire yıkmak veya ıslah etmek mümkün 
değildi. Esasen o kritik devirde bu büyük işi başara
cak bir sanatkarın, mevcud edebi nizamı terk etmek
sizin muvaffak olması çok güçtü. 

Biz zamanlar Şark kültürünün ciddi ve verimli 
üniversiteleri olan medreseler, artık yeni hayat ham
lelerine ayak uyduracak olgunlukta değildiler. Türki
ye'de sonradan müslüman olan bazı kavimlerin aman
sız taassubu bilhassa din ve medrese hayatını kemik
leştirmişti. Aynı kaynaklardan nasılsa yetişen bir kısım 
uyanık münevverlerin ya sesleri çıkmıyor yahut yıkı
lışın tabii gürültüleri arasında, bu sesler kayboluyordu. 

Büyük Türk kültür, sanat ve medeniyetinin bu 
hazin ihtizarını fazla untmak mümkün değildi. Ne 
siyasi, ne askeri ne de iktisadi durumun buna müsaa
desi kalmıştı. 

Başkalarının üstünlüğüne imrenmek için yaratıl
mayan Türk milletinin, yeni bir hayat hamlesi yapması 
bir hayat ihtiyacıydı. 

Kültür ve cemiyet hayatında yapılması gereken 
inkılap 1839 :ı kadar süren kısa ve acele bir hazırlık
tan sonra bu tarihte faaliyet devresine girdi. Türkiye'
de Avrupai kültürün siyasi ve askeri Tanzimat'la hız
landırılması neticesinde ise yeni kültür ve cemiyet 
hayatıyle nwvazi olarak Türk edebiyatı da avrupa
lılaşmağa başladı. 

Kitabımızın bundan sonraki bölümü, bu Avrupai 
Türk Edebiyatı'nın tarihidir. 



Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M 

AVRUPAi TÜRK EDEBİYATI 
TANZiMAT DEVRİ 

1860-- 1895 

Avrupai Türk Edebiyatının Başlangıcı - Şinasi - Ziya Pata-Namık Kemal Mektebi ve Türk Ede
biyatında Cemiyet İçin Sanat Hareketleri - Şinasi-Ziya Pata-Namık Kemal - Ekrem-Hamid-Sezai Mek
tebi ve Türk Edebiyatında Sanat için Sanat anlayışları - Recaizade Ekrem-Abdülhak Hamid-Simi-Pa· 
şazade Sezai - Tanzimat Edebiyatı Devrinde Mahalliletme Cereyanı'nın Devamı: Ethem Pertev Pata -
Münif Paşa-Ahmed Cevded Paşa - Tanzimat Devrinde Popüler Edebiyat: Ahmed Midhat Efendi ve 
Ebüzziya Tevfik - Tanzimat Edebiyatı Devrin Eski-Yeni Mücadelesi ve Muallim Naci - Avrupai Türk 
Edebiyatının Kadın Sanatkarları - Tanzimat Edebiyatının umumi Vasıfları ve Edebi Nevilerde Avrupai Ge
litmelere Toplu Bir Bakıt - Şiir, Nesir, Hikaye ve Roman, Tiyatro - Diğer Neviler: Gazetecilik, Tarih, 

Tenkid ve Bu Nevilerde Eser Veren Diğer Mühim Tanzimat Şair ve Muharrirleri. 

Ş i n i s i -Ziyi  
· K e m a l  

P a ş a - N i m  ı k  
M e k t e b i 

ve 
T ü r k  E d e b i y a t ı  

C e m i y e t  İ ç i n  S a n a t  H a r e k e t l e r i  
Avrupai Türk edebıyatı, bir hareket halinde, Şi

nasi, Ziya Paşa, Nil.mık Kemal imzalarıyle başlar. 
Bu üç mühim imzanın kurucu, yetiştirici ve kabul 
ettirici faaliyetleri, aynı zamanda edebi bir mektep 
sayılır. Bu mektep, eski Türk edebiyatının bazı mühim 
temellerine bağlı kalmakla beraber 1 en çok, Batı ve 
bilhassa Fransız edebiyatının kuvvetli tesiri altındadır. 

Yeni edebiyata, gazete makalesi yazarak ; şiire, 
Avrupai fikirler katarak ; Fransızcadan Jiir tercümele
ri yaparak ; edebi ve içtimai tenkid yolunda çalışarak ;  
sade hatta öz Türkçe ile yazmayı deneyip, halka halk 
diliyle hitab etmeği ülkü edinerek ve bir tiyatro eseri 
kaleme alarak ; önce, Şinasi başlamıştır. 

Onu, Ziya Paşa'nın Batı tesirindeki şiirleri, yazı
ları ve tercümeleriyle, Namık Kemal'in velı'.ıd, azimli 

Hatırlam�k için Bkz. XIX. aınn birinci ya
rısında Türk Edebiyatı, S. 827 

ve kat'i tesirli şiir, makale ve eserleri takib etmiştir. 
Yeni edebiyatın ilk ve mutlak kurucusu Şinasi, 

edebiyat tarihindeki bu mevkiini Fransa'da okumak 
için gösterdiği hevese ve bu memlekette yaptığı tahsi
le borçludur. 

İmparatorluğun, tahsil için Fransa'ya gönderdiği 
ilk öğrenciler arasına katılan Şinasi, o çağlar Avrupa
sı'nın bu en hareketli kültür ve medeniyet memleketin
de kaldığı beş yılı aşan zaman içinde, Türkiye için 
mühim yenilikler öğrenıniş ve memleketine böyle bil
gi ve görgülerle dönmüştü. 

Aynı mektebin diğer mühim bir siması olan Ziya 
Paşa ve Avrupai Türk edebiyatına kat'i zafer sağla
yan Nil.mık Kemal ise, yeni fikirleri önce Türkiye'de 
tanımışlar; hatta yine Türkiye' de bu fikirler uğruna 
siyasi mücadeleye başlamışlar; fakat, gerek fikri gerek 
edebi görgülerini Avrupa'da çoğaltmışlardı. 

Avrupa'ya, Türkiye'de görmek istedikleri fikri, 
edebi ve bilhassa siyasi ve içtimai yenilikleri ; millet 
haklarını, hürriyet imkanlarını gerçekleştirmek yolun
da serbestce savaşabilmek için "siyasi mülteci" olarak 
giden bu iki Tanzimat edibi; Paris'de, Londra'da ga
zete çıkarmış ; İsviçre'de bulunmuş ve bu batı cemi
yetlerini, kaabiliyetleri ölçüsünde, tanımak fırsatını 
bulmuşlardı. 

Not : Ahmed Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Ali Suavi, Şemseddin Sami gilbi Avrupai Türk Edehiyatı
nın ilk Milliyetçileri, ileride, XIX Asır Türk Edebiyatında Milliyetçilik Hareketleri başlıklı, müstakil bir bö
lümde görülecektir, 
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Bilhassa Namık Kemal gibi, üslubundan hiddet 
ve şiddet yükselen, azimli bir ruhun; XVIII. asır Fran
sasındaki fikir hareketlerinden doğan siyasi ve içtimai 
gelişmeleri ve bu gelişmelerin Batı dünyasında meydana 
getirdiği ideoloji cereyanlarını kendi vatanlarında öğ
renmesi ; Tanzimat'ın bu ilk yazarlarına Türkiye'de 
mesnedli söz söyleme imkanları vermişti. Böylelikle : 

a - Eski edebiyatı yıkmak; yerine içtimai 
hayatla geniş ölçüde aLikalı, yeni ve inkılapçı 
bir edebiyat getirnıek; 

b - Sade dile ve halk Usanma değer vere
rek; bilhassa "halka halk diliyle hitab ederek" yeni 
edebiyatı ve yeni fikirleri, çok büyük bir siyasi 
ve içtimıii buhran içinde bulunan bu millete 
geniş ölçüde tamtmak; 

c - Milliyet duygusu, vatan sevgisi, hürri
yet aşkı, Meşriitiyet rejimi gibi, o devir dünyasını 
bir atmosfer gibi saran fikir, heyecan ve ihtiyaçları 
Türk milletine de tanıtarak, pek çoğu onun ta
rihinde esasen mevcut bu müesseseleri Türki-
ye'de yeniden kurmak veya diriltmek . . .  

Şinasi - Ziya Paşa -Nam.ık Kemal Mek
tebi ; biribirini takib eden ve biribirini bütün
leyen çalışmalarıyle ; siyasi Tanzimat devriyle 
ölçülemiyecek kadar geniş bir orta kültür sı-
nıfı hazırlamışlar ; yeni fikirleri bir ihtiyaç gibi 
karşılayan, yeni bir münevverler zümresi 
meydana getirmişlerdir. 

Edebiyat sahasında, aynı yazarlar, nesir 
lisanını mümkün olduğu kadar sadeleştirmişler ; 
nazım lisanına, içtimai fikirleri ve içtimai iman
ları terennüm edecek, yeni bir hayat ve hara
ret vermişlerdir. 

Gazete makalesi, Batı dillerinden fikri ve 
edebi tercümeler, Avrupa tipi tiyatro, roman, 
tenkid gibi yenilikler, Türk edebiyatına Şina
si-Ziya Paşa-Namık Kemal ve çağdaşları tara
fından getirilmiş ve çok kere mümkün olan 
başarıyle tatbik edilmiştir. Bu edebi mekteb'-
in Türkçede bilhassa şiir makale ve tiyatro nevilerin
d

·
e

· 
ısrarla işlediği yeni ideolojiler yabncılık, milliyet

cılık, halkcılık ve hürriyetcilikdir. Bu yol, yeni edebi
yatı, ister istemez Meşrutiyet rejimini istemeğe götür
müş ve edebiyat, Türkiye'de ilk defa, ergeç tahakkuk 
edecek siyasi ve içtimai bir inkılabın öncüsü olmuştur. 

* 

Şia.Asi-Ziya Paşa-Nam.ık Kemal Mektebi'nin 
(tekrarında fayda bulunan) en mühim vasfı ve bu mek
tebin yazarlarını Tanzimat'ın ikinci devresi şair ve 
muharrirlerinden ayıran açık fark şudur : 

Şinasi de Ziya Paşa da Namık Kemal de, birer 
sanatkar olmaktan çok birer idealist olarak çalış
mışlardır. Bu karakter Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal 
Mektebi'nin bütün mensuplarında, azalıp çoğalmakla 
beraber, mevcuddur. Halbuki Tanzimat'ın ikinci 
devresi sanatkarları, birinciler gibi olmayacaklardır. 
onlar sanatlarını ic;timai faydalar uğruna foda edemi-
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yerek sanatta bedii gaaye tıikib etınek hedefini 
birinci plana getirmek zorunda kalacaklardır. 

Şinasi 
(1824 ?-1871 

Avrupai Türk edebiyatının, 
hamle yapan ilk edibi Şina
si'dir. 

Daha Türkiye'de iken 
Fransızca öğrenen ve Tanzi

matın Batı'ya gönderdiği ilk talebelerden biri olarak, 
Avrupai tahsilini Fransa'da yapan Şinasi, yeni Türk 
edebiyatının kurucusudur : Bir kısım garb fikirlerini ve 
bazı avrupai edebiyat nevilerini memleketimize önce 
onun getirdiği ve bilhassa önce onun neşrettiği ve yeni 
edebiyatın, onun neşriyata başlamasıyle bir hareket 
haline geldiği görülür. 

O kadar ki onun hayatı ve hizmetleri, yalnız şah
sıyetinin değil, Avrupai Türk edebiyatının da bir ön 
hikayesidir : 

Hayatı 

• 

Tophane 

Tanzimat'ın ilan tarihinde 
henü7. 13-15 yaşlarında bulu
nan İbrahim Şinasi İstan

bul'da Topha!le civarında doğmuştur. Babası, onun 
doğumundan birkaç yıl sonraki (1828) Türk-Rus 
Harbi'nde Şumnu'da şehid düşen bir topçu yüzbaşısı 
idi. Şinasi'yi, annesi, Tophane semtinde bir mahalle 
mektebinde okuttu. Sonra, ailesinin dostları, onu Top
hane İdaresi kalemlerinden birine çirağ ettirdiler. 
Devrin böyle kalemlerine, yani devlet dairelerindeki 
yazı işleri bürolarına çirağ edilenler, buralarda ciddi 
bir staj görür, kalemlerde bulunan kültür adamlarıy
le tanışır; onlardan vazife öğrenerek hatta ders görerek 
yetişirlerdi. Bu arada bilhassa kuvvetli bir dil, bir ki
tabet bilgisi ve bir edebi kültür edinirlerdi. 

Şinasi de burada İbrahim Efendi denilen bir zat
dan Şark iliınlerini öğrendi ; kısa bir zamanda düz
gün manzumeler söyliyecek ve düşürdüğü manzum 
tarihler, Tophane Çeşmesi, gibi1 Adile Sultan Sarayı 
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gibi abidelere talik olunacak kadar edebiyata vakıf 
oldu.2 Tophane, Türkiye'de yarı avrupai bir mü
essese olarak kurulmuştu. Burada Fransız müta
hassıslar bulunduğu gibi, Fransızca bilen Türkler de 
vardı. 

Bunlardan, M. Chateauneuf isimli bir Fransız 
zabiti (sonradan müslüman olarak, Reşad Bey adını 
alan bir zat) Şinasi'ye Fransızca öğretmeğe başladı. 
Böylelikle, dil ve kültür merakı, şark ilimleri yanında 
Batı'ya da çevrilerı Şinasi'nin Tophane kalemindeki 
mevki ve itibarı gün geçtikçe yükselir oldu. Burada 
hacelik rütbesi aldı. 

Şinasi, 24-26 yaşlarında iken, Tophane Müşiri 
Fethi Paşa'ya bir dilekçe vererek, öğrenmeğe çalış
tığı Fransızcasını ilerletmek ve okumak için Paris'e 
gönderilmesini istedi. Gerek Tophane Müşiri'nin, ge
rek Mustafa Reşid Paşa'nın delaletiyle ve Sultan Ab
dülmecid'den alınan irade ile 1849 da Paris'e gitti. Bu
rada Fransızcasını ilerletti. İstanbul'dan aldığı bir 
emir veya tavsiye üzerine maliyecilik mevzuunda ça
lıştı, Bir müddet de Fransız Maliye Nazırlığı'nda tat
bikat gördü. 

Paris'de ciddi çalıştı. Fransız müsteşrikleriyle te
mas temin etti.3 Societe Asiatique'e aza kabul edilmek 
suretiyle Fransızlardan; kendisine teşvik tezkeresi gön
derilmek suretiyle Bfıb-ı ali'den takdir gördü. Maliye 
matematik ve tabii ilimlerden başka dil ve edehiyat 
vadisinde de çalışmaları oldu. 

Şinasi 

1854 de İstanbul'a döndü. Bir müddet, yine Top�a�e'.de çalıştı. Sonra Meclis-i Maarif azalığına ge
tırıldı. Muhtemelen, kendisine daha başka vazifeler 
de verildi : Maliyeciliğinden istifade edilmek istendi. 

Faruk Akün, T.İ.An. Şinasi madd. s. 545 ve 
Divan-ı Şinasi, Kitabhane-i Ebüzziya neşri, s. 5 7, 
6 1 ;  62. ( 1 885 ) .  

3 Şinasi'nin müsteşrik Sacy v e  ailesiyle Er
nest Renan'la tanıştığı; hu arada Sacy'nın delale
tiyle şair Lamartine'in sohbetlerine devam ettiği 
Ehüzziya Tevfik Bey'in Şinasi'ye dair verdiği bilgi
ler arasındadır (Nümune-i Edebiyat-ı Osmaniyye, 
�- 2 1 6.) 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Reşid Paşa'nın kısa bir müddet için sadaretden 
ayrılması üzerine Sadrazam Ali Paşa zamanında Mec
Iis-i Maarif azalığından azledildi ise de Reşid Paşa 
tekrar sadarete gelince Şinasi de eski vazifesine iade 
edildi. 

Manzum tarih düşürmelerden ve muhtemelen 
bazı kaside ve gazellerden ibaret olan ilk manzı"ımele
rini tamamiyle eski tarzda söyliyen Şinasi, Paris'den 
döndükten sonra avrupai eserlerini vermeğe başladı ; 
Fransızca'dan yine manzum olarak tercüme ettiği 
bazı manzum parçalarını 1859 da küçük bir kitap 
halinde neşretti. Sonradan Tercüıne-i Manzume 
adını verdiği bu eseri, onun avrupai edebiyata doğru 
ilk adımı oldu. Zamanına göre yeni fikirlerle müceh
hez bulunan Şinasi, daha 1855den başlıyarak Mustafa 
Reşid Paşa medhinde söylediği yeni kasidelerinde de 
Batı'dan edindiği fikirleri oldukça cesur ifadelerle 
söylemeğe başlamıştı. 

Fakat Şinasi'nin çok heveslendiği, adeta gaaye 
edindiği iş, Türkiye'de ilk hususi gazeteyi çıkarmak
tı ; burada, halka halk dili'yle hitab etmek, onlara Gar
bın yeniliklerini ve yeni fikirlerini tanıtmaya çalışmaktı. 

Onun bu ememli, Türkiye'de ilk husı"ısi gazete
nin imtiyaz ıahibi, Agah Efendi'ye, böyle bir gazete 
çıkarmak için yaptığı ısrarlı teşvikten ve hayatını ga
zeteciliğe hasrettiği yıllardaki hummalı faaliyetinden 
çok iyi_ anlaşılır. 

Şinasi'den büyük teşvik gören Agah Efendi Mu
kaddime isimli ilk baş yazısı Şinasi tarafından yazı
lan Tercümin-ı Ahval Gazetesi'ni çıkardı.4- (22 
1. Teşrin - 1860.) Bu gazetenin intişarıyle yeni Türk 
edebiyatının gelişme ve yayılmasında büyük vazife 
gören husı"ısi Türk Gazeteciliği ve Avrupii Türk 
Edebiyatı başlamış oldu. 

* 

.Şinasi'nin heykeli. 

Şinasi, yeni edebiyatın tefrika ve kitap halinde 
neşrolunan ilk tiyatro eseri, Şiir Evlenmesi'ni 1860 
da Tercüman-ı Ahval'de tefrika etti ve başlangıçta, 
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bu gazetede büyük hevesle çalıştı. Fakat 6 ay sonra; 
-birgün iyi bilinmiyen bir sebeple- bu gaze�eden ayrı�
dı. Ayrılışından bir buçuk ay sonra kendı adına bır 
gazete imtiyazı aldı. Bu sefer, d�h� tecrü�li ��ak 
huslısi bir matbaa kurdu. Gazetesının harf guzellıgıne, 
baskı ve mizanpaj güzelliğine ehemmiyet vererek yap
tığı hazırlıktan sonra 28 Haziran 1862 de bu gazeteyi 
Tavir-i Efkar adıyle neşre başladı.5 

Tasvir-i Efkar, Tanzimat Edebiyatı tarih�nde 
Tercüman-ı Ahval'den daha büyük vazife gördü. 
Çünkü, seçme haberler de vermekle beraber, daha 
çok fikri hatta edebi gazete mahiyeti taşıyan Tasvir-i 
Efkar'da Ahmed Vefik (Paşa) gibi, devrin en mühim 
imzaları eser neşrediyor ve en mühim olarak yeni 
edebiyatın kurulma ve yerleşmesinde kat'i vazife gören 
Namık Kemal, gazetecilik ve yeni edebiyat vadisin
deki neşriyat hayatına Tasvir-i Efkar'da başlıyordu. 

Bu gazetenin intişan tarihinde Şinasi'nin devlet 
nazarındaki itibarı da yüksekti. (Sultan Abdüllaziz'
in kendi�ine 500 altun ikramiye vermek istemesi ri
vayeti yanında) Sadrazam Fuad Paşa'nın Şinasi'den 
Ceride-i Askeriyye ile de meşgül olmasını ve orada 
bir yazı heyetinin yetişmesine yardım etmesini isti
yen mektubu,6 bunun delili idi. 

Fakat (kat'i sebebi bilinmemekle beraber) bir ta
rafdan Şinasi'nin, etrafına yeni fikirli gençler toplaya
rak onlara yepyeni siyasi fikirler telkin etmesi ; bir ta
raf dan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin reisi sayılacak 
kadar7 bu cemiytin siyasi fikirleri üzerinde tesirli olması 
ve bunlardan daha mühim olarak Sultan Abdülaziz'e 
karşı Şehzade Murad tarafdarlığı ve daha başka sebep
lerle Şinasi, önce Meclis-i Maarif azalığından (Sultan 
Abdülaziz'iiı bir iradesiyle) ikinci defa azledildi. Gös
terilen sebep ise Şinasi'nin devlet memuru olduğu 
halde gazetesinde devlet işlerini tenkid etmesi idi.8 

Arkasından Tasvir-i Efkar'ı Namık Kemal'e bı
rakarak yeniden Paris'e girti. ( 1864 veya 1 865). Şina
si'yi tekrar Paris'e gidecek kadar vehimlendiren diğer 
bir sebep olarak da arkadaşı ve ihtilalci Said Serıne
di'nin bazı gizli faaliyetlerinin hüklımetçe haber alın
mış olması ileri sürüldü. 

* 
Şinasi'nin bu ikinci Paris ikaametinde Prens Fa

zıl Mustafa Paşa'nın yardımı ile geçindiği anlaşı
lıyor. Buna mukaabil, aynı prensin daveti ile İstanbul'
dan kaçarak Paris'e giden ve Paris'de yerleştirilmele
ri Şinasi'ye havale edilen Namık Kemal, Ziya Paşa 
ve Ali Suavi ile Şinasi'nin ciddi hiç bir münasebet 

4-5 Tafsilat için Bkz. S. 827 
6• Nümune - i Edebiyyat . ı Osmaniyye, S. 14·9. 
7 Namık Kemal"in, Sinasi"nin bir resminin ar· 

kasına yazdığı, Yeni Osmanlılar Reisi, reisü'l-Müca
hidin, kıble-i erbab-ı yakın gibi ta'birler için Bkz. 
M. Cemal Kuntay, Namık Kemal, lst. 1 944, c, 1, 
s. 378. 

8 Kenan Akyüz Şinasi'nin Fransa'daki Öğre
nimi ile İlgili Belgeler, Türk Dili, 1954, S. 405. 

kurmadığı ve bilhassa Namık Kemal'e karşı soğuk 
davrandığı bildiriliyor. Şinasi'nin Paris'de kaldığı bu 
ikinci devrede vaktini büyük bir Türk lugati hazırla
makla geçirdiği anlaşılıyor. Sultan Abdülaziz'in Avru
pa seyahati esnasında ( 1867) Şinasi ile Paris'de görü
şen Fuad Paşa'mn onu İstanbul'a dönmeğe razı etme
si üzerine Şinasi'nin İstanbul'a geldiği fakat kısa fa
sılalarla iki defa daha Paris'e gittiği biliniyor. 

Matbaasını bir aralık Cihangir'deki evinde te'sis 
eden, sonra Bab-ıali'ye nakleden, daha sonra tekrar 
Cihangir'deki evine taşıyan Şinasi, bütün bu taşınma
lara rağınen, Türk hurwat sistemi'nde ve matbaacı
lık tekniğinde çok titiz ve zevkli davranmış ; hayatının 
son senelerini de lugat kitabı üzerindeki çalışmalarına 
vakfetmişti ; matbaacılıkta yaptığı yenilik ve kolay
lıklara muvazi olarak bazı eserlerinin ikinci baskıla
rını neşretmişti. Fakat bu tarihlerde Şinasi artık eski 
hareketli insan değildi. Ruhunu gittikce artan bir 
vehim kaplamış, yorulmuş ve durgunlaşmıştı. 

Bir tarafdan, karısından ayrılıp çocuğuyle yalnız 
kalması ;  bir tarafdan matbaa işleriyle bizzat uğraş
manın verdiği yorgunluk; nihayet bir hastalıkla neti
celendi ve 1 2  Eylül 1 871 de (kafasında beliren bir ur 
neticesinde) öldü; Bugün, yerinde Apartmanlar yük
len Ayas Paşa Mezarlığı'na gömüldü. 

Fikri ve Edebi 
Şahsiyeti 

* 

Şinasi'de dünya edebiyatı
nın birçok kurucu şair ve ya
zarlarında görülen, velud bir 
şair ve muharrir olma vasıf-
ları yoktur. Buna mukaabil, 

Şinasi, Türk edebiyatına hayli sade ve realist bir nesir, 
şekli değil fakat fikri yenilikleri olan bir nazım ve nü
f(ız edebildiği ölçüde avrupai bir hava getirmiştir. 

Şinasi, Fransa'ya, bu memleketteki fikir hareket
lerinin hararetli devirlerinden birinde gitmişti. XVIII.  
asrın fikir hareketleri ve büyük mütefekkirleri bu mem
lekette zengin bir fikri kalkınma yaratmışlardı. Büyük 
ihtilal olmuş ; içden ve dıştan sarsılan halk kütlelerini 
önce içtimai blı· romantizm sarmış ; romantik edebi
yat xıx. asrın ilk otuz yılında altun devrini yaşamıştı. 

Sonra bir reaksiyon gibi, realizme doğru geniş 
temayül başlamıştı. Şinasi, bütün bu hadiselerin olu
şunda cemiyet ile sanatkar arasındaki büyük bağlı
lığı yakından görmüştü : Muharrirlerin içtimai hayat 
üzerindeki tesiri ne ölçüde derinse, içtimai ihtiyaçla
rın yeni muharrirler yetiştirmekteki rolü o ölçüde 
genişti. Şinasi o devir İstanbul'undan gittiği Paris'de
ki medeni ileriliğe, ciddi kültür ve hürriyet'e hayran 
olmuştu. 

Türkiye'ye bu aşırı frenk hayranlığı ile döndü; 
bütün hayatınca, Paris'e karşı daüssılayı andırır bir 
özleyiş duydu. Hatta İstanbul'da Beyoğlu muhiti bir 
parçacık olsun Paris'e benzediği için diğer semtlere 
tercih ettiği görüldü; ekseriya orada yaşadı. Bununla 
beraber, T U.rkiye'de kendisinden beklenen vazifeyi de 
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ihmal etmedi : Memleketinde Avrupai bir fikir hayatı 
vücuda getirmek için gayret sarfetti. 

* 

Şinasi'nin ne parlak bir üslubu, ne yüksek bir 
şairliği vardı. Onun meziyeti yeni fikirlere sahip olma
sı ve bu yenilikleri kendi memleketinde görerek az çok 
anlamış bulunması idi. Onun gazetecilik ve edebiyat 
sahalarındaki bütün çalışmalarında halka bir ses du
yurma gaayesi vardı : Dilde sade lisanı hatta avam 
lisıinı'nı tercih ediyor ; eski edebiyatın külfetli diline 
pek iltifat etmiyor ; yine eski edebiyattaki sade dil'le 
yazılmış eserleri örnek ediniyordu. Bir gazete yazarı 
veya sahibi olduğu için, yazdıklarının geniş bir okuyu
cu tarafından takib edilmesi tabii emeliydi. 

Mesela halka bazı siyasi haklarını istiyecek bir 
şuur vermek; Türk halkını yeni medeniyet ve hürri
yet dünyalarından haberdar etmek istiyordu. Fakat 
bunların anlatılması ve bilhassa anlaşılması için hal
kın kendi dilini kullanmak gerekiyordu. 

Şinasi, Tercüman-ı Ahval'in ilk sayısında bu gö
rüşünü şöyle ifade etmişti : 

"Kelıim, ifade-i meram etmeğe mahsus bir 
mevhibe-i kudret olduğu misillu en güzel icıid-ı 
akl-ı insani olan kitabet dahi, kalemle tasvir-i 
kelam eylemek fenninden ibarettir. Bu itibar-ı haki
kate mebni giderek, umUın hakkın kolaylıkla 
anlıyabileceği mertebede işbu gazeteyi kaleme almak 
mültezem olduğu dahi makaam münasebetiyle ihtar 
olunur." 

Böylece Şinasi, halka halk diliyle hitab etmeği 
lüzumlu gördüğünü ; bu sefer Avrupai bir te'sis dola
yısıyle ifade fırsatını bulan ilk muharrir olmuştur. Bu 
sebeple eserlerini ya sade bir dil'le, ya safi Türkçe 
ile yahud da avam lisanı dediği halk Türkçesiyle 
yazmıştır. Onun, nisbeten eski dil alışkanlığı ile yazıl
mış yazıları az ve mahduddur. Şiirleri içinde eski li
sanla söylenmiş olanları da bulunmakla beraber, dil 
bakımından daha mühim şiirleri, ya sade dil'le yahud, 
yer yer safi Türkçe beyitlerle söylediği manzumeler
dir. Küçük divanındaki Arz-ı Mahabbet isimli man
zumenin birinci ve yedinci beyitleri böyle safi Türkçe 
ile söylenmiş beyitlerdir : 

-Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm 
Kıskanır kendi gözünden yine kendi gönlüm 

-Bağrun. ezmez mi süzüldükçe o baygın gözler 
Beni imrendirir ağzındaki tatlı sözler 

aynı divanda, aynı Türkçe anlayışıyle yer almış, diğer 
parçalar da şunlardır: 

- Gören saçın arasından yuzun parıltisını 
Sanur ki kare bfiludun içinde gün doğmuş 
Yanında kan ile yaş içre kaldığım görüb el 
Demez mi kim birini su kızı suya boğmuş 

- Göğe mi erdi başıın yeryüzüne geldimse 
Var :nıı hak bencileyin yıldızı düşkün kimse 

bundan başka, Divanında, La Fontaine'nin Fable'
lerine benzeterek yazdığı, küçük, manzum masallar-

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

dan Karakuş Yavrusu ile Karga Hikayesi'ni ve 
Tercüman-ı Ahval'de tefrika ettiği Şair Evlenmesi 
komedisini ,,Bil'iltizam lisan-ı avam üzre" kaleme 
aldığını, yani bilhassa halk dili ile yazdığını anlatmak 
ihtiyacını duymuştur. 

* 

Şinasi'nin Tanzimat edebiyatına fikir bakımın
dan getirdiği bir yenilik onun bazı şiirleriyle, makale 
ve fıkralarında, cesaretle kullandığı görülen Avrupai 
mefhumlardır. Yine Fransız edebiyatından aktarıl
mış olmakla beraber bu kavramlar ve onların Türk
çede bir takım yeni terkipler halinde ifade edilişi ; 

aslında çekingen tabiatli ve bir ruh hastası sayılacak 
kadar vehimli olduğu bildirilen10 Şinasi için cesaret 
sayılabilecek söyleyişlerdi. 

Bir kasidesinde, Reşid Paşa'ya : 

Eya ahali-i fazlın reis-i cumhuru 

diye hitab ederek kullandığı reis-i cumhur tabiri, belki 
de şairinin iç il.lemindeki gizli bir temenninin ifa
desiydi. Bir başka kasidesindeki : 

Bir ıtıknamedir' insana senin kanunun 
Bildirir haddini . . . . . senin kanunun 

mısralarında boş bırakılan yer, sonradan " Sultana" 
diye bütünlenmiş ti. Şairin ıtıknil.me : azad edilen esir
lere verilen kağıd'dan kastı Gülhane Hatt-ı Hüına
yUn.u idi. Böyle olunca Şinil.si'nin hükUınet'i temsil 
eden adama bir medhiye söylerken devlet'i temsil 
eden hükümdara saygısızlık etmesi, daha ilk anda 
içine düşdüğü bir çelişme idi. Kaldı ki Gülhane Hatt-ı 
Hümayunu'nda münevevr ve vatanperver hükümdar 
Sultan Abdülnıecid'in büyük hissesi vardı ve Şina
si'nin küçük Divan'ında bu hükümdar için söylenmiş 
medhiyeler ve Abdülmecid Han çok yaşa! nakarat
lı, bir marş sesleniyordu. Onun aleyhinde olduğu 
Padişah Sultan Abdüllaziz' di. Fakat padişahlığa 
karşı cephe alışı daha önce oldu. 

Bunlar, Tanzimat'ın hemen bütün ediblerinde 
rastlanan tezadların ilklerindendi, ve olgun düşünce
lerden ziyade genç duyguların ifadesiydi. Şinasi bir 
büyük adam olarak tanıdığı, Reşid Paşa'ya Padişah'
dan üstün bir değer vermekle kalmamış ; aslında, dini 
şiirlerde yazmış bir şair olduğu hil.lde ; devrinin bu 
mevzudaki hassasiyetinin de üstüne çıkarak ; Reşid 
Paşa'yı bir çeşid peygamber saydığını söylemekten 
çekinmemişti : 

Aceb midir medeniyyet resfilü dense sana 

ıo Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tariıhi, 
Yeni Tavir-i Efkar:, 1 909, sayı: 269: "Şinasi Efendi, 
Fezail-i müktesebiyle nisbet kabul etmiyecek, bazı 
garaib-i ahlakıyyeyi Cami, idi. Ezcümle mütevah
hi, denilecek kadar merdümgiriz idi ve gaayet mü
tevehhim olduğundan kimseye emniyet etmez ve 
kimse ile uzun uzadıya görüşmezdi." 
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gibi, yahud : 
Sensin o! fahr-ı cihan-ı medenlyyet ki heman 
Ahduıı. vakt-i saadet bilür ebna-yı zaman 

gibi mısralarında böyle bir ifade vardır. 

* 

Şinasi, Paris'den annesine yolladığı bi'r mektupta : 
"Din ü devlet ü vatan Ü milletim yolunda kendimi 
feda etmek isterim." demişti. Bir kimsenin din, devlet, 
vatan ve millet yolunda kendini feda etmesi, Türk ta
rihinde yeni bir şey değildi. Bunun asırlar içinde sayı
sız misali vardı. 

Fakat bunun söylenişi yeniydi. Bilhassa vatan ve 
millet yolunda canını verecek kadar, bu varlıkların 
kudsiyetini kavramış olmakla, devrin modası oluşu 
dolayısıyle, Avrupai bir çeşni vardı. Buna Şinasi'nin 
Paris'de iken, vatanına karşı duyduğu hasret de ilave 
olunabilirdi. Hatta Paris'de kendini teselli için söyle
diği : 

Ne gam uçub vatanımdaıı 'ba'id düşdümse 
Yapar garib kuşun aşiyKıw:U Allah. 

mısralarında bile böyle bir vatan hasreti aşikardı. 
Ama, vatan yolunda kendisini feda etme'nin manası, 
ileride, Namık Kemal'in şiirinde gelişecek olan yeni 
bir mana idi. 

Bundan başka, Şinasi, Tercüman-ı Ahval'in in
tişarı dolayısıyle gazeteye manzum tebrik gönderen
lerden Vecdi Efendi ile Kazım Bey'e, yine manzlım 
olarak verdiği cevapta : 

Ey vatan şairi tekriz ile zatındır eden 
Bu varakparemizi cümleden evvel tezyin 
K.aseın olsun şeref-i millete kim liyıkdır 
Ehl-i dil gayret-i milliyyeni etse tahsin 

mısralarından görüldüğü gibi vatan şairi, şeref-i 
millet, gayret-i milliye gibi yeni terkipler kullanı
yordu. Bu terkipler Tanzimat edebiyatında gün geçtik
çe gelişecek, yeni ideolojilerin ilk ifadeleri arasında idi. 

Şinasi, bir başka yazısında devlet-i meşruta 
tabirini kullanmış11  açık söylememekle beraber, ka
nunlara bağlı devlet anlayışına tarafdarlık göstermişti. 

Onun diğer mühim bir sözü de Tercüman-ı Ahval 
Mukaddimesi'ndeki "Gayr-ı resmi bir gazetenin de
vamlı olarak çıkarılmasında her nasılsa şimdiye kadar 
nıillet-i hikime'den hiçbir kimse ihtiyar-ı zahmet 
etmemiştir." cümlesidir : Bu cümlede kullanılan mil-

11 Şinasi, Roma Mes'elesi, Tasvir-i Efkar, 1, 
1862. Burada imzasız olarak çıkan bu yazı, sonra· 
dan Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar' da imzalı olarak 
basılmışbr. İst. 1876, S. 273. 

(Yeni harflerle nefri için Bkz. Şinasi, Makale
ler ; Fevziye Abdullah Tansel,, Ank. 1960, S. 1 7- 18.) 
(Bu kısa makalede Papalık idaresinin Ruhani bir hü
kumet halinde kalarak Hükumet-i dünyeviyye 'ıini 
İtalya Kırallığı gibi meşruti bir devlete bırakması 
müdafa ediliyordu.) 

863 

let-i hikime tabirine Şinasi'den sonra, diğer Tanzi
mat ediblerinde de rastlanır. Bu anlayışa göre "Os
manlı topluluğu içinde Türk milleti, asıl bakim 
milletdir ki, bu görüş ilk Tanzimat edibleri tarafın
dan açığa vurulmayan bir Türkçülük çehresindedir.12 
Şinasi'nin Mustafa Reşid Paşa medhinde söylediği 
kaside-i N uniyye'sindeki : 

Runı'a bir Avrupalı büt vereli revnak ü şan 
Reşk-i ikliın-i Frenk olmadadır Türkistan 

beytinde ve çok açık bir Avrupa hayranlığı yanında 
kullanılan Türkistan tabiri de Türk hakimiyeti al
tındaki Osmanlı ülkesi manasındadır. Anadolu ve 
Balkanlar Türkiyesine Türkistan denilişine, ileride, 
Namık Kemal'in eserlerinde daha sık ve daha milli
yetçi bir görüşle rastlanacaktır. 

Şinasi'nin böyle yazılarındaki yeni mefhumlar, 
umumiyetle bir vuzuh taşımaktan uzaktır. Devrin 
icabı olarak bu mefhumlar üzerinde lüzumlu izahat 
yapılmamıştır. 

Mesela Şinasi, Yunanistan'a dair bir makalesin
de : "Şimdiki Yunanlılar, Cumhuriyet idiresi'nin 
rabıta-i kıvamı olan saıfatlardan ari oldukları içn dai
mi surette cumhuriyet şekline girmeleri hal-i hazırda 
mümkün olamaz." gibi bir düşünce halinde söymelek
le beraber Cunıduriyet idaresi'nden ve bu idare'nin 
(milli ve içtimai) bir kıvam mes'elesi olduğundan 
(imzasız olarak) bahsedebilmiştir. (Şinasi, Makale
ler, F. A. Tansel neşri, Ankara 1 960, S. 25.) 

Türk edebiyat ve neşriyat hayatına önce Şina
si'nin kalemi ile girip yerleşmeğe başlamıştır. 

* 
Şinasi'nin şiirde yaptığı diğer yenilikler, dikkatli 

bir inceleme ile görülebilecek şeylerdir. Çünkü Şina
si'nin nazmında şekil bakımından hiç bir yenilik yok
tur. O da Divan şairleri gibi, münacaatlar, kasideler, 
gazeller ve nazireler söylemiş ; devrinin bazı inşaatı 
hakkında veya doğum ve ölüm hadiseleri için tarih
ler düşürmüştür. 1• Ancak bütün bu manzlımelerde 

ı2 Tanzimat'ın bu birinci devri tairlerinde 
Türkiye milliydçiliği fikri bulunmakla beraber, on
lar, bu ideallerini, diğer mevzularda olduğu kadar 
çok ve yüksek sesle söylememitlerdir. 

(Bu hususta Bkz. Namık Kemal ve Türk-Osman
lı Milliyetçiliği, Namık Kemal bölümünde.) 

ıa Bu tarihlerden biri annesinin ölümü İçin· 
dir: Şinasi, Paris'e, ihtiyar ve alil annesini İstanbul'· 
da bırakarak gitmi,ti. Fethi ıPata'ya verdiği dilek
çede.. yalnız kalacak annesine de bir tahsisat ayrıl· 
masını rica etmiş ve bu dileği, Retid Paşa'nın bir 
tezkeresi ile, hükumet ve Saray tarafından kabul 
edilmişti. 

Paris'den annesine yolladığı mektuplarda çabuk 
döneceğini bildirerek onu teselli ediyordu. Bu anne, 
Şinasi P•ris'de iken, lstanbul'da vefat etmittir. Bu 
ölümün Şinasi'ye söylettiği tarih mısra'ı da şudur: 

Alemi ıkıldı fda vaİidem Esma Hanım 
(Tam tarih: 1 269 : 1844) 
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Şinasi'nin tamamiyle klasik bir Divan şairi gibi hare
ket etmediği ve divan şiirinde de mevcud bazı küçük 
değişiklikler ya.ptığı söylenebilir. Mesela, içinde : 

Etdin izad bizi olmuş iken zulme esir 
Cehlimiz sanki idi kendimiz� bir zencir 

beyti bulunan Kaside-·i Raiyye'sini, kaside ismi ve ka
side karakteri taşıdığı halde, mesnevi şeklinde yazıl
mıştır. Ayrıca gerek bu manzumesinde gerek yine 
Reşid Paşa için söylediği diğer kasidelerinde Paşa'nın 
ismini ve hizmetlerini ehemmiyetle belirtmiştir. Onun 
yaptığı ıslahata : 

Muhyi-i devlet ü din muhteri'-i Tanzimat 

gibi mısralarla, bilhassa temas etmiştir. Bu sebeple 
Şinasi'nin kasideleri, bazı divan kasidelerinde olduğu 
gibi, herhangi bir büyük adam'a takdim edilebilir 
elastikiyette değildir. Hatta Şinasi, Reşid Paşa'nın şah
sından ziyade icraatını öven mısralarinda daha sağ
lam bir ifade kullanmıştır. 

Şinasi'nin manzumelerinde dikkate değer bir nok
ta da bu şiirleri, eski Türk nazmında olduğu gibi, 
mısra ve beyitler üzerinde işlemekle meydana getiril
miş teksifi bir güzellik anlayışından ziyade, bütün 
manzumeyi bir fikir etrafında söylemeğe yönelmiş, 
realist bir anlayış'la nazın etmiş olmasıdır. 

Küçük divanındaki samimi ve berrak Müni
caat'ında, ilahi İsİJYllİ, diğer (Allah'ı ifadeye çalışan) 
manzılmesinde, Kaside-i Raiyye'sinde, Arz-ı Ma
habbet isimli, sade ve samimi aşk şiirinde ve La Fon
taine tarzı, küçük manzum masallarında göze çarpan 
bir nokta budur. 

Onun manzumelerinde yegane çekici unsur, bil
hassa kendi devri için ,,yeni" olan fikri unsur'dur. 
Bunun içindir ki Şinasi, bir edebi devrin kurucusu ol
duğu halde Türkiye'de bir şiir hatta nazım ekolü kur
muş sayılamaz.14 

O kadar ki Divanında bir inci şiir gibi parlayan 
tek beyit, Nedim'i hatırlatan bir şiiriyetle söylenmiş : 

Ey nev-nihal-i işve Bahariyye semtine 
Bir sünbüli havada hiriimiu. olur mu.sun 

beytidir ki o da kendisinin değildir.15 Fakat Şinasi, 
manzum ve bilhassa mensur yazılarındaki yeni fikir
lerle, başta Namık Kemal olmak üzere, Ziya Paşa ve 

H Şinaai'yi nazım ı&haıında takip ederek ba
f&rıya ula9mıt h�rhangi bir kimse göstermek kolay 
değildir. Onun yalnız safi Türkçe diye iaiınlendirdi· 
ii tarzda, bir iki zayıf takipcisi olmuştur, Halet Bey�. 
in Dolap Mecmuaıı'nda neırolunan: 

Dü§künüm bir saçı kare gözü kare güzele 
Sevgisiyl� bana gündüz geceden k!re -güler 

beyti, Jimdilik,, böyle bir ihtimali düfündüren, mÜn· 
ferid vak'alar arasındadır. 

10 Bu beyit, Sutlan ikinci Mustafa zamanııı· · 
da Kapucıba,ı, Şinasi Mehmecl Ağa'ya aiddir, Ken· 
disine Şinasi-i Kadim de denilen Mehmed Ağa, Tan• 
;ı;izat Edebiyab'nın ku1·ucıuu Şina•� ilı:o k;ı.rıttırılnı;� 
olrr;•lıdır. 
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Recaizade Ekrem gibi, Tanzimat devrinin en tanın
mış simaları üzerinde ciddi bir tesir uyandırmıştır. 
Nesri Nazımının çok üstündedir. ve Şinasi yeni Türk 
edebiyatına asıl bu nesirle öncülük etmiştir. 

Eserleri 

* 
Şinasi'nin en mühim eseri 
gazete'leri ve bu gazeteler
deki nıakale'leridir. Tama-
miyle Fransa'daki örnekle

rinden mülhem olan bu gazete makaleleriyledir ki Şi
nasi, Avrupai Türk edebiyatının küşad resmini yap
mıştır. Türkiye'de makale ve bilhassa baş makale nevi, 
onun elinde canlanmış, Şinasi, bu yolda, resmi ve yarı 
resmi gazetelerin dışında, ilk serbest muharrir olarak 
(mümkün olan) hür makale örneklerini verıniştir. 

Şair Evlenmesi adlı komedisini Tercüman-ı Ah
val'de tefrika edeceğini haber veren muharrir, bu ga
zetenin ilk sayısında tefrika'nın ne demek olduğıınu, 
sualler ve cevaplar halinde yazdığı (imzasız) bir makale 
ile tanıtmış, böylelikle hem bu çeşit bir makalenin hem 
de bir gazetede tefrika edilen ilk Avrupai eserin müel
lifi olmuştur. Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i 
Efkar'da neşrettiği, imzalı, imzasız makaleler, ekseriya, 
fıkra ölçüsünde kısa yazılar olup, söylenecek sözü olan 
bir insanın, sözü uzatmadan ifade etmesi bakrmından, 
örnek ve öğretici bir üslup husılsiyetine sahiptir. 

Bu makalelerin kısa yazılmasına ; mevzularının 
hassasiyeti dolayısıyle, tafsilat vermekten doğacak teh
likenin de bir sebep teşkil etmesi çok tabiidir. 

Bu makaleler, gazete'nin ehemmiyeti, tefrika'nın 
ne demek olduğu, bazı mühim kitapların tanıtılması, 
devlet idarelerine dair imalı yazılar ; Karadağ İsyanı, 
Yunanistan'da hükumet tarzı, Çerkes ihtilali mes'e
lesi, Rus gazetelerinin Türkiye aleyhindeki neşriyatı, 
Yahudi meseelesi, sanai, ekonomi politik, maliye v.b. 
gibi siyasi, edebi içtimai, mali ve kültürel mevzıllar 
üzerinde yazılmışlardır .16 

Tasvir-i Efkar ve Ruzname-i Ceride-i Havadis 
gazetelerinde, Şinasi ile Said Paşa arasında açılan bir 
dil ve gramer münakaşası ise 4 ay süren bir tartışma 
mevzuu olmuş ve bu münakaşa Türk matbuatında 
y;ıpılan ilk Avrupai tenkid polemique örneği sayılmış
tır : Şinasi, Said Paşa'nın bir makalesinde kullandığı 
Mes'ele-i mebhusetün anha ;  tercüme-i salife
tü'z-zikr ve tfil ü diraz gibi tabirleri muharririn 
kendi icadı veya "eser-i taklidi" olarak göstermiş 
ve Türkçedeki bu gibi tasarrufların bir esasa dayan
ması lüzılmuna işaret etmiştir. 17  Uzun süren müna
kaşayı, Şinasi, ciddiyetle yürütmüş, itirazları süku
netle karşılamış, mes'eleyi şahsıyet davası haline ge-

16 Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i 
Efkar'da çıkan, muhtelif mevzulardaki 24 makalesi· 
nin, yeni harflerle, izahlı neşri için Bkz. Şinasi, Ma· 
kaleler, Hazırlayan: Fevziye Abdullar Tansel, Dün· 
Bugün Yayınlan, Ankara, 1 960. 

17 Şinasi'ye göre bu terkipler, mebhusü anh, 
dur ü dıraz ve salifüz zikir şeklinde olmalıydı. 
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tirmeden, soğuk kanlı ve ağır başlı bir dil  münakaşa
sının nasıl yapılacağı hususuncfa iyi bir örnek ver
miştir. 

Durib-ı Emsal-i Osmaniyye : Daha Tercüman-! 
Ahval'in ilk sayısına yazdığı takdim makalesinde "gi
derek umüm halkın kolaylıkla anlayabileceği bir lisan 
kullanacağını haber veren Şinasi, bu halk dili yanında 
bir halk felsefesi diye kabul ettiği ata sözlerine de bü
yük değer vermiştir. 

Daha 185 1-52 de, Paris'de iken toplayıp sırala
ma;ya başladığı, Türk ata sözleri üzerinde uzun müd
det çalışmış ; bunları görebildiği kadar, Divan şiirin
de atasözlerinden mülhem veya atasözü mahiyetin
deki mısralarla karşılaştırmış, hatta Türk atasözleri
ni başka dillerdeki benzerleriyle de karşılaştırmaya 
çalışarak eserini mümkün olduğu kadar ilmi usuller
le tertibe ga;yret etmişrir.18 "Durib-ı emsal ki hik
metü'l-av:iındır, lisanından sadır olduğu mil
letin nıWyyet-i efkarına delalet eder. 'Durub-ı 
emsal-i Osmaniyye ise cümleten ma'nidardır." 
diyerek, onları niçin, nasıl topladığını izah eden Şina
si'nin, bu es.erini de halkcı bir zihniyetle hazırladığı 
aşikardır. Durı'.ı.b-ı Emsal-i Osmani ilk defa 1 863 de 
Tasvir-i Efkar Matbaası'nda basılmış, ·aynı eserin 
1870 de ikinci ve daha geniş biı: tab'ı yapılmıştır. 

* 

Şinasi'nin Türk Edebiyatı'n
Şair Evlenmesi da Avrupai bir yenilik sayılan 

diğer. mühim eseri, Şair Ev
lenmesi'dir. Şair Evlenmesi, Türkiye'de Avrupai tarz
da yazılan ve neşrolunan ilk tiyatro eseri'dir.19 Eser, 

18 Ömer Faruk Akün, Şinasi madd. TJ.A. 
s. 558. 

19 Kitabımızın bundan Önceki bölümlerinde, 
sosyal bir ihtiyaç�dan doğan tiyatro'nun Türk top· 
lulukları arasında da eski devirlerden beri var olu
§U Üzerinde durulmuştur. Türk medeniyetinin daha 
ilk çağlannda dini törenlerden doğma bir tiyatronun 
varlığını düşündürecek sebepler gösterilmiştir. 

Şairlerine Oyun ismi veren bir kısım Türkler
den başka, bilhassa Cök-Türk'ler Ergenekon'dan 
Çıkış hatırasını temsil eden ve tiyatroya çok benzi
yen milli ve dini bir tören yapıldığını biliyoruz. 

Eski Türkler arasında, esasen bir Şark tirat· 
rosu olan Gölge Oyunu ile Kukla Oyunu gibi tiyat
ro çeşitlerinden de o bölümlerde bahsedilmittiı·. 

İslam Medeniyeti çağlarında,, Yüksek Zümre 
Edebiyatı, tiyatroyu halka bıraktığı için, bu çetit 
oyunlar, daha çok bir Halk Edebi:vatı hareketi ha· 
linde yafamıtbr. Halk toplulukları kartıaında bir nevi 
monolog söyliyerek, tek başlarına zengin ve taklitli 
tiyatrolar oynayan Meddah'lardan batka; Karagöz, 
Kukl-a Oyunu ve Ortaoyunu da o asırlar balk ha
yatının çeşitli ve karakteristik sahnelerini aksettiri• 
yordu. Halkımız sosyal hayatımızın bozuk giden ta
rafların�, aramızda yaşayan komik tipleri, büyük bir 
ustalıkla sahneye getirmişti. Bütün bu oyun"larda 
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bir perdelik, küçük bir komedidir. Bazı yerli tipleri, 
birkaç çizgi ile ve muvaffakiyetle canlandıran bu ese
riyle, Şinasi Batı tesiri altında fakat yerli malzeme ile 
işlenmiş, milli bir tiyatro örneği vermiştir. 

Eserin mevzuu ve kahramanları halk hayatından 
seçilmiştir. Komedinin tertibinde vak'a ve hareket 
zenginliğinden ziyade bu halk tipleri'nin canlandırıl
masına dikkat edilmiştir. Muharrir halk hayatında ve 
eski halk tiyatrosunda, dram unsurundan daha zengin 
bir komedi zekası bulunduğuna bilhassa dikkat etmiş
tir: 

"Şairliğe özenmesinden ve hoppalığından başka 
meziyeti ve herhangi bir geliri olmayan Müştak Bey, 
oturduğu mahalledeki iki kız kardeşten, yaşca küçük 
fakat boyca büyük olan Kumru Hanım'ı sever. Araya 
Ziba Dudu, Habbe Kadın gibi kılavuz ve y·�nge kadın 
lar koyarak sevgilisi ile nikahlanmaya muvaffak olur. 
Halbuki aynı kadınlar ve mahalle imamı, delikan
lıya bir oyun oynayarak, kızların boyca değil, yaşca 
büyük olanı ona gelin getirirler. Bu geçkin, çirkin ve 
kanbur kızın yüzünü bile görmeğe tahammül edemi
yen delikanlı, fenalıklar geçirmeğe başlar. Onu, içine 
düştüğü müşkül durumdan, ağır başlı arkadaşı Hik
met Efendi, imamın yan cebine bir kese akçe koymak 
suretiyle, kurtarır. 

İmam, bu İşte bir yanlışlık olduğunu anlamaya 
başladığını ; kendisinin bu delikanlıya büyük kızı, 
fakat yaşca değil boyca büyük kızı nikahladığını söy
ler ve genç şairi narin endamlı sevgilisi Kumru Hanım'a 
kavuştururlar." 

Eserde bu tiplerder. başka Batak Ese isimli bir 
mahalle bekçisi, Atak Köse adında bir mahalle süp
rüntücüsü ve daha bir takım mahalleli vazife alırlar. 

Şair Evlenmesi, oldukça başarılı bir halk ve sahne 
dili ile yazılmıştır. Muharrir, eserinin sonuna, Şair 
Evlcnmesi'nin ,,Bil'iltizam lisan-1. avam üzere ka
leme alının1.ş bulunduğunu söylemeği ihmal etmemiş
tir. Bu eserde bütün şahısların temsil ettikleri tip'lere 
mahsus bir lisan kullandıkları görülür. Kılavuz ve 
yenge kadınların konuşmaları, karekteristik mahalle 
kansı cümlcleriyledir. Bekçi ve çöpçü ise Anadolu 
köylülerine mahsus bir şive ile konuşturulmuştur. 

Yedinci fJ.kra 

Müştak Bey - Ziba Dudu - Habbe Kadın - Ebüllaklaka 
Batak Ese - Atak Köse - Hikmet Efendi 

Atak Köse - (Arkasından küfe ve bir elinde kü
rek ve bir elinde süpürge ile) İstemeyüz. 

Türk balkının komedi dehası'nın yarattığı kuvvetli 
tipler ve zeki nükteler, dünkü tiyatromuzdan bugüne 
kalmıf kıymetli miraslardır. 

itte Türk Edebiyatında Avrupai tiyatro, Şinaai'
nin bu miraslardan da faydalanmak suretiyle yazdığı 
eserle batlamıtbr. 

(Avrupai Türk tiyatrosu hakkında, ileride 
Tanzimat Devrinde Tiyatro batlıklı bölüme bakınız.) 
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Hikmet Efendi - (Dahi Atak Köse'nin arkasın
dan yetişerek) Ne istemiyorsunuz. 

Atak Köse - Ben ne bileyim ! Mahalleli is
temeyüz diyo, ben de öyle diyorum. Elbette on
ların böyle demesinde hakkı vardır. 

Hikmet Efendi - Ay, mahallelinin neden 
hakkı var? 

Atak Köse - Hakkı olduğunu pek yavuz 
bilürün emme bak, doğrusu neden hakkı olduğu
nu bilmen. 

Hikmet Efendi - Öyleyse bilmediğin şeye 
neye karışıyorsun? 

Atak Köse - Vay, neye karışman? Ben de 
bu mahallenin galbur üstüne gelenlerinden değil 
miyin? 

Hikmet Efendi - Sen kim oluyorsun? 

Atak Köse - Daha hala sen benim kim ol
duğumu bilmiyo musun? 

Hikmet Efendi - Hayır. 

Atak Köse - Öyleyse sen de bilmediğini 
neye soruyorsun? Hay cahil hay ! Şimdi tutup 
da sana anlatacak mıyın ki, ben dehheeeyy öteki 
mahallede kiracıyın ve bu mahallede süprüntü
cü başıyın diye. 

Hikmet Efendi - Hay şaşkın hay ! 

Atak Köse - Senin de aklın olsaydı benim 
gibi şaşkın olurdun. Haydi oradan süpürüver 
bakalım. 

Ebüllaklaka - (Müştak Bey'i göstererek) Vay, sen 
şunun gibi bir kabahatliye sahabet ediyorsun 

ha?.. Rıza-yı kabahat aynı kabahattir. Sen de 
onun gibi cezaya müstahaksın. 

Hikmet Efendi - Aman efendim, ben kendi 
kabahatimi anladım, ama onun kabahati ne 
oluyor anlamadım. 

Ebüllaklaka - Daha ne olsun? Kendisine 
nikah etti!=im kızı istemiyor da onun küçüğünü 
istiyor. Bu· ne demektir? 

Hikmet Efendi - Efendim, gazaplanmayınız. 
(Gizlice bir para kesesi göstererek) Küçük kızı sen
den isteriz. 

Batak Ese - Efendi, nedir o? Rüşvet mi alı
yorsunuz? 

Ebüllaklaka - (Batak Ese'ye) Ben öyle şey mi 
kabiil ederim? İstemem (Gizlice Hikmet Efendi'
ye) Yan cebime ko. 

(Hikmet Efendi keseyi onun yan cebine koyar.) 
Atak Köse - Gizlice yan cebime ko mu di

yorsunuz? 

Ebüllaklaka - Hayır yan canibiınde durma, 

git, diyorum. Ta ki benden şüphelenmiyesiniz. 
Batak Ese - Galiba parayı almışa benziyor

sunuz. 

Ebüllaklaka - Haşa sümıne haşa ! .. Eğer ben 
paraya elimi sürdümse ellerim kırılsın. 
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Hikmet Efendi - Aman efendim, hakikat 
her ne ise layıkiyle meydana çıkarın da, ona 
göre şanınıza düşeni işleyin. 

Ebüllaklaka - Böyle kibarane yoluyle mera
mınızı ifade buyuruşunuzdan gönlümdeki hid
det gitti de yerine merhamet geldi. (Mahalleliye) 
Yahu ! Mahalleli ! Ben bu işte başka bil- türlü 
hakkabiyet görmeğe başladım. Ziri sonradan 
hatırıma bir şey geldi. 

Mahalleli - Nedir o ?  

Ebüllaklaka - Kani "nikahını kıydığun ha
nım büyük kızdır" diye deminden ikrar etmiş
tim ya. 

Mahalleli - Öyle ya. 

Ebüllaklaka - Fakat "büyük kız" demekten 
muradım, yaşta büyük değildir. Boyda büyük 
demek manasınadır. Zira büyük kız kırk yaşım 
geçmiş olduğu halde damat beyin dengi ola
maz. İşte benim bildiğim bukadardır. Her bir 
zamanda, ve her mekanda, böyle doğru.casına 
şahadet ederim. 

Batak Ese - Siz buncalayı.:n dil ile ikrar et
dükten geri biz de kabl (kalb) ile tasdik ederüz. 

Mahalleli - Hay hay ! • •  
Ebüllaklaka - (Habbe Kadın'a) Yenge kadın, 

boyda büyük yini yaşta küçük olan asıl gelin 
hanımı var getir. Kendi elimle damat beye tes
lim edeyim bir daha yanlışlık olmasın. (Hikmet 
Efendi'ye) Daha başka bir yanlış obnuş şeyler 
varsa söyleyin onları dahi hasbice düzelteylın. 
Zira bu makule hayırlı hizmette bulunmağı 
kendime bir büyük iftihar bilirim. 

Batak Ese - (Müştak Bey'e) Beyefendi, demin
den size dediğim ilafların hepiciği şağa içindi. 
Sizi gasavetiniz vaktinde guldürüp eğlendirmek 
isteyodum. 

Atak Köse - (Hikmet Efendi'ye) Efendi?n, 
tövbe olsun, bir daha mahallenin süpürüntüsün
den başka bir işine garışursam adam değülüm. 

Eserde halk tiyatrosundan alınmış tekerleııne'
ler; Arapca, Farsca sözlerin Türk halkı arasında, gılya 
başka bir söz gibi anlaşılarak alaya alınması tarzında 
söylenen cinaslı sözler nevinden, dikkate değer bir 
Karagöz ve Ortaoyunu tesiri vardır. (Mesela Atak 
Ese, tiyatroya tarator der ; ferasetlıl sözünü feres atlı 
şeklinde anlar. İmam, kendisine teklif edilen kese için 
,,İstemem, Yan cebime ko" der. Bu harekete itiraz 
edenlere :" -Hayır yan canibimde durma, git, diyo
rum." diye vecap verir.) 

Her halde Şinasi, Türk halk tiyatrosu incelikle
rini, Fransız, bilhassa Moliere komedisiyle birleştir
meğe çalışmış ve bu teşebbüsünde muvaffak da olmuş
tur. 

Şinasi'nin saray tiyatrosunda oynanmak için ha
zırladığı anlaşılan20 Bu eserinin te'lif tarihi 1859 dur. 

20 Ömer Faruk Akün, aynı madde, S. 557. 
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Eser, önce iki perde olarak yazılmış fakat sonra bütün 
bütün vak'a, bir perdede toplanmıştır. 1 859 senesi, 
Fransızcadan ilk defa bir roman tercümesi yapan 
Yusuf Kim.il Paşa'nın da Telem.aque romanını 
dilimize çevirdiği tarihdir. Böylelikle 1 859 yılı, bir yıl 
sonra, kat'i olarak başlayacak Avrupai Türk edebiya
tı için en yakın bir basamak olmuştur. 

Şair Evlenmesi, önce Tercürnan-ı Ahval Gaze
tesi'nde tefrika edilmiş ( 1860) ve aynı yıl içinde, aynı 
gazetenin basımhanesinde kitap halinde basılmıştır. 
Bu eseri, yalnız bir defa, Ruznamı-i Ceride-i Hava
dıs Gazetesi kocakarı masalı diye takdim ve tenkid 
etmiştir.21 Bu, gazete satışı rekaabeti dolayısıyle ya
pılmış münasebetsiz bir tenkidden başka bir şey de
ğildir. 1 873 de Selanik'de ikinci baskısı yapılan Şair 
Evlenmesi'nin almancaya tercümesi ve 1960'a ka
dar devam eden diğer baskıları hakkında bilgi Türkçe 
İslam Ansiklopedisi'nin Şinasi maddesinde ve Şair 
Evlenmesi'nin Fevziye Abdullah Tansel neşrinde
dir.22 (Ankara 1 960) Yazıldığı tarihden bu yana, 
Türkiye'de defalarca temsil edilen eser, İstanbul şehir 
tiyatroları Türk kasikleri repertuarına da girmiş ve 
tiyatro tarihimizdeki yeri ve değeri, hakkında yazılan 
çok sayıda yazı ile belirtilmiştir.23 

* 

Şinasi'nin şiir saha
Tercüme-i Manzume sında neşrettiği ilk 

eser, sonradan Ter
cüme-i Manzume adını verdiği, küçük bir şiir kitabı
dır. Bu eser, ilk defa 1 859 da taş basması usuliyle, 
Fransızca Courier d'Orient Gazetesi sahibi ve Şi
nasi'nin yakın dostu Jean Pietri'nin matbaasında 
basılm.ştır. 

Şinasi'nin ,,Fransız lisanından tercüme etdiğim 
bazı eşardır." başlığıyle neşrettiği bu kitapta Racine'
den, Lam.artine'den, La Fontaine'den, Gilbert 
ve Fenelon'dan tercüme edilmiş, umlımiyetle küçük 
nazım parçaları vardır. Türkçe söyleyiş ve Türkçe 
mısra mimarisi bakımından yine umumiyetle başarılı 
olmayan bu tercüme parçalar, Fransızcadan Türkçe
ye ilk şiir tercümeleri olmak bakımından ehemmiyet
lidir : Şinasi'nin Fransız şiirini Türkçeye getirmek ; 
Fransız tiyatrosunu Türk tiyatro an'anesiyle birleştir
mek yolundaki bu hareketleri, bir yıl sonra, ( 1860 da) 
Tercüman-ı Ahval'in neşri ile kat'ileşecek Avrupai 
Türk edebiyatının ilk adımları olmuştu. Bu tercüme
lerde dikkate değer bir nokta, şiirlerin asıl şekilleri 
ne olursa olsun tercümelerinde divan şiirinde kullanı
lan şekillere uyulmuş olmasıdır. 

Şinasi, bu küçük kitabını 1 870 de Tercünıe-i 
ManzWıme adıyle tekrar bastırmıştı. Aynı eser 1 885 

21 25 Cemaziyel'evvel 1277, No: 29 
22 Bkz. Bir de, Mustafa Nihad Özön neşri, 

ikinci baskı, lat. 1943. 
23 Bibliyografya için Bkz. Ömer Faruk A'kün, 

aynı madd. 
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de Ebüzziya tarafından bastırılan Divan-ı Şinıisi'
nin sonuna da ilave edilmiştir. Aynı eserin Süheyl Be
kem tarafından hazırlanan, izahlı bir neşri, 1 960 da, 
Ankara'da Dün-Bugün Yayınevi tarafından yapılmış
tır. 

* 

Şinasi'nin şiirleri, sa-
D ivan-ı Şinasi yıca az olmasına rağ-

men Divıin-ı Şinasi 
adı verilen bir kitapta toplanmıştır. Bu şiir kitabını 
Şinisi, önce 1 862 de Müntehabat-ı Eş'ar adıyle neş
retmişti. 1 870 de yine Şinasi tarafından ve yine Tas
vir-i Efkar Matbaası'nda ikinci baskısı yapılan bu 
eserin üçüncü tab'ı, şairin vefatından bir yıl s�nra 
( 1 872) Matbaa-yı Amire'de yapılmıştır. Dördüncü bas
kısı, 1 885 de Kitabhane-i Ebüzziya neşriyatı arasında 
ve Divan-ı Şinasi adıyle neşrolunmuştur. 1 894 de tek
rarlanan bu baskıdan sonra eserin 1 945 de Mualla 
Anıl tarafından ve 1960 da Süheyl Bekem marifetiyle 
altıncı ve yedinci baskıları yapılmıştır. Son baskı, 
Dün-Bugün neşriyatı arasında tertipli ve izahlıdır. 

Bu esere şairinin Müntehabat-ı Eş'ar adı koy
masına rağmen Ebüzziya tarafından Divan denilmesi, 
bir bakıma doğrudur : Bu küçük divanı teşkil eden 
manzumeler, tarnamiyle Divan şiiri'nin şekilleriyle 
tertiplenmiştir. Şiirlerde kullanılan vezin de yine mün
hasıran aruz veznidir. 

Bu Divan'da önce iki mısralık bir tahınid, mes
nevi şekliyle yazılmış samimi ve kuvvetli bir Müna
cat, bir ilihi, Tehlil ve tevekkül isimlerini taşıyan 
iki kıt'a ve beyitler vardır. Bunu takib eden kasıiid : 
kasideler kısmındaki beş kaside'den beşincisi, Nef'i'nin 
bir kasidesine küçük bir naziredir. Diğer dördü Re
şid Paşa medhinde kasidelerdir. (Bunlardan bir ta
nesi mesnevi şekliyle yazılmıştır.) 

Şinasi'nin bu şiirlerini takib eden Gazeliyyat 
kısmında kendi üç gazelinden sonra, Saıni'nin bir 
gazeli ve buna İzzet Molla ile kendisinin nazireleri 
vardır. Şinasi'nin gazelleri, daha ziyade hikemi mahi
yette söyleyişlerdir. 

Bundan sonra Şarkıyyat başlığı altında Sultan 
Abdülnıecid için söylenmiş bir marş ; Medhiyyat 
başlığı altında yine Abdülmecid medhinde, Kapu
dan-ı derya Ali Paşa için medhiye, bir ta'ziyet, bazı 
kıt'alar, Arz-ı Mahabbet isimli, mesnevi şeklinde 
bir aşk şiiri vardır. Bunu Müfredat bölümü'ndeki 
beyitler ve Mesari' bölümündeki tek mısralar takib 
eder. 

Şinasi'nin bu Divan'ında Sultan Abdülmecid için 
medhiyeler bulunmasına mukaabil Sultan Aziz adına 
tek bir mısra bulunmaması dikkati çeker. Tek mısra
larının sonuncusu olan : 

Milletim nev-i beşerdir vatanım riiy-ı zemin 

söyleyişi ise, Türk edebiyatına (hünıaniste) Fransız 
solculuğundan aksetmiş ilk söyleyiştir. 
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Kitapta, bundan sonra Tevarih başlığı altında, 
muhtelif inşaat ve vefatlar için düşürülmüş tarihler 
yer almıştır. 

Şinasi Divanı'nın diğer dikkate değer bölümü 
Hikiiyat başlığı altında La Fontaine tarzında yazıl
mış fableler kısmıdır. 

Bunlar, Tenasüh, Eşek ile Tilki Hikiiyesi, 
Karakuş Yavrusuyle Karga Hikayesi, Arı ile 
Sivrisinek Hikayesi gibi, küçük ve satirik manzu
melerdir. Divan'da bunları bazı küçük hiciv'ler ta
kib eder. 

Bugünkü bilgimize göre edebiyatımızda ilk defa 
Fransızca şiir söyliyen şair, yine Şinasi'dir: Şinasi, 
kendi manzumelerinden bazı mısraları Fransızcaya 
çevirerek, divanına asıllarıyle birlikte ilave etmiştir. 

Bunlar arasında Münacat'ındaki iki beyitin Fran
sızcaya tercümesini, bir fikir vermek için Türkçesiyle 
birlikte buraya alıyoruz : 

&lı : 

PidişibAnın odur pidişeh-! lem-yezeli 
Saltanat sürmededir kendiliğinden ezeli 
Devlet-! hassı beki üzre olunmuş büayad 
Öyle devlet ki anın hükmüne olmuş mün.kad 

Tercümesi :. 

O grand Dieu, roi des roi, nıaitre de la aature 
De toi-meme regaant de toute eteraite 
Ton empire est foade sur l'immortalite 
Empire que regi ta libre dictature 

* 
Şinasi, bunlardan başka, uzun ve ciddi bir çalt5-

ma ve araştırma ile Türkçenin bir lugat kitabını mey
dana getirmeğe koyulmuş, bu hususta Littre gibi, 
P. de Courteill gibi tanınmış lugat ve Türkiyat alim
leriyle de istişarelerde bulunmuştur. Lugatini Tı harfine 
kadar tamamlayan müellifin bu çok mühim eseri, bir 
ihtimale. göre, varisleri elinde ziyan olmuştur. Ayrıca 
Sarf Ü Nahv-i Türki adlı bir gramer hazırladığı 
bildirilen Şinasi, Türk kültürüne eski asırlara aid bazı 
eserleri neşir suretiyle hizmete çalt5mış ve bu arada 
Katib Çelebi'nin Mizinü'l-Hakk ve Düstôtü'l-Aınel 
adlı eserleriyle, Fatin Tezkiresi'nin (ilk kısmı'nın) 
ilk baskılarını yapmıştır. 

(Şinıisi'nin diğer neşirleri ile hayatı, eserleri ve 
hakkında bilgi alınacak eserlere dair geniş bibliyog
raffya için Bkz. Ömer Faruk Akün, Şinasi maddesi. 
T. İ. An.) 

Ziya Paşa 
1829-1880 

* 

Avrupai Türk Edebiyatı'nın 
ikinci mühim siması Ziya 
Paşa'dır. Başlangıçta Divan 
edebiyatı kültürüyle yetişen 
ve o yolda şiirler söyleyen 

Ziya Paşa, Batı'ya döndükten sonra, Türk edebiya
tını Avrupai istikaamet vermeğe çalışanlar arasına 
katılmıştır. 
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Edebiyat yoluyle İnsan hak ve hürriyetlerini mü
dafaa etme� ;

. 
eski dil ve sanat anlayışını değiştirerek 

Turk edebıyatına Avrupai fikirlerle mücehhez · t' A A  • ' ıç ı-
maı hır çehre vermek ; halk diline ve halk zevkine 
eğilerek halk şiirinin vezin ve şekillerinden faydalan
mak, Ziya Paşa'nın da değer verdiği ve tatbike çalış
tığı hareketlerdir. 

Ancak Ziya Paşa'nın bu hareketlere sürekli ve 
imanlı bir şekilde bağlı kaldığı söylenemez : 

Ziya :aş�, ne en güzel eserleri olan şiirlerini söy
lerk_en, 

_
eskı dılden ve eski şekillerden ayrılabilmiş ; ne 

de yem ve cesur görüşlerini şahsi ihtiraslardan uzak 
bir mefkureciliğe tatbik edebilmiştir. 

Bu vasıflarıyle Ziya Paşa, bir edebiyattan bir 
baş�a

. �debiyata
. 

geçiş devri'nin, eskiden ayrılmıyan; 
yenıyı ıse tam bır sarılış ve benimseyişle tatbike fırsat 
bulamayan bir temsilcisi olmuştur. 

Devlet ve hükumetle giriştiği mücadelede, zaman 
zaman, karanlık bir siyaset yolu tutup işi şahsıyata 
dökmesi ise onun birkaç büyük ve güzel manzumesin
deki söyleyiş zaferini diğer sahalara yayamayışının 
tabii sebebidir. 

* 

Ziya Paşa, İstanbul'da, Kan-Hayatı dilli'de doğmuştur.2 '  Babası, 
Galata Gümrüğü katiplerin

den, Erzurumlu Feridüddin Efendi'dir. Münevver 
sayılamıyacak bir aile içinde yetişen Ziya Paşa, Def
ter-i A'ınal, isimli hatırat tecrübesi ile Harabat isim
li eserinin manzum mukaddimesinde bizzat verdiği 
bilgiye göre, mesela Fars dilini ve daha bazı bilgileri ; 
Anadolu'lu, arif bir adam olan lalasının teşvikiyle 

, öğrenmiştir. Babası İse, onda, Farsca öğrenmenin 
dinsizlik olacağı fikrini uyandırmıştı.•• 

24 Torunlarından birinin araştırma ve ifadesi
ne göre, doğum günü 1 3  Şubat 1825 dir. Dr. Kaya 
Bilgegil ve Prof. Ken'an Akyüz ise doğum yılının 
1829 olduğunu belirtiyorlar. (M. Kaya Bilgegil Zi
ya Paşa Üzerinde Bir Araştırma, S. 2-4) Kaya

' 
Bil

gegil, ayrıca Ziya Paşa'nın babası Feridüddin Efen
di'nin Erzurum'un İspir kazasına bağlı, Kerab kö
yünden olduğunu tesbit etmiştir. (Aynı eser, S. 5) 
Araştırmacıya göre, Ziya Paşa'nın annesinin adı da 
I tır  Hanım'dır. (aynı eser, S. 6.) 

25 Her kim okur farisi - Gider deynin yarısı 
beytindeki deynin (borcun) kelimesini dinin oku
maktan doğan bir zihniyet, bu amiyane hataya se
bep olmuştur. 

26 Ziya Paşa'nın, öteden beri bilindiği gibi, 
Bayezid Rüştiyyesi'nde değil, Mektelb-i Edeıbiyye'de 
okuduğu da yine Dr. Kaya Bilgegil tarafından tesbit 
edilmi,tir. (Aynı eser, S. 9-1 1  ve 463) Mekteb·İ 
(Uli'ım-ı) Edebiyye, 1 839  da hükumet dairelerine 
şakird yetiştirmek maksadıyle açılmıf bir müessese 
idi. (Aynı eser, S. 9) Ziya Paşa'nın bu mektepteki 
hocaları lsa Efendi ile Numan Efendi hakkında bil
gi için yine aynı esere bakınız.) Bunlardan İsa Efen-



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Önce, Kandil
li'de bir mahalle 
mektebinde okuma
ya başlıyan Ziya 
Paşa daha sonra, 
Mekteb-i Edebiyye
de' okumuş ;26 mek
tepte ve henüz 1 5  
yaşlarında iken, La
lası İsmail Ağa'dan 
dinliyerek Türk halk 
şairlerini tanımış ; 
onların, yine lalasın
dan dinlediği şiirle
rinden zevk almaya 
başlamıştır. Yine 
Mekteb-i U 1 u m-ı 
Edebiyye'& talebe 
iken bazı arkadaş
ları ,hakkında hiciv 
şiirleri yazması, şah
sıyetinin dikkate de
ğer çizgilerindendir. 
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Ziya Paşa, 
1855 de Reşid 
Paşa'nın tavas
sutuyle Saray'a 
alınmış ve Ma
beyn-i Hüma
yun beşinci ka
tipliğine getiril
miştir. 

1 7  yaşlarında 
iken Sadaret Mek
tubi Kalemi'ne ka-

Ziya Paşa 

Saray katip
liği, Ziya Paşa' -
nın hayatında 
mühim bir dö
nüm noktasıdır. 
Genç şair, saray
da Fransızca öğ
renerek Batı kül
tür ve medeni
yetini tanımaya 
burada başla
mıştır. Mabeyn 
Müşiri Edhem 
Paşa'nın Türk
çe'ye Fransızca
dan çevirmeğe 

tip olmuş ve divan edebiyatı sahasındaki kültürünü 
de bu kalemde, devrin bazı Divan şairleriyle bir arada 
bulunarak ilerletmiştir. (şiirde kendilerinden çok is
tifade ettiği, tanınmış isimler arasında tezkire sahi
bi Fatin Efendi ve devrin büyük sofi şairlerinden 
Osman Şems Efendu ( 181 3-1 893) vardır. 

Ziya Paşa'nın Mektubi Kalemi'ndeki memuri
yeti onbir sene sürmüş ve genç şair, burada ; gittikçe 
olgunlaşan şiirleriyle, zamanının Divan şairleri ara
sında, mühim bir yer almıştır. O kadar ki birkaç sene 
sonra, Ziya Paşa ; Hersekli Arif Hikmet Bey'in evinde 
toplanan Encümen-i Şuara'ya da alınmıştır.· 7 Kuv
vetli bir teknikle, kolay ve sağlam mısralarla söylediği 
şiirleri dillerde gezer olmuş ; şair, akşam saatlerinde, 
eski şiirin son muhitlerinden olan meyhanelerde itibar 
gören şahsiyetiyle, nice akşamları, devrin rindleri ara
sında geçirmiştir. 

Bu arada, şair ve Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'e 
sunduğu kasidelerle bu büyük adamın tccevcühünü 
kazanan genç şairin zeka ve kaabiliyeti, kaabiliyet 
tanımakta müstesna bir şahsıyet olan Mustafa Reşid 
Paşa'nın da gözünden kaçmamıştır. 

di Mekteb-i Edebiyye'de Ziya Paşa'ya farisi öğreten 
hoca'dır. Aynı zamanda iyi arapça öğrenen Ziya Paşa 
öğrendiği Arap edebiyabnı, bir bahr-ı bi- keran (En
gin deniz) olarak vasıflandırmıştır. (Harabat Mu
kaddimesi) 

27 Encümen-i Şuara, Avrupai Türk Edebiyatı'
nın bilfiil harekete geçtiği ilk yıllarda, bu sefe.- Di
van Şiiri'ni devam ettirme zevkindeki şairler tara· 
fından meydana getirilmiş bir topluluktur. Leskof
�alı Galib Bey, Hersekli Arif Hikmet Bey, Osman 

başladığı Endü-

lüs Tarihi adlı eserin daha sanatlı bir nesirle yazıl
ması hususunda, paşa'ya yardımcı olmuş ve bu müş-

Ziya Paşa'nın gençliği 

ŞP.m9 Efendi, Lebib Efendi, Kazım Paşa, Manastırlı 
Faik Bey ve Halet Bey, bu topluluğun bellibaşlı 
şairleri arasındadır. Aynı toplantılara Ziya Paşa'dan 
başka, bir gün1 eski edebiyata en tesiri! hücumlan 
yapacak olan Namık Kemal de bir müddet devam 
etmiştir. Encümen-i Şuara, 1861 de kurulmuş fakat 
encümen toplantıları ancak bir sene müddetle de
vam edebilmişÜr. 
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terek tercüme, genç şairin hem Fransızcasını ilerletmiş 
hem de ona bir tercüme kaabiliyeti kazandırmıştır.28 

Nitekim bu kaabiliyetini artırmağa çalışan Ziya 
Paşa, yine Fransızcadan çevirerek, bu sefer daha sade 
bir Türkçe ile, bir de Engizisyon Tarihi yazmıştır.29 
Kısaca, Ziya Paşa'nın Saray'daki hayatı verimli, ra
hat ve itibarlı olmuştur. 

Ancak Reşid Paşa'nın vefatı üzerine Ziya Paşa'
nın saraydaki rahatı bozulmuştur : Ziya Paşa, daha 
ilk anlarda Sadrazam Ali Paşa'ya cephe almış, kendi
sini ondan üstün gl:irmeğe başlamış; Sultan Abdül
aziz'i Ali Paşa'dan soğutma yolları aramış ; Ali - Paşa'
nın yerine Fuad Paşa'nın getirilmesine sevinmiş fakat 
Fuad Paşa zamanında da hazımsız hareketleriyle 
dikkati çekmiş ve kapıldığı yükselme ihtirasını yenemi
yen Ziya Paşa, muhtemelen, Ali ve Fuad Paşa'ların 
müşterek tedbirleriyle saraydan çıkarılmıştır. 

Bunun üzerine, sırasıyle, zaptiye müsteşarlığı, 
Atina elçiliği (Yunanistan'daki ihtilal dolayısıyle, bu
raya girmek istemeyince) Kıbrıs mutasarrıflığı (burada 

Ziya Bey ve Agah Efendi 
1 868 de Paris'te 

hastalanması üzerine) ; İstanbul'da Meclis-i Vala Aza
lığı, Bosna ve Hersek müfettişliği, Deavi Nazırlığı, tek
rar Amasya ve Samsun Mutasarrıflığı ve tekrar İstan
bul'da Meclis-i Vala azalığı gibi çeşitli vazifelere tayin 
edilen Ziya Paşa 1 867 de Paris'de açılacak sergi riya-

2s İyi Fransızca bilen, riyazi, tabii ve siyasi 
ilimlerde ihtisası olan Ethem Paşa, Fransız tarihçisi 
Viardot'dan çevirdiği bu eseri sade ve tabii bir 
Türkçe ile yazmak temayülünde idi. Ancak eserini 
müselsel cümlelerle, resmi kitabete uygun bir ifade 
ile yazması icap edince, İşin bu tarafını Ziya Paşa'
dan rica etmi� Ziya Paşa da; kendi edebi anlayı,ına 
uygun olmadığı halde bu tercümeyi hatır için mün
siyane bir lisanla yapmıftır. (Bkz. Said Paşa, Gaze
teci Lisanı, İst. 1 909, S. 53-54) 

20 Ziya Paşa'nın bu tarihi Cheruel ve Laval
lee' den tercüme edilmiştir, 
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seti ile oraya gönderilecekken haber alındığı anlaşılan 
bazı siyasi faaliyetleri dolayısıyle ikinci defa Kıbrıs 
Mutasarrıflığı'na tayin edilmiştir. 

Nitekim o sıralarda, Meşrutiyet tarafdarı ve giz
li, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne3° girdiği anlaşı
lan şair; bu son vazifeye gitmemiş ; Ali Paşa'ya bir 
istifaname takdim etmiş ve genç arkadaşı Namık Ke 
mal'le birlikte Avrupa'ya firar etmiştir? ( 17  Mayıs 
1867)"1 

Türkiye'de kanunlara dayanan Meşruti bir idare 
kurulması mefkuresi etrafında bir hareket gibi görün
mekle beraber, hızını şahsi ihtiraslardan alan bu gidiş 
önce Fransa'yadır. Fakat Kemal de Ziya Paşa da gi
dişlerinden bir ay sonra, Sultan Abdülaziz'in Fransa 
seyahati dolayısıyle, onların Paris'de bulunmalarını 
uygun görmiyen Fransa Hükumeti'nin ikaazı üzerine, 
Londra'ya geçmişlerdir. Orada önce, 31 Ağustos 1 867 
de Ali Swivi tarafından Muhbir isimli bir gazete 
çıkarılmış fakat bu gazete, Ali Suavi'nin münasebetsiz 
hareketleri yüzünden cemiyet'in nflşir-i efkarı olama
mıştır. Bunun üzerine ilk baş yazısı Namık Kemal 
tarafından yazılan meşhur Hürriyet Gazetesi'nin 
29 Haziran 1868 de Londra'da neşrine başlanmıştır. 
(Namık Kemal bölümüne bakınız.) Gazetenin 63. 
sayısının intişarından sonra Namık Kemal, Hürriyet'
den çekildiği için 64. sayıdan itibaren Hürriyet Ziya 
Paşa tarafından çıkarılmıştır. 

Namık Kemal'le birlikte çalıştıkları zamanlarda; 
Bab-ı ali'yi tenkid etmekle beraber ; işi şahsıyata dök
memişlerdir. Fakat Kemal ayrıldıktan sonra, Ziya 
Paşa, doğrudan doğruya Ali Paşa aleyhinde şiddetli 
yazılar yazmıştır. Bunlar arasında gazetenin 67. sayı
sında çıkan Rü'ya adıyle meşhur, Sultan Abdül
aziz Han, Ziya Bey, Ali Paşa başlıklı yazı gibi nis
beten zarif yazılar bulunmakla beraber siyasi tenkid 
huöudlarını aşanlar da olmuştur. Gazetenin 78. 
sayısında Suavi imzasıyle çıkan bir mektup : 
,,Bi'llıUı'il-Kerim katli farz olan kilir-i le'im iş
te bu zalim-i zemin Ali Paşa'dır." diyecek kadar 
haddi aşınca, İngiliz hükumeti, Bab-ı Ali'nin müracaa
tını haklı bularak şairi tevkif etmiş ve mahkemeye ver
miştir. Kefalete rabten serbest bırakılan Ziya, avuka
tının tavsiyesi üzerine Londra'dan Paris'e ;  oradan da 

ao XlX. Asır başında 1talya'da kurulan, Car
bonari adlı, ihtilalci cemiyetten alınan ilhamla tefek
kiil eden Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve bu cemiyet 
azasına, Avrupa'da, mühim para dağıtan Mısırlı 
Prens Mustafa Fazıl Paşa'nın bu hareketinin sebep
leri hakkında umumi bilgiler ileride Namık Kemal 
bıölümün<:Iedir. 

31 Bu gidi,in dayandığı nokta, Mısırlı Prens, 
Mustafa Fazıl Paşa'nın daveti ve Avrupa'da Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti adına yapılacak netriyat ve 
faaliyet masraflarını ödeme vadidir. Burası bugün 
hala burukluğunu muhafaza eden bir noktadır. Fa
kat davet vaki olmuf ve anlaşma, Fransız gazeteci
si Jean Pietri'nin Courrier d00rient Gazetesi idare
hanesinde yapılmıttır, 
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Jenevre'ye kaçmıştır. Hürriyet Gazetesi'ni, bir müd
det Jenevre'de litografya usulüyle çıkarmış (3 Nisan 
1870) Fakat bu neşriyat uzun sürmemiştir. 

Yeni Osmanlılar Cemiyeti azası, Avrupa'da faa
liyette bulundukları tarihlerde, bir bilgiye göre, Prens 

Mustafa Fazıl Paşa'dan 1000 franktan 3000 franga 
kadar aylık alıyorlardı. Daha Sultan Abdülaziz'in 
Avrupa seyahatinde padişah tarafından affolunan 
Fazıl Paşa, bir müddet sonra Yeni Osmanlılara verdiği 
tahsisatı kesmişti. 

Ziya Paşa'nın Fazıl Paşa'dan ümid kesilince, 
Mısır Hidiv'i İsmail Paşa'ya yanaşması ve bu sefer 
onun tarafaını tutup ondan yardım görmesi, bu Türk 
edibinin Avrupa'daki diğer karanlık bir hareketi ol
muştu.3" 

Nihayet, 6 Eylül 1871 de Ali Paşa'nın vefat etme
si üzerine, Ziya Paşa, Sultan Abdülaziz'e takdim et
tiği bir kasidenin de yumuşattığı hava sayesinde 1s
tanbul'a döndü. Bunda Ziya Paşa'nın daha ilk me
muriyet hayatında tanıdığı, yeni sadrazam, Mahmud 
Nedim Paşa'nın da gayreti oldu. Ziya Paşa, 1872 Mar
tında İcra Cemiyeti reisliğine getirildi. Fakat çok geç
meden ve Mahmud Nedim Paşa idaresini görünce, 
Ali Paşa'nın ruhundan af diliyecek hallere düştü.33 
Bir aralık Şura-yı Devlet azalığına seçilen Ziya Paş&, 
Sultan Aziz vefat edip yerine Sultan Beşinci Murad 

Beşinci Murad 

Padişah olunca kendisine. Mabeyn Hümayun Başka
tipliği verildi ise de ertesi gün Maarif Müsteşarlığına 

32 Tafsilat için Bkz. Or. A!bdülkadir Karahan, 
Ziya Paşa'nın Avrupa Mektupları ve Yeni Osman
lılar Tarihi, Tasvir-i Efkar, 1909-191 1 ve lbnül"Emin 
M. Kemal, Son Asır Türk Şairleri, S. 2040. 

33 Bu hususta Nuri Bey'in anlattığı şu fıkra 
Son Asır Osmanlı Şairleri'ndedir: (S. 204 1 )  Bir gün 
Biyezid Meydanı'nda (Ziya Bey)e tesadüf ettim. 
"Nuri, ne dersin, bu gÜn hiç gidemiyeceğim bir ye
re gitmiyeyim mi? Ali Paşa'nın kabrine gittim. Ba· 
tının ucunda oturdum. "Ali, beni affet ... " diyerek 
itizar ve affımı istid'a ettim,"' 

tayin olundu. İkinci Sultan Abdülhamid'in tahta 
geçmesi üzerine yeni hükümdar tarafından, Namık 
Kemal'le birlikte Kanun-ı Esasi Encümeni azalı
ğına getirildi .Fakat bir aralık Ziya Paşa'nın halk ta
rafından İstanbul mebusluğuna namzet gösterileceği 
duyulup bu haber İstikbal gazetesinde neşrolunca 
yeni hükümdar kendisini vezir rütbesiyle taltif ederek 
Suriye Valiliğine gönderdi. (1877) Oradan Konya'ya 
naklolundu. Artık Paşa unvanı taşıyan edib 1878 de 
Adana Valisi oldu.3• 17 Mayıs 1880 de Adana'da 
vefat etti ve Ulu Cami Haziresi'ne gömüldü. 

Ziya Paşa'nın Adana Valiliği ve bilhassa Adana' da 
ölüp oraya gömülüşü edebiyatta akısler uyandırdı. 
Bu· arada Hamid'in Şinasi hakkında söylediği bir man
zumeye : 

Adana şehri ki ibarettir 
Nezdimizde bugün Ziya PaŞa'd=ı. 

mısralarıyle aksederek uzun müddet hafızalarda ya
şadı.35 

* 

Edebi Şahsiyeti Ziya Paşa, Tanzimat 
edebiyatı'nın hemen 
bütün vasıflarını ken

di sanatında toplamış bir muharrirdir: Tanzimat ede
biyatını meydana getiren dört mühim te'sir onun şii
rinde ve nesrinde aşikardır. Divan' şiiri, Mahalli
leşme Cereyinı, Aşık tarzı ve bilhassa Av�pa 
tesiridir. 

Ziya Pa�a'nın şiirleri., Avrupa'yı tanımadan önce 
tamamen ; tanıdıktan sonra şekil ve dil bakımından 
yine Divan şiiri'inn bir devamıdır. Bir kısım şiirlerin
de ve mensur eserlerinde, Divan edebiyatı'ndaki Ma
hallileşme Cereyinı'nın lisanı ve sade dil anlayışı 
vardır. 

Bir kısım şiirleri aşık tarzında ve halk şiirinin ve
zin, şekil ve kafiyeleriyle terennüm edilmiştir. Avrupa'yı 
tanıdıktan sonra yazdığı şiir ve nesirler ise ideoloji 
bakımından esaslı surette yeni ve Avrupa tesiri altın
dadır : Edebi ve siyasi nıakale'lerinde;  Defter-i A'ıınil 
_ isimli hatırat tecrübesinde ve daha bir takım eserlerin
de Avrupa edebiyatı'nın vasıfları ve akisleri görülür. 
Ahmed Vefik Paşa'nın Moliere'den tercüme ettiği 
Tartuffe komedisini Adana'da temsil ettirirken bu 
eser üzerinde yaptığı tadilat ve burada kullandığı 
hece vezni, yine tamamiyle Avrupaidir. 

Ve işte bu noktalar belirdikten sonradır ki Ziya 
Paşa'nın eserlerinde görülen birbirini tutmazlıklar 
vuzuha kavuşur : Gerçekten Tanzimat şairlerinin 

34 Sultan Abdülhamid, lstanbul'da tehlikeli 
bulduğu fakat de_ğerlerini de inkar etmediği kimsele
re kötü muamele etmez, onları, bu gibi vazifelerle 
taltif ederek hem banehirden uzaklaştırır hem de 
varlıklanndan memleket adına İstifade ederdi. 

35 Bu manzumenin bütünü için Bkz. ibnül'
Emin Mahmud Kemal, Son Asır Türk ŞAirleri1 S. 
1846-1847. 
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eski edebiyatı yıkmak isteyişleri fakat buna rağmen 
Divan edebiyatı nın dilini kültürünü vezin ve şekil
lerini kullanmakta is.rar edişleri bir vakı'adır. 

Gerçi, asırlarca Divan tarzı söyleyişe alışmış ve 
ondan başka söyleyişlere değer vermeyen bir edebi 
zevk ve kültür muhitine söz dinletebilmek için yeni 
fikirleri eski şekillerle söylemek mecburiyeti, onların 
bu hareketleri için bir sebep Q,iye düşünülmüştür. 
Filhakika devrin münevverleri edebiyatta yapılacak 
yenilikleri kolay beğenecek seviyede değillerdi. Tan
zimat şairleri de (Abdülhak Hamid'e gelinceye· kadar) 
yeni şekilleri ve yeni söyleyişi başkalarına beğendirecek 
bir başarı ile kullanacak kadar yeni değildiler. Kısaca, 
eski dil'le ve eski şekillerle şiir söylemek, Ziya Paşa'nın 
da zevki ve feda edilemiyecek kadar kuvvetli alışkan
lığı idi. Nitekim: 
Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm 
Dolaşdını nıülk-i islaD'll bütün viraneler gördüm 
Cihan naD'llDdaki bir nıektel-i anıe yolum düşdü 
Hükumet derler anda bir nice salhaneler gördüm 
Ziya değmez humarı keyfine nıeyhane-i dehrin 
Bu işret-gehde ben çok durmadım anıma neler 

gördüm 

diye, Batı'nın, Doğu'ya karşı elde ettiği üstünlüğü 
belirtir ve cesur bir iktidar tenkidi yaparken bu fikir
lerini; Nabi gibi, Ragıb Paşa gibi ; gazel şeklinde 
söylüyordu. Yahud : 

Bed-asl'a necabet mi verir hiç üniforma 
Zer,duz palan urıian eşek yine eşektir 

.. 
Afv ile mübeşşer midir eshab-ı meratib 
Kanun-ı ceza acize mi has demektir 

Milyonla çalan mesned-i izzetde ser-efraz 
Birkaç guruşu mürtekibin cayı kürektir 

Sirkat çoğalıp lafz-ı sadakat modalandı 
Namus tenıiinı oldu hanıiyyet yeni çıktı 

İslamlık imiş devlete pa-bend-i terakki 
Evvel yoğidi işbu rivayet yeni çıktı 
Milliyet'i nisyan ederek her işimizde 
Efkar-ı Fireng'e tebaiyyet yeni çıktı 

gibi, Fransızca kelimeler, yeni düşünceler ve yeni'yi 
bile tenkide tabi' tutan söyleyişlerle yazdığı beyitleri 
Terlub-i Bend şeklinde sıralıyordu. 

* 
Lisan ve �ebiyat hakkıdaki fikirleri de birbirini 

tutmuyordu. Londra da Hürriyet Gazetesi'ne yazdı
ğı Şiir ve İnşa isimli meşhur makalesinde (sayı : Il) 
Necati, Baki, Nef'i Divanlarında görülen şiirleri, Türk 
şiiri saymayan ve : ,,Bu nazımlarda Osmanlı şairleri 
Şuara-yı İriin'a ve İranlılar da Araplara taklid ile 
mdez bir şey yapmışlardır." diyen muharrir, ortak me-
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deniyetlere mensup edebiyatlarda ortak mevzular ve 
ortak sanat hareket ve şekilleri olabileceğini hesaba 
katmıyordu. Türk edebiyatının İslami edebiyatlar 
ortasında yükselmiş, milli bir edebiyat olduğunu ise 
tabiatiyle bilemiyordu. 

Bizim şiirimiz "yoksa Hoca ve Itri gibi musı
kişinasların rabt-ı makaamat eyledikleri Nedim ve 
Vasıf şarkıları mıdır?" derken ve bunları da inkar 
ederken büsbütün hataya düşüyordu. Çünkü şarkı, 
Divan edebiyfUına Türk şairleri tarafından getirilmiş 
tamamiyle milli bir nazımdı. Diğer tarafdan, ' eğer 
muharririn -Hoca'dan maksadı o ise,- bir XIV.-XV. 
asır bestekarı olan Hoca namıyle tanınmış, Abdülka 
adir Merigi'nin ve 1712 de vefat eden büyük bes
tekar ltri'nin birer XVIII. ve XIX. asır şairi olan 
Nedinı'le Vasıf'm şarkılarını bestemeleri maddeten 
mümkün değıldi. 

Kaldı ki aynı Ziya Paşa, Şiir ve İnşa makalesin
den çok sonra yazdığı Harabat isimli antolojinin man
zum mukaddimesinde XV. asır Divan şairi Ahmed 
Paşa için; yukarıda adı geçen Necati için ve Baki'nin 
üstadı zati için, bu sefer : 

Esliifda Ahmed ü Necati 
Avare-i dil-şikeste Zati 
Türki suhane temel konıuşlar 
Gerçi temeli güzel konıuşlar 

diyecekti. Nitekim yine Şiir ve İnşa makalesi'nde"Bi
zim şiirimiz !hani şairlerin na-mevzun diye beğenme
dikleri avarrl şarkıları ve taşralarda ve çoğür 'şairleri 
arasında kayabaşı ve üçleme ve deyiş tabir olunan 
nazımlardır.'� diyerek asıl Türk şiirinin halk şiiri ol
duğunu ileri' süren Ziya Paşa, İstanbul'a döndükten 
sonra tertipledigi Harabat'ın mukaddimesinde : 

Verdi bana evvela merakı 
Meydan şu'arası'nın nühakı 
Gahice Garibi'yi okurdum 
Aşık Kerem'e yanar dururdum 
Aşık 1 Ömer'i ki galı alurdum 
Uçkur sözüne şaşar kalurdum ' 

diyecek ve halk söyleyişine lüzumsuz yere nühak 
eşek anırması tabiriyle hakaret edecekti. 

Şiir ve İnşa makalesi'nde nesir dili olarak Mü
tercim Asım Efendi'nin sade ve tabii dilini güzel bul
duğunu söyliyen Ziya Paşa, bu mevzuda iyi bir ör
nek göstermiştir. Fakat bir başka makalesinde :  "her 
biri bir bahr-ı azim olan üç lisandan mürekkep ol
duğu halde Türkçemiz öyle darlaştırılmıştır ki .. .'' 
diyerek, Türk I dilini üç dilden mürekkep karma bir 
dil halinnde tanıtması, onun, Türkçen.n istiklali da
vasını iyi anlamadığına delil gösterilmiştir. 6 

Ziya Paşa'nın : 

Akşam olur güneş batar şimdi buradan 
Garip garip lkaval çalar çoban dereden 
Pek körpesin esir- gesin seni Yaradan 
Gir sürüye kurt ka- pmasın gel kuzucuğım 



Sonra yardan ayrı
lırsın ah yavrucağım 
tarzında söylediği, 
halk dili ile, halk vezin 
ve kafiyeleriyle süslü 
manzumelerinde, doğ
rudan doğruya halk 
şiirinin ve kısmen de 
Nedim ve Vasıf'da gö
rülen Mahallileşme Ce
reyinı'nın izleri vardır. 
Yine onun : 

Ey •aba esmt, 
nigiinpi aykuda 

Sevdiğim çeım-! 
humanm uykuda 

Değme lutfet 
gtil'izinm uykuda 

Çün seherdir 
nazlı yarinı uykuda 

Ziya Pata ve Namık Kemal, Kanun-ı Esasi 
komisyonunda aza iken 

Avrupa'da kaleme 
alınmasına rağmen bü
tün şiir anlayışından 
uzak ve yer yer sehl-i 
mümteni' sayılacak ka
dar kolay ve güzel 
söylenmiş, Hikmet be
yitleriyle zengin bu 
Terkib-i Bend, Ziya 
Paşa'yı Türk şıınnın 
ölümsüzleri arasına ko
yan eserdir. Terklb-i 
Bend'in XVI. asır Di
van şairi Ruhi'nin me
zarına gönderilen selam 
beyitleriyle bitirilmesi 
de gösterir ki Ziya Pa
şa'nın bu en şöhretli 
şiiri, (bazı mısralarında 
görülen Avrupai çizgi
lere rağmen) Ruhi'nin 
açtığı Terkib-i Bend 

Mest leli mecliste bade ıevkıne 
Sen de maıµ• olma timdi zevkıne 
Ey gönül ah etme Allih �kına 
Çün seherdir nazlı yarinı uykuda 

• 

Ahengiyle söylediği Sabi Şarkısı gibi manzume
leri, tamamiyle Nedim-Vasıf tarzının bir devamıdır. 
Gerçi Ziya Paşa, ilk şiirlerini flşık tarzında söyledi
ğini bildirir. 

Fakat bu Tanzimat şairinin en güzel şiirleri yine 
çocuk denecek yaşlarda söylemeğe başladığı Divan 
tarzındaki şiirleridir. Bunlar, Baki, Ruhi, Nabi, Ne
dim gibi büyük şairlerin tesiri altında söylenmekle 
beraber, nazım tekniği ve söyleyiş kolaylığı hatta sağ
lamlığı bakımından, Ziya Paşa için büyük istikbal 
vadediyorlardı. Nitekim Avrupa'ya gitmeden evvel 
söylediği Divan tarzı şiirlerden bir tanesi; ona büyük 
ve haklı bir şöhret sağlamıştı. Bu şiir, Terci-i Bend'di. 
Umumiyetle Şark-İslam tefekkürünün ve Batı ilmin
den yeni yeni öğrenilmiş bazı bilgi ve fikirlerin 1 O ar 
beyitlik 12 bend'e sığdırılmış, veciz ifadesi olan Ter
d-i Bend, Nibi'den beri uzayıp gelen Türk tefekkür 
edebiyatı'nın bir yeni başarısıydı: Dünya ve kainat, 
'.aratılmışların kaderi ; kuvvetli ile zayıf'ın alın yazılan ; 
ıns�n düşüncesinin sırrına eremediği yaratılış problem
len, Allahın ve ilahi hadiselerin tezadlan ve benzeri 
��oblemler, birer hikemi mısra ve beyit saltanatı 
ıçınde bu büyük manzumede kudretle sıralanmıştı. 

Fakat Ziya Paşa'nın, halk diline daha çok ya
��a� ve bir çok beyitleri atasözleri arasına girerek rı�ıne

.
büyük saygı ve şöhret sağlayan eseri, 1870 de 

svıçre de yazdığı Terldb-i Bend manzumesi olmuştur. 

36 Köprülüzade Mehmed Fuad, Milli Edebiyat 
Cereyanının ilk Mübenirleri, ist. 1 928, S. 37-38 ve 
Nümiıne-i Edebiyyat-ı Osmaniyye, S. 295. 

çığın'nın Tanzimat yıllarındaki bir devamıdır. Ter
ldb-i Bend'de her biri 1 0  beyitle söylenmiş bir ter
ldblıane'den ve birer bend beyti'nden meydana 
gelmiş 12 parçadan mürekkeptir. Ziya Paşa'nın man
zum hikmetler halinde söylediği bu beyitlerdeki 
fikirler, çok kere, yeni ve ibdai değildir. Ancak sa
natkar, insanlık tarihinin defalarca söylenmiş nice 
fikirlerine ; devrinin duyuş, görüş ve düşünüşü için
de yeni ve sağlam bir ifade vermek kudretini gös
termiştir. Eserin muvaffakiyeti, bütün bu fikri-hikemi 
beyitleri, hafızalarda yer edecek bir kolaylık ve usta
lıkla terennüm etmiş olmasındadır. 

Eser, bendlerinde bir mevzu birliği bulunmamak
la beraber, belli başlı olarak ; insanlığın kudretini, ma
yasını, içtimai hayattan kapılan türlü huyları ;  sada
kat ve riyakarlıkları ; kudretleri ve zaafları tasvir, ten
kid, hatta hiciv yoluyle söylenmiş, hikemi beyitlerle 
örülmüştür. Bu bakımlardan Ziya Paşa şiirlerinin ana 
çizgileriyle bir fikir sanatkan'dır : Devrinin Türk
çesine kuvvetle hakim bir fikir adamı olmak, milleti
nin dilinde ata�özleri değeri kazanan ve fırsat düşdük
çe söylenen, manzum nükteler, hikmetler, nasihat ve 
tarizler yaratmak ; bunun için de Türkçenin her türlü 
miras ve imkanlarından faydalanmak, onun sanatı
nın ana çizgileri arasındadır. 

Şairin, zaman zaman bu mesel vasıflı beyitlere 
gizli bir liri?:m katması ve mesela : 

Canan gide rindan dağıla mey ola riziin 
Böylç gecenin bayr umulur my seherinde. 

gibi, şiir iklimlerine yükselmiş, hisli mısralar söyleme
si ; yahud : 

Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın 
Ey gonca bu cem'iyyeti her dem mi sanırsın? 

gibi, güllerin, . goncaların, geçici ömürlerin ve hazin 
neticeye varacak güzelliklerin lirizmi içinde konuş-



ması, büyük manzumesine ayrı renk veren söyleyişler
dir. 

Ancak, bütün bu zarif söyleyişler içinde Ziya 
Paşa, yine kendini tutamamış, en aşikarı :  

Kibre ne sebeb? yoksa vezirim diye gerçek 
Sec kendini düstur-ı mükerrem mi samrsm? 

tarzında söylenmiş beyitlerle, Ali Paşa'ya nice açık 
ve kapalı tarizler_d

_
e bulunmuştur.37 

Ziya Paşa'nın nesri, Edhem Paşa'nın arzi'lsu üze
rine yazdığı Endülüs Tarihi tercümesindeki münşiya
ne üslup bir yana bırakılırsa gittikçe sadeleşen bir 
nesirdir. 1867 de Londra'ya gitmeden önce yazıp Sul
tan Abdülaziz'e takdim ettiği Arz-ı Hil de kendi 
biyografisini hulasa ve arz ederk�n kullandığı lisan 
bile, yer yer, sade ve tabiidir. Hürriyet Gazetesi'ndeki 
makalelerinde göze çarpan sade dil, Ziya Paşa'nın 
üslubuna Avrupai nesir anlayışının yaptığı müspet 
tesirin de bir ifadesidir. Bu dil, Paşa'nın Defter-i A'mil 
isimli hatırat'ında daha samimi ve zevklidir. Aynı 
sade nesir anlayışı, Şiir ve İnşa makalesinde göze daha 
şuurlu görünür. 

Bu kudretli muharririn, bir çok yazıla,rını sırf 
Ali Paşa'ya karşı duyduğu aşırı kin ve rakaabet his
siyle yazarak, büyük kaabiliyetini, ancak kendi devri 
için manalı sayılabilecek, geçici mevzular üzerinde 
harcaması, üzerinde durulmaya değer noktalardandır. 

Bu yüzden Ziya Paşa, hatta sanat eserlerinin de 
bir kısmına yaşama . hakkını kendi eliyle kapamış 
görünmektedir. Siyasi ihtirasının, bazı eserlerinin 
kuvvet kazanmasına sebep oluşu ise daha zayıf bir dü
şünüşdür. 

Türlü bocalamalarına rağmen, Ziya Paşa'nın_; 
Avrupa'yı tanıdıktan sonra_; Türk edebiyatının ve 
Türk içtimai hayatının yenileşmesi yolunda daha 
bilgili bir gayret sarfettiği muhakkaktır. Bazı proje
lerine rağmen Şiir ve İnşa makalesinde ileri sürdüğü fi
kirlerin mühim bir kısmı, bu bakımdan faydalı ol
muştur. Onun Jenevre'den İstanbul'a döndükten son
ra, eski Arap-İran, Ortaasya ve Osmanlı Divan şair
leri için büyük bir antoloji hazırlaması eski edebiyatı 
yıkmak yolundaki çalışmalara tezat teşkil etmiş olmak
la beraber, nihayet, hakikati gören her Türk münev
verinin eski şiirimizdeki ulvi ve derin kıymeti idrak 
etmesinden doğan, müsbet bir anlayışın, yerinde bir 
tezahürüdür. 

* 

Bütün bu bilgiler, Ziya Paşa'nın edebi şahsıyeti 
ile ikiz, bir de siyasi şahsıyeti olduğunu gösterir. An
cak, Ziya Paşa dahil, bu ilk Tanzimat ediblerinin 
5iyasi şahsıyetleri, edebi şahsıyetleri kadar parlak değil
dir. 

Ziya Paşa, siyasi ve edebi iki hayat yaşamış ve 
zaman zaman bu iki hayatı birleştirmek hatasına düş-

37 Düstur-ı mükerrem : Hükmü ve nüfuzu geç
mekte ola;;_ en büyük vezir. 
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müştür. Onun sıyası hayatı, hatta Sadrazam olmak 
ihtirasıyle, yerine göz koyduğu, Ali Paşa'ya karşı re
kaabet ve hased esaslarına dayanır. Bu hayatın, kuv
veti kadar zaafı da aynı esasdan doğar. Bu zaafın pek 
tabii olarak, daha başka sebepleri de vardır.38 

Nitekim, Ziya Paşa'nın, Mustafa Fazıl Paşa, 
hatta Hidiv İsmail Paşa gibi, Türkiye'ye büyük kasıd
ları olmuş ; çeşitli yabancı kuvvetler baskısındaki bir 
ailenin çocuklarıyle iş birliği yaptıkdan sonra, Türki
ye'ye dönünce Sultan Abdülaziz'e bir kaside sunması 
ve Mahmud Nedim Paşa devrindeki idari bozukluk
lar karşısında, Sadrazam Ali Paşa'nın ruhundan af di
leyecek hallere düşmesi ; 9 belki de onun, çok geç de 
olsa, doğru yolu bulması manasındadır. Bununla be
raber aynı Ziya Paşa'nın Sultan Abdülaziz'in hal'in
de, Sultan Beşinci Murad lehinde faaliyette bulunması 
da tükenmek bilmiyen mevki ihtirasının bir nüksün
den başka bir şey değildir.4 ' 

38 Tanzimat'ın aynı zamanda siyasi faaliyet
lerde bulunan edibleri, umumiyetle, uğrunda müca
dele ettikleri hürriyet, bilhassa m�rfıtiyyet tekil ve 
problemlerini bazmetmİf bir temkinlilik İçinde gö
rülemezler. Bunların o devir Türkiye'sinin; içinde 
bulunduğu çok mütkil tartlar arasında nasıl ve ne 
ölçüde tatbik edilmesi lazımgeldiği; devlet ve mille
tin böyle inkılaplardan en zararsız bir tekilde nasıl 
çıkabileceği ve bu mücadelelerin sonunun nereye 
varacağı, iyi hesaplanmış sayılamaz. 

Tanzimat ediblerinin, bütün vatanperverlikleri
ne ve bütün iyi niyetlerine rağmen, kendilerini bu 
hususlarda salahiyetli kılacak, sistemli ve disiplinli 
bir tahsil gÖrmeyişleri; ne Türkiye'de ne de Avru
pa'da buna imkan bulmayıtları, neticeye tesirli ol
muş görünmektedir. 

Tanzimat edibleri, rejrm yıkmak hedefi ile 
deviet yıkmak hadisesini birbirine karıttırmışlardır. 
Devl.,,t'i temsil edenlere yönetilen ağır hücumlar Tür
kiye'de devlet otoritesi'ni, yeni münevverler naza
rında, şiddetle ve mü'selsel bir şekilde sarsmıştır; 
de�let'i küçük düşürmüştür. 

Bunun vahim neticesi olarak Türkiye'de mu
kadder olan, İmparatorluğun tasv-ryesi, siyasi bir so
ğukkanlılık içinde, biç olmazsa dahili bir birlik ve 
beraberlikle yapılamamış, devamlı ihtilaller sonunda 
elde edilen netic�, beklenenden çok daha vahim ol
muştur. 

Ali Paşa gibi, Fuad Paşa gibi, Ahmed Cevdet 
ve Ahmed Vefik Paşa'lar gibi daha tecrübeli; siya
si müşkilleri daha mes'uliyet duygusuyle kavramıt 
ve nisbeten daha iyi tahsil görmüş, siyasi ve edebi 
Tanzimat adamlarının, hep birden, Tanzimat'ın si
yası faaliyetlerde bulunan bu ediblerine karşı olma
ları, bu hususta çok dikkate değer noktalardandır. 

39 (Nazım Paşa'nın Hatıratı'ndan, Bkz. Jb
nül'Emin_, Son Asır Türk Şairleri, S. 204 1 )  

40 Süleyman Naı;if, İki Dost. 1926. 
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Eserleri 
Ziya Paşa'nın şöhreti şıırıy
ledir. Buna rağmen, kendisi, 
şiirlerini bir kitpta toplama

mıştır. Onun şiirleri, vefatından sonra, damadı Hamdi 
(Paşa) tarafından bir araya getirilerek; önce, Et'ıir-ı 
Ziya adıyle (1881 de) neşroluşmuştur.41 Bu kitabın 
eksikleri, şair Süleyman Nazif tarafından tamamla
narak, ikinci defa (1924 de) Külli�t-ı Ziya Paşa 
adıyle bir araya getirilmiştir. (Bu eser, külliyatın yalnız 
nazım kısmı'dır) Eser üçüncü defa olarak (1960 da) 
Ankara'da Ziya Paşa'nın Şiirleri adıyle basılmıştır. 

Ziya Paşa'nın, Reşid Paşa hakkında samimi ka
sideleri, tanınmış Divan şairleri yolunda söylediği 
hikemi ve aşıkane gazelleri, Nedim ve Vasıf tarzı 
şarkıları içinde güzel olanlar vardır. Mahallileşme 
Cereyanı'na uyarak aşık tarzı tesirle söylediği bir türkü 
de bu sahifelere alınmış bulunmaktadır. Fakat Ziya 
. Paşa'ya haklı şöhret sağlayan iki büyük manzılmesi, 
Avrupa'ya gitmeden önce yazdığı Terci-i Bend'i ile 
İsviçre'de söylediği Terkib-i Bend manzumeleridir. 
(Bu manzumeler hakkında umumi bilgiler, Ziya Paşa'
nın şahsiyeti bölümündedir.) Terci-i Bend ve Ter
kib-i Bend, izahlı ve izahsız olarak, ayrıca, ve defalar
ca basılmıştır.'" 

TerJdb.i Bend'in: 
Alllha sılm şahs-ı h•limin gıu:abından 
ziri yumuşak huylu atm çiftesi pektir 
Nash j,le yola gelmeyeni etmeli tekdir 
Tekdir De wıJamnayanuı hakkı kötektir 

. . . . . . . . . 
Bİ-baht olıuwı bağına bir katresi düşmez 
Biran yerin! dürr Ü güher yatsa semad.:.n 
Erbab-ı kemali çekemez nikıs olanlar 
Rencide olar clide-i hufflş ziy§dan . . . . . . . . . . . .  
Seyretti heva ü.zre denür taht-ı Süleyman 
Ol saltanatın yeller ner şimdi yeriıi�e · 
Yddız arayub gökte ıdct turfa müneccim 
Gaflet ile görmez ku}rayg rehgiizerinde 
Onlar ki verir W ile cliinyiya nizimlt 
Bin türlü teseyyüb bulunur Unelerinde 
. .XYinetıl işdir kİ!İDİD lıifa bakdmaz 
Şahsm görünür rütbe-i aklı eserinde 
tl'mid-i vefa eyleme her şahs-ı degalde 
Çok hacılaı'm çıktı haçı zlr-i bagalde 

� .fm'e b�r· z�e 'gtrl{�r' olur ihir 
Elbette olur ev )'\kanın binesi viran 
BU Wetl iw' s� �Ü�vata 'tasadcÜ 
Her merhemi her �reye merhem mi &anır-o 

SID 
En ummadığın keşfeder esrir-ı deninun 
Sen herkesi kör ıilemi sersem mi samnuı 

. .  
.ı Bu ilk nefirde Ziya Pata'nın meıhur Ter· 

kib-i Bend'i yoktur. 
42 Terci ve Terkib-i Bend'in çok sayıdaki bas

kıları için Bkz. Nejdet Sançar, Ziya Pa,&'nın Eserleri 
ve Çetitli Baııkılan, T. Kütüphaneciler Derneği Bül· 
teni, C. V. Sayı: 11 1 956, 

-

t.ıAm lmlt devı.e pl-bead-l terü!d 
Evvel yoiicli işm ririyet yem çıktıı 
Eyv'ih bu biziçecle bizler yh!e � 
zld ki ziyaa ortada bilmem ne !m:==&k 

! ;:, 

gibi parçaları, Türkiye'de dil operasyonu tarihine ka
dar, birçok münevverlerin hatta halkın dilinde yaşa
mış ve sevilmiş söyleyişlerdir, 

Zafemame 

* 
Ziya Paşa'nın diğer tanınmış 
bir manzumesi Zafername 
ve onun tahmisi'dir. 

Önce kaside şeklinde yazılan, sonra bizzat şairi 
tarafından tahmis edilen, nihayet, bununla da yeti
nilmiyerek, yine şairi tarafından nesirle şerh edilen 
bu eser de Ali Paşa aleyhinde, bir mizah ve satire man
zumesidir: 

1866 da, Girid'deki Rum isyanı, Rusya'nın Rum
ları himayesi ; Yunanistanın isyanı alevlendirme gay
retleri, İngiltere'nin kaypak siyaseti; Fransa'nın, mil
liyetcilik prensibi dolayısıyle, Rus ve Rum siyasetine 
tarafdar görünmesi ve benzeri sebeplerle çok ciddi, 
siyasi bir problem mahiyeti almıştı. İsyanın silahlı 
kuvvetlerden ziyade iyi bir siyasetle bastırılabileceği
ni kavrayan Ali Paşa, bizzat Girid'e giderek ve ger
çekten ustalıklı bir siyaset güderek, adanın idaresini 
bir nevi muhtariyet şekline bağlamış ve Türkiye'nin 
aleyhinde alevlenecek bir hadiseyi yatıştırmaya mu
vaffak olmuştu. 

Fakat Ziya Paşa, bu hadiseye sivil bir kumandanın 
askeri zaferi gibi tehzil edici bir mahiyet verip hadi
seyi alaya almıştı. 

Bu sebeple yazdığı ve dıştan bakınca Ali Paşa'yı 
göklere çıkaran, hakikatte yerden yere vurmaya çalışan, 
ustalıklı hiciv kasidesine Zafernime adını vermişti. 

Ziya Paşa bu vesile ile; daha başka oyunlar oyna
yarak kasideyi kendi adına değil guya, Ali Paşa'nın 
himaye ettiği kimselerden biri olan, İzmid Mutasar
rıfı Fazıl Paşa imzasıyle yazmış ; kasidenin her bey
tine üç mısra ilavesiyle yaptığı tahmis'i de, Ali Paşa'
nın diğer bir adamı Hayri Efendi'nin iınzasıyle yap
mıştı. Aynı kasidenin, aynı hiciv havası içinde, nesirle 
şerhi ise, Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa tarafından ya
pılmış gibi gösterilmişti. 

Zafername'nin : 
Kimseler olmadı bu feth-i mübine mazhar 
Ne Skender ne Hüligii ne Se:ıar ü Anibal 

Askere verdi kumandayı misal-i Bonapart 
Gerçi k1m. gelmedi hiç &ilsilesiade ceneıral 

. . . . . . . . ' . . . ' . .  
Vermedi ablukada şiln-ı donıiami.ya halel 
İngilhı devletine ola sezadır amini 

gibi beyitlerinden de anlaşılacağı gibi, müsbet manada 
göründüğü halde menfi mana ifade eden bir alay tarzı, 
bütün esere hakim bir hiciv üslubudur. Ziya Paşa 
gerçi bu hücumlarında kaba değil, zarifdir. Kasidenin 
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tahmisi ve şerhi de aynı kıratta manzum ve mensur 
nüktelerle süslendiğinden, yazıldığı devirde haklı 
ve geniş akisler uyandırmıştır. Zafername'yi takib 
eden yıllarda aynı tarzda kasideler yazılıp şerhleri 
yapılmıştır. Bunlar arasında diğer başarılı bir eser, 
Trobzonlu Divan şairi Emin Hilmi Efendi (1831-1884) 
nin paresiz kasidesi şerhi'dir.•3 (İst. 1909) 

J ıarabat 

* 

Ziya Paşa'nın Avrupa'dan 
döndükten sonra tertiple-
diği bir Divan Edebiyatı 

Antolojisi'dir. Arap, İran Türkiye ve Ortaasya Türk
çesi şairlerinden seçilmiş, üç büyük cild tutarında 
şiirlerle meydana getirilmiştir. Birinci cildin baş tara
fında Môkaddinıe-i Harabat diye tanınmış ve ayrı 

Harabat Mukadd imesinden 
Sebeb-i Tertib-i Harabat 

Onbeşinde değildi sin ü silim 
Kim nazm ile vardı iştigalim 
Mevzun söze can verirdi gôşum 
Eşir okusam giderdi hôşuın. 
Verdi, bana evvela merakı 
Meydan şuarasının nuhakı 
Gihice (Garibi) yi okurdum 
Aşık Kerem'e yanar dururdum. 
Aşık Ömer'i ki gih alurdum 
Uçkur sözüne şaşar kalırdım. 

Tahsille etmeyib kanaat. 
Yağmaya dahi gelürdi cüret, 
Her derfter-i şiiri kim tamrdım 
Yok nusha-i ahan sanırdım. 
Kendim de nazir eder idim gih 
Amma ne söz Euzubillih 
Gôş etmesün öyle söz kulaklar, 
.Aıudesi olmasun dudaklar. 

Ol hal ile rüzigir geçeli 
Bir iki hazam bahar geçdi. 
Geçti elime çü nusha-i caıı 
Matbu' bir iki kadim divan 
Bir kerre bu künze niil oldum 
Bir başka cihina vasıl oldum 
Bir pireye hini aferinin 
Pibüşu atıldı Gevheri'nin 
Vehbi ile Vıisıf'ı beğendim 
Taklld için onlara özendim. 
Der idim edib onları kıraat 
Yirab bu ne sihir, ne keramet. 

baskıları da yapılmış, manzum bir ön söz vardır. Ese
rin bu cildinde Türkçe, Farsca, Arapca kasideler ; ikinci 
cildde Divan edebiyatının diğer nazım şekilleriyle söy-

<3 Nefreden: Merhum tairin oğlu ve sabık 
Niğde mutasarnfı llyas Sami Bey. İst. Uhuvvet Mat
baası, 1325. Zafername baskıları için Bkz. Nejdet 
Sançar,. aynı makale, S. 7. 

lenmiş, yine Türkçe, Farsca, Arapca şiirler vardır. 
Eserin üçüncü cildi, Türkçe ve Farsca mesnevilere 
ayrılmıştır. Harabat 1875 de İstanbul'da basılmıştır. 

Mukaddime-i Harabat, edebiyat tarihi, tarih hat
ta coğrafya bakımından hatırı sayılır yanlışları ve gö
rüş ayrılıkları dolayısıyle, neşrini müteakip Namık 
Kemal Tarafından Tahrib-i Harabat ve Tikib isimli 
iki risale ile tenkid edilmiştir. 4 Aynı mukaddime, 
Ebüzziya Matbaası tarafından 1894 de iki defa ve 
müstakil olarak neşredilmiştir. 

* 

Ziya Paşa'nın mensur eserleri içinde en mühim
leri gazetelerde, bilhassa Hürriyet Gazetesi'nde (Lond
ra ve Jenevre'de) intişar eden makaleleridir. Umumi
yetle siyasi mahiyet taşıyan bu makaleler içinde Os
manlı Devleti'nin gerilemesinde, maarifdeki geriliğin 
tesirine dikkat eden isabetli görüşler '5  de vardır ; Tür
kiye'ye Rus Çarı Nikola tarafından bir çamur gibi 
sıçratılan Hasta Adam mevzuu üzerinde hayli ki
fayetsiz duruşlar da vardır.46 

Bu arada şür ve İnşa makalesi gibi, bazı bilgi 
yanlışlarına rağmen Türk dili ve edebiyatına iyi hedef 
göstermeğe çalışan ; sade ve tabii bir Türkçenin ;  dili 
ve imlayı bir zabt u rapta sokacak, sağlam kaaidele
rin; bilhassa nesri kolay yazma yollarının ihtiyacını 
duyan taraflarıyle, bu makale, Ziya Paşa'nın, kazan
dığı şöhrete layık yazılarındandır.47  Burada zikret
tiğimiz yazılarından başka, Ziya Paşa'nın Girid Mese
lesi'nden (Hürriyet, No : 12) Fransa İhtilali'ne 
(Hürriyet No. 52) kadar, değişik mevzularda maka
leleri, Hürriyet'in Londra nüshalarındadır. Yine Lond
ra'da, Namık Kemal, gazeteden ayrıldıktan sonra 
yazdığı makaleler içinde Sultan Abdülaziz Hani 
Ziya Bey ve Ali Paşa isimli mühim yazıdan, aşağıda, 
Rü'ya başlığı ile bahsolunacaktır. (Hürriyet No. 68, 
69) Bu devrede Ali Paşa'ya hücumlarını sertleştiren 
Ziya Paşa, gazeteyi litografya ile, Cenevre'de çıkar
dığı 89. sayısından itibaren siyasi cesareti daha da art
mış makaleler yazmıştır. Bunlar arasında İdare-i 
Cumhôriyye ile Hükômet-i Şalısıyye'nin Farkı 
(Hürriyet No. 99) isimli makalesi, Ziya Paşa'nın jenev
re'de ne ölçüde serbest düşündüğünün delilleri ara
sındadır. 

* 

İlk defa, Londra'da, Hürri-
Rü'ya yet Gazetesi'nde, üst üste iki 

nüshada neşredilen Rü'ya, 
(No. 68-69) karşılıklı konuşma tarzında yazılmış, küçük, 
mensur ve fantastik bir eserdir. Hayali olmasına rağmen 
edebiyatımızda röportaj nevinin ilk örneklerinden sa-

44 Namık Kemal bölümüne bakınız. 
45 Hürriyel, No. 6; 
46 Hürriyet, No. 24. 
47 Hürriyet, No. ı ı .  
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yılabilir. Rü'ya'nın mevzuu yine ve müzmin Ziya 
Paşa-Ali Paşa rekaabetidir. Vak'a şudur : Ziya Paşa, 
bir gün, Londra'da Hampton Court'da48 bir bahçe 
sırası üzerinde uykuya dalıyor. Rü'yasında kendini 
İstanbul sarayında görüyor. Burada Sultan Abdül
aziz'le bir mülakat yapıyor. Ona Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti'nin maksadinı; memleketi kurtarmak için 
meşruti bir idarenin lüzumunu anlatıyor. Memleke
tin mühim bölgelerinin bizi içimizden yıkmak için 
çalışan ve halkı kandıran casuslarla dolu olduğunu 
bildiriyor. Avrupalıların Türkiye'ye Hasta Adam gö
züyle baktıklarını fakat bu hastanın yerini Rusya'ya 
kaptırmamak için, onun, bir ceset bile olsa yerinde 
kalması gerektiğine inandıklarını belirtiyor. Bu arada 
her hadisenin a•lından habersiz gösterilen hükümdara, 
Girid Mes'elesi, Mısır mcs'elesı gibi, devleti küçük 
düşüren ve . mali zorluklarla karşılaştıran hadiselerin 
hep Ali Paşa'nın kötü idaresinden ileri geldiğini söyle
meği de ihmal etmiyor. 

Neticede hükümdarla anlaşıyorlar. Ziya Paşa, 
Sultan Aziz'den, Ali Paşa'nın sadaretden azline ve 
Kıbrıs Valiliğine tayinine dair bir ferman alıyor. Sonra 
gidip Ali Paşa'yı Kıbrıs'a gidecek bir vapura bindiri
riyor. Ondan aldığı sadaret mühürünü tekrar Sultan 
Aziz'e getiriyor. Fakat tam mührü hükümda a verir
ken bahçe bekçileri tarafından uyandırılıyor. 

Rü'ya yer yer, sade ve çok tabii bir lisanla yazıl
mıştır. Umumiyetle garazkar bir ruh taşımakla bera
ber, mesela Rumeli'nin ecnebi casu5Jarıyle dolu olma
sı gibi devleti içden kemiren en büyük hadiseye ve 
buna benzer vatan mes'elelerine temas eden noktala
rıyle dikkate değer görüşlere sahiptir, Ancak müel
lifin ,,Ali Paşa'nın yerine sadaret mevkiine kimin ge
tirilmesi münasiptir?" mealindeki Padişah sualine 
verdiği şu cevap, doğrudan doğruya kendi şahsının 
bir tarifidir : 

,,Bu mesnede getirilecek zat, asr(ın) , zaminın 
ve mülkün ahvalini iyi bilmeli ve devletin yarar
lan nerelerdendir, liyıkıyle anlamış, usanmaz, 
yorulmaz, azlinden korkmaz olmalı. 

Bu vasıflarla vasıflı bendelerinizi göz önünden 
geçirip ve hakkında evvelce işitilen garazkar isnad
lara ve rütbesinin küçüklüğüne bakmayıp ken-

dine tevdi-i ümiir edersiniz. Bir müddet işine 

bakarsınız. Eğer dilhib-ı Hümiyiinunuz üzre 

iyfa-yı hizmete muvaffak olursa febiha ... Olmaz

sa azleder, yerine bir başkasını getirirsiniz." 

Bu sözlerden açıkca anlaşıldığı gibi, Ziya Paşa'nın 

asıl rü'yası budur. Bununla berader Rü'ya samimi bir 

eserdir : Ziya Paşa'nın padişahla konuşması Ali Paşa'yı 

Kıbrıs'a göndermesi, ondan sadaret mührünü alınası, 

Paşa'nın yıllarca ve uyanıkken de gördüğü rü'yalar 

arasındadır. J\ncak, · Pa�a'nın Sultan Abdülaziz'in 

ayaklarına kapandığını söylemesi de samimi bir hissin 

Veya Harmsworth Park'da. 

ifadesi olmakla beraber yine de Namık Kemal'in hır 
hücumuna sebep olmuştur.49 

Ziya Paşa'nın Rü'ya'sı Harabat'da çıktıkdan yıl
larca sonra, bir defa Bağçe Mecmuası'nda tefrika edil
wiş (1908) ve 1910 da eski harflerle 1 932 de i�e yeni 
harflerle, İstanbul'da hasılmıştır. 

Veriset-i Saltanat-ı Seniyye : Asıl ismi bu ol
makla beraber kısaca, Veraset Mektupları diye ısım
lendirilen iki mektuptan ibarettir. 

Ziya Paşa, bunları 1868 de, Avrupa'da, guya 
İstanbul'daki bir dostuna yazmıştır. Mektuplar, ilk 
bakışta veraset kanununun Mustafa Fazıl Paşa ve 
evladı aleyhine değiştırilmesi dolayısıyle, Fazıl Paşa' -
nın haklarını müdafaa maksadıyle yazılmıştır. Aynı 
mektuplar hır. tarafdan da Sultan Abdülmecid'in, 
oğlu Beşinci Murad'ı veliaht seçerek; kardeşi Abdül
aziz'i saltanattan uzakta bırtakmak isteyişinden baş
lıyarak, Sultan Abdülazi.ı;'in Beşinci Murad yerine, 
kendi büyük oğlu İzzeddin Efendi'yi veliaht seçmesini 
icab ettirecek bir görüşü Osmanlı sara·yına hatırlatarak. 
hem sarayı hem Bab-ı ali'yı içinden vurmak maksa
dındadır. Hiç bir bakımdan iyi niyet taşımayan bu 
mektuplar, Türkiye'de ancak 1904 de Şura-yı Ümmet 
Gazetesi'nde basılmıştır. (No 59, 66) Daha sonra, 
Ebüzziya�nın Yeni Osmanlılar Tarihi tefrikasına 
alınmış (Yenı Tasvir-i Efkar, 29 Eylül-21 Ekim, 1909) 
ve ayrıca kitap halınde basılmıştır.50 

Defter-i A'mil 
Mukaddimesi 

* 
Ziya Paşa'nın, İsviçre'de iken 
Jean - Jacque - Rousseau'
ya merak sardığı ve bu Fran
sız mütefekkirinin Emile ve 
Confession (İtiraflar) ısimli 

eserlerini Türkçeye çevirmeğe heveslendiği bilinir. 
Defter-i A'mal, Ebüzziya Tevfik Bey'e göre, Emile 
tercümesine yazılan bir ön söz'dür.51 Nazım Paşa'nın 
hatıraları arasında adı geçen bu tercümelerden eli
mizde yalııız bir ön söz kalmıştır ki bu da Ziya Paşa'
nın çocukluk ha tıralarıdır. Sade ve samimi bir dil'le 

49 Nam•k Kemal'in, "Rü'ya'mda Padişahın aya
ğına kapandığımı itina ile neşretmek gibi hallerde 
lıulunamadım." cümlesini ihtiva eden mektubu için 
Bkz. Fevziye Albdulla'h Tansel, Namık Kemal'in Mek
tuplan, C. 1, S. 388, Ankara, 1 965. 

50 iki defa basılan bu risalenin birincisi taş· 
basmasıyle ve tarihsizdir. ikincisi, 1 908 de istanbul' • 
da basılmıştır. (Bkz. Nejdet Sançar, Ziya Paşa'· 
nın Eserleri, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 
C. V, sayı: 1, 1 956. 

5ı Ziya Paşa'nın Avan-ı Tufüliyyeti Hakkın
da Bir Makalesi, ftbu makale, hukemadan Jean-Jac· 
que-Rousseau'nun Emile namındaki eserinin müşa
rünileyh tarafından vücuda getirilen tercümesine 
mukaddime tarzında yazılmıştır ki bil-münasebe ken· 
di ahd-ı tufuliyyetine müteallik sergüzeştini natık 
bir eser-i bergüzidedir. (Mecmua-i Ebüzziya, sayı: 
13, s. 404,; 1881.  



bazı çocukluk maceralarını hikaye eden bu yazılarda 
Confession'un tesiri bulunması da pek mümkün ve 
muhtemeldir. Paşa'nın, çocukluğunda bir köle ile 
birlikte nasıl üzüm çaldıklarını ; halk şiirini ve halk 
şairlerini, lalasından dinliyerek nasıl tanıdığını, bu 
hatıralarından öğreniyoruz. Defter-i A'mal, sade li
sanla, Avrupai hatırat edebiyatının ilk örneklerinden
dir. 

Arı::-ı Hil "Saltanat-ı Seniyye'yi bulunduğu mu
hataradan halas için" iddiasıyle, Ziya Paşa'nın, Lond
ra'da Sultan Abdülaziz'e takdim ettıği rivayet edilen 
bir dilekçedir. Ziya Paşa bu Arz-ı Haı'inde- saraydan 
niçin çıkanldığını; sonra, niçin hep istemediği yerlere 
tayin edildiğini, nihayet Avrupa'ya neden firar ettiği
ni hikaye etmektedir. Paşa'nın mühim bir kısım ter
cüme-i hali bu Arz-ı Hal'den öğrenilmiştir. Ziya Paşa, 
Arz-ı Hal'de yer yer, çok sade, tabii ve realist bir nesir 
üslubu kullanmıştır. 72 sahife tutarındaki Arz"ı Hal, 
1909 da İstanbul'da neşredilmişt•r. 

T e r c ü m. e Eserleri : Ziya Paşa'nın ilk tercü
me çalışması, Viardot'un Endülüs Tarihi üzerinde
dir. Edhem Paşa'nın bilinen teklifi üzerine sanatlı hir 
nesirle yapılan bu tercüme, önce 2 cild olarak 1863 
de, sonra 4 cilde bölünerek 1887 de İstanbul'da neş
rolunmuştur. 

Paşa'nın bu ilk esere nisbetle daha sade ve tabii 
bir dille çevirdiği ikinci tarih tercümesi Lavallee ve 
C!ııeruel'den çevrilen Engisisyon Tirihi'dir. Eser, 
İspanya'da EngiziFyon mahkemelerinin bilhassa muse
vilere yaptığı zulümleri anlatır. Engızisyon Tarihi de 
yine fstanbul'da iki defa basılmıştır : ( 1882 ve 1888). 

Ziya Paşa'nın bir de Telemak tercümesi yaptığı 
ve bu tercümenin Yusuf Kamil ve Ahmed Vefik Paşa 
tercümelerinden daha başarılı ve Türkçenin şivesine 
daha uygun olduğu, Ebüzziyil. Tevfik · Bey tarafından 
bildirılmiştir.53 Ancak bu tercümede Emile ve Con
fession tercümeleri gibi, Paşa'nın meydana çıkmayan 
eserlerindendir. 

Nihayet, Adana'da vali bulunduğu yıllarda te'
sis ettıği bir tiyatroda temsil edilmek üzere (daha 
önce, dilirrıize yine Ahmet Vefik Paşa tarafından 
5 + 5 duraklı hece vezniyle çevrilen) Tartuffe ko
medisinin son perdeleri de Ziya Paşa tarafından yapı
lan mühim tercümeler arasındadır : Ziya Paşa, Vefık 
Paşa tercümesinin bilhassa son iki perdesi üzerinde işle
yerek onun bazı kısımlarını, kendi zevkine ve kendi an
layışına göre yeniden yazmıştır.54 Her iki terrüme 
üzerinde İhrnn Sangu tarafından yapılan bir karşı-

52 Cumhuriyet Gazetesi, 1 ve 2 Mart 1932. 
53 Bkz. Nüzhet, Elsine-i Garbiyye Edebiyat ve 

Üdebası: Birinci Kitap: Elsine-i Atika Edebiyat ve 
Üdebas�, İst. 1889, S. 134 ve Nejdet Sançar, Ziya 
Pa,a'nın Eserleri, T.K.D. Bülteni, C. V, aayı: 1,  
s. 1 0. 

54 Bkz. l'hsan Sungu, Ahmed Vefik ve Ziya 
Pata'lann Tartuffe Tercümeleri, Mf. Vekaleti Ter
cü�e Dergisi, Sayı: 4, S. 372-381 ve Sayı: 6, S. 
5581571.  ( 1 941-1949) . 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

laştırma bu hakikati açıkça meydana koymuştur. Her 
halde, Ziya Paşa'nın ölümünden sonra, kitapları ara
sında bulunan bu değiştirilmiş ve işlenmiş nüsha onu 
bulanlar tarafından tamamiyle Ziya Paşa'ya mal edil
miş olacaktır. Manzum fakat kafiyesiz Tartuffe ter
cümesi, Türk edebiyatında Batı tesiriyle kullanılan 
hece vezni'nin başarısız bir örneğidir. 

Ziya Paşa, kendisinden sonrakilerde en çok Di
van tarzı şiirleriyle tesir bırakmış; bazı gazellerine 
Terci-i ve Terkib-i Bend'lerine nazireler yazılmıştır. 
Onun bu iki manzumesi bütün veya parça halinde 
antolojilere ve mektep kiyaplarına alınmıştır. Siya
si yazılan fazla parlak bulunmamış, mesela gazete 
makaleleri, Namık Kemal'inkiler gibi toplanıp defalar
ca neşredilmemiştir. Devri için örnek nesirler arasında 
bulunduğu halde nesirlerinin de tesiri pek geniş ol
mamıştır. Zafername'si Rü'ya'sı, çocukluk hatıra
ları ile Şiir ve İnşa makalesi alaka çeken eser ve ya
zıları arasındadır. Şiir ve İnşa'ya milli edebiyat mes'
elelerinin veya Halk dili mevzularının bahis mevzu 
edildiği eserlerde mühim bir yer verilmiştir. 

Ziya Paşa hakkında baş vurulacak belli başlı 
eser ve yazılar da şunlardır: 

Ebüzziyi Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, (Te
fika) Tasvir-i Efkar, 1-466, 1909-1911 .  

Süleyman Nazif, İki Dost, ht. 1925 
Fuad Köprülü, Milli Edebiyat Cereyanının 

İlk Mübeşşirleri, İst. 1928. 
İsmail Hikmet, Ziya Paşa, Hayatı ve Eserleri, 

1st. 1932. 
İbnül'Emin Mahmud Kemal' Son Asır . Türk 

Şairleri, S.2028-2061, İst. 1938. 

Taha Toros' Ziya Paşa'nın Adana Valiliği, 
Adana, 1940. 

Şükrü Kurgan' Ziya Paşa, Hayatı, Sanatı, Eser-
leri, İst. 1953. 

· 

Nejdet Sançar, Ziya Paşa'nın Eserleri, T. D. K. 
Bülteni, C. V, Sayı : 1, 1956. 

Abdülkadir Karahan, Ziya Paşa'nın Avrupa 
Mektupları, Yeni Sabah Gaz. 14-23 Mayıs 1961 .  

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana 
Çizgileri, Türkoloji Dergisi C. il, Sayı : 1 ;  Ankara 
1 969. 

Ziya Paşa'nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki 
Olaylar, Ankara, 1964 

İhsan Sungu, Ahmed Vefik ve Ziya Paşa'ların 
Tartuffe Tercümeleri, Tercüme Dergisi, 4,6. Ankara, 
1940-1941. 

M. Kaya Bilgegil, Ziya Paşa Üzerinde Bir Araş
t;rma, Atatürk Üniversitesi Yayınları, No. 100, Erzu
rum, 1970. 

H. Fethi Gözler, Ziya Paşa ve Fikirleri, Türk 
Yurdu, S. 255, 258, 259, 265. ( 1956-1957). 

* 
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Namık Kemal 
1840-1888 

Avrupai Türk edebiyatına 
kat'i zafer sağlayan edib, Na
mık Kemal'dir. Türkiye'de 
ilk defa, Vatan şairi diye 
şöhret kazanan şair de pdur. 

Namık Kemal, Tanzimat Devri Türkiyesi'nde bir 
fikir ve sanat inkılapcısı olarak tanınmış ve kendisine 
bir milli kahraman gözüyle bakılmıştır. Kalemini 
yalnız bir sanat vasıtası olarak değil, aynı zamanda 
bir milli-içtimai mücadele vasıtası olarak kullanan 
Kemal'in müsbet netice veren sosyal davaları da şun
lardır : 

Türk halkına milli benliğini ve kendi değerlerini · 
tanıtmak ; ona hürriyet aşkı vermek ve bilhassa ecdad 
kanıyle yuğurulmuş vatan topraklarını, uğrunda şuur
la can verebilir bir seviyede sevdirmek. 

Namık Kemal, vatan kelimesinin eski Türkçedeki 
değişik . manalarına yeni bir hayat vermiş ; eski dilde 
insan topluluğu, din, mezhep ve aynı mezhep
te olan cemaat manasındaki millet kelimesinden 
türetilen milliyet kelimesine büyük mana kazandır-
mıştır. 

Yine esl.,i dilde a
zad edilmiş köle ma
nasındaki hür kelime
sinden türeterek hür
riyet kelimesini, Türk
çeye kazandıran şair 
de odur. 

Eski Türkçede tek 
bir hükümdarın bir 
kavme hükmetmesini 
manasında kullanılan ; 
böylelikle, daha çok, 
istibdıid manası taşı
yan istiklal kelimesini 
de lisanımızda, mille
timize bir gün bir İs
tiklal Savaşı kazan
dıracak derecede sağ
lam ve milli bir ma
nada kullanan, kud
retli edip, yine Namık 
Kemal'dir. 

Türkiye'de fikri, edebi ve içtimai 
sirli olacak, yeni ve Avrupai bir 
sine çalışmıştır. 

879 

hayata kuvvetle. tc
edebi hayat te'si-

Bunun yanında, aynı şairin, Türkiye'de halk 
hürriyetine dayanır, yeni bir idari rejim kurumlası 
için aynı şiddet ve cesaretle harekete geçen bir de si
yasi hayatı olmuştur. 

Namık Kemal kudretli bir şair, ateşli bir mü
cadeleci ve velud bir muharrirdir. Sanat, onun elin
de, içtimai fayda için ve milli idealler uğrunda kul
lanılan bir vasıta mahiyeti almıştı. (Onun Türk ede
biyatında yaptığı inkılap da bu idi.) Türk tarihinde, 
din müstesna olmak üzere, sanat, ilk defa onun elin
de tesirli bir içtimai vazife görüyordu. 

Namık Kemal'in kültürlü ve inandırıcı bir 
mücadele lisanı vardı. Yeni edebiyatın kuvvetle yer
leşmesi için eski edebiyata aynı hiddet ve şiddetle hü
cum etti. 

Dilde, halkın anlayacağı bir lisanla yazmak lü
zumunu herkesten daha kuvvetle müdafaa ve tatbik 
etti. Avrupai edebiyatın her nevinde eserler yazarak 
onları okuyan geniş bir orta sınıfı'nın yetişmesinde 

tesirli oldu. 
Çok sayıda 

eserleri ve hususi 
m e k t u p l arıyle, 
Türkiye'nin-Tan 
zimat'dan Cum
huriyrte kadar ki 
fikri, edebi ve 
siyasi inkıla plan 
üzerinde, uzak 
tan ve yakından, 
büyük bir rol 
oynadı.55 

* 

Hayatı 

Öteden beri, Av
rupa'da yapılmakta 
olan ; milli, içtimai ve 
siyasi mücadelelerden 
fikir ve ilham . alan 

Namık Kemal 

Namık Kemal, 
birbiri ardınca 
mühim adamlar 
yetiştieren, ta
nınmış bir aile
nin çocuğudur. 
Ailenin ; adı bi
linen ilk ceddi-

bu kelimeler, Türkçede kullanıldıkları ilk anlardan 
başlayarak, sadece birer kelime olmakla kalmamış, 
yaralı bir milletin, uğrunda sürekli mücadele yaptığı 
birer mukaddes ideal değeri kazanmış ; birer milli-ta
rihi kelime olarak Türkçenin ölümsüz sözleri arasına 
katılmıştır. 

* 

Namık, Kemal eski edebiyata, mutlakiyet reji
mine saldırır gibi, aşırı bir şiddetle hücum etmiş ; 

n: n Konyalı Bekir Ağa isimli bir zat olduğu söylenir. 
Aynı ailenin diğer tanınmış simaları, sırasıyle, Topal 

55 Namık Kemal'in tek kadersizliği, Avrupa'-
da uzun tecrübeler ve geniş ıztıraplarla elde edil
mif hak ve hürriyetlerin; Osmanlı lmparatorluğu'
nun (aynı vatanda çeşitli milletler kaynaşan) elve
rişsiz şartlanna rağmen tatbiki yolunda acele ve 
şiddet göstermesidir. Memlekette gittikçe çoğalan 
yarım münevverler nazarında devlet otoritesinin 



Osman Paşa, Kapudan-ı Derya Ratip Ahmed Pa
şa ; Üçüncü Sultan Selim'in baş mabeyincisi Şemsed
din Bey ; İkinci Sultan Hamid'in müneccim başıların
dan Mustafa Asım Bey gibi şahsiyetlerdir. 6 

Mustafa Asım Bey, Namık Kemal'in babasıdır. 
Namık Kemal, 21. Aralık 1849 da Tekirdağ'ın da 

doğmuştur. Annesi, Tekirdağı muhassıllığında ; Afyon 
Karahisarı, Kütahya, Kıbrıs kadılıklarında ;  Lazistan 
Mutasarrıflığı'nda, Kars ve Sofya Kayrnakamlığı'nda 
bulunan, Koniçe eşrafu:�dan, Abdüllatif Paşa'nın 
kızı Fatma Zehra Hanun'dır. 

Kemal, henüz 8 yaşında ikan, annesi, Afyon Ka
rahisarı'nda ölmüştür. Abdüllatif Paşa, kızının hatı
rası olan Kernal'li yanından ayırmadığı için, Namık 
Kemal, çocukluğunda dedesiyle, diyar diyar dolaşmış 
ve Abdüllatif Paşa'nın mazulen İstanbul'da bulun
duğu yıllarda Bayezid Rüştiyesin'de ve Valde Mek
tebi'nde birkaç sene okumuştur. Fakat daha 6 yaşın
dan başlayarak, babasından ve diğer hususi hocala
rından ders gören Kemal'in asıl tehsili, böyle hususi 
hocalar elinde olmuştur. Kemal'e tasavvuf kültürü 
ve edebiyat zevki veren bir hocasının, Kars'da Va
izzade Mehıned Hamid Efendi olduğu bilinmek
tedir. 

Kemal, anne şefkatini, anne annesi Mahdume 
Hanım' dan görmüş ; Kars' da binicilik ve cirid gibi 
sporlarla meşgul olmuştur. Onun yine Kars ve Sofya 
seyahatleri, Ruslarla yapılan savaş yıllarına rastla
dığından, yarının vatan şairi, Kars'dan Sofya'ya kadar, 
milletinin kahraman ruhunu ; savaş aşkını ve zafer 
haberleriyleşenlenen çehresini y.akından tanımıştır. 

sarsılması ve yapılacak inkılapların büyük hazım
sızlıklar ve ihtilallerle yapılması gibi hallerde bu 
tikayetin hissesi vardır. Namık Kemal'in coşkun 
vatancılığı, uğrunda derin heyecan duyarak, şiirin
de ve nesrinde heybetli ifadelerle haritasını çizdiği 
muazzam vatan'ın mukadder parçalanışına mani ola
mamıştır. İmparatorluğun, korkunç dış baskılar ve 
iç ihtilallerle parçalanışı, gereken tedbirleri almaya 
kudret ve fırsat bulamayan idareler elinde daha çok 
toprak, daha çok insan ve daha çok servet kaybı 
içinde olmuştur. 

56 Namık Kemal'in bu. aile büyükleriyle ifti
harı kayda değer bir noktadır • .  Magosa'da, devlet 
tarafından Bey unvanının kaldırılmasıyla karşıla
şan şairin, Şirvani-zade Hakkı Bey'e yazdığı bir 
mektupta: 

"Hükumet-i Seniyye, üzerimden Bey'liği kaldır
mış. Ben ise o unvanı, bir sultan, iki Sadrazam, 
yedi sekiz vezir, · elli altmış ricalden mürekkep bir 
nesilden geldiğim için hasıl olma bir şey bilirdim." 
der. Burada sayılan aile büyükleri arasındaki sultan'
la diğer ricalin kim olduğu hakkında yeter bilgi
miz yokdur. 

Yukarıdaki mektup için Bkz. F. A. Tansel, 
Namık Kemal'in Mektupları, C. 1, S. 246, Ankara, 
1967. 

TüaK EDEBİYATI TARİHİ 

Namık Kemal, hususi hocalardan Arabi, Farisi 
okumuş ; Şark-İslam kültür ve edebiyatını ve edebi 
bilgilerini öğrenmiş ; bilhruısa babasıyle bir araya gel
diği zamanlarda, ileride daha da gelişerek, kuvvetli 
hafızasına Osmanlı Tirihi'nin hem azametli hem de 
elemli sahifelerini nakşetmeğe çalışmıştır.* 

Çocukluğunun bütün bu görgü, bilgi ve duygu 
hareketleri arasında, daha Kars'da iken şiir deneme
lerine başlayan Kemal, Sofya'da (Divan şiiri tariın
da) hayli kuvvetli şiirler söylemiştir. Yine Sofya'da 
büyük babasının ve anne annesinin ısrarlarıyle, he
nüz 16 yaşında iken evlenmiş ve İstanbul'a yine bu 
yaşta dönmüştür. (1856) . Kernal'in Sofya'da bir defte
re yazdığı Divan tarzı manzumeleri, Divan ve tasav
vuf kültürleriyle söylenmiş şiirler; Hz. Ali'ye bağlı
lık ifade eden manzumeler ve bazı hicivlerdir. Bun
lar, İstanbul'a döndükten sonra yazdıklarıyle birlik
te bir Divan vücuda getirmişlerdir. 

Asıl adı Mehmet Kemal olan şaire Namık 
mahlasını, Sofya'da iken tanıştığı şair Eşref Paşa ver
miştir. 

İstanbul'da Hariciye Nezareti Tercüme Oda
sı'nda katiplik vazifesi alan Kemal, burada 1 0  yıl ka
dar çalışmış, aynı 10 yıl içinde, iki sene kadar da İs
tanbul Emtia Gümrüğü tahrirat baş katibi, sonra 
müdürü olan, Divan şiiri, Leskofçalı Galip Bey'in 
yanında muavin olarak vazife görmüştür. Yine bu 
10 yıl içinde husı'.ısi tahsile devam eden Namık Ke
mal, Arap ve Acem edebiyatı ile islarni ilimler saha
sındaki bilgilerini genişletmiştir. Devrin Divan şa
irleriyle tanışan ve bir divan şairi olarak ciddi şöhret 
kazanan Kemal, Encümen-i Şuara'ya katılarak bu 
encümendeki üstad şairlerin yanında haklı itibar gör
müştür. , Haftada bir toplanan encümen şairlerinin 
o hafta içinde hazırladıkları şiirleri ve nazireleri oku
ma vazifesi de, Encümende, Namık Kemal'e verilrniş
tir."7 Namık Kemal'in Divan üslubiyle söylediği bu 
devir şiirlerinde birçok meslekdaşlnından ayrı hu
susiyet göstererek bu şiirleri yeni buluşlarla, yeni fi
kirler ve yeni hayal� süslemesi burada ehemmiyet
le kaydolunacak noktadır. 

* 

� Namık Kemal'iıı bu aile büyükleriyle iftiha
rı kayda değer bir noktadır. Magosa'da, devlet tara
fından Bey unvanının kaldınlmasıyla kartılaşan şairin, 
Şirvanizade Hakkı bey'e yazdığı bir mektupda: "Hü
kumet-i Seniyye üzerimden Bey'liği kaldırmış. Ben ise 
o unvanı,, bir sultan iki sadrazam yedi-sekiz vezir elli
altmıt rical'den mürekkep bir nesilden geldiğim için 
hasıl olma birşey bilirdim." der burada sayılan aile 
büyükleri sultan'la diğer ricalin kimler olduğu hak
kında yeter bilgimiz yoktur. 

Yukardaki mektup için bakınız. F. A. Namık 
Kemal'in mektupları, C. 1, S. 246 Ankara 1 967. 

57 Encümen-i Şuara ve tairleri için, Ziya Pa
şa bölümüne bakınız. C. Not: 
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TiJllK E.Dt:BİY ATI TARİHİ 

"' 
M. As ı m  Bey 

Namık Kemal'in babası 

Namık Kemal'in memuriyet hayatına Tercüme 
Odası'nda başlaması, onun daha önce de Fransızca 
öğrenmiş olması ihtimalini düşündürür. Tercüme 
Odası'nda ise Fransızcasını ilerletmeğe çalıştığı ve bü
tün hayatınca hürmetkarı olduğu bir Hoca'dan, bu
rada, Fransızca öğrendiği bilinir'8• Arapçası (ve Acem
cesi) hayli kuvvetli olan Kemal'in�9 ( iyi Arapça, 
Acemce ve iyi Türkçe bilen bütün Tanzimatcılar gi
bi�0) Frasızcayı da iyi ve kolay öğr<'ndiği tahmin edi
lt'bilir. 

Böylelikle Kemal'in Batı dünyası ilt' temisı, bu 
kalemde ciddileşmi,tir. Fakat Namık Kemal'in fi
kir ve sanat hayatında asıl dönüm noktası, Şini.si ile 
tan�tığı ve Tasvir-i Efk!ır'a yazı yazmağa başladığı 
zamandır. Daha Tercüme Odası'nda iken, devrin, 
bazı yeni fikirli gençleriyle arkadaş olan Kemal, Şi
nasi'yi tanıdıktan sonra, benliğindt' Şark tefekkürün
den Batı tefekkürüne doğru bir çekiliş duymuştur. 

58 Bu Hoca, Tercüme Odaıı'nda Kemal'in 
Hocası diye töhret kazanan Mehmed Mansur Efen
di'dir. Kemal'in, Avrupa'dan babasına gönderdiği 
mektuplarda, sık sık Mehmed Mansur· Efendi'ye se
lam ve hürmet ifade eden sabrlan, bu Hoca'ya bağ
lılığının ve ııaygısuan derecesini gösterir. Bkz. Fev
ziye Abdullah Tanııel, Namık Kemal'in Mektuplan 
C. 1. (Umumi lndeks'de Kemal'in Hocası ve Mehmed 
·Mansür maddeleri.) 

59 Kemal'in ııerelr. Mektuplar'ında, ıı�relr. cli
ier yıwlannda aıkça ııörülen Ayet Ye hadis iktibu
lan ile Arı:o.p, Fı:o.ra tiir Ye nearinden alınmıt ibare· 
ler Ye bilbuaa bunlann Kemal'in hüızaunda Yafa· 
yan pı:ırçalar bilinde ikbbuları, onun ialam kültürü 
il.. Arap Ye Acem dillerindeki salahiyetinin açık 
delilleridir. 

•0 Bu menuda en lr.un-etli mi.al, Muallim 
Naci"dir. 

Şinasi'ye, onun Münic:at'ını pek beğendiği için 
yakınlık duyan Kt'mal, Tawir-i Efkar'da önce ter
cüme fıkralar Vt' haherlt'r yazmakla mı-şgül olmuş-

tur 1865 de Şinasi, ikinci defa Paris'e gidince, Tas
yir-i Efkar'ı neşir vazifesi Namık Kemal'e kalmıştır. 

Namık Kemal, buarada, onun farikası olan, iis
luplu nesir'den büsbütün aynlmamakla beraber 
gazeteci lisanı'na çabuk intıbak etmiş ve İstanbul'da 
büyük alaka uyandıran makaleler yazmaya başlamış
tır. 

Bu makaleler, okuyanlan muhtelif mevzularda 
uyandırmak bakımından faydalı oluyor ve genç bir 
kale�den ümid edilemiyecek kadar olgun yazı kıva
mı \a51yordu� Halk clersbanelerl açılması; kulan 
mızıa okutulması ; lstaııbul'un yaagmlardaıı 
kurtarılması mevzularında yazdığı makaleler dik
kati çekiyordu. 

Tedrisatını Fransız diliyle yapan Tıp Fakillte
slnde artık Türkçeye dönmek gerektiği hakkındaki 
bir yazısı üzerine Beyoğlu gazeteleriyle yaptığı bir 
fikir çarpışması Kemal'in zaferiyle neticelenmişti. Ni
tekim İstanbul yangınları hakkındaki yazısı da Sad
razam An p_,. tarafından takdir edilmiş ve Kemal, 
rütbe terfi'i siiretiyle, hükiimet tarafından taltif edil
mişti. Namık Kemal, bilhassa Türk dili ve edebiyatı 
hakkıdaki makaleleri ile, dil ve edebiyat vadisinde 
zamanının en yt'ni ve doğru görüşlerini ortaya koyu
yordu.•1 

Arkasından Devr-l İstil& makalesini yazıyor ; 
Osmanlı hükümdar ailesinin kahramanlığında, asalet 
ve siyasetinde Türk gücü'nün timsalini bulup göste
riyordu. 

Fakat Kemal'in idari ve içtimai ıslahat yolunda 
giriştiği siyasi faaliyet gazetecilikten ibaret kalamadı. 
Genç inkılabcı, Mutlakıyet idaresine karşı kurulan 
gizli bir siyasi teşekküle ginneğe kalktı. Daha 1865 de 
İtdfak-ı Hamiyet adıyle kurulduğıı belirtilen bu 
teşekkül, kL�a bir zaman sonra Yeni Osm•nbl•w
Cemiyed adıyle tanındı. Bu cemiyetin gayesi ; Tür
kiye'de bir M�ridyet ldAresl kurmaktı. Cemiyetin 
ilk kurucuları da Nuri Bey, Repd Bey, Melamed 
Bey, Ayetullalı Bey gibi genç ihtilalcilerdi. Cemiyet 
ilk toplantısını 1 865 Haziranında İstanbul'da Belgrad 
Ormam'nda yapmıştı. (Ebüzziya Tevfik Bey'e görı-) 
Namık Kemal ve Ebüzziya bu cemiyete sonradan 
girmişlerdir. Daha sonra cemiyetin aza sayısı 245't' 
yükselmiş ve bu siyasi cemiyete girenler arasında Şlr
vaıalıdcle Riitdü Pqa ;  Zabtiye Muavini M-tafa 
Asım Pap ; Dersaadet Karakollar Feriki Ömer 
Nüli P.,., meşhur Şıpka kahramanı Sii1eymaa 
Pata gibi şahsıyetler de görülmüştür.8' Cemiyetin 
reisi, bir bilgiye göre, Nuri Bey'dir. Bu cemiyet, baş
langıçta İtalya'daki Carbonari Cemiyeti'nden alınan 
ilhamla kurulmuş, hatta cemiyetin Belgrad Orma-

01 Liain-ı Osmini'nin Edebiyata Hakkında 
Bizı Mülahazatı Şamildir adb makaleler, Tanir-i 
Efkar, 416-41 7,. 1866. 

d2 Yeni Osmanlılar Cemiyeti, lr.urulutu, aU.. 
Ye diğer buaU.iyetleri bilııi Ye bibliyosrafya içia 
Blr.z. F. A. Tanael, Nimak ICamal'in Mektuplan, 
C. 1, S. 84-88. Ank� 1967. 



nı'ndaki ilk toplantısında bu İ talyan cemiyt.tinin nı
zamnamesi okunmu,tur. 63 

Yine bu sıralarda Mısır Hidivliği veraseti mühim 
bir dava haline gelmiş bulunuyordu : Mehmed Ali 
Paşa zamanında, Sultan Abdülmecid':n fermanı ile 
Mısır Hidivliı?i Mehmed Ali Paşa ailesinin en büyük 
ve en reşid e�ladına intikaal edecekti. Sultan Abdül
aziz zamanında Hidiv İsmail Paşa, İstanbul Hüku
meti ile anlaşarak hidivliği yalnız kendi çocuklarına 

Namık Kemal'in rençliji 

hasrettiren bir ferman almaya muvaffak oldu. İsmail 
Paşa, bu ferman ile, Kardeşi Mustafa Fazıl Paşa'yı 
Hidivlik hakkıdan mahrum ediyordu. Fazıl Paşa, ay
nı hakdan çocuklarını da mahrum bırakan bu ferma
na itiraz etti. Söz dinletemeyince Paris'e gidip hakla
nnı oradan istemek yolunu seçti. Mısır'la olan bütün 
alakası kesilip oradaki emlakinin parası kendisine 
verildiği için, büyük serveti vardı. Bu sebeple Tür· 
kiye'de rejim değiştirmek için çalışan Yeni Osmanlı
lar Cemiyeti'ne, sonunda kendi hakları da teslim olu
nur ümidiyle, ciddi bir yardım vadetti. 

ea ltalyanca, maden kömürü itçileri Yeya 
odun kömürü yapanlar manasındaki Carbonari k�
limeai (Fransızcası: Carbonnarie) XIX. Asır bat· 
larıada ltalya Ye Franaa'da bazı gizli siyasi faaliyet· 
lerde bulunmak amacıyle kurulan cemiyetlere alem 
olmu9tur. Bu cemiyetlerin: Kurdun parçaladığı ku· 

zn için intikam veya: Ormanları kurtlardan temi:z
lemek cibi parolalarla çalıttıklan bilinir. Karbona· 
rilik, ltalya'dan Franaa'ya intikaal ettikten ıonra, 
zamanla; tavaamıt ye batka siyasi faaliyetler içinde 
sönüp citmittir. 

1805-1815 arasında ltalya'da kurulan Ca�o
nari tetkilabnın nizamnameıini, iıe,, Türkçeye, Yeni 
Osmanlılar Cemiy<!:tİ kuruculanndan Ayetullah Bey 
çnirmittir. 

l Lll.lı:. EDESİY ATI TA Rİllİ 

Namık Kemal ve Rif' at Bey Pariste. 
(Mithat Cemal Kuntay'ın kitabından) 

10 Mart 1867 de Namık Kemali'n, Tas
vir-i Efkar'da Şark Mes'elesi'ne dair bir makalesi 
intişar etmişti. Babıali'nin. siyasetine aykırı gelen 
bu yazı üzerine Sadrazam Ali Pa,a K·ararname-i 
An adıyle meşhur bir emirname ile matbuatı ciddi 
bir baskı altına almak lüzumunu hissetti. Bu karar
naıhe'nin alınmasında Ali Suavi'nin Muhbir gaze
tesinde intl.şir eden Mısır meselesine aid bazı siyasi 
ifşaatı da büyük �ebep teşkil ediyordu. Nitekim AU 
Sdvi, hükumet emriyle tevkif olunarak Kastamo
nu'ya sürüldü. Bu sırada Yeni Osmanlılar emiyeti 
de hükumetçe haber alınmış bulunduğundan, hüku
met, idari ve siyasi bir tcdhir düşünerek Ninuk Ke
mal'i Erzurum Vali muavinliği ile İstanbul'dan uzak
laştırmak istemiş ve onu bu tayin haberi ile, gazeteden 
ayrıldığı, Tasvir-i Efkar'ın 24 !\fart 1867 tarihli sayı
sında intişar etmiştir. Hemen. aynı sebeplerle ve ay. 
nı günlerde Ziyi Paşa da yeniden Kıbrıs mut�a�
rıflığına tayin olunmuş, böylelikle İstanblu'dan sürül
mek istenmiştir. Fakat ne Namık Kemal Erzurum'a 
ne de Ziya Paşa Kıbrıs'a gönderilebilmıştir. 

1 Nisan 1867 de her ik�i de Jean Pietrie tarafın
dan çıkarılan Courrler d'Ori-t Gazetesi idareha
nesine çağırılmışlar ve kendilerine Mısırlı P�m Mus
tafa Fazıl Paşa'nın bir mektubu verilmiştir. Bu mek
tupla, Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına Paris'de neş
riyat yapmaya davet edilen Ziya ve Kemal bu da
veti kabul etmişler ve 18 Mayıs 1 !167 de Bosphore va
puru ile Fransa'ya kaçmışlardır. 



TÜRK F..DEBİV ATI TARİHİ 
Bu firara, yine Mustafa Fazıl Paşa'nın daveti 

ve Kastamonu'dan kaçırılması için yardımı ile, ateş
li ve sarıklı ihtilalci Ali Suavi de iştirak ettirilmiştir. 

Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin hükumetçe haber 
alınması ve takibe geçilmesi üzerine, Mchmed, Nu
ri ve Reşad Beyler de Avrupa'ya kaçtıklarından 
(Agih Eleadi'ııin ve Rıfat Bey'in) de iştirakiyle 
vatan dışında hayli kuvvetli bir ihtil�Jci kadro teşek
kül etmışti. 

Yabancıların kendilerİnt' Jön Türkler dedikleri, 
Yeni Osmanlılar'ın Avrupa'daki ihtilalci çalışmaları 
bu şekilde hazırlandı. Ancak Sultan Abdülaziz'in 
Paris sergisi münasebetiyle ve III .  Napolyon'un cla
veti üzerine (aynı yılın 30 Haziranında) Paris'e gel
mesi dolayısıyle, Fransa Hükumeti, bu siyasi Türk 
mültecilerine Fransa'dan uzaklaşma tebliğinde bu
lundu. Namık Kemal, Ziya Pa5a ve Ali Suavi Lond
ra'ya geçtiler. 

* 

Bu sırada beklenmez bir hidise oldu : Mısırlı 
Prens Mustafa Fazıl Paşa, Fransa'yı ziyaret t'den 
Sultan Abdülaziz tarafından affedilerek İstanbul'a 
dönme müsadesi aldı. Tabiatiyle ihtilalcilerle iş bir
liği yapar görünmekten kaçınır oldu. Bur. a rağmen 
verilmiş ve taahhüd edilmiş tahsisatıyle, Ali Suavi, 
Londra'da Muhbir Gazetesini çıkarrr.aya başladı. (31  
Ağustos 1867) 

Muhbir Gazetesi, daha önce İstanbul' da çıkarıl
mış fakat kapatılmıştı. Şimdi Londra'da ilk çıkan 
gazeteye Muhbor adı verilmesi, Babıali\e karşı 
bir gösterişti. Kemal, Muhbir'in, Avrupa'ya gidiş 
gayderine uygun bir gazete kıvamı alması içın, bu 
gazeteye yazı yazmamakla beraber, başlangıçta iyi ni
yet gösterdi.  Fakat Ker:ıal'in dt> Ziya Paşa'ınn da 
Suavi ile anlaşmaları kolay, hatta mümkün olmadı. 
Nihayet Avrupa'ya varışlarından bir yılı aşan bir 
zaman sonra, 28 Haziran 1868 de Namık Kemal, 
Avrupa'da çıkarılan Türk gazetelerinin en kalitelisi 
olan Hürriyet Gazetesi'nin idaresini, (üçüncü sayı
dan itibaren) eline aldı. Namık Kemal, Hürriyet Ga
zetesi'nde, gerek cemiyet arkadaşları, gerek Fazıl 
l'a5a tarafından çıkarılan türlü zorluklara rağmen, 
büyük azimle çalıştı. 

Fazıl Paşa'nın "Ya susarlar, yahud tahsislerini 
keserim!,, yollu, gönderdiği bir emrin ciddiyetine 
inanmadı. V. Murad'la muhabere imkanları aradı. 
Araya nifak koyanlara rağmen çalışmaya devam et
ti. 

Bir tarafdan Hürriyet Gazetesi'ndt' Hubbü'l-Va
tan Mine'l-İınaa (Sayı : l )  Yaşasm Yeai Osman
lılar (Sayı : i l ) ; Meşriitıyyet Mektupları (Sa
yı : 12-22) ; Hürriyet (Sayı : 37-38) ; v.b. gibi ateşli 
makaleler yazıyor ; öte yandan, tiyatroya gidnek ; hu
susi hukuk ve iktisad dersleri alarak umumi kültü
rünü takviye yolları arıyordu. Bu sırada, bir aralık 

İstanbura da gelen, İngiliz İş adamı F-toa'dan 
hukuk öğrendiği mektuplarında yazılıdır.6' 

* 

Namık Kemal ve arkadaşları Fransa'ya kaçtık
ları zaman Paris'de bulunan Şinasi, onlara iltifat et
memişti. Hayli soğuk davranmış, ihtilalci faaliyetle
rine katılmamrştı. Bu çok manalı bir hadise idi. Şi
nasi, bunu fazla vehimli olduğundan mı yapmıştı? 
Yoksa yapılan bütün bu hareketlerin memlekete bir 
faydası olacağından şüphelenmeğe mi başlamıştı ?  
B u  noktalar mechuldür. 

Nitekim bizzat Namık Kemal de ba�ta Ali Su
avi ve Ziya Paşa olmak üzere ihtilalci arkadaşlarının 
hükumete karşı, işi şahsıyete döken, aşırı hücum ve 
tutumlarından rahatsız olmaya başlamıştı. Nihavt't 
Hürriyet'den ayrıldı. 

Hürriyet Gazetesi 64. sayısından itibaren Ke
mal'siz çıkmaya devam etti. Bu yüzden, Gazetenin 
hem sahifesi azaldı, hem de kalitesi düşerek hemen 
hemı"n şahsi garezlerin naşir-i efkarı oldu. 

�ii.mık Kemal'in Hürriyet'den ayrılışında Ali 
Paşa ile Mustafa Fazıl Paşa'nın müşterek tesirleri var
dır. Bu tarihlerde Namık Kemal'de şedid bir İstanbul'a 
dönmek arzusu belirmişti. Londra'dan, babasına yaz
dığı mektuplarda bu arzu aşikardır.65 Kemal'in Hür
riyet'dcn ayrıldığını bu gazetı; ilan etmediği için, ni
hayet, Kemal, çok sayıda el ilanları bastırarak bu 
ayrılığı tamin i htiyacını duymuştur.66 Hürriyet'den 
ayrıldığını Ali Paşa'nın duyma�ını ve buna inanması
nı istemiştir. Hürriyet'den ayrıldıktan "dört beş ay,, 
sonra babasına yazdığı bir mektupda, arkadaşlarının 
işi berbad ettiklerini söylüyor ; Ziya Paşa.nın "gaze
tede ettiği münasebetsizlikler" için İngiltere Hüku
meti tarafından dava edildiğini haber veriyordu.67 
Diğer t:ırafdan Ali Suavi, bir zamanlar Yeni Osman
lılar Cem.iyeti'ne reis seçtikleri Mustafa Fazıl Paşa'yı, 
İstanbul Hükumeti He ·anlaştığı için cemiyetten ihrac 
edeceklerini ilan ederken6s Namık Kemal'in Mustafa 
Fazıl Paşa ya itimadı devam ediyordu. 

Sonunda Namık Kemiil'in arkadaşlarından ayrıl
dığı, Zaptiye Nazırı, Hüsnü Pata tarafından Ali 
Pata'ya bildirildi. Kemal'in İstanbul'a dönmesine 

6' Namık Kemaf'in babasına yazdıiı mektup
larda

. 
Hocam, bizim Hoca dediii Fanton İçin Bkz. 

F. A. Tansel, Namık Kemal .. ıa Mektupları, C, I, 
(Umumi indeks, Fanton madd.) (Kemal, bu yıl
larda henüz 27 ya9lannda idi. Çok büyük bir okuma 
kaabiliyeti nrdı. imkan bulup, bir lngiliz Yeya 
Fransız ÜniYeraitesi'nde disiplinli bir tahsil tikib 
edebilseydi, Tanzimi� F.debiyatı'nın çehresi daha 
ba,ka olabilir,, siyasi l"anzİmat sahasında ise kuYYet• 
li ,ahıııyetiyle bir müvazene grafiği çizebilirdi. )  

G :l  F .  A. Tansel, Namık Kemal'in Mektupları, 
S. 173-230; Ankara, 1 967. 

G<• Aynı eser, S. 2 14-2 15. 
6° Aynı . eser S. 1 92. 
ss Aynı eser, S. 178- 180. 
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izin çıktı. Fakat o, ihtiyaten, bir müddet daha Lond
ra'da kaldı. Hafız Osman hattı ile yaz.lmış bir Kur'
an-ı Kerim'in, Mustafa Fazıl Paşa hesanıba basılma
sına nezaret ediyor göründü. Sonra, Paris'e, oradan 
Viyana'ya geldi. 25 Kasım 1 870 dı" lstanbula' döndü. 

* 

Ninuk Kemal, lstanbul'da Aıi Pata'ya söz ver
miş olduğundan, o hayatta bulunduğu müddetçe ga
zete çıkarmadı. Herhangi bir gazetey�, imzasıyle yazı 
yazmadı. Sadece Diyojen isimli mizah gazetesine 
bazı imzasız fıkralar yazdı. Ali Paşa'nın vefatı üzerine 
Mahmud Nedim Pat• sadrazam olunca İstikbil 
isimli bir gazete çıkarmak teşebbüsünde bulundu. 
İzin alamayınca İbret Gazetesi'nin baş muharrirli
ğini aldı. Evvelce Aleksandr Sarrafyan isimli bir Er
meni tarafından çıkarılan fakat iki defa kapatılan 
İbret'in kadrosunda Namık Kemal ve arkadaşları 
toplandılar. (Reşad, Nuri ve Ebüzziya Tevfik Beyler) 

Cuma ve Pazar günlerinden başka, her gün ve 
büyük boyda çıkan lbret'in ilk sayısı 13 Haziran 1872 
de intişar etti. Namık Kemal, burada gazetecilik ha
yatının en güzel ve kuvvetli yazılarını yazdı.69 

Fakat zamanın Sadrazamı Mahmud Nedim 
P•9•, Namık Kemal'in makalelerindeki kuvvetli ima
lardan korkarak İ bret'i 14 ay müddetle kapattı. Mu
harrirlerini muhtelif vazifelerle ta�raya gönderdi. Na
mık Kemal'i de Gelibolu Mutasarrıflığı'na tayin etti. 
Gerçi Kemal daha Gelibolu'ya hareket etmeden Sad
razam azl olundu. Ancak onun yerine getirilen Sad
razam Midhat Pata da Kemal'e Gelibolu'ya gitme 
tavsiyesinde bulunduğundan Namık Kemal bu vazi
fesine gitti. *  Oradan yine İbret Gazetesine B.M. (Baş 
Muharirir) imzasıyle yazılar gönderdi. Ayrıca Ebüz
ziya'nın çıkardığı Hadika Gazetesin'de N.K. imza
sıyle neşriyat yaptı. Bir aralık Gelibolu'da kuduz kö
peklerin çoğalması· üzerine erkek ve dişi köpekleri ay
ı ı yerlere sürdüğü için çıkan dedi kodu yüzünden, 
yahud, şehir içinde tütün ekilmesini yasaklaması ve 
kararın Edime vilayet hakimliği tarafından bozulması 
gibi (zahiri) sebeplerle az! olunarak tekrar İstanbul'a 
geldi.70 Gelibolu'da iken. bir tar.afdan da Evrik-• 
Perit- başlığı altında toplanan, küçük kitapları
nı neşrediyordu. Bu hareket, onun, Avrupa'dan dön
dükten sonra Batı hayranlığına saplanmayıp, Türk
Osmanlı tarihinin en büyüklerine şuurla sarılarak, 

d9 Bkz. M. Nihad Özön, Namık Kemal ve ib
ret Gazeteai, lat. 

466 

• Yeni Osmanlılar tarihi C. ili S. 4 1 7, 419 -

70 · Bir aöylentiden ileri aeçmiyen bu azil aebe
binin zahiri •e uydurma olduiu; Kemal'in azline 
ya Gelibolu'daki idarecileri rahataız eden, dürüst 
•e dinamik icraabnın_, yahud, latanbul'da çıkan ya
zılannın eebep tetkil ettiii dütünülebilir. (Bu mn<· 
zuun münakata•ı ıçın Bkz. Mustafa Nihat Özön, 
Namık Kemal n ibret Gazeteai, lat. 1 938. S. 1 14 -
1 1 8.) 

TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

millete o büyükleri ve o büyüklükleri tanıtmaya ça. 
lışması bakımından, başlı ba�ına mühim hareketti . ' 1  
Nitekim yine aynı yıllarda halka vatan sevgisini, mil
let sevgisini, tarih sevgisini, milli ahlak ve kahraman
lık duygularını, daha canlı şekilde tanıtacak yeni bir 
vasıta bulmuştu : Tiyatro. 

1868 den başlayarak, İstanbul'da Gedikpaşa'da 
Ermeni sanatkarkar tafarından teşkil edilen bir ti
yatro heyeti, Batı dillerinden eserler tercüme ettire
rek temsil ediyordı. Bu temsillerin Türk hayat, 
ahlak ve mizacına uymayan ve halk ruhuna aykırı 
gelenleri bile alaka görüyordu. Bu sahnede Aıi 

Bey'in Ahmed Vefik Paşa'nın Moliere adaptas
yonları ve An Bey'in küçük telifleri daha 1869 vr: 
1870 senelerinde temsil edilmişti. Bu sıralarda bir 
tarafJan Ermeni aktörlerin pek fena telaffuz ettiklt'
ri Türkçe'yi daha düzgün konuşturmak maksadıyle 
Rıitid Pata'nına reisliğinde, Ali Halet ve Nuri. 
Beylerle Namak Kemal'den müteşekkil bir heyet ku
rulmuştu. Heyet, Genç Türk müelliflerinin bu sahne 
için telif eserler yazmalarını arzuluyordu. Namık Kı-
mal, işte bu sebeple meşhur Vatan Yihud Silistre 
adlı eserini, daha Gelibolu'da iken yazmaya başlamış
t ı .  

Namak Kemal Vatan Yihud Silistre piye
sini, bu sahne için tamamladı. Tiyatro encümeninin 
sahneye koyduğu ilk eser, bu Silistre piyesi oldu."' 
Daha Fransa'da iken yazdığı mektuplarda tiyatro'y:ı 
karşı duyduğu alakanın sebebini : "hele burada bir 
tiyatro var; hakikat görülecek bir şey ! ;  adeti hem 
ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir. Bir 
takım oyunlar oynanıyor ki taşdan yürekleri ağlatır.,," 
yahud : 

" . . .  Güzt'l oyun okumak oynandığını görmek ka
dar lezzet vermese bilt', yine roman mutalaasına mü
rec'cahdır ; çünkü oyunda hayat daha tiddetli tasvir 
olunuyor. Mevzlıa mütemim surette gelen tirifat ve 
avarız ise,1 hikayede olduğu kadar mufassal ve mü-

" Namık Kemal'in Paris'den babaama yazdı. 
jı bir mektupta alafranaalıia Özenen arkadatlarına 
teeuüf ederek: "Kahpe Avrupa.. Evliyayı azdırı
yor ... Yine aferin Suavi"ye, aferin Kemal'e ! Bikri
mizle duruyoru:r .. Adam bizim gibi olur." diye ser
dettiği düıünce, onun., Batı dünyasında da Türk ve 
Osmanlı kalıtı bakımından dikkate değer çizgiludir. 
(Bkz. ·F. A. Tansel, Namık Kemal'in mektupları, 1. 

S. 1 1 9 ) .  
72 Hariciye Nazın Ra,id Paşa, tahailini Fran

sa'cia yapan Tanzimat müneYYerlerindendir. 1 876 
da, Çerkez Hasan'ın Midhat Pa'8 Konağı'nda top
lanan NU.rlar Heyeti'ni baabiı ve Hüaeyin Avni 
Paşa"yı Yurduğu gece, o da bir kaza kur,unuyle öl
müttür. 

Bkz. Namık Kemal ; Mukaddime-i Celal, 
.s. 16.  

7 •  F. A. Tansel, Namık Kemal'in Mektupları, 
1 s. 1 1 9. 



TÜRK EDEBİYATI TARiHi 
sevveş olmadığından, insanın tesiratı bir takım lez
�ct-şiken fasılalara uğramıyor."'" 

Gibi cümlelerle ifade eden Kt"mal, sahne müel
lifliğine büyük bir şevkle sarılmıştı. Vatan piyesini 
yazarken mevzıiun heyecanıyle dolup taşıyordu. İb
r<"t Gazetesi'nd<"ki meşhur Vatan makalesini de bu 
arada vt' bu heyecanla yazmıştı.;" 

Silistre' 1 Nisan 1 873 akşamı, Gedik Paşa'da 
sahneye kondu. Bu piyes, Türk sahnesi için büyük 
hadise oldu. Eserdeki, vatan sevgisini şahlandıran 
parçalar ; sahnede, Ti.irk askerinin bir ağızdan söyle
diği vatan ve kahramanlık marşları, halkı coşturdu. 
Halk, ilk defa kendileri için yazılmış, milli, vatani 
bir tiyatro eseri karşısında heyecana kapılıyor \"f" bir 
milli t"debiaı kahramanını candan alkışlıyordu. .\n
cak halkın samimi ht'yecanla "yaşasın Kemal ! " ;  
" vaşasın vatan" ! gilJi haykın�ları arasında " �iura
clımız budur! Allah muradımızı versin !" gibi (fal;o
lı ı )  seslerin de karıştığı duyuldu. ' '  i bret Gazetesi 
bu hadiseyi 3 ve 4 Nisan 1873 tarihli sayısında hay
li göze çarpar bir lisanla neşretti. Gazetede, Nuri 
Bey'in, Namık Kemal'i, imalı sözlerle öven maka
lesi, dikkati çekti. Bu arada gazete idarehanesine ge
len bir kısım st"yi.rciııin "Var olsun Kemal-i millet ! "  
clive başlayan bir yazı bıraktıkları haber verildi. 

Hükumet, vatan piyesi'nin tem�ilinc mani olma
clL Fakat bu temsiller devam ederken 6 Nisan 1 873 
tarihli, resmi bir tebliğ ile'", önce lbret Gazetesi ka
patıldı.  Aynı gi.iıı, Namık Kemal, Nuri Bey, Ahmed 
Midhat Efendi, Ebi.izziya Tevfik ve lkrekNzade İs
mail Hakkı, tf"\·kif edildiler. Nuri \'e Hakkı Bf"v'ler 

Magosa zındanı denilen evin dı�ardan görünütü 

;:-, Aynı eser. S. 220. 
;•; i bret Gazetesi, 22 Mart., 1 873. 

• · Sultan Abdülbiz'in yerine Şehzade Mu rad'ı 
isteme manasında, cinaslı ve imalı haylurıtlar. 

'" Teblii sureti için Bla. F. A. Tansel Aynı 
eaer, S. 228. 

88S 
Alli'ya ; Ebüzziya Tevkif ve Ahmed Midhat Rodos'a ; 
Namık Kemal de Kıbrıs Adası'nda Magosa'ya sü
rüldü.rn 

Vatan Piyesi'nin temsili yine devam etti. Eser, 
iki ay içinde 47 defa ve Ebüzziya'nın bir mektubuna 
göre, üç yılda, İstanbul, Selanik ve İzmir şehirlari
mizde 500'e yakın bir sayıda temsil roildi. Bizzat 
Sultan Abclül'aziz bile bu iehamet dolu eseri kendi 
huzıirunda�0 oynatarak iki def.l ııeyrt"ttİ. 

* 

Ninıık Kemal, Magosa'ya giderkf'n : 

Zalim olsa ne rütbe bl-pervi 
Yine bünyad-ı zulmü biz yıkarız ! 
Merkez.:f hike atsalar da bizi 
Küre-_i Arz'ı patlatır çıkannz ! 

diyordu. Bu sözler, şairin azmini ifade ediyordu. Bir 
tarafdan da Vatan yahud Silistre'nin kazandığı mu
vaffakiyetten bir sarhoşluk içindeydi. 

Nuri Bey'e, Nisan 1 873 tarihinde yazdığı bir mek
tupta " Ben Magosa'ya gidiyorum. Magosa'ya gidi
yorum ama Kağıdhane'ye gider gibi gidiyorum." 
diyebilmesinde hala o büyük muvaffakiyetinin bir 
ifadesi vardı.'1 Nitrkim : 

. "'J;�,, 
( � . . . "�!A· · ·  . .  . .v�,1.1, 

Namık .ıCemal'in el yaZJaı 

Magosa'dan Şirvani zade Hakkı bey'e yazdığı 
mühim mektupta Magosa'ya sürül�ünü sadece Sili
tire'nin uyandırdığı hayaca atfediyor ve : 

"Ben ki tiyatroya gelen seyircilerin, alla
mak alkıtlamak ve el çırpmak gibi bir daiyeti 
az?meye luyAm etmemeleri için gözlerini çıkar
mağa, ağızlannı kapamağa, kollannı kırmaja 
muktedir olayım da yapmayayım • • •  

Ben ki ... kaatiUere vatan hainlerine ba'de'l
muhakeme müc&zat eden Hüldimet-i Seniyye 
nazarında, katilden, vatan hiyıinetinden daha 
,eni' bir cünha addolunarak, yazuıın değil mecl
hedenlerhı bUe mahkemesizce diri diri birer 
mezara gömüleceğini hiç olmaz ise Levb-i Mab
fuz'dan dahi tahkik etmeyeyim. 

Ben ki Nuri Bey ile Hakkı Efendi'nin Silistre'yl 
beğenmemeleri lazım gelirken her nıısıbıı be
ğendilderini ve hatta medhinde onlwf gün Jm. 

;9 Tafaili>t için Bkz. Aynı eser, S. 22� 247. 
so Saray Tiyatroau'nda. 
s1 F. A. Tı:ıno�I, Aynı Qaer, S. 233. 



dar hiç matbaasına uğramadığım lbret'e birer bend yazacaklarını keşfedip de mürekkeplerini 
döktürmeğe, hafızalarındaki tasavvuratı, vicdanlarındaki teessüratı mahvettirmeğe çalışmayayım? 
gibi, müstehzi fakat hııyli genç bir ifade kullanıyord u .• , ·  

Kemal'in "diri 
diri mezara gö
mülmek" dediği, 
Magosa'da ken
disinin ilk gün 
konulduğu, Top
çular kışlası'nın 
bir zindan odasıy
dı. Ancak Kemal, 
burada çok az 
kalmış ve Veys 
Paşa'nın göster
diği anlayışla,83 
odasına merdi
venle çıkılır, bir 
sürgün için, o 
devirde, oldukça 
müsaid, pencereli 
ve taraslı bir dai
reye nakledilmiş
tir. s ı 

Kemal, Ma
gosa'da me'yus 
olmadı. Aksine, 
büyük bir azimle 
çalıştı. Belki de 
Vatan piyesinin 
gördüğü manevi 
mükafattan aldığı 
hızla, burada yeni 
tiyatro eserleri ta
rihi eserler, bir 
roman ve bir ta
kım edebi tenkid
ler yazdı, 

Namık 

Kt>mal, Rü
'ya isimli 
ını>nsur risa
lesini de Ma
gosa 'da yaz
ınışg8 ayrıca 
Kanije, Si
listre Mu
ha s a r a s ı, 
Nevruz Bey
'in Tercü
me-i Hali 
adlı riırih i 
eserlerini bu
rada kaleme 
alınış, bun
lardan Silist
re Muhasa
rası'nı Ah
med Nafiz 
ı akrna adıyle 
neşretmiştir'"' 

Namık 

K e m a l ' i n  

M a g o s  a'da 
yazdığı ro
man İntibah 
yani. Son Piş
manlık'dır"" 

AkU Bey pi
yesını burada 
yazdı. 85 Gülnilııil 
piyesini de, muh
temelen burada 
tamamladı. 86 Za
vallı Çocuk pi
yesini burada 
yazdı ve İstan
bul'da bu eserin 
çok satılmasından 
ciddi bir memnu
niyet duydu. 87 

Namık Kemi.l'in Magosa'da oturdu;iu ve eserlerini yazdığı 

Kemal' in 
yine Mago
sa'da kaldığı 
38 ay içinde 
kaleme aldı
ğı tenkid e
s e r  1 e r i  de 

T a b r i b - i  
H a r a  b a t, 
Ti.kib, İr
fan Paşa 
M e k t u bu, 
Bahir-• Di
niş Mukad
dimesi, Mes 
Prisons Mu-ev. O, .Maga&o'da bir h apishane hayatı ya•amamıftır. 

•2 Halbuki Kemal 'in ve arkadatlarının, hep 

birden uzaklara aürlütleri, Vatan piyesi yüzünden 

değil, bu piyesin temıili ile açığa çıkan Şehzade Mu
rad Efenrli tarafdarlığı yüzündendi! 

Ahmd Midhat Efendi, bu cezanın kendilerine 
Şehzade Murad Efendi'ye mensubiyetleri dolayıaıyle 

verildi.ğini, M..,nfa adlı eserinde belirtmittir. (İat. 
1877, s. 70) . 

ahazesi gibi 
eserleridir. 

8'1 Veys Paşa : Kıbrıa Mutaaarrıfı. Namık Ke
mal'in, Magoaa'da iken, kendiaine çok aayıda mek

tup yazdığı, bir Zeyn'el-Abidin Re�id Bey vardır ki, 

hu genç, Veys Paşa'nın oğludur. 

s.ı Namık Kemal'in Magosa'da bir zindan ha

yatı yaıamadığı; emrinde iki katibi, bir Ufağı bulun� 

duğu; Şehzade Murad'ın kendiaine para yolladığı, Kıb

rıa Mutasarrıfı V .. ys Paşa ile oğlu Zeynel'Abidin 
Re,id Bey' in ona her türlü ihtiramı göaterdiklerini; 
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Bütün bu eserler dikkatle takib edildiği zaman, Namık Kemal'in Magosa'da adeta bol eser vermek ıçın 
ok elverişli, hatta rahat bir hayat yaşadığı neticesine varılır. Aynca, Namık Kemal, bilhassa Magosa'da �ken pek çok sayıda ve bir gazete neşriyatı

. 
�adar tesirli, yüzlerce mektup yazarak gazete ile yapamadığını 

mektupla yapmak için büyük gayret sarfetmıştır. 

Esasen mektup yazmayı bir zevk ve alışkanlık haline getiren Kemal için bu m,.ı..tuplar da oyalayıcı 
hatta şevk arttırıcı birer meşgale olm· 15ttı r .'" 

Namık Kemal, 
Magosa'da 38 ay 
kalmış, Sultan Ab
düliziz tahtdan in
dtrilip yeJ"ine Be
tlnd Murad geç
tikten üç gün sonra, 
diğer sürgünlerle 
birlikte affedilmiş
tir. 20 Haziran 1876 
da İstanbul'a dönen 
şair, Sultan Murad
'ın akli muvazene
sini kaybetmesi yü
zünden, onun yerine 
hükümdar olan Sul
tan bciod Abdül
hamid tarafından 
iltifat göı"erek Şu
ra-yı Devlet azalı
ğına getirilmiştir. 
Sultan Abdülhamid, 
Mt şrıltiyeti i lan ede
ceği vadiyle hüküm
dar olduğundan, 
bunun için bir K-
oWı-i Esisi hazır
lama komisyonu 
kurmuş ve bu heye
te Ziya Paşa ile bir
likte Kemal'i de da-

yonda çok ciddi · 
çalışını� ve hü-
kümdar tarafın
dan doğru bu
lunmayan ma<l
dele-rin, padişa
ha sunduğu la
yihalarla müda
faasını yapmıştır. 

Ancak Sut-
tan Abdülhamid, 
akyhindeki türlü 
söylentilere rağ-
men, o zamanki 
Türkiye'nin sos
yal bünyesini 
he-rkesten daha 
iyi ve daha realist 
bir görüşle kav
rayan hüküm
dardı. Hükumet 
otoritesini ve.dev
let bünyesini sars-

vet ve memur e-ı
mi�tir. Şura-yı Dev
let'de kurulan Kaa
nı'.ın-ı Esasi Komis
yonu reisi Midhat 
Paşa'dır. N a m ı k  
Kemal, bu komis-

il. Sultan Haınid 

mayacak, vata
nın parçalanma
sına imkan ver
meyecek husus
lara riayet şar
tıyle, milletine 
bazı yeni haklar 
vermeğe ve halkı 
kalkındıracak fa
aliyetlerde bu
lunmaya taraf
dardı. Bu sebeple 
hürriyet severleri 
başlangıçta iyi 
karşılamıştı. Hat-

kendisine vapurla hususi erzak hatta aandık' dolusu 
rakı getirtildiği gibi hususlar hakkında Bkz. M. Ka;·a 
Bilgegil, Ziya Pa•a Üzerinde Araıbrmalar, Erzurum, 
1 970, S. 205. 

Aynı husus, Edebiyat Kumkuması adlı kitap
tan (Haleb VUayeti Matbaaaı, 1326 ( 1 908) ve 
F. A. Tansel tarafından netredilen Namık Ke
mal'in Mektuplan 1. kitabındaki Magosa Mektup
ları 'ndan da iatihrac olunabilir. 

•51 Ebüzziyiı Tevfik'e mektubu, F. A. Tansel, 
Namık Kemal'in Mektuplan, 1 ;S. 256. 

86 Kızı. Ferdane Hanım'a mektubu, Aynı 
eser, S. 288, 289, Asıl iami Riız-ı Dil olan piyesin 
adını �üln ihal'e latanbul'daki aansÜr idi.reai çevir
mi,tir. (Tafailat için Bkz. Gülnihal, Kenan Akyüz, 

netri mukaddimesi, (Bin Temel Eser aeriainden, No: 
16, lat. 1969.) 

sr Kemal, bu memnuniyetini, tabi' Teodor Ka
sa'o'a mizi.hi bir liaanla yazmıtbr. F. A. Ta:ıael, ay
nı eaer, S. 290. 

�s Aynı eser, S. 381 ve Edebiyat Kumkumaaı, 
•· 1 1, lat. 1-908. 

SY F. A. , Tansel, aynı eser, S. 268; 272 Ye 
Hakkı Tarık Us, Siliatre Muhaaaraaı, lat. 1946. 267. 

90 Zeynel-Abidin Re,id'e mektup. Edebiyat 
Kumkumuı; S. 35 ve F. A. Tanıel aynı eHr, S. 
373 - 374. 

YI Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebi
yatı Tarihi 1. baaılat, laL 1 948; S. 258 ve F. A. Tar.
ael, aynı eser, S. XV-XXU. Kemal'in yalnız Ebüı-



888 

ta Namık Kemal'i  saraya davet ederek Kaanıin-i Esasi 
hakkında, görüştükleri olmuştu. Fakat Osmanlı İm
paratorluğu 'nun içeriden ve dışarıdan yıkılmasına ha
raretle çalışıldığı bir devirde ; imparatorluk dahilinde 
ve vatantoprakları üzerinde Türk ve müslüman olma
yan unsurların her zaman devleti içinden vurmaya 
amade vazıyetleri devam ederken ; Türkiye'de aşırı 
bir hürriyet nizamı kurmanın, mesela Fransa ve İngil
tere'deki hürriyet kanunlarını aynen tatbike kalkma
nın devlet ve millete neye mal olacağını herkı-stcn 
iyi idrak ediyordu. 

Ziya Paşa •ıe Namık Kemal, 
Kanun-ı · Esasi komiıyonıında aza iken 

Bu sebeple, memleket için zararlı hatta şüpheli 
gördüğü kimseleri hudud haricine çıkarma salahiye
ti istiyordu. Kaanı'.in-ı Esasi, komisyonun bazı di
renmelerine, bilhassa Namık Kemal'le Ziya Paşa'nın 
şiddetli itirazlarına rağmen, hükümdarın konulma
sını istediği madde ile birlikte kabul (23 Aralık 1 876) 
ve gazetelerde ilan edildi. Ancak kısa zamanda iki 
hükümdarı tahtan indiren siyasi hava, memlekette 
padişah beğenemez olmuştu. Kaanun-i Esasi'yi hazır
lıyanlar, hükümdarın siyasi ve idari hareketlerini sıkı 
kontrol altında tutmak arzusunda ıdiler. Bu sırada 
Meşihat Dairesi'rıde, ilmiyye sınıfı mensuplarından 
kuruhn Asikir-i Milliyye adlı teşkilata bağlı kıt'ala
rın ve halkın, Midhat Paşa'nın konağı önünde ve 
Midhat Paşa lehinde nümayiş yaptıkları ; "Yaşasın 
Mirlhat Paşa !" diye, hayli manalı bir haykırışla, 
bağırdıkları görüldü. Aynı gruplar, sôkakla:da Namık 

ziyya Tevfik Bey"e yollacLğı mektuplanın 1500 ka
dar olduiu, bu müellifin beyanları arasındadır. (Bkz. 
Yeni Osmanlılar Tarihi, Yeni Taavir-i Efkar, 6-7 
Eylül, 1 909. 1908 de Halep Mektupcuau olan 
V,,ys Pata.zade Zeynel-Abidin Retid Bey"e ve Veya 
Paşa'ya yolladığı mektupların bir kısmı iae, Z. R.,. 
tid Bey tarafından Halep'de Ed.,'biyat Kumkuması 
adlı bir kitapta n.,şrolunmuttur. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Kemal'in vatan türkülerini okuyarak nümayişler yap
tılar ve padişahı tedbir alma ihtiyacında bıraktılar. 
Bunun sonunun nereye varacağını hesap eden hüküm
dar, salahiyetlerini kullanmak iht iyacını duydu ; 
Kaaııün-i Esasi Mcclisi'ııe hükümdarın vekili sıfatıyle 
girmi� ve Kaamin-ı  Esasi maddelerin i tenkid ınaksa
dıyle kurulan komisyona riyaset etmİ$ bulunan Me
katib-i . .\skcriyye Nazın Süleyman Hüsnü Paşa'yı, 
(rütbesini müşirliğe yükselterek) Bosna , Herst"k Ku
mandanlığı'na gönderdi ;  Kaanı'.ııı-i Esasi'yi ilan ı-den 
Midhat Paşa'yı (Saraya yazdığı bildirilen ağır bir 
arizanın V<"ya saraya karşı takındığı saygısız ıavırbnıı 
da tesiriyle) Sadaretten azlederek, yunl dı�ıııa sürdü .  
(5 Şubat 1 867) .Midhat Paşa Avrupa'ya gitti . Aynı 
tarihlerde Ziya Paşa da Suriye Valiliği ile İstanbul
'dan uzaklaştırılmış bulunuyord u .  Bu sırada Namık 
Kemal'in bir mcclisı c :  

Bade arak tükendi saki Müselles 

Eş'şey'ü la yüsenna illi vekad yüselles 

beytini okuduğu duyuldu. Padişah, bu beytin ikin
ci mısraındaki " iki defa tekrarlanan bir şey, üçüncü 
defi da tekrarlanır. " manasından : "ı ki hükümdar 
tahttan indirildikten sonra, üçüncüsü de indirilebi
lir." denilmek istendiğini anlamakta gecikmedi.  Asa
yişi ihlal gerekçesiyle mahkemeye verilen Namık Ke
mal, orada mahkıim olmadı ; ikaamete memıir ola
rak Girid'e gönderilecekken kendi isteği üzerine, Mi
dilli Adası'na gönderilcli.92 

Namık Kemal, Ali Paşa'dan ve Sultan Abdül
aziz'den sonra, şimdi İ kinci Sultan Abdülhamid'iıı 
karşısına dikiliyor, bu hükümdara şiddetli hücum
larda buluııııyordu.!'J 

Midilli'de, bir taraf<lan yeni Şehirli Avni 
Bey'e nazire olarak kendisiııe mahsus. bir ifade şid
detiyle, lazımsa rt"difil gazellerini yazıyor : 1 878 de 
Midilli'ye gelen Deli Hikmet'ic birlikte ve felaket
le neticelenen 1 877-78 Türk -Rus Harhi' ııden duy
duğu teessürle, meşhur : 

9" Halbuki Sultan Hamid vata!1ını ve mille
tini seven, ,kudretli Lir hükümdardı. imparatorluğu 
Türkiye tarihinin l'n kritik bir devrinde, ba,ta Rusya 
olmak üz.,re; İmp;ıratorluk coğrafyasında emelleri 
olan Avrupa d.,vletlerinin devleştikleri bir zaman
da idare ediyordu. Bu devletler, Türkiye'yi içinden 
dıtından yıkma gayretinde idiler. Hükümdar bütün 
bunlara Sultan Hamid siyaseti denilen zeki ve usta 
bir aiyasetle mani olmaya çalıııyordu. 

ıı:ı Midilli'ye 19 Temmuz 1879 da hareket eden 
K<"mal'e bazı gazete haberlerine göre, Paditahın ih
sanı olarak 50 altun, yol harçlığı olarak da 1 5 0 
altun verilmitti. (Bkz. F. A. Tansel, Namık Kemal'in 
Mektupları, il, Ank. 1 969, S. Xll.) 

lH Aynı eser, S. 5 1 .  
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Namık Kemal Midilli M:.ıtaaarrıfı iken 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yoğ-imiş kurtaracak bahtı karii" maderini 

nakaratlı vatan mersiyesini söylüyordu.9" Kenc'isi
nin Şarkı diye vasıflandırdığı ve "revişi biraz alaf
rangadır" diye ta'rif ettiği : 

Sıdk ile terkedelim her emeli her hevesi 
Kıralım hail ise azmimize ten 'kafesi 
lnıedikçe eleminden vatanın her nefesi 
Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi. . .  

kıt'asıylc başlayan mc�hur Murabba'sıııı haykmyor
du.BG 

9� Aynı eser; S. 166. 
"' Namık Kema['in mi yokaa ona mı ianad olun

maktadır bilinmiyor. 

Bir yandan da uğranılan felaketlerin bütün ka
bahatini Sultan Abdülhamid'e yükliyerek ; bu hü
kümdara : 

24. 

Bünyan-:ı. zülme verdi hakkıyle indirası 
Abdül-Hamid Han'm kanun-ı b.!..ooesası 
Al,>Clül-Hamid-i Evvel etmif K1run'ı ihsan 
Burg&zı-dek dayandı S&nisinin 'atl['sı 
Rus aldı payitahtı hala o tahta işık 
Mülkü bit\rdi gitdi bir saltanat bavisı 
Mahv oldu mülkü ü millet, kahr oldu 

şan ii şevket 
Hali yerinde k'iim o Allah'm belası"' 

97 İh•an Sungu, Namık Kemal; lat. 1 94 1 ,  S. 
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Bu fotoğraf, Yusuf Ta,kın tarafından, Taha Toroı'a ko leksiyonu İçin, hediye edilmittir. F.>toğralın orijinali çok 
eski ve soluktur. Orijin alin arkasında, e•ki harflerle "Mu�asarnf Namık Kemal Beyefendi. Sene 1 301" yazı
lıdır. Ru tarih, Kt"mal'in Midilli"de mutasarrıf bulunduğu yıla rastlamaktadır. Grup halind•ki fotoğralın arkaıında 
herhangi bir İ•arer yok. Kati olmı-yan tahmini bir te,hise göre; ıoldan itibaren ayaktaki Şinasi'dir. Oturanlar, Na· 
mık Kemal ile Ziya Pasa'dır. Ayaktaki Ebuzziya Tevfik, en sağdaki Recaizade Ekrem'dir. Onun yanındaki genç, 

Abdülhak Hamit olması muhtemeldir. Resim Hayat mecmuasından alınmıtbr. 

gibi, nazımla söylendiği için, hafızalaı·da derin iz 
bırakacak, taşkın ve amansız hücumlarda bulunu· 
yordu. Böyle olduğu halde Kemal'in Midill'de men
kubiyeti beklenenden uzun ..sürmed i : İki buçuk sene 
ı;onra, Namık Kemal, Sultıım Abdülhamid'in bir ira
desiyle Midilli Sancağı'nın .l\fota.<;arrıflığına tayin 
!.'dildi. ( 1 8  Aralık 1 879) Burada ve daha sonra nak
l�n tayin edildiği Rodos ve Sakız mutasarnflıkların
da iyi  bir idare adamı olarak çalıştı. Midilli'den ve 
diğer adalardan, dostlarına ve yakınlarına yine çok 
sayıda mf'ktuplar yazdı. Bunların. bazıları, bir for
ma, bir buçuk forma tutacak uzunlukta fikri, e<lebi 
mektuplardı98 Aynı yıllarda Cezmi romanın', Ce

lal eddin Harzeşah tiyatrosunun tamamlamak için 
ça lıştı . Cezmi'yi, Celaleddin Harzemşah mukad
dimesi ile Renan Müdifaanıimesi'ni Midilli'de 
yazmıştı.�9 

9" Bu mektuplar için F. A. Tanıel 'in Namık 
Kemal'in Mektupları kitabına bakınız. C. il, S. 375 

Abdülhak Hamid'e Mektup ; S. 256, Ahmed Mid
.. at'a Mektup bu kitabın e:ı uzun mektuplarıdır. 

�� Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemal'in 
Midilli'de Ya:ıdığı Eserler, Türkiyat M. C. XVV, 
1 955. 

Rodos'da kendini Osmanlı Tarihi'nin . t�lifine 
verdi. Osmanlı Tarih ve medeniyetinin büyüklüğüne 
hayrandı. Onun zafer ve şeref sahifelerini derin bir 
sevgi ile yazmak adeta mensur bir şehname vücuda 
getirmek sevgisindeydi.  Kemal Osmanlı Tarihini da
ha Magosa'da iken yazmaya başlamış fakat bu tarih 
üzerinde devamlı bir çalışmaya Rodoı;'da heves ve 
imkan bulmuştu. Bu mühim eserin 1 887 yılı başın
da basımına da başlandı .  Namık Kemal bu kitabın 
ilk cüz'ünün bir nüshasını da, belki de Sultan Ha
mid'e karşı haksızlığını idrak etmekten doğan (çok 

hürmetkar bir takdim yaztSı ile) Sultan Abdülba

ınid'e sundu. Fakat Saray'a verilen bir jurnal do

layısıyle, kendisinden bu baskının durdurulması is

tendi. Namık Kemal buna isyan etıntdi. Anlaş

mazlığın düzeltilmesi ıçın hazımlı müracaatlarda 

bulundu. 1 00 Tam bu sırada yakalandıjtı bir zatürre 

neticesinde Sakız'da ve 2 Aralık 1 888 de vefat etti. 

100 Ayna müellif, Namık Kemal'in Oamal\Jı 
Tarihine Dair, Belleten. C. !(XIV, sayı: 94, N isan 
1960. 
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Namık Kemal'in Mezarı 

Kem::ı l ,  Osmanlı hanedanından , Rumeli Fati
hi Süleyman Paşa•nııı hayranı idi. Ühlükten son
ra, onuri, Hulayır'daki türbesi yanına gömülmek is
knli Onun bu arzüsumı unutmayan Ebüzziya Tev
fik, na511ıı, hükümdardan müsade alarak, Sakız'dan 
Bulayır··a getirtti. Namık Kemal'in Bulayır'da, Sü
leymar. Pa�a Türbesi yanındaki kabrin<" küçük fakat 
güzel bir türbr, yine, Sultan Ahdülhalid tarafından 
yaptırıldı . '" '  

Edebi Şahsiyeti 
Sanatı ve Fikirleri 

* 

Türk edebiyatı tarihinde 
din dışı t>dehiyaı sanatını 
bir ideal uğrunda kullana
rak bütün fikri, edebi ham-
kkrini içtimai fayda için 
vapan ilk büvük �air ve 

muharrir Namık Keınal'dir. 
Kemal, Sof ya 'da iken bu ha valinin ünlü sazşa

irleriyle tanışrı11� : yine Sofya 'da ,.e İstanbul' da dev
rin büyük Divan �airleritıden iltifat görmüştü. Fa
kat bunların hiç birisi, Namık Kemal'i kendi safla
nna çekerek eski �iirin, içtimai derdini çok kısa 
söyleyen, klasik çerçeveleri içinde bırakmaya muvaf
fak olamamı�tı. 

Dı·dcsinin,, Sofya halkından kanunsuz aldığı bir 
vergiye şiddetle it iraz ederek, h<·nüz çocuk olmasına 

J ı l l  Bu türbenin planı, tıi.ir Tevfik Fikret ta-
rafından çİi<İlmi,tir. 

ra�mı-n halkın hakkını müdafaa eden Kemal, Divan 
şiirinin b.-vit ınim:ırisiyle oyalanacak bir devirde 
değildi. 

Çok kuvvetli bir hafızası vardı. Nef'i Divamnı 
ezberlemiş, Divan şairleri içinde, en çok, bu yayla 
adamının erkek sesini beğenmişti. Devlete gördük
leri hizmete kaı-şı, dedelerinden, Topal Osman Pa
şa'yı asan, Şemseddiıı Bey'i  servetsiz bırakan son de
vİı' hükümdarlarına daha çocukken küsmüştü. Bun
lar, onun bir halk müdafaacısı olarak yetişmesini ha
zırlayan sebeplerdi. Bunun içindir ki Şinisi-Ziyi 
Paşa -Namık Kemal Mektebi'nin cemiyetçi ,.e 
inkılapçı vasıfları, en çok, Namık Kemal'in sanatında 
toplandı. 

Söyleyiş kudreti, devrinin bütiın şairlerinden 
üstün olduğu halde, Namık Kemal, hatta ideali uğ
runda bile yalnız şiir söylemeği kafi bulmadı. Ona 
göre Fransız şiirinin en gür sesli şairi Victor Hugo 
bile, bu memleketin siyasetçi ve içtimaiyatçı nesir
lni kadar, mt"mleketine faydalı olmuş sayılamazdı. 

Namık Kemal; yüksek se�li bir nesirle ve çeşid
li edebiyat nevilerinde çok sayıd.:ı eser yazarak, ge
rek bu eserleriyle gerek siyasi hayatının türlü ham
leleri ve hadiseleriyle memleket gençliğinde derin 
te,;ir uyandırdı, 

Kemal'in şiir U.siıu, '.'ief'i ve Nabi mektepleri
nin t�siri, tekamülü ve birleşmesi ile kuvvetli ; his 
hayal, fikir, ahenk ve kütür bakımından zengin bir 
telkin lisanı'dır. Onun daha Divan tarzı şiirlerinde 
görülen bu coşkun ve inandırıcı üslup, hürriyyet fikirle-
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ri ve vatan sevgisi heyecanlarıyle beslenen yeni şiirle
rine hafızalardan silinmiyen bir yaşama gücü kazan
dırmıştır. Fikir ve heyecan unsurlarıyle örülen man
zumelerinde tek bir hassAsiyete aid, ince gönül ür
perişleri bulmak kolay değildir. Onun bir kısım şiir
leri, bütün bir milletin göğsünden terennüm edili
yormuş gibi, zengin sesli ve destan karakterli man
zumelerdir. 

Namık Kemal ; şiirde olduğti gibi, nesirde de 
kuvvetli bir üslupcu'dur. 

Vatan, Askerlik, Muhabbet gibi makalelerinde 
Silistre gibi tiyatrolarında, Rü'ya gibi mensürelerin
de ; Tarih'e, tenkid'e, aid yazılarının çoğunda hat
ta bir kısım hususi mektuplarında kullandığı lisan : 

Civanmerdan-ı millede bazer gavgiülan ey bWd ;  
Erir 9em9ir-.J. zulmün itet-.1. hwa-l bamiyyetten 
gibi ve ya 

Felek, her türlü ellbib-ı celaıwı toplalllll gelsin 
Dönersem kahpeyim millet yolwula bir 

azhnetten 
gibi, yahud : 

Merkez-.! bike at..Jar da bizi 
Küre-i arzı patlatır çıkanz 

gibi yahut da 

Biz ol ili-bimem erbib-ı cidd ü içtilıiclız kim 
Cihangiriiıe bir devlet çıkardık bir aıirettea 
gibi ve nihayet : 

Biis-i ıekvi bize büzıa-i umumidir Kemal 
Kendi derdi gönlümün billilı gelmez yadına 

gibi söyleyişlerinde kullandığı lisandan farklı değildir. 
Bu üslup, fikr'in, hiddet ve heyecanla birleşmesin

den, doğan, haykırıcı bir söyleyiştir; ve yazmaktan 
çok insan topluluklarına işittirilmek için ayarlanmış 
bir hitabet lisanı çehresindedir. Kudretli muharrir, 
başkalarına sunacağı heyecanı, bizzat ve şiddetle 
yaşadığı içın fikirlerini, klasik moralistlere mahsus 
temkinli ve ölçülü dersler seviyesinden yükselterek, 
telkinlerini bir mefkure, bir sanat ve heyecan kay
naşması halinde söylemiştir. 

Namık Kemal'in üslubu bu üslubun en yakın 
muhatabları tarafından biddt-i liBaD, tiddet-i lillUI 
ve biddet-i ifide gibi tabirlerle tarif edilir ki doğ
rudur. 1 

Lisanındaki bu şiddetin bizzat Namık Kemal de 
farkında idi : Midilli' den Abdülhak Hamid'e yazdığı 
bir mektupta, Hamid'in Tarık dramındaki meşhur 
şiirini tashih ederken : 

Ebr-i seher mi inmit türabe 

"Kemal'in meziyyat-ı edebiyyeainden biri 
de hiddet-i liaan'dır. Hakikaten ya tahrik-i bamiy
yet veya laavir-i necdet etmek iatediii zeminlerde 
,iddet-i lisan ve hiddet-i ifadeye bakılacak ol .. , in
aanın "Kuvve-i nabkaya Kabraman'lann, Rüatem'
lerin a'aab-ı ikbdannı ilave" ettiiiae kaail olac:aiı 
selir." (Bkz. Ebüzziya Tevfik. Kemal, 24 Sbf. lik 
ria&le, l�t. 1306 (1888) S. 15. 

TÜRK EDEBİ\' ATI TARİHİ 

mısra'ını çok beğenir. Fakat inmiş yerine dütmü9 de
meği daha güzel bulur; ve der ki : "Bea diimA yaz
clığım ,eylerde şiddet tarafdan olduğumclıul, 
o bayii, ilem-1 llhl.mdan benim fikrime nizil 
ol-ydı inmiş yerine düşmüş ile ifide ederdim"2 

Aynı üslup, onun bazı mektuplarında daha şid
detle dikketi çeker. En hafif olarak, Ebüzziya Tev
fik Bey'e 22 Ağustos 1 874 de Magosa'dan yazdığı bir 
mektupta, ondan aldığı mektuplardan duduğti tees
sürle : "Sen, bu günlerde kelem yerine yılan dişi mi 
kullanıyorsun, nedir?" demesi, bundandır.3 

Namık Kemal'de 
Vatan Fikri 

* 

Namık Kemal'de vatan fikı·i, 
çağdaş Fransız ve Alman va
tancılarının vatan anlayış
larının te'siri altındadır. An-
cak Namık Kemal'in vatan

cılığı, adapte bir vatancılık değildir. Kemal, Garb
dan aldığı fikirlerle Türk ruhunda ve Türk edebiya
tında esasen nievcud olan vatan sevgisini bütünleyen 
ve harekete getiren muharrirdir. Namık Kemal'de gö
re vatan, sadece üzerinde doğulan ve yaşanılan bir 
yer değildir: Vatan� kendi çocukları olan insanlar ara
sında dil birliği, menfaat birliği, fikir ve sevgi kar
deşliği yaratan, mukaddes bir topraktır ki her taşı 
için bir can verilmiş; her avuç toprağı bir ecdad vü
cudundan yadigar kalmıştır. Yer yüzünde bir değil 
birçok vatanlar vardır ve her vatan üzerinde başka 
bir millet yaşar. Bütün milletler için tek bir vatan 
düşünerek milli vatanperverliği ortadan kaldırmak, 
cennette rahat edeceğini ümid ederek kendini öldür
mek gibi, yanlış bir harekettir. Türk diline ilk defa 
Şinasi tarafından getirilen : 

Milletim nev'-i be9er'dir, vatanım riy-ı zemin 
fikrine, yine Türkiye'de ilk itiraz, Namık Kemal'den 
yükselmiştir. Kemal, bir tek vatanda bile birbiriyle 
savaş halinde bulunan ferdler ve zümreler mevcud 
oldukça tek bir dünya düşüncesinin hakikatle hiç 
bir alakası olamıyacağı fikrindedir. 

Vatan sevgisi, her sevginin üstündedir : Vatan 
havaı ını teneffüsle başlayan bayat ; bakışların, va
tan güzelliklerine çevrilmesiyle başlayan görmek saa
deti hep vatanda başlar. Her köşesinde bir ecd&d 
hitıra•ı ve bir evlid cilvegihı bulunan bu mukad
des toprak, aynı zamanda evladlannın, başkalarına 
boyun eğmeksizin yaşadıkları ve yaşayacakları yer 
olduğu için sevilir. Vatan o aziz topraktır ki onun 
saadetini yaşayarak görcmiyecek olanlar dahi bu saadeti 
ister ve bu uğurda can verirler.• Namık Kemal'in : 

F. A. Tanael, Namık Kemal'fo Mektuplan, 
il Ank. 1969; S. 456. 

Bkz. F. A. Tanael, aynı •Mr C. 1, S. 306. 
1 967. 

Namık Kemal, Vatan Malu.leai, ibret Ga
wtoai, 22 Mnrt, 1873. 
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Git, vatan ! Kibe'de siyiha bütün ! 
Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat ! 
Birini Kerbeli'da Meşhed'e at. 
Kainata o hey'etinle görün. 

diye tasvir ettiği vatan da, zannedildiği gibi, fana
t ik  bir zihniyetin değil, tam bir realitenin ifadesi
dir : Namık Kemal, hayatta iken Türk hakimiyetinin 
yaygın bulunduğu ve üzerinde Türk bayrağı dalga
lanan vatan böyleydi : Başı İstanbul'a yaslanmış ; 
saçları Balkanlar'da dalgalanan, göğsü Anadolu'da 
ve kalbi mutlaka Anadolu'da çarpan bu vatanın 
bir kolu, gerçekten Peygamberimizin yaşadığı ve gö
müldüğü topraklara uzanmış, öbir kolu Kerbela'ya 
el atmıştır. 

Kemal, bu vatanı : "Destanlarda görülen isu
mani heykeller gibi, başı küre-i arz'm bir kıt'ası
sına yaslanmış ; vücudu, bir kıt'asma sarılmış 
ve ayaklan, diğer bir kıt'asına uzanmış" di
ytJ tasvir ediyordu '' 

İşte Namık Kemal'in Vaveyla şiiri ile tehlike 
i�areti verdiği vatan, her köşesinde Türk bayrağı dal
galanan bu muazzam vatandı. �airin bu vatan için 
göğsünden taşan sıcak feryadlar da böyle bir vatana 
yakışacak ölçüde etraflı ve ihatalı idi. Türk vatanı
nın Sibirya gibi, Çin gibi topraklarla ölçülemiyece
ğini çünkü onun her bucağının, ecdad kanı ve kılıç 
kuvvetiyle alındığını söyliyen Kemal, işte kudretle 
tasvir ettiği böyle bir vatanın valarıperveriydi. 

Fakat onun coşkun hatta taşkın vatancılığı, mil
leıinin bağrında aynı vasıflarda bir vatan sızısı uyan
dırmakla beraber, tarif ettiği toprakların Türk'ün 
elinde kalmasını sağlıyama<lı. Namık Kemal, onun 
verdiği heyecanla beslenen vatanperler elinde, o ta
rihdeki genişliğinin dokuzda biri ölçüsüne düştüğünü 
görmek gibi bir ıztırabı tatmadan öldü. 

Namık Kemil'de 
Milliyet Fikri 

* 

Namık Kı-mal'in mil
liyetciliği, hayli yan
lış anlaşıldığı gibi, 
mutlak bir islam ve 
Osmanlı milliyctciliği 

değildir. Onun yazılarının iç alemine nüfı'.ız edince, 
dıştan bir Osmanlı milliyctciliği gibi görünen bu he
yecanın rühunda bir Türk milliyetciliği bulunduğu 
hemen meydana çıkar. Aslında, İslam dini ve Osman
lılık bağlarıyle birbirine bağlı, muhtelif kavimler
den mürekkep bir imparatorluk topluluğu içinde, 
hakim millete mensup bir vatanperverin, çok açık 
bir kavmi ideali güdmesi, akıllı iş değildi .  

Bu, milliyetcilik idealinin, bütün Avrupa'yı ve 
el altından da bütün İmparatorluk camiasını bir ka
sırga gibi sardığı bir zamanda, vatanın parçalanma
sına fırsat vermek demekti. Batı milliyetcilerinden alı
nan ilhamla, esasen, başta Ruslar olmak üzere, Av-

Namık Kemal, Aıkerlik Makalesi, ibret 
Gazetesi, 9 Te,rin-i Evvel , 1288, ( 187 1 ) .  
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rupa devletleri tarafından kışkırtılan ve Osmanlı . im
paratorluğundan, toprakları ve topraklarındaki Türk 
servet ve nüfüsu ile birlikte kopmak istiyen Balkan 
kavimlerinin, bu mezhep ve kavim ayrılıklarını teh
likeli koz olarak kullandıkları, kritik bir devirde, 
Türkler için, Osmanlılık siyaseti, parçalanmayı 
yavaşlatmak ve Türk nüfüsunu korumak için tek 
çıkar · yoldu. 

Namık Kemal, gerçi Osmanlı adını çok kul
lanıyor, bilhassa Silistre Piyesi'nde bu sözü çok tek
rarlıyor ; Osmanlı adı her duyana lerze-resin
dır gibi Osmanlılarız can veririz, nim alırız 
biz gibi mısraları dillerde dolaşıyordu. Aynı piye
sin kahramanına da İslim Bey adını verişi, tabii çok 
manalı idi. 

Fakat bu ve benzeri sözler arasında fırsat düş
dükçe, Kemal'in Türk adını kullanması, Türk'ün 
ve Türklüğün büyüklüğünden bahsetmesi asla göz
den kaçacak mahiyette değildi. Kısaca, daha Şi
nasi'nin Tercümarı-ı Ahval' mukaddimesinde Mil
let-i hakime diye- vasıflandırdığı ve Ninıık Ke
nıal'in : 

Dönersf'm kahpeyim millet yolunda bir 
azimetten 

diye, kendini, saadeti uğruna vakfettiğini bir üslub-ı 
şiddetle söylediği millet, hakikatte, Türk milleti 
idi. Onun muhtelif eserl!".rinden seçerek aşağıya al
dığımız misaller ; bunun açık <lelileridir :  

- Kaamus ve Burhan 'ı Türkçeye lügat itti
haz etmek tasavvuru ki Arap ve Accm'irı başına 
fes giydirmekle Türk milliyetine idhallerini aramak 
kabilindendir -- hiçbir sürede kaabil-i icra olamaz. 
(Edebiyat Hakkında Bazı Mülazahat makalesi. )  

--· Yalnız Arabi'de şair olanın Türk şuarası 
beyninde ismini yad etmek, neden iktıza etsin ( Talı
rib-i Hata bat, lst. ı 885, s. 96.) 

- Hind'in Yunan'ın, Roma'nın, Arab'ın, Acem'
in, Türk'ün, Avrupa'nın asar-ı edebiyyesini teteb
bu' e t, belki vicdanının hissiyatına mir'at-ı in'itaf ola
cak bir eser bulursun. ( Muhabbet Makalesi, Ma
kaalat-ı Sıyasiyye ve Edebiyye, s. 74 ) 

-- Türkler, o millet değil midirler ki medrese
lerinde Farabi'ler, İbni Sina'lar, Gazzali'leı·, Ze
mahşeri'ler tevsi'-i marifet eylemiştir. 

- Çağataycayı Türkçe'den başka bir lisan ad
detmek, mesela Fuzüli'nin ifadatında olan şivc-i mah
süsa nazaran Bağdad lisanını dahi bir lisan-ı diğer 
hükmünde tutrr_ak kabilinden olmaz mı ? ( Tah
rib-i Harabat, s. 1 55. ) 

- Türkçenıiz, henüz elifbası bile olmayan Ar
navud ve Laz lisanlarını dahi unutturmamıştıı·. Mü
nasebat-ı edebiyyenin fıkdanı cihetiyle, mesela bir 
Buharalı, Türkçe söylediği halde buradaki Türk
ler içinde bir Fransız kadar dilinden anlayacak aşi
na bulamaz. ( Edebiyat Hakkında Bazı Mülahazat 
Tasvir-i Efkar, 1 866 ) 

Ne yanlış itikadda imişim. Vatan yolunda 
ölecek kırk kişi yoktur sanırdım. Gaalibi düşman 



<la Osmanlıları benim gibi görmüş ! Evet, Osman
lılar söz arasında vatan'ı kaydetmez gibi görünürler. 
O kadar kaydetmez gibi görünürler ki konuştuğun 
adamı, taşdan yapılmış resim zannedersin. Hele kar
şılarında bir düşman göster ! Hele vatanın mukaddes 
topraklarını bir ecnebinin, murdar ayağıyle çiğneye
ceğini anlasınlar. İşte o vakit halka başka bir hal ge
liyor. İşte o \•akit insan en miskin köylü ile benim 
aramda hiç fark bulamıyor. İ ıte o vakit, o abalı ke
bi Türkler, o tatlı sözlü, yumuşak yüzlü köylüler, 
aradan bütün bütün gaaib oluyor da yerlerine Os
manlıhğuı, kahramanlığm riihu meydana çıkıyor. 
(Vatan Yahud Silistre, İst. 1 889, s. 83) 

Temiz Osmanlı soyu'nun aslı o!an Kaya
hanh Aşireti . . . . .  Oğuz Türkmenleri'nin bir şübe
sidir. { Osmanlı Tarihi ) 

- Sultan Osman gibi, vücüdü ile bütün in
sanlığın üvünmeııi gereken, vüksek iraddi bir bü-

. : .1;1 . y ük : 
Osman Ertuğrul oğlusun 
Oğuz, Kayı-Han neslisin 

sözleriyle hem Oğuz'a hem de Kayı-Hanlı'ya men
sup oluşunu ken<lisi için bir iftihar v<"Silesi saymış
tır. ( * ) 

Cümlelerinde görüldüğü gibi, Namık Kemal'in 
t"Serlerınde Osmanlı tabiri, sık sık. T .irk kelimesiy
le yer değiştirir. Bunlar, şairin, aslında hangi mil
lı-t için çalıştığını ve hangi millete mensup olmakla 
üvündüğünü açıkca meydana koyar. 

H albuki misaller bunlardan ibttrd değildir. Da
ha pek çoktur. Namık Kemal, ayrıca ve muhtelif 

eserlerinde Anadolu yerine Türkistan tabirini kulla
nır. Bu Türkistan tabiri, Şin:i.si'de d .. var<lır. ( Di
van-ı Şinasi. lst. ı 885, s. 24 J 

Anlaşılır ki : Namık Kemal'in co'ikun bir va
tanperverlikle sevdiği vata,nın adı Türkistan'<l ır ; On
ca Türk şairi olmak için ıJirk <lili ile yazmı5 olmak 
icabeder. Yunan, Arap, :\.ce,rı edebiyatları yanın<la 
bir Osmanl ı  edebiyatı değil bir Türk edebiyatı var
dır. Bağdad Çt'Vresind.. konuşulan ( Azeri ) şivesi 
gibi, Çağatayca da Türkçe'dir. Medr<"Selerinde İbni 
Sina'ların, Zamehşeri'lerin, Farabi'lerin yetiştiği Ka
rahanlı ve Harı.em Türkleri, Anadolu Türkleri'nden 
ayn bir millet dt"ğildir. Anadolu Türklrri ki bütün 
Türk milletinin, bütün Os!T'.anlılığın \·e kalıramn
lı&ın ruhu, onlardır. 

Sultan Osman'a atfedilen bir manzumede bu 
hükümdarın, mensübiyle övün<lüğü Oğuzlar, '.\;a
mık K("mal tarafından yint" Osmanlı Tarih�'nde un
liur-ı aslimiz diye tanıtılmıştır. 

Bütün bunlar, Namık Ke!T'.al'in bir Türk mil
liy.tçisi olduğunu açık cit"lilleridir. Bu miMiyetciliğin, 
Osmanlılık tabiriyle ifade edilmesi iSt" Oimanlılığın 

• Osmanlı Tuihi: Osmanlıların Aalı. ( Bu 
ciimleler buraya aadele?tirilerek ahnmıtbr. Aulları 
için Bkz. Nih .. d Sami Banarlı, Namık Kemal ve 
Türk·Oşmanlı Milliyetçiliii, lat. 194 7. 
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ruhunun Türklük olmasından ve bu tabirin bir isim 
olarak daha bütünleyici manasındandır. Ayrıca Os
manlı Türklerinin zafer ve şeref sahifelerine hayran 
olan Namık Kemal, aynı tabiri, şüphesiz bir iftihar 
kelim�si olarak da kullanmıştır. 

Şark Mes'elesi isimli makalesindeR Osmanlı bü
tünlüğünün siyasi, içtimai \·e medeni zaferle;ini tek
rara lüzum gören Namık Kemal, askerlik Makale
sinde İse savaş meydanlarında Osmanlı topluluğu 
için yalnız Türklerin ayrılıp vuruşmasını, milli �ü
fus ve servet bakımnıdan çok mahzurlu bulur ve 
der ki : 

Askerliğin yalnız müslümanlara hatta Türklere 
inhisarı, memlekette birtakım kavimlerin ziraatle, di
ğer takımının ticaretle meşgul olmasına mukaabil, 
İmparatorluğun, bu kavimleri himaye eden asıl Türk 
unsuru'nun zararınadır. Memleketteki hıristiyan te
beayı da askere almaktan çekinmiyelim. Madt"mki 
Rusya, Kazan Tatarlan'n ı  bize karşı St"vkedebi
liyor. Biz de Balkan Bulgan'nı ona karşı gönclt-r
meğe muktedir olmalıyız.''' 

Görülüyor ki Namık Kemal'in Türkçülüğü, hat
ta Türkiye hududları içerisinde kalmamış ; şair, İm
paratorluk hududları dışındaki Türkleri de düşün
müş ve Buharalı Türklerle Türkiye arasında bir dil, 
kültür ve edebiyat bağı kurulmayışından ızdırap 
duymuştur. 

Esasen bu çağlarda bir kısım Türk aydınları 
Avrupa'daki Türkoloji hareketlerinden haberdar ol
muşlar, Türk tarih ve medeniyetinin Asya'daki dt"
rinliğinden iftihar <luymuşlar Vt" Türkiye'de Ahmt"d 
V .. fik Paşa, Süleyman Paşa, Ali Suavi gibi Türk
çüler tarafmdan ilmi bir Türkçülük hareketi de ba�
lamıştı. Türk dili ve Türk tarihi sahasındaki bu ha
reket ve heyecanlardan, şüphesi:ı, Namık Kemal'in 
de haberi vardı. 

Namık Kemal'de 
Hürriyet Fikirleri 

* 

l'\amık Kemal'iıı ru
hunda, daha çocuk
luğunda m�vcüd olan 
hak ve hürriyet duy-
gusu, bilhassa X V i l  1 .  

asır Fransız fikir hareketlerinin ve Fransız ihtilaliniıı 
neşrettiği fikirlerle bütünlt"nmi5 ve bir İdeal dert"ce
sine varmıştır. 

Kemal ; bu hareketler sonunda Batı dünyasın
da gerçekleştiğine inanılan İnsan hak ve hürriyetle
rini kendi vatanında da mümkün görmek istemiştir. 
Bu hak ve hürriyet davası, onun millet ruhuna işle
yen imanfarından olmuştur. Kemal, hürriyet mevzu
unda, ancak kendinden sonrakilere bu imenı Vt" bu 
fikri hazırlamt5 olmak bakımından mühim va
zife görmüştür. Yoksa Osmanlı İmparatorlu'nun, baş
ta R usya ve İ ngiltere olmak üzere gittikçe büyüyen 
Avrupa devletleri tarafından parçalanmak istendiği ; 

Namık Kemal, lbrf't Gazetesi, 22 Eylül, 1 288 
( 1 8 7 1 )  
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aynı devletler tarafından, hak, hürriyet ve istiklal 
fikirleriyle kışkırtılan imparatorluk dahilindeki ya
bancı unsurların ise, ( heybetiyle, herkesten çok Na
mık Kemal'in övündüğü ) o büyük vatanı parçala
mak için harekete geçtikleri bir devirde, Türkiye'de 
.\vnıpai hürriyetin tatbikini mümkün görmek, hatta 
açıkça hürriyet nl"şriyatında bulunmak, yeter dere
cede hazımlı bir siyaset olmamıştır. Hele bu yolda 
devlet otoritesini şiddetle sarsıcı faaliyetlerde bulun
mak hem erken hem tehlikeli olmuş ve ileride görü
kceği gibi, iyi netice vermemiştir: Türkiye'yi kuru
luşundan beri ayakta tutan ve Türk milletini bir or
du millet terbiyesi ve mizicı ile yükselten devlet 
otoritesini sarsmadan ; hele vatanca ve milletce bü
yük kayıplara ve muhtemel felaketlere uğramadan ; 
memlekette er geç kurulacak bir hürriyet ve Meş
rütiyet rejimi, nasıl ve hangi siyasetle sağlanabilir? 
Çeşitli şahsi iğbirarlar, ihtiraslar ve menşe'leri dışa
rıda olan siyasi tesirlerle, Türkiye'de hatta ihtilalci 
bir teşekkül mahiyetinde kurulan Yeni Osmanh
lar'a ve benzeri teşekküllere mensup vatancı ve mil
letci muharrirlerin - öyle görülüyor ki - milletimi 
ze ve vatanımıza zararlı olmayacak bir hal çaresi 
bulamadıkları ve bilemedikleri problemler bunlardır. 

Namık Kemal, Usul-i Metveret Hakkında 

Mektuplar, 1. Hürriyet Gazetesi, Londra, 1 4  Eylül, 

1285 ( 1868) 
9 Daha, Osmanlı lmparatorluğu·'·nun kurulduğu 

çağlarda, komfu devletlerin saltanat kavgalal'ı yü

%Ünden uğradıkları sarsıntıların ve yıkılıtlann sırrı

nı kavrayarak, imparatorluğu tam bir devlet oto· 

rit .. si ile idarede büyük siyaset ve ustalık göste

ren; yine, Sultan Birinci Mu rad"dan batlayarak, va

tanında batka kavimler de yafayan Osmanlı Devle

ti 'nin· P.thnique ve coğrafi hayatının mutlakna kuv

VP.tli bir devlet İstediğini Ve ancak bu sayede Üzer• 

!erinde genit ölçüde Türkler yerle,mit vatanların 

hu.ı:ur ve emniyet içinde idare edilebileceğini idrak 

eden Osmanlı Padişahları'nın bu siyasetlerine, aynı 

hak ve adalet prensipleri içinde, bu devirde de de

vam zarureti meydanda idi. 
Üstelik, timdi çok kuvvetlenmit dıt devletlerin, 

Türkiye'yi içi!lden yıkma tetebbüsleri ile Balkan

kavimlerini azdırma hareketleri Üzerinde, derin dü

,ü 'lceyle durulacak hadiselerdi. 

Diğer tarafdan, di�iplinli ve devlet büyüklerine 

tam saygı ile bağlı bir ordu millet karakteri, fU 
veya bu moda cereyanlarla sarsılması çok tehlikeli, 

tarihi ve milli bir Türk mizacı idi. 

Namık Kemal"in ve arkadatlarının ilk tiddetli bü

cumlanna uğrayan Ali ve Fuad Patalar ise, o çağlar 

Türkiyesi için, en az bu berikiler kadar millet ve 

d,.vlet menfaatini dütünmeıfe muktedir, büyük dev
let adamlarıydı. 

Zıya Pa�a·nın Ali Pa,a"ya, tamimiyle tahsi ihti

ras neticesi hücumlarında İyi niyet aramak kolay de

ğildir. Namık Kemal. bak ve hürriyet uğrundaki gÖs

teritli mücadelesiyle gençliğe rehber olmakla bera· 

her, Türkiye'de hürriyet ve me,r\ıtiyet idaresinin 

Namık Kemal, Osmanlı Tarihi'nin ve bu hüküm
dar ailesinin hayranları arasında bulunduğu halde, 
gönül verdiği hürriyet fikrini, Cumhüriyet şekline 
kadar götürmekte bir beis görmüyordu. Londra'da 
Hürriyet Gazetesi'ne yazdığı bir makalede : "Halkın 
hakimiyet hakkı tasdik olunduğu takdirde cumhur 
( cumhuriyet ) yapmağa da hakkı olduğunu itiraf 
lazım gelmez mi" ? diye sorulan bir suale, daha o 
devirde verdiği "ne demek, o hakkı dünyada kim in
kar edebilir? İslam, ibtida-ı zuhürunda bir nevi cum
hm değil miydi?" gibi mukaayeseli tarih ve mukaa
yeseli içtimaiyat bilgi ve görüşlerinden çok uzak 
bir cevap, bu bakımdan çok manalıdır. 8 

Namık Kemal, hürriyet duygusuyle öylesine coş
kundur ki hürriyet, meşrutiyet hatta cumhuriyet re
jimlerinin o devir Türkiyesi bakımından akla gelebi
lecek mahzurlarını, muhtelif makalelerinde müzakere 
ve münakaşa ettiği halde yine neticeye çabuk varmak 
fikrinden hiç olmazsa bu fikirleri sert ve erken söy
lemekten kendini alamamıştır.9 

hemen tatbikini istemekte, hayli, tecrübesiz ve 

aceleciydi. Bilhaua Sultan Abdülhamid'e kartı çok 

aıfır ve dü,üncesiz hücumlarını o tekiller ve tartlar 

içinde haklı bulmak da kolay değildir. Buna mukaa

bil, devleti, tarihin en zor tartları içinde ayakta tut

maya çalıtan Sultan Hamid'in Namık Kemal"e kar

t• davranıtlannda İyi niy.t ve takdir dunruları bu

lunduğunu belli eden hadiseler olmuttur. Sultan 

Hamid, devleti otoriter bir rejimle idare zorundaydı. 

Böylelikle Sultan Hamid siyaseti denilen usta bir si

yasetle imparatorluğun hayatını uzatıyor; aonra, bil

hassa Namık Kemal'in fikirleriyle ateılenen genç· 

lerin ve oldukça mühim bir halk nüfuaunun, böyle 

bir hürriyeti zamanla daha ıyı idrak ve hazm 
edebilmesi için lüzumlu bir hazırlık devresi yatalı· 

yor; bu arada çok aayıda mektepler hem de kali

teli mektepler açıyordu. Buna rağmen hürriyetin 

elde edildiği XX. asır batlarıncla fmparatorluiun 

tecrübesiz ellerde kalarak birdenbire çökütü bu ba

kımdan Üzerinde daha realist tedkikleri gerektiren 

açık bir hakikattir. (Türk.iye'de büyük felaketler

den sonra kazanılan Cumhuriyet bududları dahilin
de dahi, bugün bala, milli menfaatler dıtı cereyanla

rın, toleranslı bir hürriyet ve demokrasi rejiminden 

naaıl ve ne ölçüde faydalandı klan da bu:ıdan 1 00 se

ne evvelki zor tartlara ıtık tutabilecek mahiyettedir.) 

Namık Kemil'in niçin öyle hareket ettiğini iıe 

Yahya Kemal"in ıu görütleri daha İyi anlatır. 

Namık Kemal, yaratılıtı ile şiyi.si idi. Bütün ha

yatında ha'tta 1 87 6  dan sonra, nisbeten uslanmı1 

olduğu senelerde bile, siyasi ihtiraslar içinde idi. 
1 5 0 seneden beri devletin <lerdlerini benimseyen bir 

ailenin oğlu idi.  Babadan babaya ta Topal Osman 

Pa,a'ya kadar bütün cedleri, iktidar mevkiinin bü· 

yük işlerine karışını,lardı . Namık Kemal, onların 

aiyasi hummilarına varisli. Hariciye'de, Tercüme 

Odası"nda arkadaşı olan eski Mısır Komiserimiz Ra

uf Pa,a"dan dinlemittim. Çocukluğundan ölümüne 

kadar devl .. ti tf>nkid etmemif ve tam bir mutİlvaatın 



Aile Ahlakı 
Namık K emal'in üze
rinde ısrarla durduğu 
bir mevzu da aile ah

lakı'dır. Kemal, İbret'de neşrettiği Aile makalesinden 
başlayarak,1° fırsat düşdükçe bu mevzua temas etmiş ; 
İntibah romanını, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Kara
bela tiyatrolarını da ya bu mevzuun mihverinde yahud 
bu mevzıla çok sıkı temaslar halinde yazmıştır. Asil 
ve temiz bir aile müessesesinin milli ve içtimai yükseliş
dcki lüzıimuna inanan Kemal, Türk ailesindeki eski 
ve yeni sarsıntıları belirtmiş, bunların zararlarını gös
termiş ve yurdunu bir aile . buhranından korumaya 
çalışmıştır, Aile sarsıntılarının maddi ve manevi sebep 
!erini gösteren, aile ahlakı, kadın ve aile namusu, aile 
terbiyesi üzerinde ısrarla ve hassasiyetle duran Kemal, 
bunları, dikkate değer fikirler ve görüşlerle süslemiş ; 
aile'yi, yine coşkun cümlelerle müdafaa etmiştir. 
Kemal'in aile mevzuuna temasda ne kadar haklı ol
duğu, yalnız hayat hadisesi olarak değil, edebiyat ha
disesi olarak da dikkate değer hususlardandır. O kadar 
ki Namık Kemal'in İntibah romanından ( 1 876) baş
layarak Reşad Nılri'nin Yaprak Dökümü romanına 
kadar (1930) Türk roman ve tiyatrosunun temel mev
zuu budur. Bu eserlerde Türlü iç ve dış tesirlerle Tan
zimat'dan beri Türk ailesinin sarsılış ve yıkılış tarihini 
adım adım takib etmek mümkündür. Namık Kemal, 
muhtelif yazıları ve uyarışlarıyle böyle bir tehlikeye 
karşı ilk ciddi mücadeleyi açan, büyük muharrirdir. 

* 

Halka halk diliyle hi
Milli Lisan Anlayışı tab etmeyi gaaye edi-

nen Şinasi-Ziya Pa
şa-Nimık Kemal Mektebi şftir ve muharrirleri 
içinde, bu gaayeyi, geniş ölçüde gerçeklı-ştiren yazar, 
Namık Kemal'dir. 

Kemal, bilhassa Halk için yazdığı tiyatrolarında 
sade ve tabii bir konuşma dili kullanmıştır. Türkiye'dc 
yeni bir sahne lisim kurulmasında Namık Kcmal'in 
büyük hizmeti vard ır. Kemal, ayrıca, romanlarının, 
makalelerinin bir çok parçalarını, mümkün olduğu 
kadar, halkın anlayacağı bir lisanla yazmıştır. Bazı 
ıcnkidlerinde ve husüsi mektuplarında yer yer, devrinin 
en temiz ve tabii sade Türkçesi vardır. Tiyatrolarına 
ilave ettiği bazı küçük manzumeler, marşlar ve türkü-

sükunu içinde uzun ömür aürmüf olan bu veziri

miz, kalem arkadaşı, genç Namık Kemal'i tasvir 

ederken : 

···- Mensub olduğu maruf hanedanına yakıtma

yacak bir lisanla devlet hakkında ağır sözler söyle r

d i ;  kaç defa hayırhahane nasihatte bulundum. Hiç 

kulak asmadı, Babıali'de de kalmadı. Yoksa tefeyyüz 

eoder, yüksek mertebelere çıkardı. Zira hakikate:ı 

yüksek katlb ve edib adamdı." demitti. 
(Yahya Kemal, Edebiyata Dair, l.t. 1971,  S. 

279) 
ı ıı ibret Cazeteai, 19 Kuım 1872. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ler içinde de sade lisanla söylenmiş mısralar dikkati 
çekip dillerde kalmıştır. 

Tanzimat devri edebiyatçıları arasında milli 
lisan ve milli edebiyat mes'elelerini iyi anlayan ve 
hayli sağlam fikirlerle müdafaa eden yazar, Namık 
Kemal'dir. Kemal, irfan Paşa'ya hitaben, mektup 
şeklinde · yazdığı bir edebi tenkid yazısında :  Zeybek 
Türküsü'ndeki 

Allah dedim yatağana dayandım 
Ben seainçün al kanlara boyandım 

deyişini, lugat oyunlarıyle süslü, şiir lisanına tercih 
ettiğini veya : "İnsan her bilmediğini ayağının altına 
alsa başı göğe erer." yolundaki yapmacıksız cümleleı·i, 
eski ve münşiyane nesirden üstün bulduğunu açıkca 
söyler. 1 1  Edebiyat H•kk•nda Bizı Mülahazat isiml i 
p.zısında ise, şöyle fikirler vardır : 

" Edebiyat milli bağlardan biridir. O kadar ki 
edebiyatsız millet, dilsiz insan kabilinden olur. Mede
niyet tarihini dikkatle ve .hikmetle okuyanlar edebi
yatın milletleri korumaktaki tesirini görmüşlerdir." 

" Biz ise edebiyatın milli bir bağ vazifesinden o 
kadar mahrumuz ki Arap dili, yayıldığı sahalarda 
Yunanca gibi kuvvetli bir kültür lisanını mağlı'.ıb ettiği 
halde Türkçemiz, henüz alfabesi bile olmayan Arna
vud ve Laz lisanlarını unutturamamıştır." 

"Türk dili, sözde üç lisanın birleşmesi ile meydana 
geldiği halde, yazıda bu ÜÇ ayrı dile aid husüsiyetleri 
muhafaza etmektedir. Esasen bu üç dil akaanlm-i 
selise gibi guya bir dildir. Hakikatde biribirinin zıd
dıdır." 

Halbuki : "Türkçemiz, dünyanın birinci sınıf lisaıı
larından sayılmaya layıktır. Çünki o, üç büyük coğ
rafyanın mahsullerini toplamıştır. 

Arap çöllerinin fikir meyvelerini ; Rum ve İran 
çimenliklerinin çiçeklerini derleyerek ifade demetine 
istedıği güzelliği verebilecek çapta bir dil olmuştur. Bu 
dili konuşan halk ise, yeryüzünde bir benzeri daha 
olmayan güzellikte bir iklim üzerinde yaşamaktadır. 
Edebiyatımızın böyle bir güzelliğin mahsulü olabil
mesi için çok üstün meziyetlı-re sahip olması lazım 
gelir. Bunun için de ; 

1 - Dilin kaaidelerini mükemmel surette top
layıp tanzim ve tesbit etmelidir. 

2 - Kelimelerimiz umum halkın kullandığı 
kelimeler olmalı ve halk nasıl kullanıyorsa öyle kul
lanılmalıdır. 

3 - Lisanın cüz'üleri, imla ve mana bakımır.
dan, görünüşte değil, hakikatte birleşmelidir. 

4 - Lisan her bakımdan tabiileşmeli . ve bu 
tabiiliğe �ani olan külfetli sanatlardan ayrılmalıdır. 1 "  

ı ı Namık Kemal, Muahazit-ı Edebiyyeyi Ha
vi Bir Mektup (Maaosa'da yazılmıtbr.) Makaalat-ı 
Siyaaiyye Vf! edebiyye a. 297-3 19. 

12 1 6, 1 9  Rebiülabır, 1 283 de ( 1 866) taa
Yİr-i Eflli'cla çıkan: Liaan-ı Oamani'nin Edebiyatı 

Hakkında Bazı Mülahazatı Şi.mildir adlı makalHen 
aadelettirilmittir. 



TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

Daha 1 866 da Tasvir-i Efkir'da yazdığı bu ve 
benzeri makalelerde 'l'ıb Fakültesi'nde tedrisatın Türk 
dili ile yapılmasını isteyen ; Tepebaşı gazınolannda 
söylenen Rumca şarkılara tahammül edemiyen Namık 
Kemal, yaşadığı devrin şuurlu ve hararetli bir dil 
milliyetcisi idi. Bu dil milliyetciliğini ve sade dil anlayışı
nı, başta tiyatroları olmak üzere bizzat kendi eserlerin
de tatbik etmesi ise, onun en müsbet hareketlerindendir. 

Namık Kemal'in Türkçe anlayışı, ana çizgileriy
le, budur. Bu anlayış, onda,'. gittıkçe tekamül etmiştir, 
Muhtelif tarihlerde muhtelif kimselert. yazdığı mek
tuplarda Türk dili'ne her vesile ile teması, bunu gös
terir. ı3 

* 

Vezin ve Kafiye'ye 
Dair Düşünceleri 

kafiye hakkındaki umı'.ımi 
neticesi değildir. 

Namık Kemal, zaman 
zaman, hece vezni ta
rafdan sözler sarf et
miş olmakla beraber bu 
vezni çok nadir kullan
mıştır. Onun vezin ve 

görüşleri de derin tedkik 

Kemal, İrfan Paşa Mektubu'nda Sarı Zeybelt 
Türküsü'nü· sırf lisanındaki tabiilik dolayrsıyle ve Di
van şiirine hücum maksadıyle müdafaa etmiştir. 

Abdülhak Hamid'e yazdığı bir mektupta : "Diva
ne şüri bir zincirden kurtarmak istersek, kırı
lacak bend-i ah.enin acem evzim.'dır. H" diyerek 
asırlar içinde bir Türk aruzu'nun teşekkülünden 
habersiz görünüyordu. 

Divan şairi Vasıf'ın sade dil yolundaki yeniliğinden 
bahsederken: "Vasıf eğer tamiyiilıit-ı mevcudıine 
sini evzıin-ı acem yerine parmak hesabını ilti
zam derecesine götürebilse idi, milletimizde 
meşhur ve muktedir. bir şair olurdu. 15" diye 
hayli cesur bir hüküm vermişti. Onun hece vezni mev
zı.iunda nisbeten daha makul sözleri, yine Abdülhak 
Hamid'e yazdığı mektupta bulunuyordu. Namık Kemal, 
bu mektubiında sahne lisim.'nın sade ve tabii Türk
çeye ihtiyacını belirterek : "şiirde sifi Türkçe yaz
mak da evzıinın şimdiki hıiliyle, kimsenin elin
den gelmez. Manzun söze o kadar hevesin var, 
Bir kere de tabiatını bizim parmak hesabiyle bir 
şey yazmağa sevk et. Bak, ne güzel, ne parlak 
oluyor. Ben tecrübe ettim. Niyetim o yolda bir 
eser de meydana koymaktır." diyordu.16 

Bununla beraber, Namık Kemal'in eserleri arasın
da hece vezniyle yazılmış bir piyes yoktur. Esasen 
Nimık Kemal, bu sözlerle müdafaa ettiği hece veznini 
tatbikten çok uzak kalmıştır. Onun hece ile söylenmiş 
birkaç küçük manzı'.ımesini, heceyi tatbik yolunda bir 

13 Bkz. F. A. T anııel, Namık Kemal' in Mek· 
tuplan, 1 ve il. 

H 
15 

s. 98. 

Mecmlıa-i Ebüzziya: No. 13, S. 392. 
Namık Kemal, Tahrib-i Harabat, lat. 1886, 

16 F. A. Tansel, Namık Kemal'in Mektuplan, 
1, s. 433, 434. 
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hareket olarak karşılamak mümkün değildir. Görülü
yor ki hece vezni bahsinde bütün TanzimAtcılarda 
görülen tereddüd Namık Kemal'de de vardır. Onlar, 
hazan Mabal1U.eşme Cereyim.'nın, hazan doğrudan 
doğruya aşık tarzı'nın, hazan da Fransız şiirinin te.· 
siri altında, hece vezniyle şiir söylemek veya Divan 
şiirine karşı bunu müdafaa etmek istemişlerdi. Fakat 
bu mevzuda, ne Türkiye Türkçesinde değişen bir ses 
_olduğıınu düşünmek, ne aşık tarzı'nın heceye sadık 
.kalışındaki ses ve saz sırlarını aramak ne de Türk halk 
.şiirindeki hece'yi bütün hususiyetleriyle kullanabilmek 
yolundadır. 

Daha sonraları ise, Kemal, hece ile söylenen şiir· 
!erin amiyane olduğunu ifadeden çekinmemiştir. Ce
laleddin Harzem�ah tiyatrosunun mukaddimesinde 
söylediği bu fikirler ve bilhassa : "parmak hesabıyle 
söylenilen şeylerde Acem taklidi olan asara nisbetle 
aheng-i letafet gaayet az olduktan başka o yol (bayağı 
ve faydasız sözlere) mahsus ve binaenaleyh esasen 
zevzeklik addolunduğundan edebiyatımızın bulunduğu 
dereceye nisbetle ciddi bir eser tahririne hizmet ede
bilmek salahiyetinden beridir.17  "Sözleri, onun hece 
vezni hakkındaki daha samimi düşüncel�ini ifade 
eder. 

Her halde Namık Kemal, hece veznini önce (yık
mak istediği) Divan edebiyatı'na karşı bir silah gibi 
kullanmak istemiş ; sonra bilhassa manzum tiyatro 
için parmak hesabı'nın daha e!verişli olduğunu düşün
müş fakat o devirde Türk halk şiirindeki hece istifleri
nin deruni ve an'anevi ahengi layıkıyle kavranama
dığı için bu vezni alalade bir 1parmak hesabı gibi göre· 
rek amiyane bulmaktan kendini alamamıştır. Bunun
la beraber, onun : 

Ağla aşık kanlar ağla 
Coşkun sular gibi çağla 
Gönlünü ateşle dağla 
Yar el koynunda yatıyor 
Kolu boynunda yatıyor 

gibi hece denemele:-inde halk türkülerinden alınmış 
bir ses bulunduğu da meydandadır. 

Kafiyeye gelince : Namık Kemal, kafiyeyi de re· 

difi de bir minia-i beligat addeden şairler arasında. 
dır. Kafiye'nin mı'.ısıki'deki ses tekrarı manasındaki 
ehemmiyetini de hesaba katmamıştır. Buna rağmen 
kendi manzı'.ımeleri hayli gür sesli bir kafiye ve redif 
saltanatı içinde, büyük tannaniyetle söylenmiş şiirler
dir. Ancak onun kafiye hakkındaki mühim bir işareti, 
kafiye ve redifin eski Türk şiirindeki mevki ve ehem. 
miyetine şu şekilde dikkatidir : "Elsine-i adkada 
Sanskrit'de Çince'de, Yiinıini-i Atik'de, Latince'· 
de kafiye olduğunu bilemiyoruz. Hatta İbrini'
de dahi yokdur. Eski lisanlarda kafiye ve seci'i 
yalnız Arap'da görürüz. Redife gelince o ma
nia-i belagat itikaad-ı acizıineme göre Firisi-yi 
Cedid ile bize münhasırdır''ıs 

11 Namık Kemal, Celaleddin Hmemtah Mu
kaddimesi, Mısır, 1897. S. 63 . 

ıs Namık Kemal, Tahib-i Harabat, s. 36, 



Biz, dilde ve şiirde kafiyenin ehemmiyetini, kita 
bımızın birinci cildinde yeter derecede tedkik ve tesbit 
etmiş bulunuyoruz.19 Burada ise Namık Kcmal'in 
bu fikirlerini, Profösör Fuad Köprülü'nün şu cümlesi 
ile tamamlayacağız : 

"Avrupa Edebiyatı'nda kafiyenin hangi men
şe'den veya menşelerden geldiği, henüz halledil
memiş bir mevzudur. Kowalski, Türk şiirinde 
kafiye'nin çok eski ve çok esaslı bir unsur ol
duğunu gözönüne alarak' bu hususta Avrupa'
nın Türk Halk Edebiyatı'nın tesiri altında kal
mış olabilm.esi fikrim ileri sürınüştür.''-0 

Yeni Edebiyat 
Taraf darlığı 

* 

Namık Kemal, Türkiyc'dc 
Avrupai bir edebiyatın daha 
başlangıçtaki müsbet tesir ve 
faydalarını yakından göre
rek, böyle bir edebiyatın da

.ha zengin ve daha esaslı bir şekilde kurulması için var 
gücüyle çalışan bir yazardır. 

Yeni edebiyatın kurulabilmesi için, eski edebiyata 
en amansız ve şiddetli hücumlar da, önce, omın kale
minden çıkmıştır. 

Ancak onun bu hücumları, zaman zaman eski 
edebiyatı, aşırı derecede, karikatürize etmek şeklinde 
ve tesirindedir. Onun bilhassa eski şiiri hicvederken 
ileri sürdüğü görüşler ve söyleyişler, kelimesi kelimesine 
doğru değildir. Esasen Namık Kemal, sırası gelince, 
Türk Divan şiirinin güzelliklerini ve eserlerini öven 
yazılar da yazmıştır. 

Onuı:ı Divan şiirine iıüeumu, bilhassa Mukaddi
me-i Celal'in şu satırlarında toplanır : "Ekser şür
lerimizin beyit ve belki nusraları beyninde olan 
mana televvünü, parça bolıçaları'ndaki renk te
levvününden ziyadedir. 

Divanlarımızdan biri nıutalaa olunurken 
insan, nıuhte,·i olduğu hayaliitı zihninde teces
süm ettirirse, etrafını maden elli, deniz gönül
lü ••• nıemdôhlar ..• Boyu selviden uzun, beli kıl
.dan ince, ağzı zerreden ufak, kılıç kaşlı, kargı 
kirpikli, geyik gözlü, yılan saçlı nıaşuklarla 
mfilmal göreceğinden, kendim devler, gulya
baniler alem.inde zanneder." 

Görülüyor ki bu bir teııkid değil, bir hiciv ve bir 
karikatürdür. Bu şiire parça bohçası denilmesindeki 
mübalaganın düştüğü hata, Divan şiirinin söyleyiş-ses 
ve şekil estetiğini düşünmeden ileri sürülmesindedir.21 
Namık Keınal'in birer dev gibi tasvir ve karikatürize 
ettiği güzeller hakkındaki tenkidi de aynı şekilde hata
lıdır: Divan şiiri, XX. asırda kübizın'in tarif ettiği 
üçüncü çizgi'yi yani varlıkları karakterize eden esas 
çizgiyi görmüş ve söylemiş bir şiirdir. Bu şiirde mesela 
Servi'den maksad o iri ve siyah ağaç değil, sclvi fidan
larının bütün Türk ve İran minyatürlerinde çok zarif 

19 M .  Fuad Köprülü, Türk Dili ve Edebiyatı 
Hakkında Araştırmalar; İst. 1934, S. 23. 

iıa Bkz. C. 1, kafiye bahisleri. 
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Divan Edebiyatında servi çizgisi 

şekillerle çizilen, ince, uzun endam çizgileridir. Bura
da nedense tenkid ettiği geyik gözlü, ceylan gözlü 
güzel teşbihini ise göz güzelliğinden anlayan bütün 
edebiyatlar kullanır. 

Kaldı ki böyle teşbihler ve istiareler bizzat Ke
mal'in de şiirinde ve nesrinde vardır. En sevdiği güzel 
olan vatan anne için söylediği : 

Git, vatan ! Ka'be'de slyalı& bürün ! 
Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat 1 
Biriui Kerbeli'da Meşhed'e at 1 
Kainata o hey'etinle görün 1 

mısraları, böyle bir tenkide tabi tutulsa, dünyAnın üç 
kıt'ası iriliğinde bir kadın tasavvurunun hatta İran 
edebiyatında bile bulunmadığı şöylenebilir . 

Fakat, Fuzi.ıli'nin : 

Gelür ol aerv-j eehi ey gül ü lal,t açılın 
Ey mch ü mihr gelin kudrete ne.r..zire kılın 

beytinde, yahud Ncdim'in : 

Mest-! nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni 
Kim yetiştirdi bu gWıa servdea bili seni 

gibi, yahud : 

Görmeden Mecnun1ların sahrackld cem'iyyetin. 
Sevdiğim meşk-! nİgıih e)'lerdin ihiilarla sen 

gibi, muhteşem mısralarında, tarif edilen güzel'in, 
Namık Kemal'in karikatürize ettiği güzel olmadığını, 
şiirin lezzetine varan her zevk, çok kolay anlar. 

21 Kitabımızın 1. Cildindeki Gazel bahsine ba
kınız. S. 191  
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Nasıl ki Namık Kcmal'in tasvir ettiği anne va
tan'ı da yine şiirden ve vezinden anlayan her insan, 

derin hayretle değil, derin hörmetle karşılar.22 
Nitekim Namık Kemal, Tahrib-i Harabat'da Ziya 

Paşa'nın Harabat'a seçtiği örnekleri tcnkid ederken, 
seçilmeyen güzel şiirleri büyük vukufla hatırlar. Mese
la eski Nevres' in : 

Haclegih·; Husrev'i bir 'eh ki. tezyin etdiler 
Hun-ı Ferhad'! hına·)'! pi-yi şiria etdiler 

beytinde de hatırlatır ki bu beyit tarih boyunca seven, 
sevilen ve sevgili'yi bir rakibe kaptıran bütün insanlık 
macerasını iki mısra içine sığdırmanın sırrına ermiş 
bir beşeri söyleyiştir. Namık. Kemal, Tahrib-i Hari
bat'da çok sayıda ve çok haklı olarak b':iyle güzel bul
duğu, daha nice beyitler sıralamıştır. Fuzuli'nin Hz. 
Muhammed'e hitaben söylediği : 

Ey olub Mi'rac burhan-!, ulüvv q ,an sana 
Gökden lnmiş b&ke istikbal için Kuran sana 
MU.-. oev iD!,dir bu ya etdikde azm·l ism'iıl 
Eylemi' eflik patmak kaldınp İman samiı. 

gibi şahane mısralar da bunlar arasındadır. Kemal, 
Divan edebiyatı beyanında asırlarca doğru kalacak, 
en doğru ve en samimi sözlerini ise Bahar-ı Daniş Mu
kaddimesi'nde şu şekilde söylemiştir : 

"Asar-ı atikaınızdan ne kadar müşteki olur
sak olalım; kütüphanelerimizi yakanııyacağıınız 
ve milletimizin bir tarih-i edebini inkar ile yazı 
yazmayı bizce bu asırda hasıl olmuş bir mari
fet hükmünde tutamıyacağınıız meydandadır. 

Sinan Paşa'nm, Fuzuli'nin, Veysi'nin, Na'irna'
nın, Asım'm, Akif Paşa'nm daha o kadar .da birçok 
üdebinm asarı; föki'nin, Fuzı'.ıli'nin, Rı'.ıhi'nin, 
Nef'i'nin, Sabri-'i Şakir'in, Fchi�'i�, Naili'nin, Na
bi'nin, Nedim'in, Sami'nin, Ragıb'm ve daha onlara 
yakın birçok bülegaanm eş'arı ellerde tedavül 
edip dururken Türkçe, şiir ve inşa'yı kendi ihti
ra'ınıız addetmek nezd-i üdebada bi-hakkin ca
lib-i nefret olacak bir küstahlıktır."�3 

* 

Namık Kelam, bilhassa yeni nesrin memleket 
sathında bir ilerleme kaydına vesile olduğu kanaatin
dedir, . Bu mevzudaki fikirlerini yine Mukaddimc-i 
Celal' ele şu şekilde söyler : 

Mensur olan celebi · eserlerimiz eski tarzın esaret 
zincirinden kurtulduğu zamandan beri, millete, ser� 
bestce, pek çok hizmetler etmeğe istidad gösterdiği 
ve vasıl olduğu mertebenin gerçek ilerlemelerden ol
duğu pek kolay isbat olunabilir. 

On beş sene evvel çıkan bir gazeteyi münderica
tında ne kadar ehemmiyet olsa, beş yüz kişi okumazdı ! 
Bugün neşrolunan cvrak-ı hl\vadisin her nüshası ha
nelerde, kıraathanelerde, şehirlerde, kasabalarda laa-

22 Bu bahsin başında Namık Kemal" de Vatan 
Fikri" bölümüne bakınız. 

23 Bahar-ı Dani�, lst. 1886, S. ı o-·ı ı,  Kütüp
bane-i Ebüzziya netri. 
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kal beş bin elden geçiyor. Yeni yazılan kitapları mil
letin on üçer, on dörder yaşında nurdideleri lezzetli 
lezzetli okuyor. Eğlene eğlene müstefid oluyor. 

On beş seneden beri kadınlarımızda, erkekleri
mizde okuyan insan sayısı bire yüz arttı. 

İstanbul'da dükkancılar, uşaklar gazete okuyor. 
Hiç olmazsa dinliyor. Hukuk-ı devlete, istiklil-i mil
lete, muhabbet-i vataniyeye, feyz-i hamiyyete, şan-ı 
askeriye, fevaid-i marifete dair -velev mücmel olsun
rnalurnat elde ediyor. Umumun afak-ı ıtlaında hasıl 
olan bu vus'at tarz-ı ccdid sayesinde değil midir? 

N e t i c e  

* 

Türk ruhundaki derin vatan 
sevgisine bir hayat ve hareket 
vererek, milletinin, ecdad 

toprakları üzerindeki yaşama kuclrctine yeni bir şuur 
kazandıran Namık Kemal, Avrupai Türk edebiyatı 
tarihinin ilk büyük iman ş5.iridir. Kem.al, hayranı ol
duğu Türk kahramanlığını "dünyada merd idik 
ve merdlikde ferd idik" cümlesiyle hulasa etmiş ; 
sanatını bu an'anevi kahramanlığın yeni bir ifade 
vasıtası haline getirmiştir. Namık Kemal eline kılıç 
almadığı halde bazı büyük kumandanlar gibi kat'i 
neticeli bir mücadele kazanmıştır. Bu netice Türk 
vatanının ve Türk istiklalinin dfıhili ve harici düşmanla
rına karşı, vatan, millet ve hürriyet sevgisiyle beslen
miş bir milletin, bütün kayıplarına rağmen edebiyat 
yoluyle bir milli şuur kazanması hadisesidir. 

Namık Kemal çok sevdiği 
Süleyman Paıa'run Türbesi yanında 
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Fikirlerindeki bu çoşkunluğun ve ifadesindeki 

şiddetin bazı hazımsızlıklara sebep olması bu vatan 
şairinin yegane talihsizliğidir. Bunun yanında, Namık 
Kemal, edebiyatı, milli-içtimai, büyük vazifeler gören, 
aktif bir müessese haline getiren sanatkar olmuştur. 
Onun, sanat anlayışının ruhunu, "edebiyatsız millet, 
dilsiz insan kabilinden olur." cümlesi i!e bizzat 
hulasa ettiği, cesaretle söylenebilir. 

E s e r l e r i  
Şinasi-Ziya Paşa-Ni.m.ık Kemal Mektebi'nin 

en velud (verimli) siması Namık Kemal'dir: Şür, 
nesir, tiyatro, roman, tarih, tenkid, makale, 
mektup, biyografi, gibi, hemen her edebi nevide 
eser yazan Kemal'in, çeşitli eserlerini ancak mensup 
oldukları neviler dahilinde tedkik etmek doğrudur. 
Namık Kemal'in eserleri, mensup oldukları edebi 
nevilere göre, şunlardır : 

* 

Ş i i r 1 e r i : Namık Kemal'in, gerek şekil gerek 
muhteva bakımından eski tarzda şiirleri mühim 
bir yekun tutar. Onun, eski şeldllerle yeni tarzda 
söyleyişleri ve her bakımdan yeni tarz şiirleri arasın
da büyük sevgi ve şöhret kazananlar olmuştur. Şairin, 
aynca, hece vezniyle söylenmiş, halk tarzı deneme
leri vardır. 

Onun pek çoğunu gençliğinde söylediği Divan 
tarzı şiirlerinde, yer yer, yeni hayallere, orijinal duygu 
ve düşüncelere rastlanır. Bu şiirlerde esaslı bir Divan 
kültürü ; dil ve teknik bakımından oldukça sağlam bir 
söyleyiş vardır. Umumiyetle Namık mahlasıyle yaz
dığı gazellerinde Fuzuli, Naili, Nedim, Galib, Fehim 
v.b. gibi Divan şairlerinin, bilhassa, divanını ezberle
miş olduğu şair Nefi'r.in tesirleri görülür. 

(Namık Kcmal'in Sofya'da iken söylediği gençlik 
şiirlerinde Hz. Ali sevgisi ve Kerbela mersiyeleri dik
kati çeker. Bir bakıma, onun, kahramanlığa hayran 
ruhunun bir ifadesi sayılabilecek bu şiirlerde Kemal, 
Sofya'da iken yetişmesine yardım eden mahalli şair
lerin ve Divan şiirimizdeki Kcrbcla mersiyelcrinin 
tesiri olması mulıtcmeldir.)"4 

İçinde : 

Dahi bitab U bi-dermin eder bi'man f'eryadı 
Tezayüd süsti·! tili'de fart-! iştikadandır 
Felek sermaye-! birinı cezbetmektedir yerden 
Kibaruı bahşiş !! ibsim emvil-! gediidandır 

beyitleri bulunan bir gazeli ve bilhassil bu gazel'in : 

.Zuhür-ı reng-i kesret pertev-i mllır-i Hudidandır 
TelevvÜa hey'et-i eşyada te�ir-i zi�idandır - .. � 

matla'ı, onun eski tarz şiirlerinin en şöhretlileri arasın
dadır. Kemal, 25 yaşlarmdan sonra, bu tarz şiiri büs
bütün terk etmemekle beraber, ihmal etmeğc başlamış ; 
buna mukaabil yine eski nazım şekilleriyle hatta 
eski dil'le fakat iç atemi yeni şiirler söylemeğe başla-

24 Bkz. Dr. Faruk Akün, Namık Kemal Madd. 
T.l.An. S. 65. 
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mıştır. O kadar ki Tanzimat devrinde onun söylediği 
hürriyet aşkı, vatan ve millet sevgisi şiirleri, bu devrin 
en canlı ve orijinal manzumeleri olmuştur. Bunlar 
arasında daha çok Hürriyet Kasidesi diye anılan, 
Besilet-i Osminiyye ve Hamiyyet-i İnsaniyye 
manzılmesi, bütün Tanzimat şiirinin en gür sesli ve 
en cesur, ferdi ve içtimai terennümüdür : 

Hürriyet Kasidesi 

Görüp ahkim·ı asi".! müaharif sıdk !! seıimetten 
Çekildik izzet ü ikbil ile biib-ı hükUnıetten 

Usanmaz kendin! insan bilenler halka hizmetten 
Mürevvetmend olan mazliima el çekmez iiııetten 
Vücudun kim hamir-i mayesi hak-i vatandandır 
Ne gam ı'ih·.!, va� � olW"5!,- cevr ii 

mihnetten 
Mu1J za1imhı. dünyada erb'ib-ı denaettir 
Köpektir zevk alan sayy'id-ı hi·ins'if'a hizmetten 

Durur abkLn-ı nusret ittilüid-a kalb-1 millette 
�r iisir-ı rahmet ilıtilif•! re'y-i. ümm.ett� 

Eder tedvlr-i alem bir mekinin lmvve-l azmi 
Cihan titrer seb'it-ı par-! erbib-! metiaeuea 
Değildir tir derzencire töhmet acz-1 lkdima 
Felekde baht uıansm bi-naslb erbib-ı himmetten 
Biz ol nesl-i kerlm·i clüde-i Osmiini� kini 
Cihangirane- bir derlet çıbrdık bir aşiretten 
Biz ol ulvl-ııilıidiinız ki meydin-ı hamlyyette 
Biz!. hak-! mezar ehven gelir Jıik-! mezelletten 
Ne gam pür ateş il ·hevl olsa � gavga-y1 

hürriyYet 
Kaçar mı me�cl olan bir can için meydin-ı gay

retten 
Kemend·l can-güdizı ejder-!. kahr _olsa ceııidın 
Müreccahtır )'İn!_ bin kerre zencir·! esaretten 

I 
Felek her tiirlii esbib-ı cefism top1'.suı gelsin 
Dönersem kahpeyim millet yolu.ad! bir az'imettea 
Civamnerdiıı-ı milletle .hazer gavgidaıı ey bicblcl 
Erir şemşi"r-i -zuhnüa. 'itet-! hiin·! bamiyyetten 
Ne mümkün zuhn il! bldid ile imhi-yı hürriyet 
Çah;t idrikj "91dır muktedirsen ademi')')'etten 

Ne efswıkir imişain 'ih ey cÜdar-ı hiirriyet 
Esir-! . aşkuı olduk ge,.-çi kurtulduk esaretten 

Namık Kemal'in şiir üslubunda görülen ifade, 
şiddet ve hiddeti, onun bu manzumesinde çok <lşikar
dır.: 5 

25 Buraya ancak yarısını alabildi�imiz, 30 
beyit tutarındaki bu kaside, baştan sona, gittikçe 
artan bir ifade şiddetiyle yazılmışbr. Şair bu be
yitlerde: 

Asnn hükümlerini doğruluktan ayrılmıı gör
düğü için hükumet kapısından izzet ü ikbal ile çe· 
kildi,ğini söyler. Kendini İnsan bilenlerin halka biz. 
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Kemal' in : Lizınısa, eyleyelim, rağmına re
difli, gazel tarzındaki manzı'.ımeleri de Hürriyet 
Kasidesi gibi, iç aleminde yenilikler bulunan, hey
betli söyleyişlerdir. Murabba' şeklinde kaleme alın
mış iki şiiri, aynı vatan, hamiyyet ve hürriyet duygu
larıyle yüklü, yüksek sesli şiirlerdir. Berlin Muahade
si'nin akdinden sonra onun Hilit gibi, Hikm.et ve 
Kazını gibi, devrin diğer şairleriyle müşterek söyle
diği gazeller de vardır. Fakat bu tarz ortak şiirlerin 
en güzeli, bir aralık Midilli'ye uğrayan Deli Hikm.et'
le birlikte, orada söyledikleri Vatan Mersiyesi'dir. 
Bu mersi yenin : 

� yakdık şu snühirek vatamn her ye� 
Saçdık eflake kada'-" düdunun ateşlerini 
Kapadı, gözde olıuıJar çıkas.!. gözlerini 
Vatanın �ğrına düşman dayad! hançerini 
Yoğinıiş kurtaracak bahtı kara ıni'deriııi 

diye başlayan ilk bt'ası Kemal'indir. Diğer 32 kıt'a
sının 16  sını Kem,ıl, 16  sını Hikmet söylemiştir. Man-

metden usanmayacaklannı; (büyük gönüllü) kim
selerin zulüm görenlere yardımdan el çekmiyecekle
rini belirtir. insan vücudunun ki hamuru vatan 
toprağından yoğrulmuştur, bu vücudun yine vatan 
yolunda çekilen ızbraplarla parçalanıp (toprak ol
masında) ne beis vardır, diye haykırır. 

insafsız avcıya hizmetten nasıl köpekler zevk 
alırsa, zalimlere yardım da Öyle alçak kimselerin 
işidir, diye, ağır ve imalı konuşur. 

Millet gönüllerinin birleşmesi ile, ilahi yardı
ma uğramışcasına, zaferler sağlanacağını; (islam 
peygamberinin de söylediği gibi) fikir çarpışmasın
dan (insanların serbestce ileri sürebilecekleri fi
kirlerden) doğacak aydınlığın ise hayırlı neticeler 
vereceğini bildirir. 

Sağlam iradeli bir insanın azmindeki kuvvet, 
dünyayı döndürür, metanet sahibi insanların ayak 
diremelerinden cihan titrer, gibi azimli inançlarını 
söyler. 

Namık Kemal'e göre: Zincire vurulmuf bir 
arslanın çabalayışları netice vermiyorsa, bu onun 
ı;uçu değildir: Felekte, nasibi olmayan himmet erba
bından bizzat talih utanmalıdır. 

Sonra, Osmanlı lmparatorluğu'nu kuran Türk
lüğün büyüklüğünü hatırlar. Biz o büyük ve asil 
Osmanlı soyundanız ki bir aşiretten dünyaya hük
meden bir devlet çıkardık, diye Osmanlı tarihi i!e 
iftihar eder. Onun bu söyleyişinde, bu gün de ay
nı büyüklüğü gösterebiliriz, demek istiyen bir ümid 
ve İman hissedilir. 

Biz o yüce yaradılışlı insanlarız ki vatan, mil
let, şeref sevgisi meydanlannda bize mezar toprağı, 
başkalarının karşısında toprağa değercesine eğilmek
ten çok daha hayırlıdır diye düşünmesi de bun
dandır. 

Hürriyet kavgası, korku ve ateşle dolu ise de 
ne ziyanı var ! Merd olan, bir can için gayret mey
danından kaçar mı? 
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zı'.ıme'nin yukarıdaki son iki mısra'ı, her kıt'a sonunda 
aynen tekrar edilmiş ve şiirin bilhassa bu nakarat 
nıısra'ı, büyük bir hızla İmparatorluğun her köşesine 
yayılarak uzun zaman bütün vatan sathında dalgalan
mıştır. Aynı manzume Vatan Manzumesi adıyle 
müstakil bir risale haline basılarak çok sayıda yayıl
mıştır 2n. 

Bundan başka, Vatan Yahud Silistre tiyatro-
sunda erlere söylettiği : 

Yare nişandır tenhı� erlenn 
Me� ise son rütbesidir askerin 
Ali!, da bir, iistü de birdir yerin 
A r ş -yiğitleı: vatan i�diidına ! 

kıt'asıyle biten Vatan Türküsii ve yine aynı csniıı  
ikinci faslında, gönüllu askerler tarafından söylenen 
ve eserde, adı Gavgaa (kavga, savaş) Tüı·küsü diye 
anılan : 

Amalinıiz efkinmız ikbal-! vatandır 
Serhaddimize kal'e bizinı b1lk-i bedendir 
Osnıanlılanz ziynetinıiz kanlı kefendk 
Gavgada şehadetle bütün kim alırız biz 
Oı;manlılarız can veririz nam alırız biz 

Celladın insan boynuna takclığı, can alıcı ke
mend (bildiğimiz İp değil de) kahredici bir yılan 
bile olsa millet yolunda bir yürüyüşten dönersem 
kahpeyim ! diye haykırır. 

Sonra: Ey zalim ! diye hiddetlenir, milletin bü
yük (ruhlu) bu gençleriyle kavgadan sakın ! Senin 
zulüm kılıcın onların hamiyyet ateşiyle hararetli 
kanlarında erir ! 

Hürriyet'i zulümle, haksızlıkla yok etmek 
mümkün değildi?". Eğer elinden geliyorsa, İnsanlık
tan idraki kaldır ! Diye aynı hedefe seslenir. 

Büyük manzİ•mesini: Ah, ey hürriyet'in güzel, 
ilahi çehresi ! Sen ne büyüleyici bir güzellikmişsin ! 
Bak ! Esirlikten kurtulan biz, şimdi senin aşkının 
esiri olduk ! Gibi, şairane bir yumuşayışla bitirir. 

Görülüyor ki bu şiirler, taşıdıkları sosyal mü
cadele havası ile ancak şekil ve biraz da dil bakı
mından eskidirler. Geri kalan taraflan Türkiye'ye 
öteden beri girmiş bulunan, yeni ve Avrupai bir 
hava içinde söylenmiştir. 

2a Bu beyitin, millet vicdanında ve bu arada 
istiklal Savaşı kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın 
ruhunda derin yer etmiş olduğunun bir delili de 
şudur: Paşa, Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazan
dıktan sonra kendisine Müşir (Mareşal) unvanı ve
ren Büyük Millet Meclisi'nde ( 1  Mart 1 922) de söy
lediği nutukta aynı beytin bazı kelimelerini: 

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderin i 

şeklinde değiştirerek okumak ihtiyacını duymuştur. 
Aynı tiirin Muzaffer Yalıncık tarafından yapılmış bir 
de bestesi vardır. (Bkz. Edhem Üngör, Türk Marş
lan, Ank. 1 956, S. 64. 
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Kan ile kılıçtır görüneli bayraiunızda 
Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda 
Her kuşede bir tir yatar toprağımızda 

Gavgiida tehiidetle bütün kA.m alırız biz 
Osmanhlanz can verhü nam alırız biz 

Osmanlı adı her dayana lerze-resandır 
Ecdidunızın heybeti ma'rill·! cihandır 
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır 

Gavgada şehadetle bütüıı kim alırız biz 
Osmanlılarız can veririz nam alırız biz 

Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın 
Cennet kapısı caqveren ihvana açılsın 
Düayada ne bulduk ki ölümden de kaçıkm 

Gavgii:da şehadetle bütün kam alırız biz 
Osnınnhlarız can veririz nam ahrı:ı: biz 

duygusundaki Vatan Şarkısı, Kemal'in duyulduklan 
ilk günden beri, gönüllerde milli bir sevgi ve heyecanla 
yer ·edip bestelenerek okunan manzı'.ımelerindendir. 

Namık Kemal'in, şekil bakımından da Avrupai 
olan birkaç yeni tarz şiiri arasında en güzeli; Nevha 
başlıklı, on bir mısralık dört kıt'a halinde söylediği 
Vaveyla manzumesidir. 

Kemal, 12 Mart 1877 de Midilli'den, Abdüllıak 
Hamid'e yazdığı bir mektupta : "Sahra'ya nazire 
yapmak veya tabir-i sahihi ile peyrevlik27 etmek fik
rindeyim. Nağme'lerine bedel, Nevha'larım var."; 
İnsana ne fikir istila ederse, başka bir müti
liaya meydan bırakınıyor. Tabii bizim peyrev
lik de vatan yolunda oldu. 28" diyerek Vaveyla'nın 
iki Nevha'sını gönderir. Böylelikle, Vayeyla'nın ; ta
lebesi sayılacak bir şaire nazire olduğunu, tevazu'la 
bildirir. Bu mektupta dikkate değer nokta, Kemal'in 
her ne yaparsa vatan yolunda yapmayı bir tabiat ha
line getirdiğini söyleyen cümleleridir. 

Vaveyla, evvelce de söylediğimiz gibi, bilhassa, 
"Git Vatan ! Ka'be'de siyaha bürün !" mısra'ıyle 
başlayan Nevha'siyle Kemal'in, hem vatan sevgisi
nin lirik bir ifadesi, hem de hala çok heybetli, Türk
Osm'lnlı vatanının canlı bir tasviridir: 

Nevha : 1 
l'eminin rengi aks-ooip tenine 
Yeni açmış gül� ınisal olmut· 
İıı'itiifiy!e, _bak ! ne ı&l olmuı 
Serv-i sinıin saf'ah gerdeııine. 
o letafetle ol nihiil-i revan 
Giriyor göz yumunca rü'yiima 
Benziyor, aynı, kendi hulyama 
Bu tasavvur dokundu sevdama 
Ah böyle gezer mi hiç clinan? .. , 
Gül değil arkasında kanlı kefen ... 
Sen misin, sen misin? Garib vatan !. 

21 Peyrevlik : Birinin ardından gitme. 
28 Kemal'den Abdülhak Hamid'e Mektup, 

F. A. Tansel, Hususi Mektuplarına Göre Namik Ke
mal ve Abdülhak Hamid, Ankara, 1 949, S. 60�62. 
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Nevha: 2 
Bu giizellikte, hiç bu çağında 
Yakışır mıydı boynuna o kefen? !  
Cisminin her niesiimı yiire i�eli 
Tuttun evlidııu kucağmck. 
s� gider.- bizi kahx' aannia f 
Şühedaıi. oldu mevt ile handan, 
Sağ kalanı.,: durur mu hiç giryan? 
Tende yaşdan ziyadedir al kan. 
Söyleyen söylesin, sen aldanma ! 
Sen gidersen bütün helik oluruz: 
Koyullll!! can atar da hik oluriız ••• 

Nevha: 3 
Git, vatan ! Kabe'de siyaha biirüıı t 
Bir kolun revza-! Nebi'ye uzat ! 
Birini Kerbeli'da Meşhed'e �t ! 
Kiinata o hey' etinle görün ! 
O temaşaya Hak da aşık olur, 
Göze bir alem eyliyor ızhiir, 
Ki cihandan büyük letafeti var. 
O letafet olunsa ger inkir, 
Mezhebimce, demek muvafık olur;, 
Aç vatan ! Göğsünü ilihına aç ! 
Şühedanı çıkar da ortaya saç !�9 

Bu şiirde açıkca görüldüğü gibi, yeni Türk edebiya
tında = güzel bir kadın şeklinde tasavvur edilen, sevgili 
vatan ve anne vataı:,_ a�layışı, ilk defi, Namık Ke
mal'le harekete geçmiş} Namık Kemal'in de bilhassa 
Vatan piyesi, Vatan Mersiyesi ve Vaveyla şiirle
riyle yayılmıştır. 

Daha 1869 da, Paris'de iken bir Marseillaise 
tercümesi yapan ve neşreden30 Vatan Yahud Silistre 
müellifinin, Türk edebiyatında vatan şairi diye ebedi
leşmesi, onun Hamid'e yazdığı mektupta da belirttiği 
gibi, böyle, taşacak kadar vatanla dolu bir şair:olınasın· 
dandır. 

Kemal'in 14 Ağustos 1872 tarihli Diyojen (Mizah) 
Gazetesi'nde Mahmud Nedim Paşa'yı hiciv maksadıy
le yazdığı kedi mersiyesi (Hirrename) ve daha bir ta
kını kıt'a ve beyitleri, onun hiciv ve mizah sahasındaki 
kudretini gösterir.31 Halk tarzıyle (hece · vezniyle) 
söylediği bı\zı küçük maıizıimelerin en mühimleri, 
Akif Bey, Celal, Gülnihal gibi tiyatroları arasındadır. 
Tek beyitleri ve bazıları pek tanınmış kıt'alan içinde, 
hazan bütün olarak, hazan da: 
Ölürsem görmeden millette ümmid 

ettlğlqı feyzi 
Yazılsın senk-1 kabrimd� vatan m�hiiin 

ben mahziin 
gibi ınısralarıyle hafızalara yerleşmiş, kuvvetli teı:en
nümler vardır. 

29 Aslında 4· Nevha olan Vaveyla"nın buraya 
yalnız ilk 3 nevha'sı alınmıştır. · 

iıo Hürriyet, 2 Ağustos 1869. 
sı Bunlar arasında biraz müstehcen sayıla

cak ifadedeki İıöyleyi,ler, Kemal'e gösterilen saygı 
dolayısiyle ciddi eserlere alınmamıııtır. (Bunlar ara
sında Kemal'e ait olmayanlar da ·Vardır.) 
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Namık Kemal'in gazellerinden mürekkep Di
van'ı o hayatta iken neşrolunmuştur. Bu gazellerde 
kuvvetli bir ifade; aşk, tasavvuf ve tefekkür unsurla
rıyle örülmüş bir söyleyiş vardır. Fakat onun en ta
nınmış ve sevilmiş şiırleri, gençlik divanının dışında 
kalan ; vatan, hürriyet ve hamiyet duygulanyle c<;>ş
kun, manzumeleridir. 

Namık Kemal'in şiirleri henüz tenkidli bir tab' 
Mlinde neşrolunmuş değildir. Elde mevcud, yedi yaz
ma nüshasının ve muhtelif neşirlerin karşılaştırılma
sıyle meydana getirilecek bir kitap bu himmeti göste
recek kimseyi beklemektedir.3� Kemal'in şiirleri Sa
deddin Nüzhet Ergun tarafından derlenerek Namık 
Keinal'in şiirleri adıyle neşredilmiştir.33 Rıza Nur 
tarafından İskenderiye'de yayımlanan Türk Bilik Re
vüsü adlı Mecmuanın 600 küsur sahifelik bir nüsha
si Naık Kemal'e ayrılmış ve bu nüshada, Kemal'in 
şiirleri, bir araya getirilmeğe çalışılmıştır.a 

* 

Hürriyet Kasidesi, Vatan 
Nesirleri Türküsü, Vaveyla gibi şiir-

lerindeki heybetli lisan ve 
kompozisyon istisna edilirse, Nemık Kemal'in nesri, 
nazmından daha üstün meziyetlere sahiptir. Kuvvet
li bir uslupçu olan Namık Kemal'in hemen bütün 
mensur eserlerine bu canlı üslup hakimdir. Sağlam 
bir dilj hareketli, bilgili, fikir, hafıza ve heyecan cüm
leleri; z.engin pir tekrir sanatı ; bir matematik dava
sı isbat ediyormuşcasına sıralanmış, delilli, man
tıklı ve inandırıcı bir üslup; yazılmak için değil de 
haykırılmak içinmiş gibi seslendirilen bir lisan, bu 
nesrin ayırıcı v�ıflan arasındadır. Onun sade dil'le 
yazılmış tiyotralannda, vatan ve askerlik gibi maka
lelerinde hatta romanlarında, yer yer bu kuvvetli 
ve telkinkar üslubun şahlandığı görülür. Jlununla 
beraber Namık Kemal'in nesrini ve bu nesrin kıymetini 
en iyi ifade eden cümleler, Yahya Kemal'in bir re
portaj vesilesiyle söylediği şu cümlelerdir: 

" ( Namık Kemal ) Türkçe nesri, gür sesiyle ve 
kudretli nefesiyle bir hamlede diriltti ; Kuru yazı 
halinden çıkardı. Revan bir vadiye döktü ; zamanı
nın okur yazarlarına, günü gününe hararetle okut
tu. Dalgalı bir Namık Kemal cümlesi yarattı. Bu 
cümle bütün tilmizlerinin nazmında ve nesrinde şe
did bir t&ıir icra etti. Gerçi bu cümle eski kitabet'in 
bir kırması sayılabilir. Milletin konuştuğu lisandan 
mülhem değildir. Eskilerin yazdığı lisanladır. Lakin 
onun ateşin bir ruhla canlanmış bir şekildir. Bunun 
içindir ki Namık Kemal'in muasırları olan okur ya
zarlarımız, onun nesrine hayret etmediler, hayran 

32 Namık Kemal'in yazma Diıran'ları için Bkz. 
Nejdet Sançar, Namık Kemal'in Eserleri ve Eserle· 
rinin· Çetitli Baskılan, Türk Kütüphaneciler Derne· 
ni BÜiteni, C. iV; sayı: 2, 1 955. 

33 latanbul, 1 941 (Bu neırin tenkidi için 
�kz. F. A. Tansel, Belleten, 1942, VI. S. 315-325. 

ai t•�enderin·e, 1 936. 
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oldular. Onun nesrinde eski kitabetin bir mükemme
lini gördüler ve yeni nesrine çabuk alıştılar. 

Namık Kemal'in, daha genç yaşta muvaffakiyeti 
ile şöhretinin at başı beraber gitmesi bu sayededir. 

Namık Kemal'in nesrinde tumturak, belagat 
velvelesi, eski inşanın klişeleri maatessüf devam et
ti. Muasırları, daha ziyade bu kusurlu cihetini sevi
yorlardı. R ü'ya'sına ; Cezmi'nin başında : "Yine o 
asır idi ki .. .  " lerle şişirilmiş cümlelerine hayran olu
yorlardı. Lakin gerek Cezmi'nin, gerek Tarih'inin 
bir çok sahifelerinde öz türkçc'nin mermer madde
sine tesadüf olunur. Namık Kemal, Latin nesrinin 
çıplaklığındaki güzelliği idrak etmiş olsa idi, ne kud
rette bir nasir olurdu, bu misallerden çabuk anlaşı
lır.35" 

RÜ'YA 
Keınal'in nesir nev'ine id
hal edilebilecek bir eseri 
Rü'yfı'sıdır. Rü'ya, Mago

sa'da yazılmıştır. İf:'.tcksinde öyle şiddetli bir lisan 
vardır ki, nı.üellifi, bu eseri için, Zeynel'Abidin Bey'e 
gönderdiği mektubunda : "Rü'ya'yı gönderdim. Ta
b'ına kasab değil, kahraman katil bile cesaret ede
mez sanırım. Avnıpa'da bastırırsanız, onu bilmem." 
demek lüzumunu duymuştur.3'' 

" 1289 yılı Safrr Ayının 14. Gecesi ( 23 Nisan 
1 872 ) Görülmüş Bir Rü'yadır." başlıklı bu nesrin
rinde Namık Kemal, Hürriyet Perisi'nin bir güneş 
gibi doğarak söylediği bir hitabeti tasvir ve nakle
der: Rü'ya, kendisini İstanbul'da Boğaziçi'nde, de
nize nazır bir köşkte hayal eden mulıarirr tarafından 
görülür : 

Güneşli bir sahrada bir bulut içerisinden hür
riyet perisi doğuyor. Çevresine parça parça zincir� 
ler dökülerek ilerliyor. Heyecanlı bir lisanla halka 
esaretin kötülüğünü ; hürriyet için ölümden bile 
korkmamak lazım geldiğini söylüyor. 

Bu perinin büründüğü güzel bulut onun bir 
silkinmesiyle, orta�ında ayyıldız bulunan bir osman
lı bayrağı şekline giriyor. Bayrağın üzerinde: 

35 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, ist. 1 970; S. 
278. 

3G Bu Kasap, Sultan Abdül'Aziz ve Sultan Ha· 
ınid devirlerinin tanınmıf gazetecilerinden Teodor 
1835- 1905) dir. İstanbul'da ve Fransa'da okumuı, 
Türkiye'de ilk mizah gazetesi olan Diyojen'i o çı
karmıttır. Bu gazetede, Ali, Namık Kemal ve El:ıüz
ziya Tevfik Beyler, mizahi yazılar yazmıtlardır. 
Teodor Kasab, Moliere"in Avare'ını Pinti Hamid 
adıyle Türkçeye adapte etmif, bu ese)'., 1873 de 
Gedikpafa Tiyatrosu'nda oynamıfbr. 

(Bu eseri, Yeni Osmanlılar'dan Nuri Bey, lisan 
bakımından düzeltmittir.) Daha baıka mizah gazete
leri de çıkaran ve gazetelerinde devrinin en kuv• 
vetli karikatürlerini neşreden, hatta bu yüzden bap· 
ıe giren Teodor Kasab, Türk gazeteciliğine ve mat
buat hayatına hizmet etmiş simalardandır. 

Namık Kemal'in mektubu için Bkz. Edebiyat 
Kumkuması, Halep 1 908. S. 1 1- 12. ve: F. A. Tan· 
ael, Namık Kenıal'in Mektuplan, 1, S. 381 ,  
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beyti yazılıdır. Arkasından; Namık Kemal her tarafı 
mamur görüyor. Vatan, halk hakimiyeti, hürriyet, 
maarif, v.b. sayesinde adeta cennete dönüşüyor. Bü
yük bir mektuplaşma ve haberleşme hürriyeti baş
lıyor. Kemal, kendinden geçmişçesine bu rü'yadan 
uyanıyor. Aynı mes'ud alemi bir daha görmek için 
hemen gözlerini kapıyorsa da bunun bir faydası ol
muyor. Kemal, rü'yasını, Hürriyet Kasidesi'nin şu 
beyitleriyle bitiriyor : 

Ne yar-ı da imişsin ah ey iimmid·! istikbiiil 
Cihanı sensba azad eyleyen bin türlü mihnetten 

Senindir devr·i devlet hükmünü dünyaya infaz et 
Huda ikbalini hıfz eylesün her türlü ifetten 

* 

Yer yer hayli külfetli ve terkipli bir dil'le kale
me alınan bu Rü'ya'nın mühim Lir tarafı, vata'nın 
maarif ve imar hareketleri ile, fabrikalarla mamur 
bir geleceğinin rü'yasını gömıüş olmaktır. 

Rü'ya ölçüsünde kuvvetli olmamakla beraber, 
Kemal'in daha Avrupa'ya gitmeden önce, Kani 
Paşazade Rıf'at Bey'e 1866 da yazdığı bir mektup 
da sanatkarane nesirle yazdığı, uzunca bir ya
zıdır. Arapça, Farsca ibareler, beyitlerle, süslenmiş 
bu yazı, mukaddime, sergüzeşt ve nutuk başlıklı üç 
kısımdan. mürekkeptir. Sonradan Sergüzeşt adıyle 
ve risale şeklinde neşrolunan bu münşiyane mektu
bun uzun metni ve hakkında verilmiş etreflı bilgi
ler Namık Kemal'in Mektupları I kitabındadır. 
( s. 41-68. ) Mektubun nisbeten güzel satırları; Ser
güzeşt bölümündeki, mehtaplı bir Boğaziçi gecesi tas
viridir. 

Kemal'in sanatkarane nesirle yazdığı diğer bir 
mensuresi de Barika-i Zafer isimli risalesidir. İs
tanbul fethi mevzuundaki bu eseri, Kemal, "lı'.ıgat
lı yazı yazamadığı için, sade yazıyor." diyen mua
rızlarına bir cevap olsun diye, bir günde yazmış ve 
gösterişli üslup bakımından hayli muvaffak olmuş
tur. Bununla beraber Kemal, bu eserini, bizzat ten
kid ederek, "o yolda yazılan şeyler içinde mana bu
lunmuyor. Mı'.ısikide taksim dinler gibi bir şey. 
Ahenkli bir ses fakat içinde lakırdı yok." diye vasıf
landırmıştır. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, Namık Ke
mal'in, edebiyatımızda bir hamle ve bir inkılap olan 
nesri, makalelerinde, mektuplarında, tarih'inde ve 
mevzuunu tarih'den alan yazılarında; tiyatro ve 
romanlarında kullandığı daha tabii ve daha sade 
nesirdir. 

Namık Kemal'in de-
Tiyatroları nilebilir ki, en sevdi-

ği edebiyat kolu, ti
yatro'dur. Daha Paris'de iken, babasına yazdığı 
mektuplarda tiyatro sevgisini açıkça belirten Kemal, 37 

ŞT Blu;. 893. 
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her fırsat zuhur ettikçe, gerek mektuplarında gerek 
makalelerinde ve bilhassa tiyatro başlıklı makalesiy
le38 Mukaddime-i Celal'de Tiyatro'ya, ufak veya 
büyük, mühim yer ayırtmıştır. O kadar ki Mukad
dime-i Celal'in tam 27 sahifesi tiyatro'ya ayrılmış
tır. 

"Bir milletin güzel sövleyiş kudreti, edebiyatın
da; edebiyatın da en canlı ifadesi, tiyatrosunda belli 
olur." 

"Diğer edebi nevilere nisbetle tiyatro, resme 
nisbetle canlı varlık gibidir." 

"Tiyatro eğlencedir. Fakat eğlencelerin en fay
dalısıdır." 

"Tiyatro, meram anlatmada hem göze hem ku
lağa hitab ettiği için tesirini iki vasıta ile birden icra 

eder." 
"Bir güzel oyun okumak; oynandığını görmek 

kadar lezzet vermese bile yine roman okumaktan 
üstündür. Çünkü oyunda hissiyat daha kuvvetli tas
vir olunuyor. Mevzuu tamamlayıcı tarifler ve hadi
seler ise hikayelerde olduğu kadar tafsilatlı ve karı
şık olmadığından insanın duygulanması bir takım tad
sız fasılalara uğramıyor." 

"Dikkate değer bir şey daha var: Tiyatro ede
biyatın en güç tarafıdır. Öyleki on binden fazla mü
ellife malik olan Fransa'da güzel tiyatro yazan on 
edip yoktur." 

"Tiyatro, fikrin hayalatına vicdan, vicdanın ul
viyyetine can, canın hissiyyatına lisan verir." 

"Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağla
tır. Fakat verdiği şiddetli tesirlerde bir başka lezzet 
bulunur." 

"Hele tiyatroların lisan terbiyesine olan hizme
ti o derecededir ki Avrupa talebesi üniversitelerde 
noksan kalan ; dili doğru ve güzel kullanma terbi
yelerini tiyatrolarda ikmal ederler." 

"Batı memleketlerinde tiyatro edebiyat nevi
lerinin hepsinden üstün sayılır." 

"Avrupa'da en büyük ediblerin en güzel eser
leri tiyatrolarıdır." 

Namık Kemal'in tiyatroya dair yazılarından 
seçip, bazılarını kısaltarak sadeleştirdiğimiz bu cüm
leler, onun tiyatro hakkında söylediği çok hararetli 
sözlerin onda biri değildir. Fakat bu cümleler bile 
Kemal'in tiyatro'ya verdiği kıymet ve ehemmiyeti 
tanıtmaya kafidir. 

Namık Kemal'in tiyatro'yu niçin romandan hat
ta şiirden üstün tuttuğunu anlamak güç değildir. 
Kemal, tiyatro'nun Batı kültüründe oynadığı rolü 
yakıdan görmüş, kendisi de milletini, vatan sevgisiy
le şahlandırmak yolunda tiyatrodan ·faydalanmış-
tır. 

Mukaddime-i Celal'de ayrıca tiyatronun tarihi 
ve muhtelif edebiyatlardaki ehemmiyeti hakkında, 
devrinin ilk tiyatro bilgisini veren Kemal, kendi 
devri için hayli zengin ve ileri bir tiyatro kültürüne 

400. 

as Makaalat-ı Siyasiyye ve Edebiyye, S .395 • 
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sahip bulunuyordu. Bilhassa Vatan piyesinin halk 
üzerinde yaptığı tesir, Kemal'i bir tiyatro aşıkı yap
mıstı. İdealist şair, sürgün hapishanelerinde bir ti
ya;ro eserleri yazmaktan kendini alamamıştı. 

Namık Kemal'in tiyatro'ya aid eserleri yazılış 
sırasıyle şunlardır: 

Bilindiği gibi, Rus
Vatan yahut Silistire ya'nın Boğazlar'a ha-

kim olmak ve Türk 
topraklarını, diğer Avrupa devletleriyle paylaşmak 
için giriştiği savaşlardan biri de 1 853 Kırım Har
bi'dir. Bu harbin Rumeli'deki safhalarından birin
de, gaazi ve şehid Musa Huliisi Paşa kumanda: 
sındaki 6.000 kişilik Türk askeri, Tuna kıyısındaki 
Silistre kalemizi Ruslara karşı 41  gün müddetle 
müdafaa etmiş ve yaptığı huruc hareketleriyle Rus 
ordusunu perişan ederek, mühim bir müdafaa zafe
ri kazanmıştır. Vatan Yahud Silistre, bu savaşta 
yararlıkları görülen bazı Türk-İslam kahramanları-
11ın hareketlerinden alınan ilhamla yazılmıştır. 

Silistre savaşında Ruslar 12  si general olmak 
üzere 1 5  bin ölü ve 20 bin yaralı vermişlerdir. Türk
ler, buna karşı, başta Müşir MUsa. Hulusi Paşa ol
mak üzere, verdikleri 3.000 şehidle bu zaferi kazan
mışlardır. 

Namık Kemil'in Vatan piyesi 4 perdelik bir 
tiyatrodur : 

"Bir Osmanlı kahramanı olan İslam Bey, Si
listre savaşına gönüllü giderken etrafına toplanan 
erlere "Beni seven arkamdan gelir !" elemiştir. İslam 
Bey'i çok seven ise, Zekiye isimli bir kızdır. Bu sözü 
duyan Zekiye, erkek kıyafetine girerek İslam'ın pe
şinden gider; Silistre'yi müdafaa eden erler ve zabit
ler arasnıa karışır. Silistre'de tabya kumandanı Mi
ralay Sıtkı Bey, önce; Manastır'da zabitken, günah
sız· bir · arkadaşını kurşuna dizmek istemediği için · or
dudan çıkarılmışsa da vatan ve askerlik aşkıyle isim 
değiştirip, tekrar orduya girmiş ve yine yararlıklar 
gösterek miralaylığa yükselmiş bir kahramandır. Ay
nı zamanda Zekiye'nin babasıdır. Fakat harbde 
kaybolduğu, şehid olduğu zannedilmiştir. Ailesine, 
rütbesi alınmış bir zabit olarak görünmek istememiş 
daha sonra da savaşlardan baş alamadığı için aile
sinden uzak kalmıştır. Silistre'de baba, kız, biribrle
rini tanımazlar. Fakat Sıdkı Bey'in Zekiye'ye karşı 
duyduğu ruh yakınlığı, onun babası olmasındandır. 
Buna mukaabil savaşta yaralanan ve Zekiye'nin ku
cağında bayılan İslam Bey, ayıldığı zaman onu ta
nır. Sahneler, Silistre'yi müdafaa eden .erlerin kah
ramanlıkları ve kahramanlık terennümleri içinde ge
çer. Nihayet, düşman cephanesini, büyük cesaret 
göstcrek atcşlemeğe giden ve zaferin kazanılmasında 
birinci derecede vazife gören İslam Bey ile Abdul, 
!ah Çavuş yaralanırlar. Gönlüm, esvabımdan erkek
tir, inancıyle, onların bu kahramanlığına da İştirak 
eden Zekiye artık kendini saklayamaz. Vazıyet mey
dana çıkar. Genç ve fedakar kız, hem sevgilisine 
hem de babasına kavuşur. Bu sırada dışarıdan ge
çen bir bölük gönüllünün: 

İfte adu kar9ıcla bazır-sllah 
A r ş yiğitler vatan imdadına 

türküsünü söyledikleri duyulur. 

* 
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Bu piyesin kahramanlarından Abdullah Çavuş'la 
İsl:lm Bey hakikaten yaşamı5 ve bu kahramanlığı 
yapmış şahsıyetlerdir : Abdullah Çavuş'un asıl adı 
Mustafa Çavuş'dur. Rus cephaneliğini Konyalı Hüse
yin Çavuş'la ateşlemiştir. Abdullah Çavuş, İstan
bul'a da gelıniş ve kendisine 300 kuruş aylık bağlan
mıştır. Haziran 1326 tarihli ve 1 10 numaralı Ser
vet-i Fünı'.ın Mecmuası'na onun resmi konmuş ve 
hakkında bilgi verilmiştir. İslam Bey'in ise Silist
re' Harbi'ne yüzyirmi Arnavud'la gönüllü olarak iş
tirak ettiğini Abdullah Çavuş'un verdiği bilgiler ara
sındadır.' 9 

Namık Kemal de Ebüzziya Tevfik Bey'e yazdığı 
bir mektupta: "Silistre'nin mevzuu, müellifinin ha
yali değildir. Benim yapdığım şeyi ... Şumnu Mulıasa
rası'nda naklonunan bir hikayeyi... Kırım Muhare
besi sırasında vukuu bulan Silistre Muharebesi'ne nak
letmekten ibarettir." demektedir. 40 

Mizacı kahramanlık olan ınilletlerin tari
hinde biri birine benzer sebeplerle, biri birine ben
zer vak'alar olması çok tabidir. Daha çocuk yaşların
da Kars'dan Sofya'ya kadar Osmanlı, vatanının ge
niş bir bölgesinde, milli kahramanlık menkıbeleri din
leyen Kemal'in41 bu menkıbelerden bir Vatan pi
yesi çıkarması da aynı derecede tabii hadisedir. Ha
kikatte Vatan piyesi, evvelce belirttiğimiz gibi kah
ramanlığın timsali olan o abalı kebeli Türkler'
in de8tanıdır.42 

Namık Kemal, Silistre için : "Beş sene mukad
dem bazı erbab-ı kalem bir encümen yaparak tiyat
romuz için bazı eser tertibini deruhte eylediler, ki 
bendeniz de aralarında bulunmuştum. Encümenin 
asarından en evvel nazar-ı temişa'ya Vatan yahud 
Silistre arz olundu. 

Bu oyun, tiyatroyu, bulunduğu halden kırk, elli 
derece ileriye götürmüş ve bundan başka Silistre'nin 
zuhuru lisanımızda o kısım edeb için bir terakki dev
rinin başlangıcı olmuştur. "Der ki doğrudur. ( Bakı
kınız. Mukaddime-i Celal s. 910) 

* 

39 Abdullah Çavuş H. bilgi için Bkz. Kenan 
Akyüz, Vatan Yahud Silistre İst. 1969, S. XVll -
XIX; F. A. Tansel, Namık Kemal'in Mektupları, 1, 
s. 226-227. 

40 F. A. Tansel, Aynı eser, S. 225. 
41 Namık Kemal, Kars'da iken, nişanlısının 

arkasından gönüllü olarak orduya karışıp şehid ol
muf bir kızın cenazesini görmüttü. (Bkz. F. A. Tan
sel, Hususi Mektuplarına Göre Namık Kemal ve 
Abdülhak Hamid, Ankara, 1 949, S. 84.) 

•2 Bkı, Namık Kenıal'de Milliyet Fikri, S. 891. 
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Vatan piyesı, once 1872 de İstanbul'da basılmış, 
arkasından, defalarca tarihsiz baskıları neşrolunmuş
tur. 1890 da yapılmış bir baskısında {yedinci baskı) 
kaydı vardır. Aynı piyesin Mustafa Nihad Özön ta
rafından hazırlanmış bir nüshası, Remzi Kitabevi 
tarafından 1940, 1944, ve 1954 de üç baskısı yapıl
mıştır. Profesör Kenan Akyüz tarafından hazırlanan 
bir nüshası ise önce Dün-Bugün Yayınevi tarafından 
1960 da Ankara'da sonra, M.Eğ. Bakanlığı'nın 1000 
Temel Eser Serisi'nin 15. kitabı olarak 1969 da İs-

. tanbul'da basılmıştır. Bu kadar devamlı baskıya ih
tiyac gösteren bu eser, ayrıca, Almancaya, Ruscaya, 
Fransız, Sırp ve Macar dillerine takdirle tercüme 
olunmuş, Türk sahnesinde ise sayısı bilinemiyecek 
kadar çok temsil edilmiştir. 

Namık Kemal, 1 873 de 
G Ü  1 n i h i 1  Magosa'dan, .kızı Feride 

Hanım'a gönderdiği bir 
mektupta :  "Her gece rüyama giriyorsun; "Bey 
baha,__ ne vakit geleceksin; niçin gazete yazdın, 
niçin tiyatro yazdın? Bir daha elime · geçersen 
kalemlerini kırarım, yazdığın kiğı.dların. hep
sini yırtarım!" diye ağzına gelen gevezeilği 
ediyorsun.. Seni geveze, seni ! Ben burada biri 
birinden ili üç oyun yazdım. Kağıtlarımın 
ucunu bile yırttırınam ••• "der. Mektubun lisanın
daki beyaz Türkçe, dikkate değer güzelliktedir. İş
te bu mektupta sözü geçen biri birinden ala üç oyun'
dan biri Gülnihlil'dir 5 perdelik bir tiyatro eseri olan 
Gülnihal'in yazılmasına İstanbul'da Vatan piyesi
sinin provaları yapıldığı sıralarda başlanmıştır.43 Ese
rin asıl adı, Riz-ı Dil, di. (Gönüldeki Sır) Bu ismi 
Gülnllıil'e İstanbulda'ki sansür çevirmiştir. 

Tiyatro tekniği bakımından Vatan piyesinden 
biraz daha üstün olmasına rağmen Gülnihal, vatan 
kadar meşhur olamamıştır. Eserin asıl adı�ın .ifade 
ettiği Gönüldeki Sır, gerçi piyesin kadın kahraman
larından Gülnihil'in masum bir aşk sımdır. Fakat 
Çülnihal, hakikatte zulüm ve istibdad aleyhine yazıl• 
mış bir eserdir : Zalim ve müstebid bir Sancak Be
yi'nin mutasarrıflığı dahilinde tatbik ettiği ağır bas
kıya, zulme ve cinayetlere dayanamayan sancak hal
kı, kendi aralarında gizlice anlaşarak bu mustebid 
Kaplan Paşa'yı padişaha . şikayet ediyor; padişah� 
tan idamına ferman alıyor ve öldürüyorlar. 

Gerçi idam edilen bir sancak beyidir. Fakat 
Gülnihal piyesinin gönlündeki asıl · sır, "istibdada kar
şı ayaklanma" dır. Sansür, Gülnihal'in basılmasını 
bu yüzden geciktirmiş, eser, önce 1875 de, Kapağın
da Namık Kemal'in adı yerine, sahib-i imtiyazı Ma
hir Bey'in ismiyle basılmıştır.44 Bu ilk baskıdan 
sonra, eski harflerle iki baskısı daha yapılan Gülni
hal'in yeni harflerle de iki baskısı daha: vardır.45 

43 Namık Kemal, Mukaddime.i .Celal, S. 19. 
44 Mahir Bey, Namık Kemal'in üvey dayısı. 
45 Prof. Kenan Akyüz, Gülnihal, Dün-Bugün 

Y ayınevi, Ank. 1 960 ve aynı profesörün hazırladı
ğı, 1 000 Temel Eser Serisi'nin 1 6. Kitabı: Gülnihal, 
lat. 1 969. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Namık Kemal'in İbret 
Zavallı Çocuk Gazetesi'ne yazdığı 

Ai1�•6 isimli maka
lesinden sonra, yine ül� mevzıiuna temas ederek 
kaleme aldığı ilk tiyatro eseri Zavallı Çocuk'tur. 
Zavallı Çocuk, muharririn Magosa' da yazdığı üç 
perdelik bir faciadır. Kemal, bu eserinde, anneleri
nin, babalarının al'Zu ve ba;ıkılarıyle, tanımadıkları 
sevmedikleri, sevemiyecekleFi kimselerle evlenmek zo
riında kalan genç kızların hazin hayatlarını sahneye 
koymuştur : "14 yaşında bir ev kızı olan Şefika, ken
di evlerinde büyüyen ve doktor mektebine devam eden 
Ata'ya sevmekte ve onun tarafından sevilmektedir. 
Fakat zengin ve yaşli bir paşa, küçük Şefika ile evlen
mek istiyor. 

Baba<ıı Halil Bey, kızının- böyle bir izdivaç tekli
fi karşısında satınldığını hissediyorsa da annesi Tahi
re Hanım buna aldırış etmiyor. Kızı, parlak ve zengin 
bir izdivaç yapacaktır. Bu, hakikatlere gözü kapan
mış bir anne için vazgeçilmez fırsattır. Şefika, izdivaç 
oluncaya kadar, Ata'ya bir şey duyurulmaması şar
tıyle her şeye razı oluyor. Çünkü annesi, babasının 
fakir düştüğü borçlarını. ödeyemezse hapse gireceğini 
söylemiştir. Beri yanda mektebini birincilikle bitiren 
Ata'miı kendisine parlak bir gelecek hazırlamış olma
sı, hadisenin akışını değiştirıniyor. İki baskı arasında 
ızdirap· çeken Şefika verem oluyor. Kendisinden 
her şey gizlenen Ata, Şefika'nın verem olduğıınu da 
nikahlandığırii da bir anda öğrenerek şiddetle sar
sılıyor. Eczahaneden getirttiği zehirle intihar ediyor. 
Bütün bu acılara dayanaman hasta kız da "Arkam
dan çok durma, beni bekletme !" diye inliyerek ölen 
A�,yı çok .bekletmiyor.'' 

ZavaHı Çocuk, Romantik A\-Tupa edebiyatında 
görulen ve en-ıx>ptiler eserini Alexandre Dumas Fils'in 
La. Dame aux Camelias adlı eseriyle veren verem 
edebiyatı ile intihar edebiyatı hareketlerini, Türk 
edebiyatına aksettiren .ilk eserlerdendir. XVIII. asır 
Alman edibi Goethe'niri romanıyle başlayan intihar 
edebi.yatı modası, Fransız edebiyatında gür sesli bir 
şair olan Victor. Hugo,yu bile tesirinde bırakmış ve 
Hugo, Hernani adlı, tanınmış dramını böyle, roman
tik bir intihar vak'asıyle bitirmiştir. 

Zavallı Çocuk tiyatrosunda Hernani'nin son sah
nesini hatırlatan bir hava, hatta Hernani'dekilere 
benzer şözler vardır.47 

İnce ince sevmek, türlü güçlükler yüzünden ve
rem olmak ve ölmek şeklindeki hayat maceriUarı, 
Tanzimat, Servet;i Fünun ve Servet-i Fünun sonra
sı Türk roman ve toyatrosuinin, arada bir kendini 
kaptırdığı h�yat hadiselerindendir. 

Zavallı ÇoCuk piyesinin tesirleri hemen Na
nuk Keı:nal zamanında başlamıştır. Recai Zade Ek
rem Bey'in Vuslat isimli tiyatro eseri hakkında biZ
ziit Namık Kemal'in söylediği şu sözler, bu bakımdan 
kayda değer cümlelerdendir : 

46 Aile, _ibret Guetesi, 1 9  Kasım 1872. 
47 Mustafa Nihat Özön, Zavallı Çocuk, lıt. 

1 940, s. 32-36. 
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"Ekrem, Vuslat namında bir oyun yaznuş; 
Birkaç _nüsha göndermiş idi. Elimde bir tane kaldı . . .  " 
"Bizim Zavallı Çocuk'u taklid yolunda bir şey ... Pek 
güzel yazılmış.48 

· Zavallı Çocuk, Magosa'da yazılmış ve ilk bas
kısı 1873 de İstanbul'da Şark Matbaası'nda yapıl
mıştır; Eserin yeni harflerle iki basimı i940 da ve 1947 
de Mustafa Nihad Özön tarafından hazırlanarak, 
Remzi Kitabevi'nce neşrolunmuştur. 

Akif Bey; Nanuk Kemal'in 
Akif Bey Magosa'ya giderken tasarla-

dığı, hatta Magosa'da önce 
bir zindana konulduğu gece, tasarlamaya devam ettiği,50 
5 perdelik bir faciadır ve Magosa'da yazılmıştır. 

Eser, en kahraman bir kocaya bile ihanet edebi
l�cek kıratta, kötü ruhlu bir kadının ille ve cemi
yet hayatında oynadığı yıkıcı rolü sahneye koyar : 
Bir deniz harlı gemisi süvarisi olan Akif Bey . Çürük
�u 'da Dilrüba adında bir fahişe ile eylidir. Fak�t ka
rısını melek gibi masum sanıyor. Kara deniz'e Rus 
Ha.rbi'ne giderken tek üzüntüsü karısındaı;ı. ayrılmak-: 
tır. Rusların, Türk donanmasını Sinop'd<ı yakmala
rı üzerine, Akif'in de bu harbde şehid olduğunu, ya-
1,ancı şahidlerle isbat eden Dilrüba, bir başkasıyİ� ev
lenmeğe kalkıyor. Halbuki, gemisi, bir bomba pat-, 
laması ile. yanan Akif, bir tahta parçasına tutunarak. 
�urtulmuştur. Düğün gecesi, Akif evine dönüyor. Dil
rüba'yı himaye etmesi için ÇürükSu'ya davet ettiği 
babasından· her şeyi öğreniyor. Bu baba, Navarin
Savaşı'nda bulufi?lUŞ eski bir Türk denizcisidir. Akif, 
önce karısını boşuyoı;. Sonra Dilrüba'nın hilelerini 
ve ahlaksızlını öğrenince namusunu temizlemeye ka
rar veriyor. 

Dilrüba'nın Esad'la evlendiği gelin odasına gi
rerek Dilrüba'ya ateş edecekk�n araya giren Esad'ı 
vuruyo�. Esad da ölmeden evvel hançerini Akif'e sap
lamaya muvaffak oluyor. Sağ kalan Dilrüba'yı da 
Akif'in babası öldürüyor. 

Bu eserde yer yer bir kahramanlık ruhu, bir va
tan sevgisi, yer yer de lirik bir üslupla söylenmiş ede
bi parçalar ve hece vezniyle söylenmiş küçük man
zumeler vardır. Bazı tipleri kuvvetli ve bazı salınele
ri hakiki hayat ""hnelerinden akisler halindedir.51 

48 F. A. Tansel Namık Kemal'in Mektuplan, 
1, s. 371-372. 

49 Nejdet Sançar, Namık Kemal'in Eserleri ve 
Eserlerinin Çeşitli Basımları, T.D.K. Bülteni, c. iV, 
snyı: 2, . 1 955. 

50 Adeta yer yüzünde bir lahid içinde idim. 
Bu halde zihnimde ne geçse beğenirsin? Vapurda 
iken Akif Bey'in tertibini tasavvur etmiş 'idim... O 
valışet-abad içinde oyunumun zihnen olsun itmamına 
çare düşünmeğe başladım. (Mes Prisonı Muahaze· 
namesi, Mccmua-i Ebüzziya, No: 1 30, S. 40.) 

51 Eski harflerle ilk basımı _ 1873 de ve son 
basımı 1 909 da yapılan Akif Bey'in muhtelif basımları 
için Bkz. Nejdet Sançaı:, Namık Kemal'in Eserle"ri 
ve Eserlerinin Çeşitli Basımlan, (Türk Kütüphaneci� 
ler Derneği Bülteni, sayı: 2, · 1 955) 
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Namık Kemal'in ta
Celaleddin Harzamşah rihi bir sahne ro-

1nanı anlayışı ıçın
de yazdığı, büyük tiyatro eseridir. 15 perde gibi, sa
hifelerine pek çok vak'a ve _hitabe alan bu eser, an
cak normal sahne_ eserleri ölçüsünde kısaltılmak su
retiyle sahneye konulabilir. 

Eser, Harzemşahlar Devleti'nin son hükümda
n Celaleddin Harzemşah'ın hayatını, kahramanlı- -
ğını ve Mogollara karşı Türk-İslam dünyasını koru-< 
mak için giriştiği mücadele ve gayreti hikaye eder. 
Bir kan, zulüm ve ateş seli halinde Türk-İslam mem
leketlerine akan Moğol istilası önünde Celaleddin'in 
tam bir imanla çarpışıp şehid oluşundaki fazileti an
latı.r. Toplayabildiği "küçük kuvvetlerle, üç milyon 
askeri olan Moğol kuvvetlerine yirmiden fazla gale
be çalmasındaki" kahramanlığın büyüklüğünü belir
tir. Namık Kemal'e göre : Tatar'a kuvvet veren ara
larındaki ittihaddır. Türk-İsltun kuvvetlerini zayıf 
düşüren de yine aralarındaki ihtilif'dır. 

414 sahife tutarındaki piyes, Kcrnal'in "Bir gü
zel oyun okumak, oynandığını görmek kadar lczzt 
vermese bile yine roman mütalia:sına müreccahdır. 
Çünkü oyunda hayat daha şiddetle tasvir olunuyor." 
cümleleriyle ifade ettiği görüşe uygun bir anlayışla 
yazılmıştır. Midilli'de yazılan bu eserin diğer mü
him bir tarafı, başında, tiyatroya, umumiyetle, ede
biyata dair, 69 sahifelik bir mukaddime bulunması
dır. 

Celal piyesi bir defa 1875 de mukaddimesiz ola
rak, bir defa da Mısır'da Kanı'.'m-ı Esasi l\fatbaası'n
da Mukaddime-i CeLll'lc birlikte 1 897 de neşrolun
muştur. 

Hindistan'da Babürlüler Dev-
Kara Bela leti sarayında geçen bir vak'-

a, Nal!lık Kemal'in bu en 
son ve en zayıf piyeshıin mevzı'.'ıµdur. Hükümdar kızı 
Banu Hadım Ağası diye saraya alınan fakat sahte bir 
Hadım Ağası olan bir zenci'nin tecavüzüne uğruyor. 
İffetini kaybediyor. Zehirle intihar ederken yanına ça
ğırdığı babasına, sevgilisi ve nikahlısı Husrev'e, ha
lasına, kendisine tecavüz eden zencinin yanında vak'a
yı haber veriyor. Husrev, .hançeriyle önce zenciyi 
sonra kendini öldürerek Banı'.'ı'nun cesedi üzerine yı
kılıyor. 

Yer yer, amiyane sözlerle, lüzumsuz ve roftnasız 
konuşmalarla yürütülmüş bu eser, Namık Keroal'e 
yakışmıyacak kadar zayıf · bir piyestir. Nanuk Ke� 
mal'in hayranı olan Dr. Rıza Nur bile bu eser için: 
"Kemal; bunu Magosa'da zindan buhranları, sıtma 
nöbetleri içinde, maddi ve manevi zayıf düştüğü za
manda yazmış . olacaktır." demek zorunda kalını.�-

Akif Bey, mühim olarak, tanınmış romancı ve· 
tiyatro müellifi Reşad Nuri Güntekin tarafından, bir 
nevi restorasyona tabi tutularak yeniden sahneye 
tatbik edilmiş ve eserin bu yeni şekli, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından neşrolunmuştur. (Auk. 1 958) 
Eserin yeni şekli Ankara D�vlet Tiyatrosu tarafın
dan da temsil edilmi,Hr. 
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tır Aynı eser dolayısıyle, Şahabettin Süleyman'ın, 
Kemal'i bir avam muharriri diye vasıflandıran, şid
detli bir tenkidi vardır.52 Eser, Magosa'<la yazılmış 
ve 1908 de İstanbul'da basılmıştır. 

Avrupai Türk romanının 
Romanları ilk eserleri Namık Kemal 

tarafından yazılmış değil
dir. Roman, Namık Kemal'in en geç müracaat etti
ği bir edebiyat nevidir. Kemal'den önce Ahnıed 
Midhat Efendi ve Şemseddin Simi Bey de Ba
tı usulünde ve halk için hikaye ve roman yazmış
lardı. Bunlar, gazetelerde tefrika edilmiş, kitap ha
linde çıkmıştır. 

Kemal, roman'a edebi üslupla girdi. Yer yer 
sanatlı nesirle, roaman pasajları yazdığı oldu. Ro
man'da aile veya tfırihi kahramanlık mevzularını iş
ledi : 

Namık Kemal, ilk romanı-
İ n t i  b a h  nı Son Pişmanlık adıyle 

l\fagosa'da yazmıştı. Fakat 
kitabı tedkik eden Marif Nezareti, bu ismi değiştirdi. 
Eser, dış kapağında İntibih-Sergüzeşt-i Ali Bey 
adıyle ve iç kapağında da İntibah-Ali Bey'in ser
güzeştini havidir- kaydıyle neşrolondu. (1876) 

"Roman'd::ın maksad güzeran etmemişse bile 
giizcranı imkan dahilinde olan bir vak'ayı ah
lak ve adat ve hissiyat ve ilıtimali'ıta müteallik her 
türlü tafsilatıyle birlikte tasvir etmekdir."3" diyen 
KcmaPin romanlarından, tabiatiyle, bu anlayış ha
kimdir. 

Kemal, İntibah romanıylc yine bir aile mevzuu
nu ele almış, kötü kadınların ihtiras ve entrikalarına 
kapılarak hem kendilerini hem başkalarını mahveden 
gençlerin romanını yazmıştır. Eser kahramanı Ali 
Bey bir mirasyed idir. flalıası öldükten sonra annesi 
tarafından, zamanın Çamlıca gezilerinde avutulmak 
İstenir. l\Iahpeyker'i burada tanır. Fettan bir kadın 
olan Mahpeyker Ali Bey'i avucu içine alır. Onun 
masum bir kadın değil,  tl.Şll"I Sttrbcst bir kadın olduğu
nu öğrendiği, "hatta kendisinden tahkik ettiği halde, 
Ali Bey, ondan ayrılamaz. 

Annesi, oğlunu kurtarmak için ona Dilaşı'.ıb isim
li, çok güzel bir cariye satın alır. Fakat o yine Mah
peyker'e koşarsa <la kötü kadının açık bir ihaneti 
üzerine Dilaşl.ıb'la evlenir. 

Mahpeyker, Di!aşub'u o kadar kıskanır ki onun 
namusuna iftira eder, adamları vasıtasıyle Ali Bey'i 
bu iftiraya inandırır. Genç adam, büyük sarsıntı ge
çirir. Bir beyin hummasına tutulur. Dililşub'u bir 
esirciye satarlar. Esirciden de Mahpeyker satın alır. 
Dilaşub, Mahpeyker'in elinde i ffetini kaybetmemek için 
türlü işkencelere katlanır. 

5� Tenkid-i Edebiyye. Namık Kem�l. Kara 
Bela Münasebetiyle, İstanb:ıl 1 329 ( 1 9 1 3 ) .  

r. ı  M·ultaddime-i Celil, S. 13. 
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Nihayet Mahpeyker, bir türlü geri getiremediği 
Ali Bey'i öldürmcğe karar verir. Kiralık bir katil, 
Üsküdar bağlarından birinde bir gece eğlencesine ça
ğırılan Ali Bey'i öldürecektir. Dilaşub bunu öğrenir. 
Hala çok sevdiği eski efendisini kurtarmaya çalışır. 

Ali Bey, öldürüleceği yerden gizlice kaçar. Ki
ralık katil, gece soğuğunda Ali Bey'in bıraktığı pal
toya bürünen Dilaşub'u Ali Bey sanarak öldürür. 
Dilaşub, zaptiyelerle beraber dönen Ali Bey'in kol
larında can verir. Zaptiyeler, katili aramaya gider
ler. Ali Bey de karşısına çıkan Mahpeyker'i öldürüp 
hapse girer. Altı ay sonra hapishanede ölür. 

* 

Romanda hemen bütün kahramanların maddi 
ve manevi portleri çizilir. Namık Kemal, bu portlele
ri umumiyetle teşbihler ve istiarelerle resmeder. 
Bazı teşbihleri, bu bakımdan aleyhinde bulunduğu 
Divan şiirinin teşbihlerini andırır. Eserde yazıldığı 
devrin içtimai hayatından, kuvvetli akisler vardır. 
Beyaz esir ticaretinin ve mesela Dilaşub'un elden ele 
satılmasının hala tabii hadiselerden oluşu dikkati 
Çeker. Bazı İstanbul semtleri ve bilhassa Çamlıca, 
Kemal'in Magosa'da iken, romanının kahramanları 
vasıtasıyle olsun, hayalinde yaşattığı bir yer gibi gö
rünür. Kemal, bu eserini, tiyatroları ölçüsünde ol
mamakla beraber, oldukça sade bir dille yazmıştır. 
Arada bir, okuyucuyu t�sir altında bırakan, hayli 
romantik bir üslı'.ıp, dikkati çeker. Eserde karşılıklı 
konuşmalar, tiyatro'nun verdiği bir alışkanlıkla ve 
daha tabii bir dille yazılmıştır. 

İntibah, 1876 da İstanbul'da Kemal'in adı ko
nulmadan basılmış, sonra daha başka basımları ya
pılmıştır.54 E�er, yeni harflerle 1944 de Mustafa 
Nihad Özön tarafından ilave edilen notlarla yine İs
tanbul'da neşrolunmuştur. Kitabın 1966 da Fazıl 
Yenisey tarafından hazırlanmış bir neşri daha var
dır. 

... Namık Kemal'in ikinci ve da-
C EZ M I  ha büyük romanı Cezmi'dir. 

Bir sipahi çocuğu olan Cez
mi, hem şair hem kahraman bir muhariptir. Onu, 
iyi ata bindiği Mirahur Ferhad Ağa : iyi kalem kul
landığı için de Sultan İkinci Sclim'in hocası, şair Ne
v'i, takdir ve himaye ediyorlar. 

Cezmi, İkinci Selim zamanındaki Türk-İran sa
vaşlarına katılarak, kumandan Özdemir Oğlu Osman 
Paşa'nın dikkatini çekiyor ve takdirini kazanıyor. 
Ayrıca Kırım ordusu kumandanı Adil Giray'la tanı
şıyor ve bu Kırım şehzadesi tarafından da seviliyor. 

Harbde, Adil Giray, kardeşi Gaazi Giray'la 
birlikte, İran kuvvetlerine esir düşüyor. O sırada 
İran'ın idaresi, Şahın gözleri kör olduğundan karısı 
Şehriyar'la kız kardeşi Perihan'ın elindedir. Adil Gi
ray'ın esirliği sırasında Şehriyar da Perihan da Kı
rım şehzadesi'ne aşık oluyorlar. Adil Giray ise yal-

54 Bu neşirler hakkında bilgi için Bkz. Nejdet 
Sançar, aynı makale, S. 65-66. 
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nıZ Perihan'ı seviyor. Perihan hem sünnidir. hem 
genç ve güzeldir. Üstelik, lüzı'.ımunda en kahraman 
bir erkek gibi döğüşebilen ; merd bir kızdır. Hadise 
iki saray kadını arasında büyük rekabet doğurur. 
Bunlardan Şehriyar, türlü entrikalar çevirerek Adil 
Giray'ı elde etmeğe çalışıyor. Perihan'la Adil Giray 
ise İran tahtını şiilerin elinden kurtarmak düşüncesin
dedirler. Bu sebeple kendilerine yardım edecek 
adam olarak Cezmi'yi İran'a çağırıyorlar. İran'a 
bir derviş kıyafeti ile giren Cezmi, Perihan'la Adil 
Giray'ın bir islam birliği gaayesiyle çalışacaklarını öğ
renerek onlarla birlik oluyor. 

Diğer tarafdan Şehriyar, Vezir Süleyman'la an
laşarak Perihan'ı da Adil Giray'ı da yok etmek için 
planlar hazırlıyor. Onların hep birlikte kaçacakla
rını haber alınca Adil Giray'ın odasına koşuyor. Tam 
o sırada Perihan'la Adil Giray'ı öldürmeğe me'mur, 
şii korucular, Adil Giray'ın dairesinden onun çıktı
ğını görünce büyük hiddete kapılıp, Şehriyar'ı par
çalıyorlar. Cezmi yaralanıyor. Perihan ve Adil Giray, 
diğer bir kısım korucularla kahramanca çarpışıp şe
hid oluyorlar. Yaralı Cezmi, onları bir mezara göm
dükten sonra, yine derviş kıyafetine girerek memle
ketine dönüyor. 

* 

Böylelikle, Cezmi, tarihi roman nevinde yazıl
mış bir eserdir ve muharriri, mümkün olduğu kadar 
tarihi gerçeklere uymaya çalışmıştır. Eserde yer yer, 
kuvvetli bir üsllıp ve sanatlı bir nesir vardır. Yer 
yer de muharririn, romanını istediği gibi yürütmeğe 
çalışma.Sından doğan bir hikayecilik zaafı dikkati 
çeker. Roman kahramanları içinJe Perihan gibi· gü
zel kadınların ve gerçekten kahraman olan erkekle
rin · tarif ve tasviri, diğerlerinden daha kuvvetlidir. 
İki saray kadınının entrikaları, eserin alaka çekici 
sahifeleri arasındadır. Namık Kemal'in meşhur : 

Yüksel k: yerin bu yer değildir, 
Dünyaya geliş hüner değildir. 

Yüksel ki bunun da fevkı vardır. 
İnsanlığın ayrı zevki vardır. 

beyitlerini ihtiva eden Terkib-i, bend'i Cezmi roma
nında, aynı zamanda şair olan Adil Giray'ın Pcri
han'a kendi eliyle verdiği bir şiir ve bir bakıma 
manzum bir mektuptur. 

Namık Kemal, eserini iki cild olarak yazmak is
temiş fakat yalnız birinci cildini yazabilmiştir. Ese
rinde Hammer'in Devlet-i Chmaniyye Tarihi'nden, 
Peçevi Tarihi'nden ve Sahaifü'l-Ahbar'dan istifade 
edildiğine dair kayıdlar vardır. 

Önce 1 881  de neşredilen Cezmi'nin, eski harf
lerle dört basımı daha vardır.55 

55 Bkz. Nejdet Sançar, aynı makale, S. 67 ve 
F. A. Tansel, Namık Kemal'in Mektupları, il, S. 179. 
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Namık Kemal, Doğu'dan .Ba
T e n  k i  d 1 e r i tı'ya geçiş devrinin yarattığı 

boşluklar içinde ; sistemli bir 
tahsil göremeden yetişmiştir. Onun, bazı hırslı ve 
ölçüsüz hareketlerinde bunun da bir tesiri aranabilir. 
Buna rağmen Namık Kemal, denilebilir ki, devrinin 
en bilgili bir edibidir. Gerek Şark dillerini ve Şark 
kültürünü; gerek kendi zamanı için ileri sayılacak bir 
Batı kültürünü; büyük zekası, hafızası, dikkati ve 
alakasıyle elde etmiş bulunuyordu. Bu kültürün sıfatı, 
tabiatiyle bir umumi kültür'dü. Kemal, işte bu kül
türle, söyliyccek sözü olanların başında bulunuyordu. 
Aynı sebeple, Tanzimat Devri'nde, gerek muarızlarına 
karşı yeni edebiyatı müdafaa yolunda ; gerek eski ede
biyat üzerinde yürütülen, gelişi güzel fikirler hakkında 
bu devrin en şiddetli ve sclahiyetli tenkidlerini, yine 
Namık Kemal yapmıştır. 

Hemen bütün yazılarını, fikri, edebi veya içtimai 
bir tenkid havası içinde yazan Namık Kemal'in edebi 
tenkidleri bir kaç türlüdür. Bunların bir kısmı, şairin, 
daha 1866 da Tasvir-i Efkara yazdığı Edebiyat Hak
kında Bazı Mülahazat yazısı gibi, onun, edebiyat 
göruşlerini ; dile dair fikirlerini ; edebiyatın milli bağları 
kuvvetlendirme yolundaki hizmetlerini belirten maka
lesi ile, bir çok mektuplarında muhtelif vesilelerle ileri 
sürdüğü, edebi bilgi, fikir, görüş, tenkid ve ikazlarıdır56• 

Diğer bir kısmı, şairin, bazı eserlerinin ön söz'
lerinde aynı mevzulardaki bilgi, fikir ve görüşlerini ; 
dile, getirdiği eski ve yeni edebiyata dair fikirlerini, 
hazan geniş ölçüde belirtmek ihtiyacıyle yazdığı yazı
lardır; şair, bir kısım tenkidlerini de mektup şeklinde 
veya müstakil risaleler halinde yazmıştır : 

İrfan Paşa Mektubu 
Namık Kemal devrinin 
eski edebiyat mensup
larından, İrfan Paşa es

ki tarzda söylediği şiirlerini, Mecmua-i İrfan Paşa adı 
verilen bir eserde toplamış ve bu eserin ön sözünde 
"nev-residegan = yeni yetişmişler" dediği, yeni edebi
yat mensuplarına bazı tarizlerde bulunmuştu. Kemal 
bu vesile ile İrfan Paşa'ya hitaben yazdığı mektup 
şeklinde bir tenkid yazısında, eski lerin diline, edebiyat 
anlayışlarına, kullandıkları teşbihlere, Bu arada İrfan 
Paşa'nın eserindeki yanlışlara dair tenkidi fikirlerini 
belirtmiştir. Kendi neslini ise : "Bazılarımız, bir de
receye kadar Avrupa lisan ve edebiyıitıyle dahi 
iştigaal edip, huliisa olarak, güzel yazmak güzel 
düşünmekten ve şiir ise vicdıinuı hissiyet-ı hafi
yesine bir lisıin-ı diğer vermekten ibaret olduğu
nu öğrendik." gibi sözlerle tanıtır. Kemal'in Sarı 
Zeybek türküsündeki güzel türkçeyi ve şair Ruhi'nin : 
Derdin kimıe ansan sana bir hikmeti var der 
Öldürdü bizi ah bilinmez ini bu hikmet 
Niiçir çeker halk bu mihnetleri yoksa 
Adem kara diiğ olsa götürmez buna takat 

56 O kadar ki bu dağınık yerlerdeki tenkid
ler toplanıp sınıflandırılırlarsa Namık Kemal'in ede· 
bi bilgi ve fikirleri çok zengin bir tekilde birleştiril
mit olur. 
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gibi, sade Türkçe ile ve süslenmemiş bir ifade ile söy
lediği beyitleri beğendiğini ifade ettiği fikirler, onun 
bu mektubundadır. 

Kemal'in 1874 de Magosa'da yazdığı bu mektup, 
Ebüzziya Tevfik tarafınadan önce Mecmua-yı Ebüz
ziya'ya dere olunmuş (C. 1, No: 7, 1297) Sonra 1887 de 
İstanbul'da neşredilmiştir. Aynı mektup Muaha�at-ı 
Edebiyyeyi havi bir mektup başlığıyle, Makaalat-ı 

· Siyasiyye ve Edebiyye kitabına da alınmıştır. 

* 

Namık Kemal'in çok 
Tahrib-i Harabat zeki ve zevkli ifadesiy-

le yazılmış bir tenkid 
·isalesi Talırib-i Harabat'dır; Kemal, Avrupa'dan 
döndükten sonra, İhret'deki, Dlyojen'dcki yazılarıyle 
ve çok sayıda mektuplarıyle, bir tarafdan hürriyet 
ideali için bir tarafdan da yeni edebiyatı tutundurmak 
ve geliştirmek için ısrarla çalışmıştır. Bu sırada Ziya 
Paşa'nın hatta Rü'ya'sında bile onun, Padişahın ayağı� 
na kapandığını itina ile neşr edişini unutmamıştır.57 
Fakat onu asıl .harib eden eser, Ziya Paşa'nın Hai·a
bat'ı olmuştur: 

Ziya Paşa, bu eseriyle, öteden beri müştereken 
yıkmaya çalL5tıkların eski edebiyata tabii bir reklam 
yapmış oluyordu. Üstelik bu esere, Kemal'in dalka
vukluk addettiği bazı medhiyeler koymuş ; antolojiyi 
hazırlayan kendisi ! olduğu halde Harabfıt'da kendi 
eserlerine de mühim bir yer ayırmıştı. Buqa mukaabil, 
esere, Kemal'den, kendi tabiriyle, ancak "birkaç parça" 
almıştı.58 

Böyle sebeplerden ve bu sebeplerin husule getir
diği infüıllerden doğan Talırib-i Harabat, hayli müs
tehzi, iğneli Ye yer yer zarif bir lisanla yazılmış, zevkli 
bir tcnkid eseridir. Kemal, Ziya l'aşa'nın bu kitabın 
manzum mukaddimesinde ı,ıdebiyat tarihi, tarih, hatta 
coğrafya bakımından yaptığı hataları affetmemiş ve 
bu mevzülardaki hicivlerini hayli keskin bir lisanla 
söylemiştir : Ziya Paşa'nın Erzurumlu şair Nef'i'yi 
vezin zarureti yüzünden Vanlı diye göstermesi bunlar 
arasındadır. Ziya Paşa Harabat mukaddimesinde 
Ncf'i ile Nabi'yi : 

Vanl! biris! biri Rehah 

diye takdim ettiğinden, Namık Kemal, bu hitabı 

Ey vakıf-ı her mekAnı Rüm'un 
Bir �dı da Van mı Erzut<üm'un 

hicviyesiyle karşılamıştır. Söylediği söz manzum olduğu 
için .. de uzun müddet hafızalardan silinmemiştir. Hara
bat mukaddimesinde Fuzuli'den bahsederken söylen
miş şu iki mısra için de Namık Kemal'in mukaabelesi 
aynen şöyledir : 

57 F. A. Tansel,Namık Kemal'in Mektuplan, 
il, s. 388. 

58 M. Kaya Bilgegil, Ziya Paşa Üzerinde Bir 
Araştırma, Erzurum, 1970, S. 204. 
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"Ygnıkdır o iifıkın kitabı" 
Nazmında tüter ciğer kehabı 

beytini okudukca kendimi Harabat'da değil Bahçe 
Kapusu lokantalarında zannediyorum. "Na.mık Kemal, 
bir çok Arap, İran ve Türk Divan şairleri hakkındaki 
fikrrlerini bu kitapta söyleme fırsatı bulmuş, Kafiye 
hakkındaki mühim görüşlerini de burada söylemiş� 
hatta Ziya Paşa'nın : 

Mfimkln mi Senal vij Ferezdak 
Molyer gibi blr tiyatro yazmak! 

şeklindeki hayli yersiz bir mukaayesesinden istifade 
ederek, kendi sevgili meşgalesi olan tiyatro hakkında 
da bu eserde birkaç söz söylemek imkanını bulmuştur. 
Her halde Tahrib-i Harabat, Türk edebiyatında sa.
.tirik tenkidin zeki ifadeyle yazılmış, zevkli ve orijinal 
bir eseridir. Ancak bu eserin dahili bir tenkidi, onda 
_da acele ile yapılmış bazı - hatalar bulunduğunu gös
terir. 

(Tahrib-i Harabat 1874 de Magosa'da yazılmış .. 
eser önce Mecmua-yi Ebüzziya'da (C. I, No: 18-24) 
neşroluiımuş ve 1885 - 86 senelerinde İstanbul'da 
basılmıştır.) 

Namık Kemal, Tahrib-i Harabat'dan sonra, Ha
rabat'ın ikinci cildi için Takip adıyle ikinci ve daha 
şiddetli bir tenkid risalesi yazmıştır. (Bu yazı da önce 
Mecmua-yı Ebüzziya'da (C. 111. No.30-36) neşrolun
muş, sonra ve üç defa, kitap halinde basılmıştır.) 

* 

Namık Kemal'in ede
Mukaddime-İ Celal biyata aid fikirlerini 

geniş ölçüde bir ara
ya toplayan yazısı, Celileddin Harzenışih Mukad
mmesi'dir: Bu mukaddime bir tarafdan yeni edebiyat 
hatta Batı edebiyatı hakkında ku'vvetli bilgilerle zen
gindir. Diğer tarafdan eski edebiyata şiddetli bir hü
cumdur. Bu hücumun haklı olduğu taraflar elbette 
vardır. Fakat-haksız, mübalağalı ve Divan devrindeki 
Türk sanat hayatına karşı saygısız ve ölçüsüz taraf
ları da vardır.59 

Kemal'in bu Mukaddime'sinin kendi zamanı 
için faydalı bölümleri, roman'a, bilhassa tiyatro'ya 
dair ihtiva ettiği kuvvetli bilgi ve fikirlerini yazdığı 
sahifelerdir. Kemal burada tiyatro mevzuunu geniş 
yer ayırmıştır. Tiyatroyu, ona işık bir ifade ile tanıt
mıştır. Burada, bir tiyatro eserinin dilinden, sahneye 
konuluşuna ve Batı klasik tiyatrosundaki asil kelime 
anlayışı ile, üç birlik kaaidesine kadar verilmiş doğru 
ve faydalı bilgiler vardır, Kemal, tiyatro'yu eğlence
lerin en faydalısi telakki ettiğini ; hele lisanın güzel
leşmesi ve lisan terbiyesi bakımından tiyatro'nun mü
kemmel bir mektep olduğunu bilhassa bu yazısında 
ehemmiyetle belirtmiştir.60 

59 Bkz. Namık Kemal'in Yeni· Edebiyat Taraf
dalığı, S. 898. 

60 Mukaddime-i Celal , öııce Mecmua-i Ebüz
ziya'da tefrika edilmif (C. iV, Cüz, 38-44) sonra 
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Bahar-ı Daniş 
Mukaddimesi 

Bahar-ı Datiiş, Şeyh 
İnayetullah isimli Hincl 
müellifinin Ordi.ı · lısa
niyle yazdığı bir Şark 

masalıdır. Namık Kemal, bunu Mag0$a'da iken dine 
geçen Farsca nüshasından Türkçeye çevirmiştir. (1873) 

Tercümenin dili, bir masal için, Namık Kemal'in 
ileri sürçlüğü dil anlayışına aykırı ve külfetlidir. tçin
de uiatılınış sözler, teşbih ve tasvirler dikkati· çeker. 
Fakat Bahar-ı Daniş'in mukaddimesi, kendisinden 
mühimdir: Kemal burada bir tarafdan yirie Divan 
şiirine sataşmış bir tar�fdan da fS. 898 belirttiğimiz gibi, 
milletimizin bir tarih edebini inkarı da' ayıplamıştır. 
Bu mukaddimedlf mesela Sinan Paşa ve Ahmed Paşa 
hakkında verilen bilgiler ·de hatalıdır. Müellifin Divan 
-şiirindeki "yakası yırtık güller" den şikayeti de okuyan
lara bizzat Kemal'in İntibih romanında portiresini 
çizdiği, masum kadın kahramanı Dilaşub'u : "Dudak
larının gerek rikkati ve gerek penbeliğinin par
laklığı, birbirine sarıhnış iki gül yaprağını an
dırarak, aralarından inci dişleri jale damlası 
gibi görünürdü." gibi teşbihlerle tasvir edişini - ça� 
resiz - hatırlatır. 

Kısaca, Bahar-ı Daniş Mukadd�mesi, Kemal'i.o 
acele yazılmış eserleri arasındadıi· 61· 

Namık Kemal'in Talim-i Edebiyat üzerine biı 
talebesi ile karşılıklı konuşma şeklinde yazdığı biı 
tenkid yazısı daha vardır. Bütünlenmemiş bir eser 
hüviyeti gösteren bu �isalede Namık Kemal, TAlim-i 
Edebiyat hakkındaki fikir ve tenkidlermi söylemekte 
ve yine edebiyat hakkındaki bazı görüşlerini belli 
etmektedir. Bu eser Ni.mık Keınal'in . Ta'linı-i Ede
biyat Hakkında Bir Risalesi adıyle 1950 de Nec
meddin Halil Onun tarafından neşredilmiştir. 

Me-Prizon 
Muahazenamesi 

Mes Prisons veya asıl 
adı ile; Le Mie. Prigio
no, İtalyan şairi Silvio 

Pellico ( 1788-1857) nin hapishane hatıralarıdır. Re 
cai Zade Ekrem Bey, bu hatıraları, Fransızca tercüme
sinden Türkçeye çevirmişti. (1874) 

Silvio, İtalya'daki Carbonarisme isimli vatancı 
ve ihtilalci cereyanın mensuplarındandı. Hapse de 
bu yüzden atılınıştı. 

Namık Kemal, Silvio'nuıı hayatı ile kendi hayatı 
arasındaki görülen bazı benzerlikler dolayısıyle, ideali 
uğrunda atıldığı zindanda ağlayan bu İtalyanla ken
disinin mukaayese edilınesine tahammül etmek iste
memişti. Recai Zade'nin tercümesini bu zihniyetle 
ele aldı. Me-Prizon Muahazenıimesi adlı tenkidini 

Celaleddin Harzemşah kitabının başına konulmuştur 
(Kahire, 1897) Eserin, ayrıca., müstakil t•bıları da 
vardır. Bkz. Nejdet Saıiçar, aynı makale, 

eı Balıar-ı Daniş'in Kütüphane-i Ebüzziya ta
rafından, biri, 1885 de yapılan muhtelif baskıları 
için Bkz. Neçdet Sançar, aynı makale. 
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böyle bir ruh hali içinde yazdı. Muahazenamesine 
kendi hayatından da hatıralar işledi : Kemal'in bu 
eserini, vatan ve hürriyet mücadelesi uğrunda çektiği 
meşakketleri hiçe sayan, mağrur bir eda ile yazdığı 
'Söylenebilir. Hatta eserde bunları yazmak için fırsat 
bulmuş olmaktan duyulan bir zevkin açık izleri vardır. 
Me-Prizon Muahezenimesi Magosa'da yazılmıştır. 

(Me-Prizon Muahezenaınesi 1884: de Mecmu�-i 
Ebüzziya'da neşrolunmuş (sayı: 4:5-48) Fakat bu il1' 
neşirde bazı kısımlar çıkarılmış olduğundan bu ten

-kidin tam metni, aynı mecmuanın 129-134. sayılarında 
tekrar basılmıştır : 1911) 

Renan 
Müdafaanamesi 

* 

Namık Kemal'in kendi 
ifadesine göre : "Fran
sız kalem adamların-

dan Mösyö Ernest Renan'ın İslamiyet ve maarif hak
kındaki bir hutbe'si (konferansı), uzun zamandan 
beri gazetelerde bahis mevzuu olmakta idi. Renan'ın 
hutb,esi, kısa bir şey idiyse de mündericatı, bir kaç 
yüz cild kitap ile cerh olunmaya elverişli bulunuyordu. 
Ke�al, bu hutbe <lolayısıyle, islamiyetin maaı:ife mani 
olmak şöyle dursun, bilakis mürebbi olduğunu isbit 
için Renan'ın hutbesni parça parça tenkid etmiş ve 
gereken cevabı vermiştir. Rcnan'ın, L'İsliim.isme et 
Scicnce adlı bu konferansındaki iddiaları reddetmelt 
için yanında kafi derecede kitap bulunmayışına tees
süf eden Kemal 62, buna rağmen, Renan'm kendi 
sözlerindeki iddiasını çürüten noktaların kafi geleceği
ni belirterek tenkidine girişmiştir : Önce Erncst Re
nan'ın .küçük bir biyografisini vermiş ; kudretli bir 
muharrir, akademiye girmiş bir ilim adamı olduğu 
halde onun dinler karşısındaki tutumunu bu tercüme-i 
hal ile aydınlatmak istemiştir. Onun, gençliğinde pa
pas mektebinde okuduğunu fakat papazlıkla fikir ba
kımından anlaşamadığı için o sınıfı terk ederek hikmet 
ve sami diller sahasında ihtisas yaptığını belirtmiştir. 

Renan'ın İslamiyet aleyhindeki tenkidlerinin böy
le bir temelden hareket ettiğini söylemeğe lüzı'.'ım gör
müştür. 

Renan Müdafaanamesi'nde Kemal'in de yanıl
dığı bazı noktalar olmuştur. Buna dikkat eden Prof. 
Fuad Köprülü . Renan Müdafaanamesi üzerinde, Re
nan'ın ve Kemal'in fikirlerini karşılaştıran, tenkidli 
bir tedkik hazırlamışsa da bu eseri neşre vakit bulama
mıştır. Bununla beraber Renan Müdafaanamesi, Na
mık Kemal'in islam ve İslam medeniyeti sahasındaki 
geniş kültürünün bir ifadesi olmuştur. (Renan Müdi
faanamesi, 1908 de ve birinci terkib kaydıyle, 56 sahi
felik bir kitap halinde, İstanbul'da basılmıştır.) 

* 

62 Renan Müdafaanamesi, Midilli'de yazılmış-
br. 
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Namık Kemal'in 
Tarihçiliği ve 

Tarihe Ait Eserleri 

Namık Kemal, Türk 
tarihini, Türk.istan'ın 
mazilerine kadar uza
nan ; o zaman için 
hayli müphem, du-
manlı, eksik fakat de

rin bir tarih olarak seven ilk Tanzimat ediblerindendir. 
Ancak onun islam, bilhassa Osmanlı Tarihi üzerinde 
bilgisi daha derin; hele Osmanlı tarihine sevgisi ve 
hayranlığı daha köklüdür. Osmanlı tarihi, hemen 
bütün ömrü boyunca, Kemal'e üstün heyecanlar duyu
ran bir tarih olmuştur. 

Kuvvetli hafızası, ona, milletinin tarihi üzerinde 
her zaman salahiyetle düşünmek, konuşmak ve yaz
mak imkanı veriyordu. Ancak Namık Kemal, yalntz 
haftzasına güvenmiyor; okuduğu tarihleri, her fırsatta 
tekrar tekrar okuyor; tarihe aid eserlerini, Türk, İran, 
Arap, Bizans ve hazan Batı kaynaklarına dayanarak 
yazıyordu. Kaynaklar, vesikalar gösteriyor, hazan, 
müracaat ettiği kaynaklardaki hataları meydana çıka
rıyordu. 

Bununla beraber, onun tarihciliği ilmi olmaktan 
ziyade edebi ve terbiyevi vasıflar taşıyordu. Sade fakat 
canlı ve hareketli nesir üslubunu, tarihe aid eserleride 
daha rahat kullanıyordu. Milletinin, büyüklük, zafer 
ve şeref sahifelerine hayran bir ruhun duyduğu, sıcak 
bir sevgi ve heyecan lisanı, bu tarihlerin karakteris
tiğini teşkil ediyordu. 

Namık Kemal, başlangıçtan Kanuni Sultan Sü
leyman devrine kadar, Osmanlı İmparatorluğunun 
kuruluş ve genişleyiş devrini, 25 küçük sahife tutarın
daki bir makale halinde, Ebüzziya'ya söyliyerek yaz
dırmıştı. 1866 da Tasvir-i Efkar'da tefrika edilen bu 
umiımi makale'nin adı Devr-i İstiyla idi. Kemal, 
bu makalesinde, mesela, Kosova'da şehid olan Sul
tan Murad Hüdavendigar'dan bahsederken : "Mües
sislerimiz böyle ifnay-ı vücud ile ihyay-ı devlet eder
lerdi. Mülkümüzün belki her kabze-i haki bir şehi
din ecza-yi vücudundan bedel kalınıştır." gibi mütalaa
larla hem Osmanlı sultanlarının hem de vatanın büyük
lüğünü ifadeye ihtiyaç duyuyordu. Makalesinin lisanı, 
yer yer, bu örnekte görüldüğü gibi idi. 6.3 

Kemal Salıihaddin (Eyyubi), Fatih ve Yavuz 
Sultan Seliı:n gibi, çok sevdiği Türk-İslam büyükleri
nin hayat ve hizmetlerini ayrı ayrı biyografiler halinde 
yazarak, yine tarihe aid bu yazılarını Tericiın-i Ah
vil başlığı altın da birleştirip Evrik-ı Perişan isimli 
bir kitapta topladı. Bun kitap 1301 ( 1883) de (baş 
tarafına Devr-i İstiyla makalesi de konularak, küçük 
boyda, 384 sahifelik bir eser halinde neşrolunmuşdu. 6 1 
Eserde, Namık Kemal'in en sevdiği bu Türk-İslam 
kahramanlarına karşı duyduğu hayranlığın sıcak ve 
samimi ifadeleri vardır. 

Kemal'in yine Evrak-ı Perişan serisinden fakat 
64 sahifelik müstakil bir kitap halinde neşroluan bir 
eseri de, İllıanlılar devri E�rlerinden Nevruz hakkın- . 
da yazdığı Tercüıne-i Hil-i Enıir Nevriz'dur. 65 

63-65 Bütün bu eserlerin muhtelif netirleri 
için Bkz. Nejdet Sançar, aym makale, S. 72-77. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Namık Kemal, Magosa'da iken, vazife ile orada 
bulunan ve Kemal'in dostları ile mektuplaşması gibi 
işlerini kolaylaştırarak şairin teveccühünu kazanan bir 
şahsıyet de Yüzbaşı Ahmed Nafiz'dir. Kemal, Ahmed 
Nifiz'in bu hizmetlerini mükafatstz bırakmamış ve 
tarihe aid iki eserini, kendi adı yerine, Ahmed Nıi
fiz'in adıyle neşretmiştir. Bu eserlerden biri Kanije'
dir. 

Kanije, Tiryaki Hasan Paşa'nın, 1 600 yılında 
4 bin muhafızla, Kanije Kalcsi'ni, 50 bin kişilik Avus
turya ordusuna karşı müdafaa edişini ve düşmanı 
türlü türlü harb oyunlarıyle aldatıp bozguna uğratı
şını hikaye eder. Eserin aslı, Kanije Müdafaası'nda 
Hasan Paşa'nın yanında bulunan Faizi'nin Hasen&t-ı 
Hasan adlı, gaza risalesidir. Kemal, eserinin bir çok 
parçalarını "Faizi der ki" başlığı ile bu risaleden al
mıştır. Fakat Kemal'in maksadı, eserin küçük mukad
dimesinde belirtildiği gibi, günün askerlerine Osmanlı 
Askerliğinin iftihar sahifelerini hatırlatmak yoluyle 
onların gayretlerini arttırmaktır. Faizi'nin eseri ise 
Veysi ve Nergisi'nin inşasıyle, yani külfetli bir nesirle 
yazıldığından Kemal, Kanije'yi, bu sahifeleri de sa
deleştirerek yazmak ihtiyacını duymuştur. 

Kanije'de Osmanlı kumandan ve askerlerinin 
büyük şecaati hikaye edilir. Eserde Hasan Paşa'nın 
askere cesaret vermek için söylediği ve askeri hitabe 
edebiyatının en güzel Örnekleri arasında yer alabile
cek hitabeleri vardır. 66 

Namık Kemal'in Ahmed Nafiz imzasıyle yazdığı 
ikinci eser Silistre Muhasarası'dır. Silistre Mu
hasarası, aslında Kanije'den önce yazılmış ve önce 
neşredilmıştir. Kanije'nin ön sözündeki : "Bundan 
akdem acizane neşrettiğim Silistre Muhisarası'nın 
halk içinde mazhar olduğu rağbet" gibi sözler, bunu 
gösterir. 

Yüzbaşı Ahmed Nafiz, Silistre Savaşı'nda çavuş 
rütbesiyle bulunmuştu. Savaş hatıralarını ; bu savaşta 
görüp işittiklerini, Magosa'da Vatan piyesi müellifine 
anlatmış, o da bu hatıralara dayanarak yazdığı Silist
re Muhasarası adlı, tarihi eserini Ahmed Nafiz imzıl,
sıyle neşretti. 67 Eser 1 874 de Teodor Kasap tarafından 
İstanbul'da basılmıştı. Bu .eser, 1946 da Namık Kemal'e 
aid olduğu . belirtilerek Hakkı Til.rık Us tarafından 
yine İstanbul'da yeni harflerle neşredilmiştir. 68 

Niimık. Kemal, btinlardan başka 1875 de başla
yarak Mekteb-i Harbiye için iki cildlik Tirih-i As
keri yazmıştır. Mekteb-i Harbiye'ye kablılü için Me
katib-i Askeriyye Nazırı Süleyman Paşa tarafından 
bekletildiğini bildiğimiz bu eser 69 ı:eşitli talihsi7likler 

66 Kanije'nin muhtelif neşirleri hakkında bil
gi için Blu:. Nejdet Sançar, aynı makale, S. 70-72. 

6T Talıkiki için Blu:. F. A. Tansel, Namık Ke
mal'in Mektuplan, 1, S. 267-272. 

68 Bu nefrİn F. A. Tansel tarafından yapılan 
tenkidi, 44 sayılı Belleten'dedir. Ankara, 1947. 

69 Fevziye AbduUar T•ansel, Namık Kemal'in 
Osmanlı Tarihi'ne Dair, Belleten, Cild XXIV, Sayı 
49, S. 269-290, Ankara, 1960. (S. 271) 
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TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

yüzünden müsvedde halinde kalmıştır. (Tarih-i As
keri müsveddeleri Türk Tarih Kurumu Arşivi'ndedir.) 
Bu eserin birinci cildi, Sultan Osman'dan Kanuni 
devri sonuna kadardır. İkinci cild, İkinci Selim dev
rinden 1657 ye kadar, Osmanlı tarihini ihtiva eder. 

* 

Namık Kemal'in : "Bu 
O s m a n  l ı Tarihi kitap meydana çıkarsa 

Devlet-i Aliyye'nin el
-de bir doğru tarihi bulunacaktır. 70" dediği Osmanlı 
Tarihi, onun, Tirih-i Askeri'sini genişletmek sure
tiyle vücuda getirdiği büyük eserdir. Kemal, bu kitap 
üzerindeki devamlı çalışmalarına 1886 da, Rodos 
Adası'na naklinden sonra başlamıştır. Eserinin mümkün 
olduğu kadar doğru vazabilmek için bir çok kitaplar 
ısmarlamış ; hemen bütün yazma ve basma Osmanlı 
tarihlerinden; Arap ve İran kaynaklarından Ducas, 
Halkondyle, gibi Bizans ve Rum kaynaklarından; 
Hanınıcr ve Gibbon gibi Batı tarihcilerinin eserle
rinden faydalanmıştır. 7 1 

Bu tarihin, Osmanlı Tarihine medhal olmak 
üzere kısa bir Roma Tarihi'ni ihtiva eden ilk cüz'ü 
1888 de neşrolunmuş ve Kemal, bu neşrin bir nüsha
sını, çok hürmetkar bir lisanla, Sultan Abdülhamid'e 
sunmuştur. Hükümdara arzettiği takdim yazısında: 
Eğer eseri, padişahın alakasına mazhar olursa kendisine 
ikinci bir ruh ve adına ebedi bir hayat ihsan buyurul
muş olacağını arz etmiş ; buna : Allaha hamd, Peygam
bere salavat ve Padişaha dua beyitleri ihtiva eden bir 
de kıt'a ilave etmişti. 

Ancak kitabında kullandığı bazı elfaz ve ta'bira
tın, kötüye tefsir edilebileceği düşüncesiyle, Mabeyin'
den Kemal'e gönderilen yine hürmetkar bir telgraf
name ile Osmanlı Tarihi'nin neşri durdurulmuş ve 
basılan nüshaları da toplattırılmıştır. 

Bu tarih'in 1908 de yeniden ve 4 cil<l halinde 
neşrine başlanmışsa da bu ikinci neşir de ikmal edile
memiştir. (Külliyat-ı Kemal Serisi I, Osmanlı Tarihi 
1326) 

Osmanlı Tarihi, sade ve bu tarihi seven, onun 
zafer ve şeref sahifelerine hayran bir dille yazılmıştır. 
Kemal, tarihin karanlıkta bıraktığı hususları büyük 
bir tarih alışkanlığı, kültürü ve bir tarih mantığı ile 
çözmeye çalışmıştır. O kadar ki üzerinde durduğu 
tarih problemlerinin mühim bir kısmı sonradan çok 
daha aydınlanmış olduğu halde onun tarihi, bugün 
hala zevkle okunacak ve Türk gençliğinin terbiyesi 
üzerinde faydalı izler bırakacak eserlerdendir. 72 

70 Aynı rnakele, S. 273. 
71 Bu eserlerin bir listesi için Bkz. Aynı ma

kale, S. 289. 
72 Osmanlı Tarihi'nin her iki neşri hakkında 

tafsilat İçin Bkz. Nejdet Sançar, aynı makale, S. 
77-78. 

Namık Kemil'in 
M e k t u p l a r ı  
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Namık Kemal, İstanbul'da, 
Avrupa'da, bilhassa Mago
sa'da, Midilli, Rodos ve Sa-
kız da iken, üstadlarına, dost
larına, babasına, çoçuklarına, 

bazı mühim şahsıyetlere, akrabasına, bu arada tanı
dığı, tanımadığı bir çok genç istidadlara, çok sayıda 
mektuplar yazmıştır. 

Bu mektuplar, zaman zaman, bir gazete neşriyatı 
kadar te'sirli ve devamlıdır. Kemal'in, çok husı'ısi bir 
mektup yazma zevki ve alışkanlığı vardır. Aynı mek
tuplar, Namık Kemal'in kendi hayati ve şahsıyeti 
kadar, devrinin fikri ; siyasi ve edebi hayatını da kuv
vetle aydınlatan vesikalardır. 

Mektupların mühim bir kısmı elde olmakla 
beraber diğer mühim bir kısmı da Kemal'den mektup 
alan fakat bu mektupları saklamayı tehlikeli bulan 
kimseler tarafından yakılmak suretiyle ziyan edilmiştir. 

Namık Kemal'in bir kısım mektuplarında, mesela 
kızı Feride Hanım'a yazdıklarında çok samimi ve sade 
bir ev ve aile dili, bir konuşma lisanı vardır. O kadar 
ki bu mektuplar, Kemal'in, etrafındakilerle nasıl ko
nuştuğunu bir ses bandı kadar scdakatle, tarihe akset
tirirler. Şahsi değerlerine saygı duyduğu kimselere 
yazdığı mektuplarda ise ciddi bir şekilde hürmetkar, 
hazan resmi ve münşıyane bir ifade görülür. 

Babasına yazdığı mektuplarda, bir arkadaşına 
yazıyormuş gibi, o devrir. babaya hitap terbiyesine 
uymayan Lir eda dikkati çeker. Yer yer laubali bir 
lisanla yazılı bu mektuplarda hatta küfür sözler bile 
vardır. Babasının Namık Kemal'e yazdığı mektuplar 
da biraz bu üsluba yol açacak mfıhiyettedir. 

Kısaca Namık Kemal'in mektuplan onun maddi, 
manevi bütün husı'ısiyetlerini, metanet, izzet-i nefs, 
hiddet, şiddet tabiatlarını, kimlere karşı ne zaman 
yumuşak sözlerle hitab ettiğini, ruh buhranlarını, 
umumi psikolojisini, umumi kültür ve tefekkürünü 
kuvvetle aksettiren çok mühim vesikalardır. 

Bu mektup1ar, öteden beri muhtelif vesilelerle 
neşredilmişlcr�e de bu neşirlerin hiç biri tam, ciddi 
ve metodik neşirler değildir ve Kemal'in bütün mek
tuplarını bir araya getirmemişlerdir. 

Bu sebeple, 30 seneye yakın, sistemli bir çalışma 
ile Namık Kemal'in, elde edilebilen bütün mektup
larını, tenkidli, izahlı ve kronolojik bir şekilde bir araya 
getirerek ilim ve edebiyat hayatımıza kazandıran, 
değerli kadın alimimiz Fevziye Abdullah Tansel'in 
büyük hizmeti olmuştur. Türk Tarih Kurumu tarafın
dan neşrolunan Ninıık Keı:nal'in Mektuplan, 4 
cild tutarında ve çok kıymetli bir eserdir. Şimdiye 
kadar 2 cildi intişar eden Namık Kemal'in mektupları 
hakkında tam ve etraflı bilgiler, yine bu kitapların ön 
sözlerinde ve içerisindedir. (Ankara, 1967, 1969). 

* 

Namık Kemal'in, bunlardan başka yine tirihe, 
edebiyata, huk_uka, tenkide dair te'lif ve tercüme çe
§itli yazılan ve eserleri vardır. Bunların bir kısmı ziylo 
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olmuş ve neşredilmemiştir. 73 Onun en mühim maka
leleri Makalat-ı Siyasiyye ve Edebiyye isimli bir kitapta 
toplanmış ; İbret Gazetesi'nde çıkan 36 makalesi de 
Mustafa Nihad Özön tarafından Namık Kemal ve 
İbret Gazetesi isimli eserde neşrolunmuştur. (İst. 1938.) 

* 

Bütün bu hareketli hayatın 
T e's i r 1 e r i  ve bir ideal uğrunda meydana 

konulan, fikri, edebi, içtimai 
eserlerin sahibi olan Namık Kemal, Türk edebiyatın
da ve Türkiye'nin ictimai hayatında geniş akisler uyan
dıran bir şairdir. O kadar ki Türkiye'de Namık Ke
mal'in gençliğinden İstiklal Savaşı'na kadar olan va
tan anlayışı ve onun edebiyatı Namık Kemal'in eseri
dir. Milliyet ve onun heyecanları, Namık Kemal'den 
kuvvet almış ; hürriyet, onun haykırışlarıyle seı.lenmiş 
ve ona inananların hareketleriyle iyi veya kötü bir 
neticeye yürümüştür. (Bu iyi veya kötü neticeler, vatan 
fikrini, vatan sevgisini ve hürriyet anlayışını hazmeden 
veya edemiyen kimselerin ; devirlerin ve teşekküllerin 
seviyelerine ve emellerine uygun neticelerdir.) 

Türkiye'de 80 yıl, terennüm edilen her vatan 
§iirinde Namık Kemal'den bir ses ; her vatan ve hürri
yet mücadelesinde ondan bir nefes vardır. 

Kemal'in şöhret ve te'sirleri, yalnız Türkiye hu
dudları içerisinde kalmamış, vatan sınırlarını, doğu
dan, Batıdan, şimalden ve cenubdan aşarak, başka 
ülkelere de geçmiştir. Kaybedilmiş ülkelerdeki Türk
ler arasında ve bilhassa Azeri-Türk şairleri içinde 
Namık Kemal te'siriyle vatan şiirleri hatta vatan ıs
tırapları ka�ısında hicivler söyliyen şairler vardır. 

(Bunlar arasında, Kafkaslar'daki Türk milliyetci
lerinden, hiciv ş:ıiri, Sabir Tahirzade'nin, 1-1 Kemal'in 
Valan piyesindeki Vatan Şarkısı'na söylediği acı bir 
nazire : 

Ami.llmlz efkArımız lfna-yı vatandır 
Kin ü garaz y hin bize rüh-ı bedendir 
Ef'il yoh ancak itimiz lif ı dehendlr 
Dünyada esaretle b6tün kim alarız biz 
Kafkashlarız yol keseriz ni.m alarız biz 

parçasıyle başlıyan manzumesi, onun sesinin böyle 
ağır yankılanndandır.) 

Türkiye'de de vatan kaybetme ve kaybedilen top
rakların ıstırabı, Namık Kemal'in şiirlerinden sonra 
daha hazin olmuş ve daha büyük acı ile duyulmuştur. 

Namık Kemal'in eserleri Mr. Gibb'den başlıya
rak, İngiliz, Alman, Macar, Fransız, Rus ve Sırp dil
lerine aksetmiş ; Bu dillerde Namık Kemal tercüme
leri yapılmış ve hakkımla çeşitli eserler yazılmıştır. 

7a Bkz. Nejdet Sançar, Namık Kemal'in Eser
leri ve Eserlerinin Çeşitli Basımları. Türk Kütüpha
neciler Derneği Bülteni, C. iV, sayı: 2; S. 57-88. 

7 4. Sabir hakkında,, ileride, kendi bahsine ba-
kınız. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Moskova'da bir heyet tarafından hazırlanan Meş
hur Adamlar serisinde Namık Kemal'e aid V. Stanbu
lov imzasıyle 296 sahifelik bir eser neşrolunmuştur. 
(Moskova, 1936) Bu eserde Namık Kemal, "hürriyet 
kahramanı, vatan mücahidi ve büyük insan" gibi 
sıfatlarla tanıtılmıştır. 75 Sovyet ve Macar Ansiklope
dilerinde Kemal'e dair mühim maddeler vardır. Macar 
Ansiklopedisi'nde Kemal için : "Vatan fikrini ilk defa 
terennüm etmiş ve eserleriyle öyle bir te'sir yaratmıştır 
ki o zamana kadar hiç bir şair buna muvaffak olama
mıştır. Türk milletinin istiklal aşkı, reform hareketi 
onun ruhunda temerküz etmiştir."; Türklerin milli 
edebiyatı Namık Kemal'den beri mevcuttur. Türkiye'
de milli şuılru, onun siyasi faaliyeti uyandırmıştır." 
gibi, dikkate değer hükümler vardır. Bu kitapta Namık 
Kemal'e ayrılan yerin genişliği, bu Tanzimat edibinin, 
yaşadığı devrin merkez şahsıyeti olmasındandır. 

* 

(Niınık Kemal, pek tabii olarak, hakkında çok 
makale ve çok eser yazılmış bir Tanzimat edibidir. 
Ona dair makale ve eserlerin en mühimleri, Türkçe 
İslam Ansiklopedisi'nde Faruk Akün tarafından ya
zılan Namık Kemal maddesinin bibliyografyasında
dır. Bu bibliyografyaya ilave edilmesi gereken diğer 
makale ve eserler de şunlardır: 

Fevziya Abeullah Tansel, Namık Kemal'in Mektup-
ları lan, 1 - 11, Ankara, 1 967, 1 969; Akdeniz 

Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin, Husıisi 
Mektuplarına Göre Namık Kemal'in Mücade
le ve İkazları (Belleten, 91, 1959) ; N. Kemal'in 

Osmanlı Tarihine Dair, (Belleten, 94 1960) Arap 
Harflerinin Islahı ve Değiştirilmesi Hakkında 
İlk Teşebbüsler ve Neticeleri (Belleten, 66, 
Nisan 1953) 

Nejdet Sançar, Namık Kemal'in Eserleri ve Eserle
rinin Çeşitli Baskıları, Türk Kütüphaneciler 
Derneği Bülteni, c. iV, Sayı : 2, Aııkara, 1955 

Prof. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana 
Çizgileri, Türkoloji Dergisi, c. il, Sayı : I, 1969; 
Vatan Yahud 8nistre, 1000 Temel Eser Serisi, 
15  Gülnihal, aynı seri, 16 {Önsözler) 

M. Kaya Bilgegil, Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma, 
Erzurum, 1970 

Nihad Sami Banarh, Namık Kemal ve Türk-Osman
lı Milliyetciliği, İst. 194 7.) 

75 Abdülkadir inan, Namık Kemal'e Dair Rus· 
ca Yeni Bir Eser, Ülkü M. Sayı: 49, S. 309-315, 
Ankara, 1 940. 



TANZİMAT EDEBİYATI 

il 
E k r e m  - H a m id - S e z a i  M e k t e b i  

v e  
Türk Edebiyatında Sanat İçin Sanat Temayülleri 

Avrupai Türk Edebiyatı, Şinasi, Ziya Paşa, 
Niinık Kemal Mektebi'nin elinde, hemen her ede
bi nevin Avrupai vasıflarına uygun eserler vermeğe 
çalışırken, bir tarafdan da yeni edebiyata, sanat an
layışları bakımından, daha kolay intibak eden, yeni 
elemanlar yetiştirilmiştir. 

Şinasi ile başlayan, Ziya Paşa ile ve bilhassa 
Nimık Kemal vasıtasıyle gelişen yeni edebiyatın, sa
yısı gittikçe artan şair ve muharrirleri arasında üç 
mühim simi daha, sanat anlayışları biribirine yakın 
hareketleri ve eserleriyle sivrilerek, Tanzimit devri
nin ikinci mekteb'i sayılan, yeni ve mühim bir edebi 
ilerleyiş kaydetmişlerdir. 

Bu imzalar, sıra ile, Recaizade Ekrem, Abdül
hak Hamid ve Simi Paşazade Sezai Beylerdır. 

Ekrem - Hamid -
bir bakıma, Şinasi-Ziya Paşa 
Namık Kemal Mektebi'nin 

Sezii Mektebi, devamı olmakla beraber, ha
kikatte birinci guruptan esas

lı farklarla ayrılan bir sanat hareketi'nin temsilcisi
dirler. 

Çünkü halk için sanat; sade lisan için sanat; va
tan için; hürriyet için ve tek bir kelime ile cemiyet 
için sanat gaayeleriyle çalışan Şinasi-Ziya Paşa-Na
mık Kemal Mektebi, edebiyatı daha çok, siyasi bir 
hayata sevketmiş ve edebi faaliyetlerini, memleketin 
siyasi hayatıyle birleştirme yolunu seçmişlerdi. Kısaca, 
edebiyat kadar da siyaset yapmışlardı. 

Türkiye'de eski edebiyata karşı, Avrupa tarzı 
bir edebiyatın, mümkün olan temellerini atarken de 
varmak istedikleri ve uğrunda mücadele ettikleri he
def, yine en çok, siyasi emellerdi. Türk edebiyatı ta
rihinde sanat, hemen ilk defa, bu muharrirlerin elin
de, devlete ve hükfunete karşı kullanılıyor ; yine ilk 
defa memlekete milli-içtimai-siyasi bir hedef göste
rerek, milli-içtimai inkılaplar yolunda ideolojik bir 
vasıta oluyordu. 

Halbuki, Ekrem-Himid-Sezıü Mektebi'nin 
edebi faaliyeti, birinciden hayli kuvvetli görünüyor
du : Yeni mektep, sanat için sanat anlayışına, ce
miyet için sanat faaliyetlerinden daha yakın ve daha 
bağlı bulunuyordu; mümkün olduğu kadar, siyasi
içtimai ideolojilerden uzak duruyor; hiç olmazsa 
bu sMıalarda aktif faaliyette bulunmuyordu. 

Gerçi bu yenilerin de sanat yolunda kavgaları 
olmuştu. Fakat, bu çarpışmalar, daha ziyade edebi 
çarpışmalardı :  Dilde romantik serbestliklere müsaa
de etmiyenlere ; edebiyatımızın yeni bir taklid dev
resine girmesini iyi karşılamayanlara ve eski edebi
yata bağlı kalanlara karşı, Avrupai edebiyatı müda
faa maksadıyle yapılıyordu. 

Ekrem-Hamid-Sezai Mektebi'nin Tanzimat'ın 
birinci mektebinden sızan bir alışkanlıkla devlet ve 
memleket işlerine karışmaları ise ya vasıtalı şekilde 
oluyor; yahud sanatlarının birinci vasfını ve gaaye
sini teşkil etmiyordu. 

Böyle oluş, sadece, Ekrem-Hamid-Sezii devrin
de devlet otoritesinin bu türlü mücadele ve müdaha
lelere fırsat vermiyen sertliğinden değildi. Aynı zaman
da gerek Ekrem'in, gerek Hamid ve Sezai'nin, mese
la Namık Kemal gibi mücadeleci bir ruh taşımayış
ları da bunda te'sirli olmuştu. 

Buna mukabil Türkiye'de Batı kültüründen ve 
Batı edebiyatından biraz daha haberli yetişen bir nesle 
mensup olarak bu mektep, sanatı sanat için anlamak 
ve kullanmakta daha isabetli ve başarılı davranmıştı. 

İkinci grup, Avrupai edebiyatın vasıflarına da
ha yatkın eserler vermiş, bilhassa Abdülhak Hamid, 
Avrupa tarzı sanatın, o devir için en velud ve en 
kudretli bir temsilcisi olmuştur. Hamid, Garp şekil
lerini;  klasik ve romantik Batı edebiyatı eserleriniıi 
huslısiyetlerini edebiyatımıza daha kuvvetle akset
tirmiş ; dramları ve küçük şiirleriyle Türk edebiyatın
da yeniliğin ve Avrupailiğin göz kamaştırıcı bir si
misı sayılmıştır. Bu şair, okuyucunun Avrupai edebi
yatta adeti tiryakisi olduğu vatan fikrini, hürriyet 
ideolojisini ve diğer ideolojik görüş, düşünüş ve he
yecanları, bilhassa tiyatrolarının kahramanlarına 
söyletmek sfu"etiyle, birinci grubun bu tarafına vası
talı olarak iştirak etmiştir. 

Şu farkla ki böyle idealler uğruna fedakarlık ya
pan ve zorluklara katlanan, artık muharrir değil, mu
harrirn eserlerindeki kahramanlardır. 

Yeni mektebin daha mütevazı' bir sanatkin olan 
Simi Paşazade Sezii ise, bir romanı ve bizı küçük 
hikiye'leriyle Türk edebiyatında romantik hatta re-_ 
alist ekollerin edebi inceliklerine nüflız eden bir sa
natkar sıfatıyle çalışmıştır. Bu arada yeni edebiyatın, 
yeni edebiyat bilgileriyle ve yeni bir metodla çalışa-
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bilmesi ıçın, ona yol göstermesi, hocalık etmesi ge
reken bir kaaideciye, bir nazariyeciye de ihtiyacı vardı 
ki o devirde bu lüzumlu vazifeyi başaran Recai Zade 
Ekrem Bey'e, yeni nesiller, bunun için Üstad Ekrem 
diye, büyük saygı göstermişlerdir :  

Reciizide Ekrem 
1847 - 1914 

Recaizadc Ekrem Bey, ye
ni ve eski tarz şairliği ; ti
yatro ve roman muhar
rirliği yanında, devrinin 
genç nesillerine edebiyat 

öğretişiyle üstad tanınmış bir Tanzimat edibidir. 
Onun edebiyat hocalığı, Tıiliın.-i Edebiyat ad

lı kitabıyle daha geniş tesirli olmakla beraber, Mek
teb-i Sultani ve Mülkiye talebesi karşısında yapılmış, 
fiili bir muallimliktir. 

Devrinin edebi hayatındaki diğer mühim yeri 
ise, Avrupai edebiyat anlayışının, eski edebiyat ta-

RecaizAde M. Ekrem 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

rafdarlanna karşı müdafaa etmesi ve ettirmesi sebe
biyledir: 

(Biraz da şahsi sebeplerden doğan bu eski-yeni 
mücadelesi sonunda Avrupai Türk edebiyatının ikin
ci toplu hareketi olan Servet-i FünWı Edebiyatı 
kurulmuştur.) 

* 

Recaizade Ekrem Bey 1 4  Mart 1847 de, İstan
lml'da babasının Vaniköy'deki yalısında doğmuş
tur. Babası, Gaazi Umur Bey torunlarından ve dev
rinin tanınmış alim, şair, hattat ve tarihcilerinden ; 
Takvimhane Nazırı; Takvim-i Vekaayi ve Matbaa-yı 
Amire Müdürü; Mehnıed Şıikir Recai Efendi'dir. 

Annesi, Mabeyinci Seyfullah Bey'in kızı Ra
bia Adeviyye Hanım'dır. 

Recaizade'nin, bilgili bir edebiyatçı olarak ye
tişmesinde, münevver bir aile çevresinde doğup bü
yümesinin te'siri vardır. 

Ekrem Bey, ilk tahsilini Va
niköy Sıbyan Mektebi'nde yapmış, 
bu tahsili Beyazid Rüştiyesi'nde 
tamamlamıştır. Sonra Harbiye 
İdadisi'ne verilmiş ve askeri idadi' 
yi ikincilikle bitirmiştir. Daha 
sonra talebesi olduğu Mekteb-i 
Harbiye'nin henüz birinci sınıfında 
iken sıhhati bozulmuş ve Ekrem 
Bey, askerlikten ayrılmak zorunda 
kalmıştır. 

1862 de Hariciye Mektubi 
Kalcmi'ne girerek me'muriyet ha
yatına atılmış ; burada Fransızca 
öğrenmiş ; Ayetullah Bey ve Na
mık Kemal gibi, devrin genç 
edibleriyle burada tanışmıştır. 1 866 
dan itibaren Maliye Esham kale
minde çalışan Ekrem Bey 1872 
d<.' Şura-yı Devlet aza muavinli
ğine getirilmiştir. 

Burada 4 sene muavinlik, 4,5 
sene baş muavinlik yaptıktan 
sonra, 1877 de Şura-yı Devlet 
azası olmuştur. 

Şura-yı Dcvlet'de temyiz mah
kemesi azalığı, Tanzimat Dairesi 
Reisliği gibi vazifeler gören Ekrem 
Bey 1 889 da Sultan Abdülhamid 
idaresi tarafından, İtalyan pro
pagandasının te'sirini anlamak ve 
önlelemek için Trablus Garb'a 
gönderilen murahhaslar heyeti'ne 
seçilmiştir. 

1879 da ve onu takib eden 
yıllarda Galatasaray Sultanisi ile 
Mekteb-i Mülkiye'de edebiyat 
muallimliği yapan Recaizade, 1908 
Meşrutiyet İnkılabı'nda Kamil 
Paşa Kabinesi'nin Evkaf ve Maarif 
Nizırlıklarında bulunmu�; sonra, 



n H k.  EDF:BİYATI T.\RİHİ 

nAzırlıktan istifa etmiş ve Meclis-i .Ayan AzAııı olmuş
tur. Ekrem Bey, Meclis-i .Ayan azası iken 3 1  Ocak 
1914 de Şişli'deki evinde vefat etmiştir. Kabri, 
Anadolu Hisarı'nda, Küçüksu Mezarlığı'nda, ken
dinden evvel ölen oğlu Nejad Ekrem'in mezarı ya
nındadır. 

Nijad'ın ve Ekrem beyin Mezan 

Devrin edebiyat hayatında, Recaizade, bir ta
rafdan yüksek tahsil gençlerine edebiyat hocalığı 
yapmış :ve o devirde tam ölçüde bir lise seviyesinde
ki Galatasaray Sultanisi' hocalığı ile de Türk dili ve 
edebiyfltına hizmette bulunmuştur. Bu arada, ince ve 
kibar davranışlanyle ;  zeki ve kültürlü şahsıyetiyle, 
talebesi üzerinde büyük saygı ve inanç uyandırmış
tır. 

Diğer tarafdan, o devir edebiyatında baş dön
dürücü yenilikler yapan Abdülhik Ham.id'le ; da
ha hazımlı, yerli ve milli vasıflarla mücehhez bir ye
niliğe tarafdar olduğu için (yanlış anlaşılarak) mu
taassıp bir eski edebiyat tarafdan sanılan Muallim. 
Naci arasındaki çatışmalarda Hamid'in tarafını tut
muştur. 1 

Bunda Recaizade'nin, kendisini, yeni edebiya
tın üstadı bilmesinin te'siri vardır. Muallim Naci 
etrMında biriken gençlerin, Naci'nin yeni şiirlerinden 
çok eski tarz gazellerine coşkun nazireler yazarak 
Naci'yi bir şiir ve edebiyat milırakı haline getirme
leri de bu hadiseye bir sebep olmuştur. Hatta bunda 
Recaizade'den sonra, Mekteb-i Sultani ve Mülkiye'de 
edebiyat hocalığı yapan Naci'nin mühim bir kısım 

1 Bkz. Tanzimat Edebiyab Devrinde Eski - Ye
ni Mücadelesi ve Muallim Naci, S. 

917 

talebesi üzerinde müsbet te'sir uyandırmasının da 
mühim hissesi vardır. Kısaca, Recaizade ile Naci 
arasında daha çok şahsi sebeplerden doğan bu çekiş
me, devrin edebi ha-
yatında büyük hadise 
teşkil etmiştir. 2 Mü
cadele uzun sürmüş ; 
Ekrem, Naci'nin ve
fatından sonra da onun 
tarafdarlarıyle çarpış
mak mevkiinde kal
mıştır. Hatta Naci 
tarafdarlarının şiddet
li hücumlarına uğra
ması, Recaizade'ye bir 
kısmı kendi talebesi 
olan bazı genç şair ve 
edipleri bir araya top- Geneç yaşda ölen Nejat 

}ayarak, Türkiye'de 
Fransız tipi bir ede-
bi mektep kuracak kadar, karşı faaliyette bulunmak 
gibi tarihi bir fırsat vermiştir. 3 

Bu arada Reciizade'nin hususi hayatında da 

bazı büyük sarsıntılar olmuştur : Hassas şair Piraye 
adlı biricik kızını daha doğduğu gün kaybetmiş ; 

üç aylıkken yatağa düşen, Eırr.ced adlı, en büyük 

oğlu da kısa ömrünü hep yatakda geçirerek 20 yaşın

da ölmüştür. Fakat Reciizade'yi daha derinden ya

ralayan bir acı, Nijad isimli, yetişkin ve üstün kaa

biliyetli bir oğlunu kaybetmesi olmuştur. Şairin, Ni

jad'ın ölümü için, hece vezniyle yazdığı bir mersiye, 

bu yüzden, göz yaşlarıyle yazılmış hissini veren, de

rin te'sirli bir şiirdir. 

Recaizade, şiir; hikaye, 
Edebi Şahsiyeti roman ve tiyatro muharriri ; 

münekkid ve edebi bilgi· 
ler müellifi olarak eserler vermiş bir Tanzimat edibi
dir. 

Şair olarak, Ekrem Bey, bütün Tanzimat ede
biyatcıları gibi, bir kaç cepheli bir sanatkardır. Onun 
manzum ve mensur eserlerini vücuda getiren dil, 
sanat ve söyleyiş unsurlarında Divan şiirinin devanu 
halk söyleyişinden akisler, Mahallileşme Cereyanı 

z Yıllarca sonra, hadiseye tarafsız gözle ba
kanlar, iki edib arasında büyüyen gerginliğin tahsi 
sebeplere dayandığını isabetle belirtmitlerdir. Bir 
misal olarak, Yahya Kemal gibi, edebiyabmızın uzak 
ve yakın simalanyle edebi hadiseleri hakkında az 
fakat öz hüküm veren bir fairin, bu hadise için: 
"Muallim Naci'nin Ekrem Bey'le olan husUıneti, on
da dokuz bir mikyasda .tahsi münaferetler yüzünden
di." demesi, bu hususta dikkate değer bir nottur. 
(Bkz. Yahya Kemal, Edebiyata Dair, lıt. 1970, S. 
18.) 

a Bkz. Servet-i Fünun Edebiyab. 
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serpintileri ve bunların hepsinin tlstünde gibi görünen 
bir Avrupa (Fransız) edebiyatı te'siri vardır. 

Recai zade oğlu Nijad ve Ercümend 

arasında 

Ekrem" Bey de tıpkı· Ziya Paşa ve Namık Kemal 
gibi, şiir iklimlerine önce bir Divan şairi olarak gir
miştir. Onlar derecesinde üstadane olmamakla be
raber o da bir takım münacaatlar, tevhid ve naat
ler 4, bilhassa gazeller, terkib ve terd-i bend'ler, 
muhammesler, tesdisler ve şarkılar söylemiştir. Buna
rağmen, onun eski tarz şiirlerinin mühim bir kısmın
da, yine eski şiirin yek-ahenk gazellerinde ve kendi 
yeni şiirlerinde görülen Avrupai bir bütünlük dikka
ti çeker. Ekrem Bey, şiirini fikri bir teselsül ; bir tema 
ve mevzu birliği içinde söylemek zevkindedir. Şair, 
Zemzeme'sindeki Dem-i Seher redifli gazelinde ol
duğu gibi, bazı şiirlerini, ayrıca nesirle izaha lüzum 
görmüştür. 

' Ekrem Bey"in Divan tarzı dini tiirleri ya
nında, Batı tarzı manzumelerinde de dini tiirler ve 
dini duygular dikkati çeker. Onun bu tarz tiirlerinin 
samimi bir dindarlıkla söylendiği görülür. Oğlu Er

cümend Ekrem'in, babası hakkındaki fU hatırası, 
bu bakımdan, kayda değer bir nottur: "Babam pek 
dindardı. Müslümanlığın bütün farzlarını ifa eder, 
çocuklarına da ettirir, fakat bunu yaparken göııte
rişten kaçınırdı. Mesela Şura-yı Devlet'de iken, öğ
le veya ikindi vakti bir iş bahane ederek daireden 
çıkar,, civardaki mescidlerden birine gidip namazını 
kılardı. (Tasvir, 15  Mart 1 947, Recaizade Ekrem 
Bey sahifesi.) 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Ekrem Bey, yaradılıştan duygulu ve düşünmeyi 
sever bir insan olduğu için, hayatını çerçeveliyen her 
hadiseyi, böyle bir his, bir intiha ve düşünce manzu
mesi halinde şiire aksettirmeğe çalışmıştır. Onun Di
van şiirinden başlıyarak gittikçe Avrupaileşen man
zı'.lmelerinde biraz eleıİıli, biraz düşündürücü, bir 
çoğu aşıkane ve zaman zaman ölümle alakalı olmak 
şartıyle, ince bir duygu, bir düşünüş hali ile bir ha
yal ve aşk aleminin tahassüsleri seslenir. 

Bununla beraber, onun şiire ses vennek bakı
mından, arada bir güzel söylenmiş mısraları; ses 
tekrerlanndan hoşlanan söyleyişleri yanında, şiire 
bütün bir ses vermek bakımından hayli aksayan ta
rafları vardır. Ekseriya aruzla söylemesine rağmen, 
bu vezni, büyük rakibi Naci ile ölçülebilecek bir us
talıkla kullanamamıştır. 

Bu yüzden imalesiz; zihafsız ve şiir için gerekli, 
tam bir ses ve söz anlaşması halinde söylenmesi kah 
eden Avrupai Türk şiirinin bir Türk aruzu vü
cuda getirmek yolundaki ilk şairi, Recaizade Ekrem 
olacağı yerde Muallim Naci olmuştur. Bir misal ola
rak: 

Sen bu yerden gideli ey aaçı zer ; 
Seni söyler bana datlir, dereler, 
Gayıet-1 Ahım il� blld inler 
Seni söyler bana dağlar, dereleri 

türküsünde tam bir Türk aruzuyle, pürüzsüz söyle
nen Seni söyler bana dağlar, dereler mısrai, ge
rek ses, gerek şiir kalitesi bakımından müstesna bir 
diziliştir. Diğer mısralar ise bu kadar güzel bir mıs
ra'ın yanına yakışmayacak kadar ihmalkar ve bu 
mısradaki halis Türkçeye uymayan, yapmacıklı ve 
adeta doldurma sözlerdir. 5 

Ekrem Bey'in manzı'.lmelerinde Kemal'deki coş
kunluğun ve Hılmid'deki derinliğin bulunmadığını 
ileri sürmek edebiyat tenkidinin klişeleşmiş cümleleri 
arasındadır. Halbuki onun eserlerine, sade ve samimi 
söyleyişlerini başkalarıyle ölçmelıizin bakmak da 
mümkündür: 

Ekrem Bey, yaratılışın ve yaratılmışların incelik
leri ve güzellikleri, nükte ve cilveleri karşısında duy
gulanmayı seven bir şairdir. Elemli ve ölümü düşün
düren hadiseler karşısında te'essür duymaktan da hoş
lanır. Abdülhak Hamid'in Bir Şiirin Hezeyinı adlı 
şürine yazdığı nazirede söylediği gibi : 

il Ekrem Bey'den yıllarca sonra, bu mısra'ı 
ziyan etmek istemiyen Yahya Kemal, aynı türküyü 
ıu tekilde yenilemiıtir: 

Sanınm ismini kuşlar heceler 

Seni söyler bana dağlar, dereler 

Su çağıldar, kuzular kırda meler 

Seni aöyler ıbana dağlar, dereler. 

(Şiirin bütünü için Bkz. Yahya Kemal, Eski Şiirin 
RÜzganyle, 

lst. 1962. S. 122.) 



TÜRK EIJF,BİYATI TARİHİ 
Atk il� glrye batka lezzetdlr ı 
Ki •ebeb glryem� bir Afettir, 
Ağlarım ah 6 zarı pek •everim. 

diyecek kadar, göz yaşlarından lezzet aldığını ifade 
etmek ister. Başkasından alınmış bir kitap içinde bul
duğu ve Ne çiçeksüı, Bilinnıez olnıuşsün diye 
eseflendiği, kurumuş bir çiçek, ona bir şiir söyletmeğe 
kafidir. Solgun güller ve bülbüllerin, şiire daha çok 
feryad gibi gelen nağmeleri ; küçük ve kimsesiz kuşlar; 
sevgiliden ayrı geçen zamanların hazinliği Ekrem 
Bey'e uzun şiirler söyletir. 

Aşıkane gazellerinde, Avrupai terennümlerinde 
Musse'nin, Lanıartine'in ve Hamid'in te'siri altında 
söylediği çeşitli şiirlerinde; birer tabiat tablosu halinde 
ortaya koyduğu resimsi manzfunelerde; bilhassa Nijad 
Ekrem isimli kitabındaki mensur şiirlerinde hep aynı 
ince ve hisli söyleyiş vardır. 

Ekrem Bey'in en duygulu ve derin te'sirli şiirleri 
ise, denilebilir ki, çok sevdiği oğlu Nijad'ın ölümünden 
sonra söylediği manzum ve mensur ağlayışlardır. Ni
jad için, aruzla, hece ile, nazımla, nesirle, dilinin dön
düğü ve tanıyıp sevdiği her çeşit söyleyişle şiirler teren
nüm eden ve her türlü şiiri Nijad'ın ölümüne ağlar 
görmek istiyen, talihsiz bir baba olarak Ekrem, artık 
tenkide vurulmaz bir şairdir. 

Bir şiir ve edebiyat münekkidi olduğu ve bir edebi 
nazariyeler kitabı yazdığı Mide Ekrem Bey'in şiirle
rinde nazım tekniği ortadan yukarıda değildir. Mısra 
sanatı bakımından hafızalardan silinmiyecek ve du
daklarda kalacak kudrette, ahenkli mısraları ancak 
birkaç tanedir. Şiirlerinde vezin ve kafiye hatırı için 
kullanılmış, doldurma sözlere sıkça rastlanır. En sade 
Türkçe sözler yanında Hamidvari kullandığı yabancı 
kelimeler, sözlerinin lezzetini bulandırır. Kafiye'nin 
kulak için olduğunu ilk defa kendisi bir edebiyat cüm
lesi haline getirdiği halde, şiirlerinde : 

Bulmuıdum elezz va•hnızı ülfetlnlzden 
Şirin-ter lmlt Glfetlniz vu;latınızdan 

gibi kafiyeler görülüra. 
Buna mukaabil, eski şiirde İrankari bir modaya 

uyularak söylenen anormal aşk şiirlerine aid mazmun
lar Ekrem Bey'in şiirinde yoktur. Münhasıren kadın 
aşkı için söylemesi, şiirde ve aşkta tabiilik ve temizlik 
arayan çevresi üzerinde te'sirli olmuş ve şaire gösteri
len sevgi ve hürmeti arttırmıştır. 

Bir hikaye ve roman muharriri olarak, Recai
zade'nin his ve hayal aleminden hakiki hayat sahne
lerine kolayca geçebilmesi dikkate değer noktalardan
dır. Önce Namık Kemal'in te'siri altında, uzun üs
lıip hikayeleri yazan Ekrem Bey, sade ve realist bir 
roman ifadesini Araba Sevdası isimli romanında bul
muştur. Araba Sevdası, Türkiye'de yaşayış bakımın
dan avrupalılaşma hareketlerinin aksaklıklarına dikkat 
eden eserdir. Ev, aile hayatı ve gençlik terbiyesi bakı
mından zararlı bir frenkleşmeye dikkat eden bir görüşle 
yazılmıştır. 

9 Üçüncü Zemzeme, Cana 1 adlı tiirin matla' 
be7ti, S. 68, lıt. 1885. 

Daha önce Namık Kemal'ın roman ve tiyatro
larında görülen ve diğer Tanzimat romancılarının da 
dikkatinden kaçmayan aile sarsıntıları tarıhi, Recaiza
de'ye de bu yolda eser yazma ihtiyacını duyurmuştur. 
Onun bu işi biraz mizahi bir çehre ile göstermeğe 
kalkması, mevzuunun, acı gerçekleri yanında, istih
zaya elverişli olma�ındandır. Muharrir, bilgi, görgü 
ve tefekkür bakımından olgun bir çağında yazdığı 1 
bu romanla edebiyatımıza bir kaç bakımdan dikkate 
değer bir eser kazandırmıştır. Öyle ki bu türlü eserle
rin, dili, tahkiye sanatı ve diğer teknik değerleri, bir 
tenkid ve münakaşa mevzuu olsa bile, onların içtimai 
hayatımızın devirlerini ve sarsıntılarını tesbit eden 
tarihi kıymetlerini inkar mümkün olmayacaktır. 
(Tamamlayıcı bilgiler için Eserleri bölümüne bakını:;ı) , 

Hemen bütün eserlerinde sanat için sanat anlayı
şına yatkın bir edebi zihniyetle çalışan Ekrem Bey'in 
tiyatrolarında da aynı anlayış vardır. Onun hayatta 
iken neşrettiği te'lif ve tercüme piyesler, muharrire 
tiyatro sanatı hakkında müsbet bir not vermemizi 
gerçekleştirir. Fakat ölümünden sonra, oğlu Ercüment 
Ekrem'in neşrettiği Çok Bilen Çok Yanıh:o komedisi 
için de aynı hükmü vermek mümkün değildir. 

Bu komedinin mevzı'.ıunu Binbir Gün HiMye
Ieri arasından seçmekle beraber, Recaizade, onu 
ba5arıylc yerlileştirmiş ve her bakı!ndan zarif bir komedi 
vücı'.ıda getirmiştir. Ilu eser, gerek sahne dili, gerek 
tiyatro tekniği bakımından, yazıldığı yılların sahne 
edebiyatında bir adım sayılabilecek niteliktedir. 

Rccaizade, bir gazete muharriri ve gazetesi olarak 
da Tasvir-i Efkar, Vakit ve Tercünıic.-ı Haki
kat gazetelerinde çah�mıştır. Onun gazeteciliği Namık 
Kemal'in, Avrupa'ya giderken, Tasvir-i Efkar'ı Ekrcm'e 
bırakmasıyle başlamıştır. Fakat Ekrem Bey, bu gazete
lerde asla atak bir siyasi muharrir olmamıştır. Onun, 
Namık Kemal'in ve arkadaşlarının fikir ve prensip
lerine iştirak ettiği, hatta el altından onları destekle
diği doğrudur. BunuP.la beraber, Ekrem Bey'in yara
dılışındaki" ağır başlı., memur tabiat ve vekarı, bu yolda 
her hangi aşırı bir hareket yapmasına mani olmuştur. 
Böylelikle siyasi mücadelelere katılmayan Ekrem Bey, 
Tanzimat İnkılabı tarihindeki vazifesini edebi müca
dele sahasında yapmıştır. 

Rccaizade'nin edebiyata daha te'sirli hizmeti, 
edebi bilgiler mevzuundaki yazılarıyle ve doğrudan 
doğruya, talebe karşısındaki muallimliği iledir. 

Yeni edebiyat tarafdarı bir muallim ve münekkid 
olarak Ekrem Bey talebesine ve çevresine bir edebi 
bilgiler zevki veriyor; edebi eserler üzerinde durma, 
düşünme ve anlama yollarını öğretiyor ; bu eserlerin, 
değerlendirilmesi yolunda, çeşitli sanat kıymet ve 
husıisiyetlerni meydana koyuyordu. Bir eserin niçin 
güzel, neden değerli ve ne yönlerden kıymetli olduğu
nu sadece insiyaki olarak değil; görerek, bilerek, tahlil 
ederek anlama yollarını gösteriyordu. 

Araba Sevdası, yazılıf tarihi daha eski ol
makla beraber (1 898) ,l ilk defa basılmı9 1 896 da 
Servet-i Füniın Mecmuası'nda terfika edilmittir, 



Mekteb-i Mülkiye'de edebiyat muallimliği yapar
ken talebesine verdiği notları bir araya getirmek su
retiyle tertiplediği Taıiın-i Edebiyat adlı kitabı, 
devrinin, oldukça yeni, estetik görüşlerle meydana 
getirilmiş bir Edebi bilgiler Kitabı idi. 

Takdir-i Elhan isimli tenkidi risalesinde; Kude
midan Bir kaç Şiir adlı, edebiyat tarihine aid bi
yografi tecrübelerinde ve bazı kitaplar dolayısıyle, 
müelliflerine hitaben neşrettiği Takrlzit'ında hep 
aynı öğretici vasıflar, tedkik ve tenkidler vardı. 

Onun, edebi üslupları, side, müzeyyen ve ili 
üsluplar olarak üç ayrı üslup halinde mütalaa edişi, 
kendinden sonraki devrin uzun müddet inanıp ehem
miyet verdiği bir üslup taksimi olmuştu. 

Talim-i Edebiyat'ın tertibinde fransızca bazı 
eserlere müracaat ettiğini bildiren Ekrem Bey, 8 Ede
biyat'ı oldukça yeni bir tarzda takdim ve tedkik ederken 
eski Beyan ve Bedi' den de büsbütün uzaklaşmış değildi. 

Edebi bilgilere örnek verirken mühim bir kısım 
örneklerini Türk Divan Edebiyatı'ndan alması da 
bundandı. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın 9 kuruluşun
da te'sirli bir münakaşaya yol açan kulak için kafiye 
anlayışı, ilk defa, Ekrem Bey'in dilinde bir ifade bul
muş olması bakımından mühimdir. 

Kelimelerin yazılışlarındaki benzerlikten ziyade 
kulakta bıraktıkları ses benzerliği ile kafiyeli olduk
larını bildiren bu ifade, aslında, kafiye'nin ezeli ve 
ebedi tarifidir. Ekrem Bey'in yaptığı çıkış, bazı eski 
belagatcıların ve onlara uyan şairlerin kafiye sanatına 
koydukları bağları koparmak bakımından isabetli 
olmuştur. 

Tanzimat edebiyatının ikinci devresi sonunda, ilk 
defa Ekrem Bey tarafından : "Kafiye basr (göz) için 
değil, sem' (kulak) içindir." Şeklinde ifade edil
diği bildirilen bu anlayış, devrin genç edebiyatcılan 
arasında Ekrem Bey tarafdarlarının zaferiyle netice
lenen bir münakaşaya sebep olmuştur. 

Diğer tarafdan, Ekrem Bey'in yetiştirdiği ve el
lerinden tutarak edebi hayata sevk ettiği talebesi ara
sında Abdülhalinı Memduh ve bilhassa Tevfik 
Fikret gibi, edebiyatımızda yer almış isimler vardır. 

E s e r l e r i  

* 

Recaizade'nin şiir, nesir, hi
kaye ve roman, tiyatro, ten· 
kid ve tedkik sahalarında ka 

leme aldığı te'lif ve tercüme eserleri oldukça mühin 
bir yekun tutar. Bu eserleri, mensup olduklar ı  edeb'ı 
nevilere göre, şöyle bir sıra ile tanımak ve sını landu 
mak yerinde olur : 

Şür (ve nesir) Kitapları : Ekrem Bey'in bazı 
kitaplarında şiir ve nesir bir araya getirilıniştir. Mesela 
ilk şiir kitabı olan Nağnıe-i Seher'de şairin şiirleri 
yanında bazı mensureleri de vardır. Nağme -i Seher, 
Recaizade'nin eski tarz şiirlerini ihtiva ede kitaptır. 

a Talim-i Edebiyat, lat. 1882, S. 13.  
11 81q. · ServeH fünun Edebiyatı. 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

İçinde tevhid, naat, kaside, terkib ve terd-i bend, 
gazel ve şarkı tarzında şiirler sıralanmıştır. Nağme-i 
Seher, 1871 de İstanbul'da neşrolunmuştur. 

Şairin ikinci şiir kitabı Yidigir-ı Şebib-dır. 
Yidigir-ı Şebib, henüz 25 -26 yaşlarında olma
sına rağmen, şairin, (hayatın ikinci devresi kabul et
tiği) gençlik günlerini yaderek söylediği bir hatıra ve 
özleyiş şiiridir. Herbiri gazel şeklinde söylenmiş 6 be
yit'le her 6 beytin sonunda bir 7. beyit olarak tekrar
lanan 

Geçti rü' yi gibi ih ol demler 
O güzel günler o hoş ilemler 

beytinden meydana gelıniş 10 manzı'.ımeden mürekkep
tir. Şair, bu manzı'.ımelere, ayn ayrı, Lihn (Lilıiıı: 
nağme) başlığı koymuştur. Böylelikle, Yidigir-ı 
Şebib, tek bir tema üzerinde söylenmiş, 1 6  sahife 
tutarında ve 10 bendlik bir terci-i bend ahengindedir. 
(İst. 1873) Şair bu küçük kitabın sonunda Nağme-i 
Seher'deki şiirlerin, umı'.ımiyetle, o mes'ud zamanda 
yazıldığını kaydetmeyi de unutmamıştır. 

Ancak, bu ikinci devre Tanzimat şairinin daha 
çok alaka ve şöhret uyandıran şiir kitapları 1881, 1883 
ve 1884 de, üç ayn kitap halinde neşrettiği Zemzeıne'
lerdir. 

Şairin birinci Zemzeme'sinde Tevhid, Tasvir, 
Tahassür, Mersiye, Girye-i Hasret, Hasbihal, Tesdis, 
Gazel, Tahmis v.b. başlıklı şiirler eski tarz şiirlerdir ki 
bazılarının söylenişinde yeni bir şiir anlayışı dikkati çe
ker. Bu yenilik, umı'.ımiyetle şiirin belirli bir tema üze
rinde birleşen ve söylenişleri de Divan şiirinden mühim 
farklarla ayrılan mısralarla terennüm edilıniş olmasın
dadır. Aynı kitapta Bahar gibi Çiçek gibi, Çoban 
gibi, Beyin-ı Aşk gibi, kısmen Haınid'in te'siri altın
da söylenmiş, her bakımdan yeni şiirler de vardır. 
Bununla beraber tamaıniyle eski şiir zevkinin ve eski 
şiir ananesinin bir devamı olarak, Muallim Nici'nin, 

Nedir o nevha şu virinenin civarında 
Dokundu hitınmi hil-i inkisirında 

Havada yaprağa döndürdü riizgir beni 
Hazine muntazınm ömrümün baharında 

gibi beyitlerle söylediği, tanınmış ve sevilmiş bir gaze
lini tahmis de (Tahnıis-i Gazel) başlığı ile, şairin 
bu birinci Zemzeme'sindedir. (S. 58-60) 

Ekrem Bey, bu kitabına aldığı şiirlerin "umumi
yetle şu vakitte okunur, dinlenir şeylerden" olmadığı 
halde Nağnıe-i Seher'in nail olduğu rağbetten alın
mış bir cesaretle neşredildiğini söyler. 

Bununla beraber, şair ikinci Zemzeme'ye de yi
ne bir tevhid'le başlamış ve bu tevhidini mesnevi şekliyle 
yazmL�tır ; bu kitabına da Muhaınmes, Tesdis, 
Gazel ve Şarkı şeklinde şiirler almıştır; Bazı doğum 
ve ölümlere tarih düşürmüştür. Ancak ikinci Zemze
me ıin Nağme gibi, Hülyada Bir Temişa gibi, 
Me 'rika, Hased-Hisid gibi bazıları, zamanında 
ÇC'k beğenilıniş manzumderi, kimi iç alemi bakımın
dan, kimiside de hem iç hem dış bakımından yeni 
sa} tl.ıbilecek söyley�lerdir. 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 
Bu kitapdaki şiirler arasında, şairin Naz ü Niyaz 

adını verdiği ve : 

Süzilp süzüp de ey melek 
O çefm·I nim-habını 
Neden ya rağbet etmemek 
Dağıtma!@ sehabını 
GönGI beğendi, sevdi pek 
HitAbın!, cevabını 

iç imdi iç terabını 
Ko bir yan@ hicabını 
Aç imdi aç nikabını 
Ayan et afltibını 

gibi, yan aruz, yan kafiye ile raksan şiirleri, daha bir 
kısım benzerleri gibi bestelenerek yaşatılmıştır. 

Şairin birinci ve ikinci L.emzeme'de yer yer dik
kati çeken tefekkür şiirleri ise Üçüncü Zemzeme'de 
biraz daha kuvvetlidir. 

Samimi bir müslüman olduğunu evvelce belirttiği
miz şair Üçüncü Zemzeme'ye de yine bir Naat'le 
başlamıştır. Bu eserde de gazeller, hatta Tegazziilden 
Geçemem ve Tegazzül Tenezzül Değildir baş
lıklı, iddialı gazeller vardır. ( *) 

Aynı kitapta (Yakacık'da Bir Mezarlık Alemi) 
gibi, (Ferda-yı Tedfin) gibi, (Bu da Bir Şiir-i Muh
zin-i Diğer) gibi tefekkür şiirleri ; bazı Hamidane söy
leyişler ve daha başka yeni şiirler vardır. 

Fakat Üçüncü Zemzeme'nin asıl hareket ve 
mücadele uyandıran sözleri, bu eserin mukaddimesi
dedir : 

Ulviyyet-i hakikiyyeden bi-nasib olduğu hal
de yalnız J.af'zen ulviyyeti müş'ir sözler balon 
gibidir. Havi-yı iştihirda bir aralık itili-nünlil 
olsa bile bil'ihıre bir zemin-i mecbiiliyyet ve 
mensiyyete düşer kalır l 

• Ekrem Bey, ıiirde yenilik tarafd.in olma
sına ve eski tarzda gazeller söylüyor diye Muallim 
Naci'yi eskilikle itham etmesine rağmen, kendisi 
de çok sayıda gazel söylemekten veya Divan tiiri
nin daha baŞka şekilleriyle ve bu ıiirin üslubuyle 
manzumeler terennüm etmekten uzak kalamamıt
br. T egazzülden Geçemem gibi, T egazzül Tenezzül 
Değildir gibi baılıklar koyduğu bu gazeller ve ben
zerleri, onun, aslında Divan Şiiri'nden geçemeyen 
bir tarafı bulunduğunun açık delilleridir. Bir gaze
lindeki: 

Ekrem yolunda aaye-veş olmaz mı gönlüm 
paymal 

Ol can-rii'ba reftan gör ol kaamet-i balaya 
bak 

beyti gibi, (ili. Zemzeme, a. 47) ve diğer bir gaze
lindeki 

Ol dem ki yüz çevirdi benden o meh-cemalim 
Deycura döndü birden mehtii.b iken hayalim 

beyti gibi (111. Zemzeme, •. 67) söyleyitleri ve da
ha birçok benzerleri, bir Divan Şiiri üslubu ve zev
ki içinde aöylenmittir. 
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Hakikat-i hissiyyeden mahrôm iken ateş
ten, kıvılcım.dan bahseden manzumeler şebti
ba benzer Zalıiın-ı evhim içinde füruzan gö
rünse bile hiç bir kalb üzerinde bir eser-i ihti
rik husiile getirmeksizin kendi kendilerine sö
ner, mahvolur. 

Başdan sona "imalı sözler" le yazılan bu cümle
lerde mesela ateş ve kıvılcıın kelimeleriyle Nfıci'nin 
Ateşpire, Şerire gibi eserleri küçümseniyor ; Fü
riizan kelimesiyle de yine Naci'nin bu isimle neşrcdi
leceği haber verilen eseri kastediliyordu. 

Gerçi Naci, bu hakarete 1 5  Şubat 1886 da Saa
det Gazetesi'nde tefrikasına başlanan Demdeıne ad
lı eseriyle mukaabele etti. Fakat Recaizade bu kü
çümseyişte haklı değildi. Çünkü evvela, kendi imza
sıyle neşrolunmuş şiirlerin bir çoğu Naci'nin şiirinden 
üstün değildi. Sonra, yine mesela Naci'nin Dicle şiiri 
Ateşpare'de idi. Bir edebiyat tenkidcisinin bu şiirin 
güzelliğini farketmemesi, bir estetikci için, kendi ken
dini inkar demekti. 

Güzel söyleyişte ise Naci, Ekrem'den çok ileri
de idi. Ekrem Bey üstelik, Naci'nin Kuzu adlı man
zlımesini "vuzuh için şiire misal" olarak Talim-i Ede
biyat'a bile almış bıılunuyordu. (s. 148) Nitekim 
Muallim Naci'nin daha ağır bastığı Zcmzeme-Dem
deme münakaşasını Ekrcrrt Bey ancak hükumete 
müracaat s(lrctiyle durduıabilmişti. 

* 

Recfıizade'nin diğer şiir kitapları arasında Ni
jad için yazdığı manzum ve mensur yazılarla terti
bine başlanan ve yalnız birinci kısmı neşrolunan Te
fekkür (1886) isinıli, küçük bir eseri vardır. 

1894 de intişar eden Pejmürde, yine manzu
melerden çok, menstireleri llıtiva eden bir eserdir. 

Oğlu Nijad ?çin tertiplediği en mühim eseri ise 
Nijad Ekrem adlı, büyük kitaptır. Bu kitapta, şairin 
Nijad için yazdığı şiirler, Nijad'a aid mensur hatı
ralar ; Tevfik Fikret'le Halid Ziya'nın Nijad'a dair 
yazılan ve bizzat Nijad'ın bazı yazılan vardır. 

Sahifeleri arasına Tefekkür'deki yazılan da alan 
Nijad Ekrem, 1910 da neşrolunmuştur. Şairin yine 
1910 da yazdığı, Sııltan Abdülhamid devrine aid 
Nefrin isimli, uzun bir manzlımesi daha vardır. 1916 
da neşrolunan bu gecikmiş manzlıme, edebiyat dün
yasında ciddi bir te'sir uyandırmamıştır. 

Ekrem Bey'in bütün bu şiir kitaplarından alınarak 
muhtelif antolojilerde ısrarla yer alan şiirleri ise Hul
yida Bir Tenıişi, Yakacık'da Bir Mezarlık Ale
mi, Ferdi-yı Tedfin ve bilhassa şu üç şiirdir: 

L Oğlu Nijad için hece vezniyle yazdığı mer-
siye : 

ıo Bkz. Tanzimat Edebiyatı Devrinde Eski -
Yeni Mücadelesi ve Muallim Naci (kendi bölümün
de). 



Ah Nijad 

P.:msree be:ıi çayır çayır yakarken 
!led=kmde buzdan bir el yürüyor. 
Hmyi&e çılgın çılgın bakarken 
Ka� gözümü kan bürüyor. 

D&ğc!a Jarda rast getirsem bir dere, 
Göızyaş!ancı akıtarak çağlarım. 
Yollardaki ufak ufak izlere, 
Senin sanıp bakar bakar ağlarım 

Güneş güler, kuşlar uçar havada, 
Uy&mrlar nazlı nazlı çiçekler. 
Yahuz mısın o karanlık yuvada? 
Yok :mu seni bir kayırır, bir bekler? 

Can isterken hasret odiyle yansm, 
Vaırhk beni alil alil sürüyor. 
Bu kayguya yürek nasıl dayansın; 
Bedeınciğin topraklarda çürüyor. 

Bu ayrıhk bana yaman geldi pek, 
RUbwn hasta, kırık kolum kanadım. 
Ya gel bana, ya oraya beni çelr, 
Gözüın nUnı oğulcuğum Nijad'ım. 

2. Yine Nijad için Avrupai söyleyişlerden : 

Bil' Kut 

Neırdeııı uçmuş uvaihcık bir kaş ! •• 
llaDA bak, hişt !.. Sakuı kaçıp gitme ! 
O kederaik, o sikitiine duruş 
:Böyleyhıl bea... dokundu rikkatime. 

Münkdr=�a, benim de var elemim. 
Gd; �� gel, seninle dertleşelim ! 

Ne Jçlııdir gönlilcüğüa mekaür,
_ 

Bunu ben etmek isterim tahmin. 
Mütehassİr, benim gibi_meftür, 
Bu yerin sen de bir garibi misin? 
Dertllyün, ooh 1 Bakma güldüpme, 
'Yok mu ridıunda bir haziıı mağme? 

Söyle, � anlarım llsinmdan ••• 
:Su sükütwı yakışmıyor, söyle l 
Ne :ıaman düttüa aaUminından? 
Yatamak pek mi güç tahassürle? 

S=a WWl bütiiı& ufuklar açık ... 
Pek sakılclutsa a.unııinıne çık. 
�ı-acaksill, tsebep ile :K'ftlCİde? 
Uç bu benahtan, oynasıa luuıaclut • 
.H!ç !mh:.- mıydı hik-1. süflide, Ah, c?&rda. kanacl14J'!. Nijacl'ın, ... 

Şevlü Yok 

3. l\üm1 Bey tıırafından bestelenen, eski tarz: 
:,iiri: 
-C� � ıııünbut perlt•••• �lzirıa 9evkl yok; 
� obut heü,r.;ı ... pıekina 9evkl yok; 
� D>iı- biletle çğla.-, �ybinm tevki yok; 
.A!:: o&"ı:'' hı!er 11eshn-l bi-karüua tevki yok; 
QekU �· aerleylm, ·�--·� "1'a"ina ıevld. yok. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 
J'arkı yolmar glryedea rüy-1 çemende Jilenla, 
Hün-a laaaretle dolar cam-ı nası Wenha. 
Mela bil.! ını�etle ap9unda ağla-; lialeala, 
Cöaliim! te'slrl olmu 'itef-l seyyalenin ... 
Geldi ıammA aeyleylm, semiz büinn ,evld yok. 
Rüha 'Nl'dlk� peyim"! hasredıa her bir seblb, 
CiDa geldikçe temaıa•yı ufukclan piç il tab, 
tlatbia erler çemen, ulıir eder bin ıztırib, 
Hem tabiat münfail hecrinle, hem göaliim 

harib 
Geldi ammi aeyleylm.1 sensiz bahirın tevld yok. 

Bütün bu şiirlerde görülen, haklı fakat şairin ta
biatinde de mevcud hüzünlü duygular, Recaizade'nin 
tercümelerinde bile ince, duygulu ve hüzünlü parça
lar seçmek ve onlan muvaffakiyetle türkçeleştirmek 
şeklinde tecelliler göstermiştir. 

Fransız kadın şairi Mlle Sasserno de Turin'
den tercüme ettiği şu parça bu hususiyetin tipik bir 
örneğidir : 

Bir Ama Çocuğun Tahassürü 
İşitiyorum ki: Güneş pek güzel ... Çay ke

narmda suyun üzerine doğru sarkan çiçekle
rin :manzarası pek latif imiş .•• Ve nazik Dizik 
öten kuşlarm .. havai böceklerin uçuşu da görü
lecek şeylerden imiş. 

İşitiyorum ki: Geceleri gökyüzünde gizli 
ışıklar görünürmüş... Dalgalan gözyaşları gi
bi hazin olan deniz içinde dahi beyaz yelkenli 
gemiler akıp giderlermiş ! 

İşitiyorum ki: Çiçeklerin renkleri letilet
ce riyıhalarmdan daha bila imiş... Dereler ... 
dağlar .•• çayırlar ... sular ... ormanlar ve husu
siyle fecir zamanları, o kadar latif, o kadar 
şirin imişler ki bu kadar azamet ve ihtişama 
karşı insan zaniizede-i hayret olmak lıizım ge
lirmiş. 

Lakin ben ne o gürültüsünü işitmekte ol
duğum denizi .. ne o rengin çiçekleri .. ne gökyü
zünü.. ne güneşi.. ne o güzel meyvalan.. ne 
kuşları.. ne aydınlığı görmediğimden dolayı 
müteessif değilim. 

Hayır Allahını.. hayır ! Şu fani alemin le
taifinden hiç birini arzu etmem. İllı1... Hey• 
hat... Anacığunı göreydim !. 11 

• 

Şairin el yazısı ve İmzası 

ıı İbrahim Fehim - lsmail Hakkı, Münteha
bat-ı Teracim·i Meşahir, İst. 1891. 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Hikaye ve Roman 
Ekrem Beyin Muhsin 
Bey yahud Şairliğin 
Hazin bir Neticesi 

adlı eseri, Namık Kemal'in te'siri ile ve şairane us
lubla yazılmış bir uzun hikayedir, edebiyatımıza 

·Fransadan akseden Verem Edeciyitı'nın zayıf bir 
mahsulüdür. (İst. 1889) Şemsa adlı diğer bir büyük 
hikayesinin de yine ölümle biten basit bir vakası var
dır. (İst. 1896) hemen hemen ayni hava içinde yazı
lan bu hikayelerden birincinin ölen kahramanı genç 
bi.- erkek ikincinin bir kızdır. 

Fakat Ekrem Bey'in roman denilebilecek daha 
muvaffak eseri, evvelce belirttiğimiz gibi, Araba Sev
disı'dır: 

Müellifinin yaşadığı devirde, 
Araba Sevdası 1stanbul'daki genç insanlar 

arasında başlayan alafranga 
hayat özentisi'nin romanlarındandır. Hazmedilmemiş 
bir batılı görünme havası ile şaşkın gençlerin hem 
kendilerini hem ailelerini nasıl sarstıklarını gösterir: 

ARABA SEVDASI 

Muhteşem Bihruz Bey, eski vezirlerden 
birnin oğlu bir paşa çocuğudur. Yarım yama• 
lak bir tahsil görmüş ve şımank büyütülmüş
tür. Paşa babası ölünce amıesiyle kendisine • o  
devir için- büyük bir servet kalmıştır. Bihriiz 
Bey, bitmeyecek sandığı bu serveti harcamaya 
koyulur. Arabi ve mrlsi hocalan onu terk eder
ler. BelırUz Bey, Fransızca hocasını bırakmaz. 
Ondan öğrendiği kelimelerle berberler, kun· 
duracılar, terziler ve garsonlarla Fransızca ko
nuşur. 

Küçük Bey'in diğer bir merakı, başta Çam
hca Bahçesi olmak üzere seyir yerlerinde (at
h) araba lm11anmak ve her vesile ile kendini 
göstermektedir. Beyoğlu caddesinde, KiğıthA• 
ne yollarında sırf süslü görünmek için kışm 
ince caketle araba sürer, donar; yazın kızgm 
güneşlerde bqlamr. 

Bir gün Çamlıca'da rastladığı genç bir ha
mına tutulur. Bihriz Bey'in asll bk ille � 
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zamıettiği bu hamın, hakikatte uygunsuz bir ka
dındır. Delik.anlı, bir tarafdan tam bir hazır yi
yicllikle servetini tüketir, bir taraf dan bir daha 
göremediği bu haD.llll mevzii.unda hayaller ku· 
rar. Yalancıhğıyle tamnımş bir arkadaşı, ona bu 
kızm öldüğünü söyler. Bihriiz Şehzidebaşı'nda 
rastladığı aynı kadına; onu sevgilisinin kız 
kardeşi sanarak; hemşiresinin mezannı so
rar ve anlar ki sevgilisi ölmemiştir. Ama öy• 
le bayii ettiği gibi asil bir genç kız değil tam 
bir sokak kadınıdır. 

Yer yer realist çizgilerle ve ince bir satire diliyle 
yazılan Araba Sevdası'n_da ve bu eserin Bihruz Bey 
tipinde yalnız Batıya özenen paşa çocuklarından değil 
biraz da Avrupai edebiyat mensuplarından çizgiler 
vardır. Yahya Kemal'in bizzat Ekrem Bey'in alafran
galığından fıkralar anlatarak ve biraz karikatürize 
ederek de olsa ; 

- Ekrem B�y. Araba Sevdası'ndaki Bihruz 
Bey'dir. 

deyişi bu bakımdan manalıdır. 12 
Araba Sevdası, önce Servet-i Fünun'da tefri

ka edilmiş (1895) ve bu tefrika Ressam Halil Paşa 
tarafından resimlendirilmiştir. &er eski harflerle 
(1896 da) ve yeni harflerle (1940 da) basılmı5tır. 

* 

Ekrem Bey' in ilk 
Tiyatroları tiyatro eseri, Afife 

Anjelik isimli, te'lif
tercüme veya adapte olduğunda tereddüt uyandıran 
zayıf bir dramdır. 1870. İst. 

Müellifin diğer bir tiyatro eseri, Vuslat yi
hud Süreksiz Sevinç de yine aşk, verem ve ölüm 
mevzuu üzerinde işlenmiş, yine kuvvetli sayılamıya
cak bir oyundur. Müellif, bu eserini, daha önce Cha
teabriand'dan tercüme ettiği Atala yihud Ame
rika Vahşileri'nin ahlak ve adetlerimize uymayı
şı dolayısıyle, mim bir oyun yazmak yolundaki tav
siyelere uyarak kaleme aldığını söylemektedir. İst. 1874 
Atali, bir Fransız müellifinin tanınmış romanın
dan tiyatro'ya çevrilmiştir ki Türkçeye tercümesi 
kuvvetli olmamıştır. (İst. 1873) Her halde, Recaiza
de'nin en kuvvetli tiyatro eseri, evelce bahsettiğimiz 
Çok Bilen Çok Yanıhr adlı komedisidr. 

Müellifin ölümünden sonra, 1914 de Celal Nu
ri tarafından çıkarılan Hürriyet-i Fikriyye Mec
mOası'na ilave halinde basılan Çok bilen Çok yanı
lır ikinci defa, 1941 de Mustafa Nihad Özön tara
fından neşrolunmuştur, Bu baskıda, Re�de'nin 
Hayatı, Edebi Ehemuıiyeti, Tiyatro Eserleri ve · 
Piyesin Kaynağı hakkında M. N. Özön tarafından 
ilave edilmiş bilgiler vardır. (s. 109-127) 

* 

ı2 Yahya Kemal, Edebi7ata Dair, lst. 197 11 
s. 291, 



Tenktd ve tedkik sAhala
Tilim-İ Edebiyat rında, Ekrem Bey'in yazdı-

ğı en mühim eser, Tallm-i 
Edebiyat'dır. Tallm-i Edebiyat, Tanzimat'dan son
ra yazılan, üçüncü edebi bilgiler kitabıdır. Bunların 
ilki Ahmed Cevdet Paşa'nın Belagat-ı Osmaniy
ye'sidir. 13 Belagat-ı Osmaniyye başlangıcı Arap ede
biyatında bulunan, klasik Şark edebiyAtı'nın edebi 
bilgileriyle meydana getirilmiş, güzel kuvvetli fakat, 
yeni edebiyAta bigane bir eserdir. İkinci kitap, bü
yük türkçü Süleyman Paşa tarafından yazılan ve 
kısmen Garp bilgilerinden de faydalandığı anlaşı
lan Mehaniyü'l.;.fnşa adlı kitapdır. 

Edebi bilgilerin, örneklerle öğretilmesinden, eski 
nazım ve nadiren nesir örneklerine de yer verilmekle 
beraber, misallerini daha çok yeni nazım ve (roman, 
tiyatro v.b. gibi) yeni nesir eserlerinden seçmesi ; 
ortaya koyduğıı edebi kaideleri bu örneklerden 
çıkarması; nihayet eserini, yer yer, Avrupai estetik 
görüşlerle kaynaştırmaya çalı5ması gibi sebeplerle, 
Talim-i Edebiyat devrinde, tamamiyle yeni bir eser 
te'siri uyandırmıştır. 

Hatta, Talim-i Edebiyat'ın Belagat-ı Osmii
niyye'ye zıt bir yol takib etmesi, münakaşalara sebeb 
olmuş ve muharriri, Ahmed Cevdet Paşa tarafdar
larının hücunılarıyle karşılaşarak onlara cevap ver
mek zorunda kalmıştır. Onun, bu eserinde Abdül
hak Hamid'e büyük yer ve değer vermesi, Hamid'i 
beğenmiyenleri de Ekrem Bey'in aleyhine çevirmiş
tir. Muallim Naci ile Ekrem arasındaki tartışmaların 
da başlangıcı bu eserin meydana getirdiği ikilik do
layısıyledir. 

Mekteb-i Mülkiye talebesi için ders kitabı ola
rak hazırlanan Tallm-i Edebiyat önce taş basma
sıyle (birkaç defa) basılmış ve eserin ilk iki neşri, 
1881 de yapılmıştır. Eserin 1914 yapılmış bir baskısı 
daha vardır. 

Ekrem Bey'in diğer mühim bir tenkid yazısı, 
Cçüncü Zemzeme mukaddimesidir. Bu önsöz'de 
edebiyat ve bilhassa şiir hakkındaki fikirlerini söyli
yeceğini bildiren yazar, "en güzel eserler onlardır ki 
okuduktan sonra da insanı bir müddet düşünmeğe 
mecbur ederler." cünılesiyle fikirlerini hulasa eder 
"sözde güzellik ve yücelik" aradığını bildirir; 
böyle bir sözün nasıl gerçekleşebileceği hakkında
ki görüşlerini anlatmaya çalışır. Sonra Hamid'in şiiri
nin müdafaasına geçer ve evvelce bildirdiğimiz gi
bi, imalı sözlerle bilhassa Muallim Naci'ye hücum 
eder. 

Fakat Ekrem'in bilhassa Menemenliziide Ta
hir isinıli bir gencin Elhi.ıı adlı şiir mecmuası do
layısıyle yazdığı Takdir-i Elhiin isimli bir takriz 
ve tenkid risalesi (İst. 1884) dir ki sabrı tükenen Na
ci'nin daha şiddetli bir mukabelesine uğramış ve Na
ci Demdeme'sini bu risaleden sonra neşretmeğe 
başlamıştır. 

13 Bkz. Tanzimat Devri'nde Mahallileıme Ce
reyanı'nın Devamı ve Ahmed Cevdet IPaıa (kendi 
bölümünde) 

TÜRK EDEBlvA'll T.--
Recaizade'nin, bunlardan başka Kudemiidan 

Birkaç Şiir isinıli, biyografik bir eseri ve bazı şiir ve 
nesir kitapları İçin kaleme aldığı takriz'leri bir araya 
toplayan Takr lzat (İst. 1897) adlı bir kitabı vardır. 

Kudemiidan :Birkaç Şiiir'de biyografileri ve
rilen eski şairler, sırasıyle Sinan Paşa, Fuzfili, Ebüs
suud Efendi, Diki, Nef'i, Nabi, Nedim, Çelebi
zade Asım, Şeyh Galib ile Pertev Paşa ve Simi 
Paşa'dır. (İst. 1888) 

Orta derecede bir şiir 
Tercümeleri ve muharrir olmakla 

beraber birçok sA
halarda eser veren Recaizade'nin, ayrıca tercüme 
eserleri de vardır. Bunlardan Niiçiz'de, şiirin genç 
yaşta yaptığı ve muhtelif gazetelerle dergilerde neşr
ettiği tercümeleri toplanmıştır. (İst. 1885) 

Atala, Chateaubiand'ın, tanınmış bir büyük 
hikayesidir. Bu eserin tercümesi önce Hakaayık Ga
zetesi'nde tefrika edilmiş ve ilk defa 1872 de kitap 
halinde basılmıştır. Muharririn diğer bir tercümesi 
Biizı Müntahabiit-ı Edebiyye ve Mülahazat-ı 
Hikemiyye Tercümeleri adlı kitaptır. İçinde, 
Lamartine. Chateaubriand, Montesquieu, Vol
ney, Massillon, Aiıne Martin gibi Fransız şair 
ve muharrirlerinden tercüme parçalarla Mülaha
zat-ı Hikemiyye başlığı altında toplanmış vecize
ler vardır. (İst. l 871) 

Ekrem Bey'in, Namık Kemal tarafından yapı
lan tenkidi dolayısıyle bir hareket uyandıran tercü
mesi ise, İtalyan yazarı Silvio Pellico'dan çevirdi
ği Meprizon tercümesidir. 1869 da Terakki Gaze
tesi'nde tefrikasına başlanan bu tercümenin kitap 
halinde neşri 1874 dedir. H 

Recaizade Ekrem hakkında bilgiler için, T.İ.An, 
Ekrem Bey maddesinin bibliyografyasından baş
ka şu eserlere bakılmalıdır: 

Fevziye Abdullah Tansel, Muallim Naci ile 
Recaizade Ekrem Arasındaki Münakaşalar, Türki
yat M. X, 1953; Ali Canip Yöntem, Muallim Na
ci, İstanbul M. 20, 1944; Mustafa Nihad Özön, 
Edebiyatımızda Münakaşalar, Oluş M. 4-8, 1939; 
Çok Bilen Çok Yanılır, 1941 neşri, S. 109-127. 

Nejdet Sançar, Recaizade Ekrem'in Eserleri 
ve Eserlerinin Çeşitli Basımlar., T.K.D. Bülteni, c. 
V, sayı : 2, 1956. 

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana 
Çizgileri (Ank. 1969) ve bibliyografyası, s. 208. 

Necmeddin Halil Onan, Namık Kemal'in Ta'
llm-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi, Ank. 1950. 

Ali Ekrem, Reclizade Ekrem Bey, İst. 1924 
İsmail Hikınet Ertaylan, Recaizade Ekrem, 

İst. 1932 
Ali . Cinib, Muallim Naci, İstanbul Mecmôası, 

Sayı : 19-20, İst. 1944 
Ercümend Ekrem Talu. Ekrem Recaizade, 

Mahmud, Aylık Ansiklopedi, I, 269 

a Tafsilat için Bkz. Namık Kemal bölümü, 
Meprison Mua.Iıazenamesi, S. Le Mie Prigionu, 

Türkçeye ikinci defa 1 946 da, Ragııb Öge! tara· 
fından Zindanda adıyle çevirilmittir, 



'f'OllK EDEBİYATI TARİHİ 

Abdülhak Himid Tarhan 
1852-1937 

Avrupai Türk Edebiyatının, Tan
zimat'ın ikinci devresinde yetiştir
diği şahsiyetler için de, batı ede
biyatını daha iyi anlayan ve şiir' 
de o devir için başdöndürücü yeni
likler yapan, velud ve kudretli şair 
Abdülhak Himid'dir. 

Başlangıçta bir Namık Kemal 
talebesi gibi görünen Hamid, o 
zamana kadar şekil bakımından 
ciddi bir değişikliğe uğramayan 
klasik Türk nazmında yenilikler 
yapmış ; TUrk şiirine Garb şekil
lerini getirmiştir. Gerek şiirde ge
rek en çok eser verdiği tiyatro sa
hasında, eski Türk şiirinin bazı iç 
ve dış hususiyetleriyle, Batı Ede
biyatını birleştiren bağlayıcı bir 
vazife görmüştür. Tanınmış dram 
ve tragedi şairlerinin eserlerine 
benzer dramatik eserlerini bile, 
yer yer böyle bir uslub hususiyeti 
içinde yazmıştır. 

Hamid 2 ocak 1852 
Hayatı : de İstanbulda, Bc-

bck'te doğmuştur. 
Doğduğu ev dedesi Abdülhak 
Molla'nın Hekimbaşı yalısı diye 
tanınmış, büyük yalısıdır. Hamid
din dedesi Sultan il. Mahmud'la 
Sultan Abdülmecid'in Hekim başı
lığında bulunuş Abdülhak Mol
ladır. 1 Babası Hayrullah efendi 
de Encümen-i Daniş'e ikinci reis 
seçilecek kadar alim, maarifçi, 
hekim ve tarihçidir. 2 

1 Aynı zamanda şiir de söyleyen, zeki nükte
dan ilim ve fikir adamı, Abdülhak Molla ( 1 786-1853) 
Divan-ı Hümayun hacega!lından Şükuhi efendi'nin oğ
ludur. Tıb tahsilini medresede yapmış, Asakir-i Has
&a Hekimbaşı'lığında bulunmuş, kendisine büyük 
ilim rütbleri verilmittir. 1833'de Hekimbaşı olmuş, 
aynı zamanda Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane' 
nazırlığına getirilmiştir. Anadolu ve Rumeli kazas
kerlerliklerine yükselen Meclis-i Maarif rei&liği yapan 
Abdülhak Molla'ya 1852'de Reisü'l Ulema unvanı 
verilmiştir. Şiirleri kitab halinde ba51lmamıısa da ec
zahanesinin kapısına yazdığı 

Ne ararsan bulunur derde devadan gayn 

mııra'ı onun Atasözü haline gelmiş söyleyişlerinden
dir. Sultan İkinci Mahmud devrine aid Tarih-i Liva 
adlı bir vakayinamesi vardır. 

Şair-i azam 
Abdülhak. Hamid 
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2 Hahrullah Efendi ( 1820-1866) Medrese tah
silinden sonra Galatasaray'da açılan Mekteb-i Tıbbı

ye-i Adliyye-i Şahane'den mezun olmuştur. O da He
kimbaşı olmuf, Mekteb-ı Tıbbiye Nazırlığı, Encü
men-i Daniş ikinci reisliği, mekatib-i Umumiyye Ne
zaret Müsteşarlığı, gibi vazifelerde bulunmuıtur. 
Son olarak Tahran Orta Elçisi iken bir kalb sekte
siyle vefat etmiştir. Maarif Müsteşan iken gönde
rildiği Avrupa'da, maarife dair araşbrmalar yapmıf, 
bu münasebetle yazdığı Avrupa Seyahatnamesi, he
nüz basılmamıştır. Mesal-i Hikmet ( 1859) ve Ma
lumat-ı Fenniyye (tercüme 1851 )  isimli eserleri 
matbudur. Hayrullah Efendi ayrıca, Hikaye-'İ İbra· 
him Paşa ve İbrahim Gülşeni adlı bir piyes yazmışsa 
da Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nden önce yazıldığı 
halde bu piyes edebiyat hayabmıza aksettirilmediği 
için Avrupai Türk tiyatrosunun ilk eseri olmak te• 
ıir ve ehemmiyetini kaybetmittir, 



Hamid, çocukken babası Hayrullah Efendi ile birlikte, 
evlerinin selamlık tarafında. 

Hamid'in annesi Münteha Hanım, Kafkaslardan 
getirilmiş bir çerkez kızıdır. Kocasına çok bağlı olan 
bu inanmış kadın, aslında Çamlıca'daki köşkte bulu
nan Kazazker Ferid Efendi'nin evladlığı idi. Hamid'in 
dedeıii Abdülhak-Molla'nın da burada bir köşkü ol
duğundan, Hayrullah Efendi ile Münteha Hanım 
Çamlıca'da tanışmışlar, beraber büyümüşler ve ev
lenmişlerdi. 

Hamid çocu1kken : yengesi, annesi, babası ve 
halaları ile. 

Hamid'in ilk tahsilini, nasıl ve hangi mektebde 
yaptığı yeter derecede aydınlık değildir. Onun henüz 
beş yaşında iken Bcbck'te bir mahalle mektebinde oku
duğu; bir aralık da Hisar Rüşdiycsine devam ettiği 
söylenir. Şair, bu arada bazı hususi hocalardan ders 

Hayrullah Efendi'nin bunlardan batka bir Tıb . 
Lugatı (Lugat-ı Tıbbiyye ve 1 6  cüz tutarında Tariih-i 
Devlet-i Aliyye adlı dikkate değer bir Türk tarihi 
Yardır. 

TüRK EDEBiYATI TARİHİ 

gördüğünü, bunların Evliya Hoca, Selim. Sabit Efen
di ve bilhassa Tahsin Efendi olduğunu hatırlar. 

Hamid on yaşına geldiği zaman, ağabeysi Na• 
sahi beyle ve Hoca Tahsin Efendiyle birlikte, Paris'e 
gitmiş ve birbuçuk sene kadar, Paris'de Eeol Nasional 
isimli hususi bir mektebde okumuştur. Anlaşıldığına 
göre bu en büyük Tanzimat şairinin bütün ömründe 
gördüğü yegane sis- · 
temli tahsil, Fransa
daki bu birbuçuk se
nelik tahsilden iba- ,. · �  

rettir 1• Fransa dönü
şünde şairin yine Bc
bek'te bir Fransız 
mektebine veya Ame
rikan Kollejine devam 
ettiği bildirilirse de 
onun asıl tahsilini o 
yıllarda, aydın aile 
çocukları için ciddi 
bir tahsil şekli olan, 
h u s u s i  hocalardan 

� · -

gördüğü anlaşılır. Hamid'in gençliği 
F r a n s a  dönüşünde 
Hamid'in hocaları 
arasında, Edremitli Hoca Bahaeddin Efendi'nin bu
lunduğu ve Hamid'in bu hocadan bilhassa Arabi ve 
Farisi öğrendiği bilinir. Hamid, 13-14 yaşlarında iken, 
(o yıllarda büyük aile çocukları için yine bir mektep 
vazifesi gören) Babaali tercüme odasında memuriyet 
hayatına başlamış ; bir müddet sonra da Tahran Orta 
elçiliğine tayin edilen babası ile birlikte Iran'a git
miştir. Hocası Bahaeddin Efendi, bu seyabata bera
ber götürülmüştür. Hamid Iran'da Farsça'sını kuv
vetlendirmiş Iran Edebiyatını kendi muhitinde tanı
mak imkanını bulmuş ; hala çocuk ya5ta olmasına 
rağmen Tahr.an'dan kuvvetli dil ve edebiyat ka
zançlarıyla dönmüştür 2• bu dönüş babasının Talı
ran'da vefatı dolayısıyladır. 

İstanbul'da yine memuriyet hayatına devam 
eden Hamid, Maliyede, Şıira-yı Devlet Mektubi Ka
lerinde çalışmıştır. 

Mektubi kelemleri yine mektep vazifesi görmüş, 
Hamid, Maaliye kaleminde Hacı Edhem paşazade 
Kadri Bey'den Hüsın ü Aşk okuyarak, Çamlıca'da 
çocuklarına Hafız Divanı okutan (Sezai beyin ba
bası) Sami Paşa'nın çocukları arasına katılarak Türk 
ve İran Edebiyatları sahasındaki kültürünü kuvvet
lendirmiştir. 

* 

1 ·Bu tarihte Maarif Müateşarı olan babasının, 
Maarife ait tetkikler yapmak üzere eönderildiği !'a· 
ria'te oldukça serbest bir hayat yafadığı, Hamid'in 
ilk Paris habralan arasındadır. 

2 Hamid burada Sa'di, Hafız, Şevket gibi !ran 
fairlerinden zevk alacak bir kültür elde etmittir. 
Tabran'da lran Edebiyab'm aefaret müntisi Mil:'zA 
ŞeyJret'den öireni1ordu. 



TÜRK EDEllİYATI TARİHİ 
Hamid 19 -20 yaşlarında iken Edirne'ye gide

rek, orada Pirizadc ailesinden Fatma Hanım'la ev
lendi, henüz 13 yaşında bulunan karısıyla tekrar İs
tanbul'a geldi. 

1876'da Paris elçiliği ikinci katibliği ile Fransa'ya 
gönderildi. Burada iki yıldan fazla kalarak Fransız 
Edebiyatını da kendi ikliminde tanımak imkanını 
buldu. (Edebiyata daha çocukken heveslenen ve Fran
sa'ya gitmeden önce, Namık Kemal'in Vatan gibi, 
Zavallı Çocuk gibi piyeslerinin tesiri altında, Me
cera-yı aşk gibi İçli Kız gibi tiyatro eserleri yazan 
Hamid, daha ilk yıllardan başlayarak bu sahada faali
yet gösterdi. Bu iki eserin yam sıra Sabr ü Sebat isim
li bir tiyatro eseri daha kaleme aldı. Bir biblodan il
ham alarak, henüz görmediği Hindistan hayatına 
ait "Duhter-i Hindu" isimli dramını yazdı. Daha 
Fransaya gitmeden Fransız tragedi şairi Corneille'in 
eserlerini hatırlatır bir eda ile Endülüs tarihine ait, 
Nazife isimli bir dram daha yazdı) 1 

Hamid, Fransa'ya yalnız gitti. Ve Paris'de bir 
diplomattan çok, kendi zevkleri ve hevesleriyle baş 
başa yaşadı. Sonradan neşrettiği belde yahud Divi
nelikleri:n adlı eserini dolduran ve kendi hayatından 
çizgiler taşıyan; hayli alafranga manzumelerin mü
him bir kısmını, o yıllarda Paris'de söyledi. 2 Fa
kat Paris'deki bu maceralı hayatı Hamid'in, ayni şe
hirde san'at için gayret sarfetmesine engel olmadı. 
Şair Nesteren gibi (ve yine kendi ifadesine göre) 
Tirık gibi hayli mühim tiyatrolarından ikisini, aynı 
yıllarda Paris'de yazdı. 

1 Umumiyetle, daha sonra yazıldığı bilinen Na· 
zife'nin Hamid tarafından Paria'e gitmeden önce ya· 
zıldığı Prof. Faruk Akün tesbit etmittir, 

Rumi ve Hicri tarihlerin birarada kullanda· 
rak karışıklığa sebep olduğu, bunlann miladi ta· 
rihe çevrilişlerinin bazeı::ı çok ince hesab istediği 
bir devirde Abdülhak Hamid'in eserlerinin intişar 
tarihleri ciddi bir inceleme mevzuu haline girmiş· 
tir. Üstelik Hamid'in birçok eserlerinin taklidlerinin 
nefredilmesi, bu karışıklığı şiddetle arttırmıştır. Şili· 
rin kendi hatıralarında bile bu mevzuda bazı yanıl· 
malar görülmüştür. Hamid'in muhtelif eserlerinin 
intişar tarihleri hakkında doğru ve mevsuk bilgiler 
İçin, bunları tam bir tetkikten geçiren Faruk Akün'ün 
Abdülhak Hamid'in ıbasılı eserlel'İ hakkında yeni bil
giler) isimli makalesine bak. (T.D.E.D.c.XV. :S. 107 
108 Temuz 1 967) 

2 "Benim Divaneliklerim dediğim, mababb@ 
kadın'a hasretmek ve yalnız o, mababbette hatr Ü 
neşr olmaktır". Divaneliklerim eserinde hikaye etti· 
ğim hayata inhimakim devam etmit olsa belki bir 
Darüşşifa"da hitam bulurdu." diyen Hamid'in Paris'de 
yaşadığı bu fazla kadınlı bayat, birçok da alim ve fi· 
zıl, fakat kadın'a düşkün pbsiyet olan babasından 
miras gibi görünmektedir. 

Hamid'in yukardaki sözleri ve benzerleri için 
bak. Abdülhak Hamid; eserlermi nasıl yazdım, Resim· 
li ay Mecmuası Ağustos • 1 928. 

Hamid, Neı;;teren'i Corneille'iıı Le cid'ine na
zire mahiyetinde yazmış, fakat ona kendinden ve ken
di devrinden türlü çizgiler katmıştı. Ncsteren yazıl
dığı sene Paris'de neşredildi (1878). Eserin önce ora
da neşri dikkati çekti. Afgan hayatına tatbik edilerek 
yazılan Nesteren'de, zalim bir hüküm.dara karşı hal
kın nefretini ifade eden mısralar hatta hükümdarlık 
müessesesine, karşı fikirler vardı. Üstelik Nestcren'in 
yazılışı 1293 Türk-Rus harbinden ve Rusların Ayas
tofonos'a geldikleri meşum hadiseden de ilham almışa 
benziyordu. Nesteren'de tahtgahına kadar düşman 
ordusu yürüyen bir 

. 
hüküm.darın yerinden kımılda

mayışı tcnkıd ediliyordu. Eserin bu hüviyeti saraya 
aksettirildi. 

Böylelikle, Nesteren, Hamid'in izinli olarak İs· 
tabul'a geldiği bir sırada Pariste'ki vazifesinin lağ· 
vına ve Ham.id'in bir müddet açıkta kalmasına sebep 
oldu. 

1878 de Paris'den açığa çıkarılıp 1883 de Ilom
bay başşehbcndcrliğine gönderilinceye kadar geçen 
beş sene, Hamid'in hayli sıkıntılı hayat devrelerin
dendir. 

Bu zaman içinde Hamid önce Edime'ye gitti. 
Bir avunma ihtiyacı içinde kendini edebiyata vererek 
Sahra adlı eserini Edirne'de tamamladı. Tezer, Eş
ber, Bir sefilenin hasbıhali eserlerini yine bu açık
ta kalış devresinde yazdı. 

Bir aralık Rize'de mut.asarrıf bulunan ağabey
sinin yanında yaşadı. Yine bu zaman içinde tayini 
düşünülen Belgrad elçiliği kitibliğine ve tayinine 
karar verilen Bcrlin Büyük Elçiliği katibliğine gitmek 
istemedi. Bu vazifeler hakkında bir nevi fikir sorduğu 
Namık Kemal'den aldığı cevablar da Hamid için 
cesaret verici sayılamazdı. 3 

Bir aralık Poti şehbenderliğine gönderildi ise de 
orada duramadı ;  Golos şehbenderliğine nakledildi. 
Nihayet 1 883 de kendi isteğiyle Bonıbay başşehben
dcrliğine gönderildi. 

Hamid Hindistana evvelce Paris'e götüremediği 
karısıyla birlikte gitti fakat daha İstanbul'da iken 
verem olan karısının bu ince hastalığı, Hindistan'da 
büsbütün arttı ; Fatma Hanım ikinci çocuğu Hamide'yi 
doğururken çok zayıf düşmüştü. Hamid Bom.bay'da 
mukadder neticeyi görmeğe başladı. Halbuki ken
disi Bombay'da rahat edebilecekti ; Hindistan'ın tabii 
güzelliğini sevmişti, kuşlarını sevmişti. Üstelik Hin
distan'a giderken, evvelce kendisine mektublarla tak
dirlerini yollayan Namık Kemi'ıl'le, Midilli' de bir saat 
kadar görüşme fırsatını bulmuştu. 

Fakat Fatma Hanım'ın hayatını daha İstanbul'da 
iken tehlikede gören doktorların dedikleri doğru çı
kıyordu. Birgün tekrar İstanbul'a dönmek mecburi
yeti doğdu. Hamid İstanbul'dan istediği izne cevab 
beklemeden karısı ve iki çocuğu ile vapura bindi. 

a Fevziye Abclullab Tansel Namık Kemal'in 
mektuplan il, Ank. 1 968 S. 404, 4 1 9  (Namık Kemal 
o tarihlerde Midilli'de bulunuyor ve Himid'le mek
tuplatıyordu. 



Vapur Beyrut açıklarına geldiği zaman Fatma Ha
nım artık son anlarını yaşıyordu. Hamid genç karı
sını Beyrut topraklarına gömdü. 

Abdülhak Hamid'in Meşhur "Makber" 
tiirinin kahramanı birinci karısı Fatma Hanım. 

Bı.ı ölümün acısını ve bir nevi Vicdan azabını, 
dalıa Hintlistan'da iken duymağa başlayan Hamid, 
Fatma hanım için söyleyeceği büyük mersiyenin nice 
sözlerini daha Bombay'da iken mısralaştırmıştı. Muz
tarib şair, bir müddet Beyrut'dan ayrılamadı, o tarih
de Bcyrut Mutasarrıfı olan ağabcyisinin yanında kal
dı. Ve kansının ölümünü san'atın en büyük ve en li
rik şiiri olan Makber isimli eseriyle ebedileştirdi. Aynı 
eser Hamid'de de Makber Şairi sıfatıyla ayrı bir ebe
dilik kazandırmıştı. Bunu ayni acı ile yazılan: 

Ölü, Bunlar o dur, Hacle gibi eserler takibetti. 
Ancak bu eserlerin intişar yıllarında mesela makber'den 
önce Divaneliklerlın'in ve Hacle'den biraz sonra 
Bir Sefilenin hasbıhali'ııin neşri isabetli olmadı. 
Hamid 1885 yılı sonuntla Londra Elçiliği başkitib
liği ile İngiltere'ye gönderilmişti. 

Şair, Bombay'dan İstanbul'a döndükten sonra, 
Londra elçiliğine gidene kadar, İstanbul'da kaldığı 
birkaç ay içinde bu eserleri (Bir Sefilcnin hasbhali, 
hariç) baskıya hazırlamıştı. Eserlerinin hepsi o Lond
ra'da iken İstanbul'da neşrolundu. Fakat Makber'in 
Ölü'nün hatta Bunlar O dur'un şairine ve onun 
matemine karşı uyandırdığı saygıyı ve hayranlığı Di
vancliklcrim'le Bir Sefilc'nin Hasbıhali gölgeler gibi 
oldu. Hamid haklı haksız bir tenkıd yağmuruna tu
tuldu. Bunlara cevap vermek zorunda kaldı. 

Genç şair ve genç diplomat için Londra'da yeni 
bir hayat başlıyordu. Gerçi ölüm fikri ve cenaze ha
yali onu bırakmış değildi. Hindistan'm İstanbul'un 
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güneşine karşı Londra'nın sisler altındaki güneşini, 
Güneşin cenazesi gibi görmesi bundandı. Y ahud bu 
güneşi "Sisler altında düşünür" görüyordu. 

Hamid İngiltere'de de İngiliz milletini yakından 
tanımak ; İngiliz Edebiyatını kendi ikliminde öğren
mek ve "hepsinden ince Englosakson güzelleri" ile 
süslü, İngiliz sosyetesinde, zeki nüktedan ; benliğinde 
Şark'ın şiir ve hayal alemleriyle Garb'in dünyasını 
birleştiren bir Türk edibi ve diplomatı olarak yaşamak 
fırsatını bulmuştu. Daha Makber'i yazarken, belki 
bir gün başka güzellere de bakabileceğini iyma eden 
ve Hacle'de de yeni bir izdivacın rüyasını gören Ha
mid çok geçmeden İngiltere de Neylly Cloower isim
li bir İngiliz hanımla evlendi. 

İngiliz hayat ve edebiyatını, İngiliz seciyyesını; 
bu arada çeşidli zümrelere mensub insanların hayat
larını ve hayat anlayışlarını, tetkike vakit bulan şair, 
en büyük ve en beşeri eseri olan Finten'i İngiltere'de 
yazdı. ( 1887) Ayrıca Zeyneb isimli bir tiyatro eseri 
daha kaleme aldı. Fakat basılması için İstanbul'a 
gönderdiği Zeyneb'de Osmanlı sarayını kuşkulandı
racak taraflar vehm olunarak, Hamid vazifesinden 
azledildi. Sonra da eserde böyle bir vehim uyandıra
cak taraflar yoktur zannı ile, Hamid, iftiraya uğramış 
addolunarak rütbesi ve maaşı arttırılmak suretiyle, 
Londra elçiliği ikinci müsteşarlığı ile yeniden İngil· 
tere'ye gönderildi. 

Olur benim, ne teveccüh kazandığım malum, 
Basün ha1ata, 1ann mevte iJtifabmdan. 
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Bir aralık Londra'dan ayrılarak Lahey elçiliğine 
tayin edildi ( 1895). Fakat 1897'de tekrar Londra'ya, 
elçilik baş müsteşarlığı ile döndü. 1908'e kadar İn
giltere'de kaldı. Böylelikle diplomat şairin İngiltere'de
ki hayatı kısa fasılalalarla 22 sene sürdü. 

1908 de Bürüksel elçisi olan Hamid, yıllarca be
raber yaşadığı Nelly hanım ölmüş bulunduğundan 
burada son ve dördüncü karısı Lucien hanımla tanış
tı ve evlendi.1 

l 912'de vazifesine son verilen Hamid, İstanbul'a 
geldi çok geçmeden, ayan azası oldu. 1918  mütareke
sinde : (evvelce İngilizler aleyhine yazılar yazmış ol
masından kuşkulanarak) İstanburun İngiliz işgali 
altında bulunduğu yılları Viyana'da geçirdi. 

.. 

Üıtad-ı Azam Abdülhak Hamid bey 

Çok genç yaşında bir edebi şöhret olan ve bü
yük Makber manzumesiyle bu şöhreti defalarca art
tıran şair bilhassa Naınık Kimal gibi Reciizide 
Ekrem gibi otoriteler tarafından takdir edilmiş, ve 
türlü_ vesilelerle� gençliğe büyük şair olarak tanıtılmıştı. 

1 Hamid bir aralık Cemile isimli bir Türk kızı 
ile evlenmit fakat bu evlilik çok kısa ıürmüıtü. 
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Recaizade'nin ya doğrudan doğruya yahud dola
yısıyla talebesi olan servet-i fünuncular zamanında 
ise, şair, genç edebiyatçılar tarafından en büyük garb 
san'atkarlarıyla aynı seviyede görülüyordu. Nihayet 
Süleyman Nazlf'in bulduğu şiir-i izam unvaniyle, 
edebiyatımızın en yüksek mertebesine çıkarıldı. 

Mesela, Süleyman Nazif Bey'in 1917 de intişar 
eden Batarya ile ateş isimli vatan ateşiyle yanan 
eserinde evvelce gazete sutunlarında neşrolunmuş 
bir yazı Şiir-i Azam Abdüllıak Hamid bey'e baş
lığını taşıyordu. Onu takıbeden Bir Nutuk isimli 
yazı ise, Hamid'in Finten isimli eserinin tab'ı dola
yısıyla Şeb.zade Abdülmecid Efeımm 2 riyasetinde 
yapılan bir kitab takdim töreninde söylenmiş ve şair 
bu törende saray ve edibler tarafından saygı ile ve 
hayranlıkla selamlanmıştı. Fakat Viyana'daki hayat 
Hamid için sefalet denilebilecek bir darlık içinde geç
di. Kendisiyle hiç kimse meşgul olmadı;  o kadar ki 
şair nihayet yaşamakta olduğu hayatla, taşımakta ol
duğu unvanın elim tezadını Şiir-i Azam. isimli bir 
şiirle ilan etmek zorunda kaldı . 

Mevki' Viyana, 
Bir darbe-i ma'kus ile düşmüş o yana, 
Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler; 
Hem bi'd-defe'ıit ! 
Onlarla yatıb kalkar imiş kendisi söyler. 
Vaktiyle bütün Pool'de yapılmışsa da 

Cümlesi solmuş. 
heyhlit,3 

Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş, 
Bir paltosu vardır. 
Tek gözlüğü vardır, geceler be.dilidir o. 
Yiirab ne hayat ! 
Cepler delik azçok, 
Lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok 
Bir korkusu vardır 
Meyhanelerin saat-i tiltili pek erken • • •  
Bir kirli paçavrayla gezer; 
Mendilidir o. 
Lastikleri bir başkasmmdır ki yür.lı'ke:ı 
Durmaz ayağından kaçar ekser ..... 
Serpuşu ne festir, ne külahtır, ne sarıktır, 
Kalpak da değildir, 
Bir şapka mı haşa ••• O, onun kendine mmhsus, 
Bir başka şekildir. 
Keşkül gibi bir şey ••• 
Milliyetini fiirık olan yok, soruyorlare 
Kimdir bu adam? Bu musibet ne kilikdır? 
tlrkütıneyelim sus ! •• 
Bir kahkaha, bir av'ave kopmakta peylipey ... 
Bazen de mübeyyii-yı tasadduk duru.yorlar, 
Zül farkına bir zam ! • •  
Ancak biri vardır, ona der : Şiir-i Azam. ! . •  4 

.2 Son Halife, Abdülmecid Efendi (İıt. 1968 
Pariı 1944) 

3 Pool Londra'nın o tarihlerdeki en tam:ımıı 
terziıi. 

' Tanin 25 Kanun-ı Evvel 1338 (Ocak 1922) 
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İstanbul'da Tanin gazetesinde çıkan bu manzu
me, dilinin güzelliği, Türk aruzu ile söylenişindeki 
ustalık ve sözlerinin zarafeti ile, bilhassa tesirli oldu : 
Hamid İstanbul'a dönünce, kendisine Şehremaneti 
tarafından bir mesken tahsisi yapıldı. Büyük Millet 
Meclisi'de, hıdcmat-ı Vataniyye faslından bir maaş 
tahsis etti. 1928 de kendisine İstanbul meb'usluğu 
verildi. 1 925 de doğumunun 75. yılı Galatasaray li
sesi konferans salonunda parlak törenle kutlandı. Bu 
tören'in 5 şubat'da yapılışı, Hamid'in hakiki doğum 
gününün kendisi tarafından ela iyi bilinmeyişi yüzün-
dendi. Hamid törene Samipaşazade Sezai ve Halid 
Ziya Uşaklıgil'le birlikte geldi. Törende Sezai Bey 
Cenab Şahabeddin ve Sü.leyman Nazif konuşdular. 
Hamid'in cevabi nutku Ismail .!VIü�tak tarafından 
okundu. Hayatının son yıllarındaki diğer yıl dönüm
leri, umumiyetle Boğaziçi liselerinde Hıfzı Tevfik 
Gönensay'ın himmetiyle yapıldı. 

·• 1 ,. 

75. Yıl jübilesine gelirken Halid ziya 

Hamid 1937'de 12 Nisanı 13'e bağlayan salı ge
cesi saat biri beş geçe htaııbul'da .l\Iaçka Palas'ın 
zemin katındaki dairesinde öldü ' .  1 4  Nisan Çarşamba 
günü büyük törenle Zencirli Kuyudaki asri Mezar
lığa gömüldü. 

J� I ' , / / • P:� �l·Mt �j ı  r'("!".,JJ; ("�'-:' 
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Londra'dan gönderdiği bir mektup 

Hamid, Hayatının sonlarına doğru yazdığı 
Cazub bir şair isimli şiirinde oturmakta olduğu bu 
daireden şu mısralarla bahseder: 

Sanmayın yer katında bir lbodurum 
Açmışım gökyüzünde bir uçurum 

(Türklük mec. No 2 1 Mayıs 1 939) 

TÜRK EDEBİYA Ti TARİHİ 

Kabri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptı
rıldı. Kabir taşına "ÖLÜ" adh kitabından alınarak : 

Bu taş cebinlme benzer ki aynı makberdir 
Dıu sükun ile zahir deriinu mahşerdir. 

Mısra'ları yazıldı, ve taşın üstüne Hamid'in tunç
tan yapılmış bir başı konuldu. 

Abdülhak Hamid, eserle
Edebi Şahsiyeti rinde, doğu ve batı mede-

niyetlerinin zengin, dil kültür 
saiı'at, fikir ve inanış unsurlarıyla, tarihi, içtimai 
hayatlarını ve edebiyatlarını yan yana getiren bir 
tanzimat şairidir. 

Küçük şiirlerinde, bazı mısra'ları şiirin üstüne 
yükselen büyük manzumelerinde, devrinin nesir di
linde bir başarı sayı.lan sanatlı nesirlerinde;  nihayet 
Türk Tiyatro Edebiyatında, bir merhale tcşkilcden 
dramatik eserlerinde göze çarpan ilk vasıf budur. Şair 
bir tali' eseri olarak, eserlerinde toplanan, değişik 
milletlere mahsus, sosyal, tarihi, lisani ve estetik mal
zemeyi, bizzat b J  milletlerin yaşadığı ülkelere giderek, 
kendi kaynaklarından almıştır. İran, Kafkaslar, Fransa, 
Hindistan, Batı Avrupa ve İngiltere, onun san'atının, 
malzeme toplayıp eser verdiği ülkeler arasındadır. 
Hamid o şairdir ki ona örnek olan doğu ve batı şair
leri de bu edebiyatların en kalburüstü simaları, en bü
yük edebi dehalarıdır. Türk Edebiyatında Hamid'in 
tesiri altında kaldığı, belli başlı isimler, geriye doğ
ru, Nam.ık Kemal, Şeyh Galib ve Fuzfili'dir. İran 
Edebiyatında Hamid, Sadi'leri, Hafız'ları, Hayyam' -
!arı, Firdevsrleri tanımıştır. Batı Edebiyatında ise, 
sanatına örnek olarak, başta, Shakespeare, ve Cor
neille olmak üzere, Hugo, Racme, Goethe, Dante, 
İbsen gibi dehaları seçmiştir. Ancak Hamid yeryü
zünün bu dağınık ülkelerinde yetişen dehalardan ak
seden büzmeleri, kendi san'atının menşurundan geçi
rerek daha çok kendi eseri olan bir san'at ve uslub 
haline getirmeği bilmiştir2• Bu san'atın vasıfları ara
sında çeşidli bakımlardan bir "Romantik oluş" vardır. 
Hamid bazen şiiri tiyatrolaştınnış, bazen de tiyatroya 
bir hikaye çesnisi vermiş, bazen de tiyatroyu şiirleş
tirmiştir. Şekilde ve söyleyişte belirli kaidelere bağlı 
kalmak onun bazen yapmak istediği halde yapama
dığı bir harekettir. Hamid'de vezin, kafiye, hatta 
dil ve cümle kaygusu ekseriya ikinci plana bırakılmış 
kayıdlardır ki bazen birinci plana alındıkları da olur. 
Engin bir lirizm ile taşkın bir ilhamın fasılasız yaratıp 
söylettiklerini kaleme almak ve kaleme alınanlar üze-

Bir misal olarak Eşber gibi Corneille tesi
rindeki bir manzum (acia'da şark şiirinin tardiye 
şeklini kullanması, böyledir. (Bkz. Eşber 1. perde 
1. mecliı ve 1. perdeye ilave edilen sahneler S. 24/28 
Bundan başka: .. Duhter-i Hindu'da Şeyh Galip mer
humun Tardiyye'lerini andırır nazımlar bulunduğu,." 
ibaresi de Hamid'hi Şeyh Galib tesirini Avrupai ti
yatroda bilerek ve zevk alarak devam ettirdiğini gös
teren bir ifad�dir. (Bkz. Abdülhak Hamid, Eserlerimi 
naııl yazdım, Resimli ay Mec, Temmuz 1928) 
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rınde ancak nadiren işlemek Hamidane san'atın va
sıfları arasındadır. Şair manzumelerin birçok mısra
larında, yer yer şiiriyetin ifratına varmış ; Şiirde ul
vilik bu mısraların ruhu ; söyleyişde tezad san'atı bu 
ulviyetin kudretli ifade vasıtası olmuştur. Böylesine 
üstün mısralar yanında çok zayıf ve doldurma mısra 
yığınlarına yervermek de yine onun san'atının tezad
ların<landır. Bu tezadlar onun nesrinde, nazmında, 
tiyatro eserlerinde yığın yığındır. Birkaç misal olarak 
Makber mukaddimesinde : Kederiınin artması için 
sevinmek isterim deyen şair, ayni motifi Finten 
adlı dramında da şöyle kullanır : - Siz Avustral
ya'dan sevindirici bir haber ıni aldınız ki böyle 
kederli duruyorsunuz Ay:ıı tezad motifini Ha
mid bir defa da Hayd Park'dan geçerken şiirinde 
kullanır : 

Meserret görme k i s tenen ek dar hal i n de 
Beni seyret ki han danım ben ah ü zar halin d e  

Eşbcr'de bir mısra : 

Yarab bu ne mahşer-1 sukiinet 
dir. 
Yine makber mukaddimesinde bir cümle : Bu soğuk
luk yalnız benim kalbimi ibrik eder. (yakar) 
şeklinde söylenir. Tezadların şimşekleriyle söylenmeğe 
en elverişli eseri olan Makber'de: 

Kesm� yolum ey hayat-• katil, 
Ey mevt beni sıyanet e yle! 

Geçt i y ere ettiğim dualar 

Noksanı m ıyım kemalin in ben 

Tab u t  o hatib-i summ u ebkem 

Yağsın nesi va rsa kainatın 
LAkin b• derin sukut dinsin! .. 

gibi söyleyişler daha pek çoktur. 
Hamid, gösterişli kafiyelerden de hoşlanan bir 

şairdi. Bazı san'atlı nesirlerinde de kafiye kullanmak
tan hoşlanmakla beraber, Hamid'in bilhassa man
zum eserlerinde adeta düşkünü olduğu bir ses unsuru, 
şark edebiyatında en çok Türk şiirinin tekamül ettir
diği, Redifli ve Mukayyed kafiyelerdi. Bazı vezin
siz fakat manzum tiyatrolarını mukaffa diye vasıf
landırması da kafiyeden vaz geçmeyişinin bir delili
dir. Eşber'de Dara kızı Rokzan'a söylettiği :  

Senden daha anlı şanlıyı m ben 
İskender'e d� nişanlıyım ben 

gibi liarcalem kafiyelerden bile, Hamid uzaklaşama
mıştır. (Eşber. S. 48) Bunun yanında Sümru'nun 
söylediği : 

Cemıid kn:ı mukayyedimdlr 
Azad edecek benim yedimdlr. 

Gibi her bakımdan mukayyed kafiyeler, onu ayni 
eserde : 

Müclb ne hakaret� apansız 
Tarihi yazan benim yapan siz 
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gibi kafiye oyunlarına kadar sürüklemiştir. (Eşber 
S. 47, 162) Şairin "hesabsız vezinsiz, yalnız mukaffa 
bir eser" dediği Nesteren gibi "hem nesir hem nazım 
yahud da ne mensur ne manzum" diye tarif ettiği 
fakat yine mukaffa olduğunu belirtmeğe luzum gör
düğü Cüniin-ı Aşk tiyatrosunda ses, hemen yalnız 
kafiyelerle temin edilmiştir. 

Abdülhak Hamid'in henüz çok genç yaşlann<la, 
devrin edebiyat otoriteleri Namık Kemal ve Ekrem 
tarafından fazla medhedilmesi, eserlerindeki pürüzlü 
noktaların, ve Lir nevi haşivler yığını halindeki dol
durma mısraların ciddi bir tenkide uğramaması, Lü
yük şairin daha Avrupai, yani daha bütün falsosuz 
eser vermesine mimi olmuş halla eserindeki bu zaa
fın devamına vesile teşkil etmiştir. Bu bakımdan Yalı
ya Kemal'in Abdülhak Hamid'e dair yazısındaki : 

"Abdülhak Hamid'e en büyük kötülüğü cclcıı
ler dini bütün hayranları olmu�tur. Onun 
hayırlı dostları da şıırının kof tumturaklı ve 
dahiyane zannedip de lıakikatde laf gürültüsü 
olan taraf mı sevmeyenler ve gerçek şiir olan 
mıralarını sevenlerdir." 1 

"Frenkten mülhem bir yazı kadrosu getiren, 
Tarz-ı kadim-i şıırı bozub here ü mere 
eden, "şiir-i hakiki" 'niıı ne olduğunu idrak'e 
yazdığını iddia eden Abdüllıak Hıiınid'<le 
bu noksan olmayacaktı. :Frek şiirinin valıid-i kıyisisi 
manziiıne olduğuna göre oııda da manzume 
bir terkip halinde görükcekti; daha büyük 
bir manzume olan dram'a gelince, o artık hayale 
tıpkı frenk dramları gibi, bir maceranın terkibi 
gibi nakşolunacaktı. Halbuki böyle olmadı". 2 
Gibi görüşler ve tenkidler her kelimesi ile doğrudur. 
Hamid'in diğer mühim bir cebhesi, tıbkı Shakespeare 
gibi mütenevvi oluşudur. Onun şiirleri ve bilhassa 
tiyatroları, zengin bir tarih ve tefekkür kültürünün 
devamlı verimleridir. Dünya tarihinin, tarihde ad 
ve eser bırakmış, sayısız kahramanları, Hamidin eser
lerinde yeniden hayatı;, dönmüş, eski vazifelerini tek
rarlamış veya yeni vazifeler görmüşlerdir. Tarihin bü
yük cihangirlere b]e boyun eğmeyen gerçek ve mu
hayyel kahramanları; doğunun batı'nın yakın ve uzak 
asırlarındaki alim, şair ve feylesoflar, İran, Afganis
tan, Hindistan, Asur, Endülüs, İlhanlı, Osmanlı sa
raylarının çeşidli, tarihi maceraları ; tspanya'da Aralı 
mücahidleri, bu mücahidlere gönül veren İspanyol 
kızları, bu kızlan kendilerine ram olmuyorlar diye 
ölüme sürükleyen ihtiraslı papaslar; Hindistan'da 
İngiliz siyasetinin insafsızlığı; çağdaş Paris'in ışıklı 
hayatı, şen ve şuh kadınları; cazib eğlenceleri; Lond
ra'nın aristokrat salonlarındaki ihtişamlı hayat, siya
set ve asalet kayıdları; İngiltere'nin Kanada'nın kimi 
fakir, kimi zengin, kimi sefil, kimi tali'li, kimi saf, 
ve temiz kimi çılgın ve muhteris kimi ayık, kimi sar
hoş, kimi iri insan azmanı, kimi ufak, yaradılış gari
besi tipleri ve bütün bu tiplerde zalim, mazlfun, gü
len. ağlayan, yaşayan sürünen, duyan düşünen, araş
tıran ve tahlil den, biribirine yıldızlar kadar yakın 

ı - 2 Y.ahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, 
lıt. 1968, •• ı .s. 
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biribirinden yıldızlar kadar uzak, insan ruhları, Ha
mid'in eserlerindeki tarihi ve beşeri geçid resmi'nin 
ancak bir kısmıdır. 

Hamid hayatı gibi şairliği ve san'at anlayışı da 
günügününe uymayan san'atkardır. Onun birçok 
mısraları coşkun duygu ve tefektir mısralarıdır. Bir 
kısım eserleri çıplak tabiat güzellikleri karşısında duy
gulanan, kır hayatına vurgun bir ruhun terennümleri
dir. Bir kısım eserlerinde ise renkli, ışıklı ve gürültülü 
bir şehir hayatının zevki, hatıraları, ve bir nevi sar
hoşluğu yaşar. 

Bir kısım yazılan mefkureci, vatancı, milliyet
çi, hürriyetçi bir mütefekkirin bu fikirlerini yaymak 
için yazdığı gizli veya aşikar telkinlerin hareket ve 
heyecan sahasıdır. Bir kısım yazıları da alelade bir 
ahlak hocası davranışıyla didaktik kılıklı, manzum 
veya mensur eserlerdir. 

Bununla beraber, Hamidane san'atın yine en 
üstün vasfı, San'atı san'at için kabul eden anlayışıdır. 
Diğer taraftan zülme, haksızlığa, hürriyetsizliğe, halk
çılığa ve vatan müdafaasına dair bilhassa tiyatro
larında yaptığı çıkışlarda Hamid kendi devletini kü
çük düşürücü, atak ve aşın herakete tevessül etmemiş
dir. Onun tiyatro vasıtasıyla yaptığı telkinler· ve ten
kidler daha çok bir ima inceliği içinde dir. Nitekim 
Hamıd 1 883'de Bombay'a giderken, vapurun Mi
dilli'ye uğraması dolayısıyla Namık Kemal'le bir gö
rüşme fırsatı bulmuşdur. Kemal onun şiirini takdir 
ettiği ölçüde mizacını tenkid etmiş ve ona miskinlik 
isnadında bulunmuşdur. Hamid'in bu isnada verdiği 
cevap şudur : 

"Siz bana o gece miskin olduğumu yad etmiş
tiniz. Ben miskin değil, sakinim. Sukunum ise daimi 
değildir. Bir fırsat düşsün, görürsünüz ki, hiddet ve 
şiddetim de vardır. Ne hacet ! .  Asarımın istibdada 
taalluk eden cihetleri hiç de miskinlik eseri göstermez." 
(Hamid, Mektuplar C. 1 S. 5 ve devam) Hamid'in 
burada kasdettiği eserlerden biri Nesteren'dir ki 
bu eseri yüzünden, şairin karşılaştığı zorluklar, yu
karda belirtilmiştir. Hamid'in eserlerindeki fikri iç
timai ahlaki taraflar bile maksad için san'at anlayı
şından çok san'at için san'at atmosferi içinde gelişir. 

Şairin, yaratılışın sırları karşısında düşündüğü 
ve zihnini hırpalarcasına yorduğu zamanlar çoktur. 
Bu zamanlarda onun bilhassa ölüme ve ölümün de 
yaratıcısı olan Tanrı'ya karşı şiddetli haykırışları ol
muşdur. Bunlar düşüncenin aciz kaldığı anlara mah
sus feryadlardır ki Hamid onları benliğinde tutama
mış, yine mevzun mısralar halinde feryad etmiş, son
ra Tanrı'sının büyüklüğü karşısında sakinleşib türlü 
tövbelere ve düşüncelere dalmıştır1• 

Hamid'in eserlerindeki romantizmin bir tecel
lisi de şiirlerinde olduğu kadar tiyatrolarına da, bir 
tiyatro kahramanı olarak, kendini katmasıdır. Birlik-

Hayabnın ve fikriyatının türlü dalgalanışla
nna rağmen, maneviyata bağlı inanmış bir insan olan 
Hamid'in bu cephesindeki zenglinği tetkik için bkz. 
Dr. M. Kaya Bilgegil'in Abdülhak Hamid'in şiirle
rinde Leduni Mea'elelerden Allah I, lat. 1959. 
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de yaşadığı insanları, bilhassa sevdiği kadınları ve 
onlara ait hatıralarını bir defa da tiyatrolarında ya
şatmasıdır. Bir misal olarak Finten'deki Fesli adam 
Hamid'in kendisidir. Önce Nesteren'de eserin kah
ramanı Hüsrev'e söylettiği "hakaret reddolunur, mu
hayyerdir" sözünü burada kendisi tekrar eder. 2 
Yine mesela Cünun-ı Aşk'daki kadın kahramanların 
çoğu Hamid'in hatıralarıdır ; erkek kahramanların 
da bir kısmında yine kendisi vardır. 

Nihayet, Hamid'in edebiyata olan aşkı birçok 
aşklarından daha derindir. Paris dönüşü işsiz kaldığı 
zaman onu işsizliğin maddi, manevi sıkıntılarından 
bu edebiyat sevgisi kurtarmış ve Hamid, Sahra, Tezer, 
Eşber ve bir sefilenin hasbıhili gibi herbiri 
mutlak bir edebiyat aşkı İsteyen eserlerini bu işsizlik 
devresinde yazmıştır. Hamid bu edebiyat aşkını ve 
onun hususiyetini l 928'de Eserlerimi nasıl yaz
dıın. İsimli makalesinde bizzat şu şekilde anlatır : 

"0 zamanlarda edebiyat aşkı, bütün ar
zu ve itaatlerlınin fevkinde bir amir-i mutlak 
nıevkiinde idi. Herhangi nıenılekette olursa 
olsun mutlakıyetle istibdadın fıtraten alehdarı 
ve isyankarı olduğum halde bu edebiyat aş
kının nıüstebidliğine tahalDDlül ediyordum. 

Edebiyat aşkı, bediiyat aşkı demektir. 
Edebiyat aşkında ise yalnız nıehasin-i siiriyye 
değil, aşk-ı vazüe, aşk-ı vatan, aşk-i millet, 
aşk-ı insaniyet gibi hasenat-ı maneviyye de 
mündemiçtir." 3 

Abdülhak Hamid'in diğer bilinmesi luzumlu hayat 
ve san'at hususiyetleri, onun eserleri arasında belir
tilmiştir. 

Edebiyata aşık, vc-
E s e r 1 e r i ıud bir san'atkar olan 

Hamid'in Küçük Şiir
leri ; (Mektub, makale, kitab mukaddimesi ve hatı
rat şeklinde) nesirleri, ya manzum, ya mensur, yahud 
da nazımla nesri bir arada kullanarak yazdığı tiyat
ro eserleri büyük yekun tutar. Bu eserleri mensub 
oldukları edebi neviler dahilinde sınıflandırarak şöy
le bir sıra ile tanıtmakta fayda vardır. 

2 Nesteren S. 72; Finten S. 108 
3 Hamid, Eserlerimi Nasıl Yazdım, Resimli Ay 

mec. Ağustos 1928. (Sardanapal bölümü) 
Bu mevzuda diğer bir mutalaa, şairin 75. do

ğum gününde Süleyman Nazif'in şu cümlelerinde· 
dir: "Abdülhak Hamid ise san'atı ıan'at için ve 
yalnız ıan'at için tanımış, vatanı derin bir maha· 
betle sevmek ve vatanperverliğini daima izhar et• 
metkle beraber edebiyatı münhasiren ona hizmet· 
kar etmeği hatınna getirmemişti. Hatta Kemal'e yaz
dığı mektubların birinde der ki: Vatan! ... Vatan !. .. 
pek güzel fakat vatan mevzuunun haricinde de tas· 
vir edilecek mevzular yok mudur." (Bkz. Servet-i 
Fünun M. 19'25 12 Şubat 1925 S. 203) 



TURK EDEBİYATI TARİHİ 

Ş i i r l e r i  
ve 

Şiir Kitabları 

Hamid'in şiirleri Hep Yahud 
Hiç isimli bir kitabda top
lanacaktı. Adı yine bir te
zad motifi olacak bu kitab, 

şairin uzun süren edebi h
,
ıtyatı içinde gerçekleşmedi. 

Bu yüzden Hamid'in bir kısım şiirleri, mecmualarda 
gazetelerde ve müntehabat kitablarında kaldı. Şairin 
antoljilerde israrla yer alan, müstakıl şiirleri 1 884'de 
Hindistanda yazdığı Külbe-i iştiyak yine bir Hin
distan hatırası olan Kürsi-i İstiğrak ve 1 886'da 
İngiltercde yazdığı Hayd parkdan geçerken isimli 
Türkiye dışında yazılmış şiirlerdir. 1 

4 ocak 1 883' Tercüman-ı Uakikat'da neşredilen 
Kabr-i Selim-i Evvel'i ziyaret 2 manzumesiy
le daha Hindistan'a gitmeden yazmağa başladığı ve 
son şekli Sultan Selim manzumesiyle birlikte şairin , 
İlham-ı vatan adlı kitabında neşrolunan Makber-i 
Fatih'i Ziyaret3 şiiri de antolojilerin haklı olarak 
rağbet gösterdikleri manzumelerdendir. Bu şiirlerden 
ilk üçü şairin tabiat güzellikleri ile tefekkür'ü ve duy
duğu iç ve dış sesleri birleştiren, üstün bir şiiriyetle 
terennüm edilmiştir. Şiirlerin her üçünde de söze 
musiki katan mübhem bir ses unsuru, redifli kafiye
lerdir. Hayd Parkdan geçerken şıırıne, başta 
Ekrem ve Cenab Şahabeddin olmak üzere muhtelif 
şAirler tarafından nazireler yazılmıştır. Ayni şiirin, 
İngiliz milletini kasdederek: 

Aceb hürriyeti ey kuş, bu milletten mi öğrendin 
mısraı, o devrin nesilleri arasında hayli romantik duy
gular uyandırmıştır. Son iki şiir şairin Osmanlı bü
yüklerinin azameti karşısında duyduğu hayranlığı 
terennüm eder. Şairin Fatih için söylediği : 3 

Her ku9esinde dehriıa nim-ı beki-alsirm. 
Şiye.tedir denli•! ilem •eDİD meairm 

Sen•ia O padişah Jq ba iim.met-i nedbe 
Esmir 'balafltindir ebı.ir )'&clik&na 

. . . . .  
Yoktur HDln grübua ey neyyir-1 ma'ill 
Var t•9le-! dellidaa bin necm-1 tabdin 

Her dem � açıktır ebvib-ı • ..,... rahmet 
Türbencllr en ulm!. fethettlibı diyirıa 
istet' idin ld oı;.:.;_ • dU,menle yir yek-dil 
D� ill! rakibin Allah lcl!. a.iglna 

Bu tiirler için bakınız: Prof. Kenan Akyüz 
Bab teairinde Türk tiiri antolojisi, 3. baskı Ankara 
1970 

Kabr-i Selim-i Evvel"i Ziyaret tiirinin ter
cüman-ı l)akikat'deki adı Cedd-i emoed-i Hazret-i 
Şehriyari Sultan selim-i Evvel Türbesini Ziyaret tek
lindedir. 

3 Merkad-i Fatih-i Zıiyaret ıiirinin tahlil ve tet
kiki yolunda yazılmıt makale İçin Bkz. Hikme• llay
dın Fatih ve lstanbul Dergisi 29 Mayıs 1 953 5. 
1 - 1 O Ö. F. Akün Merkad-i Fatih"i Ziyaret manzu-

'" 

gibi beyitler böyle büyüklüklerden gurur duyan ha
fızalarda yıllar yılı yaşamıştır. Hamid çocukluk yaş
larından başlayarak ihtiyarlığının son yıllarına kadar 
şiir söylemeğe devam etmiştir. Daha Tanzimat yıl
larında, gerek şiir anlayışı, gerek iç ve dış alemi üze
rinde esaslı değişiklik sayılan şiirlerinde bu değişiklik 
Hamid'in hayatı boyunca sürmüştür. 

Onun şiir anlayışında zaman zaman eski Türk 
şiirinin şiir = Musiki anlayışı, yeni bir ifadeye bü
rünmüş görünür. 4 

Şiir o dar ld •em'lne ... ıer celUr mücllm 
Bir perde-dlr matribe-! cllve-s&adft 

.. . .  ' . 
Plılnde bir nldi-yı semavi kılar türcb 
Bir laltifl •üldit lfltlr rülıu •Üdaa 5 

gibi söyleyişlerinde böyle bir anlayış hiissedilir. Mak
ber mukaddimesinde söylediği : 

"En güzel, en büyük, en doğru şür; bir 
haki.kat-! müdhişenin tazyiki altında, hiç bir 
şey söylememektir. İnsan bizt kerre hatırına 
gelen bir hayali tanıyamaz, o kadar güzeldir; 
zihninden uçan bir fikre yetişemez o kadar 
yüksektir; kalbinde doğan bir hissi bulamaz 
o kadar deriıaclir; bu acz ile bir feryad koparır, 
yahud pek karanlık birşey söyler; yahud hiç
bir şey söylemez de kalemini ayağııuıı altına 
alıp ezer; bunlar şürdir. 
Cümleleri şiirin tarifinden ziyade bu mevzuda söy
lenmiş fantastik sözlerdir. Onun şiir anlayışında şe· 
kil yeniliklerinden başka, batıda münakaşası yapı
lan şiir anlayışlarından da bazı çizgiler hissedilir. Şiir
lerinin hepsi H<imidane olmakla beraber, şair yaşa
dığı müddetçe Türkiye'de vukua gelen Edebiyat Ce
reyanlarına, dil ve edebiyat yeniliklerine iştirak et
miştir. Hamid Servet-i Fünun devrini, Türk Edebi
yatında önce kendisinin denediği geniş ve serbest müs
tezad hareketlerini ve Milli Edebiyat Cereyanını ta
kibetmiştir. 

Başlangıçta lisan bakımından şiirlerinde bazı 
sade söyleyişler görülen Hamid'in gerek müstakil şiir
lerinde, gerek tiyatrolarında, zamanla alabildiğine 
kullandığı dil, Arabi ve Farasi kelimeler ve kafiyelerle 
yüklü külfetli bir lisandır. Bu bakımdan şiirde Namık 
Kemal ve arkadaşlarının telkin ettikleri sadeliği Ha
mid, uzun müddet umursamamıştır. Bu hareket Ha
mid'in birkaç bakımdan hatası olmuştur. Denilebi
lir ki Hamid'i en büyük şair tanıyan Servet-i Fünun· 
cular, lisan bakımından da onun yoluna kapılınca 
Türk dilinin sadeleşmesi tarihi büyük bir duraklama 
hatta gerileme devrine girmiştir. 

mesi T.D.E.D.C. Vll, S. 6 1 -1 04 Şubat 1956 Kul
be-i ittiyak manzumesinin bir tahlili de Pr�f. Meh
med Kaplan'ın Şiir tahnlleri, 1 kitabındanc!ı:-. lst. 
1 954°1969 

• Fatih ve Baki bahislerine Bkz. 
bacle, S. 28. 
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Avrupai Türk Edebiyatının en zengin bir hare
keti olan Servet-i Fünun Edebiyatının dil bakımından 
sadeliğe kıymet vermeğe !uzum görmeyişi üzerinde 
Hamid'in tesiri olmak çok tabiidir. Ayni sebeple Ha
mid, kendi şiirlerinin, kendi söyleyişiyle yaşamasına 
sed r,ekmiş ve ilerde görüleceği gibi, kendi tiyatroları
nın kendi Türkçesiyle sahneye konulmasına ebedi
yen mani' olmuştur. Büyük şair Türkçenin sadeleş
mesi için hamleler yapıldığı devrileri idrak ve bu ham
lelere elinden geldiği kadar iştirak ettiği zamanlarda 
ise artık çok geç kalmış bulunuyordu. Ömrü mace
ralarla dolu olan şairin hayatının son yıllarında şiir
lerine şahsi istırablarını da işlediği görülmüştü. Bil
hassa Avrupada alıştığı renkli ve ışıklı yaşayışı devam 
ettiremeyişi bunda tesirli olduğu gibi ; çok sevdiği 
ve kendine ait olmasından gurur duyduğu genç ka
rısı Lüsyen Hanun'ı başkalarından kıskanma vazi
yetlerine düşmek de onun şahsi ıstırabını arttırmıştır. 

Adeta eski Cem meclislerinin modern şiir anla
yL5ıyle ve Hamidane söyleyişiyle birleşmesinden do
ğan Devran-ı Mahabbet adlı, aruzla s�rbest söy
leyişinden başlayarak Gazub bir şair ve Gazub 
bir şiiri ti.kib isimli, kuvvetli ve hicranlı şiirlerinde, 
büyük şairin herşeye rağmen söyledikleri bunlardır. 1 

Hamid daha çocukken öğrendiği divan şiirinin na
zım şekilleriyle de şiir söylemiştir ; ancak onun Divan 
Şairliği hemen hemen şekilde kalmıştır. Bazı fikri ve
ya aşıkane gazellerinde Divan Şiiri estetiğinden an
cak sönük hatıralar vardır. Fuzuli gibi Şeyh Galib 
gibi hatta Nesimi gibi büyük divan şairlerinin unutul
maz sesleri Hamid'in ancak Makber gibi şaheserlerin
de ve birer mısra melodisi halinde, daha kuvvetli ve 
daha kaliteli tesirler olarak dikkati çeker. 

Şairin kitab halinde neşrettiği şiirleri ve büyük man
zumeleri de şunlardır. 

Bu kitabın adı, önce Belde 
B e 1 d e olacakken Belde-yahud Di-

vaneliklerinı(l 885) gibi, 
devrin modasına uygun bir isimle neşrolunmuşdur. 
Sahra'dan sonra neşredilmiş olmasına rağmen, Ha
mid'in, intişarından dokuz yıl önce meydana getirdiği, 
ilk şiir kitabı budur. 

Kitabda genç şairin Paris'de elçi katibi iken ya
şadığı maceralı hayattan akisler vardır. 44 sahife 
tutarındaki Divaneliklerim'de, şiirler kısmen batı 
şekilleriyle söylenmiştir. 2 Bazı manzumelerinde ise 
Hamid mısraları istediği gibi sıralamak, kafiyeleri 
istediği gibi mısraların sonuna yerleştirmek suretiyle, 

ı Bkz. Hıfzı Tevfik, Hamid'in son yılları; ıon 
tiirleri 

2 Abdülhak Hamid'in batı tarzında ilk man
zumesi, Divaneliklerim'de değil daha elçi katibi ola
rak Fransa'ya gitmeden Önce yazdığı Duhter-i Hin
du isimli Tiyatro eserindedir. Bu eserin 44-4 7 sa
hifelerindeki T enaggum adlı manzume: 

Ne hoş eyler mahabbeti tarif 
Şu garip hül:bül aşiyanında 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

bu yolda serbest davranan Fransız şairlerine uymuş
tur. Divaneliklerim'de intişarı tarihindenberi göze 
çarpan diğer bir alafrangalık, mısralarda Fransızca 
kelimelerin yer alması ve bilhassa Ftansızca kelime
lerle yapılan kafiyelerdir. Böyle kafiyeler ya doğ
rudan doğruya iki Fransızca kelime ile yapılıyor; 
yahud; 

Ne kadar aşk il! severdi beni 
Acaba timdi nerdedir Eugeni 3 

gibi kelimelerin biri Turkçe biri Fransızca oluyor, 
yahud daha ileri gidilerek; 

An-ı vihidde bin kadar römize ' 
D.ı. bin türlü b'i-hisab ekipaj 

�da bizen ıyin olur Elize 5 
Zir-i hükmünde pür-şitab ekipaj 

gibi Ftansızca kelimeler, yalnız kafiye olmakla kal
mıyor, Bi-hisab ve pür-şitab gibi Farisi terkiblcrine 
redif olarak ela ekleniyordu. 

Böyle Türkçe, Arabça, Farsça, ve Fransızca mü
lemma söyleyişler, zamanında, hayli hafif bir hareket 
olarak karşılanmıştı. Hatta Türk şiirine Hamid'Ie 
başlayan bu alafrangalık, daha sonra da bazı şairler
den iltifat görmesine rağmen hemen hiçbir zaman 
ciddi karşılanmadı. Nitekim Hamid'in de bu eserin 
neşri için dokuz sene beklediği görüldü. Buna rağmen 
umumiyetle Paris maceralarından, hafif ve fantastik 
bir lisanla bahseden, küçük manzumelerden müte
şekkil bu kitab, Piyasaya, Makber gibi, Ölü, gibi şa
irine saygı ve hayranlık getiren, üstün değerde ki
tablarla hemen ayni günlerde çıktı. Hadisenin Ha
mid'e hayli söz getiren tali'sizliği oldu. Ayni 
eserin Hamid tarafından yıllarca sonra yapılan mü
dafaası da şöyledir : "Şüphe yok ki ben bu eserde ken
dimi bir kadın şairi olarak gösteriyorum. Kadın şair
liğinde birçok evsaf vardır. Birincisi onun bir ibti
da-yı aşk olmasıdır ki, git gide vatan ve millet mer-

butiyetlerine müncer olur. 

Ben de guya idim zamanında 
Aşiyanımdı hir nihal-i zari'f 

• 
Gezdiğim demde gülistanlarda 
Beni yadındır eyleyen taltif 
Duyarım nefhanı ·hafif hafif 
Ruzigar estiğ·i zamanlarda 

Kıt'alarında görüldüğü gibi, Avrupai sarma kafiye 
tarzı ile kafiyelidir. 

s Divaneliklerim, S. 33 Eugenie = Öjeni, şai
irin bir müddet Paris'de beraber yaşadığı Fransız 
kacLnı 

4 Römiz = Remise : Üstü kapalı araba 

11 Elize = Elysee : Mitolojde, Cennet; Güzel 
yer, Paris'de bir saray 

Ekipaj = Equipage : Alay, takım, araba, takımı 
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Bundan başka bir güzel çehre, Hüsn-ı Mutlak'
dan bir zerredir. Onun Hilıkı da onu sevince mah
lukları sevmemesi nasıl kabil olur?" (bkz. Hamid 
Eserlerimi nasıl yazdım? Resimli Ay mec. Temmuz 
1928) 

(Bclde'den sonra yazıldığı 
s a h r a  halde, ondan önce neşrolu-

nan) Bu eser, yeni Türk 
Edebiyatımda Pastoral şiirin ilk örneği olarak tanın
mıştır. ( 1879) Divan şiirinin bir beyitte türlü güzel
likler toplayan şiir anlayışı içinde veciz ifadelerle söy
lenen çıplak tabiat güzellikleri, Hamid'in Sahra'sı 
ile bütün bir kitab'ın mevzuu olmuştur. Hamid bu 
eserinde, kır hayatını, bu hayatın dinlendirici güzel
liklerini, çeşidli manzumeler halinde terennüm eder. 
Sahra o hissi verir ki Belde'deki divanelikleri arasında, 
şehir hayatının uğultularından bunalan insan ruhu, 
bu şiirlerle, kırlara karşı duyulan özleyişi söylüyor. 

Sahra'yı teşkil eden manzumelerdc şekil ve ka
fiyeleniş bakımıııdan Bclde'dcki gibi serbest ve yeni
dir. O kadar ki bu eserin : 

Napne 

Bir zamanlar karirgihım idi 
Bedeviler gibi beyibanlar; 
Buna mücib de iştibihım idi; 
Nasd imrir-ı vakt eder anlar. 
Belde halkında görmedin bayt& 
Gördüpn ünsü ehl-i vahşette ! 
1Jedeviler · sukiia. u rihatte ; 
SürdüP- daimi ganemle sefa. 
Beledi -muttasd esir-l cefıi; 
lnti&t aleminde zulmetde ! 
Biri enclişeden aman bulmaz; 
Biri endişey!_ zaman bulmaz. 

Gibi 12  mısralık kıt'aları, Namık Kemal tarafından 
takdir edilmiş ve Kemal Vaveyli isimli meşhur va
tan şiirini, Sahra'nın bu kıt'alarına benzeterek ve 
mısra'larını (bazı farklarla) onun gibi kafiyclendirerek 
on bir mısralık kıt'alar halinde, bu tesirle söylemişti. 
Ke�al, Hamid'e yazdığı bir mektubda : "Sahra ya 
nazıre yapmak veya tabir-i sahihi ile peyverlik etmek 
emelindeyim. Nağmelerine bedel iki nevham var !" 
sözleriyle bu takdirini ifade etmişti.1 Sahra'da nağme 
başlığı ta5ıyan bu manzumelerden, başka mesela te
cessüs başlığı altında ve : 

Acebi kim şu sİmla.-1>er 
Kime &şık kime muğber? 
Tavrı pür-mini, hey'et!, side 
Ser-bade 
Kim şu basni-1 bl- hemd 
Aceb kimdir? n&�. 
Afitib izim-1 maiftb 

Bkz. Namık Kemal bölümü ve Fevziye Ab
dullah Tansel, Namık Kem�l'in mektuplan, il, S. 1 

O niçin c)lmamıf ıarlb 
Sebep ldmdir? 
Ne otarmq tek .. u..ı.a 
Ne HYdida? 
Kimi bekler keılİir-ıı deryada 
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Gibi aruzla serbest müstezad şeklinde söylenmiş man
zumeler de vardır; Ayni manzumede aruzun değişik 
vezinlerini kullanmak; yahud bu mısralara Jaket . . 
Tuvalet gıbi o yıllarda Türkçe'ye yeni giren Fran-
sızca kafiyeler koymak, yahud da Gölün kenarında 
diyecek yerde Lak'ın kenarıııda demek · Sahra'da 
iltifat ettiği o devir yeniliklerindendir. 

' 

Ma k b e r  
Hamidane söyleyişin ulvi 
şiir derecesine yükseldiği ilk 
eser Makber'dir. Makber 

Hamid'in ölüm karşısındaki ruhi ve fikri feryadların: 
aksettiren büyük manzum eserdir. ( 1 885 İst.) 

' 

Eser aruz'un Mef'Ulü Mefi'ilün Fa'Ulün vez
niyle ve 8 mısralık kıt'alar halinde söylenmiştir. 
Kıt'aların birinci, ikinci, beşinci, alımcı, ve sekizin 
ci mısraları, birbiriyle kafiyeli, yedinci mısra serbest 
ve üçüncü dördüncü mısraları da kendi aralarında 
kafiyelidir. Kıtalarda musiki, Türk Edebiyatında öte
denberi çok sevilmiş bir vezinle, yer yer çok iyi an
laşan kelimelerin ve her kıt'a da beş defa tekrarlanan 
(Umumiyetle redifli) kafiyelerin ahengiyle temin edil
miştir. 

Bu eserin vezninde, birçok mısralarının söyleni
şinde, kafiye ve rediflerinde, hatta duyuş ve düşünüş 
aleminde Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u ile Şeyh 
Galib'in Hüsn ü aşk'ından hatıralar duyulur. Bazı 
mısralarında ise, Divan Edebiyatıııın daha eski asır
larıııdan aksetmiş sadalar var gibidir. 
Bir kaç misal olarak Makber' in : 

Gördüm yiizünü türi.b içtade 
Gelelim aradım -kitab içinde 

Gibi mısraları. ,  XIV. asır i\ıcri şairi Seyid Nesim!'niıı 
Gördüm senl hem. felekde yddız 
Buldum seni hem ldtib içinde 

gibi söyleyişlerini hatırlatır. Yine Mak�r'ddu 
Ey yar ,a nev-balıir •ensha, 
Ben anlıyorum ld yir •ensla 

mısralannda, Leyla ve Mecnun'daki 
Bende o!an itklr sensia 
Ben bod yokum ol ld vi.a' ıeosla 

gibi söyleyişlerden akisler his.wlunur. Makbet'iıt, 
Çık F&tuna Wıdden 1oyün et 
Yidımdald ballia!, devim -

nusr!larıyta Fuzult'nin 
Hal-1 clUlal bana beyisı et 
EsriM pU,enın!o-ıyiA 41: 
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r&�etme bu rin söyle bir söz 
!le= !ı:ıtedm:ı ih öyle bir 9Ö:C 

\'bferAlan Şeyh Galib'in 

Zc:metme ld 96yle böyle blr söz 
°'! ısec dahi 196yle bayle bir •Kz 

1 
sözlerini Ahenk bakımından hatırlatır. Abdülhak HA- 1 
mid'in 

Str etmedi ve:diğlm devilu 
Geçti yeıre ettiiim c!ualar 
Gördük •�:Ü ey Hakim-l Mutlak., 
Ey !=atala!'! veren fiWar 

ŞiUyetleri, Şeyh Galib'in Hüsn ü aşk'ındaki 

G:!= :ıa!dı ba çi:-!ıdea gedilar 
lF�::"C kaldı itnilar 
0.:..-maıı mı o ihdler vefllar 
Geçme: mi o ettiğim duilar 

mısralarının ahengindedir. 1 Divan Edebiyatının 
en büyük şairlerinin en güzel eserlerinde kullanılmış 
ve bir milli musiki değeri kazanmış, bu tarihi söyle
yişin Makber'de yeni bir hamle göstermesidir ki bü
yük bir şiirin daha kolay söylenmesini ve bir aks-i 
sacla güzelliği taşımasını sağlamıştır. Bunun yanında 
Makber'deki 8 mısralık kıt'aların kafiyelenişi şekil 
bakımından Avrupaidir. Ayrıca Makber'in bir tefek
kür heyecanıyla söylenmiş bir çok mısraları, muhtelif 
Avrupalı şairlerin ölüm ve yaradan karşısındaki cesa
retlerinden akisler taşımaktadır. 

Makber Abdülhak Hamid tarafından, ilk karısı 
Fatma hanımın ölümü <>cısıyla�yazılmıştır. Bu ölümün 
mukadder oluşu karşısında, daha felaketten önce bir 
buhran atmosferine giren şair, Makber'in birçok mıs
ralarını karısının ölümünden evvel, Hindistan'da söy
lemiş bulunuyordu. Eser Beyrut'ta bu müstesna kadı
nın toprağa verildiği şehirde tamamlanmıştır. Mak
ber'de yer yer Divanelilerim şairinin, vicdan aza
bına benzer istırapları yanında, en çok öleceği sırada 
sevilen genç bir kadından ayrılışın hicranı duyulur. 

Hamid bu uzun manzumenin her mısraında 
hatta her kıt'asında muvaffak olmuş değildir. Ancak 
yer yer öyle üstün bir söyleyişe ulaşmış; bilgi ile, te
fekkürle ıstırabla olgunlaşmış bir ruhun öyle hicran
larını mısralaştırmıştır ki bunlar ölüm karşısında, 
belki tufandan beri aciz ve ıstırab duyan, bütün in
sanlığın şiiridir. Hamid bu eseri ile ölüm karşısında, 
şairar.e bir çıldırışın feryadlarını tespite muvaffak 
olmuş ; bu feryadların her mısraında, şair bir defa'da 
kendisi ölmüş gibidir. Okuyan, bazen Hamid'i mezar
da Fatma Hanımı nurdan bir servi halinde, onun 
mezarı başında ağlıyor görür. Şair büyük matemine 
etrafını çevreliyen bütün varlıkları iştirak ettirmiş, 
Makber'de Hamid'le beraber bütün tabiat ağlamış ; 

1 Hamid'ni Makber'i ile Fuzulinin Leyla vü 
Mecnun'u Şeyh Galib"in Hüsn ü aşkı arasındaki 
bağlılık hakkında tafsilat için,, Bkz. Fevziye Abdul
lih Tansel, Makber'de Leyla vü Mecnun ile Hüın 
Ü aık �esirleri: Ülkü M. 59-60 1 938 
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ve kelimeler hıçkırık sedası vermiştir. Makber'i vü
cuda getiren kıt'alarda, şair bazen düşünür, bazen 
haykırır, bazen isyan eder, bazen de bütün varlığıyla 
acizliğini duyarak susar ve Tanrıdan özür diler. Bu 
eseri okuyan şu hakikati anlar ki elde mevcud ve her 
derin düşünceyi, her heyecanı veya her feryadı ifadeye 
yetişmez sanılan kelimelerle (hatta dar ve ananevi 
bir vezin ve şekil inzibatı içinde) en ulvi feryadlar, 
en yüksek fikirler, ve en çılgın heyecanlar kolayca 
terennüm edilebilirmiş 2 Makber baştan sona ölüm 
teması üzerinde yazılan bir eserdir. Aynı eserde, yer 
yer ölüm ve hüsün karşısında sofiyane bir ifade kulla
nılması, Fuzuli'nin ve Galib Dede'nin tesiriyledir. 
Şairin Belde'nin müdafaasında ileri sürdüğü sevgi
liyi Hüsn-ı Mutlak'dan bir zerre olarak kabul edişin
de ayni tasavvuf kültürüne dayandığı anlaşılır. 

2 Eski yeni Türk Edebiyatının ,iirden en İyi 
anlayan bir müdekikki olarak Ya•hya Kemal, Mak
ber'de en ziyade şu kıt'a yı beğenir: 

Bir gün dedi ıstırab iç·inde. 

- Ben ölmeğe gelmişim bu Hind"e 

Ölmek dedi kahkahayla güldüm. 

Duydum ki fakat içimden öldüm, 

Etti'k biz o anda nim-zrde, 

Nefretle veda' Hind ü Sind'e, 

"Kaldım mı } demişti, yolda bir gün 

Hindistan" ın denizlerinde } "  

Ve daha bazı mısra'lar seçer. Bu beyeniş ve büyük 
fairin Ölü ve Makber hakkındaki görüşleri için, 
Bkz. Edebiyata dair, S. 197-208 İst. 1971 Siyasi 
ve Edebi portreler S. 1-S, lst. 1 968 

Diğer taraftan, "Makber'in mevzuu ne kadar 
basit. Mevzuda basitliği yüksek ve asil san'atının 
fiarı addeden eski Avrupa Klasikleri, yalnız bu iti
barla Makber'e hayran oluyorlardı. Racine"in Bere
nice'inde bile mevzu ancak bu kadar sadedir." Kırk 
sene evvelki Türk adetlerine göre henüz pek genç 
evlenmiş bir İstanbul kızı 26 yaşına doğru valide ol
duktan sonra teverüm etmiş, Allah'ın rahmetine ka
VUfmuş. 

Hiçbir mersiye, hiçbir aşk hikayesi hiçbir fa
cia bu kadar sade vak'a halinde tecelli etmemiştir." 
" • . • • • • •  Zevzesi genç, çocukları sevimli, birlik
te sabah kahvaltısı ettikten sonra, genç anne piyano 
çalıyor, çocuklar oynuyorlar. Genç baba o kadar 
mes'ud ki, bu kadarcık saadetinden ağlıyor, göz yaş
larını göstermemek için batka bir odaya geçiyor. 
". • • Bu güzide Kadın melekuti bir mahluk, iyi va
lide, iyi zevce, büyük bir aileden. Zamana göre çok 
müterakki. Bir Fransız kadını ne derse anlıyor, bir 
İngiliz kadını ile sohbet edebiliyor. Kocası ile be
raber gittiği Hindistan'ın yerli lehçesini de öğ
reniyor. Hasılı çok mükemmel ve hiç fevkalade de
ğil" (Bkz. : Yahya Kemal Edebiyat'a dair S, 1 919  -
200) 
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M A K B � lt. • den 
Eyviih, ne yer ne yir bldı 
Göulünı dolu iih ü zar kaldı. 
Şiınd! buradaydı, gitti elden, 
ı;itti ebede, gelip ezelden. 
Ben - gittim, o hiksir kaldı; 
Bir kGıede tirmilr kaldı; 
Bak? o enis-i dilden, eyvih, 
Beyriit'ta bir mezar kaldı. 
Makber, sonudur dekiiydan bu 
Bir sırr-ı gan",bi Hilikin bu. 
Bir n6r ki meyi-edince. ha� 
'tıunekte 9u bir yıp türi.be. 
En yükseğidir 9evihllu.n bu, 
En müdhitidir hakiyıkua bu. 
Bedblht, o haklybt anla9ılmaz, 
Şinın bu, cihanda liyıkm bu. 
Git�, nazarımdan ah, gitti .. 
Bi-maksad ü bi-günih gitti ... 
Her ferd cihanda birdir ammt 
Bir tine değildir öyle, biti• 
Bir tine idi o mih, gitt,L 
Aylarca olup tebih gitti. 
Görsem yeridir seni karanldı:, 
Nurum benim ey İlib, gitt! 1,. 
Çık Fitim@. Lihdden kıyim et, 
Yıidımdald hiliııe devim et. 
Ketm-etme bu rİ.zı eöyle bir Pst 
Ben isterim ah, öyle bir eöz. 
Güller gibi meyl-i ibtidın et. 
Diğ·!_ diJ'e çire bul, ıcıı,erim et 
Bir tatlı bakışla, bir gülilfle, 
Eyyim-ı bsyitlln! temim et. 
B!-�de gördü çok cefalar, 
Bigi.De bulundu atÜlar. 
Ben _!leyllyeyim büyükae devran? 
T�siri nedir küçükse insan? 
Kir etmedi verdiğim devilar, 
Geçt! yere ettiğim d-.'ilar; 
Gördük seni ey Haldm-1 m-.tlak ! 
Ey bastalal'! veren tiralar ı ... 
Sen HiHk•m•zeın, ettik ima., 
Bir sende bw-.r bu ye's piyan 
Sen varken olur m-. ihiret - yok? 
Yok 9üphe ki sende matrifet çak. Duydum, seni istiyor bu vicdan, 
Bildim, sana vasıl oldu cimut. 
Tekrir buyur fakat hayia.n, 
Can ver ona vermedinse derman. 
Ey ya•, şu ı:ıev-bahir sensin, 
Ben anlıyorum ki yir sensin 
Ettikçe aigih bahr ü bette ' 
Birden sanırım ki bazı ke:re 
Meıcerdeki riizgir sensin ; ' 
Atlar, derim qkbir sensin, 
Türben görününce aıılarım ki, 
ÖMilm. baaa tür� •�•m, 
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Makber'de hemen hepsi ayni güzellikle olmamakla 
beraber, yukardaki kıt'alar biçiminde 295 kıt'a vardır. 
Herhalde Makber Hamid'in kendi tabiri ile en büyük 
mahşer olan ölüm karşısındaki insan'ın ve insan 
aczinin mühim ve edebi terennümlerinden biridir. 
Makber'in diğer kuvvetli bir bölümü de bu eserin 
Mensur Mukaddime'sidir. Tanzimat yıllarındaki 
yeni fakat san'atlı Türk nesrinin, güzel bir örneği olan 
Makber Mukaddimesi, yine Hamidane tezadlarla şim
şeklendirilmiş, hareketli bir nesirdir. Duygu, görgü, 
bilgi ve düşünce unsurları ile söz san'atlarının muvaffa
kıyetle birleştirildiği bu nesir tam veya parça olarak 
birçok anto�ojilerde yer almıştır. 

( 
Hamid'e Makber'i söyleten azab, ıstırab ve hatı-

ralar, bu eserin arkasından ayni yolda, daha başka 
eserlerin de yazılmasına ve neşrine vesile olmuştur. 
Bunlar, Ölü (1885), Bunlar O dur (1885) ve 
Hacle (1886) isimli eserlerdir. Ancak bu eserlerin hiç 
birisi Makber'le ölçülecek değerde ve Hamid'in şaha
ser eserleri arasında değildir. 

Ölü : Yine Fatma Hanım'ın ölümü acısıyla ya
zılan, ölü, şairin, ölüm ve mezar önünde, daha durgun 
daha ağırbaşlı, duygu ve düşüncelerde söylediği man
zumelerden mürekkebdir. Bu eserde, Makberdeki ruh 
buhranları durulmuş ve şairin matemi daha vakur 
bir ahenk almıştır. Ölü, kaside şeklinde ve bir nevi 
Tercii-bend çeşnisinde söylenmiş 16 şar beyitlik 10 
manzume halinde yazılmıştır. "Çünkü bendler, Bey· 
rut'ta ölen sevgili'nin ismini lafzen değil fakat ma'nen, 
ayni ahenkle tekrar eden birer beyitle bağlanıyor." 

Hamid'in Makber atmosferi içinde yazdığı eser
lerin en güzeli, uslubu ve fikri değeri üstün olanı, bu 
ölü manzumesidir. (ölü, Makberin 1 922'de yapılan 
ikinci baskısında "bütünlenmiş olarak" Makber'le 
bir arada basılmıştır.) 

Bunlar o'dur : Hindistana, Hindistan'ın tabii 
güzellikleri karşısındaki duygulanmalara ve Fatma 
Hanım'a ait hatıralarla terennüm edilmiş küçük bir 
şiir kitabıdır. İçinde 19 manzume vardır. Bu şiirler 
Makber'den önce söylenmiş fakat Bunlar O'dur, 
isminden de anlaşılacağı gibi, Fatma Hanım'ın ziyağı 
atmosferi içinde neşredilmiştir. (1885) Bu eserdeki 
Tecelli yahud teselli, şiiri, Hamid'in antolojilere 
israrla alınan, ahenkdar manzumelerindendir. 

Hacle : Makber'in arkasından yazılan eserlerin 
en zayıfı, Hacle'dir. Hacle de ölü gibi, kadside şeklin
de bölümlerden mürekkep 21 sahife tutarında bir man
zum eserdir. Şair bu eserinde bir gelin odası tahayyül 
etmiş, yeni bir izdivAcın hayalini kurmuştur. Fakat 
ayni odaya Fatma Hanımın hayali daha kuvvetle 
hakimdir. Şair bu iki hayal arasında, ruhi bir geliş 
gidiş içindedir. Bu ruh dalgalanışı, dil ve söyleyiş bakı
mından da Hacle'nin yazılışına aksetmiş gibidir : 
Hacle, gerek dil, gerek söyleyiş bakımından, Makber'in 
ve Ölü'nün seviyesine yaklaşmamıştır. Aynı eserde : 



938 

Şair diyorsunuz bana siz bu pek garlbdir 
Yaadlkça ben içimdeki süz u güdlzdan 

Gibi girizgahlarla yapılmış, "Şair tarifi" gibi başka 
temlere atlayışlar da vardır. Hacle'nin oldukça kuvvetli 
bir bölümü olan bu parçada Garb'ın bilhassa Victor 
Hugo'nın tesiri ayrıca ·dikkati çeker.' Hacle'nin de ya
zılış tarihi 1 885 sonu ve basılışı 1886'nın ilk ayındadır. 

Bir Sefilenin Hasbıhali : Hamid bu eserine 
önce Kahbe adını koymuştu. Fakat eserin ilk baskısı, 
Bir Sefilenin hasbıhali, adıyla neşrolundu. (1886) 
Victor Hugo'nurı sefillerindeki Fantine tasvirinden 
ilham alınarak, yazılan bu eser, bir genç tarafından 
aldatılan ma'sum bir köylü kızın feryadları ve la'net
leri halindedir. Eser monoloğ tarzında manzum ve 
mesnevi şeklinde yazılmıştır, içinde mensur kısımlar 
da vardır. 1925'de Yine Kahbe adıyle neşrolunan bu 
eserin talih'siz kahramanını Hamid bizzat gördüğünü 
ve ıstırabının şahidi olduğunu söylemektedir. 

Garam : Hamid'in yine mesnevi şeklinde yaz
dığı Garam, Çamlıea'da yaşanmış bir aşk macera
sının hayali vak'alarla ve felsefi düşüncelerle birleş
tirilmiş, romantik hikayesidir. Garam, Makber'den 
önce yazılmış ve yaratılış, varlık yokluk ölüm ve ölüm
den sonrası, gibi problemler üzerinde duruşu ile Mak
ber için bir hazırlık olmuştur. Eser şairinin, Makberle 
gelişen ve olgunlaşan felsefi şiir kabiliyetinin, daha 
iptidai bir örneğidir. 

1876'da yazıldığı bildirilen 1 91 3  yılında, Şehbal 
mecmuasında tefrika edilen Garam'da, ayni zamanda 
Türk Edebiyatına, Fransız Edebiyatından akseden, 
verem edebiyatının da ilerde ve bizzat Hamid'in eser
lerinde, çok daha ciddileşecek bir başlangıcı vardır. 
Hamid'in diğer manzum eserleri arasında : 

Bıila dan bir ses ; Şairin daha birçok eserlerinde 
tesiri görülen Victor Hugo'nın, Dieux: Allih, adlı 
eserinden alınan bir ilhamla yazılmıştır. Duraksız Hece 
vezniyle ve nazım cümlesinden çok nesir cümlesiyle 
söylenen bu 1 88 mısra'lık eser, semaya yükselmiş bir 
ruhun, dünyaya bir hitabcsidir ki Hamid'in felsefi 
eserleri arasında sayılır. (191 1 ?) Bu manzume de şai
rin sadece mukaffa dediği hayli ahenksiz bir uslubla 
yazılmıştır. 

Onun diğer bir eseri, anneşine ait hatıralarla söy
lediği Validem" isimli uzun manzumesidir. : Çerkes 
dağlarında asil aileden 1 zengin giyimli bir kızla, bir 
çoban sevişiyorlar; bir kızlan doğuyor. Bu kız beş ya
şına gelince babası hatta annesi gibi çoban oluyor. 
Fakat bir çoban köpeğinin himayesine bırakılan bu 
kızı; beyaz esir ticareti yapanlar, kaçırıyorlar. Kaçı
rılan bu hür dağların kızı, İstanbul'a getiriliyor. Çam
lıca'da bir köşk'e satılıyor. Bu kız Hamid'in annesi 

1 Çerkezler arasında bir inanıf, bu kavmın 
büyük ekseriyetinin asil ailelere mensub oldukla
rmı söyler. 
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Münteha hanımdır ki o da Hamid'in babası ile bir 
aşk sonunda evleniyor. Annesinin vefatına kadar, bü
tün hayat hikayesi anlatılan bu eserin sonunda, balkan 
harbi acısıyle ve vatan anne için söylenmiş bir bölüm 
vardır. ( 1 9 1 3) 

Hamid'in diğer bir vatan şiirleri kitabı, lıham-ı 
Vatan'dır. ( 1 9 1 8  İst.) Bu kitab'da şairin, milli kahra
manlık şiirleri, vatan sevgisi şiirleri ile evvelce neşro
lunmuş bazı eserlerindeki ayni temde şiirler ve mensur 
parçalar vardır. Bu eserin en güzel iki parçası "Kabr-ı 
Selinı-i Evvel'i Ziyaret" ile "Merkad-i Fatih'i 
ziyaret" manzumcleridir. Bir de birzamanlar beste
lenerek terennüm edilen uzun müddet dillerde kalan ; 
1887 Türk-Moskof harbi dolayısıyla söylenmiş : 

Düşman geliyor maksadı ifna-yı vatandır 
Karşô duracak azmine ebna-yı vatandır. 

nakaratlı ve bir Neşide isimli vatan manzumesidir. 

Şairin Tayflar geçidi adını verdiği bir başka 
eser; sonsuz bir mezarlıkda, tarihde ad bırakmış, bir
çok büyük simaların tayfları arasında geçen manzum 
bir muhaveredir. Eserde şairin İlhan ve Turhan adlı, 
tiyatrolarındaki belli - başlı şahıslarla, diğer bazı dün
yaca meşhur adamların tayfları, tarih, dünya ve ahi
ret problemleri üzerinde konuşurlar. Eser Hamid'in 
tarih kültürünü, konuşturduğu simaları, hayatları, 
hareketleri, felsefeleri ve insanlık tarihindeki rolleriyle 
iyi tanıdığını gösterir. Bu eserde dikkate değer bir nok
ta, Dante'nin Hamid tarafından imana getirilişidir. 
Kısmen fantastik, bir mahiyet taşımakla beraber, bu, 
Hamid'in Dante'ye yakışmayan bir hatasına cevabıdır. 
Hadise şudur : İslam dünyasında bütün müslümanların 
Hz. İsa'yı peygamber tanımalarına mukabil, Avrupa'
da Renaissance edebiyatının kurucularından sayılan 
Dante, Hz. Muhammed'le İslam kahramanı Ali'yi 
Comnıedia adlı eserinde cehennemde tasvir edecek 
kadar, çirkin bir taassub gösterir. Tayflar Geçidi'nde 
bir sahne Hamid'in bu taassuba isyanıdır. Eserde 
Dante'nin tayfı göründüğü an, İslam feylesofu Sa'di'
nin tayfı, ona haykırır : 

Vay Dante ! Sen misin? Koca dahi-i müfteri ! 

Sa'di, Dante'ye : senin gibi şeytandan daha şerir birisi 
varken, insanlığın efendisini, nasıl cehennemde düşün
dün ? !  Diye çıkışır. Anlaşılar ki Dante'nin Hz. Muham
med'e düşmanlığı, kıskançlıktandır. Sonunda Floran
salı şiir hakikate erer. 

Sultan-ı Enbiyaya'dır elbette biy'atim 

Diyerek müslüman olur. Bu ayni zamanda İslam 
sevgisinin bir feveranıdır. Nitekim, onun diğer eser
lerinde de bir Allah ve Peygamber sevgisi, hatta bir 
tasavvuf terbiyesi'ne büyük yakınlık hissedilir. 1 

ı Hamid'de Allah fikrinin ve fslamın kap
ladığı yer İçin Bkz. Dr. M. Kaya Bilgegil, Abdül
hak Hamid'in şiirlerinde lediıni meselelerden Allah, 
tat. ı 1959 
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Bu seriyi ve Tayflar geçidi'ni takibeden diğer bir 

eser, RUhlar'dır. Ruhlar müstakil bir eser değil, Tayf
lar geçidi'nin bir devamı "Esir içinde ölenlerin bir 
muhaveresi" <lir. "vak'a semada geçer. Fakat seyre
derken gözlerinizi silerseniz, anlarsınız ki ayaklarınız 
toprağa basıyor. Kulaklarınız son senelerinizin uğul
tusunu işidiyor." "Dudaklarınızda son felaketlerimi
zin acılığı vardır." 1 

Filhakika Hamid bu eserinde bizim Birinci Cihan 
Harbi felaketimizi seslendirir. Eserde Hz. Muham
med'in ruhu yine Türk Milletine hitaben : 

Dinen ve mezbeben size mariiz iken vüak 
Cari nıiyanenizde leiınine bir nifak 

Lizıın değil sizin beni addetmeniz Nebi 
Siz çünkü oldunuz benim indimde ecnebi 

gibi çok acı sözler söyletir. Bu hitabe o lisanla yazıl
mıştır ki, yazıldığı devir için de doğru olmakla bera
ber, sanki Türkiye'nin birinci değil İkinci cihan har
bindeki ve ondan sonraki içtimai sarsıntıları dile gctir
mıştır. (İst. 1922) Tayflar Geçidi serisinin son eseri 
Arziler'dir (1925 İst.) daha İlhan ve Turhan oyun
larının esas kahramanları olan Timurleng'in babası 
Kanbur'la onun karısı Dilşad, Ruhlar adlı eserin de 
kahramanı olduktan sonra 40. asırda yeniden dünyaya 
geliyorlar ve yine manzum muhavere tarzındaki konuş
malarına devam ediyorlar. Eserde Hamid'in geleceğe 
dair tasavvurları konuşuyor. Eser 40. asır tekniğinin 
adeta fezayı kaplayacağı ve insanlığın daha çok maddi
leşeceği felsefesindedir. Şu şartla ki, konuşmalar hala 
20. asrın ve daha mühimmi Hamid'in lisanıyladır. 

Hamid'in diğer manzum bir eseri ; Yabanc• 
Dostlar'dır. Bu eser önce birbirini müteakkıb iki K.ü
çük kitab halinde neşrolunmuş (1924-1925) ; sonra 
yine 1925 Nisanında Servet-i Fünun'da 3 bölüm olarak 
tefrika edilmiştir. Yabancı Dostlar, Hamid'in en za
yıf eserlerinden biridir. İçinde muhtelif anız vezinleri 
denenmiş ve Milli Edebiyat cereyanına uyularak, bazı 
kısımları safi türkçe ile yazılmışsa da bu deneme mu
vaffak olmamıştır. 

Birinci Dünya Harbi sonunda kaleme aldığı man
zumelerden meydana gelen Yadigar-ı Harb isimli 
eseri ise Hamid'in ancak ısmarlama şiir yazmak kabi
liyetinde olmadığını göstermesi bakımından ehemmi
yetlidir. (İst. 1919) 2 

* 

ı Yahya Kemal : Edebiyata dair, s. 191  
2 Hamid'in küçük şiirleri, neşrolundukları ga

zete ve mecmualardan derlenerek; temlerine göre 
sınıflandırılıp, kronolojik sıraya konularak, lst. 
Ün. Edebiyat Fakültesi mezuniyet tezi halinde Nurten 
Kızıltaf tarafından biraraya getirilmi,tir. No 240, 
1957 

Hamid'in kendisine kaside yazdığı 
U. Sultan Abdülhamid 
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Nihayet devrinin, yalnız Türk edebiyatında değil, 
dünya edebiyatındaki bir modasına uyarak, Zilim 
hükümdarlar aleyhinde eserler yazmış bir tiyatro 
müellifi olan Hamid'in çok alaka çekici bir manzumesi 
1970 de neşrolunmuştur. Bu Sultan İkinci Abdül 
Hamid'e uzun ömür ve ilahi yardım dileyen bir Kasi
de'dir. Ilu mühim manzumesinde Hamid, mensub 
olduğu devlete ve onun hükümdarına, samimi bir 
şekilde hürmetkardır. Hatta hükümdarın doğumunun 
50. yılında yazdığı kasidesinde Hamid hükümdarlık 
müessesesine inanan bir lisan kullanmaya luzum gör
müştür. 

Sultan Hamld'e malik ü meml\ık olan hu halk 
Hiçbir zamanda bekleyemez rehber-! dlger 
Mubtiicdır bir öyle rehikare mutlaka 
.iıem bu sü,-be-sü bazer-enğk reb-güzer 

Alemde bi'-inıin cemaat ne iş görür 
fnıışgl•r i,.ı:ubn.,� bHJc:um .. t :mtdt" 1"1eier. 



gibi beyitlerle dikkati çeken bu kasidenin 189l'de 
Londra'da kesif bir siyasi hava içinde yazılması aynca 
mühimdir. 1 

Hamid günün zor şartlan içinde, Türkiye'nin 
ancak Sultan Abclül Hamid'in rehberliğiyle büyük 
bütünlüğü kaybetmeyeceği inancında görünmektedir. 

* 

Tanzimat Devri EdebiyAtı
nın en büyük şAiri bilinen Ab

Tiyatro Eserleri dülhak Hamid'in, tiyatro ne-
vindeki eserleri, şiirlerinden 

daha geniş bir yer tutar. Tiyatro'yı, vatan, millet, 
halk ve hürriyet sevgisi için canlı vasıta ve bir mek
tep telakkı eden Namık Kemal bu edebi nevi'den ne 
ölçüde faydalanmışsa; tiyatroların yarattığı ve 
yaşattığı insanlarla, insan cemiyetlerin-in zengin 
macerasını onlarla birlikte yaşamak ihtiyacıyla dolup 
taşan Hamid'de bu edebi nevi'den o ölçüde faydalan
mıştır. Hamid'in tiyatroları, fikri tiyatro çeşidinin 
Türkiye ölçüsündeki üstün eserleridir. Zengin hayalli 
şılirin, tarihin en eski maceralanndan gelecek yılla
rın muhtemel hayatına kadar, çeşidli tarih ve hayat 
vak'a ve tasavvurlarını sahneye koyması insanlığın 
uzak ve yakın macerasından, edindiği fikirlere bir 
hayat ve hareket sahası bulmuş olmasındandır. Bunun 
içindir ki Hamid, tiyatrolarının kendi zamanında Türk 
sahnesine konulabilmesi için, bir kayıd altına girmemiş, 
eserlerini, zaman, mekan, dekor ve diğer sahne imkan
larını dikkate almaksızın yazmıştır. Bu tiyatrolarda 
yaşayan insanlar kadar, ruhlar ve ölüler de vazife al
mıştır; Dünya tarihinin birçok büyükleri, yeniden 
hayata dönmüş; fikirleri, felsefeleri ve hertürlü kapris
leriyle, bir defa daha yaşamışlardır. Cinler, periler 
ruhlar, hayaletler, konuşan mezarlar, deniz ortasında 
fırtınalar, savaşan ordular; yanan, yakılan, yıkılan 
şehirler, sahne üzer inde kanlı çarpışmalar ; hedeflere 
ve heveslere doğru, at üstünde insan ezerek yürüyüş
ler; müdhiş dalgaların gemi güvertesine, içindeki in
sanla beraber sandal fırlatmaları, yıkılmış kal'a duvar
ları arasından, yere serilmiş düşnıan orduları içine 
muzafferane giren cihangirler ; Astır, Afgan, İran, 
Hind, Yunan, Arab, İspanyol, Türk-Osmanlı v.b. 
tarihi ve muhayyel kahramanlar; Finten le Cünun-ı 
Aşk'da olduğu gibi, bizzat yaşadığı ve içinde bulun
duğu devrin, İngiltere'sinin, Kanada'sının, Avustural
ya ve Hindistan'nının, Türkiye'sinin çeşidli tipleri, 
Hamid'in tiyatrolarında vazife alan, sayısız hayat ve 
hayal mahsulü kahramanlar arasındadır. 

* 
• 

Hamid bu eserlerinin bir kısmını aruzla, bir kıs
mını hece vezniyle, manzum olarak yazmış, bir kıs-

Bu mühim kasidenin bütünü, fotokopisi, il
mi ve tarihi tetkiki hakkında bilri için Bkz. M. 
Kaya Bilgegil, Abdülhak Hi.mid'in bilinmeyen bir 
manzumesi, Edebiyat f.!'külteııi Derriai,, 1 Erzurum 
1970 
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mını da nesirle kaleme almıştır. Bir kısmında da nazım
la nesri birarada kullanarak, bu eserlerinin bazı yer
lerini nazımla, daha büyük kısımlarını nesirle yazmış
tır. 

Eserlerinin bir kısmında, hemen olduğu gibi 
temsil edilebilecek sahneler ve hatta tabii bir sahne 
lldm vardır. Fakat lairer bütün olarak Hamid'in 
eserlerini sahneye konmaktan uzak tutan en mühim 
engel, bu tiyatrolarda kullanılan, ekseriya külfetli, 
a,ın derecede yabancı kelime ve terkiblerle yüklü 
ve çetin Türkçedir. Sahne tekniğinin yazılmış 
eserleri değil, tasvirleri bile sahneye koymak im
kanına eriştiği zamanımızda, Hamid'in eserleri 
ıçın, "sahneye elverişli değildir" demek, artık 
manasını kaybetmiş bir sözdür. İyi bir rejisör, bu eser
leri bütün feerik ve saltanatı hareketleriyle, Tiyatro 
meydanında canlandırabilir. Fakat san'atkann. ttr
lü nükteler, şiir san'atlan, mukayyed kafiyeler, ve dil 
hünerleriyle süslediği bu eserlerini, bütün yabancı 
kelime ve terkibleriyle, Arabca, Acemce, Türkçe karı
şımı çetin ve pervasız Türkçesiyle ne dünün, ne de 
bu günün seyircisine dinletmek mümkündür. Hamid 
işte burada Tanzimat ediblerinin, bilhassa tiyatroda 
kurmağa çalıştıkları, sade türkçeye dirsek çevirmiş 
olmakla eserlerini kendi lisanıyle temsil edilmekten 
ebediyyen mahrum bırakmıştır. Bununla beraber ayni 
eserler içinde onların dillerini, Hamid'in uslubunu 
sarsmadan sadeleştirmeğe müktedir, yeni Türk san'at
karlan elinde, Türk tiyatrosuna mutlaka kazandırıl
ması gereken, Eşber, Finten, Tink v.b. gibi mühim 
oyunlar vardır. 1 

* 

Hamid'in ilk tiyatro eseri Maceri-yı Aşk'dır. 
( 1873 İst.) Bir tiyatrodan ziyade karşılıklı konuşmalar 
halinde yazılan bu 4 perdelik mensur eser, Namık 
Kemal'in vatan piyesindeki uslubun tesiri altındadır. 
Mevzuu Kişmir çevresinde hükümdar çocukları ara
sında geçen çapraz bir aşk hikayesidir. 

Bu piyesi dikkatle okuyan Ahmed Vefik paşa, 
Hamid'e Ata sözlerinden istifade ederek Milli ve ma
halli bir tiyatro" yazmasını tavsiye etmiş, Hamid de 
bunun üzerine ikinci tiyatro eseri olan, Sabr Ü Se
bat'ı yazmıştır. (İst. 1875) Fakat henüz çok genç olan 
san'atkar, bu eseri Ata sözleriyle doldurmuş ve yine 
Ahmed Vefik Paşa'nın "Ben sana darbımesel mecmuası 
yaz dememiştim." latifesi ile karşılaşmıştır. 

Sabr ü Sebat İstanbul'da bir cariyeyi sevmekle 
başlayan ve Rumeli Türkleri arasında, işi dervişliğe 
vurarak, unutulmaya çalışılan bir aşk macerasının 
hikayesidir ki seven erkeğin kısa bir Paris yolculuğun
dan sonra yine İstanbul'da visal ile neticelenir. Piye
sin, Harriid'in sonraki eserlerine nispetle çok sade .bir 

Nitekim Hamid'in Finten adlı, en Üstün ,aha. 
ne eserini dil bakımından aadele,tirerek yeniden sah
neye tatbik eden, tair Ahmed Muhib Dranas'ın bu 
çalıtması, aynı mnzuda ümid verici bir başlangıç 
olmuftur (Ankara 1958) 
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lisanı, yerli ve milli renkleri vardır. Konuşmalarda 
sık sık söylenen ata�özleri ve Rumeli ağzına ısrarla 
dikkat edilmesi, Hamid'in tiyatro sahasında mutlaka 
birşeyler yapmak istediğinin delilleridir. Vak'anın Türk 
tipleri arasında geçmesi de esere hususi bir değer verir. 

Hamid'in üçüncü tiyatro eseri, Namık Kemal'in 
Zavallı çocuk piyesine nazire olarak yazılan İçli 
Kız, piyesidir. (İst. 1875) İçli Kız'da yine tiyatro 
tarzında bir hikayedir. Yıllarca sonra, kendisini milli 
eser yazmamakla itham edenlere, bu iki eserinin de 
milli olduğunu hatırlatan Hamid, aynı eserlerin kendi 
san'atının en zayıf mahsulleri arasında bulunduğunu 
da Harnidane bir tevazu ile ifade etmiştir. 1 

Duhteri-i Hindu : Bu ilk üç eserinin tiyatro 
müellifliği bakımından acemice bazen çocuksu sahne
lerinden sonra, Hamid'in Türk Edebiyatında bir şöh
ret kazanmasını sağlayan ilk sahne eseri Duhter-i 
Hindu'dur. (İst. 1876) Hamid bu eserini Hindistan'a 
gitmeden önce, Hindistan hayatına ve Hindistan ta
rihine ait okuduğu eserlerden ve (kendi ifadesine göre) 
Bir ramazan ayında Beyazıd sergisinde Hind'li Hasan 
efendi'nin dükkanında görerek satın aldığı küçük 
bir Hindistan rakkasesi heykeli'nden aldığı ilhamla 
yazmıştı. Eserini yazdıktan 52 sene sonra (1928 de) 

"Bundaki eşhasın iyisi de kötüsü de zalimi de adili 
de İngiliz ve Hind kılığında çıkmış, tebdil-i kıyafet 
etmiş, bizim devlet ve milletimize mensub insanlardır." 
diyen Hamid, bu eserinde bir tarafdan "milli olma
makla beraber milletini duygulandıran" bir hava 
bulunduğuna dikkati çekmek ve bu havanın milli 
sayılabileceğini ifade etmek istemiştir. Diğer tarafdan 
yine bir aşk macerasının mihveri etrafında Hind haya
tını ve İngilizlerin, Hindlilere karşı, vahşet derecesini 
bulan zulumlerini sahneye koyduğu bu eseri ile, zulme 
tegallübe, istibdada, isyan duygu ve hareketlerinin, baş
ka milletlerin hayatına ait eserlerle de ifade edilebi
leceğini söylemek istemiştir. Ancak eserindeki zulum 
ve vahşetin Türkiye'dekinin aynı olduğunu ima edişi 
yerinde olmamıştır. Duhter-i Hindu' da bir İngiliz za
biti tarafından iğfal edilen bir Hindli kız vardır. yaşlı 
bir hindli bu kızı kurtarmak için kızla evlenir. İh
tiyar kocası ölünce, eski Hind adetlerine göre genç 
kadını kocasıyla beraber yakmağa kalkarlar. İngiliz
ler bu türlü Hind adetlerine gı'.ıya mani' olmak rolün
dedirler. Fakat kızı kandıran İngiliz zabiti ki şimdi 
Hindistan valisi olmuştur, kendi suçunu örtmek 
için, bu cinayete göz yummaya kalkar. Eser her iki 
cinayetin meydana çıkmasıyla nihayetlenir. 

Duhter-i Hindı'.ı'da Avrupadaki Romantizim ce
reyanının bir cebhesi olan çıplak tabiat güzellikleri 
sevgi.sine de bir yakınlık ve dolayısıyla Hindistanın 
tabii hatta vahşi manzarasından çizgiler vardır. 

Eserinin sonuna ilave ettiği bir not'da Duhter-i 
Hindı'.ı'nun tiyatro kaidelerine uygun olmadığını biz 
zat belirten Hamid, hemen bu eserden başlayarak, 

Bkz. Abdülhaık Hamid, Eserlerimi nasıl yaz
dım, Resimli ay mec. Temmuz 1928 
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Tiyatroyu kendi tefekkür ve tasavvurlarının, geniş 
bir ifade sahası olarak kullanmıştır. Mensur bir eser 
olan "Duhter-i Hindı'.ı'da Şeyh Galib'in tardiyelerini 
andırır, nazımlar bulunduğu gibi, batı tarzında kafi
yelendirilmiş, bir manzume'de vardır." 2 

Nazife : İspanya'da Arabları zulmle kovan, fa
kat yine dinine ve milliyetine bağlı, Arab kızı Nazife'
yi ; ona karşı duyduğu büyük aşka rağmen; mağlub 
edemiyen Kral Ferdinand ile Nazife arasında geçen 
manzum bir konuşmadır. Eser milli duyguları aşkına 
galib gelen Nazife'nin Ferdinand'a teslim olmamak 
için intiharıyla son bulunur. (İst. 1876) Nazife 16 
sahife tutarında ve bir perdelik küçük bir dramdır. 
Nazife'nin ilk ve orijinal baskısındaki diğer adı "Fer. 
da-yı Hamiyyet"dir.3 

* 
Paris'de yazılan Nesteren, 

Nestercn Hamid'in Fransız tragedi 
şairi Corneille'i kendi va

tanında okuduktan sonra kaleme aldığı manzum dram
dır. (1878 Paris) bu eserin Corneill'in Le Cid'ine na
zire olduğunu söyleyen Hamid, aslında İspanyol haya
tına göre yazılan Le Cid'i Afganistan hayatına (Kabil 
sarayına) adapteye çalışmıştır. paha asılı, İspanyol 
yazarı, G. de Castro tarafından yazılan fakat Cor
nelle'in tragedi dehasıyla birleşince bir şaheser kıva
mı alan Le Cid'in mevzuu erkek ve kadın ruhlarında 
çarpışan bir aşk ve intikam mücadelesidir : Tokadla 
yapılan bir hakaretten doğan düello'da babasını öl
düren genci şiddetle seven bir genç kızın ya bu genç
ten intikam almak, yahud onunla evlenmek gibi iki 
zıd arzu içinde kıvranışını sahneye koyan Cornelle, 
zamanla ve aşkın galib geleceğini düşünür işin sonunu 
zamanın el'erine bırakır. 

Hamid Corneillc'in bu "zaman ve irade" felse
fesini biryana bırakdığı için, birbirleriyle evlendirdiği 
gençleri, düğün gecef.i intihar'a sevkederek; Vak'ayı 
romantik bir facia haline koyar. Namık Kemal'in 
Nesteren'i tenkidin de söylediği; "Afgan'da ve hatta 
memalik-i t slamiyyenin hiçbir yerinde bir tokattan 
bir facia teşkil edecek bir mevzu hasıl olmaz." gibi 
hususları düşünmeğe bile luzum görmez. Kahraman
lara : 

Herkes insanlıkta herkesle yeksan 
İnsan hükünıdarsa hükünıdar insan 

gibi yahud : 
Ehl-i hasenat olduğunıa delil 
Bana bir şih eliyle ölmek yeter. 

gibi sözler söyleterek, Hükümdarlık müessesesine ta
rizde bulunur. Eserini de İstanbul'da değil, Paris'de 
neşreder. Nesteren'de vatan sevgisi, ahlak ve kahra-

2 Hamid'in tiirleri ve tiir anlayıfı S. 933 
Ömer Faruk A'kün Abdülhak Hamid'in ba

ınlı eserleri hakkında yeni bilgiler T.D.E.D., CXV, 
s. 129 

4 Fevziye Abdullaıh T artsel Namık Kemal' in 
mektupları C. il S. 375 
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ınanlık mevzuundaki güzel sözler dikkati çeker. Şair 
bu eserini duraksız 1 1  'li hece vezniyle yazdığı, dola
yısıyla hecenin ahenk kaidelerine uymadığı için, Nes
teren'i haklı olarak, vezinsiz sayar ve sadece kafiyeli 
tanınmasını ister. (Ayrıca Bkz. Hamid'in Hayatı: S.925) 

Şairin ihtiyarlık günleri 

Tar;k : Abdülhak Hamid'in Türkiye dışında 
şöhret kazanan ilk eseri TARIK'-yahud Endülüs 
Fethi isimli mensur piyesidir. Bir sahne eseri görünü
şünde, Endülüs'ün müslümanlar tarafından bir iman 
ve adalet uslubiyle fethi hadisesini hikaye eden bu 
eser, bilhassa İslam dünyasında alaka uyandırmıştır. 
Aı:ada bir aruzla ve duraksız hece ile söylenmiş man
zum parçalar da ihtiva eden bu piyes, yine tiyatro 
tekniği gözetmeksizin yazılmıştır. Fakat içindeki 
konuşmalar, ahlak, fazilet, kahramanlık ve tevazu 
çizgileriyle değerli, güzel söyleyişlerdir. Bilhassa İs
panya fatihi Tarık İbn-i Zeyyadjn "Endülüs hüküm
darlarının hazineleri içinde" söylediği bir tirad, başlı 
başına edebi ve beşeri, yüksek bir kıymettedir., bu 
eserin yazılışında bir Shakspeare tesiri, daha doğrusu, 
eserin bir sahnesinde Roınco-Juliet ilhamı vardır. 
Juliyet'i sevmediği insanla evlenmekden kurtarmak 
için rfıhib Laurcnce ona uyutucu bir ilaç verir. Güzel 
kızı öldü diye mezara gömerler. Rahib, gece olunca 
kızı mezardan çıkaracak ve Romeo'ya kavuşturacak
tır. Ancak Romeo, Jülyet'i sahiden öldü sanarak kızın 
kabri başında intihar eder. Az sonra uyanan Jülyet, 
sevdiği erkeği ölmüş görünce, Romeo'nun hançerini 
kalbine saplayarak, büyük ve edebi visale ulaşır. Şarkın 
Hüsrev ve Şirin, hatta Leyla ve Mecnun mesnevi
lerine pek benzeyen paris'de bir Romeo Julyet operası 
halinde temsil edilirken, mezarlıkda bir sahne ve ışık 
oyunuyla, her yer karanlık bırakılmış, yalnız Julyet'in 
kabri bir meşale ile aydınlatılmıştır. 

Hamid'e 
Her yer karanlık pür-nilr o mevki' 

mısra'ını ilham eden hadise budur. Hamid bu tesirle, 
Tarık tiyatrosunda da bir mezarlık sahnesi canlandır
mı�tır : Henüz 18 yaşında, güzel bir İspanyol kızı, 
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bir Arab mücahidiyle sevişir. Arab savaşçı bir muhare
bede vurularak islam mezarlığına gömülür. Bu sefer 
hain bir İspanyol papazı, ayni kıza, ya kendisine yahud 
elindeki hançere teslim olmasını teklif eder. Kız, pa
pazın elindeki hançeri kaparak müslüman mezarlığına 
koşar; sevdiği kahramanın mezarı başında : 

Her yer karanlık pür-nur o nıevki9 
Mağrib mi yoks!!. makber mi Yirab 
Ya hibgih·! dilber mi Yiirab 
Rü'yii değil b!! ayniyle viki' 1 
(Mersiye-\ mahabbet) 

mısra'larıyla başlayan bir (aşk mersiyesi) Mersiye-i 
Mahabbet söyler ve orada, elindeki küçük hançerle 
intihar eder. Tarık dramına adeta eklenmiş olan bu 
sahne, esere hazin bir hareket ve güzellik vermiştir. 
Hamid bu aşk mersiyesini Namık Kemal'e yollamış 
ve kitabına onun düzelttiği şekilde koymuştur. Namık 
Kemal'in düzelttiği mısra'lar içinde en dikkate değeri, 
bizzat Kemal'in karakterini ve uslubunu ifade eden şu 
mısra hakkındaki fikirleridir. 

Ebr-i seher mi inmiş Türibe tasavvuru bu 
kadar, hasret-i hayalat içinde bulunduğum halde, 
şahihen bana da gıpta-resan oldu. Fakat inmiş yerine 
düşmüş denilse, ne dersin? Ben daima yazdığım şey
lerde şiddet tarafdarı olduğumdan, o hayal, alem-i 
ilhamdan benim fikrime nazil olsaydı, inmiş yerine 
düşmüş ile ifade ederdim. 2 

Tarık tiyatrosunu Hamid, 1876 da Paris'de yaz
mış ; 1879'da eserinin içindeki bu şiiri Namık Kemal'e 
yollamış ve Tarık 1879 sonu ile 1880 başında İstanbul'
da basılmıştır. 3 Tarık, Arab, Fars, Alman, Sırp dil
lerine tercüme edilmiştir. Hamid Sultan Abdülhamid 
zamanında bir aralık Madrid sefirliğine tayin edil
diği halde, Tarık gibi İspanyolların hoşuna gitmeye
cek bir eser yazdığı için, bundan vazgeçildiğini söy
ler. 

Tezer : Hamid'in tiyatro eserlerinden biri de 
Tezer (1880 İst.) dir. İspanyada Endülüs devleti za
manında fakir fakat güzel İspanyol kızı Tezer bir de 
sevgilisi olduğu halde, kendisinden yardım istediği, 
hükümdar III. Abdırrahman'ı, asil davranışılarına 
hayran kalarak, sevgilisinden daha çok sever. Hüküm
dar da kızın güzelliğine vurulmuştur, Tezer'in eski 
sevgilisinin tahriki ile doğan bir Hiristiyan-Müslüman 

ı Bu tiir Tarık tiyatrosunda olduğu halde, 
bestelenerek terennümde Makberden bir parça diye 
tanıblması doğru değildir, 

2 Tafsilat için Bkz. Fevziye Abdullah Tansel, 
Namık Kemal'in mektublan, Ankara 1 96D, c. il, a. 
455-459 ve Nihad Sami Banarlı, Aşk mersiyesi, Mey
dan Gazetesi 18/Mart/1968 

3 Tarık'ın bu ilk basılışı, bu baskının toplatılışı 
ve diğer sahte doğru baskılan hakkında bilgi için 
Bkz.Ömer Faruk Akün, Abdülhak Hamid'in basılı 
eserleri hakkında yeni bilgiler, T.D.E.D. C.XV. s. 
1 39-142 ve Nejdet Sancar Abdülhak Hamid'in ba
ıılı eserleri, T.K.D.B, c. Ut sayı: 2, 1 955 
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mücadelesi yüzünden Tezer feda edilir. Hakikat mey
dana çıkınca her iki taraf'da pişman olur. Hadisenin 
en bedbaht adanu ise hükümdar ili. Abdürrahman'dır. 
İkinci adı Abdurrahmanü's Salis Tezer Hamid'in 
diğer eserlerine nisbetle sahneye daha uygundur. Bu 
eser üzerinde yapılan bazı işlemelerle İstanbul'cla 
Şehir Tiyatrosunda temsil edilmiştir. 

* 
Fakat Hamid'in manzum ti-

E ş b e r yatroları içinde parlak bir 
edebi şöhret Kazanan eser, 

Eşber'dir. (İst. 1880) yine Corneille'in Horace tara
gcdisinden akisler taşıyan Eşber, baştan sona, bir aşk, 
kahramanlık, vatan ve şeref yolunda ölümü hiçe sayan. 
bir fazilet dramıdl!". Eserin ikinci adı olduğu anlaşı
lan Zafer veya hiç 1 ise Hamid'in kanlı fakat i<lcal
siz zaferler kafiısında ki felsefesini belirtir. 

İran'da Dari'yı mağlub edib Dara kızı Rokzan'
la nişanlandıktan sonra, Hinsditan'a yürüyen Make
donyalı cihangir, İskender, karşısında Pencab hü
kümdarı Eşber'i ordusunu ve bütün halkını, vatan 
müdafaasında ölüme hazır bulur. Kahir İskcnder or
dusu karşısında yenilmez bir gurur ve imanla döğü
şen Pencab halkı, bu savaşta bütün varlıklarını kay
bederek, ölünceye kadar döğüşür ve millet halinde 
ölürler. Eşber esir edilerek zencir ile bağlanır. Fakat 
kahramanlığın azmi karşısında, bağları çözülerek kı
lıcı iade edilirse de, o bu vasıta ile ancak intihar eder. 
Eşber yenilmeden önce, İskender'le sevişen ve İskender 
tarafını tutan kızkardeşi Sünıru'yu öldürmüş ve İs
kender'in yangınlar içinde muzafferane girdiği Keş
mir' kalesinin bir burcuna asnuştır. Onun asıldığı 
yere Sümru'ya ulaşmak için Rokzan'ı atıyla çiğneyen 
İskender'in ezdiği Dara kızı Rokzan'ın naşı da geti
rilmiştir. Bu sonsuz kahramanlık ve ölüm manzarası 
karşısında, yaptıklarına pişman olan İskender, bu 
halin ne olduğunu sorduğu hocası Aristo'dan Şu 
cevabı alır. 

-Zafer veyi Hiç ! .... 
Eserde Eşber'in, İskender'le sevişen kızkardeşi 

Sümru ile yaptığı bir milli haysiyet münakaşası Ho
race'ın kızkardeşi Canıille ile mücadelesini hatırlatır. 
Bu piyesde çok büyük ve galibiyeti muhakkak, kahir 
kuvvetlere karşı, zayıf durumdaki milletlerin harbden 
başka çarelere, başvurmadan girişecekleri, şerefli ölüm 
mücadelesi, tehlikeli bir vatanperverlik olmakla 
beraber, Türk milletinin milli kahramanlık duygula
rıyla büyük intibak gösterir. Eşber, gerek bu yüzden, 
gerek te'lifinde kullanılan Leyla vü Mecnun, Hüsn 
ü aşk ve Makber vezninin ahenginden aldığı yardım
la; gerek de sahnelerine şimşekli bir hayat veren bazı 
kuvvetli ve unutulmaz mısraları dolayısıyla Türk Ede
biyatında çok sevilmiş, Türk sahnelerinde temsil edil
miş, bilhassa son sahnesi, mektepler de defalarca sah
neye konulmuştur. Eserin diğer yerlerinde olduğu 
gibi bu son sahnenin de 

1 Ömer Faruk Akün aynı makale, a. 146 

Kerrubiyyfuı duş ber-duŞ 
Ta'bir-i diğerle, huş her-huş 1 

pervasızlığıyla söylenen ve ; 
sahne lisanı bakımından çok hatalı nusraları bir yana 
bırakılırsa : 

Dördüncü sahneye ilive 

Pcncab-surun önü yıkılm15- bir yanda İskenderin or
dusu olmak üzere, bir asker kalabalığı, -Bir yanda ölü
ler ve yaralılardan ibaret asker, Eşber yaralılar içinde. 

Bir darağacı darda kırmızı elbiseli Sumru asılı 
-yanında zencir ile bağlı Eşbcr- fcryad ve haykırışlar 
-öldürücü hareketler- Mahşeri andırır bir görünüş 
-Şehir cehennemler gibi yanar- kale duvarları ve ku-
leleri yıkılır. İskender kumandanlarıyla durur. 2 
(Yukarda hulasa edilen vak'alardan ve konuşmalar
dan sonra :) 

İskender 
Makber makber cihan açılnıış 
Gülşenlere yıldırım saçılnıış 
Leşker, leşker serilmiş enıvat ! 

Aristo 
Hırsmdır eden bu bili icab 

İskender 
Ateşler içinde şehr-i Pencab 
Guyi ediyor senıaya nhlet. 

Aristo 
Mahvolnıuş anınla bir de nıillet ! .. 

İsken der 
Ey nefs-i haris, aceb ne buldun ? •• 

Aristo 
Ey şih-ı cihan, muzaffer oldun ! •• 

İsken der 
Eyvih ! •• Eyvah ! •• 

Aristo 
Boş nedinıet ! ... 

İskender 
Keynus, ne bu dehşet ü kıyıinıet ;> 
Söyle Peridas, nedir bu nıahşer? ... 

Peridas 
Batlaınyus'a sor ... 

İsken der 
Müverrih-i şer 

Batlamyus 
Mucib ne hakarete apansız? .... 
Tarihi yazan beninı, yapan siz ! .... 

İskender 
Efkirım.ı sende etnıe teyyiç 
Risto, bu nedir? 

Aristo 
Zafer veyi hiç ! ...... a 

2 Kelimeler: Kerrubiyyum : Büyük melekler; 
Du§-ber duş :Omuz omuza; Huş berhı'.iş : akıl akıla 
veya ruh riıha 

3 Sahne takdim mahiyetindeki bu parçanın 
dili sadelettirilmittir. 
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Mısralarıyla son bulan bölümü, ihtirasların yarattığı 
sahneler karşısında, düşünen insanın haklı ve kuvvetli 
ta'rizleriyle süslüdür. 

Sardanapal : Daha 1 875'de Edime'de ve 20 
gün içinde yazıldığı bildirilen bu eser Hamid'in ilk 
manzum tiyatro denemesidir. Eserin Asur tarihinden 
alınan menkıbevi mevzuu Şehname vezniyle nazm 
olunmuştur. Sardanapal Hamid'den önce, İngiliz 
şairi Lord Byron tarafından, yine manzum bir tiyatro 
halinde yapılmış bulunuyordu {1821) .  Ancak Hamid'in 
yine, aşk, ihtilal ve kahramanlık, temleri üzerinde yaz
dığı bu piyesi nazm ederken Byron'un ayni isimde 
bir eseri bulunduğundan haberdar olmadığı, gerek 
lıer iki eserin karşılaştırılmasıyla, gerek kendi ifadesiyle 
anlaşılmaktadır 1• Önce 1908' de Selanik' de İttihad 
ve Terakki gazetesinde tefrika edilen Sardanal, 
kitab halinde ancak 1 917'de neşredilmiştir. 

Liberte : Hamid'in tamamiyle allegorique bir 
eseri de Libertei'dir. Liberte'nin kahramanları, Des
pote, Liberte, Liberal, Nation gibi senbolik ve 
allegorique şahsiyetlerdir. Sultan Abdülhamid'in bi
rinci meşrutiyeti ortadan kaldırması, Midhat Paşa'yı 
yurddan uzaklaştırması, hadiseleri üzerine ve o sıra
larda {1877) yazıldığı bildirilen Liberte'de Hamidin 
gençlik eserlerindendir. Bu eser yıllarca sonra, 1913 
-1914'de Türk Yurdu mecmuasında tefrika edilmiş
tir. Eser hece vezniyle yazılmıştır. 

İbn-i Musa : İkinci adı Zitü'l Celil olan ve 
bir kısmı 1880'de Vakit gazetesinde tefrika edilen bu 
eser, Tarık piyesinin bir devamı mahiyetindedir. Ta
rık ve Mı'.ısa bin Nasir gibi ilk İspanya fatihlerini kıs
kanan ve İspanya'dan geri çeken Halife Süleyman'ın 
bu yanlış hareketinden doğan hadiseleri sahneye koyan 
eser 1917 de neşredilmiştir. Edebi kıymeti Tarık ölçü
sünde değildir. 

Zeyneb : Hamid'in Finten gibi, İngiltere'de yaz
dığı Zeyneb, 1887'de yazılmış ve ancak 1908'de neş
redilebilmiş bir eserdir. Zeyneb yan manzum yarı 
mensur, kısmen Shakespeare'in kısmen kaybedilen 
Fatma Hanımın tesiri ile yüklü, ve feerik tarafları da 
olan bir sahne masalı'dır. Vak'aları Hindistan'da ve 
Afganistan'da geçer. Eser aşkın ebediliği teması üzerin
de işlenmiştir. 

Abdulli.lıü's Sagir : Hamid'in bu manzum pi
yesi de yine Endülüs tarihine aidtir. (İst. 1919) Salta
natını kaybeden bir hükümdarın, hüviyet değiştirerek 
sevdiği kadınla bir kulübede yalnız aşk içinde mesud 
yaşayabileceği temini işler. O kadar ki sevdiği kadın 
Kral Ferdinando tarafından da sevildiği halde kulü
bedeki aşkını tercih eder. 

Finten : Hamid'in manzum, mensur, bütün ti
yatroları içinde, bir edebi zafer olan eseri, yine İngil
tere'de yazdığı Finten isimli, felsefi, içtimai, ruhi, 

ı Bkz. Eserlerimi Nasıl Yazdım 7 Resimli ay 
M. Ağustos 1 928, Her iki Sardanapal'in kartılaf
tırılması mevzuunda bir makale için ayrıca Bkz. 
İnci Enginiin, Sardanapal, T.D.ED. c. XV, S. 1 3-
14 Temmuz 1 967 
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beşeri, büyük insanlık dramıdır. {1916 İst.) Finten'in 
mevzuu, tarihden değil, Hamid'in İngiltere'de bulun
duğu yıllardaki Londra hayatından alınmıştır. Eserin 
yazılış tarihi 1887 dir. Umlımiyetle Londra'nın yük
sek muhiti içinde geçmekle beraber, halk çevrelerine, 
veremliler hastahanesi gibi muhitlere de ışık tutan bu 
eser, ileri bir tiyatro anlayışıyla işlenmiş, bir hayat 
dramı, bir aşk ve ihtiras mahşeridir. Çok kalabalık 
ve çok çeşidli insan karakterlerinin; bir vak'a etrafın
da, muvaffakıyetle sahneye getirilip, durmaksızın 
renk ve muhid değiştiren, meraklı bir geçid resmine 
tabi' tutulduğu derin görüşlü bir eserdir: 

Hamid, Finten'i yazdığı günlerde. 

Hayatlarını kadınlık ihtiraslarına veya asalet ka
yıdlarına göre ayarlayan türlü kadın tipleri, Londra'
nın aristokrat salonlarındaki çeşidli kaprisler, nükteli, 
kinayeli, adeta siyasi salon konuşmaları ; kadın elinde 
oyııncak olmuş; alim, salon adamı, iş adamı, dağ ada
mı, insan tipleri ; süslü, ışıklı, renkli, mücevherli, atlı 
arabalı, hayatlardan, geceleri mezarlıklarda yatan 
insan hayatlarına kadar, değişik kader cilveleri ; m�zar
larının üzerine inerek dünyada bıraktıkları insanlara 
dair dedikodular yapan şeffaf ruhlar; tekrar dünyaya 
getirilmek üzere uyutulup mezara gömülen hariku
lade güzel fakat veremli bir genç kız ; mezar toprak
larını nurdan parmaklarıyla kazan çılgın bir kadın 
ihtiras! ; Londra'da ölümle hayatın (yani ölecek biriy
le yaşayacak bir insanın) evlenme merasiminde konu
şan, kadın, erkek, yaşlı, çocuk, işli, işsiz, güzel, çirkin, 
yerli, ecnebi, hizmetçi, efendi, alim, feylesof, çeşidli 
insanlar; Siyah renkli bir dağ adamı ile billurdan bir 
kadının birleşmesinden doğan, yaradılış garibesi, kor
kunç bir çocuk; fırtınadan batmak üzere olan bir gemi
ye, içindeki güzel kadınla birlikte bir sandal fırlatan 
müdhiş dalgalar, bu dalgalar ortasında gürler gibi 
seslenen ve adını Hindistan'daki bir yanardağdan 
alan, insan azmanı, katil bir uşak; veremli karısına 
onunla evlendikten ve onu şimşekli bir tabiat muci
zesiyle, iyi ettikten sonra aşık olan, bir İngiliz lordu; 
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İnsan gözlerine ihtiras, kıskançlık buhranları ve sar'a 
nöbetleri arasında görünen güzel hayaller, veya kor
kunç cüceler, aynı kıskançlık sar'aları içinde, çocuğunu 
ve sevdiğini öldüren ve ölen insanlar. 

* 

Bütün bunlar Finten de bazen bir nükte cümlesi, 
bazen bir muhavere ; bir hareket ve ekseriya peşi bı
rakılmayan, meraklı bir hayat macerası halinde, fa
kat mutlaka düşündürücü, geniş bir insanlık bilgisi 
ve bir hayat görüşü ile kaynaşmış olarak sahneye ko
nulmuştur. 

O kadar ki Finten geniş tahlillere ve çeşidli muka
yeselere mevzu olabilecek J:>ir eserdir. Mesela, Fatma 
Hanımı Verem yüzünden kaybeden şair, bu eserinde 
bir, veremden intikam alma pysikolojisi içindedir. 
Ona göre yüce Allah'ın yarattığı Fatma Hanım verem
den ölmüştür. Verdiği devaların bu hastalığa hiç bir 
faydası olmamıştır. Fakat, Finten'de Hamid'in bir 
veremliler hastahanesinden alarak, önce mezara göm
dürdüğü, sonra bir Lord'la evlendirdiği, solgun fakat 
güzel Blanche'ı, o devirde hiçbir çaresi olmayan verem 
bile öldüremez. Hamid veremden Hamidane bir in
tikam alarak, üçüncü derece verem olan bu kızı, kor
kunç derecede elektrikli bir deniz fırtınası ortasında 
iyi eder ve yaşatır. 1 

Ayni eserde eserin başkahramanı Finten, hadise
lerin buhranları ortasında bir sar'alı cani hüviyeti 
gösterir. Shakspeare'in Hamlet, Macbet, Otello10 
v. b. gibi eserlerinde görülen ; doğuştan cani, sar'alı 
cani, deli cani kıskanç veya ihtiraslı cani, gibi çeşidli 
cani tipleri, batı Edebiyatında tetkik edilmiş ve bunla
ların Crimologie ilminin teşhis ettiği cani tiplerine 
harikulade uygun oldukları hayretle müşahede olun
muştur. Finten üzerinde böyle bir araştırma yapılma
makla beraber, bu eserdeki Finten ve Davalaciro tip
leri bu bakımdan tetkiki luzumlu enmüzeclerdir. Eser 
Hıimid'de Shakspear tesirinin bu cebhesini göster
mesi yönünden de mühimdir. 

Finten'de Hamid'in Hamlet'deki mezarlık sahne
sine de bir naziresi görülür. Hamlet'deki mezarlık 
sahnesinde kazılan toprakda bulunan kuru kafalar 
üzerinde, konuşanlar hep Shakspeare'in kafasından 
konuşurlar. Böyle bir kuru kafa sahnesi, XVII. asır 
Türk hikayeciliğinin şaheseri olan Kerem ile Aslı Hi
kayesinde de vardır. Ancak burada yalnız yaşayan 
insan yani aşık Kerem konuşmaz. Halk tefekkürü 
Kerem'le Kuru kafa'yı karşılıklı konuşturur. Sorulan 
suallere alınan cevablar, ölüm karşısındaki halk düşün
cesinin manzum ifadesidir. 2 

Hamid'in Finteninde ise kuru kafa ile bu konuşma 
daha originaldir. Finten'deki mezarlık sahnesinde, 
konuşan, yerde kendi kafasını bulan bir genç kızdır ki 
ölmüş, ruhlar alemine karışmış ve şimdi ışıkdan bir 

Nihad Sami Banarlı, Hamid'in intikamı, Hür
riyet 14 Ocak 1 95 6  

2 Bkz. Nihad Sami Banarlı : Ü ç  kafanın hika
yesi, Hürriyet, 28 Kaıım 1 959 
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tayf halinde kendi kafasını eline alarak, üzerinde kuv
vetli fikirlerle konuşur. Hamid bu sahneyi, Bu mevzu'
da benim de söyleyeceğim var, diyen bir nefis itinıadı 
ile yazmış ve muvaffak olmuştur. 

* 
Finten, lisanında ve sahnelerinde, bazı ufak deği

şiklikler yapılarak, sahne tekniğinin bugünkü imkan
larıyla ve bütün güzelliği ile sahneye konulabilecek 
eserdir 3• Shakespeare'in kuvvetli tesiri altında bulun
masına ; "Hamlet" i "Otello" yu "Peer Gynt" i andı
ran bazı sahnelerine rağmen, Hamidane srm'atın 
muhteşem bir terkibidir. Finten mutlak hayat hasise
lerini, değişik insan karakterlerini kuvvetle bir araya 
toplayan ve bunları yüksek bir edebi lisanın incelik
leriyle seslendiren; ancak büyük san'atkarların yara
tabileceği çapta zengin bir tiyatro eseridir. 

* 

Abdülhak Hamid, Finten'le tiyatro vadisindeki 
san'atının şahikasına yükselmiştir. Ondan sonra yazdı,ğı 
eserler, ne Finten ne de Eşber ayarında olabilmiştir. 

Milli Edebiyat Cereyanı'nın, Balkan harbi fela
ketini takibeden yıllardaki, tabii hızlanışı dolayısıyla, 
Hamid'de bu cereyana uygun eserler vermeğe başla
mıştır. Mevzularını, Türk ve Türkistan tarihinden 
alarak yazdığı, İlhan (1913) ve Turhan (İst. 1 9 1 6) 
adlı manzum dramlar, bunlar arasındadır. Bu piyes
lerin, aruz'un muhtelif vezinleriyle konuşturulan kah
ramanları, yer yer, fikir ve kültür cümleleri olarak, 
yine kuvvetli ve Hamidane sözler söylerlerse de bu 
piyesler Hamid gibi bir san'atkardan beklenecek ölçü
de kuvvetli değildir. Milli Edebiyat cerayanı'nın sağlam 
araştırmalara; mutlaka doğru bir tarih kültürüne ve 
yine Hamid tarafından başarılabilir, zengin ve üstün 
bir fikriyata muhtac olduğu bir devirde, Hamid'in 
bu eserleri, Türk miliiyetçiliğine, onun katılmasından 
beklenen neticeyi •;erememiştir. Bunun en mühim 
sebebi evvelce de belirttiğimiz gibi, Hamid'in tabiati 
icabı ideal için san'at anlayışından ziyade san'at için 
san'at anlayışına yakınlığıdır. Bu bakımdan şairin 
işi, yalnız san'ata ve fikriyata dökerek, bu iki eserinin 
devamı mahiyetinde yazdığı Tayflar geçidi; Ruhlar 
ve Arziler adlı manzum eserlerinde, fikri ve edebi 
değer İlhan'la Turhan'ın üstündedir. 

Diğer tarafdan Hamid, vatancılık, milliyetcilik ve 
halkçılık mefkt'.lrelerini, kafalara vurarak değil, kafa
ları düşündürerek ve gönüllere duyıırarak söyleyen 
san'atkarlar arasındadır. Nitekim Hamid'in eserlerin
de ki vatan sevgisi, millet sevgisi, halk sevgisi gibi tem
ler, Çağdaş Edebiyat'ın diğer eserlerinden daha 
kaliteli bir tesir uyandırmıştır. 

Cüniin-ı Aşk : 1914 de, dünyanın büyük karışık
lık içinde bulunduğu bir devirde Siyasi bir Tragedi, 
mahiyetinde yazılan Cüniin-ı Aşk, Hamidane san'a
tın dikkate ve bahse değer diğer bir eserdir. Bu eserin 

a Finten iıtanbul'da Opera binasında muvaf
fakiyele sahneye konmuıtur. 
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başka bir hususiyeti; Hamid'in kendi hayatından mü
him hatıralar, intibalar ve vak'alarla zengin olmasidır. 

Genç bir Hindli mihracesi, Londra'da biri İngiliz, 
öteki Franzız, iıd kızlıo. tanışır. Lisine de aşık olur, 
İngilız kızı Florance asil · bir aileye mensubdur ve 
Capitain Coppers isimli bir bahriye zabiti ile nişan
hdır. Fransız kızı Eugenie'de onun muallirrıesi ve ar
kadaşıdır. Mihrace Florance'ı Hindistan'a gezmeğe 
davet eder. O sırada Florance'ın babası Hindistan 
valisi olmuştur. Coppers, Florance'a darılıp Eugenie 
ile evlenmiş, fakat valinin yaveri olarak Hi�distan'a 
gelmiştir. Burada Coppers'in Florance'a mihracenin 
de Eugenie'ye aşkları artar. Mihrace iki aşk arasında 
çıldırarak ölür. 

Eserin zeyl'inde bu ani ölüm aydınıauıır. Mih
racenin naşı yakılacaktır. Onun ölümünün acısına 
dayanamayan Eugenie kendisini ayni ateşe atmak 
isterse de mani' olurlar. Hakikatte Mihrace ölmemiş 
bir hiyle yapmıştır. Neticede Mihrace ile Eugenie 
Hindistan'dan kaçarlar. Onları öldü sanan Florans'da 
Coppers'le evlenir. 

Bu iki çift bir gün İngiltere'Je karşılaşır ; Mihrace 
Eugenie'nin artık kendi zevcesi olduğunu söyler. Cu
nun-ı Aşk bu basit vak'a içinde duygu, düşüne�, siyasi 
ve içtimai görüş, zenginlikleriylı: süslü, kuvvetli söz
lerle örülmüş, bir eserdir. Eserin erkek kahramanla
rından gerek Mihrace'de gerek Coppers'de fı:aınid'in 
kmdi hayatından çizgiler vardır. Kadın tipleri ise, 
Fatma Hanım'dan Lüsyen' hanıma kadar Hamid'in 
meşru olan ve olmayan aşklarından ve izdivaçların
dan hatıralarla yüklüdür. Eııgcnie ve Florance, Ha
mid'in ayni isimdeki İngiliz ve Fransız sevgililerinin 
çizgilerini taşır. 

Hamid bu eseri Sırascr\'ilcr'de oturduğu sırada 
yazmış ve adını Cünun-ı Aşk koymak istemiştir. Tam 
o sırada yanına gelen ve Hamid'in çok sevdiği bir ko
ku sürünen Lüsycn Hanım'ın kokusunun adının Fo
lie d'aınur yani Cünun-ı aşk olduğunu öğrenmesi, 
her ikisini de duygulandırmıştır. 

Eserin baş kahramanı Mihracc'yi öldürmek lazım 
geldiği zaman buna bir türlü karar veremeyen Ha
mid'in adeta buhranlı günler geçirdiği Lüsyen Ha� 
nım'ın hatıraları arasındadır. Hadise bazı Avrupalı 
roman ve tiyatro yazarlarının ayni mevzulardaki buh
ranlarını ehemmiyetle hatırlatır. Cünun-r Aşk, Ha
mid'in "hem nesir, hem nazım yahud ne mensur ne de 
manzum" dediği vezinsiz fakat kafiyeli satırlar halin
de pzılmıştır. Eser vakit gazetesinde tefrika edilmiş 
( 1925) ve Manzar başlığı altındaki zeyl'i de Servet-i 
fünunda neşrolunmuştur. Eserin yeni harflerle tam 
metni, tetkik ve tahlili Edebiyat öğretmeni (926) Saa
det Onat tarafından bir mezuniyet tezi halinde hazır
lanmıştır. İst. Edebiyat Falkütesi No 881 sene 1 969: 

Hamid hayatının sonlarına doğFu, kahraman
larının isimleri dolayısıyla Türk tarihine temas eden, 
Hakan isimli yine manzum bir piyes yazmış, ancak 
bu piyes, içinde sadece güzel mısralar bulunan hır 
eser olmaktan ileri gidememiştir. Hakan boğ�z içi 
liseleri talebe kooperatifi tarafından bastırılmıştır. 
(İst. 1935) 

. 
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Büyük şair yine hayatının son yıllarında kaleme 
aldığı Vicdan Azabı isimli son eseri ise birkaç bakım
dan dikkate değer bir te'liftir. Bu vicdan azabı şehzade 
Mustafa gibi ):ıir evladını (Hürrem Sultan'ın kendi 
oğlu Sarı Selim'i hükümdar yapmak emeliyle ortaya 
attığı iftiralara kapılarak) öldürttüğü söylenen, ihti
yar Osmanlı hükümdarı "Kanuni'nin vicdan az:i'
bı".dır. Bu azab yine hece ve aruz vezileriyle yazılmış 
eserin bir noktasında belirtilmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman, rüyasında gördüğü 
bir melek'e, oğluna verdiği cezanın uhrevi alemde 
nasıl bir tesir uyandırdığını soruyor. Öğreniyor ki 
orada bu dünya faciasından kimsenin haberi olmamış
tır. Anlıyor ki, böyle hareketlerin asıl cezası, yeryü
zünde duyulan büyük pişmanlık duygusu, acısına ta· 
hammül edilmez bir vicdan azabıdır. Bununla beraber 
Osmanlı İmparatorluğunun birçok şerefli sahifckri 
dururken, onun karanlık bir noktasını kaleme alan 
ihtiyar Hamid'in bu eserini nasıl bir ruh hali içinde 
yazdığını ve devrinin bu eserde ne ölçüde tesiri oldıiğu
mı, düşünmeğe luzum görmek, Hamid üzerinde yapı
lacak geniş ölçüde incelemelerin ihmal edemeyeceği 
bir noktadır. 

İşte Hamid'in tiyatrolarına ait ve ancak umumi 
hatlarıyla bclirtebildiğimiz şu küçük tablo açıkça 
gösteriyor, ki Edebi hayatının başlangıcı Tanzimat 
devrinde ve sonu Cumhuriyetin 1 4. yılında bulunan 
Hamid san'atının ana karakteri tenevvü'de toplanan 
bir san'atkardır. Onun tiyatro san'atı, derin düşün
celi coşkun ilhamlı ve ancak Avrupa Edebiyatının; 
sayılı büyüklerinde görülen vasıflarla tarif olunabilir; 
büyük çapta bir san'atdır. 

Diğer Eserleri : Hamid'in bunlardan başka, 
bir kısmı İkdam gazetesinde (1944) diğer bir kısmı 
da Vakit gazetesinde (1925) tefrika edilen H:itırat'f 
kitab halinde çıkmamıştır. 1 

1904 de il Haziran'dan 1 8  Eylül'e kadar· tut• 
tuğu bir Ruzn:inıe'de yine Vakit gazetesinde tefrika 
edilmiştir. ( 1925) 2 

Muharririn Eserlerimi Nasıl Yazdım ? baş• 
lıklı dört makalesi "Resimli Ay mc. " çıkmıştır. (tem
muz-ağustos-Eylül-ekim 1928) 3 

Hamid'in bunlardan başka 2 cildlik Mektupları 
1918 de neşredilmiştir. Bu c-ildlerde toplananlar, · Ha� 
mid'in mektublarının ancak bir kısmıdır. 

Tesirleri : Hamid daha genç yaşlar;ndan baş
layarak, Türk Edebiyatında, bazen kendinden bÜyük
ler üzerinde tesir uyandıran şiirdir. Başta Namık 
Kemal olmak üzere, Recai Zade Ekrem ve Tanzi
mat'ın daha bir kısım san'atkarları, Hamid'in tesiri 
ile eser vermişlerdir. Fakat bu Tanzimat şairinin asıl 
tesiri, Servet-i Fünun şai�leri üzerinde olmuştur. BU: 

Üstad-ı azam Abdülhak Hamid'in hayatı ve · 
hatıratı İkdam Ocak 28 Haziran 26 1 924 

. 

2 Abdülhak Hamid'in Hatıraları : Vakit 8 Tem
muz 1 924- 1 7  Mart 1 925 

Tafsilat için, Bkz. Ömer Faruk Akün Ab
diilhak Haınidin basılı eserleri hakkında yeni bilgi
ler T.D.E .. D. c. XV. S. 156 yıl 1 967 
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kuvvetli tesirle başta Faik Ali olmak üzere Servet-i 
Fünun şairleri, Hamid'in lisanını şiir için adeta örnek 
dil sanmışlar ve bu yanılış, edebiyatımızda şiir dilinin, 
sadeleşmesi cereyanını, hatırı sayılır bir müddet için 
durdurmuştur. Yine başta 'Süleyman Nazif olmak 
üzere, bir kısım Servet-i Fünuncular, Hamid'i D:ii
hi-yi Azanı gibi, mubalağası inkar edilemeyecek, 
bir san'at rütbesiyle sıfatlandırmı�lardır. Bu süz Türk 
Edebiyatının yakın devirlerine k:adar, bazı çevrelerin 
tereddüdsüz inanışı halinde girmişdi .. Servet-i Fünun 
dışında kalan, büyük şairler içinde, Melımed Akif'in 
de Hamid tesirinde kalll:ğı ve bazı gençlik şiirlerini 
böyle bir tesir altında söylediği, bu bilgiye iEıve edil
melidir. 1 

Hakikat �mlur ki .\J,dullıak Hamid, yukanla 
tanıtmaya çalıştığımız :;aıı'atı şahsiyeti ve eserleriyle 
Türkiyede Luyuk batı şt.irlt riııin kuvvl'lli bir tcnFil

eisi ı.ayılabikeek vasıl(la vdud ve yüksek bir şaird ir. 
Ahdülhak llinud ı<;İn, bu Lalısin notlarında 

<(Östcdeıı ka\ nakbrdan vr umumi edebiyat ürihlc

riyıc antolojilerden La�ka şu csrrkrc ve bu esı·rlcrin 
bibliyografyalarına da bakılmalıdır : 1 

Gündüz Akıncı, Abdülhak 1 lamid, Tarhan, Ha- 'ı yatı, Eserleri ve Sanatı, Ankara, 
1 954 1 

Öıner Faruk Akün, Hamid'in Merkad-i Fa
tilı'i Ziyaret Manzumesi 
ve İçindeki Görü�leı , 
T.D.E.D, e. VII, 1 950 

Kenan Ak}·üz, Modern Türk Edebiyatının Ana
çizgileri (ve bibliyoı:;, ;;f) ası) Tür
koloji Dcrgi:ıi, c. i l, Sayı : 1, An
kara 1 969 

M. Kaya Bilgegil, Abdullıak Hamid Üzerinde 
Bilgi Te'siri, Türkiyat M. 
XIII, 1958 

Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Hamid ve Mülaha-
zat-ı Felsefiyyesi, 
ht. 1 9 1 8  

Eınin Ali Çavlı, Ablhıllıak l II,n.id'in Doğum 
Tarihi, Tarih I laôııesi, 7, 
Şulıat - 1951 

İbrıihinı Necıni Dilmen, AL<lullıak Hamid ve 

Eserleri, İst. 1932 
Hikmet Dizdaroğlu, E�bcr'de Vatanseverlik 

ve Aşk Duygusu, Yucd 
M. 95-96, 1 94 3 ;  Abdı.il
hak Hamid, Hayatı, Sa
natı ve Eserleri, İst 1 965 

İsmi.il Hikmet Ertaylan Abdülhak Hamid, 
1st. 1 932 

Ziyi Karamuk, Abdülhak Hamid Tarhan ve 
Şiirleri, 1948-

Necib Fazıl Kısakürek, Abdulhak Hamid, 
Zonguldak, 1937 

Orhan Seyfi Orhon, Abdülhak Hamid, Haya
tı ve Eserleri, İst. 1 937 

Bkz. Fevziye Abdullah Tan sel, Mehmed 
Akif hayab ve eaerleri, !at. 1945 

1 
1 

1 
1 
ı 
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Sabri Esat Siyavuşgil, Abdülhak Hamid, T. İ, 
An, I 

Murad Uraz, Abdülhak Hamid Tarhan, Hayatı, 
Seçme Şiirleri ve Yazıları, 1 941 

Ali Canib Yöntem, Abdülhak Hamid Tarhan, 
Aylık Ansiklopedi, c. 1, 
Şuba

,
t - 1945 

Abdülh;ık Hamid ve eşi, çoğuillukla günlerini 
yan yana, baş başa geçirirlerdi. 

Sami Paşa - zade 
Sezai: 

* 

Yeni Türk Edebiyatın
da ilk defa Avrupa tipi 
Küçük Hikiye'ler yaz 
makla tanınmış bir Tan-
zimat edibi de. Simi 

Paşa-zade sezai beydir. Edebiyat nevilerinin daha 
başkaları ile de eser vermiş olmakla beraber, Sezü 
Bey'in Türk Edebiyatındaki asıl yeri bu Küçük 
Hikaye'lcrle ve Sf'rgüzeşt adlı romanıyladır. Sezal 
bey tanzimat Edebiyatının ikinci devresinde Fransız 
Realizmini tcm•ile başlayan muharrirlerden sayılır. 
Onun Sergüzeşt Romanında hayli romantik çizgiler 
bulunmakla beraber, eserlerine hakim olmasına çalrş
tığı anlayış, Realist hikaye anlayışıdır. 

Bu bakımdan, bilhassa hikayeleri ve roman va
disindeki eseri ile Sezai yeni edebiyatta azçok, Nanuk 
Kemal'in temsil ettiği Romantik ekol'den daha sonra 
Sel vet-i Fünuncuların, temsile çalışacakları Realist 
Ekol'e doğru mühim adım atmış bir edib mevkiindedir. 

Sezai Bey 1 860 yılında, babası Sami Paşa'nın 
Taş Kasab'daki konağında doğdu. Babası Abdurrüa. 
maa Simi Pata (1795-1 878) Mısır valisi Meh.nıed 
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Ali paşa'ya müsteşarlık yapmış ; İstanbul'da Maa
rif-i Umumiye Nazırlığında ve ayan azalığında bulun
muş, bir kültür ve devlet adamı idi. 

Sami Paşa-zade Sezai Bey 

Ayni zamanda Divan Şairi ve Münşi olan Sıinııi 
Paşa, Ruınuzü'l Hikenı adlı, felsefi ve tasavvufi 
eseriyle Kişver-i Derun isimli ahlak risalcsile ve bil
hassa Keçeci Zade Fuad Paşa için yazdığı (bazı mıs
raları dillerde kalmış) bir mcrsiyesiyle tanınmıştı. Pa
Ş"-'nın Taş Kasab'daki konağı hem milli mimarinin 
bir şaheseri, hem de devrin divan Edebiyatını yaşatma 
zevkindeki şairlerinin ve münevverlerin topladığı akade
mik bir muhit kıymetindeydi. Konakta toplananlar ara
sında Nevres, Kazım Paşa, Avni ve Muallinı Feyzi 
gibi mühim isimler vardı. Sezai bey işte bu konakda 
ve böyle akademik bir muhit içinde, hususi tahsil gö
rerek yetişti. Mehmed Galib beyden Arabca, Mual
lim Fcyzi'den ve bizzat kendi babasından Farisi ve 
fars Edebiyatı okudu. Hakkı efendi ile Mösyö Fabert'
den Fransızca öğrendi. Edebi şahsiyeti devrin bir kı
sım gençleri gibi, Namık Kemal'in tesiri altında geliş
ti. Kendisinden yaşca büyük olmalarına rağmen Ab
dülhak Hamid ve Recai zade Ekremle dost oldu. On
lar tarafından takdir edilerek ve onların tesiri altında 
kalarak yetişti. Önce Evkaf Mektubi kaleminde çalış
tı. 188l'de Londra elçiliği ikinci katibliğine gönderil
di. Londra'da bir İstanbul -bilhassa Çamlıca- özleyişi 
içinde yaşadı. 188S'de elçilik katibliğinden istifa ederek, 
İstanbul'a döndü. İstanbul'da devrin münevverlerini 
saran modaya uyarak koyu bir Sultan Abdülhanıid 
aleyhdarlığı duydu. Bunda 1 892'de Servet-i Fünun'da 
tefrika edilen Jack roman'ının (mecmuanın kapatılma
sına sebeb olarak) durdurulmasının büyük tesiri oldu. 
İkdam gazetesinde intişar eden bir yazısının, şiddetle 
sansür edilmesi, sabrını taşıran son damla oldu. Londra'
da iken o derece özlediği İstanbul'u bırakarak Paris'e 
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firar etti. (1901). Paris'de çıkarılan 1 Şiira-yı Onım.et 
gazetesine uzun müddet istibdat ve Sultan Abdül
hamid aleyhinde yazı ve başmakale yazdı. 2 

İstanbul'a ancak 1908 meşrutiyet inkılabı olduk
tan sonra döndü. Bu sefer İstanbul'da çıkmağa başla
yan, İttihad ve Terakki Cemiyetinin neşir organı Şua. 
ra-yı Onım.et'in baş muharrirliğine getirildi. 1 909 da 
Madrid elçiliğine gönderildi. Arada bir İstanbul'a 
gelmek ve hazan İsviçre'de oturmakla beraber, 12 yıl 
Madrid Elçisi, unvanını muhafaza etti. 192l'de İs
tanbul hükfuneti tarafından emekliye sevkedildi. 1927 
de kendisine Büyük Millet Meclisi tarafından ve hi
demat-ı vataniye faslından 100 lira maaş bağlandı. 
26 Nisan 1936 da Kadıköy'de Mühürdardaki evinde 
vefat etti, Göksudaki aile kabristanına gömüldü. 

Sezai bey, Tanzimat Edebiya
tının, Namık Kemal ve Hamid Edebi Şahsiyeti: gibi, hatta Recai zade kadar 
ön planda bir san'atkarı değil

dir. Bununla beraber Tanzimat'ın ikinci mektebinin 
üçüncü mühim siması o'dur. Onun kendi zama
nındaki Fransız Edebiyatı hareketleriyle, anlayarak ve 
yakından meşgul olması, eserlerine daha tabii bir Av
rupai karakter vermiş ve Sezai bey Türk Edebiyatının 
Avrupalılaşması tarihinde bu bakımdan mühim vazife 
görmüştür. 

Arada bir küçük şiir denemeleri de olmakla beraber, 
Sezai bey daha çok nesirler, siyasi ve edebi makale
ler, küçük ve büyük hikayeler ve hatıralar yazmakla 
tanınmıştır. 
Onun nesri Edebiyata heves ettiği zamanlarda, şöhret
li bir muharir olan Namık Kemal'in kuvvetli uslubu
nun tesiri altında başlamıştır. Hatta bu romantik uslub, 
Sezai'nin Avrupa Edebiyatını bilhassa Fransız Rea
listlerini tanıdıkdan sonraki eserlerinden de tamamiy
le silinmiş sayılmaz. Onun, başta Sergüzeşt romanı 
olmak üzere, en realist küçük hikayelerinde bile zaman 
zaman hislerine kapıldığı, duygularını başkalarına 
duyurmak istediği ve bu mukavemet edilmez arzu 
ile, uslubunu bir takım his unsurlarıyla süslediği gö
rülür. Esasen duygulu, hem de ince duygulu bir san'at
kar olan Sezai'nin arada bir romantik vasıflar taşıyan 
şiirler terennüm etmesi de, onun nesrini, hatta hika
yelerini şiirle karıştırmak temayülünün bir ifadesi
dir. 

ı Ahmed Rıza tarafından çıkarılan Şuri'ı-yı 
Ümmet Paris'de yazılır ve Kahire'de Ahmed Saib ta
rafından tab'ettirilir, tekrar-paket halinde-Paris'e gÖn· 
derilir, oradan tevzi' olunurdu. Bu gazetenin bir de 
Meşveret isimli Fransızca nushası vardı ki Paris'de 
yazılır basılır ve neşrolunurdu. Ahmed Rıza'ya bir 
nevvi "cereyan Reiai" mevkiini bu temin ederdi. 
Ve Fransızlar nazannda onu muteber bir siyasi gös
terirdi. (Yahya Kemal 14 T. sani 1 936 tarihli mek
tubundan) (Bu mektub Yakub Kadri'ye yazılmıı
tır. Bkz. Y.K. Makaleler ve Mektuplar s. 88 İst. 
1977.) 

2 Sezai bey'in böyle şairane bir uslubla bil
hassa Pariı'de Şura-yı Ümmet'e başmakale yazması, 
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Abdülhak Hamid'den sonra, Recaizade'nin de 
iltifat ettiği Pek Severim redifli bir nazireler serisin
den, edebi hafızalarda daha çok Sezai Bey'in şiirinin 
yer etmtııi, bu bakımdan dikkate değer bir hadisedir. 
Abdülhak Hamid'in bir şairin hezeyanı başlığıyla 

söylediği : 

Merhaba ey barab makberler 
safilin� küşade pencereler 
Nezdiııizde karan pek severim 

• 
Bence hep şürdir bu meşcereler 
Şu bayırlar, barebeler, dereler, 
Bu esen riizgin pek severim. 

Mısralarıyla başlayan şiiri, bazı divan gazellerini an
dıran değişik ve karışık hisler ve fikirlerle, Mesela : 

Olmadun sarf ü nahv'e ben igih 
Gramerden de anlamam billalı, 
Ulema benden etsin istikrih 
Hiç vazifemde olmaz ey hemrah 
Çünkü perverdigin pek severim. 

gibi sözlerle devam eder. Ekrem beyin buna naziresi, 
ikinci Zemzeme'dedir ve şöyle bir kıt'a ile nihayetlenir. 

Yaşadan gönlümü mababbettir. 
Hüzn-i sevda safi-yı işrettir 1 
Aşk ile girye başka lezzettir; 
Ki sebeb giryeme bir afettir. 
Ağlarını ih ü zin pek severim. 

Sezai bey'in ayni redifle söylediği şiirde ise, sözün bir 
mısri, veya bir beyitte değil, bütün bir kıt'a boyunca 
devam edib bitmesi şeklinde bir bütünlük; bu bakım
dan daha avrupat bir söyleyiş ve şairinin, karşılaştığı 
hayat hadiselerinden mülkem hakiki bir lirizm vardır : 1 

Bir kızın hiyn-i irtilıiliııde 
Dolaşan handeyi cemilinde, 
Andınr hilet-i zevilinde 
Ah ben sonbahin pek severim 

Bu kıt'a zamanında mühim bir şöhret kazanmış ve 

Tevfik Fikret Rübab-ı şikeste'sinde Eylül başlıklı, se
kiz mısrilıık manzumesini, bu kıt'anın başına dört 

bu makaleleri Paris' de okuyan Yahya Kemal tarafın
dan sert bir l isanla tenkid edilmiştir. "Şura-yı Üm
met'in başm"J.kalelerini şişkin şairane ahmakça bir 
ualubla, Sezai bey yazardı." (Y.K. 14 lef. 11ani 1 936 
tarihli mektub'dan (Bu Mektub Yakub Kadri'ye ya
zılmıtlır. Bkz. Y. Kemal; Makaleler ve Mektuplar. 
11. 88) lst. 1 977. 

Sezai bey'in yeti,tiği konaktaki cariye
lerden Vuslat adlı Kafkasyalı güzel bir kızın 20 ya
tında veremden ölüşü gibi vak'alar bunlar arasın
dır. Sezai bu ölüm dolayısıyla yazdığı Bir kitabe-i 
sengi Mezar adlı nesrine manzum olarak. ıu kuvvet
li mısralan ilave etmişti. 

Derlerdi ana bütün melekler 
Hakinde senin Sezai bekler 
Bekler gibi �ir yetımi mader 
Bekler grbi bir mezarı ahter 
Bekler gibi aftabı haver 
Bekler gibi Zü"l-Celal"i mah�er 
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mısra ilavesiyle yazmıştır. 2 

Sezai mühim bir kısım nesirlerinde hatta yan 
mizahi hususiyetler taşıyan yazılarında bile bir heye
can lisanı ; bir edebiyat dili kullanmış, eserlerini teş
bihler, istiarelerle süslü, mecazlı bir lisanla yazmak
tan zevk alınıştır. Bazı yazılarının bilhassa Çamlıca 

başlıklı şöhret yapmış makalesinin; Makale-i Şiirine 
diye vasıflandırılması da bundandır. Onuı;ı. eserlerinin 
diğer bir hususiyeti de bazı müddea ve siyasi tenkid 
yazıları dışındaki eserlerinin umumiyetle san'at için 
san' at görüşlerine yakın bir anlayışla yazılmış olmasıdır3• 

Eserleri : Sezai bey ilk yazılarını daha çocuk 
denecek bir yaşda iken, Namık Kemal'in tesiri altında 
yazmış ve Kanıer gibi İttihad gibi gazetelerde neş
retmiştir 4• 18  yaşında iken kitab halinde neşrettiği 

Rubab-ı şikestede Aveng-i Şuhlır başlığı al
tında 12 ay için yazılan şiirlerin Eylül ayına ait ola· 
nı, aynen şöyledir. 

Ne z01mn zerd ü ınuhtazır Eylül 
Etse giryan bulutlarıyla hulul 
Ağlatı r yadımı bu şiir-i mellıl 
Ben bu teşbih-i zarı pek severim 

Bir kızın hiyn-i ih�ihalinde 
Dolaşan handeyi cemalinde 
Andırır halet-i zevalinde 
Ah ben sonbaharı pek severim 

Bununla beraber bazı siyasi içtimai makale
lerinde Sezai beyin devrin siyasi ve içtimai yaralan
na parmak basışı, dikkate değer doğruluktadır. 
Bir misal olarak Şura-yı Ümmet'de imzasız olarak 
neşrettiği Ye" s isimli makalesinde belirttiği ve ten· 
kid ettiği şu noktalarda büyük bir görü, isabeti 
vardır 

.. Ali ve Fuad paşa zamanlarında ve belki 
daha evvelinden beri ileri gelenlerde Ye's 
bir zarafet bir eda, bir zeika olmuş ! Her bi
ri bir Peygamber-i felaket 1 Herkes kendi 
maa"rifet ve 1-.ünerince kah alimane ve ma
lumat-füruşane, kah edibiine ve şairane bir 
surette size güzel vatanınızın düşman eline 
düşeceğıini, milletinizin mahklım-ı memat 
olduğunu söyler. 

Bu müjde-resan-ı müsibet bu peyambe
ran-ı felaket, itikadlarınca keşf-i istik·balde 
gösterdikleri ak! ü keramete, kendileri de 
hayran olarak, karşılarında perverde-i ümid 
olan ruha, malik fedakaran-ı millete bir te
bessüm-i istihfaf ile acırlar. Bazıları, mec
lis-i vükela· dan çıkıp teneffüs odalarında ağ
lamayı burhan-ı hamiyyet addederdi."' 

(Sezai bey onu kasdetmemekle beraber, o devrin 
bir kısım vatanperver ediplerinde de gördüğümüz 
bu "Vatan elden gidiyor!" vaveylası zamanla o ka· 
dar tesirli olmuştur ki, neticede vatan büyük bir 
kısmıyla elden gidivermiştir. Sezai bey, böyle hal
lerde yalnız Vefik Paşa'nın temkinli iradeli ve kud
retli olduğunu, makalesinde bilhassa belirtmiştir.) 
"Bkz. Ahmet Vefik paşa bölümü" 

' Bkz. Fevziye A. Tansel, Sami paşazade Sezai 
T. M. Xlll. 19"58. 



950 

ilk eser ŞiR adlı bir piyestir. ( 1878) Şir ; vak'ası Af
ganistan'da geçen ve yine Kemal'le Hamid'in tesiri 
altında yazılan mensur bir tragedidir fakat muvaf
fak bir tiyatro değildir. 

Sergüzeşt : Böylelikle Sezai bey'in türlü kalem 
tecrübelerinden sonra yazdığı ilk mühim eseri, o devir
deki içtimai yaralarımızdan birine isabetle dokunan 
Sergüzeşt adlı güzel romandır. (1887) Bu romanın 
mevzuu, sergüzeşt'in yazıldığı yıllarda, Türkiye'de 
devam etmekte olan Beyaz Esir Ticareti'dir ; Her 
türlü insan hak ve hay�iyctine aykırı bir davranışla 
Kafkaslardan kaçırılıp şuna buna satılan genç kızlar
dan birinin gönlünden ve başından geçtiği hikaye 
edilen bir hazin maceradır. 

Kafkas dağlarından getirilen Çerkes kızla
n, İstanhulda güzelliklerine göre, zengin veya 
orta halli ailelere satıyorlar; bunlardan, sekiz 
yaşuıda çelimsiz bir kız geliri az ve geçimsiz 
bir aileye düşüyor. Burada çocukluğun her türlü 
saadetinden mahruın yaşıyor; çeşidli hanım kap
risleriyle eziliyor. Felaketli günler geçiriyor, 
Bir müddet sonra tekı·ar esir tür�carlaruun eline 
düşüyor, burada bakılıp, semiri.ildikten ve güzel
leştiktcn sonra, bu sefer çok iyi bir fiyatla bir 
zengin konağına satılıyor, Burada, Avrupa'da 
resim tahsil etmiş bir Küçük bey'in eline düşü
yor. Delikanlı önce, bir oyuncak tellakki ettiği 
bu kızı, ınodel olarak kullanmak ve ona istediği 
kılığı vererek resmini yapmak istiyor, Fakat 
bir dilenci kılığına girmek istemeyen bu oyuncak 
kız ağlıyor, Göz yaşlarının tılsımı evin küçük 
beyi ile bu ağlayan oyun.cak urasında bir gönül 
bağı yaratıyor. Bunu i.>nlemek isteyen büyük
ler, kızı Mısırlı bir zen.gine satıyorlar. Mısır'da 
nice acı günlerden sonı·a, bir aralık hürriyyetine 
kavuşmak ve İstanbul'a koşmak fırsatm.ı bulan 
genç kız daha ilk adınıda, ace:milik, şaşkınlık, 
kimsesizlik ve ümidsizlik içinde, kendini, karşı
sında gördüğü Nil nehrine bırakıyor. 

Yazıldığı deHİn bazı hakiki hayat sahnelerini bu 
basit vak'a etrafında ropınanlaştıran Sezai bey bu ese
riyle, şüblıesiz, Türk romancılığının birinci sınıf bir 
eserini meydana koymuş değildir. Bununla beraber 
sergüzeşt yine Türk romancılığında bir merhale sayıl
mıştır. Yer yer, tamamiyle hissi ve romantik bir us
lubla yazılan, bu eser orta halli aile hayatlarındaki 
sarsıntıların, ve müellifin çok iyi tanıdığı konak hayat
larının tanıtılışında kuvvetli ve realist sahnelerle süs
lüdür. 

Eserde : 

Çerkes-ül-asıl dokuz yaşında kul cinsi bir 
esiri ilel ü eskaamdan salim olarak Harput Mal 
Müdir-i sabıkı Mustafa Efendi'nin haremine 
kırk aded lira-yı Osmani mukabilinde füruht 
ettiğimi mübeyyin işbu senedim bi't tahrir ha
nım-ı mumai.leyhaya teslim kılındı. 

Esirci Hacı Ömer 
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Diye yazılı bir sened birçok benzerlerinden bir numune 
olarak, müellifin temas ettiği acı hakikatin delilidir. 

Buna mukabil Sezai bey meseli küçük çerkes kı
zının, zalim hanımının elinde, her türlü çocukluk hat
ta insanlık haklarından mahrum edilişini, ekseriya 
hissi bir uslubla kaleme almış ve : 

"Zavallı çocuklar ! sizin o mini mini elleriniz, 
Asya vahşet-i kadiınesinin istimal ettiği ve bir
kaç asırdanberi, insaniyetin zir-i bar-ı tahakkü
münde inlediği esaret zencirlerini kırmak için 
değil, belki kendiniz gibi küçük kuşları, çiçek· 
leri okşamak içindir." 

gibi tamamiyle şahsi ve hissi müdahalelerle, okuyu
cuları kendi duygularının peşinden sürüklemiştir. 

Küçük şeyler : Sezai bey'in Türk hikaye edebi
yatında, daha mühim bir yeri, Avrupa tipi küçük hi
kaye muharrirliği iledir. Onun bu tarz hikayelerinde 
Realist Fransız Edebiyatının tesiri aşikardır. Muhar
ririn KÜ.çük şeyler adı altında topladığı bu hikaye
ler hakikaten küçük şeylerdir. Fakat yazar bu küçük 
hayat hadiselerini, dikkat ve alaka çeken hikayeler 
haline koymakda ustalık göstermiştir. Edebi değerleri 
yüksek olmamakla beraber, ayni hikayelerde teknik 
pürüzler bulmak da kolay değildir. 

Küçük Şeyier'de "Ilu büyük adam kimdir?" 
"Hiç" "Kediler", "Düğün" ve "Pandomima" adlı 
hikayelerle Arlezyalı adlı, Alphonse Daudet'den çev
rilmiş bir tercüme hikaye vardır. Kitabda yer alan 
"İki yüz elli kuruşa bir asır" başlıklı yazı, hikayeden 
ziyade bir san'atlı nesirdiı;. Ayni kitab'a Vuslat isimli 
cariyenin veremden ölüşü acısıyla yazılan Bir kitabe-i 
seng-i Mezar başlıklı nesir de ilave edilmişrti. 1892'de 
neşrolunan Küçük Şeyler'in başında Realizm'i mü
dafaa eden bir önsöz vardır. Yine Alphonse Daudet'nin 
Jack isimli romanını Türkçeye çevirerek Servet-i Fü
nun mecmuasında tefrika halinde neşreden (Servet-i 
Fünun, Mart-Temmuz 1 892) Sezfıi'nin, bu realist 
uslubçu Fransız hikiyecisinden kuvvetli tesirler aldığı 
anlaşılıyor. Sezai'nin örnek muharrir olarak Dau
det'yi seçmesi, onun hikaye anla\"lşında iyi bir not 
değerindedir. Herhalde Küçük Şeyler'deki başarılı 
hikayeleriyle sezai, kendi devri için dikkate değer de
recede yeni ve Avrupai l;>ir hikaye anlayışında idi. 

RU.ınil.zü'l-Edeb : Sezai bey Küçük Şeyler'den 
sonra yazdığı bazı küçük hik�ıyclerini, makale ve mu
sahebelerini, seyahat n0tlarını ve hatıralarını da Rü
nı.il.zü'l-Edeb isimli bir kitanda toplanmıştır. (1 890) 

Küçük Şeyler'le kendi mütevazı' san'atının ve 
Türk Edebiyatı tarihindeki yerinin zirvesine yükselen 
Sezai, bundan sonraki eserlerinde artık eskisi kadar 
tesirli değildir. Bununla beraber, mektub, makale, 
hikaye ve hatıralarında eski şairane lisanından daha 
tabii bir ifadeye doğru ağır bir gidişi vardır. Rümı'.'i
zü'l-Edeb isim bakımından, babası Samipaşa'nın Rü
nıôzü'l-Hikem adlı risalesini hatırlatmak gibi bir 
incelik taşır. 
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İclal : Sezaibey'in kitab halinde çıkan son eseri, 
Rümı'ızü'l-Edeb'den çeyrek asır sonra neşrettiği, İclil 
adlı kitabdır. (1923) Muharrir meşrutiyetten sonra, 
Edebiyat-ı Umumiyye mecmuasında ve Tanin Gaze
tesinde siyasi ve edebi makalelerini seyahat ve hatırat 
yazılarını, Mesela İsviçre ve İspanya hatıralarını neşre 
devam etmişti. 1923 de henüz 14 yaşında iken ölen 
yeğeni İclal'in acısıyla ona hazin bir mesiye yazdı. Bu 
yazı, yukarda bahsi geçen bir kısım yazılarıyla birlik
de, bir makale, hatırat, hikaye ve müsahebe mecmuası 
halinde ve İclal adıyla neşrolundu. Muharir İclal 
için yazdığı mersiyede sanki yeniden gençlik çağına 
dönmüş bu acıyı şiirleştirmiş "e Cenab Şahabeddin'in 
bir mektubunda söylediği gibi, "Felakete bir rüya man
zarası vermiş"di. 

Sezai bey'in Servet-i Fünun mecmuasının 1925'de 
yeniden neşri dolayısıyia, bu mecmuada basılmış daha 
bazı yazıları, siyasi ve edebi hatıraları vardır. 

Sezaibey'in kendinden sonraki hikaye yazarları 
üzerinde ciddi tesJ.ri olmuştur. Bunun en kuvvetli delili, 
san'atı ile küçük hikayecilikte bir merhale açan Ha
lid Ziya'nın küçük şeyler hakkındaki şu mühim söz
leridir : 

"Küçük Şeyler beni çıldırttı. San'at heyecanla
rımın içinde bu kitaptan duyduğum, zevke ve 
neşata yetişebilecek bir tahassüs bilmiyorum. 
Bu bana yeni bir ufuk, memleketin nesir ve san'at 
semasında vaadler dolu parlak bir maşrık gös
termiş oldu." 

Halid Ziya bu sözleriyle ayni zamanda o devirde hala 
yaşamakta olan ve bir evvelki üstadlara büyük saygı 
gösteren san'at terbiyesinden de güzel bir örnek ver
miştir. 

(Sezai bey hakkında tamamlayıcı bilgiler için : Fev
ziye Abdullah Tansel'in Sami paşazade Sezai isimli 
makalesine bakılmalıdır. Türkiyat mec. XIIi, 1958, 
s. 1-30) 

* 

İşte bu sahifelere kadar, ancak bellibaşlı sima
ları ve eserleri Üzerinde durabildi,ğimiz, Avrupai 
Türk Edebiyatı, bu altı mühim sima ile ve onların 
yanında vazife alan daha bir kı&ım yeni ve yenilik 
tarafdarı yazarlar vasıtasıyla kurulma ve kendini ka
bul ettirme devrini tamamlamıftır. 

Tanzimat'ın bu birinci derecedeki muharrirleri 
etrafında çalışan diğer mühim simalarından ve eser
lerinden ilerdeki sahifelerde bahsolunacaktır. 

Bu yazarların meydana getirdikleri edebi hare
ketler ve eser verdikleri edebi neviler üzerinde duru. 
lacaktır. 

Burada şu noktayı tekrarlamakta fayda vardır 
ki, yukardan beri görüldüğü gibi Avrupai Türk Ede
biyatı, kat'i olarak Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal 
mekt,.bi ile başlamış ve onlar tarafından kurulmut
tur 
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Asrın bu en tanınmış edib!eri, azimli ve ısrarlı 
bir çalışma ile ve birçok güçlükleri yenmek suretiyle, 
Bu neticeye varmışlardır .. Zamanın ve tarihin vücuda 
getirdiği, çok taraflı, milli, iÇtimai siyasi ve edebi ih
tiyaçlar da onlann bu bafarısına yardım etmiştir. 
Diğe!' tarafdan bizzat bu edebiyatçılar da türlü atak 
hareketlerle kendilerini hemen bütün memlekette tanı
tarak Türk edebiyatı tarihinde birer hadise teşkil et
mişlerdir. 

Tanzimat'ın san'atı gayelerine vasıta edinen bu 
ilk büyük yazarları, bilhassa Türk edebiyatını belirli 
bir okumuşlar zümresine hitab etmekten ileri götüre
rek, daha geniş bir kültür zümresine söz söylemişler 
ve Türkiyede yeni fiRİrlerden, yeni eserlerden ve ye
ni hareketlerden, zevk alan, heyecan duyan, hayli 
gnif bir orta kültür sınıfı meydana getirmişlerdir. On
ların bu geniş zümreye verdikleri Vatan Sevgisi, 
hürriyet sevgisi, hak ve halk sevgisi fikirleri, kısa 
zamanda hemen memleket sathına yayılmıştır. An
cak: Vatan, Millet, Hiirriyet fikirleri memlekette su• 
ratle yerleşir ve gittikçe kuvvetlenirken bu siyasi ve 
edebi mücadele devri, devletle milleti bir bütün ha
line koyarak, İçi ve dışı düşmanlarla sarılı bir vata
nın gittikçe büyüyen düşmanlarına karşı, memlekette 
yekpare bir kuvvet; tarihin biitiin muvaffak devirle
rinde olduğu gibi bir ordu millet bütünlüğü yarata
mamıştır. 

Bilhassa Orta Kültür sınıfı nazarında devleti kü
çük düşürmek faaliyetleriyle ayni zamanda gelişen 
Vatan Sevgisi Edebiyatı, bu bakımdan yeter derecede 
ta'lih'li sayılamaz ,Tanzimat ediblerinin �amimi ve 
coşkun vatancılıkları, herşeyin sonunda vatanın par
çalanmasına mani olamamıştır. 

Sami Paşazade Sezai bey'in Yeis isimli makale
sinde devrinin pyskologisine dikkat edilerek, belirtil
cfiği gibi, memleketin ahvali, hatta memlekeıi idare 
eden devlet adamlarında bile Türkiyenin geleceğine 
karşı bir itimad51zlık uyandırmıştır. Buna mukabil 
bilhassa Roman, tiyatro, Gazete makalesi,, gibi Av
rupai Edebiyat nevilerinde gittikçe daha çok halka 
hitab eden bir dil kullanılmış hatta doğrudan doğruya 
halk için edebiyat vücuda getiren, kuvvetli ve velud 
muharrirler yetiştirmiştir. 

Tanzimatın ikinci mektebi, yani Ekrem-Hamid
Sezai üçlüsü, ise hızla yetişen çoğalan bu yeni kültür 
mensublarına avrupai bir san'at zevki vermişler, san' 
at ve teknik vasıfları daha üstün ve daha avrupai, 
edibi eserler kazandırmışlardır. 

Recaizade, muallimliği ile, Hamid, şiir ve tiyat• 
rodaki hamleleriyle Sezai bey, Küçük hikaye ve roman 
vadisindeki eserleriyle bu başarıyı sağlamışlardır. An
cak bu ikinci Tanzimatçılar:, edebiyatı milli · İçtimai 
ihtiyaçlara vasıta kılmak yolunda birinciler gibi atak 
bir yol takib etmemişlerdir. Tanzimat'ın birinci mek· 
tebinden sonra bu ilk tanzimatçıların, bilahssa Namık 
Kemal'in, vatancılık, milliyetçilik, hürriyetçilik ve 
halkçılık idealleri kendisinden sonra onunki kadar 
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mücadeleci ve fırtına kopancı bir edebiyat hareketi 
halinde devam etmemiştir. Bu çefid mücadele mev
zuları, yeni eserler de birer fikir ve felsefe mevzuu 
kılığına bürünmüş ve daha temkinli ifadelerle yazıl
mıştır. 

Bu bakımdan Ekrem·Hamid-Sezai mektebinin or
tak san'at temayülü daha çok san'at için san'at anla
yışına yakındır. 

Bununla beraber ayni tanzimat yıllarında milli 
kültür ve tarihimizle devamlı bir şekilde meşgul olan 
ve mesela ilmi mahiyette bir dil ve tarih Türkçülüğü 
için çalışan bir zümre ve bir çığır nıevcud olduğu 
ilerde görülecektir. Halk için edebiyat yapanların da 
halkı daha temkinli ifadelerle uyandırmağa çalıştık
ları ve hatta halka daha çok yeni keşifleri yeni icad-
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lan, yeni bilgileri tanıtan edebi eserler yazdıkları ve
ya halkı milli dile milli fazill'tlere, uyandırdıkları ve 
Türk edebiyatını kendi içinden olgunlaştırmaya de
vam ettikleri müşahede edilecektir. 

Her halde Tanzimat ediblerinin etrafında ve ya
nıbaşında, Türk kültür ve edebiyatının yeni ihtiyaç
larla gelişmesi ve Avrupalılaşması yolunda, tanzimat
çılarla birlikte veya onların talebesi olarak, ayni he
defe doğru yürüyen daha başka Türk yazarları da 
edebiyatın çeşidli kollannda çalışarak bu san'atkar
lara yardımcı olmuşlardır. 

Önümüzdeki bahisler XIX. asır Türk Edebiya
tı Tarihinde, daha değişik ve daha ikinci derecede 
vazife gören bu yazarların_, yerini, değerini ve hare
ketlerini tanıtmaya çalışacaktır. 

Tanzimat edebiyatının 
iki büyük edibi Hamid 
ve Sezai'nin Türk ede-

biyatı tarihindeki tarihi 
vazifelerini bitirdikten 

sonraki yürüyüşleri 
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Tanzimat Edebiyatı Devrinde 
M a h al l il e ş m e  Cereyan ı'nın D evamı  

Şinasi ile başlayan Tanzimat Edebiyatı, bir taraf
dan, Türkiye'de Avrupai bir edebiyatın temellerini 
atarken, bir yandan da (XVIII. asrın büyük şairi 
Nedinı'in şahsiyetinde en kudretli simasını kazanan) 
Mahallileşme Cereyıim devam ediyordu. 

Mahallileşme cereyanı, Türk Edebiyatının kendi 
içinden yerlileşmesi ve yeni vatanla, bu vatanda yaşa
yan milletle, onun Türkçesi ile, onun adet, anane ve 
gelenekleriyle, nihayet onun milli zevkiyle, hergün biraz 
daha kaynaşıp, kendi içinden (bir de bu yolda) olgun
laşması demekti. 

Aslında bu cereyan asırlarca evvel Anadolu'da 
ve Rumeli'de başlayan bir hareketti. Anadolu ve Ru
meli aşıklarının, asırlardır yaptıkları bu idi. Ayni ce
reyan daha XV. asırda, Şair Ahmed Paşa'nın ve çağ
daşlarının şiirlerinde, divan Edebiyatına da nufuz 
etmeğe başlamıştı. 

XVII.  ve bilhassa XVIII. asırdan bu yana ise, 
ayni cerayan devrin imparatorluk merkezi İstanbul'da 
dikkate değer bir gelişme içersinde bulunuyordu. 

Sade lisanla, halk tabirleriyle, aşık tarzı şiirler 
söylemek ; yahud bu şiirlere çok yakın ve popüler hale 
gelmiş, bazı basit aruz kalıblarıyle, şarkılar terennüm 
etmek, Halkın büyük rağbet gösterdiği bir hareket 
olmuştu. Bu şarkı ve türkülerde, bir taraftan İstanbul 
ağızı, söyleyişler ışıldıyor ve asrın işlediği halk tabir
leri geniş yer alıyordu. Bir taraftan da halkın günlük 
yaşayışı, Eğlenceleri, neş'esi ve endişesi, şiirin mevzu
ları arasına giriyordu. Bu yıllarda yazılmış, bazı mec
mualarda, hece vezniyle söylenmiş, türküler de görü
lüyordu. Bu türküler, çeşidli arabalar ve kayıklarla, 
eğlence yerlerine gelen hanımlar için söyleniyor, böyle 
mesirelerde çalınan sazlardan, söylenen mani ve şarkı
lardan akisler taşıyordu. Feraceli kadınlardan, şerbet 
mahallebi, dondurma, leblebi, satan satıcı güzellerin
den çingenelerin, Rum dilberlerinin, sazlı sözlü rakslı 
eğlencelerinden, ilham alıyor, zarif çizgiler taşıyordu. 
İlhamını bu çeşid içkili sazlı eğlencelerden alan şarkı ve 
türküler ise, ekseriya amiyane bir mahiyet alıyor, 
fakat yine de dillerden düşmüyordu. 

* 

Eski, yeni, birçok yüksek zümre şairleri, hece vez
niyle ve aşık tarzı söyleyişe rağbet gösteriyorlardı. 
Tanzimat Devrinde, tanınmış tanzimat ediblerinden 
başka, Edhem Pertev paşa, Münif Paşa, Msuıas
tırlı Fiile bey, gibi aydın zümreye mensub, hatta, 

Avrupa Edebiyatını tanımış ve Avrupai eserler vermiş, 
yazarlar arasında, Mahallileşme cereyanı samimi il
tifat gören bir hareket olmak canlılığını muhafaza 
ediyordu. 

Nedinı'in türküsünden ve yerli çizgilerle zengin, 
şarkılarından sonra, Fazıl bey, İzzet Molla, Vasıf 
gibi şairler bu çığırı devam ettirmişlerdi. 

Mustatraf mütercimi Esa'd efendi ise ayni yerli 
san'at anlayışının bir nazariyecisi o!ınuş, bu mevzuda 
doğru sözler söylemişti. 1 Akif Paşa'nın hece ile söy
lediği meşhur mersiye'de Ziya Paşa'nın : 

Akşam olur güneş batar şimdi buradan 

Mısraıyla başlayan türküsünde; Namık Kemal'in kısa 
vezinli hecelerle söylediği türkülerde hep ayni yerli 
hava ve mahalli edebiyat zevki yaşıyordu. 

Tanzimat'ın ikinci planda vazife görmüş Avrupai 
simalarından Edhem Pertev paşa'nın, Mahmud Nedim 
paşa hakkında söylediği bir destan'da ayni cereyanın 
dikkate değer eserlerindendir. 

Edhem Pertev 
Paşa 

( 1824-1872) 

Tanzimat devri rica
lindedir. (Erzurumda 
doğmuştur.) Babası 
Erzurumlu Söylemez
oğlu Mehmed Fenni 
Efendidir. Erzurumun 
Ruslar tarafından iş
gali üzerine, Şarki 
Karahisar'a giden ve Anadolu'da daha başka yerleri 
de memuriyetle dolaşan babasıyla beraber ayni yerlere 
gitmiş ve tahsilini de hususi hocalardan görmüştür. Trab
zon' da divan katibliği ile başladığı memuriyet haya
tında yükselerek muhtelif mektubçuluklarda bulun
muş, İzmir'de mektubçu olduğu yıllarda, Fransızca 
öğrenmiş ; bir aralık Berlin Elçiliği baş katibliğine 
gönderilmiş, Burada iken de bir parça Almanca öğren
miştir. Daha sonra İstanbul'<la babıali'de çalışmış ; 
Siruz ve Drama kaymakamlıklarında, Haleb (mer
kez) ve Kandiye mutasarrıflıklarında bulunmuş ve 
Kastamoni valisi iken vefat etmiştir. 

Bkz. nesirde mahallile,me Cereyaın 
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Pertev Paşa'nın İslamda izdivaç hayatına; Ma
sonluğa, tarihe dair, telif ve tercüme risaleleri vardır. 
Kırmızı Bayrak adlı bir seri makalesiyle Türkiye'de 
korninizme karşı ilk tepkilerden birini, Pertev Paşa 
yazmıştır. 1 Paşa'nın Jean Jacques Rousseau'dan 
Volter'den ve Victor Hugo'dan şiir tercümeleri 
vardır. Bunlar arasında Hugo'dan tercüme ettiği, 
Tıfl-ı Naim manzumesi alaka ve takdir uyandırmış
tır. Bu manzumeler edebiyatımızda, batıdan yapılan 
ilk şiir tercümelerindendir. 2 

Daha bazı makaleler kaleme alan, bu arada mi
zahi yazılarda yazan, paşa'nın, Şinasi'nin İstanbul 
sokaklarının tenvir ve tathiri, adlı makalesi dola
yısıyla yazdığı Av'ave-nime adlı mizahi yazı, köpek
lerin başı boş dolaştıkları İstanbul sokaklarındaki hak
larını ( !) müdafaa sadedinde ve muhavere tarzında 
kaleme alınmış, güzel ve Avrupai bir yazıdır. (Mu
havere bir hakim yani bir feylesofla muharririn Kıt
mir dediği sokak köpeği arasında geçer.) 

Bütün bu çeşidli eserleriyle, Edebiyatla alakalı, 
bir fikir ve san'at adamı hüviyeti gösteren, Edhem Per
tev Paşa'yı tıbkı Akif Paşa, gibi, Tanzimat Edebiya
tının mübeşşirleri arasında sayanlar olmuştur. Fakat, 
gerek hayatını Edebiyata vakfetmiş birinci derecede 
tesirli bir şahsiyet olmayışı, gerek mühim yekun tut
mayan Avrupai yazı denemelerini, Şinasi'den sonra 
neşretmesi sebebiyle Pertev Paşa ancak Tanzimatçı
ların yanında ikinci planda yer alacak bir şahsiyettir. 

Buna mukabil, Edhem Pertev Paşa'nın Sadrazam 
Mahmud Nedim Paşa, övgüsünde, hece vezniyle 
ve sade lisanla yazdığı bir manzume, onun Edebiyatı
mızda ki yerinin, Mahallileşme cereyanı çerçevesinde 
olduğunu gösterir. 

Başta, Tıfl-ı Naim, tercümesi olmak üzere Fran". 
sızca'dan çevirdiği manzwııelerde, aşırı derecede kül
fetli bir dil kullanan, Pertev Paşa'nın Mahmud Nedim 
Paşa için söylediği destan tarzındaki kaside, yalnız 
aşık tarzı söyleyişi bakımından da yerli ve milli bir 
eserdir. 

Pertev Paşa, bu manzumesinde, divan kaside
siyle halk destanını, kaynaştırmış ; şiirine adeta bir 
tegazzül edasıyla başla.mış ve : 

Bu deli gönlümün çoşkunluğu var 
Zanım o yosmanın mübtelisıdır 
Yitirmiş sabrını bilmem ne aral' 
Aşk ilinin eski budalasıdır 

Merhameti yoktur dinlemez ihı 
Bin aşık öldürür her bir nigihı 
Ecel dedikleri enır-i İlihi 
Gım:ı:esinin kadim aşinasıdır 

gibi aşk duygularıyla söylenmiş bir nice dörtlükten 
sonra, sözü Mahmud Nedim paşa övgüsüne getirerek : 

Hakaayıku"l vekaayi gazetesi, 4 Mayıs 1871 
Sayı, 237 V.d. Bkz. 

Tanzimatın umumi vasıfları ve edebi neviler
de Avrupai yeniliklere toplu bir bakış (ilerideki sa· 
hifelerde) . 

Bağışlar kalemi bizlere kuvvet 
Re'yiyle intizam bulur memleket 
Verilmiş kendine her türlü hikmet 
Edeb meclisinin Baykrasıdır 

Ey asaf-ı cihan, hidiv-i zişan 
Yegine-i zaman ferid-i devran 
Cenab-ı efhamın bi-reyb-i güman 
Bahtı kutluların pişvasıdır 
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gibi bir medhiye bölümü yazmış, böylelikle aydınlar 
şiirinde yeni ve yerli bir terkip örneği daha verilmiştir. 

Ancak ayni terkibin daha önce Manastırlı Rifat 
bey tarafından, denendiğini; Pertev Paşa'nın güzel 
şiirinin, Faik bey'e bir nazire olduğunu, böylece bu 
mahalli ve milli söyleyişin, meydana getirildiği devir
de, yayılma istidadı gösteren bir yerli zevkden doğ
duğunu, burada belirtme luzumu vardır. (Esasen 
Mahmud Nedim Paşa, kendisine bu kadar milli bir 
kasıde yazılacak bir sadrazam değikli. Kötü idaresin
den başka iktidarda durabilmek için Rus Sefiri İgna
tiyef'e dayanması, halkın ona "Nediınof" gibi acı 
bir lekab takmasına sebcb olmuştu. Bu sebeble ayni 
karekterde bir destan-kasideyi Sadrazam Ali Paşa 
için söyleyen Manastırlı Faik beyin şiiri daha yerine 
sarf edilmiş bir mcdhiye olmuştur : 

Aşkın illerini harab eyleyen 
Kanlı kılıcının macerasıdır 
Sınuk yürekleri kebib eyleyen 
Kirpiğin okları, kaşın ya'sıdır 

Gönül ocağında aşk odı yandı 
Tanrının evinde çırağ uyandı 
Sinem gül gül oldu kane boyandı 
Varsa aşkın bu da bir sefasıdır 

* 
Zat-ı paki gibi All'dir ismi 
Devlete millete lazımdır cismi 
Tanrı gölgesinin sadr-ı azamı 
Osmanlı halkının nıültecasıdır 

Tanrının katında ağ olsun yüzü 
Adi ile eyledi kurtlan kuzu 
Ne lazıın bu yolda uzatmak sözü 
Devlet gemisinin na-hudasıdır 

Her iki destanda dikkati çeken mühim nokta, bu man
zumelerin yer yer halk deyimleriyle, halkın yaratttğı 
ifadelerle meydana getirilmiş olmasıdır. Bu dil o dev
rin şehirlerinde, bilhassa İstanbul'da konuşulan bir, 
ev ve aile lisanıdır ve asrın saz şairlerinin türkçesinden 
hemen hemen farksızdır. zaman zaman divan şair
lerinde gördüğümüz bu milli çizgilerin Tanzimat dev
rinde, batı tesirlerinden tamamiyle uzak kalmış yer
liliği, Edebiyat tarihinin derin araştırması gereken 
hususlardandır. Nitekim : 

Manastırlı Faik bey'in Divan şiirindeki usta
lıgı devrin diğer divan şairleri ölçüsündedir. Fakat 
onun Edebiyat Tarihindeki mevkii, yukarda belirti
len sebeblerle, bir masallileşme cereyanı hamlesi ola
rak, Aşık tarzında söylediği, bu destan-kasidesiyle-
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dirı. Merhum Cevdet Paşa'nın teşvikiyle hece vez
ninin nevilerini ve şekillerini ilk defa tedvine çalışması da 
ayni bakımdan, dikkate değer bir çalışmadır. 

xıx. asrın alim ve şair edebiyatçıları arasında, 
yerlileşme cereyanına katılan diğer mühim bir imza'da 
Münif Paşa'dır. 

* 

?54' 
. , _, .  Münif Paşa 

(1828-1910) 

Asrının kültür ve devlet 
adamlarındandır. Ayin
tep'de ve Mısır'da elde 
ettiği şark dillerinden 
ve umumi şark kültü
ründen başka İstanbul 
da Fransızca öğrenen, 
elçilik katibi olarak 
bulunduğu Berlin'de Al
manca öğrenerek üç sene 

müddetle Üniversite tahsili gören, Aynca İngilizceyi' de 
elde etmeğe çalışan Münif Paşa bu türlü gayretleriyle, 
Tanzimat'ın dikkate değer bir simasıdır 2• 

Faik bey ( 1 825- 1899) Manastırlı Haseki 
Hacı Ahmed beyin oğludur. Hususi hocalardan tah
sil görmüı, Siverek kaymakamlığında, Bosna Na
zırlığında; Ereğli, Selanik (merkez) , Adana (mer
kez) . Varna, Kudus, Burdur, Gümüşhane, Sinop 
mutasarrıflığında buunmuştur. Emeklilik hayatını la
tanbul' da geçirmiş, lstinye'deki yalısında vefat et
miştir. Kabri Rumelihisar mezarlığındadır. Türkçe 
Aruz isimli risalesi, basılmıştır. Oivan'ı ve Rubai
yat'ı vardır. 2. Bkz. Prof. Dr. Fuad Köprülü, Ede
biyat araştırmlan Ankara: 1 966 S. 222 

Münif Paşa Ayıntep'de doğmuftur. Babası 
devrin ilim adamlarından Ayıntepli .Ahdümı:afi Ef.en
di" dir ilk medrese tahsilini Ayıntep'de yapan Münif 
Paşa, bu tahsili ailesiyle birlikte gittiği Mıaır'da 
ilerletmiş. Mısır Medreselerinde Şark ilimleri öğren
miş, bu arada arabçasını ve farsçaıını ilerletmittir. 
1852'de istanbul'a gelmiş ve Babıali tercüme oda-

sında çalışmış, burada yabancı diller muallimi 
mühtedi Emin Efendi"den Fransızca öğrenmittir. 
1855'de Berlin Sefiri Kemal Paşanın ikinci katibi ola· 

rak Almanya'ya gitmiş, orada Üç sene müddetle 
üniversite tahsili görmüştür. 1859'da döndüğü la
tanbul'da Ticaret mahkemesi ikinci reisliği, Ruzna
ne-i Ceride-i Havadis muharrirliğ�, Babıali birinci 
mütercimliği, gibi vazifelerde bulunmuf, Cemiyet-i 
llmiye-i Osmaniyye"yi kurmut Mecmua-i Fünun'u 
çıkarmıştır. Divan-ı temyiz ve Meclis-i Maarif reislik· 
lerinde bulunduktan sonra 1 872'de Tahran sefiri, 
1877'de Maarif Nazırı, olmuştur. Bir aralık Ticaret 
Nazırı olmuş, sonra daha iki defa Maarif Nazırlığına 
getirilmiştir. İran Şahı'nın 50. doğum )'ılı münase-
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Gerçek ilmin ve batı kültürünün Avrupa'da hay
ran hayran dolaşmak veya birtakım siyasi faaliyet
lerde bulunmakla değil, ciddi bir müessesede elde 
edileceğine inanmış olması, Münif Paşa'yı bir kısım 
Tanzimat ediblerinden mühim farklarla ayınr, Ni
tekim, Münif Paşa, ayni ciddi ilim anlayışıyla İstan
bul'da Cem'iyyet-i ilmiyye-i Osm.iniyye adında 
bir ilim cemiyeti kurmuş, bu cemiyete, devrin doğu, 
batı kültürüyle mücehhez, bazı kuvvetli simfılannı 3 
toplamış, Mecmu-yı Fünun isimli, Avrupai bir ilim 
ve fen mecmuası neşrederek, Türkiye'de yeni ilim 
anlayışının, gelişmesine esaslı hizmetde bulunmuş
tur. (1863 - 1 865) bu mecmua ciddi mahiyette ve 
geniş ölçüde yeni ve ansiklopedik bilgiler veren ve 
ilme de fenne de haysiyet kazandıran bir müessese 

olmuş, fakat önce bir kolera salgını yüzünden (1865) 
kapanmış, tekrar çıktığı zaman ise bir sansür hata
sıyla kapatılmıştır. 

Bir memleketin ancak Maarif vasıtasıyla kalkı
nacağına inanan ve bu inancı, esasen ayni fikirde 
olan Sultan ikinci Abdü'l Hamid'e de duyuran 4 
Münif Paşa, bu bakımdan İmparatorluk devrinin sa
yılı maarif nazırlarındandır. Diğer tarafdan ciddi bir 
fikir adamı olan paşa, memleketi için zararlı olabile
cek herhangi bir siyasi harekete katılmamış, kaprisli 
siyaset oyunları oynamamıştır. 

Münif Paşa'nın şairliği çekici değildir. Gazelleri, 
nazireleri kuvvetli sayılamaz, Münif Paşa'dan seçil
miş şiirler arasında, (Hah-Uyku) isimli manzumesi, 
bilgi, fikir, hatta his bakımından kuvvetli olmakla 
beraber söyleyiş bakımından kendi kalitesine uygun 
bir ahenkden uzaktır. 

Fabt Münif Paşa, gerek gazete ve mecmualarda 
intişar eden mühim bir kısım yazılarının çok sade ve 
tabii bir Türkçe ile yazılması, bakımından, kerek 
Osmanlı devletinin kuruluşunun 600. yıl dönümü do
layısıyla, aşık tarzında söylediği Destan-ı AI-i Os
man (1882, H. 1299 İst.) isimli eseriyle yukarda be
lirttiğimiz mahallileşme cereyanının dikkate değer bir 
simasıdır. Onun nesirlerinin sadeliğinde Avrupai bir 

betiyle lran'a gönderildikten bir müddet sonra, tek
rar Tahran sefiri olmuttur. 

Münif Pata bir müddet'de Mekteb-i Hukuk'da 
hocalık yapmış; H;kmet-i Hukuk, Edebiyat, İlm-i 
servet gibi dersler okutmuttur. 

Münif Patanın (ilerde bahsedeceğimiz) Destan-ı 
Al-i Osman adlı eserinden başka, Mekteb-i Hukuk'• 
da okuttuğu dersleri kitab haline koyarak neşret
tiği, Hi:kmet-i Hukuk adlı kitabı ve T elhis-i Hik· 
ınet-i Hukuk, Medhal-i ilm-i Hukuk ve llm-i Servet 
isimli eserleri netredilmit kitablan arasındadır. Pa· 
ta'nın bunlardan ba,ka, kitab haline gelmemif, ilmi, 
edebi te'lif ve tercümeleri vardır. 

8 Bu aimalann kimler olduğu hak. bilgi için 
bkz. Jıbnü'l Emin Mahmud Kemal Son Asır Türk 
ıairleri, lst. 1 930. S. 1 001 

' AH Fuad, Münif Pata, Türk tarih ene. mec. 
S&)'l: 1 00-4 1930. 
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dil anlayışının tesiri hatıra gelse bile, Destin-ı At-i 
Osman'daki söyleyiş Türk Edebiyatının kendi için
den yerlileşmesi hareketine pek yerinde bir katılıştır. 
Şu şartla ki Destan-ı Al-i Osman Halk destanlarının 
klasik il li vezni yerine, halk şiirinde az kullanılan 
10 lu vezinle yazılmıştır. Destanda her dörtlük sonun
da kullanılan kafiye son asırlarda halk destanlarına 
intikal eden ve halk söyleyişlerinde sıkça rastlanan 
bir divan kafiyesidir. Dil bakımından bu manzumede 
yine halk diline aydınların lisanından geçen kelimeler 
kullanılmıştır. Böylece bu asırlarda Halk şairi ile ay
dınlar arasında ortak bir söyleyiş vucuda geldiğine 
bu destan da bir delil olmuştur. Her padişah için bir 
dörtlük ayrılan destan'da zamannın padişahı olan Ab
dü'l Hamid için söylenen kısım daha fazladır. 

Birinci Sultan Osınan-ı Gaazi 
Odur devlete kuran esası 
Altıyüz doksan dokuz yılında 
Oldu ziver-i taht-ı Sultani 

İkinci Sultan Orhan-ı Gazi 
Yeniçeriler anın ihdası 
Rumeli gördü o padişihın 
Devrinde satvet-i Osminiyin'ı 

Üçüncü Sultan Murad-ı Evvel 
Üstüne geldi o kadar düvel 
Nasıl kahraman olduğun anın 
Bilür Kosova'da harb meydanı 

* 
Altmcı Sultan Murad-ı san: 
Sırp ülkesini vergiye kesdi 
Macar kıra1m bozdu Varna'da 
O bozmuş idi abd ü peymanı 

Yedinci Sultan Fatih Muhammed 
Hak cinibinden idi müeyyed 
Kendisü aldı bu İstanbul'u 
Sıyt-ı şöhreti tutdu cihinı 

Yine bu tarihlerde intişar eden Hıişiın Bey 
Mecmuası gibi bazı şarkı mecmualarında hece vez
niyle ve aşık tarzıyla söylenmiş, birçok türkülerinin 
bulunması, aşık söyleyişinin ve dolayısıyla yerlileşme 
cereyanının, popüler hareketleri arasındadır 1, 

Fakat Tanzimat devrindeki mahallileşme cereya
nının belki en mühim siması Ahmed Cevdet Paşa'dır 

Cevdet Paşa çok sade bir lisanla yazdığı, "K'ısas-ı 
Enbiya'sından başka Türk edebiyatının kendi için
den tekamülü hareketlerinin ilmini ve fikriyatını yapan 
adam mevkiindedir. 

Bkz. Fuad Köprülü, Atık tarzının mente'i 
ve tekamülü, Milli tetebbüler mec. 1. S. 32. 

Ahmed Cevdet 
Paşa 

( 1 822 - 1895) 

Tanzimat devrinde il
mi, edebi, idari ve kül
türel, zengin ve şuurlu 
çalışmalarından başka, 
Türkçenin sadeleşmesi, 
Türk Edebiyatının ken
di içinden olgunlaşması ı 
hareketlerine yeni bir 
ciddiyet getiren, daha 
büyük bir edib, hu
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kuk ve dil alimi, tanınmış tarihçi Cevdet Paşa'dır. Cev
det Paşa zamanınında, henüz Muallim Naci, Tevfik 
Fikret, Mehmed Akif, Alımed Haşim, Yahya 
Kemal ve Faruk Nafız, Orhan Seyfi serisinin elin
de tam bir Türk Ariizu haline gelen aruz vezni, bu 
son ve milli kıvamını almamış bulunduğu için, klasik 
İran estetiği ile anlaşmış, imalclcli, zelıaflı ahengini de
vam ettiriyordu. Tanzimat yıllarında yadırganmağa 
başlayan bu ahenk karşısında, yarın ne olacağını ta
biatiyle bilemeyen, Cevdet Paşa, Türkçenin tabii 
vezninin Parmak Hesabı, olduğunu ileri sürmüş
tü. Bu görüş Türkçenin, bilhassa Anadolu ve Balkan
lar Türkiyesinde kazandığı Uzun Hece üzerinde dur
mak ve düşünmek hakikatinden ayni sebeblerle uzakdı ; 
fakat Türk şiirine mutlaka, daha milli bir çehre vermek 
hedefinde idi. Cevdet Paşa'nın mahallileşme cereyanı 
üzerindeki rolü ve hizmeti önce bu sebebledir. Sonra, 
ayni cereyanın sade lisan zevkine uyarak bir kısım 
eserlerini, halk diline yakın bir ifade ile yazması gibi 
sebeblerledir. 

Ahmed Cevdet Paşa bugün 
Hayatı artık Bulgaristan'da kalan 

Lofça kasabasında doğmuş
tur. Babası Lofça idare meclisi azasından Hacı Süley
man ağa'dır. Annesi yine Lofça'da Topuz oğulları 
ailesinden Ayşe Sünbül hanımdır. 

Cevdet Paşa ilk tahsilini memleketinde yapmış, 
sonra yüksek bir medrese tahsili görmek için İstanbul'a 
gönderilmiştir. İstanbul'da Çarşanba semtinde Pa
pasoğlu medresesinde ve bilhassa Fatih Başkurşunlu 
medresesi'nde okumuştur ; medrese tahsili dışında hu
susi hocalardan ders görmüş, devrin tanınmış alimle
rinden riyaziye dersleri almıştır. Arabca ve Farsça'da 
bu iki dilin edebiyatlarının inceliklerine ve derinlik
lerine varan bir seviye elde etmişdir. Tarih ilmine, 
hukuk ilmine ve dil bilgisine merak sarmış, bu ilim
lerde devrinin büyük alimi olmuştur. Bu arada Mu
rad Molla Tekkesi şeyhi Mehmed Murad efen• 
di'den mesnevi okumuş, Darü'l-Mesnevinin açılış tö
reninde Mesneviden icazet alınıştır. Ancak mesnevi 
ve tasavvuf kültürü Cevdet Paşa'nın hayatında onun 
manevi ve edebi terbiyesini bütünleyen bir kültür 
olmaktan daha başka vazife görmemiştir. 
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Cevdet Paşanın Türk Hukuk tarihinde büyük ve 
tarihçi bir vazife görmesi Sadrıazam Reşid Paşa'nın 
yeni kanunların terkibi için bilgili ve uyanık bir hu
kukçu araması ; bu mühim vazife için de kendisine 
Cevdet Paşa'nın takdimi sayesindedir. 

Reşid Paşa hukuk'a ait işlerde Cevdet Paşa'nın 
ilminden ve zekasından faydalanmış, buna mukabil 
kendisine Avrupai bir zihniyet telkin ederek Cevdet 
Paşa'nın daha ihatalı bir ilim adamı olmasında esaslı 
rol oynamıştır. Bu arada Ali ve Fuad Paşa'larla da 
yakından tanışan Cevdet Paşa mühim olarak Mcclis-i 
Maarif azalığında, Darü'I Muallimin müdürlüğünde 
bulunmuş ( 1 850) . Bu mticsscscnin yenilcşmesinde 
esaslı hizmet görmüştür. 185l 'de Encümcn-i Daniş 
azalığına seçilmiş, bu encümende başkatib olarak ça
lışmıştır. Encümenin Osmanlı tarihi tc'lifi için giriş
tiği çalışmada bu tarihin hicri 1 1 88'dcn 1 241 senesine 
kadar olan bölümünü üzerine almış ve bir vak'a nü
vist olarak yazdığı 12 Cildlik bir tarih, Türk tarih 
edebiyatında pek h.aklı olarak müellifinin adıyla ebe
dileşmiştir. 

Cevdet Paşa bir aralık tayir. edildiği Bosna-Her
sek müfettişliğinde siyasi kabiliyetini göstermiş, 1 865'te 
ise vezirlik rütbesiyle gönderildiği Halcb vfıliliğindeki 
idareciliği de ayni üstünlükdc olmuştur. 

Nitekim Cevdet Paşa bir müddet sonra tdrar 
İstanbul'a çağırılmış, Divan-ı Alıkam-ı Adliye reis
liğine, Mecelle Cemiyeti reisliğine getirilmiş, Şi'ı

ray-ı devlet azası Şuray-ı devlet taıızimat dai
resi reisi olmuştur. 

Nihayet Evkaf N[ızırlığıııa \·c defalarca Maarif 
ve Adliye Nazırlıklarına getirilmi)t ir. Arada bir l\laraş, 
Yanya, Suriye val il iklt>riııe gctirilınişsl·de arkasından, 
Dahiliye Nazırlığıııa tayin edilnıi�, Sultan il. Abdü'l 
Hamid'in itimadını kazanmaktan doğan bu tayinleri 
Ticaret Nazırlığı, Zıraat Nazırlığı Sa<lraıazam Hay
reddin Paşa'ıııni istifası üznine, kısa bir müddet, Hc
yct-i vekile reisliği, tekrar ddalarca Adliye Nazırlığı 

gibi vazifeler takıbetmİ)tİr. Böylelikle hükumetin he
men her Naz>.rlığında bulunan Cevdet Pa5a, adeta 
tek başına hctyc-i vekildik yapmış bir devlet adamı 
tecrübesi ve heybeti kazanmıştır. 

Cevdet Paşa 1 880 yılına rastlayan Adliye Nazır
lığında İnşası tamamlanan Mekteb-i hukuk'ı güzel 
bir nutukla aşmış ve bu yeni müessesede ilk dersi o 
vermiştir. 

Hemen 1 876'dan başlayarak, Cevdet Paşa'nın 
Türk hukuk ve siyaset tarihindeki mühim bir har<lkcti, 
daha Kanun-ı Esasi müzakerelerinden başlayarak 
Türkiye'nin tarihi, Coğrafi ve ctnoloique durumu ile 
bağdaşamayacak ölçüde, aşırı isteklcrd..: bulunan Mid
hat Paşa ile mücadelesidir. Midhat Paşa'nın istediği 
tarzda bir hürriyet ve meşrutiyet idaresini, vatanında 
durmaksızın kışkırtılan, muhtelif kavimler bulunan 
bir İmparatorluk Türkiycsi için, mevsimsiz, erken ve 
tehlikeli bulan bu derin bilgili ve tecrübeli Devlet adamı, 
Midhat Paşa'nın karşısına dikilen mühim engellerden 
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biri olmuştur." !" Arada bir vazifelerinden azledilen ve 
bu azillere umumiyetle, doğruluğu scbcb olan Ahmed 
Cevdet Paşa, vazifelerden uzak kaldığı zamanlar, 
ilmi mesaisiyle haşhaşa kalmış, eserler vermiştir. Fat
ma Aliye ve Emine Semiye isimli kızlarını da kül
tür ve san'at hayatına hizmet eden, değerli birer eser 
olarak yetiştirmiştir. Cevdet Paşa 25 Mayıs 1895 de 
Bebekdeki yalısında ölmüş, ve Fatih Sultan Mehmed 
Türbesinin yanındaki mezarlığa gömülmüştür. 

Büyük Bcbek'den Aşiyan'a kadar olan Bebek yalı 
boyu caddesi, bugün onun adı ile Ahmed Cevdet 
Paşa Caddesi diye isimlcnmiştir. 

* 

Ahmed Cevdet Paşa, 
gerek devlet adamı, 

İlmi Edebi siyaset adamı sıfatıy-

Şahsiycti l'e Eser1eri la, gerek hukuk alimi ; 
tfırih, dil ve edebiyat 
i'ılimi olarak, devrinde 

büyük yer dolduran bir Tanzimat Edibi'dir. Paşa, 
Batı dünyasının ilminden, fikir ve san'at hareketlerin
den de gereken hisseyi almış ; fakat bağrında yetiş
tiği şark dünyasının asil ve milli taraflarını muhafaza
da kusur göstermemiş, hazımlı ve şuurlu bir tanzimat 
alimidir. Onun ilmi ve edebi eserleri, ekseriya yıllarca 
süren, devamlı sabırlı ve vesikalı çalışmaların mahsu
lüdür. Tanzimat adliyesinin kurucuları arasında hat
ta başında yer almıştır : Daha 1850'de aza seçildiği 
Metn-i Metin komüsyonunda Fıkıh ilminin lezze
tini kavrayan Cevdet Paşa Meclis-i Ali-i tanzimat 
azası ve Arazi-i Seniyye komisyonu reisi sıfatıyle 
ceza kanunnamesinin tamamlanmasında ve crazi 
kanunnamesinin hazırlanmasında vazife görmüş 
Divan-ı Ahkam-ı Adliyye reısı iken Tem
yiz İstinaf mahkemelerinin esasını kurmuştur. Düs
tur adıyla bütün kanunları biraraya toplama işini 
o başarmış, bu mühim eser, onun nezareti altında 
tamamlanmıştır. 1867 - 1 863 İst. Cevdet Paşa bilhassa 
Osmanlı hukukçuluğunda ilmi bir hamle teşkil eden 
Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin bir komüsyonca 
te'lifine riyaset ederek ve bu büyük, eserin te'lifinde, 
onu tek başına yazıyormuşcasıaa bir ilmi hakimiyet 
göstererek Türk Hukuk Tarihine bir abide eser bırak
mıştır. O kadar ki Türkiycde bir Medeni kanun 

1 Ahmed Cevdet Paşa'nın, Midhat Paşa'ya 
karşı tutumunda, bir rekabet duygusu ve benzeri se· 
bepler arayanlar olmuşur. İlerici kabul edilen Mid
hat Paşa karşısında Cevdet Paşa'yı muhafazakarlıkla 
itham edenler de vardır. Ancak hazmedilmemiş hür
riyetçiliklerin ve çeşidli ihtilallerin İmparatorluğu na
sıl s.ıı.rstığı ve bütün bu çeşid hareketler yüzünden, 
imparatorluğun, hem vatan hem millet olarak uğranı
lan korkunç kayıplara, nasıl ve ne büyük hızla yıkıl
dığı da tarihin gizleyemediği bir hakikattır. Bu sebeble 
bu iki Osmanlı Paşa'sından, hangisinin haklı olduğu, 
ciddi etraflı ve tarafsız bir tarihçiliğin Üzerinde, tek
rar ve derin araştırmalarla durması gereken husus
lardandır. 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

hazırlanmasına ihtiyaç duyulunca Ali Paşa'nın ileri 
sürdüğü Fransız medeni kanununun tercümesi, ted
ris ve tatbiki fikrine ıtıraz eden Cevdet Paşa, 
mukabil teklif olarak Hanefi Fıkhı'na göre bir me
celle tanzimini öne sürmüş ve bu fikri kabul ettirmiş
tir. Eski ve büyük devletler kurmuş ; bu devletleri 
zaman zaman en adil kanunlarla idare etmiş, müs
lüman bir milletin, birdenbire bir tercüme kanunla 
hatta adapte bir kanunla idare mes'ud ve tatmin edi
lemeyeceği fikri, Cevdet Paşa'nın, tarihi ve şahsiyeti 
olan bir millet için düşündüğü ve tabii gördüğü büyük 
tedbir olmuştur. Cevdet Paşa bu maksadla kurulan, 
salahiyetli bir Cemiyete yıllarca riyaset ederek Me
celle'yi en ilmi bir şekilde hazırlamaya muvaffak 
olmuştur. 

Türk Hukuku Tarihinde başlı başına bir hadise 
olan Mecelle ile Cevdet Paşa'nın şuurlu ve bilgili 
hukukçuluğu, ayrı bir bahis halinde incelenmesi ge
reken mühim ve geniş bir mevzudur. 1 

Cevdet Tarihi 
BirTarih alimi olarak Cevdet 
Paşa, bıitün Tanzimat tarih-
çiliğinin en dikkate değer 

simasıdır. Onun Tirih-i Cevdet adıyla şöhret kaza
nan 12 cildlik büyük tarihi, ilmi, edebi yüksek değerli 
bir eserdir. Bu tarih, İslam ve Osmanlı tarihine ve 
bazı tarih mesele ve vesikalarına, umı'.ımi bir bakış 
mahiyetindeki ilk cildinden sonra ; Kaynarca muahe
desinden { 1 774) Vaka-i Hayriye'ye kadar ( 1825) Os
manlı tarihini ihtiva eder. Eser bu iki tarih arasındaki 
vak'aları dikkatle tespit ve nakl eden uzun ve ciddi 
bir çalışma mahsulüdür. Müellifin üzerinde 30 yıl 
( 1854 - 1 885) çalışarak hazırladığı, Cevdet Tarihi, 
tarihi hadiseleri şuurlu ve realist bir tarihçi gözüyle 
tanıtmağa muvaffak olan kitabdır. Cevdet Paşa bu 
mühim tarihini yazarken, çeşidli, Aralı, İran ve Os
manlı kaynaklarından faydalanmış, ayrıca batı tarih
çiliğinden de istifade etmiştir. Başda İbni Haldun 
olmak üzere büyük şark tarihçilerinden başka, Cevdet 
Paşa'nın tarihçiliğinde yine başta Michelet ve Taine 
olmak üzere, garbin büyük tarih mütefekkirlerinden 
elde edilmiş tarih anlayışları vardır. 2 

Paşa büyük eserini hazırlamak için, Osmanlı vak'a 
nüvislerinin ve bütün Osmanlı tarihçilerinin eserlerini 
birer birer gözden geçirmiş, Hazine-i Evrak kayıdla
rına bakmış, sefaretnamelerden, yarlıklardan, buy
ruldulardan, resmi nutuklardan; tarihi mektublardan 
muahedename metinlerinden v.b. faydalanmış, Os
manlı birliğini meydana getiren muhtelif kavimlerin 
örf ve adetlerine, ırk ve mezheblerine dair tetkiklerde 
bulunmak luzı'.ımtma ehemmiyetle dikkat etmiştir. 

Şimdilik bu mevzuda hazırlanıp neşredilmiş 
bir eser Ebü'I Ula Mardin'in Medeni Hukuk Cebhe
sinden Ahmed Cevdet Paşa isimli, salahiyetli eseri
dir. İst. 1 947. 

Osmalı tarihlerini satır satır incelemiş ve bu 
ihcelemeyi bir batı tarihciliği ihtisasıyla yapmış olan 
şair Yahya Kemal'in muhtelif müsahebelerinde Cev
det Paşa'yı "En büyük müverrihimizdir." diye de
ğerlendirmesi, bu bakımdan dikkate değer bir nottur. 
Bkz. Yahya Kemal, Tarih müsahebeleri. 1975 S. 1 14. 
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Tarihin bir terbiye vasıtası olduğuna inanan Cevdet 
Paşa, fırsat düşdükçe eserine telkinkar bahisler kat
mış, hadiselerin cereyan tarzından ibret alınacak ne
ticeler çıkarmak suretiyle, okuyucularına her bakım
dan faydalı olmağa çalışmıştır. Sade, güzel ve kaliteli 
bir uslubla ve kendi devri için eserin hazırlanışındaki 
ciddiyete uygun, bir ilim diliyle yazılan Cevdet Tarihi, 
Türk-Osmanlı tarihçiliğinin şahikalarından biridir. 

(Tarih-i Cevdet, tertib-i cedid İst. 1891 - 1 892) 
Cevdet Paşanın tarihçiliği ve tarihi hakkında, şairliği 
ölçüsünde büyük bir tarih mütefekkiri olan Yahya 
Kemal'in yazılı olarak elimize ancak bu kadarı geçe
bilen görüşlerini, ayrıca ve ehemmiyetle kaydediyoruz. 

Cevdet Paşa'nın Tarih'ini okuyanlar, On· 
dokuzuncu asırdaki siyasi edebiyatımızı da iyi 
biliyorlarsa, o asırda, en ziyade Avrupa ilmine 
uygwı ve fikirlerini vesikalardan devşirmiş mü· 
verrihin medrese'den yetişmiş olduğunu istiğ• 
rab ederek teslim etmek zaruretinde kalırlar. 
Lakin bu mutalaada bulunanların hayretleri bu/ 
rada kalmakla bitmez. Bu müverrihin eserinde, 
ilk cildden son cilde kadar, gütmüş olduğu siyasi 
felsefeyi tikibederken -kaari'· en muvazeneli 
bir devlet adamının karşısında bulunduğunu 
duyar. Devletin 1 774'den beri, harbini ve sulhu· 
nü, intizamını ve ihtilalini, idaresini ve siyase
tini daima resmi ve gayr-ı resmi vesikalardan 
edinilmiş bir düşünüşle, heva vü heveslerle 
kapılmaksızın, tasvir eden bu müverrih bizde 
ciddiyetin nadir bir timsalidir. Açılmış harble
lerin zahiri tarafına bakmaz ve ledünniyatını 
kurcalar; akdedilmiş musalihalarıınız da mü
zakere edenlerin dirayetini ölçer ve kararlarını 
zemin ve zamanın şeraitiyle tartar ve hükmünü 
öyle verir ; azil veyihud katledilmiş insanların 
uğramış oldukları hükümleri bir daha gözden 
geçirir. Hiç coşkun değildir, lakin körükörüne 
mut'i olmaktan uzaktır. Milleti ve ınilletin ferd· 
lerini devlete feda etmez ve müdafaa etmeğe 
koyulur, lakin devleti sokak ihtilalinin larşısmda 
üstün tutar. Velhasıl bu müverrihi Fransızla
r'm Thiers'i3 ayarında, mükemınal bir devlet 
adamı saymak için eserini iyi okumak kıifidir4• 

* 

Cevdet Paşa'nın tarihe ait 
Tezakir-i Cevdet diğer mühim eseri, bir fikri 

ve tarihi vesikalar mecmuası 
olan Tezikir-i Cevdet'tir. Muharrir türlü vesileler
le kaleme aldığı tenkidlerini, münakaşalarını, zamanı
nın tarihi ve ictirnai hadiselerine ait notlarını bir sı
raya koyarak, kendisinden sonra Vak'anüvisliğe devam 
eden J...iitfi Efendi'ye göndermişti. Tezkereler halinde 

3 Adolphe Thiers ( 1 797 - 1877) Fransız devlet 
adamı ve tarihçisi, Fransız ihtilali tarihi; Konsüllük 
ve İmparatorluk adlı eserleriyle tanınmıştır. 1871 'de 
Milli Meclis tarafından Cumhur Başkanı seçilmiştir. 

Yahya Kemal, Tarih müsahebeleri İst. 1975 
s. 1 14 
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gönderilen bu notların müsveddeleri bugün İnkılap 
müzesi ve kütüphanesinde Cevdet paşa'nın el yazısı ile 
ve 21 defter halinde mevcud bulunmaktadır. 

Tezakir-i Cevdet, Türk kültür ve içtimaiyat 
tarihi bak�ından dikkatle incelenmesi gereken kıy
metli notlar ve vesikalardır ki, Paşa'nın tarih ilmini 
nasıl müspet vesikalarla elde edilir bir ilim telakki 
ettiğini ispat ederler. Devrinin çeşidli hadiseleri hakkın
daki dikkatli müşahedelerini bu hadiseler üzerindeki 
tenkidi fikirlerini, muhtelif vazifelerle gidip gördüğü 
yerlerdeki değişik hayat şekillerine, adet ve ananele
rine ait dikkatlerini ihtiva eden kısımlarıyla, Tezakir-i 
Cevdet, doğrudan doğruya tarih olmasa bile, tarihe 
büyük hizmeti ve faydası dokunacak.mahiyetde hazır
İanmış bir kaynak değerindedir. 

Bu tezkirelerde Cevdet Paşa'nın hayatı hakkında 
yer yer etraflı bilgiler vardır 1• 

Cevdet Paşa'nın tarih saha
Kısas-1 Enbiya sında dini, ahlaki ve pedago-

jik maksadlarla, kaleme al
dığı diğer mühim bir eseri ; Kısas-ı Enbiya ve Teva
rih-i Hulefa'dır. Bilhassa yazılışındaki lisan bakımın
dan, sade ve güzel türkçenin zaferleri arasında bu
lunan bu değerli eseri Cevdet Paşa, hayatının sonla
rında yazmıştır. Kısas-ı Enbiya'da Adem Peygamber
den başlayarak Kuran-ı Kerim'in tanıttığı Peygamber
ler hakkındaki menkıbeler anlatılmıştır. Hz. MJ.Iham
med'in hayatı üzerinde daha geniş ölçüde durulmuş, 
arkasından dört halife ile, Emevi ve Abbasi devletleri 
hakkında ve Tavaif-i Mülı'.ık'e dair bilgiler verilmiş
tir. Ayni esere Osmanlı Padişahı, Sultan il. Murad'ın 
saltanatı dahil olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğu
nun kuruluşundan başlayarak bir Osmanlı tarihi ilave 
edilmiştir. Böylece 12 cüz tutarındaki Kısas-ı Enbiya 
bir bakıma bitmemiş bir eser hissini verir. Müellifin 
yaşadığı zamana kadar olan Osmanlı tarihine devam 
edecekmiş gibi bir intiba uyandırır. 

Kısas-ı Enbiya, gerek hikaye ettiği menkıbelerin 
kuvvetli ve pedagojik taraflarıyla, gerek sade ve nefis 
türkçesiyle, büyük takdir ve alaka uyandırmış ; adeta 
halk için yazılmış hissini veren ifadesiyle çok sevilmiş, 
defalarca basılmış, ayrıca İmparatorluk mektep ve med
reselerinde ders kitabı olarak yıllarca okunmuştur. 
Eserin İmparatorluk dışında da alaka uyandırdığı ve 
mesela Kazan Türkçe'sine çevrilerek (1910) 1 9 l l 'de 
neşrolunduğu bilinir 2• 

Cevdet Paşa'nın, bunlardan başka, Sultan Ab
dü'l Hamid'e sunulmuş Marizat isimli ve hükümda
ruı emriyle hazırlanmış, uzun bir arızası vardır. Bu 
ariza Tanzimat inkılabından 1876'ya kadar olan siya
si ve içtimai vak'aların bir tetkiki ve takdimi mahiye
tinde yazılmıştır. Maruzat 5 cüzdan halinde tertibe-

Tezakir-i Cevdet hakkında daha geniş bilgi 
için Bkz. Ali Ölmezoğlu, Cevdet Pata mad. T. İ. An. 
C. 111, S. 120 ve ayni müellif, Cevdet Paşa'nın haya
b ve eserleri (mezuniyet tezi Türkiyat Enstitüsü No 9 

2 Ali Ölmezoğlu, Cevdet Paşa, T. 1. An. C. III, 
s. 121. 
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dilmiştir. Müellifin asıl mevzuu 1866- 1 876 yıllan 
arasındaki vak'alardır. Baş tarafı buna bir mukaddime 
mahiyetindedir. Maruzat'ın birinci cüzdanı şimdilik 
kaybolmuş görünmektedir. Daha bazı risalelerden baş
ka, tarihe ait tercümeler de yapan Cevdet Paşa, mü
him olarak İbni Haldiin mukaddimesinin 6. cüzünü 
Türkçe'ye çevirerek Pirizade'nin hazırladığı tercüme
nin 3. cildi olarak neşretmiştir. (İst. 1 860) 

Tarihden başka sahalarda da muhtelif eserler 
veren 3 bu veh'.ıd ve çalışkan alimin dil ve edebiyat 
mevzuundaki faaliyetleri de onun mühim hareketleri 
ve eserleri arasındadır. 

Paşa, gençliğinde divan tarzı kasideler, gazeller, 
Rübai, şarkı, tarih ve müfredler halinde, bazı şiirler 
ve nazireler söylemiş, ancak kuvvetli dil ve san'at bil
gisi dolayısıyla, teknik bakımdan bir değer olan bu 
manzumeler yüksek birer san'at eseri olamamışlardır. 
Esasen Cevdet paşanın şiirleri : 

Yakışmaz ehl-i kenıfil § vekare fart-ı mizih 
gibi şairinin ilmi hüviyetine yakışır, ağırbaşlı söyleyiş
fer yahud : 

Zannetme henıan çehre-i zerdiınde eser var 
Hicr�n eleminden dil-i zarımda neler var 
Takrir edemen siiz-ı dil ğ derd-i deriinum 
Söyletme ben! hatır-ı zarımda keder var 
Yok halimi arz eylemeğ� tab ü tüvanıın 
Cevdet ser-ı şiirumda bu dem derd-i sefer var 

gibi, sade, tabii ve yapmacıksız manzumelerdir. 
Cevdet Paşa bu şiirlerini bir divançede toplamış

tır. Bu divançe'nin Sultan Abdü'l Hamid'e takdim 
edilen mutena nushası henüz bulunamamıştır. Şairin 
kendi elyazısıyla yazılı diğer iki nushası, İstanbul'da 
İnkılap Kütüphanesindedir. 

Bursa'da, Fuad Paşa ile birlikte gençliklerinde yaz
dıkları Kavaid-i Osmaniyye adlı eser ise Osmanlı 
Türkçesinin gramerini yazmak gibi hayırlı bir teşeb
büsün, selahiyctli ellerden çıkınış, dikkate değer bir 
mahsulüdür. ( 1 850) Cevdet Paşa bu mühim mevzu 
ve eser üzerinde, daha sonraları da tekrar tekrar dur
muş, bir defa Medhal-i Kavaid adıyla onun muhta
sarını yazmış, sonra Kavaid-i Türkiyye (İst. 1875) 
adıyla talebe için daha kolay bir kitab vucuda getir
miş, ayni eser bir defa da (bazı tadillerde) Tertib-i 
Cedid-i Kavaid-i Osmaniyye (İst. 1890) adıyla ter
tib ve neşredilmiştir. Devrin mekteblerinde okutulan 
bu kitablarda Cevdet Paşa'nın ilmi sınıflandırma ka
biliyeti ve Osmanlı Türkçesi üzerindeki derin ve sağlam 
bilgisi dikkati çeker. Cevdet Paşa) Türkçe'ye kazandırıl
ması zaruri olan hukuk ve mali ıstılahlar bulmak hu
sunda da dildeki kudretini göstermiş ve mesela karşı
lığı bulanamayan Fransızca CRİSE kelimesine buh
ran karşılığını o bulmuştur 4• 

a Büyük Jalam tarihçisi lbni Haldun ( 1331 -
1403) Şarkta tarih felsefesi bakımından en mühim 
bölümü 6 cüz tutarındaki birinci cild'dir. Bu cild Jbni 
Haldun mukaddimesi diye töhret kazanmıtbr. 

4 Fatma Aliye, Ahmed Cevdet Pata ve zama
nı, İat. 1 9 14 s. 85 



TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

Cevdet Paşa'nın edebiyata dair diğer mühim bir 
eseri Belagat-• Osmaniyye adlı Edebi bilgiler kita
bıdır. ".Mekteb-i hukuk talenesine takrir olunan ders
lerin hülasası" olarak neşredilen bu kitab'ın da çok 
sayıda baskısı yapılmıştır. Eser güzel t:ılaffuz edilir 
sözlerle, sanatkarane eser yazmanın evvelce Arab Ede
biyatında meydana konulmuş kaide ve nazariyelerini, 
Osmanlı Türkçesine tatbik yoluyla te'lif edilmiştir. 
"Osmanlı Türkçesini11 kaideleri Farisi'deki kaidelerden 
daha ziyadedir" gibi yuhud "Osmanlı Türkçesinin 
tasrif sigaları her lisandan daha geniş ve mükem
meldir." gibi uzun araştırmalar sonunda varılmış 
dilbilgilerine dayanarak yazılmış bu edebi ilimler 
kitabı, kendi devrinde Türkçeye büyük hizmet etmiş 
eserdir. Ayni eser bugün de eski edebiyat görüş ve 
bilgilerini inceleyecekler için ayni ölçüde faydalıdır. 
(Ist. 1 8 8 1 )  Cevdet Paş:ı'nın bu kitabı, eski edebiyata 
bağlı kalanlar tarafından yeni edebiyata, bu arada Re
caizade'nin Talim-i Edebiyat'ına karşı bir müdafaa 
silahı olarak da kullanılmıştır. Fakat, Ahmed Cevdet 
Paşa'nın Türk dili ve edebiyatı hakkında en dikkate 
değer görüşleri, Kısas-ı Enbiya'sında ileri sürdüğü fi
kirlcı·dedir. Bu münasebetle Kısas-ı Enbiya'nın bu 
fikirleri ihtiva eden bölümünün bazı parçalarını (ayni 
zamanda eserin dili hakkında bir fikir vermek için) 
buraya kaydediyoruz. 

Türk kabilelerinin en şereflisi Oğuz kabi
lesidir. Oğuzların en hasib ve nesih sayılan kıs
mı Kayı İli'dir. Vaktiyle Kayı Han, Oğuzlar 
hakanı olup ahfadından Süleyman Şah ki Os
manlıların en yüce ceddidir, Kayı İli'nin bir oy
nıağıyla Cengiz zamanında Anadolu tarafına 
göçüp dolaşarak Fırat vadisine gelmiş ve nehr-i 
Fırat'da garikan fevt olmuştur. İşte onun hafi
di Osmanlı sultanlarının birincisi olan Osman 
Gazi hazretleri'dir. 

Osman Gazi 
Cennet-mekan Sultan Osman Şah-ı Gazi 

Hazretleri, kara yağız, orta boylu, değirmi yüzlü, 
göğüs ve omuzlarının arası geniş, ayak üzre 
durduğu zaman elleri dizlerinden aşağı inerdi. 
Başına kırmızı çuhadan masnu çağatayiler tar
zında horasani giyerdi. Heybetli, vecahetli, tatlı 
dilli bir şehriyar-ı sahih-vakar idi. Şücca'an-ı 
Türk'den bir kahranıan-ı adinıü'l-akran olup 
hengam-ı harbde hayret verecek ve ibret göste
recek vechile fedakarane gayret ve hareket ey
lerdi. İdare-i ünıurda dahi pekziyade nıahviyyet 
gösterip silah arkadaşlarının reylerini dinlerdi. 
Ümmi idi. Lakin ulemaya riayet eylerdi ve feth 
ettiği beldeleri nıesacid ve nıekatib ve sair eb
niyye-i hayriyye ve nıiriyye ile tezyin ederdi. 

Adaleti müsellem olup ahkamında hür ve 
müstakil kadılar nasb ile Sadr-ı İslamda olduğu 
gibi mahkemeleri ünıeranın müdahalesinden 
kurtardı. Devlet-i Aliyye'yi gaayet kavi temeller 
üzerine kurup gitti. Pek ali-cenah olup evlad ü 
ahfadının fethedecekleri nıenıalikin haritasını 
sanki zihninde tersim eylemiş ve Türk lisanının 
kabalığı alınarak iktisab-ı nezaket ve letafet 

961 

1. Sultan Osman Gazi 

ile zuhur eden lisan-ı azbül'ü-beyan-ı Osnıini, 
onun asrında tahassula başlamış olduğuna bu 
nıanzilmesi delil-i kafidir .. 

Ahmed Cevdet Paşa buraya aslında, Sultan 
Osnıan'ın olnııyan fakat XV., XVI. yüzyıllarda, 
onun ağzında söylenip, Sultan Osnıan'ın zanne
dilen, sade dille ve hece vezniyle yazılmış bir 
şiir alıyor. 

Eski Yenişehir, İzmit, Dil Geçidi, İnegöl 
gibi. Osman Beğin fethettiği yerlerin isimlerini 
sıralayan bu eski ve mühim şiirin son dörtülk
leri şöyledir : 

İznik şehrine hor bakma 
Sakarya suyu gibi akma 
İznikmid'i de al yakma 
Her burcunda bir hisar yap 

Osman Ertuğrul oğlusun 
Oğuz Karahan neslisin 
Hakkın bir kenter kulusun 
İstanbul'u aç gülzar yap 

Elhasıl be1igaane söylenmiş bir nıanzunıe-i 
bediadır Sultan Osman Şah Hazretleri, kılıcıyle 
nice memleketler fethettiği gibi bu nıanzilme 
ile de lisan-ı Osnıani'ye bir güzel çığır açmıştır. 
Vezni, ta'dad-ı harekattan ibaret olan parmak 
hesabı'dır ki eş'ar-ı Türkiyye'nin vezn-i tabii
sidir. Ondan sonra şu'ara-yı Rilm, nazımda 
evzin-ı farisiyyeyi iltizam ile türki lehçesini 
tağyir etmişlerdir. 

İstitrad : 
İlnı-i Aruz'un vazı'ı İmanı Halil bu fenni 

eş'ar-ı Arab'ın takti'i için icad eylemişti. Sonra 
şu'ara-yı İran, onun vaz' etmiş olduğu ıstWUıatı 
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ahz ile evzin-ı Firisiyye hakkında bir fenn-i 
ariiz yaptılar. Lakin hakikat-i halde arUz-ı Arabi 
ile ariiz-ı Farisi başka başka birer fendir ve 
lisin-ı Arabide medd-i maksur ve kasr-ı memdud 
caiz değildir. Fakat kafiyesi med ve işba, kılınır. 
Firiside ise her kelimenin ihiri med ve işba' 
olunabilir. İki lisinın evzinı ona göre vaz' olun
muştur. Amma lisin-ı Türkide asla med yok
tur. <<Elif, ye, vav>>, ancak alimet-i hareke ol
mak üzere kullanılırlar. Teliffuzda med ve iş
ba' olunmazlar. Lisin-ı Türki'nin seciyye-i mah
susisı budur. Binaen ali zilik eş'ar-ı Türkiyye, 
evzin-ı Arabiyye ve Firisiyye tatbik olunamaz. 
Şu'ari-yı Riiın ise eş'irı-ı Osminiyye'de evzin-ı 
Firisiyyi iltizam etmekle kelimelerin evihirin
den başka evillini bile meddeylemeğe mecbur 
oldular. 

Bidiyet-i emirde lisin-ı Osminiy'e en gü
zel hizmet eyliyenlerden biri, Mevlid-i Nebevi 
nizımı Bursalı Süleyman Efendi'dir. Ve men
kıbesi o vakte göre pek güezl ve doğrusu sehl-i 
mümteni' bir manzftm.edir. Parmak hesabiyle 
her mısra'ı, onbir harekeden mürekkebdir. 
Aruz-ı Firisiye tevfik olunacak olursa (Fiilitün 
fiilitün faUat) veznine tevifuk eder. Likin bu 
takdirde istikaamet-i vezin için birçok hareke
lerin meddi lizım gelir. Meseli 

AIUlh ad! olsa her Jşln önü 
Hergiz ebter olmaya anın sonu 

beyti, kaide-i Türkiyye üzere timül'-vezindir. 
Ammi ariiz-ı Farisi üzere takti' oluncak olduğu 
takdirde lifza-i Celile'nin meddi, kasr ve adı 
kelimesinin evvel ve ihırı ve işin ve anın lifız
larının evvelki harekeleri ve olnıaya kelimesi
nin ihırı meddolunmak lizım gelir. Ve bu su
rette lisin-ı Türki'nin lehçesi bozulur. Şu'ari-yı 
Rftm. ise sonraları şürlerinde hep elfiz-ı Arabiy
ye ve Firisiyeyi isti'mil etmekle eş'ar-ı Os
maniye, bütün eş'ir-ı Firisiye tarzına dökül
müştür. 

Eş'irı Osmaniyye ber-vech-i bili Acem 
tarzına döküldüğü gibi kudemi-yı münşiyin-ı 
Osminiyan, nesirlerinde dahi bu tarz üzere 
tarik-i tesci'i iltizam etmekle havassa mahsus 
bir lisan peyda olarak artık tahririmiz takriri
mize uymaz oldu. Fesahat ise beyn'en-ııis ze
babzed olan elfiz ile ifide-i merim demek 
olduğundan nazmımız gibi nesrimiz dahi fesi 
hatten iri ve tumtuik-ı elfizdan ibaret bir su
ret kesb etti, hayli zaman bu hil üzere gitti. Ni
hayet cennet-mekan Sultan Abdülmecid Han 
Hazretleri'nin asr-ı saltanatlarında Sultan Os
man Gaazi Hazretleri'nin açmış olduğu çığıra 
avdet ile lisin-ı Osmini'ye ehemmiyet verilerek 
edebiyyit-ı Osmaniyye revnek buldu ve söylen
diği gibi, fasih.ine ve beligaane yazılır oldu. 

Cevdet Paşa, tıpkı Namık Kemal gibi, Sultan 
Osman tarafından söylendiğini sandığı meşhur : 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Osman Ertuğrul Oğlusun 
Oğuz Karahan neslisin 

mısralarını ihtiva eden şiiri örnek göstererek ı parmak 
hesabiyle yazılan bu şiirdeki veznin, Türkçenin tabii 
vezni olduğunu söylemiştir. Cevdet Paşa, Arabçada 
uzun ve kısa hecelerin bulunduğunu, Farisi de ise 
kelime sonlarının uzun okunabileceğini söyleyerek 
farsçanın Arab dili vezni sayılan aruz'a tatbikinin ko
laylığını belirtmek istemiştir. 

Türkçenin ve bilhassa, Türkiye Türkçesinin İs
lamiyetten sonra, Anadolu ve Balkanlar Türkiye'sin
de kazandığı uzun heceyi nazar-ı itibare almadığı 
için Türkçenin tabii vezninin parmak hesabı olabi
leceği kanaatine varmıştır 2 Hatta bu yolda Manas
tırlı Faik bey'i teşvik ederek, ona hece vezninin, nevi
lerini ve şekillerini tedvin eden bir risale hazırlatmış
tır3. Fakat bu büyük alimin Arab ve Acem aruzfannı 
birer ayrı aruz olarak görüşü çok doğru ve çok ilmi 
bir ifadedir. Paşa bu mühim nohtaya Belagat-ı Osma
niyye'sinde de salahiyetle temas etmiştir. "Aruz-ı Fa
risi, ekseriya aruz-ı arabi'ye muhalif düşer" cümlesi 
Belagat-ı Osmaniyye'dedir (S. 167) . 

Bu mevzuda eksik bırakılan bir taraf 900 yıl 
arlızla şiir söyleyen Türk Edebiyatında da bir Türk 
Arô.zu'nun teşekkül etmesi lazım geleceğinin ihmal 
edilmesidir. Hemen XI. asırdan başlayarak, Türkçe 
şiirin bazı mısralarında tesadüf edilen bu Türk Aru
zu asırlar ilerledikçe kendini ve ancak zaman zaman 
hissettirmiştir. Bunun yanında Cevdet Paşa zamanın
da, hala devam eden İran tarzı imalclerle bazı zihaf
lara ve Türk şiirinin söyleyişde klasik terbiyeye sadık 
kalan tutumu kendi devri için Cevdet Paşa'ya az
çok hak verdirecek görünüşlerdir. Cevdet paşa kendi
sinden sonra, Muallim Naci, Tevfik Fikret, Meh
med Akif, Ahmed Haşim, Yahya Kemal, Faruk 
Nifiz, Orhan Seyfi serisinin ve arkadaşlarının şiir
lerinde tecelli eden Türk Arô.zu'nu görseydi elbette 
Arab Aruzu, Acem Aruz'u sınıflandırmasına bir de 
Türk Arlızu'nu ilave edecek ve bundan tabii bir ifti
har duyacaktı. 

Fakat Cevdet Paşa, her dilin kendi öz musikisin
den kuvvet alan vezinlerin yine dilde değişik gelişme
ler göstermesine ve bu yüzden ayni ;ıruz vezninin 
Arab'lar tarafından başka İranlılar tarafından başka 
ve milll birer sistem halinde gelişmesine dikkati kadar, 
Türk dilinin tanzimat yıllarından başlıyarak, halk di
line doğru sadeleşmesi hareketine dikkati ile de isabet
li görüşlere sahibdir. Kendisi de sade Türkçe'ye örnek 
olabilecek bir nesirle bir Kısas-ı Enbiya yazarak, Türk 
dilinin bu milli yolda olgunlaşması ve halk diline yak
laşması cereyanında mühim vazife görmüştür 4• 

ı Bkz. Namık Kemal'de milliyet fikri, Kitabı
mızın S. 893 

2 Bu hususlar İçin kitabımızın Aruz Vezni bö
lümüne bilhassa fU sahifelere bakınız. 157-161 

s Bkz. Praf. Fuad Köprülü, Edebiyat aratbr
maları, Ankara 1966 S. 222 

4 Fuad Köprülü Bugünkü Edebiyat, lst. 1924, 
S. 63-67 ve Milli Edebiyat cereyanı ilk Mübetirleri 
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Bu bakımdan Cevdet Paşa'nın Tanzimat Edebi
yatındaki yeri, mahallileşme cereyanının, alim bir 
nazariyecisi olması ve bu cereyanın tatbikcisi · ola
rak da vazife görmesi dolayısıyla mühimdir. Cevdet 
Paşa'nın bu cereyanı destekleyen fikirleri, bilhassa 
münşiyane nesrin külfetleri karşısında, doğrudur. Ayni 
fikirler Cevdet Paşa'dan sonra milli Edebiyat cereya
nının gelişmesine destek olmuş ve bu cereyanın müda
fileri, Cevdet Paşa'nın fikirlerini muarızlarına karşı 
kuvvetli bir silah olarak kullanmışlardır. 

K o m ü n i z m Cevdet Paşa'nın uzağı gören 
diğer bir fikri, içtimai endişe-
si de daha o tarihde Komü

nizm'in sari bir cereyan halini alması ihtimali karşı
sındaki düşüncesidir. Paşa kendisi hayatta iken neşre
dilmeyen Komünizim adlı kuvvetli makalesinde bu 
mevzuu işlemiştir : 

İran'da Hicretten 422 sene evvel zuhur eden, 
Mezdeki'lerin servette ve kadında da iştiraki bir din 
haline koyarak, İran'ı boydan boya bir fuhuşhane 
haline getirişleri, Cevdet Paşa'nın Komünizim'in ta
rihi hakkında ileri sürdüğü mühim noktadır. İran 
hükümdarı Nuşirevan'ın elebaşlarını kütle halinde 
idam etmesine rağmen, bu mezheb İran'da gizli bir 
fesad silsilesi halinde yaşamıştır. Mezdeki'nin bütün 
sapık düşünce ve hareketlerini ortaya koyan paşa, 
ayni cereyanın daha sonra, İslam içine de karışarak, 
İslamda da bir fesad unsuru olduğuna dikkati çekmiş
tir. İslam alemine Surye'den yayılan, Haşşaşilik'in" 1 
ve diğer batini mezhepler arasında yaşayan sapık 
zihniyetlerin ayni kaynaktan doğduğunu belirten Cev
det Paşa, nihayet batı dünyasında ortaya çıkan, Ko
münist, Sosyalist ve nihilist temayüllerin esasda 
bu eski mezdeki'liğin tıbkısı olduğu neticesine varmış
tır. Cevdet Paşa bu mühim makalesinin sonlarında 
aynen şu sözleri söylemektedir. 

Acaba Avrupa'da böyle bir ihtilil çıkarsa, 
biz ne halde bulunuruz? Ahvil-i i.tiyeyi Cenab-ı 
Hak'dan başka kimse bilemez ve o zaman ne 
hi.l ve mevkide bulunacağımızı şimdiden tahmin 
edemeyiz. Fakat, şi.yed böyle bir hal zuhur edecek 
olursa, biz seyirci kalırız, çünkü ehl-i ırz için 
Memilik-i Mahruse'den başka ci.y-ı seli.met 
kalmaz. 

Cevdet Paşa'nın burada dikkati çeken en mühim 
kaydı, Türk-İslam ahlakının sağlamlığına inanışıdır. 
Cevdet Paşa'nın bir istinsahı elimizde bulunan bu 
mühim makalesi, kızı Fatma Aliye hanımın terekesin
den ve muallim Ahmed Cevdet kütübhanesinden Be
lediye kütübhanesine devrolunan evrakı arasındadır. 
Ahmed Cevdet Paşa ve eserleri hakkında daha ge
niş bilgi için, bellibaşlı olarak, şu makale ve eserlere 
ve onların biblioğrafyasına bakılmalıdır. 

İbnül-Emin Mahmud Kemi.l İnal, Son asır 
Türk şairleri c. 1 s. 236 -240 

1 Haşhaşiler :Ayni zamanda esrar kullandıkla
n için, kendilerine bu isim verilmittir. 

Prof. Dr. Fuad Köprülü : Milli Edebiyat Cereyanı
nın İlk Müberşirleri İst. 1928 s. 42 -43 Bugünkü Ede
biyat İst. 1924 s. 63 -67 

Ali Ölmezoğlu Cevdet Paşa'nın hayatı ve eser
leri. İst. Üni. mezuniyet tezi Türkiyat Entsitüsü No 
9 ve Cevdet Paşa mad. T. 1. An. C. 111, s. 1 14 - 123 

Fatma Aliye Hanım : Ahmed Cevdet Paşa ve za
manı İst. 1914 

Ebü'l Uli. Mardin : Medeni Hukuk Cebhesinden Ah
med Cevdet Paşa İst. 1947 

Sadi Borak : Sosyalistlere dair, Altın kitab 1 Nisan 
1955 s. 95 - 101 

TANZİMAT DEVRİNDE 

HALK İÇİN EDEBİYAT 

Türkiye'de Tanzimat Edebiyatını alaka ile ta
kibeden, yeni bir kültür çevresi meydana gelirken ve 
bu kültür seviyesine bir taraftan oldukça üstün vasıflı 
edebi eserler sunulurken, bir taraftan da eserleriyle 
daha geniş bir halk zümresine, hitab eden muharrir
ler yetişiyordu. Bu muharrirlerin eserleri yine Avru
pai Edebiyat eserleriydi. Ancak bunlar ya bizzat, halk 
seviyesini aşamayan bir san'at seviyesinde Oldukları 
için, bu dereceden yukarı çıkamıyorlar, yahud şuurlu 
ve imanlı bir şekilde halk'a okuma zevki aşılamak 
gayesiyle, eserlerini halk için yazıyorlardı. Bu idealist 
halkçıların, kitaplar ve gazeteler dolusu, yazdıkları 
eserler, bilhassa Tanzimat Edebiyatı boyunca, her 
bakımdan faydalı ve uyandırıcı eserler oluyordu. 

Bu eserler, yeni Edebiylitın hemen her çeşidiyle 
yazılıyor; romanlar, hikliyeler, tiyatro eserleri, edebi
yata yeni ilimlere, fennin ve yeni keşiflerin meraklı 
bahislerine aid popüler makaleler, musahebeler, JJ;lek
tublar, hatırat ve seyahat notları v.b. halinde kaleme 
alınıyordu. Ayni yazılar ya küçük müstakil kitaplar 
hlilinde basılıyor; yahud da mecmua ve gazetelerde, 
geniş sütunlar dolduruyordu. Hattli doğrudan doğruya 
bu türlü yazılar neşretmek için çıkarılan mecmualar 
da vardı. 

Başta Tanzimat devrinin en vehid muharriri Ah
med Midhat Efendi olmak üzere devrin Türk ve 
Osmanlı azınlıklarına mensub, küçük, büyük matbaa 
sahipleri, ya bizzat yazarak, yahud yazılanları kendi 
matbaalarında basarak bu neşriyata hizmet ediyor
lardı. 

Ötedenberi Tanzimat roman ve hikliyesine bir 
başlangıç diye gösterilmeleri Adet haline gelen blizı 
basit eserler, bu devrin yüksek bir edebi seviye göster
meyen bu çeşid mahsullerindendir. Bir misal olarak 
Şemseddin Simi bey'in 1 1872'de neşrettiği Taaş· 

Şemseddin Sami Hak. bkz. XX. asır Türk 
edebiyabnda Milliyetçilik Cereyanı (kitabımızın iler
deki bölümlerinde) Ş. S. nin bu eıeri Ahmed Mid
hat efendi'nin Let&if-i Rivayat serisi ile birlikte Tür
kiye' de netredilen ilk avrupÜ hikayelerdendir. 
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şuk-ı Tal'at ve Fıtnat isimli basit romanı gibi, Tarihçi 
Murad bey'in daha yakın bir tarihte yazdığı Tur
fanda :rnı yoksa Turfa mı? ( 1 890) isimli büyük 
hikayesi, bizde tercüme romanlarla başlayan Avrupai 
hikaye ve roman çığırının edebi değer bakımından 
popüler seviyeyi aşamamış verimleri arasındadır. Gc-
rek Şemseddin Sami'nin gerek Ebüz'ziya Tevfik 
bey'in tiyatroya aid bazı eserleri de, bir bakıma bu 
seviyeden yukarı çıkamamışlardır. Ayni yıllarda bu 
imzalara ait eserler kadar bile isim bırakamayan di
ğer neşriyattan burada isim kay<liylc bile bahse yer 
bulamıyoruz. Türkiye'de gerçekten gı·niş bir halk züm
resine okumak zevki aşılama işini, unutulmaz bir gayret 
le başaran en dikkate değer muharriri ise Ahmed 
Midhat efendi'dir. 

Ahmed 
Midhat 
Efendi 
( 1 844 - 1 9 1 3) 

Tanzimat yazar
larının pek çoğu 
gerek edebiyatın, 
gerek öğrendikleri 
ilimlerin yalnız 
bir dalında eser 
vermekle yetin
memiş, çeşitli sa
halarda çalışmak
tan zevk almış, 
edebi nevilerin 
hemen h e p s i n i 
denemeğe çalış
mışlardır. 

Ahmed Midhat Efendi 

Hem şair, hem romancı, tiyatro muhariri, gazete
ci, münekkid, tarihçi ve pblitikaeı olan Namık Kemal, 
bu mütenevvi çalışmaların heybetli örneğidir. Ahmed 
Vefik Paşa'nın 1 Ali Suavi'nin bilhassa Ahmed 
Cevdet Paşa'nın, çalışmaları da böyle çeşidli saha
lardadır. 

Fakat Tanzimat devrinde, ilmin, fennin ve ede
biyatın hemen her saqasında yazılar yazarak ve bu 
yazıları halk diliyle yazıb halk seviyesine ve halk zev
kine göre ayarlayarak halk için çok faydalı bir edebi 
hareket yapmaya muvaffak olan, ansiklopedist büyük 
muharir, Ahmed Midhat Efendi'dir. 

O kadar ki Ahmed Midhat Efendi yazılarıyla 
adeta bir halk mektebi kurmuş ve bunu hayat boyun
ca yürütmeğe muvaffak olmuştur. 

Ahmed Midhat Efendi; 1 7  temmuz ( ?) 1 844 
de İstanbul'da Tophane'nin Kumbaracı yokuşunda 
Karabaş mahallesinde doğmuştur. Babası Bezzaz Hacı 
Süleyman ağa, küçük çapta bir bez tüccarıdır. Baba
sını küçük yaşta kaybettiği için çocukluğu biraz başı 
boş geçmiştir. Önce ailesiyle birlikte Vidin'e anne tara
fından ağbeyisi olan Hafız Ağa'nın yanına gitmişler, 

Bu mühim isimler için kendi bahislerine ve 
XX. asırda Milliyetçilik Cereyanı bölümüne bakınız. 
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Ahmed Midhat burada okuma yazma öğrenmeğe baş
lamıştır. Sonra tekrar İstanbul'a dönülmüş ve baba
sız çocuk tophanedeki Sıbyan mektebinde okumaya 
devam etmiştir. Sonra tekrar, Niş'de vazife alan ağa
bcyisinin yanına gidilmiş, Ahmed Midhat ilk tahsili
ni burada tamamlamıştır. Niş Rüşdiyesinden mezun 
olduktan sonra, Tuna Valiliğinin merkez kasabası 
olan Rusçuk'da Vilayet Mektubi Kalemi'ne girmiştir. 
Burada Fransızca ·öğrenmiş Tuna Gazetesine yazılar 
yazmağa başlamıştır. Onun, Midhat Paşa'nın vali
liği zamanına rastlayan bu çalışmaları, paşa tarafından 
takdir edilmiş ve kendisine Midhat adı bu devlet ada
mı tarafından verilmiştir. Ahmed Midhat Efendi, bir 
aralık tercümanlık vazifesiyle Rusçuk'dan Sofya'ya 
gönderilmiş ve orada evlenmiştir. Midhat Paşa'nın 
tayini üzerine Rusçuk'dan İstanbul'a gelmiş ve paşa 
ile birlikte Bağdad'a gitmiş, orada bir vilayet matbaa
sı kurmaya ve Zevra (Bağdad) 2 isimli bir vilayet 
gazetesi çıkarmaya memur edilmiştir. 

Ahmed Midhat Efcndi'nin Bağdad'da hem şark 
hem de garb kültürlerinde yardım edecek arkadaşlar 
bulması iyi bir talih olmuştur. Çeşidli dinleri bir bir 
deneyerek müsllimanlıkta karar kılan ve bu dinlerin 
ilmi mukayesesini yapabilecek bir seviyede bulunan 
Hindistanlı İbrahim Can Muattar isimli serseri fa
kat kudretli bir şark mütefekkiri ile tanışmış ve ondan 
Farisi ile birlikte dinlerin felsefesini ve mukayesesini 
öğrenmiştir. 

Midhat Efcndi'nin batı kültür ve edebiyatı ile 
daha ciddi şekilde meşgul olmasını da, sonradan müze
cilikle Türk san'at ve kültürüne hizmeti dokunan meş
hur ressam Osman Hamdi beyle olan arkadaşlığı sağ
lamıştır 3 •  Hamdi bey' in onu kitab yazmağa teşvik 
edişi de faydalı olmuş,Ahmed Midhat efendi Bağdad'da 
Midhat Paşa'nın kurduğu sanat mektebi talebesi için 
yazmaya başladığı Hace-i Evvel isimli tanınmış ilim 
ve fen kitabları serisinin ilk eserlerini önce Bağdad'da 
yayımlamıştır. 

Daha Niş'de iken Midhat Paşa'dan iltifat gören 
ve son vazifesi "yine Midhat Paşa'nın delaletiyle" 
Basra mütesarrıflığı olan ağabeyisi Hafız Ağa (paşa) 
nın bu vazifede ölümü dolayısıyla kalabalık bir aileye 
bakım vazifesi Ahmed Midhat Efendi'ye kalmıştır. 
Bunun için İstanbul'a gelmek luzumunu duyan muhar
rir, uzun bir ısrardan sonra Midhat Paşa'dan müsade 
alarak İstanbul'a gelmiştir. ( 1 871) İstanbul'da kendi 
evinde kurduğu küçük bir matbaada, dizgi, tashih ve 
dağıtım işlerini ailesi ferdleri ile birlikte yapan Ahmed 
Midhat Efendi, bu tarihten sonra hayatını muharir
liğe vakfetmiştir. 

Dicle nehrinin Bağdad'da yaptığı büyük ka
vıs dolayısıyla aslında kavis demek olan Zevra za
manla, Bağdad'ın ikinci bir ismi olmuştur. 

Osman Hamdi bey ( 1 842- 1 9 1 0) Paris'de Gü
zel Sanatlar Mektebinde okuduktan sonra, Türkiye'
de arkeoloji, resim ve müzecilik sahalannda kuru
cu hizmetlerde bulunan, tanınmış, ilim ve sanat ada
mı. O zaman, Bağdacf'a Midhat Paşa ile giden kıy
metli ve istidatlı gençler arasında idi. 
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Bağdad'da yazdığı kitablardan başlayarak, yeni
den kaleme aldığı kitablar da "muharirin zatına mah
sus matbaada basılmıştır." Ahmed Midhat Efendi'nin 
bu sıralarda bir müddet Ceride-l Askeriyye'de baş 
muharrirlik, Basiret gazetesinde muharrirlik yaptığı 
görülmüştür. Muharririn Yazı Makinesi diye tanı
lışı bundandır. 

İstanbul'da önce Devir, sonra Bedir isimli iki 
gazete çıkaran Midhat Efendi'nin bu gazetelerinden 
birincisi ilk sayısında ikincisi 13 sayı sonra hük.Uınet 
tarafından kapatılmıştır. (1872) Yine 1872'de Dağar
cık adıyla bir mecmua çıkaran Midhat Efendi, bu 
mecmuaya yazdığı Dıvardan bir sadıi isimli yazısı 
yüzünden dinsizlikle itham edilmiş, (Namık KemAl'in 
Kıbrıs'a sürüldüğü t!rihde Ebüzziya Tevfik Bey'le 
birlikte Rodos'a sürgün gönderilmiştir. (1873) Haksız 
yere sürgün edilmek kendisine çok ağır gelen Midhat 
Efendi Rodos'da Abdü'l Aziz devri idaresine karşı 
derin iğbirar duyarak yaşamıştır. Bununla beraber 
kendini çabuk toplamış, yazı hayatına sürgünde de 
devam etmiş, İstanbul'da akrabasından Mehm.ed 
Cevdet adına imtiyazını aldırdığı Kırkan.bar 1 mec
muasına yazılar göndermiş ; aynca Dünyaya ikinci 
geU, ve Hasan Mellih gibi rom.anlarını Rodos'da 
yazmış ; yine Rodos'da İbrahim Paşa camii avlusunda 
medrese-i Süleym!niyye isimli bir mekteb açarak, 
çocuklara ders okutmuştur. Sultan Abdülaziz'in 1876' 
da tahttan indirilmesi üzerine umumi aftan faydala
nan Ahmed Midhat Efendi İstanbul'a dönmüş ve 
Saltan beşinci Murad'ın kısa süren padişahlığından 
sonra tahta geçen hükfundar Saltan ikinci Abdül
bimld'in iltifatına mazhar olmuş, bu hükfundarla 
çok iyi geçinmiştir. Böylelikle bir taraftan Takviın-i 
Vakayı ve Matbaa-ı Amire müdürlüğüne getirilen 
Ahmed Midhat Efendi, bir taraftan da (daha büyük 
bir matbaada) gazetecilik hay!tının en mühim eseri 
olan Tercüman-ı Hakikat'ı neşre başlamıştır. (27 
Haziran 1878) Kadrosunda damadı Maallinı Nici 
ile Ahmed Rasim., Hüseyin Rahmi gibi devrin genç 
ve kudretli muharrirleri de bulunan bu gazete, bil
hassa Nici'nin id!re ettiği edebi kısmı ile, Türk Ede
biyatında hareket yapan bir devir yaşamıştır. Bir ara
lık karentina başkAtibliğine t!yin edilen Ahmed Midhat 
Efendi 1888'de Stockholın'da toplanan VIII. müs
teşrikler kongresinde, Türkiye mürahası olarak bulun
muş, dönüşünde Meclis-i umur-i Sıhbiyye ikinci 
reisliğine getirilmiştir. 

1908 İnkılabından sonra emekliye ayrılmış, buna 
mukabil Darülfünun'da tarih-i Umumi, Felsefe ve 
dinler tarihi derslerini okutmuş, Darülmuallimat'ta 
pedagoji dersleri vermiş, Medresetü'l V!izin'de din
ler tarihi müderrisliği yapmıştır. 
Cem'iyyet-l Tedrhiyye-i İsliı:niyye tarafından ida
re edilen Darii'ttafaka'da ders nazırı olduğu ve bu 
münasebetle mektebde kaldığı gecelerden birinde (16 
Aralık Pazar gecesi?) vazife başında vefat etmiştir. 

Kırkanbar, Maarif, eclebiya� teri.cim-ı Ah
val, Letiifden bahaecler. Sahibi: Ahmed Cevdet. 1-30 
aayı (1290-1293) 

Şahsiyeti ve 
Eserleri 

Alfabe kitablarından başlaya
rak, Tarih, Coğrafya, Miha
nik, Kimya, Biyologi, İkti
sad, Hukuk, dil ve Edebiyat 
gibi birçok sahalarda yazılar 

yazarak geniş bir halk kitlesinin nice ihtiyaçlarına 
cevab verecek mahiyetteki neşriyatiyle, Ahmed Mid
hat Efendi, tam mAnasıyla, popüler ve ansiklopedist 
bir muharrirdir. O kadar ki Türk Edebiyatı, onun 
kadar çok yazan, o ölçüde çalışkan ve idealist bir halk 
muharriri daha yetiştirmiş değildir. 

Bu sebeble Ahmed Midhat Efendi, kendisine ye
tişenlerle değil, fakat ayni yolu takibedenlerle birlikte 
Halk için edebiyat çığrı'nın tanzimat devrindeki 
dev simasıdır. Vucud ve bünye bakımından da iri 
yarı, güçlü kuvvetli bir adam olan Midhat Efendi 
giriştiği işi başarmak ve devam ettirmek için yalnız 
kafası ve kalemiyle değil bütün vucuduyla çalışınış 
ve böyle hareketli bir hayatı yorulmadan bitirmiştir. 
Onun gençliğinde bilhassa Rusçuk'da kendini sef'A
hete kaptırarak geçirdiği bir ruh bulıri.nı uzun sürme
miş ve Midhat Efendi kendini çalışmaya vermek sure
tiyle ruhunun hissi baskılarından kurtulabilmiştir. Bu
nunla beraber bu iri yarı adamda esaslı bir hass!siyet 
bulunduğu eserlerinin b!zı sahifelerinde ve bilhassa 
aşk hikayelerinde kolayca sezilir. 

Ahmed Mithat Efendi'nia 
"Kalem" Gazetesinde çıkan bir karikatürü 



Onun eserlerinde derin bir bilgi, yahud bu eserle
re yaşama hakkı verecek bir sanat üstünlüğü aramak 
beyhudedir. o kadar ki Ahnıed Midhad ve asarı 
isimli makalesinde; "Eyvah ! ikisine de merhum de
meliyim .. .  " diye hayıflanan Cenab Şahabeddin; Mid
hat Efendi'nin şimdi çoğu tarihe karışan eserleri karşı
sında böyle bir iç sızısı duymakda fazla mübalağaya 
düşmüş sayılamaz. Ancak yazdıklarının yaşamasını 

değilse bile Türkiye'de okuyan bir halk zümresinin 
vucud bulmasını sağlayan Midhat Efendi, vazifesini 
başarmış bir yazardır. 

Okuyucunun kendisinden sonra tekamül eden 
zevkini uzun müddet tekrar Midhat Efendi'ye döndü
recek bir sebeb zuhur etmemiş, fakat bu eserlere dö
nemeyecek bir seviyeye yükselişin yine Midhat efendi'
nin eseri olduğu unutulmamıştır. 

Midhat Efendi çok okumuş, çeşidli şeyler öğren
miş ve yavrularına yem yetiştiren bir kuş tehalükü ile 
öğrendiklerini derinleştirmeğe !uzum görmeden, hemen 
okuyucularına haber vermeğe koşmuştur. Bunun için
dir ki onun yazıları, temas ettiği mevzuların bir haber
cisi olmaktan daha üstün bir değerde değildir. Dini, 
ahlaki, Felsefi yazılarında ileri sürdüğü veya tercüme 
ettiği fikirler, pek tabii olarak köklülükten ve derin
likten uzaktır. 

Midhat Efendi muasırları arasında Feylesof tanı
llırdı. İzzet-i nefsini okşayan bu unvana kendisi de inan
mıştı. Nefsine karşı büyük bir itimadı, ona durmak
sızın yanılmıyorsun diyen, masum bir mantığı vardı. 
Bu itimadla adeta düşünmeksizin felsefe yapmaya ve 
tasarlamadan yazmaya zekasını mezun hissederdi. 
Bunun için onun her kitabında bir parçayı çok şişkin, 
ötekini cılız bırakan göze çarpar bir ölçüsüzlük vardır. 
Mevzu aramak ve bulmak külfetleri onun için meç
huldi ; karan tine dairesinden çıkıp şirket vapuruna 
bininceye kadar, büyük bir roman tahayyül eder ve 
vapur hareket etmeden evvel, kurşun kalemi ile müs
veddesini yazmağa başlardı 1• 

Yine Cenab Şahabeddin'in Midhat Efendi'yi 
hülasa eden bu satırları isabetli bir hakikatin ifadesi
dir. Bu sebebledirki neşriyatı arasında fırsat buldukça, 
fikir, ahlak, bilgi ve felsefe sahifeleri sıralayan muhar
ririn bu ölçüsüz sahifelerini alaka ile hatta ihtirasla 
okuyan bir okuyucu kitlesi bulması ; onları yazarken 
kullandığı, halk'a hoş gelen sade bir lisanın, onlarda 
merak uyandıran ve bir şey bilme veya düşünme hazzı 
sağlayan unsurlarla birleşmiş ve zenginleşmiş olmasın
dandır. Midhat Efendi böyle bir lisanla, zamanın ga
zete ve mecmua okuyucularına, yalnız hikaye ve roman 
değil, hatta sadece fikir ve felsefe değil, tarih coğrafya, 
biyoloji, hatta fizik ve matematik okutmuştur. Ahmed 
Midhat Efendi'nin eserlerinde kullandığı dil sade ve 
düzgündür. Halka h itab edebilmiş bir dildir. Ancak 
bu dilde san'atın sihriyle rüzgarlanmış taraflar hayli 
azdır. Yer yer, bir ev, aile, meslek ve mahalle lisanı 

Cenab Şahabeddin : Ahmed Midhat ve asan, 
Servet-i Fünun 25 kanun-ı evvel 1 924 Sayı: 6-1480 
(Bu müsahebeden seçilmiş cümleler buraya küçük de
ğişikliklerle alınmışbr.) 
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ve bu dillere ait tabii inceliklerle, halk deyimleri zaman 
zaman bu lisana renk verir. Geriye kalan, halk'a. bir
şeyler haber vermek için kullanılan bir havadis ve kıs
men laübali bir sohbet lisanıdır. Muharir bu lisana o 
kadar bağlı kalmıştır ki, zaman gelmiş, yetiştirdiği 
ve eserlerinde her fırsatta söz düşürüb kendilerine sık 
sık hitab ettiği ve adeta senli benli konuştuğu okuyu
cular, daha üstün seviyede eserlere geçip te onu okuya
cak seviyeyi aşınca, Ahmed Midhat Efendi artık eski 
rağbeti görmediğine kendi hayatında şahid olmuştur. 

Büyük muharir, bundan tabii bir teessür duymak
la beraber, hadiseyi olgunlukla karşılamış ve daha 
Bağdad'da iken kendisine çizdiği yola, yani bir Ha
ce-i evvel (bir ilk okul hocası) gibi eser verme yoluna, 
rindane bir eda ile devam etmiştir. 
Bununla beraber, gerek dil gerek san'at anlayışlarını, 
kendi yoluna şiddetle aykırı bulduğu Servet-i Fünun 
şairlerini Dekadanlık'la itham etmekte gecikmemiş 
ve bu itham edişde her iki hadiseden duyduğu teessü
rün müşterek ve deruni bir hissesi olmuştur 2• 

2 Dekadan (Decadant) ,  düşen, gerileyen, çö
ken, soysuzlaşan manalannda bir sözdür. Bu kelime 
XJX asır sonlarında, Fransız edebiyatında Symboliste 
mektebi kuranlar hakkında kullanılmışb. Symbolizm
den Önce Fransa'da parlayan Parnasse şiirinden; hu 
şiirin aşırı şekilciliğinden ve fazla gür sesinden hoş
lanmayıp ayrılarak, deruni musi ki'ye sarılan Sembo
list'lere muarızlan, ahengi bozanlar manasında kul
lanarak, decadants: dekadanlar demişlerdi. Bizde 
Tanzimat Edebiyatının bir farikası da sade lisan ve 
halka halk dili ile hitab cereyanı idi. Bu cereyanın 
halka halk dili ile en çok yaklaşan muarriri de 
A. M. efendi idi. Midhat Efendi bu sade \.e samimi 
halk Tükçesisi umursamayarak, külfetli bir Servet-i 
Fünün lisanı kullananlara, onların dil ve san'at an· 
layışlarına muarızdı. 

(Bu muanzlıkda, kendisinin saygı ve tazim duy
duğu, Sultan Abdülhamid'e karşı Servet-i Füni'ın'cu
ların şiddetle aleyhdar oluşlarının da ayn bir tesiri 
vardı. Çünkü Servet-i Fününcular, saray ve mutlak 
hükumet tarafdarlarına namussuz adam gözü ile ba
kacak kadar afın Abdüihamid alehdarı idiler. (Bkz. 
Hüseyin Cahid Yalçın, Edebi Hatıralar, S. 83, İst. 
1 935) 

Bu hava içinde yürütülen yeni edebiyatı ve mu
harrirlerini her bakımdan beğenmeyen Ahmed Mid
hat Efendi, 10 Mart 1897 de Sabah gazetesinde De
kadanlar isimli, sert ve alaylı makalesiyle, Servet-i 
Füni'ıncuları Fransız dekadanlarına benzeterek, bütün 
değerleri çökertmeye çalışmakla suçladı. 

Mesela bir Servet-i Füni'ın muharririnin "Har
hara-i mu"akaradan bir havf-i ezrak ile müstahif 
olanlar, perr ü bali küşade bir merkeb-i rande-bada 
maddiyet-i beşeriyetleri barını ıhmalden isticnab et• 

melidirler." 
İbaresini ele alıyor, "Böyle şey olur mu? Biz lisa

nı sadeleştirelim derken, bunlar bir kat daha berbad 
ettiler. Bu ne lisan? Bu ne ta' bir? Veysi' ye Nergisi' ye 
rahmet okutuyorlar şu herifler !" gibi sözlerle tenkid 

1 
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Hemen her sahada ve durmaksızın yazı yazmakla 
beraber, Ahmed Midhat Efendi'nin en çok eser verdiği 
edebiyat sahası, hikaye ve roman nevidir. Onun te'lif 
ve tercüme olarak neşrettiği 82 roman ve hikaye kita
bının bir listesi, Mustafa Nihad Özön tarafından neş
redilen Yeniçeriler romanının sonuna ilave edilmiş
tir. (İst. 1 943) bu hikaye ve romanların kısa tanıtı
lışları ayni müellifin Türkçede Roman kitabındadır. 
(İst. 1936) Daha Bağdad'da iken yazmaya başladığı 
hikayelerinin en mühimleri : 

Letiüf-i Riviyat isimli 24 kitablık, bir seri ha
linde İstanbul'da basılmıştır. ( 1 870 - 1 894) Bunlar 
arasında, adpte hikayeler ; bizen güldürücü, bazen 
acıklı ve meraklı maceralar vardır. Esasen onun hikaye 
ve romanlarının en mühim vasfı, bol vak'alı, bol mace
ralı ve çok kere popüler mahiyette olmakla beraber, 
bol bilgili bol fikirli eserler oluşudur. Bu romanlarda 

ediyordu. Ayrıca, yukarıdaki cümlenin, kelime keli
me açıklanmasını yaparak, bu sözün: "Makara hırıl
tısından bir mavi korku ile kotkanlar, yelkenleri açıl
mış bir gemiye vücudları yükünü yüklemekten çe
kinmelidirler... manasına gelebileceğini belirtiyordu. 
Diyordu ki: ·"Birkaç sen<"den beri Parisde beş on 
genç türediler. Kendilerine dekadan namını verdi
ler. Vakıa pek m ünasebetsiz bir nam. Lakin mes
lekleri daha münasebetsi.: .. .. bunlar, açık, sade ve 
anlaşılması herkes için kabil olan edebiyatta isbat-ı 
ehliyeı edemiyeceklerini gördüklerinden o yoldaki 
e<lebiyatı mahvedebilmek zu"muna düştüler."' diye
rek, Fransa'da kendilerine dekadants denenleri, an
cak bu şekilde tarif edebiliyordu. 

M;dhat Efendi"nin bu makalesi Üzerine Servet-i 
Fünuncular, kendilerini müdafaa ettiler. Dile ve ede
biyata yeni kelimeler ve yeni mefhumlar getirmenin 
bir zaruret olduğu iddiasında bulundular. Midhat 
Efendi'nin Fransızca'dan alındığını söylediği mavi 
korku'ya (havf-i ezrak) benzer:, daha başka terkip
ler de kullandılar. Ancak bu yeni kelime, terkip ve 
mefhumları, arapçadan, bilhassa Farsçadan seçerek 
o zamana kadar dilimizde görülmemiş kelime ve 
terkipler halinde kullanmaları, meydana gelen kül
fetli dil dolayısıyle, sonunda, kendi zararlarına oldu. 
(Servet-i Fünun Edebiyatı bölümüne bakınız.) O 
kadar ki Ahmed Midhat Efendi'nin, zamanla, yumu· 
şamasına rağmen, Türk Edebiyatı, az zamanda, Ser· 
vet-i Fünun lisanını reddederek, sade Türkçeye doğru 
hızlı adımlar attı, bir Milli Edebiyat Cereyanı'na 
yürüdü. (Bkz. Milli Edebiyat Cereyanı) 

Diğer taraftan, Servet-i Fünuncuların bu suçla
maya itirazları da hayli kabaca olmuştu. Mesela Tev
fik Fikret, Türk edebiyatına öylesine hizmet etmiş 
bu Tanzimat yazarının sakalını süpÜrgeye benzetmek 
gibi, lüzumsuz hakaretlere girişmiş; halka bunca 
şeyler öğreten Midhat Efendi aleyhinde Timsal-i Ce
halet adlı bir manzume yazmak hatasına düşmüştü. 
(Rübilb-ı Şikeste, S. 261)  
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bazen mübalağalı bir romantızım, olmayacak ve ola
mayacak hadiseleri vak'alaştıran bir muhayyile çoş
kunluğu görülür. Realist Roman yazmaya özendiği 
zamanlarda ise bu birinciler kadar da muvaffak ola
mamıştır. Bir misal olarak Ahmed Midhat Efendi'nin 
muvaffak sayılan eserlerinden Dünyaya İkinci Geliş 
romanı müellifin, diğer eserlerinde olduğu gibi, oku
duğu romanlardaki, dinlediği vak'a ve hikayelerdeki 
bazı çekiçi sahneleri hayalinde süsleyip değiştirerek 
meydana koyduğu eserlerdendir. Hikaye müellifin, 
böyle hayali maceraları, yazarken olsun yaşamak he
veslerinin de bir ifadesi gibi görünür." Sultan 1 1 1. 
Selim devrinde iktidar adamlarının, çeşidli fitnelerle 
güçleştirdikleri, İstanbul hayatı ortasında Güzel bir 
cariye ile yüksek aileye mensub bir delikanlı İstanbul'un 
boş adalarından birinde bir mağraya kapatılmak zo
runda kalıyorlar Burada gizli ve coşkun bir aşk hayatı 
yaşıyorlar. Bir de çocukları oluyor. Ötedenberi alı
şılmış bir rekkamla Yedi sene kaldıkları bu mağradan 
çıkıp da, dünyaya ikinci gelişlerinde İstanbul'da bazı 
şeylerin değiştiğini görüyorlar. Bu yüzden eserin ikinci 
adı; İstanbul'da Neler Olnıuş'dur. 

Müellifin Dürdane Hanını romanından aldığımız 
şu vak'a ise yazarının mübalağa zevkini gösteren par
çalardandır. : 

DÜRDANE HANIM 
romanından 

(İstanbul'da Boğaziçinde bir yalının rıhtımı önünde 
kayıkçılar kavga ederler. Yalıdan fırlayan bir genç, 
kavgacıları çil yavrusu gibi dağıtır. Kavganın içinde 
bulunan mavnacı Çerkes Sohbet, bu vakayı, o yaman 
gencin parasını çalmak istiyen kumarbaz ve yankeseci 
Papazoğlu isimli Rum arkadaşına şöyle anlatır :) 

- Dinle, sana bir şey anlata yun: Boğaziçi'n
de bir yere göç götürüyorduk. Bir yalının rıhtum. 
önüne yanaşmaya başladık. Bir de baktun ki, 
koca pazar kayığı, göç yüklü, geldi çattı. Rüzgar 
fena. Sular fena. İskeleyi pazar kayığına bırak
sak, biz bir yere tutunanııyacağız ; saatlerce 
uğraşacağız. Sen yanaşırsın, ben yanaşırun'
dan başlıyarak, al sana bir kavga ! Biz, iki kürek
çi, bir de dümenci, üç kişi idik. Pazar kayığında 
yedi kişiden başka, göçlerin sahipleri midir, sa
hiplerinin uşakları mıdır, nedir, hasılı üç setre 
pantolonlu herif, onu birden üzerimize yüklen
diler. Belimde kama vardı. Çekecek olsam 
onunnn da kanı ile denizi boyardını, ama artık 
tövbe etmedik mi yi? Canını tekrar pırangaya 
girmek istemez. Tövbeyi boznıadını. Herifler 
bizi istedikleri gibi pataklamaya başladılar. Bir 
de civar yalılardan bir genç herif fırladı. Çok 
tokat yedim am.a öylesini hiç tattığını yoktu. 
Enseme bir şeydir indi, yıldırım nıı indi, ne oldu 
anlıyamadını. Allah hakkı için o andan ensem 
Galata francalası gibi kabardı. Baktım, başka 
çire yok: "Aman beyim, kabahat bizim değil, 
iskeleye en evvel biz yanaşnııştık" dedim. 



Bir kere döndü, suratıma baktı. Kara göz
leri sanki ateş gibi kıpkırmızı kesilmişti: "Vay ! 
Yanlış ,;;tti.k. Affet, babacan ! Ben sizi kurtarmaya 
gelmiştim !" diye bizi bırakıp pantolonlu herif
lerle pazar kayıkçılarına bulaştı. Onlar dahi, 
onu birden, çocuğun üzerine yüklendiler. Bir 
aralık zavallıyı yere serdiler, ama herif ele avuca 
sığar canavar değil ki ••• Davrandı, kalktı. İki 
kayıkçıyı bierdn yakalayıp, birbirine öyle bir 
çarpış çarptı ki pekmez testisi gibi parça parça 
olmadıklarına şaştım. Fakat ikisi dahi rıhtım 
üzerine serildiler. Pantolonlu heriflerden birine 
bir şamar attıydı ; herif bir ayağının topuğu 
üzerinde macuncu fırıldağı gibi dönerek yıkıldı. 
Kayıkçılardan birisinin göğsüne bir yumruk 
indirdiği gibi, herifin nefesi tıkamp simsiyah 
kesildi. Sana bir şey söyliyeyim ıni Andon? Eğer 
diğer altısı hemen kayığa atlayıp da denize açıl
mamış olsalardı, vallah billah herif hepsini 
Bulgar kalpağı gibi taşlar üzerine çarpar çarpa 
eski pöstekiye çevirecekti. 

Papazoğlu Andon, hikayeyi buraya kadar can 
kulağı ile dinledi. Sonra şaşkın : "Vay babasına 
canına yandığımının, o cılız çocuk bu herif olsun 
ha" (dedi). 

Romanda tam bir mübalağa havası içinde mace
rasıyla karşılaştığımız bu yaman gencin ve bu vak'a
nın asıl mübalağası, onun burada söylenmeyen cebhe
sindedir. Çünkü romanın bu parçasında, bize genç 
bir erkek diye tanıtılan bu yaman genç aslında bir er
kek değil erkek kıyafetine girmiş bir kadındır. Roman 
Ulviye hanım isimli bu genç kadının, daha bazı tip
lerin, böyle garib maceralarıyla devam eder. 

Ahmed Midhat efendinin hikaye ve romanlarında, 
bu, vak'alara benzer, değişik mahiyette alaka çekici, 
pekçok vak'a görülür. Ayni hikaye ve romanların, 
neşredildikleri tarihlerde geniş bir okuyucu tarafından 
alaka ile takib edilmesi de bundandır. 

Romancılığı bu vasıflarda olan Ahmed Midhat 
Efendi, realist roman yazmaya özendiği zamanlarda 
bu birincileri ayarında, muvaffak olamamıştır. Fran
sa'da Naturalist Roman kurucularından Emile Zola 
( 1840 - 1902) vadisinde yazabileceğini göstermek için 
kaleme aldığı Müşahedat (İst. 1 891)  isimli eserinde 
Şirket-i Hayriyye vapurundaki müşahedelerini, ancak 
romantik bağlarla biraraya getirebilmiştir. Ahmed 
Midhat Efendi'nin : Hasan Mellah (1 874) Dünyaya 
ikinci geliş (1 874) Hüseyin Fellih (1 875) Feliitun 
bey'le Rakını Efendi (1875) Henüz 1 7  yaşında 
( 1880) Dürdane Hanım. (1 881 - 1 951)  Haydud 
Montari ( 1888), Demir bey (1889), adlı romanla
rıyla (Yeniçeriler 1871)  adlı uzun hikayesi, sayısı 
64'ü bulan telif hikaye ve romanlarının en tanınmış
larındandır. Ekserisi bir adapte, roman hissini veren 
bu romanlardan sonra, Muharririn 1908 inkılabının 
hararetiyle yazdığı Jön Türk, ( 1 908) adlı eseri eski 
alakayı görmemiş ve Midhat Efendi'ye artık bu sahada 
eser yazmamak gerektiğini düşündürmüştür. Vak'a
ları yakın devrin tarihinde geçen roman ve hikayele-
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rinde daha realist çizgiler bulunan, Midhat efendi'nin 
hemen bütün romancılığı, mümkün olduğu kadar 
içtimai, terbiye ve ahlaki fayda gözeten, moralist bir 
romancılık çeşnisindedir. 

Daha büyük bir alaka ile okunan tercüme roman
larının ise sayısı 18'i bulmaktadır. Alexandre Dumas 
Fils'den Paul de Kock'dan Octave Feuillet'den ve 
daha başka Fransız romancılarından 1 yine sade 
bir dille türkçeleştirilen bu eserler, onun garb klasik
lerini Türk okuyucularına tanıtmak yolunda, diğer 
mühim bir hizmeti olmuştur. Tercüman gazetesinde, 
Klasiklerin Türkçe'ye çevrilmesini müdafaa eden ya
zıları ise Midhat Efendinin bu hizmeti faydalı olmak 
gayesiyle yaptığının başka delilleridir 2•  

Ahmed Midhat Efendi bazı tiyatro denemeleri 
de kaleme almışsa da, bunlar sahne Edebiyatında ve 
sahne hayatında yaşayabilecek eserler olamamıştır. 
Ahz-ı Sar, (1 875), Açık Baş' ( 1875), Çerkes Öz
denleri (1 883) Siyavuş ( 1885), Hükm-i Dil (1885) 
gibi dram denemeleri bunlar .arasındadır. Müellifin 
ayrıca ; Çengi( l 883)adlı bir operet denemesi de vardır. 
Bütün bu tiyatroların tek kıymetli tarafı, dillerinin 
halkın konuşma diline çok yakın oluşudur. Müellifin 
Ziba isimli tiyatro eseri ise kitab haline gelmemiştir. 

Bu tiyatro eserleri içinde Çerkes Özdenleri 
Sultan Abdülhamid devrinde saray tiyatrosunda oy
nanmıştır. Bu temsil (eserin Çerkes istiklali güttüğü 
gibi) yanlış bir zan uyandırmış ve Midhat Efendi aley
hinde bir tezvir döndürülmek istenmiştir. Ahmed Mid
hat Efendi'nin Alexandre Dumas Fils'den çevirdiği 
La Dam Aux Camelia'nın da sahneye konulduğu 
bildiriliyor 3• 

* 

Dini, ahlaki, felsefi eserleri içinde J. W. Dra
per'den çevirdiği Niza'-ı ilm-ü Din isimli büyük 
eser, muharririn ilave ettiği İslam ve Ulum isimli bir 
rediye bölümü ile birlikte neşredilmiştir. ( 1896) Bu eser 
is!amın her türlü ilme en açık bir din olduğunu izah 
ve ispat maksadıyla yazılmıştır. Midhat Efendi'nin 
Ben Neyim ve Schpenhauer'ın Hikmet-i Cedi
desi adlı denemeleri de onun yine felsefe'ye merak 
ve heves eden çalışmalarındandır. 

Ahmed Midhat Efendi'nin o devir kültürüne di
ğer bir hizmeti tarih sahasındadır, halk'da tarih okuma 
merakı uyandıran eserleri bu bakımdan istifadeli ol
muştur. Onun Mufassal isimli Osmanlı Tarihi (1 880) ; 
Kainat adını verdiği L'Ünivers'den çevirdiği, Dünya 
Tarihi ( 1871 - 1881) (aynı yıllarda yazdığı çok sayıda 

ı Bu romanlar ve müellifleri için Bkz. Mustafa 
Nihad Özön Yeniçeriler (neşri İst. 1 942, S. 92-94) . 

2 Ahmed Midhat ve Klasiklere dair Lilgi için 
Fevziye A. Tansel Muallim Naci ile Recaizade ara
sındaki münakaşalar, Türkiyat Mec. X İst. 1 953, 
s. 1 97 

3 Bkz. Refik Ahmed Sevengil, Türk Tiyatrosu 
Tarihi, iV Saray tiyatrosu İst. 1 962, S. 143 
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eserlerle bir arada meydana geldikleri düşünülürse) 
müellifin yorulmak bilmez çalışmaları arasındadır. 
1853 Kırun muharebesi'nden İkinci Sultan Abdül
hamid'in culus tarihine kadarolan vak'aları kaleme 
aldığı tl'ss-i İnkılib adlı eser bazı haksız tenkidlere 
uğramıştır. Müellifin de ehemmiyetle belirttiği gibi, 
Sultan Abdülhamid'in "hür bir fikirle ve gayet doğru 
olarak yazılmasını" istediği (S. 4) bu tarihi, kendisine 
emredilen doğrulukta yazmak için, Midhat Efendi 
terbiye hududlarını aşmamak şartıyla, her tenkidi 
yaparak yazmıştır. Muarızları ise, Sultan Hamid'in 
emri ile yazıldığı için, bu eserin hükümdara hoş görün
mek isteyen bir ruhla yazıldığı aldanışındadırlar. Sul
tan Hamid'in hiçbir iyi şey istemeyeceği, yanlış ve ön 
kanaatiyle yürütülen bu hükümleri, ciddiye almak 
mümkün değildir. Bu esere iyi bakılırsa, orada münek
kidlerinin kafasındaki Sultan Hamid'in asla hoşuna 
gitmeyecek birçok hususların açıkça ve cesaretle be
lirtildiği görüşür. tl'ss-i İnkılab, Sultan Abdülaziz 
devri tarihini, saygı ifade eden bir uslubla, fakat şid
detle tenkid eden bir görüşle yazılmıştır. Bunda Abdül
aziz devrinde haksız yere sürgüne gönderilen müel
lif in, o devre karşı gizleyemediği bir kırgınlığın da 
tesiri olmak çok tabiidir. Midhat Efendi'nin 1 876 
( 1293) Rus harbi hadiselerini yine Sultan Abdülhamid 
lehinde düşünen Zübdetü'l Hakaayık adlı eserinde 
de ayni gerçeğe uygunluk hissedilir. Acı neticeler bu 
harbin Sultan Abdülhamid'in ihtiyarı dışında ve başta 
Midhat Paşa olmak üzere, Müşir Redif Paşa, damad 
Mahmud Celaleddin Paşa ve vezir İbrahim Edhem 
Paşa gibi ileri gelenler tarafından bir emr-i vaki' ha
linde açıldığı ise, bugün meydana çıkmış tarih gerçek
lerindendir ' .  Fakat yine tl'ss-i İnkılab'dır ki bize 
hikaye ettiği devrin nice problemlerini sahih bir aynada 
aksettirmenin sade güzelliği içindedir. Bu eserde ehem
miyet verilen noktalardan biri Aziz devrindeki maa
rif'in tenıkkısidir. Hükümdardan ziyade "Maarifçi 
erbaının" gayretiyle yapıldığı belirtilen maarif hare
ketleri arasında Süleyman Paşa'nın askeri mekteb
leri güçlendirmesindeki faaliyeti ehemmiyetle ve saygı 
ile kaydolunur. Eserde Sultan Aziz'in tahttan indiri
lişi hatta intiharı, doğruya en yakın bir şekilde anla
tılır. tl'ss-i İnkılab, Sırb ve Karadağ isyanlarını an
latan bölümünde ise Sultan beşinci Murad'ın tahta 
geçmesi ile çıkarılan avf'dan Balkan eşkiyasının da 
istifade edeceği bildirildiği halde eşkıyanın buna ya
naşmadığı, çünkü bunların kendiliklerinden değil Rus 
fesadcılarının teşviki ve tahriki ile ve Pan-İslivi
zim., yani dünyada ne kadar İslav varsa cümlesinin 
Rusya devletine tabi olarak birleşmeleri gayesiyle ya
pıldığı, hakikatin ta kendisi olarak anlatılır. (S. 239) 
Uss-i İnkılab'da bu ve buna benzer birçok bilgiler 
ihmal edilemeyecek bir tarih değerindedir. (İst. 1877) 

Midhat Efendi'nin Paris'i görmeden yazdığı, Pa
ris'de Bir Türk romanı, tabii bir hayal mahsulüdür. 
Buna mukabil, Stockholm Kongresi dolayısıyla, 

Bu mevzuda Bkz. Yılmaz Öztuna; Resim
lerle 93 harbi lst. 1 969 S. 7, vd. 
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Avrupa'daki müşahede ve intibalarının hikayesi olan 
Avrupada bir Cevelin yine popüler mahiyette bir 
Seyahat Edebiyatı eseridir. (İst. 1891) 

Türkçenin istiklali davasını müdafaa eden yazı
ları ve Türk tarihinin Osmanlılardan evvelki taraf
larına bakışlarıyla, onun Milli Edebiyat cereyanına 
katılan tarafları da vardır. 

Midhat Efendi Türkçenin sadeleşmesi meselesin
de ki Milliyetçi şuuru popüler bir mahiyet vererek 
halka mal etmek istemiştir 2• bir yazısında 3 : 

"Biz m.illetiınizin terakkisini istiyorsak, her 
'ferdinin bülbül gibi şakıması için kendileri
ne kolaylık göstermeliyiz" Diyor. 

Midhat Efendi'nin bu hususda girişdiği mücadele, 
milli mefkureciliğini açıkca ortaya koyar ; Tercüman-ı 
Hakikat gazetesinde yaptığı kalem savaşı, Dağarcık 
mecmuasındaki yazıları, Bilhassa Türkçenin lugat ve 
Gramer kitablarının yazılması hususundaki israrı, 
onun Türkçenin İstiklili meselesini bütün ehemmi
yetiyle kavramış olduğunu gösterir. 

Halkçı eserleri ve milliyetçi fikirleri ile; sade li
sana şiddetle tarafdar olan Abdülhamid'in dikkatini 
çeken Midhat efendi padişahın emriyle Envar-ı Sü
heyli'yi sade lisanla ve Hülisa-yı Hüıniyunniıne 
ismiyle kaleme almıştır 4•  

Her halde Dağarcık, Kırk Anbar, gibi ansik
lopedik halk mecmuaları, kısa ömürlü olmalarına rağ
men Devir, Bedir, İttihad, gibi halka faydalı ol. 
mak gayesiyle çıkan gazeteleri, Bilhassa Tercüm.an-ı 
Hakikat, gibi Türk basınında bir merhale teşkil eden 
hareketli gazetesi, büyük sayıdaki çeşidli kitablan ile 
Ahmed Midhat Efendi, millete büyük çapta hizmet 
etmiş ve faydalı olmuş bir muharrirdir. 

San'at hayatına Ahmed Midhat Efendi'nin kazan
dığı şöhretten ve gördüğü rağbetden cesaret alarak 
atılan ve muvaffak olan, mühim bir kısım talebesi 
ise, onun edebiyatunızda devam eden eserleri olmuştur. 

Servet-i Fünun muharrirleri arasında da Ahmed 
Midhat tesiriyle san'at hevesi duyan gençler bulun
makla beraber Hüseyin Rahmi ve Ahmed Rasim gi
bi, Popüler Edebiyatı daha üstün eserlerle devam 
ettiren inızalardır ki ilk feyizlerini, Midhat Efendi'nin 

2 Nermin Pekin ; Ahmed Midhat Efendi'nin 
Türkçeciliği, Kubealb Akademi Mec. Yıl. 1, S. 2 

3 Dağarcık: Cüz. 1, sayı 20-21.  
4 Midhat Efendi, eserin mukaddimesinde: Padi

,aı. mühim bulduğu Kelıile - Dimne yahud Envar-ı Su
heyli isimli eserin kendi kütübhanesindeki nüshası
nı vererek sade dile çevrilmesini emretmittir. Diyor: 

"Ahmet Midh·at İşte bu nushayı esas tutsun, ya
pacağı hülasayı ana göre yapsın, ıstılahperdazlık kül
fetine girişmesin, siiir yazdığı kit�blar gib'i bunu da 
güzel ve sehlü'l-fehm (kolay anlaşılır) bir yolda 
yazsın. Hikayelerin netayicinden istintac olun·acak 
hikmetlerden şayan gördüklerin'i şerh ve izah eyle
sin .. .  " diye ferman buyurmuştur. 

Hülasa-i Hümayunname lst. 1 304. 
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eserlerinden almışlardır. Bunlardan, Türk Hikaye 
ananesindeki meddah tarzı anlatışa, eserlerinde yeni 
bir hayat veren, Hüseyin Rahmi'nin, bu yoldaki us
lübu üzerinde dahi, hikaye ve romanlarında yer yer 
böyle bir uslub kullanan Ahmed Midhat Efendi'nin 
ciddi tesiri vardır. 

İşte bütün bu hummalı ve etraflı çalışmaları, eser
leri ve tesirleriyledir ki Midhat Efendi, Tanzimat dev
rindeki Türk Kültür tarihinin unutulmaz abidelerin
den biridir. 

Bibliyografya : 

Ahmed Midhat Efendi hakkında daha geniş bil
gi ve bibliografya için Umumi Edebiyat tarihlerinden 
başka şu eserlere bakılmalıdır. 

Abdurrahman Şeref : Ahmed Midhat Efendi, T. 
0.E.M.c IV s. 1 8  İst. 1 913 

Ahmed Cağferoğlu 

Ahmed Midhat 
Ali Kenıı11 

Cevdet Kudret 
İsmail Hakkı 

Kazını Ninıi 

Dr. Kinıil Yazgıç 
Prof. Kenan Akyüz 

Mustafa Baydır 

Ahmed Midhat Efendi ve 
Türkçemiz, T.D.E.D c. il 
S. I İst. ı 946 
Menfa, İst. 1 867 
Ahmed Midhat Efendi, Bir 
safha-i Tarih, İst. 1913  
Ahmed Midhat, Ank. 1962 
Ahme Midhat Efendi, İst. 
1 890 
Merhumun tercüıne-i hali 
ve menakıbı, T.Y. c. III, 
8 - 9  1 91 3  
Ahmed Midhat Ef. İst. 1940 
Modern Türk Edebiyatının 
ana çizgileri, s. 45 - 58 Ank. 
1969 
Ahmed Midhat Efendi, İst. 
1959 

* 

Ebüzziya Tevfik 
(1848-1913) 

Ahmed Midhat Efendi 
ölçüsünde popüler ol
mamakla beraber, Türk 

halkının okuması için emek sarfeden ve bu yolda yal
nız halkı değil, münevverleri de hedef tutan, mühim 
bir tanzimat, tabi' naşir ve muhariri de Ebüzziya 
Tevfik beydir. Şinasi'den Namık Kemal'den Ahmed 
Midhat Efendi'ye kadar, Avrupai Türk Edebiyatının 
en tanınmış simalarıyla yakın dostluğu; Ebüzziya'nın 
kendi san'at hevesleriyle birleşerek, onu tanzimat 
Edebiyatında müspet vazife gören bir şahsiyet yapmış
tır. Ebüzziya'nın birçok tanzimat ediblerine; en zor 
şartlar altında dahi; onların eserlerini basmak suretiy
le yaptığı hizmet büyüktür. Şinasi'nin, Namık Kemal'in 
birçok eserleri Kitibhine-i Ebüzziya : neşriyatm
dandır. Bu neşriyat devrinin kültürüne yüzlerce eser 
kazandırmış, geniş bir faaliyet sahası olmuştur. 

* 
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Ebüzziya Tevfik Bey 

Ebüzziyi Tevfik bey, İstanbul'da doğmuştur. 
Babası Konya Koçhisar'lı Kamil E;fcndi'dir. Asıl adı 
Tevfik'dir. Ebüzziya unvanını sürgünde bulunduğu 
tarihde kendi neşriyat yapamadığı için, oğlu Ziyi'ya 
hasretini ifade ederek, Ziya'nın babası manasında, 
kendisi kullanmıştır. 

Ebüzziya muntazam bir tahsil görmemiş, hususi 
hocalardan ders alarak kendi gayretiyle yetişmiştir. 
Arabca vt: Farsça'dan başka, bir batı dili olarak bil
diği Fransızca'yı da yine kendi gayretiyle öğrenmış
tir. Henüz 1 7  yaşında iken Namık Kemal ve Şinasi 
ile tanışmış ; onların tesirinde kalarak edebiyat ve neş
riyat hayatına atılmıştır. Maliye Nezareti mektubi 
kaleminde Tasvir-i Efkar gazetesi ve Uzun kahve 
gibi, Namık Kemal'in ve çevresinin toplandıkları 
yerlerin hararetli bir müdavimi olmuştur. 

Önce Terakki Gazetesi'nde, sonra Mısırlı Fa
zıl Mustafa Paşa'nın yardımıyla kurduğu kendi mat
baasında çalışmıştır. Fazıl Paşa'nın kısmen Şinasi'nin 
terekesinden satın alarak, Namık Kemal'le Ebüzziya'ya 
hediye ettiği matbaayı Namık Kcmal'in çekilmesi 
üzerine ; Ebüzziya geliştirmiştir. zamaı<b büyüyen 
bu tesis, Matbaa-i Ebüzziya adıyla devrinin neşri
yat hayatında mühim hizmet görmüştür. Bir gazeteci 
olarak Hadika ve İbret gazetelerinin baş muharrir
liğini yapan Ebüzziya, 1 873'de günlük Siraç (Kandil) 
gazetesini çıkarmıştır. 

Vatan piyesinin ilk temsilinden sonra, Namık Ke
mal Magosa'ya sürülürken, bu piyes hakkında neşri-



TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

yatı dolayısıyla ve Ahmed Midhat Efendi ile birlikte 
Ebüzziya da Rodos'a sürülmüştür. Menfa hayatında 
o da Ahmed Midhat Efendi gibi kendini çalışmaya 
vermiş ve Nuınune-i Edebiyat-ı Osıniniyye ile 
Mahiyat adlı, fen ansiklopedisini Rodos'da hazırla
mıştır. 

Sultan Abdülaziz hal' olunub yerine beşinci Mu
rad geçince çıkarılan umumi avf dolayısıyla İstanbul'a 
dönen Ebüzziya tekrar matbaacılık hayatına başlamış ; 
Mecınua-i Ebüzziya adlı tanınmış mecmuasını neşre 
koyulmuştur. Önceleri Rebi'i Marifet adını verdiği, 
sonralar Nevsal-i Marifet adıyla neşrettiği, nihayet 
Takviın-i Ebüzziyi adıyla daha çok tanınan takvim 
yıllıklarını, gerek faydalı eserler olarak, gerek o devir 
için ileri bir baskı tekniği ile, yıllarca çıkarmıştır. Kü
tübhine-i Meşihir adını verdiği, bir seri cep kitabı 
ile bazı meşhurların hal tercümelerini neşre başlamış, 
sonra bu türlü yayımlara, daha geniş bir mahiyet ve
rerek, Kitabine-i Ebüzziyi adlı seri ile devam et
miştir. 

Sultan Abdülhamid devrinde İstanbul Sanayi 
Mektebi Müdürlüğüne ve Şuray-ı Devlet bidayet mah
kemesi azalığına tayin edilen ( 1894) Ebüzziya 1 898'de 
oğlu Ziya'nın ölümü üzerine ciddi bir sarsıntı geçir
miş; 1900 de tekrar Konya'ya sürülmüş ve 1908 inkı
labı üzerine İstanbul'a dönmüştür. Ayni yıl Antalya'
dan meb'us seçilmiş, bir taraftan Mecınua-i Ebüz
ziya'yı yeniden neşrederken bir taraftan da Yeni 
Tasvir-i Efkar gazetesini kurmuştur ( 1909) bura
larda siyasi yazılarıyla dikkati çeken Ebüzziya 27 
Ocak 1913 günü gazeteden evine dönerken Haydar 
Paşa Vapurunda ani bir kriz sonunda vefat etmiştir. 
Kabri Bakırköy mezarlığında oğlu Ziya'nın yanın
dadır. 

Tiyatro muharriri, hatırat, biyografi, antologi, 
lugat, makale yazarı ve bunların hepsinin yanında 
çalışkan bir, gazete, kitab, mecmua, naşiri olan Ebüz
ziya, edebiyat'tan Astronomi'ye siyasiyattan takvim
ciliğe kadar, her sahada yazı yazmış, ansiklopedist bir 
halk muharriridir. Ancak onun yazılarında Ahmed 
Midhat Efendi çeşniciliği ölçüsünde, Şinasi'nin Namık 
Kemal'in de tesiri vardır. Lisanı yine Ahmed Midhat 
Efendi diline yakın, ileri veya üstün san'at rüzgarla
rından uzak fakat temiz ve pürüzsüz bir Türkçedir. 
Yalnız Ecel-i Kaza ( 1872) adlı piyesi dolayısıyladır 
ki Ebüzziya Tevfik bey, beğenilen bir tiyatro eserinin 
san'atkarı olmak heyecanını tatmıştır. Yazılışında 
Namık Kemal'in tesiri bulunan bu eser Gedik paşa 
Tiyatrosunda defalarca oynanmış ; şiddetle alkışlanmış, 
hatta onun oynandığı gecelerde bilet ücretlerinin art
tırıldığı görülmüştür 1• Bu eserin önsözünde, hemen 
hemen realist bir yol takibettiğini belirten muharrir, 
mevzu olarak, müstebid bir vali'nin hareketlerinden 
doğan ıstırabları ve dolayısıyla hürriyet fikirlerini iş
lemiştir. 

1290, Hicri yıl Ramazan M. ( 1873) 
Fevziye Abdullah Tansel Ebüzziye Tevfik, 

T. I. An. 
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Ebüzziya'nın naşirlik hayatı, matbuat sahasına 
arzettiği eserlere kendi zevkinden birşeyler katmak; 
devamlı yenilikler yapmak gibi kazanma ihtirasından 
uzak temiz ve fedakar bir çalışmadır. Müteferrika 
matbaasının Tarih-i Hind-i Garbi'sinden sonra, 
Türkiye'de ilk Avrupai resimli neşriyatı Ebüzziya yap
mıştır. Onun Rebi-i Marifet adlı takvimi, böyle bir 
teknikle yayımlanmıştır. O kadar ki Leipzig'deki, 
lnternational Graphische Muster Austausch ta
rafından yayımlanan kitab kataloklarında, Ebüzzi
ya'nın bu müesseseye 189l 'den başlayarak yolladığı 
örnekler, yalnız Türkiye'nin değil bütün yakınşark 
ülkelerinin yegane başarılı neşriyatı olarak yer almıştır. 
İdealist Tanzimatçılarla, neşriyat ve fikir sahalarında
ki iştiraki dolayısıyla zaman zaman ve yerli, yersiz 
nef' edilmesi veya mecmua ve gazetelerinin kapatıl
ması gibi engellere rağmen Ebüzziya, yılmamış hem 
neşriyata devamdan hem de tanzimatçılara yardım
dan usanmamıştır. 

Namık Kemal'in ölümü üzerine, onun na'şını, 
vasiyeti gereğince, Bulayır'e naklettirmek için Sultan 
Abdülhamid'den müsade alması da onun unutulmaz 
hizmetleri arasındadır. 

* 
' 

Devrinin uslılbiyle okuyucularına Edebi ve Siyasi 
Risile-i Üsbiüyye'dir; (haftalık risaledir) diye tak
dim ettiği Mecınua-i Ebüzziyi ( 1879 - 1 9 1 1 )  arada 
bir kap?tılmasına rağmen, bilhassa tanzimatçılar için 
çok kıymetli bir neşir vasıtası olmuştur. Kitibhine-i 
Meşihir adıyla başladığı ve Kitibhine-i Ebüzziya 
adıyla devam ettiği ceb kitabları serisi, sayısı lOO'i 
aşan kitablarıyle başlı başına bir kültür hizmetidir. 
(Bu kıymetli seri de neşredilen kitablar arasında Sinan 
Paşa'nın Tazarruat'ı Şeyh Galib'in Hüsn ü aşk'ı 
gibi en yenilerin dahı vaz geçmedikleri eski edebiyat 
eserleri vardır. Yahud Ahıned Resmi Sefiretniınesi 
gibi neşrinde fayda görülen eserler basılmıştır. Bunların 
yanında, Şinasi'nin Namık Kemal'in Ziya Paşa'nın 
Recaizade Ekrem bey'in Muallım Naci'nin mühim 
bir kısım eserleri yer alır. Kemal'in Tahrib-i Hari
bat•ı Şinasi'nin Divin-ı Şinisi'si Tercüıne-i Man
zuıne•si, Yine Kemal'in Bahar-ı Diniş tercümesi, 
Kanije adlı eseri v. b. bazen ilk bazen ikinci bası
lışlarında bu seriye .girmiştir.) 

Sinan Paşa'dan Namık Kemal'e kadar Türk ne
sir yazarlarının eserlerinden seçilıniş parçalarla ve 
müelliflerinin hayatları hakkında verilen kısa bilgi
lerle tertiplediği Nuınilne-i Edebiyit-ı Osıniniyye 
( 187 6 - 1 913) isimli tanınmış eseri uzun zamanlar 
ciddiyetle istifade edilen bir antologi olmuştur. 

Bu eser yukarda belirtilen tarihler arasında, 6 
defa basılmıştır. Baskıları arasında; eserin tekamülün
den doğan değişiklikler vardır. Ayni kitabın şiirler 
kısmını teşkil edeceği bildirilen ikinci cildi basılmamıştır. 

Mühim bir kısım tanzimatçılar gibi, Ebüzziya'da 
Türkçenin sadeleşmesi ve kelimelerinin tespiti ihtiya
cını duymuş, bu arada bir de Lugat-ı Ebüzziya adını 
verdiği bir sözlük hazırlamıştır. Türkçede kullandığı 



25000 kelimeyi ihtivA edecek olan bu resimli ldgatin 
ancak birinci cildi çıkarılabilmiştir. 1889 Kemil 
Bey'm terc:iim.e-i bili 1908) adlı risAlesinde, Şinasi 
ile m.iilikat adlı yazısında edebiyat tArihini aydın
latıcı çizgiler vardır. 

Tasvir-i EfkAr gazetesinde ; Yeni O•m•nhlann 
11ebeb-I zuhuru adıyla başladığı ve Yeni Osmanlı
lar Tlribi adıyla devim ettiği ve gazetenin 31 Mayıs 
1909 tarihli sayısında başlayıp tefrika sayısı 300'ü 
� mühim eserinde ayni çizgiler görülür. 

Es!sen EbüzziyA Tevfik bey'in son mühim hiz
meti Tasvir-i Efkir gazetesini yeniden çıkarmak 
olmuştur. Türk basın tArihinde şerefli bir maziye sA
hib olan bu gazetenin, muhtelif aralıklarla, onun oğul
lan ve bilhassa Velid Ebüzziya tarafından neşrine de
vam olunmuş ve Ebüzziya ailesi bu gazeteyi yakın za
manlara kadar yaşatmışlardır. 

(Burada ancak bellibaşlı hizmetlerinden ve eser
lerinden bahsolunan Ebüzziya'nın diğer eserleri hak-

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

kında bilgi edinilecek bibliografik eserler için Fevziye 
Abdullah Tansel'in T. İ. A. deki Ebüzzi.yi m.addeshıe 
bakılmalıdır. C. 4 s. 100 - 103) 

Yine Tanzimat Edebiyatı yıllarında ve daha son
ra neşrettiği muhtelif eserlerle Türkiye'nin okuması 
tArihinde vazife gören diğer bir şahsiyet de Şem.sed
clin Simi bey'dir. Ldgat kitabları ve ansiklopedik 
mahiyetdeki diğer eserleriyle popüler seviyede roman 
ve tiyatro denemelerinden başka, gazete mecmua, 
risAle, ders kitabları gibi, te'lif ve tercüme pek çok 
eser neşreden bu çalışkan Tanzimat muharriri, ayni 
zamanda Türk m.illiyetçiliği sahasında hizmet gör
müş bir Osmanlı bilginidir 1• Her halde Türk halkı 
hatta Türk münevverleri arasında bir okuma zevki 
ve bir okuma alışkanlığı yaratmak yolunda sarfettik
leri gayretlerle, Ahmed Midhat Efendi, Ebüzziya Tev
fik ve Şemseddin Sami v.b. popüler ve ansiklopedist 
yazarlann, yeni Türk kültürünün gelişmesi tarihinde 
büyük ve unutulmaz hizmetleri olmuştur. 

Tanzimat Edebiyatı Devrinde 
Eski -Yeni Çarpışmaları 

ve 
Muallim Naci 

Tanzimat Edebiyatı Devrinde, Avrupai Edebi
yat'Ia Eski Türk Edebiyatı arasında, amansız bir mü
cadele başlamıştır. Bu mücideleye bir taraf, tutunmak 
için öbür taraf, ölmemek için girişmişlerdir. Bu çarpış
manın nice safhaları, AvrupAi Türk Edebiyatının bu
raya kadarki bölümlerinde esasen belirtilmiştir. Bu 
belirtmede açıkça hissedilir ki : 

Tanzimat'danberi Türk Edebiyatında uzayıp 
giden, eski-yeni mücadelesi, önce bu kültür ve san'at 
savaşında yenl'yi müdafaa edenlerin kendi içlerinde
dir; kendi şiir ve san'at terbiyelerinde, kendi dillerin
de ve eserlerindedir. 

Çünkü bunlar ; yani Şiaasi'ler Ziya Pa,a'lar 
Nim.ık Kem.il Hamid ve Ekrem.'ler, bir tarafdan 
yeni edebiyatı kurmak ve yaşatmak için çalışmışlar; 
fakat bir taraftan da gönüllerinde derin, hatta sevgili 
bir yeri olan eski edebiyat'dan ; bilhassa eski şiirden ve 
onun dilinden, zevkinden ve ananesinden bir türlü 
kopmamış ve kopamamışlardır. 

Burada açıkça söylemek lazımdır ki bunun bir 
sebebi, onların ilk yetişmelerinde zevklerinde ve ha
tıralarında ise, diğer bir sebebi, eski şiirin çok büyük 
çok güzel ve çok köklü oluşundadır. 

* 

Şinasi, Ziya Paşa Namık Kemal ile Hamid ve 
Ekrem gibi birinci sınıf Tanzimat san'atkarlarının ve 
muarızlarının çevrelerinde toplanan, ikinci üçüncü 

Semıeddin Sami, bayatı ve eserleri ve diier 
bismetleri için; kitabımızın XlX asır Türk Edebiya

bnda Milli�tçilik Hart ketleri bölümüne bla. 

derecedeki şahsiyetlerin aşın tarafdarlıklan ise bu 
çarpışmanın, ikinci planda mutalaa olunması gereken 
detaylarındandır. 

Gazete ve mecmua rekabetlerinin körüklediği çar
pışmalar veya eski, yeni edebiyatlara bunların yalnız 
bir tAnesini tanıdıkları için, körü körüne bağlanan, 
müteassıb tarafdarlar arasındaki dil ve san'at tartış
malan, edebiyat tarihimiz için, umumiyetle, mühim 
ve kaliteli hareketler değildir. Buna mukabil, kapris 
!erle veya moda olduğu için değil, tarihi, içtimai, hatta 
hayati zaruretler icabı olarak, yenileşmek yolunu se
çenlerin, önce kendi içlerindeki muhafazakar dudguyu 
yenmeleri, tarih boyunca kolay bir İş olmamışdır. Hele 
terk edilmesi lazun gelen güzellikleri, onların hala 
güzel ve üstün taraflarını bile bile terk etmek, ancak 
çetin bir iç savaşında gaalib gelmemekle mümkündür. 
Kaldı ki tanzimat Edebiyatını kuran san'atkarların, 
hemen hepsi de yeni fikirleri, yenilik tarafdarlıklan ve 
yeni san'at anlayışları kadar eski Edebiyat zevkiyle 
ve eski tarzda söyleyiş alışkanlığı ile taşacak kadar 
dolu idiler. Bu öyle garib bir tAli' cilvesiydi ki, Türki
yede Divan şiirini yıkmaya çalışanlar, kendi devirle
rinde bu şiiri,,en iyi anlayan ve bilhassa çok iyi söyleyen 
şairler arasında bulunuyorlardı. Bu sebebledir ki yeni 
edebiyatın, eskisinin yerini alarak, birinci plana geç
tiği bu devirde, Divan şiiri, adeti edebiyat üstü bir 
zevk ve bir gelenek halinde yaşayacak, kendini yaşa
tacak gönüller bulmakda güçlük çekmedi Bu gönüller 
arasında eski edebiyatı yıkmak yerine, avrupii bir 
edebiyat getirmek için büyük gayret sarfeden, birinci 
sınıf Tanzimat Şairleri, yani Şinasi'ler, Ziya Paşa'lar 
Namık KemAl'ler hatta Hamid'ler ve Ekrem'ler de 
vardı. Bir misAl olarak; Şinbl'nin şiir kitabının adı, 
Divan'dı. Bu küçük DivAn'm içinde 
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Zülfün düşünce gerden-i berrakın üstüne 
Billur içinde sünbül-i sirabı andırır 

gibi söyleyişler Şinasi'nindi. Ziya Paşa, şairlik şöhre
tini, gazelleriyle ve bilhassa Divan Şairi, Ruhi'nin 
Terkib-i bend'ine söylediği nazireleriyle sağlamışdı. 
Üstelik bu terkib-i bend İsviçre'de yazılmışdı. 

Divan Şiiri havası daha kuvvetli olan Terci'-i 
bend'i Şark-İslam tefekkürünün, hayli ağır bastığı 
bir manzume idi. 

Namık Kemal'in Divan tarzı şiirleri, yeni manzu
melerinin en az üç misli bir yekun tutuyordu. Bu şair 
yeni sayılan manzumelerinin de çoğunu eski şekil
lerle söylemişti. 

Abdülhak Hamid, Nesiıni'nin, Fuzuli'nin, ve
ya Şeyh Galib'in seslerini taşıyan mısralarıyla, ha
fızalarda tatlı akısler uyandırıyordu 1• Ekrem bey 
ise Divan tarzında söylediği gazeller, tesdis'ler şarkı'
lar yanında Muallim Naci'nin bile bir gazelini tah
mis etmiş, tegazzül'den geçemem; Tegazzül, tenez
zül değildir. Başlıklı gazellerindeki bu ifadeleriyle es
ki söyleyişe olan bağlılığını adeta itiraf etmişti. 

* 

Bu misaller daha pek çokdur. Şurası meydanda
dır ki, yeni'yi kabul ettirmek için, eskiye hem de şid
detle hucum etmek luzumuna inanan, tanzimat şair
leri ; edebi nevilerin bütün avrupai şekillerinde, kendi
lerini daha kolay kabul ettirdikleri halde ; şiir söyler
ken bizzat eski hatıralara bağlı kalmaktan uzaklaşa
mamışlardı. Çünkü Divan Şiiri edebiyat ve musiki 
alemlerinde, hala hayatın içine girmiş ; duyanları dü
şünenleri, kendi mısra'larıyla duyub düşünmeğe hatta 
coşmaya alıştırmış, bir ölümsüz edebiyat olarak, gö
nüllerde uzun ve efsunlu bir ömür sürüyor ve bütün 
hucumlara rağmen yaşamaya devam ediyordu 2• 

A:bdülhak Hamid bölümüne bakınız S. 925 
Türk Edebiyatında, Avrupai görüşlü bir şa

irin, Divan şiirindeki yüceliklere; dikkat ederek Türk
çe şiir"in ve Türk şiirindeki MuMki Cümlesi'nin sırla
rını, bu atalar mirası güzellikler içinde bulması; o ka
dar ki bu şiire hatta XX. asırda taze bir hayat verme
si, tesadüfle izah olunamaz. Divan şiiri, gerek insan 
ruhunun, gerek içtimai hayatın hemen her türlü prob
lem, ihtiyaç ve ıztırabını, kesin çizgilerle dile getir
miş bir şiir olmakla beraber, içtimai buhranların 
emrinde çalışmaya alışmamış,, bir bahtiyar çağlar 
şiiri olduğu için, içinde yaşanılan milli felaketler 
çağında, onun artık eski söyleyişlerle devamı müm
kün değildi. Ancak bu şiirin (zayıf ellerde asırlarca 
yıpranmasına rağmen,) üstün şairler elinde itlen
miş çok yüksek bir tarafı ; saf şiir hatta bakir şiir ola
rak eşsiz söyleyişleri vardı. Şiire bir de Avrupalı gö
rüşü ile nüfuz ettikten sonra, Türk Divan şiirinde, 
bilgili ve anlayışlı bir tasfiye yapacak; bu şiirden tür· 
lü güzellikler süzecek, milli ve Avrupai söyleyiş kül
türüne kuvvetle vakıf, büyük bir şair, bu tarihi şiiri, 
en yeni anlayışlarla ihya edebilir; hatta ondan bir 
yeni şiir ve bir milli heyecan lisanı yaratabilirdi. 

Avrupai Türk Edebiyatında eski-yeni çarpışmala
rının belli başlı iki sahası vardı. Bunlardan birisi edebi
yatımızın en eski ve kronik derdi olan Dil meselesi 
idi. İkincisi, bütün Divan Edebiyatı boyunca, asır
larca alıştıktan, o kadar ki, başka türlüsüne gönülleri 
razı kılamayacak bir söyleyiş geleneği yarattıkdan son
ra ; Tanzim-ıt Devrinin bütün zaruri kılışelerine rağ
men; bir türlü vazgeçilemeyen eski şiir zevki idi. 

(Bu hususda kitabımızın Türk Şiirinde Milli :kıymet
ler Saltanah ve Ya!hya Kemal bölümüne bakınız.) 

Fakat türlü tarihi an'anevi ve estetik ıebeblerle, 
Divan Şiiri, XX. asrın ikinci yansında,, hatta XX. 
asırad böyle bir inkılaba muhtic olmadan da yine 
kendi karekteriyle, yaşamış ve yafahlmışbr. Onun 
yine birçok salikleri olmuf, bunlar arasında hatti 
üstad denilecek şairler görülmüıtür. 

XX. asrın ikinci yanımda Divan Şiirine sadık 
kalarak, K u d e m a diye vasıflandırılan bu --çok 
,.ayıda - şairler arasında Leskofçalı Galıiıb Bey, Her· 
sekli Arif Hikmet Bey'i tair Hayret Efendi'yi bilhas· 
sa üstad şair Yenişehirli Avni'yi ehemmiyetle habr
lamak lazımdır. 

Eskiyi tekrarlamakla beraber, Eski Şiirin bir
çok inceliklerini hakkıyla sezebilen ve kl$.sik söyle
yişe nüfuz ederek, Divan şiirini kendi an'aneleriyle 
yaşatan bu san'atkarlar, yaşatbkları tiiri, Avrupai 
şiir kültürüyle birleştirecek büyük şairin yetiıeceği 
günler� kadar, yaşaması gereken eski şiir zevkine 
bir imtidad vermit olmakla Türk '}iiri tarihinde ta
rihi vazife görmüştür. 

Böylelikle Divan söyleyişi, K u d e m a zümresi 
elinde,, Nedim'den Yahya Kemal'e kadar fasılasız de
vam etmiştir. 

Asırlarca Türkçenin notası olmut bir vezinle, 
ve gene asırlarca bu musikiye göre istif edilen ke· 
limelerin, sözü yüksek şiir haline koyan dizilitindeki 
derin estetiği sezebilenlerce ulaşılmış bir hünerle, 
meydana konulan Divan ıiirinin birdenbire çökme· 
si, esasen beklenemezdi. 

Gerçi Divan şiirini yaşatarak, ona yeni Türk Şiiri 
ile anlaşmasını sağlayacak bir imkan hazırlayan bu 
şairlerin hayatlarına, sanatlanna ve eserlerine dair, 
geniş bilgiler vermek, bizim mevzuumuzun ve kad
romuzun dışında kalmaktadır. Buna rağmen yukanda 
belirttiğimiz büyük hizmeti, selahiyetle ifa eden 
k u d e m a'nın en mühimleri hakkında bazı umumi 
bilgiler vermek de burada ihmal edemeyeceğimiz bir 
Edebiyat tarihi vazifesidir. Bunlardan : 

Divan'ı lbnül'Emin Mahmud Kemal Bey'in bir 
önııözü ile nefrolunan, üıtad tair: Leııkofçalı Galib 
Bey ( 1828- 1 867) Bu asırda divan şiirini yqatanla· 
rın ilk büyük üstadıdır. Yahya Kemal'in tiirinde bir 
kelim-i semavi sedası duyduğunu söylemeğe lüzum 
gördüğü, bu şair genç denilebilecek bir yafta vefat et
mesine rağmen, yalnız asrın Divan tairleri üzerinde 
değil, Ziya Paşa ve Namı'k Kemal gibi yeni'ler üzerin
de de sürekli tesir uyandırmıtbr. 



Roman, hikaye tiyatro v.b. gibi en radikal değiş
melere maruz kalan, diğer bütün edebiyl!-t nevileriy
le, bunların süratle Avrupaileşen plan fikri ve mevzu
ları, Hatta siyasi içtimai hayatımızda türlü buhranlar 
yaratıp inkılaplar vucuda getirilen yeni tercüme veya 
adapte ideologilerin hiçbiri, hiçbir zaman edebi Türk 
hayatında, bu iki meselenin doğurduğu fırtına ölçü
sünde, esaslı ve devamlı çarpışmalara sebeb olamamıştı. 

Dil bahsinde Namık Kemal'in, eski edebiyat ta
rafdarlanndan Simi Paşa, Subhi Paşa, Yusuf Ka
mil paşa gibi simalarla bazı münakaşaları olmuş, 
fakat bunlar, yeniye doğru hızla ilerleyen, edebi haya
tın ancak sathında kalan geçici hadiseler olmaktan 
ileri gidememişti. 

Galib Bey, eski vezirlerden Üsküb Valisi lsmail 
Paşa'nın oğludur. Şair Yahya Kemil'in anne tara· 
fından büyük amcasıdır. Sadaret Mektubi kaleminde, 
Emtia gümrüğü Müdürlüğünde, Midhat Pata'nın Tu
na Valiliği zamanında da Tuna Vilayeti Meclis bat· 
ki.tibliğinde bulunmu,tur. Tuna gazetesinde muhar· 
rirlik vazifesi de gören Galib bey 1860 da Ahmed 
Cevdet Paşa'nın Halep Valiliği sırasında Halep Mek
tubçuluğunda bulunmuşdur. 1 1  Aralık 1867'de İstan
bul' da atırı içki yüzünden vefat etmiıtir.) Yahya Ke
mal'in: 

Sendin o camı Cem g�bi 'hakkıyle nuşeden 
mısra'ında, onun bu tarafı tiire itlenmittir. 

Galib bey, Ziya Pata, ve Namık Kemal'den 
batka, mühim olarak asrın diğer Divan ti.iri Hersek
li A rif Hikmet Bey'in şiiri ve sanab üzerinde de te· 
sirli olmuftur. Nam& Kemal ise Emtia gümrüğü 
Müdür muavini iken, Divan tiirinin bazı söyleyiş in· 
celiklerini asrın bu Üstad tairi�den öğrenmitti. 

Leakofçalı Galib Divanı, Asar-ı Müfide Kütüb
hi.nesi netriyabndan olarak, 1911  de İstanbul' da ba
sılmıtbr. 

Ancak rindlerin meclisinden hotlanan ve daha 
o devirde : 

Ehl-i dil aohbet-i na-cins ile şadan olmaz 
Bezm-.i. Cühhal gibi (bir) arife zindan olmaz 

gibi beyitler söyleyen Galib Bey'in gerçekten klasik 
söyleyiıleri vardır. Genç ya,da ölüıü edebiyatımız 
için ciddi bir kayıb olmuftur. 

Yine İbnül'Emin Mahmud Kemi.l Bey'in bir ön
ıözü ile netrolunan Divanında sağlam lisanla söylen
mit tiirler bulunan, kültürlü ve kudretli bir Divan 
Şairi de Hersekli Arif Hikmet Bey'dir. (Hikmet 
Bey ( 1839-1903) Hersek'in Mostar tehrinde doğ
muttur. Babası Zülfikar Nafız Paşa'dır. lıtanbul'da 
okumuf sadaret mektubi kaleminde çalıttıkdan sonra, 
Adliye mesleğine intisab etmit; Bidayet ve istinaf 
mahkemeleri i.zi.lığında; istinaf reisliğinde ve mah
keme-i temyiz i.zi.lığında bulunmuttur.) 

Daha çok Naili tarzı gazelleriyle ve bütün tiir
lerinde hikemi bir renk tafıyan üsti.di.ne söyleyiı· 
leriyle tanınmıfbr. 

Sine-i mecrfıhumuzdur ta ebed amac-ı aşk 
Tir-i takdirat-ı yare her zaman amadeyiz 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Yine bizzat Kemal'in eski dil kaidelerine göre yanlış 
kullandığı matbu'ül-Endim terkibinde, önce haklı 
olarak Ahmed Cevdet Paşa tarafından bir işaret 
konulması (belagat-ı Osmaniyye S. 17 4. baskı İst. 
1893) ve Cevdet Paşa'nın adamlarından El-hac İb
rihim efendi'nin Şerh-i Belagat adlı eserinde, bu 
terkibi ele alarak, yanlışlığı üzerinde durması. (s. 61) 
gibi hadiseler de Namık Kemal'in göz kamaştırıcı faa
liyetleri arasında gölgöde kalmıştır. Yine Namık 
Kemil'in Ahmed Vefik Paşa, Ahmed Midhat 
Efendi gibi Avrupai Edebiyat sanatkarlarıyla müna
kaşaları ise edebiyatımızın meseleleri olmakdan uzak, 
yarı siyasi hadiselerdir. 

Fakat Şinisi-Ziya Paşa-Namık Kemal gibi Av
rupai Türk Edebiyatının kurucuları tarafından yapılan 
dil savaşı, ciddi olarak Türkçeyi usulsüz ve nizamsız 
kullananlara karşı, Şinasi ile başlamıştı. Bu mücadele
de Türkçenin kaidelerini tesbit etmek; mesela Türk
çenin bir gramerini yazmak, bir Türkçe sözlük vucuda 
getirmek ve bilhassa halka halk diliyle söylemeyi hedef 
tutmak gibi luzumlu ve şuurlu maksadlar güdüyordu. 

Gibi rindane söyleyişleriyle devrinin diğer Divan 
Şairleri tarafından üstad bilinmittir. Hikmet Bey'in 
daha batka basılmamıt eserleri ve Mecelle'nin bazı 
maddeleri üzerinde tenkidi görüşlerle yazılmış bir 
risi.lesi vardır. lbnül'Emin Mahmud Kemal bey bu 
şiir hakkında Kemalü'l-Hime adlı bir eser yazmıttır. 
Ya Leskofçalı Galib Bey'in çevresinden, yahud, hu
susi neş'esi devam eden Divan şiiri'nden feyz alıp 
tevk duyarak, bu tiire sadık kalan K u d e m i. ara 
sında, henüz basılmamış Divan'ı derin tasavvuf İmanı 
ve kültürüyle zengin Şeyh Osman Şems ( 1813-1839) 
vardır. 1861 de Hersekli Arif Hikmet Bey'i.n evinde 
toplanan Encümen-'i Şu' ara' da bulunan ve müridleri
ni Üsküdar'daki evinde irşi.deden Osman Şems, ge
rek imanı gerek şiiriyle, çevresinde derin saygı uyan
dırmıf simalardandır. Makalid-i Aşk (Atk anahtar• 
lan (İst. 1883) isimli eserini, duygulu meraiye'lerle 
tertipleyen; Koniçeli tair Kazım Paı<a ( 1821-1889) 
da bu ıi.irler arasındadır, Kazım Pıaşa'nın bilhassa: 

Düşdü Hüseyn atından Sahra-yı Kerbela 'ya 
Cibril var hırber ver Sui'tan-ı Enbiya'ya 

beyitleriyle hareketli Kerbela mersiyesi, pirine haklı 
bir fÖhret sağlamıtbr. Ayni zamanda keskin bazen 
zarif hicivler söyleyen Kazım Paşa : 

Bu ·ayiı verse de vermez öbür ayn ma'lfım 
Etmesün a'dem olan hayr-ı temenna-yı ma'aş 

gibi tevriyeli hicviyeleriyle de dikka.ti çekmit bir ti.ir
dir. 

Encümen-i danit i.zi.sndan, Tuhfe·i Vehbi terbi 
müellifi ve Divan sahibi Lebib Efendi (1 785-1867) 
bu asnn ortalanna doğru, eski tarz tiirleriyle tanın· 
mıt ti.irlerdendir. 

Naili-i Cedid veya Manastırlı Naili diye tanınan, 
hattat ti.ir hoca Salth Na.ili Efendi ( 1823-1876) , 
hem hicivleri, hem ustaca söylenmit gazelleri ve diğer 
tiirleriyle ayni K u d e m a Zümresindendir. Zamanı· 
nın Vekiller Heyetini 



TÜRK EDEBİV ATI TARİHİ 

Şinasi'nin Ziya Paşa'nın Namık Kemal'in Türk dili 
için bu yollarda çalışma ve çarpışmaları, kendi bölüm 
!erinde belirtilmiştir. Türkçenin daha milli bir lisan 
halinde gelişmesi için yapılan diğer ilmi ve fikri çalış
malar ise kitabımızın Milli Edebiyat Cereyinı bö
lümlerinde görülecektir. Bu yoldaki çalışmaların çe
şidli kollardan yürüyen grafiğini bütünlemek için Ma
hallileşme Cereyanı'nın Esad Efendi ve Ahmed 
Cevdet Paşa gibi mühim şahsiyetler elinde tasarla
nan ve gelişen sade dil hareketlerini ve Ahmet Midhat 
Efendi gibi Halk için edebiyt temsilcilerinin şuurlu 
ve tesiri hizmetlerini hatırlamak gerekir. 

Kalmamı!'dır içlerinde ehl-i din 
La'netullahı-aleyhim ecme'in 

nakaratı gibi dillerde kalan bir kompozisyonla hic
vediti bilhassa 1 908 den sonra, muhtelif vesilelerle 
daha sık hatırlanmış ve Hoca Naili efendi'nin yadına 
vesile olmuşdur. 
Namık Kemal'in: 

Vat-anın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini 

nakaratlı, meşhur vatan mersiyesinin mühim bir kıs
mını, hemen ayni kuvvette kıt'alarla söyleyerek, bu 
vatan şiirine iştirakiyle tanınmış şair; Hikmet Bey 
{Deli Hikmet) ( 1842 - 1890?) de bu devrin unu
tulmaz simalarındandır. Kendisine böyle lakab takıl

masını icabettiren pervasız hareketleri ve sözleri ile 
çevresinin sevgisini kazanan bu şair, 1876 Türk-Rus 
harbinde Ferik Şevket Paşa'nın maiyetinde Plevne'de 
bulunmuş, ve "Plevne kahramanı Gaz'i Osman Paş'a 
şanın'dadır." diye bir de risale neşretmiştir ( 1 878) 
Hikmet Bey, 1878, Ekiminde Midilli'ye giderek Na
mık Kemal'i ziyaret etmiı, zamanının vatan şairine 
karşı yakın dostluğunu göstermiştir. Bazı şiirlerinin, 
Hersekli Arif Hikmet Bey'e mal ediliş�, eski söyleyif
deki kudretinin bir delilidir. Hikmet Bey'in 

Gibi; 

Gurlıbetti ·güneş dünya karardı 
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı 
Felek de böyle matemler arardı 
Gül-i bağ-ı emel soldu sarardı 

xx 
Nedir bu haletin ey meh-cemalim 
Nasıl kıydı sana ol kanlı zalim 
Aman söyle perişan oldu halim 
Nasıl 'kıydıı sana ol kanlı zaHm 

gibi birincisi Hacı Arif Bey tarafından bestelenmit 
şarkıları hala yaşamak da ve sevilmektedir. 
Bu devrin diğer Divan şairi Halet Bey ( 1837- 1878) 
ayni zamanda Ruzname�i Ceride-i h'avadis gazetesinde 
edebiyata dair makaleler yazarak, yeni edebiyata da 
ittirak eden ediblerdendir. Üsküdar'da doğmu,, lstan· 
bul'da Samsun'da Halep'de bazı devlet memurlukla
rında bulunmuştur. 

Tamamlanmamış bir Al-i Osman tarih'i yazan, 
bazı tiyatro eserleri kaleme alan Dolab mecmuasın
daki yazılarıyla dikkati çeken Haleb'de bir Vilayet 
Salnamesi çıkararak, öteki vilayetlere de örnek olan 

Türk Edebiyatının Avrupalılaşmasından ve bu 
yoldaki aşırı hareketlerden doğan san'at ve bilhassa 
şiir çarpışmalarına gelince, işte, bu mücadeledir ki 
(evvelce de belirttiğimiz gibi,) Türkiyede Avrupai bir 
Edebiyat kurmağa çalışanların, önce kendi iç alemle
rinde başlamıştır : 

Söyleyiş bakımından, Divan Şairlerinden farklı 
olmayan ve Edebiyat aleminde en çok RUhi Tarzı 
bir terkib-i bend'le ebedileşen Ziya Paşa'nın, aslında, 
eski şiirin yetiştirdiği bir şair olduğu malumdur. Bu 
şair iç alemi ile Eski Şiir'e vurgunluğunu yenememişti. 
Haribit adıyla, Arab ve Fars Edebiyatlarından seç
melerle birlikte, üç cildlik bir Divan Şiiri Antolojisi vü
cuda getirmek için sarf ettiği gayretde onun bu duy
gularının tabii tbiri vardır. Avrupai Edebiyatın hemen 
her nevinde verdiği eserlerle kat'i zafer sağlayan Na' 
mık Kemil'de başlangıçta Divan şiirleri söylemiş 
ve muvaffak da olarak, bu şiire gönül ve emek vermiş 
bir şairdi. Türk şiirinde ,,Kendi derdi için değil de 

Halet Bey, zamanının mektep talebesi ıçın Mebde-i 

Kitabet adlı bir kompozisyon kitabının ve daha bizı 
eserlerin müellifidir Divan tarzında söylediği tiir
lerinde ve bilhassa gazellerinde kuvvetli bir teknik ve 
çekici bir güzellik vardır. 

xx 
XIX. Asnn ikinci yarısı ortalarında, Divan söy

leyişine yeni hamle kazandıran Muallim Naci'ye iler
deki sahifelerde edebiyabmıza yapbğı hizmet ölçüsün
de, hususi yer verilmittir. Naci'nin etri.fında toplana
rak Divan Şiiri'ni koruma ve yaıatma heyecanı du
yan K u d e m a arasında da eski tarzın bazı kuvvetli 
tairleri vardır. Bunlardan, klasik tarzın hem tiir, hem 
musiki resim ve hat san'atkarı olan Yenitehirli Ha
tim Bey ( 1860-1 920) in ve , Adanalı Hayret Efendi 
( 1848-1•913) nin adlan ehemmiyetle zikredilebilir. 

Türkçe'den batka Arapça ve Farsça tiirler de 
söyleyen Hayret Efendi devrinin sevilen fairlerin
dendi. Gazel ve Rübai vadilerinde muvaffakiyetli tiir
leri vardı. Adana'da doğmut İstanbul Darü'lmualli
mininden mezun olmuf, hocalık ve Maarif Nezareti 
müfettitliği gibi vazifelerde bulunmuttur. Şehrayin 
ve sihr-i Beyan isimli manzum bir risalesi (lst. 1886) ; 
Suk-ı Ukaz adlı mensur bir eseri vardır. Şiirleri onun 
tiirlerini sevenler tarafından, vefatından sonra E,'ar-ı 
Hayret adı albnda toplanmıttır. Bu tiirler, Beyazıd 
Umumi kütübhaneaindedir. 

xxx 
Bu devrin ıairleri arasında, Divan tiirine devri

nin en zevkli ve en iyi istif edilmit söyleyitlerini ka
zandıran; gerçekten üstad ve klasik bir tair Yenite· 
hirli Avni'dir. 

Avni Bey ( 1 826-1883) Rumeli'de Yenişehir'de 
doğmuştur. Yenitebir-Fener etrafından Bekir Paşa' 
nın oğludur. Hususi tahsil görerek yetiımif, Arabça, 
Farsça ve edebiyat öğrenmiştir. Babasının evvelce ya
nında çalışbğı A!bdurrahman Sami Paşa, Vidin Va
lisi olunca Avni Bey'i de katiplik vazifesiyle yanına 
aldığından, Avni Bey, Sami Pata'dan ilmi yardım gö-
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Hüzn-i umumı ıçın hamleler yapmış bir inkılapçı 
vasfı taşımasına rağmen; Kemal'in de en gönüllü 
şiirlerini, bilhassa dil vezin ve şekil gibi dış mimarisi 
bakımından, eski şiirden, uzaklaşamadan söylemesin
de bu gönlün ve bu emeğin büyük hissesi vardı. 

Klasik veya muntazam söyleyişe, yeni ideologi
ler ve yeni anlayışlar terennüm ettirmenin pek ala 
mümkün ve muvaffak olacağını, daha ilk hamlede 
meydana koyan bu manzumeler, ayni zamanda, şiir
de alışılmış ve sevilmiş ifadelerin yeni ideologileri ka
bul ettirme yolunda müspet vazife gördüklerinin de 
açık delili oluyordu. 

Bu böyle olduğu halde ideal meselelerinde, his
lerinin alışkanlıklarının, hatta sevgilerinin üstüne çık
mayı iyi başaran Ke:mfil gerek İrfan Paşa ile, gerek 
mefkure arkadaşı Ziya Paşa ile yeni şiir ve yeni Edebi
yat uğrunda çarpışmaktan çekinmiyordu. Evvelce de 
belirttiğimiz gibi, Kemal, bilhassa Celaleddin-i Har
zemşah piyesinin önsözünde : 

rerek, kültürünü genitletmiş, bu arada, Paşa'dan bil
hassa Mesn'evi öğrenmiştir. 

Daha sonra İstanbul'a gelen ve Beşiktaş mevle
vihanesi feyhi Na:z:if Dede'ye damad olan Avni Bey 
muhtelif vazifelerle Bağdad'da Gelibolu'da bulunduk
tan sonra, İstanbul Bidayet Mahkemesi azalığına ge
tirilmiştir. 1883'de Üsküdar'da vefat etmiş ve genç 
yaşta veremden ölen kansının Eyübde Bahriyye Mev
levihanesindeki mezarının yanına gömülmüştür, 

Avni Bey, Divan şiirinin sağlam ve blsımlı mıs
ra ve beyit Örgüsünü çok iyi kavramış; anlablması 
sahifeler sürecek bir sözü bir beyte sığdırmanın sır
larına ulaşmıştır. Eskilerden Nef'i'nin hicvini ye· 
nilerden Leskofçalı Ga1ib Bey'in sanatını devam et
tiren, hatta söyleyişte Gal�b Bey'den daha üstün bir 
söz ve ses anlaşması içinde muvaffakıyetli gazeller 
ve rübailer terennüm eden, hakiki bir şairdir. Mev
levi tarikatine candan bağlılığı, bu şairin duygu ve 
düşünce alemini zenginleştirmiş; ona böyle bir ale
min derin manalı sözlerini söyletmiştir. 

Bir misal olarak onun : 
Mecnun ki la-ilahe illa der idi 
T eklif-i §Uur eyleseler La der idi 
Ol mert�be Leylaaına mecbur idi kim 
Mevla denecek mahalde Leyla der idi 

gibi zarif rubaileri, söylendiği devirdeki rubai tar
zının zaferlerindendir. Avn,i Bey'in damadı tarafın
dan bastırılan Divan'ında şiirlerinin ancak bir kıs· 
mı vardı. (1888) Şeyh Gali'b'in Hüsn-ü Aşk'ına 
nazire olarak nazmettiği Ateşgede adlı mesnevisi 
tamamlanmamıştır. Nefi tarzında söylediği hiciv
lerini topladığı Nihan-ı Kaza adlı eserinden birkaç 
manzume kalmıştır. Hayli sade bir dille yazdığı 
Mesnevi tercümesi de tamam değildir. Su'ya dair 
Türkçedeki bütün mazmunları biraraya getirmeğe ça· 
lıtarak yazdığı Abname adlı zarif eseri, nesirle na
zım karışık olarak tertiplenmit ve Eşref gazetesinde 
nefrolunmuştur. Şairin Nizam-ı alem Delisi, Nasihat 
Delisi, Vehham v.b. Çetidli deli tip'lerini tasvir yolu 
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Divanlarımızdan biri mutilia olunurken, insan, 
muhtevi olduğu hayilitı zihninde tecessüm et
tirirse, etrafını miden elli, deniz gönüllü, ayağını 
Zuhal'in tepesine basmış, hançerini Merih,in 
göğsüne saplamış, memdUhlar (medhcdilen büyük
ler) Feleği tersine çevirmiş de kadeh diye önüne 
koymuş, cehennemi alevlendirmiş de dağ diye 
göğsüne yapıştırmış, bağırdıkça Arş-ı a'li sar
sılır, ağladıkça dünya kan tufanlarına gark olur 
aşıklar, boyu serviden uzun, beli kıldan ince, 
ağzı zerreden ufak, kılıç bakışlı, kargı kirpikli 
geyik gözlü, yılan saçlı maşukalarla miliinıil 
göreceğinden, kendini devler, gulyabibiler ale
minde zanneder. 

Diye aslında dünyanın en büyük şiirlerinden biri olan, 
Türk Divan Şiirini adeta zalimce karikatürize ediyordu. 

ile, yazdığı Mir'at-ı Cünun adlı diğer bir tamamlan· 
mamış eseri de Mehmed Çavuşoğlu tarafından 
Syposium ( 1 965 - 1 )  de neşredilmiştir, Avni Bey'in 

Sa'yısız ta bu kadar cehl olmaz 
Cehlin ol mertebesi sehl olmaz 

mısraları bu eserinin kuvvetli bir ictimai hiriv Örne
ği olan Nasihat Delisi bölümündedir. 

xx 
Fakat klasik söyleyişe ba,ğlı kalan bu Şairlerin 

birçoğu eski şiirin hoş olmayan taraflarına da, sırf 
o tarzda söylemiş olmak için, iltifatı zaruri sanmış
lar ve yeni hayatın, terk hatta nefret ettiği bir ta
kım sakim duygulara da şiirlerinde yer vermeği 
marifet sanmışlardır. İçlerinde Muallim Naci gibi en 
temiz tabiatlı olanlar bile, mesela bir aşk şiiri olan 
Gazel'de kadın aşkından başka aşklara da yer ver
mekden çekinmemişlerdir. Bu hissedilmemi§, yaşan
mamış heveslerin şiiri de tabiatiyle yapmacıktan kur
tulamamışdır. Halbuki aynı yıllarda Avrupai şiir 
söyleyen Yeni şairler, şiirde Türk ahlakına daha uy
gun bir aşkı terennüm ediyordu. Ekrem gibi, Hamid 
gibi şairlerin manzumelerinde artık mahbub sözü 
edilmiyor ve bu şiirler bu hususiyetleriyle de gönül
leri büyülüyordu. Bu böyle iken Yenişehirli Avni'nin: 

Doymadım gitti mey ü mahbube bu meyhanede 
Bir gözüm sakide kaldı bir gözüm peymanede 

gibi mısraları, bir nükte diye söylense bile, artık es
ki keyfi vermiyordu. Bununla beraber, hayat gösteri
yordu ki bu şiirlerden, ergeç bu pürüz de silinecek 
ve mesela XX. asırda Yahya Kemal gibi her bakım
dan Türk ahlak ve faziletlerini, terennüm eden, 
afif ruhlu bir şair, eski tarz söyleyişten bu gölgeyi 
tamamiyle silecektir. 

Yine bu devirde çeşidli içtimai yaralara nişter gi
bi kullandığı kalemiyle keskin darbeler vuran ve bil
hassa kıt'a şeklinde söylediği hicivleriyle, hafızalarda 
derin iz ve ibret çizgileri uyandıran, büyük hiciv şairi 
Eşref ( 184 7 - 1 91 1 )  de zamanın unutulmaz bir şairi
dir. Hicivlerinde Eşref bir bakıma Nef'i'den Üstün 
bir manzum satyre uslubu kullanmış, beyitleri ve 
kıt'aları, hafızalardan silinmemiştir. 
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Divan Şairlerinin şiirlerini toplayan bir antologi hazır
ladığı için, Ziya Paşa'yı eski edebiyat'a reklam yapıyor 
diye şiddetle hırpalayışı, onun yeni'yi en çok kendi 
eseri olarak tutundurma gayretinin de bir ifadesiydi. 
Ancak bu şekil maksadlı tenkidler, mesela Avrupa 
Edebiyatındaki tenkid nevinin ruhuna ve ciddiyetine 
aykırı düşüyordu. Aynca böyle asırların ve milletle
rin zevki olmuş; estetik çizgileri çirkinleştirme gayreti 
de en az estetik bilgisinden mahrumiyetin bir ifadesi 
oluyordu. Çünkü ciddi tenkid ve ilmi zihniyet, hatta 
zaruri bir maksad için bile olsa, yanlışa veya anlamaz
lığa sapmayan, çok ciddi cümleler ister. Halbuki 
Namık Kemal'in bu tenkidinde karikatürize edilen 
çizgiler arasında, mesela sevgilinin endamını tSelvi'ye 
benzetmek gibi, millerlerin ve asırların zevki olmuş 
çizgiler vardı. Daha Divan-ı lügat't-Türk'de eski 
halk şiirinden ; 

Kiın ayıp iştür kulak 
Ay evi artuç budak 

,,kim söyler, (hangi) kulak işitir (ki) (O güzelin saçı) 
hale ; (yüzü ay ve boyu) ardıç (selvi) dalıdır. 
Benzetmesinden beri bu çizgi yalnız eski İran şiirinde 
değil, Türkçe'ye Servi kelimesi girmeden evvelki Türk 
şiirinde'de Bir güzel çizgi olarak yer alıyordu. Divan-ı 
lugatü't Türk'ü bilmemekde haklı olabilirdi. Fakat 
Divan Şiirinde tamamiyle bir Üçüncü çizgi estetiği ile 
çok zarif örnekler veren ; ayrıca Aşık Edebiyatında 
ayni zevkle kullanılan ve mesela Emrah ile Selvi 
Han hikayesinde olduğu gibi dal endamlı Türk kız
larının adı olan Selvi'yi, onun hiçbir güzelliğini kale 
almadan, bu şekilde karikatürize etmek ciddi bir ten
kid olmakdan çok uzakdı. Kaldıki, şark ve bilhassa 
Türk minyatür san'atkarları, yaptıkları minyatürlere 
ve Türk çinicileri işledikleri çinilere, harikulade zarif 
servi çizgileri oturtarak bu çizgilerle neyi ifade ettik
lerini herkesin gözü önüne sermişlerdi. Tıbkı servi 
motifi gibi, zayıf şairler elinde çirkinleşen, nice çizgi
lerin, mesela Fuzuli gibi, Baki, Naili ve Nedim gibi 
büyük şairlerin mısralarında çok zarif birer estetik 
unsur, olduğunu bizzat Namık Kemal"de, bilmiyor 
hatta beğenmiyor değildi. 

Ziya Paşa'yı yere vurmak için yazdığı Tahrib-i 
Harabat'ında, yer yer, Divan tarafdarlığı ile itham 
ettiği Ziya Paşa'dan daha kuvvetli bir mantıkla ve 
dikkate değer bir hafıza kudretiyle hatırlayarak Divan 
Şiirinden örnekler veriyor ve bunların Büyük şair
ler tarafından yazıldığını belirtiyordu. 
Bir tarafdan : 

Türkide kaside görmediın ben 
Beş beyti bile mutabık-ı fen 

Diyerek Fuzuli'nin, Baki'nin, Nef'i'nin, v.b. yalnız 
Türk şiirinde değil, dünya şiirinde bile şaheser olan 
kasidelerini ; mesela Bağdad Kasidesi'ni, Su Kasidesi
ni, Hazan ve Bahar Kasidelerini, bilmezlikten veya 
anlamazlıktan geliyor ; öteyandan, harabat'ına şair 
Fehiın'i almayan Ziya Paşa'ya Fehim'in Naat'inden 

Mihri döndürdün yolundan mahı etdin sineçıik 
Mu'cizatın söylenir kişver be-kişver riiz u 

şeb 
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beytini hatırlatarak : 
Üstadları unutma öyle 
Bir beytinde gel nazire söyle 

diye divan şairleri arasında bir beytine bile kolay ko
lay nazire söynemeyecek üstadlar bulunduğunu itiraf 
ediyordu. 

Fatih Sultan Mehmed'in yahud Fıtnat ve Leyla 
hanımların şiirlerini, Ziya Paşa'nın seçtiği örneklerden 
üstün buluyor ve buluşlarını : 

"Fıtnat'la Leyla'nın ne kabahati vardı ki 
isimleri silsile-i şuara'ya dıihil olmadı? Fıt
nat'm asarında : 

Cüller kızarır şerm ile ol gonca gülünce 
Sünbül ham-olur reşk ile kıikül bükülünce 

veyahud : 
Pür-ateşim açtırma benim ağzımı zinhıir 
Zıilim beni söyletme derunumda neler var 

Beyitleri kadar g ü z e 1 bir söz gördünüz mü?" 
gibi bu şiirin hafızalardan silinmeyecek kadar güzel 
söyleyişlerini meydana koyuyordu. Ziya Paşa'nın her 
sözünü cerhetmek için, kendi hafızasındaki beyitler 
başvuruyor ve mesela Nedim'i bir Yahya mukallidi 
gibi gören Paşa'ya karşı : 

"Türkistan' da ne kadar Yahya gelmişse hiçbirinin : 
Bir şekkerin girişmesi bir tatlı handesi 
Bir nazenin tekellümü bir hoş edası var 

veyahud : 
Biiydan hoş renkden pıikizedir nıizik tenin 
Beslemiş koynunda giiya kim gül-i ra'nıi 

seni 

beyitleri gibi bir söz söylediği, nazar-ı tetkik-i edibane
lerine tesadüf etmiş mi olsa gerek?" 

Gibi sözlerle ve örneklerle Nediın'in şiirini müda
faa ediyordu. Bir XVII. asır şairi ve bir Nabi Mek
tebi talebesi olan Tıilib'den" l" bu fikir edebiyatı 
mektebi'nin unutulmaz söyleyişleri arasında bulunan : 

Çeşm-i insaf gibi kamile mizan olmaz 
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz 
Eylesen her ne kadar tiiti'ye ta'lim.-i lisan 
Sözü insan olur ammıi özü insin olmaz 

gibi bir örnek alarak şairinin hakkının verilmeyişine 
itiraz ediyordu. Böylelikle Divan Şiiri'nin, hatta ikinci 
sınıf şairler elinde bile, nice bilgi, hikmet ve irfan 
çizgilerini, aru-lar ötesine kalacak söyleyişler haline 
koyduğuna bilerek veya bilmiyerek, parlak bir örnek 
vermiş oluyordu. 

Fakat Kemıil'in Divan Edebiyatı beyanında 
asırlarca doğru kalacak kuvvet ve mahiyetteki sözleri, 
onun Bahar-ı Dıiniş mukaddimesindeki bir takım 

Talib; (Ölm. 1 707) XVll. asırın Nabi tarzın
da fİİr söyleyen ve zaman zaman böyle kuvvetli 
söyleyişleri olan §airlerindendir. Bursa'da doğmu§, 
Medrese tahsili görmüş, Kütahya ve Erzurum kadı
lıklannda bulunmuşdur. Ayni zamanda bir musiki 
san'atkarı olan Talib'in, küçük çaptaki Divan'ı he
nüz baaılmamıttır. 
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fikirleriydi. (bu fikirler ve görüşler için Bkz. Kitabımı
zın Namık Kemal bölümü S. 9 1 1  ve Bahar-ı Daniş 
lst. s. ı o - 1 1 ) 

Bütün bunlar ve Kemal'in daha birçok eserlerinde 
yer alan Divan Şiiri'ne dair medhedici sözler, bu 
mevzuda şairin, kendi içindeki mücadelenin ve eski 
şiire karşı tabii ve deruni sevgisinin hatta hayranlığı
nın delilleridir. 

İşte, eski şiiri şiddetle kötülediği halde hayatının 
sonunda bir Divan Şiiri Antologisi (Harabat) hazır
layan Ziya Paşa'ya mukabil, Namık Kemal'in en az 
Ziya paşa derecesinde sevdiği ve büyüklüğünü etdrak 
ettiği bu şiiri, Yeni'nin tutunması uğruna her kalem
den daha şiddetle kötülemeğe kalkması, bu şairin içi 
ile dışı arasında nasıl bir mücadelenin hüküm sür
düğünü, bütün açıklığı ile gösterir. 

Fakat dil, şiir ve edebiyat mevzularında Eski 
-Yeni çarpışmasının daha ciddi bir safhaya girişi, Ha
mid'in o yıllar için fazla yeni şiirlerinin intişarından 
sonradır. 

Yine Divan Şiiri kültürü ile yüklü bulunmasına ; 
hatta en tanınmış eseri olan Makber'in birçok mıs
ralarını Nesiıni'den Fuzuli'den Şeyh Galib'den alın
mış seslerle terennüm etmesine rağmen 1 Abdülhak 
Hamid, hiç bir güzelliğe bağlı kalamayacak bir ruh
la ve önüne durulmaz bir tenevvü' ihtiyacıyla, şiirin 
şeklinde vezninde, kafiyesinde, dilinde ve mevzuların
da pervasız değişiklikler yapıyordu. Bu değişiklikler 
bilhassa, doğru dil ve klasik söyleyiş kaidelerine karşı 
kayıdsızlıklarıyla, Eski Edebiyatı, anlayarak sevenle
rin ruhunda -bazen haklı- isyanlar uyandırıyordu. 

Böylelikle Türk Edebiyatında Eski-yeni mücade
lesinin daha şuurlu ve faydalı bir devreye girişi, Mual
lim. Nici'nin ortaya çıkışından sonra başladı:  Naci yerli 
ve (bir bakıma milli) kıymetleri hiçe sayarak yeni bir 
Taklid devresi'ne giren Türk Edebiyatının bilhassa 
Servet-i Fünun zamanında luzumundan fazla Fran
sızlaşacağını ve tam bir Kozmopolit Edebiyat çehresi 
alacağını, önceden keşf etmişcesine, yeni edipleri iti
dale davet ihtiyacını duymuşdu. Onun bu tutumu, 
edebiyatımızda eski-yeni çarpışmanın alevlendirmişti. 

Arab ve Acem dillerini, Osmanlı Türkçe'sine ve 
edebiyatını, ayrıca Fransızcayı, hakkıyle bilen Naci, 
eserlerinde dil ve edebiyat aksaklıkları yapan en koda
man ediblerin karşısına, kuvvetinden emin bir bilgi 
ile dikiliyordu. Eski şiir tarafdarlığını gizlememekle 
beraber; Yeni'ye daha ölçülü, daha taklidden uzak 
bir çehre vermek luzumuna inanıyordu. 

Ancak Naci'nin kudreti, yenilerin hakimiyeti 
karşısında bunalan, eski edebiyatın aşırı tarafdarları 
tarafından da yanlış anlaşılıyordu. Onlar Naci'yi mut
lak bir eski şiir tarafdirı sanarak, bu kudretli şahsi
yetin etrafında hararetle toplanıyor; yeni bir gazel 

Makber'de Hüsn ü Aşk ve Leylavü Mecnun 
tesirleri İçin: Fevziye A. Tansel'in Ülkü Mecmuasın
daki makalesine bakınız. sayı 50-60 Ank. 1 938, ve 
bkz. Kitabımızın Abdülhak Hamid (makber) bah· 
ai. S. 935. 
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edebiyatı canlandırarak, bu edebiyatın artık makbul 
sayılamayacak taraflarını ;  mahbub ve meyhane alem
lerini ihyaya çalışıyorlardı. 

Tıpkı bunun gibi, aşırı yenilik tarafdarhrı da 
Recaizade'nin etrafına birikerek ve Naci'yi eskiliğin 
bir alemdarı gibi görerek bütün ta'rizlerini Naci'nin 
şahsına yöneltiyorlardı. 

Halbuki Avrupai Edebiyatın zararlı bir taklid 
ve özenti seviyesine düşürüldüğü bu çağlarda, eski-ye
ni mücadelesinin en kuvvetli çarpışmasını kendi iç 
aleminde duyan ; (eskiyi seven fakat yeni'nin de luzu
munu kavrayan) şahsiyet denilebilir ki, Muallim Naci 
idi. 

Kısa bir zamanda, devrinin en kuvvetli şiir tercü
melerini yapacak kadar iyi Fransızca öğrenen, yeni 
tarzdaki sade ve samimi manzumeleriyle muarızları
nın da takdirini kazanmış bulunan ; Ömer'in Çocuk
luğu isimli hatıralarını zamanının en sade ve tabii 
Türkçesiyle kaleme alan Naci, fikirde ve san'atta asla 
eskiye saplanıp kalacak bir karakter değildi. 

Bunun tamamiyle aksine olarak, bu şair, Ahmed 
Rasim'in Edebiyat-ı Garbiyye adlı ve Fransızca'dan 
çevrilmiş parçalardan meydana gelmiş bir eserinin 
başına şu satırları yazacak olgunlukda bulunuyordu. 

"Biz tarik-i itidalden ayrılmayız. Ne şive-pe
rest-i frenk olarak asar-ı m i 1 1 i y e m i z d e n 
bütün bütün yüz çeviririz ne de ecnebilerdeki 
her türlü mehasini alınakda teredüd ederiz. 
Daimi bu d o ğ r u y o 1 'dan gideriz ; ilerleye
mez miyiz? İstediğimiz kadar 1•  

İşte bu şuurlu edebiyat anlayışı ; bu, frenk uslu
buna taparcasına milli eserlerimizden ayrılmalara kar
şı yapılan açık itiraz ve buna karşı ecnebilerdeki her 
türlü güzellikleri almakda tereddüdü caiz görmeyen, 
makul düşünüş ; o devirde bunu görmeyen, bunun 
ehemmiyetini idrak etmeyenlerin elinde ziyan oluyor 
ve bu idraksizlik, edebiyatımız için olduğu kadar Türk
çemiz için de ilerde büyük buhranlar yaratacak bir 
talihsizliğin temelini atıyordu. 

Muallim Naci İstanbul'a geldikten sonra, etra
fına toplanan hayranları arasnıda Divan tarzı şiir söy
lemekte büyük maharet gösteriyor, teknik bakımdan, 
hatta şiir kudreti yönünden, gerçekten üstadane gazel
leriyle Divan Şiiri'ne bir yaşama kudreti veriyordu. 

Ahmed Midhat Efendi'nin ısrarlı davetiyle Ter
cüınan-ı Hakikat gazetesi'nin Kısm-ı Edebi adı ve
rilen bölümünü idareye başlamıştı ; bu bölüm Muallim 
Naci'nin gazellerine yazılan nazirelerle dolup taşar 
hile gelmişti. 

Bir zamandır oldu casôsü'l-leyali gözlerin 
Düşmen-i hah etti her sahih-hayali gözlerin 

matla'lı gazeline sayısız nazireler yazılmıştı. Hatta 
bu nazireler arasında : 

Nôr-ı didem el'amaan etmez misin atf-ı nigih 
Göz göz etti sine-i zir-i Kemıll'i gözlerin 

ı Ahmed Rasim, Edebiyat·ı Garbiyye'den Bir 
Nebze, iat. 1887 
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beytiyle biten ve edda'i Kemal imzasıyla gönderilen 
güzel bir nazirenin de o tarihde Rodos'da bulunan 
Namık Kemal tarafından gönderildiği söyleniyordu 1• 
Bu büyük alaka ve Naci'ye hayran oluşlar, yeni edebi
yat tarafdarlarınca iyi karşılanmıyordu. Ekrem'den 
başka Hamid'de Naci'nin aleyhine dönmüşdü. Bom
bay'dan yazdığı mektublarda Naci hakkında ağır 
sözler vardı 2• Ancak Naci yeni tarzda şiirler söy
lemekden geri kalmıyor, bilhassa Fransızcadan tercü
me ettiği şiirler ile Garb Edebiyatına nufuzunu 
gösteriyordu. Naci'de muarızlarının dil ve edebi
yat hatalarını affetmiyordu. Mesela Mekteb-i Mül
kiyye'deki bir edebiyat dersinde Tiide-be tiide ta'bi
rini talebesine çepçevre diye tarif eden Recaizade'nin 
bu vahim dalgınlıgı Naci'ye haber verilmiş, o da Ab
dülkerim Sabit'le birlikde çıkardıkları İnıdadü'l 
-Midad adlı ( 1 5  günde bir çıkan) bir mecmuada bu 
vakayı bir fıkra halinde hikaye ettikden sonra; 

Başına ebna-yı cinsin bak neler gelmiş neler 
Tiide tiide bastığın topraklar insandır bugün 

gibi manzum olduğu için uzun müddet hafızalardan 
silinmiyecek sözler söylemişti 3• Bu gibi dil ve edebi
yat hataları karşısında, Naci tarafdarları da boş dur
muyorlardı : Ali Kemal'in ,,Safiye Sultanzade Salam 
diye garib bir zat" sözleriyle tarif ettiği, Salahi isimli 
bir muharrir, Saadet gazetesi'nde Makberi tahrib 
adlı bir yazı yazmış ve Hamid'in Makber mukaddime
sinde kullandığı na-kafi sözüne şiddetle itiraz ve hu
cum etmişti. Bunun sebebi Harnid'in Arabca Kafi 
kelimesi ile Farsça na edatını birleştirmesi idi. Gerçi 
bu tasarruf artık Türkçe bakımından değil, Arabça 
-Farsça bakımından doğru veya yanlış sayılabilirdi, 
bu itiraz da Hamid tarafından : 

Aceb hün-ı dil-i mecrühwn� sen mey mi 
zannettin 

Sada-Y! Makber'! bir na'ra-i hey hey mi 
zannettin 

Ve yahud kendini alemde sen bir şey mi 
zannettin 

Bugün ben yazdım elbett� yazar ahfad 
na-kifi 

Gibi kıt'alarla tertiplenmiş, sert bir manzume ile kar
şılanmıştı. Bu mısraların söylenişinde, Hamid ne Mu
allim Naci kadar Türkçe'ye hakim veya yeni ; ne de 

1 Ömrüm, Peyam Gazetesinin edebi ilavesi, 
2 Ocak 1329 

Fevziye A. Tansel, Muallim Naci ile Recaiza
de Ekrem Arasında Münakaşalar Türkiyat mec. X a. 
1 62 

Ali Kemal, Peyam·ı Edebi 20 Ocak 1 329 
Ali Kemal'in anlatbğına göre Recaizade bu ten· 

kid'e çok kızmıf, ertesi dersinde Muallim Naci hak
kında söylemedik söz bırakmamıtı yaptığı hatayı 
Naci'ye haber verenleri hakarete boğmuf, o sırada, 
o ıınıfda talebesi olan Ali Kemal'e de hiddet ve tid
det ııöıtermitti. 
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bu eski söyleyişte Naci kadar hatta onun bir kısım 
tarafdarları kadar usta idi. Bu mısralarıyla Hamid, 
hadiseyi ilmi yoldan karşılamayıp hissi yola dökerek, 
bir matem hadisesinden bir kere daha istifade usta
lığını göstermişti 4• Halbuki Hamid'in eserlerindeki 
acemane-alafranga söyleyişlere itirazlar yeni'lerin en 
büyükleri tarafından yapılmakta idi; yukardaki man
zumenin bir başka kıt'asında : 

Evet tarz-ı kadiın-i şiiri bozduk hercümerc 
etük 

gibi, hazin bir itirafda bulunan Hamid'in bu aşırı 
alafrangalığı ve dildeki başıboşluğu, daha önce, Nfımık 
Kemal'in de tenkidine uğramışdı. Mesela Kemal, Ha
mid'in Duhter-i Hidu'da kullandığı : 
"Ey benim şeb-i mehtabda came-puş-ı halavet 
olan çimenzar gibi dilber ; envar-ı seherle te
tevvüç eden dağ perileri kadar dilrüba sevdiğim! 
güler yüzün subh-ı kazib gibi na-çesban-ı itimad 
imiş ... " 
gibi bir tiyatro lisanı için, yapmacıkdan ibaret bu 
cümlesi için, KeJilal, yarı haklı bir tenkidde bulunmuş
du. Bu mevzuda bizzat Hamid'in de Kemal'e yazdığı 
bir mektubda"sözün sade olmadığını hatta tabii ol
madığını" itiraf etmesi çok manalı idi. Namık Kemal'in 
buna karşı tenkıdi de şöyle idi : 
"Sözün sade olmadığını, tabii olma<İığını itiraf 
ile acemane de değildir, diyorsun. Hakkın var, 
fakat efazın bazı yerleri biraz dikkatsiz. Manası 
ise alafranga. Bilirsin ki halavet kelimesinin, 
Acemane bir takım te'vilat-ı diira dUri. düşiin
meksizin Şeb-i mehtab ile terfiki mümkün olmaz. 
Dağ tepelerinin ziya-yı mihr ile taç giymesi, ise 
Avrupa'ya mahsus bir hayaldir. Ben şarklıyım; 
bu teşbihde bir mülayemet göremiyorum. Amma 
ziyanın bidayet-i in'ikası halinde dağ tepeleri 
güzellenmez mi? Diyeceksiniz ; evet pek güzel
lenir. Tac'a benzemez mi? Evet, pekala benzer; 
Fakat bir güzelin velev mehasin-i maneviyyesi-

4 Ali Kemal ve arkadaşlarının çok beğendik
leri Hamidane diye göklere çıkardıklan bu manzi'i
me (Peyam, ebedi ilave, 30 Kanun-ı sani 1329) as
lında kuvvetli bir ıöyleyif değildi, mesela: 

Bugün ben yazdım elbette yazar ahfad na-kaıfi 
mısraındaki elbette'nin uzablması, Hamidane tiirin 
sakatlıklarındandı. Bu mısra peki.la: Bugün ben ııöy
dim söyler yarın ahfad na-kafi şeklini alabilir ve bö7-
lelikle Bu gün-yarın karşılatbnlması da ayni mıa• 
rada yapılmış olurdu. Hamid tiirinin,, yazmak dan 
önce söylemek, hem de artık Türkçe'nin icabettir• 
diği gibi bir ahenkle söylemek olduğunu bu sert 
çıkışlarında hesaba katmamıştı. Kaldı ki, Tanzimabn 
Sade lisan anlayışını umursamayarak kullandığı aiır 
l isanın ahfad tarafından da kullanılacağını dütünmeai, 
fazla safiyane bir hayi.I edişti. Hamid'in kullanmak· 
ta ısrar ettiği bu aşırı yabancı kelimeli dil dola71• 
sıyladır ki (Hamid bahsine bakınız) ahfada bir gün, 
na-kafi demek şöyle dursun, kafi bile dedirtilme
yecek, bunun yerini yeterli ııibi sö:der alacakb. 
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ni olsun, dağa benzetmek, bizim tabiatimize 
-zannıınca, miilıiyim gelmiyor 1 •  

B u  vesikaya göre, söylenebilirki yeniliğin kat'i kurucu
su olan Namık Kemal, Servet-i Fünun şairlerinin 
imaj larını görseydi, bekli de Muallim Naci'den daha 
kuvvetle, bizim kendi edebiyatımızın koruyucusu 
olurdu. 

Nitekim, Naci, bir tarafdan Hamid'in şiirlerini 
anlaşılmakdan uzk buluyor; bir tarafdan da bütün 
yeni edebiyatı, hercümerc edilen lisana bakarak haklı 
bir tenkide tabi, tutuyordu. 

Tercüman-ı hakikat sütunlarında bu yazılar, 
öyle gösteriyordu ki Naci ergeç yeni edebiyata önder
lik yapan ve Hamid'i hatta yanlışlıklarıyle birlikde 
koruyan Recaizade ile karşılaşmak zorunda kalacak
tır. 
Netekim : 
"Bıi:o:ı zevat Hamid Beyefendi'nin ekser şiirleri
nin muakkad olduğundan bahsederler. Bu iddia 
müsellem değildir. Müsellem addolunsa bile, o 
türlü zalam-ı mübhemiyet içinde şa'şa'aza olan 
hakayık-ı ulviyye, ecram-ı münire-i semaviyyeye 
benzer ki mahiyetleri anlaşılmamakla beraber 
yine hayrıin-ı temaşası olmakdan insan kendini 
alamaz 2• 

Gibi cümlelerle Himid'i çok aşırı şekilde müdafaaya 
girişerek, daha üçüncü Zemzeme diye şöhret bulan 
şiir kitabının ön sözünde, Naci'ye karşı açık imalarla 
taarruza geçen Ekrem, ilk zamanlarda Naci'den mu
kavemet görmedi. Naci ayni tarihlerde Ahmed Mid
hat Efendi tarafından uğradığı soğuk muameleye de 
sükutla mukabele etmek dürüstlüğünü gösterdi :ı . 

Bkz. Fevziye A. Tansel, Namık Kemal'in 
Mektupları, a. 43 1 Ank. 1967 

Namık Kemal bu tenkidinde çok dikkatlidir. Ger
çi dağ tepelerinin günef ışıklarıyle taç giymesi yal
nız Avrupa'ya ait bir teşbih değildir. Evvelce Daniş
mendname bahsinde gösterdiğimiz gibi (s. 302) bu 
eserin: 

Çü dağlar başı altun taç urundu 
mısraında Türk edebiyatı da bu teşbihi daha XV. 
asırda kullanmışdır. Namık Kemal halavet kelime
sinin yersiz kullanılması gibi kadın güzelliğinin dağa 
benzetilmesini yadırgamakta haklıdır. 

2 Zemzeme, Üçüncü kısım, S. 8, İst. 1885 
Çünkü bu hengamenin ortalarında, yakışık

sız bir hadise olmu, Muallim Naci ile tarafdarları
nın, eski edebiyatın İrankari söyleyişine uyarak, çok 
kerre bir Klasik motif olduğu için kullanılan mey 
mahbub, motiflerini, şiirlerinde tazeledikleri; bazı
lannın da bu şiirlerden cesaret alarak, eskiden de 
olduğu gibi, o hayatı yaşamağa kalktıkları, dediko
dusu yüzünden Ahmed Midhat Efendi Naci ile arka
da,Iarını Tercüman'dan uzaklaştırmıştı. (27 Ağustos 
1 885) 

Aslında, inanmış ve temiz ahlaklı bir insan olan 
Naci hakkında bu sözler, türlü anlayışsızlıklardan 
doğan birer adi dedikodudan ibaretti. Onun: 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Hatta Ekrem bey'in : 
"Hakikat-ı hissiyyeden mahrum iken ateş'den kıvıl
cım'dan bahseden manzumeler şebtab'e benzer Za
lam-ı Evham içinde füruzan görünseler bile, hiçbir 
kalb üzerinde bir eser-i ihtirak husule getirmeksizin 
kendi kendilerine söner mahvolur 4 • 

Gönlüme sakiyi mi'ınar eyledim meyhanede 
Allah Allah Kabe imar eyledim Meyhanede 

gibi, dikkate değer bir vicdan hürriyeti içindeki, ce
sur ve ince manalı; o kadar ki aslında manevi eda 
taşıyan söyleyişleri; bu arada, biraz Nedim'i hatırla
tan beyitleri, yahut: 

Şaribü'l-leyli ve'n-nehar oldum. 

gibi, nükteli mısraları; kısaca, kendisinin ve hayran• 
larının bu söyleyişlere, eski şiirin mahbub motifini 
de karıştırarak söyledikleri gazeller, büyük dediko
du mevzuu olmuştu. Ahmed Midhat Efem:li'nin, gaze
tesinin itibarını düşünerek yaptığı hareket de bun
dan doğmuştu. 

Halbuki Muallim Naci, gerek Ömerin Çocuklu
ğu isimli hatıralarında, gerek dini şiirler'indeki sa
mimilikten, (Bkz, Fevziye Abdullah Tansel, Muallim 
Naci'nin Dini Eserleri, Diyanet İşleri Dergisi, 1 9ti l )  
nihayet onu yakından tamyanların söylemek ihtiya
cını duydukları sözlerden açıkça anlaşılacağı gibi, 
hem İnanmış,, hem afif ve temiz bir insandı. Ahmed 
Rasim, onun çok temiz ahlaklı olduğunu söylüyor; 
ağzından, hatta terbiye dışı bir tek kelime duyulma
dığına işaret ediyordu. (Fevziye Abdullah, Muallim 
Naci ile Recaizade Ekrem Arasındaki Münakaşalar, 
S. 166) Ali Kemal de: "Hakikatte Naci Efendi o 
tahkirlere, tezlillere hiç müstahak değildi. Evvelemir
de büyük bir lisan muallimiydi. Araptan, Acemden 
aldığımız kelimelerin hem menşe'lerini hem de lisa
nımızca mevki-i istimallerini biliyordu." diyor, Naci' 
den misaller getirerek: 

"Bu sözler ki Türkçedir, Türk şivesiyledir, hem 
de en son, en munis, en latif Türk şivesiyledir, bu
gün bile en güzel şiirlerimizi söylesek, bu şive ile söy
leyebiliriz." diye, onun lisanındaki temizliğine İşaret 
ediyor, ve ahlakına, dindarlığına temas ederek de : 

"Naci, cidden müttaki (dindar) idi, öyle olduğu 
için bilhassa Tevhid'lerde, Naat'lerde harıkulade bir 
mertebeye yükselirdi." derneğe lüzum görüyordu. 
(ömrüm, peyam, 23 k.sani 1 329) 

İkisi de haklı idiler. Nitekim, Naci'yi sarhoş
lukla itham edenler ve onun: 

Şaribü'l-ley]i ve'n-nehar oldum 

mısraına hücum ederek, ona karşı, mesela Hamid'i 
müdafaa edenler, biraz daha yaşasaydılar, birgün 
Hamid'in de: 

Şaribü'l-leyli ve'n-neharım ben 

dediğini görecek ( Hamid, Gazub Bir Şair) ve şair'in 
söyleyiş hürriyetine müdahale ile, ne kusur ettikle
rini anlayacaklardı. 

4 Zemzeme Ü�üncü kısım, s. 1 0  
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gibi Naci'nin Şerare (kıvılcım) Ateşpare ve Furu
zan adlı eserlerini bir takım basit kelime oyunlarıyla 
hedef tutan, çocukça tenkidlerine de herhangi yazılı 
bir reaksiyon göstermedi. Fakat Menemenli Tahir'in 
Elhan (1886) adıyla neşrettiği bir şiir mecmuası için 
Takdir-i Elhan ( 1886) risalesini yazan Ekrem bu 
eserinde, Naci'ye yanlış görüşler, hınçlar ve tezadlarla 
dolu bir hucuma geçince, artık susmayı doğru bul
madı Saadet gazetesinin 1 5  Şubat 1886 tarihli sayı
sından başlayarak Zemzeme şairine Demdeme baş
lıklı yazılarıyla, o tarihde hiç kimsenin karşı koya
madığı bir hucuma geçti. 

Recaizade, Takdir-i Elhan'da Naci tarzı münek
kıdlerin, edebi ifadelerde lisanın kaidelerine aykırı 
söyleyişleri yerip lisan inzibatını müdafaa etmelerini 
küçümsüyor ; vezin ve kafiye sakatlıklarını, kelimeleri 
yanlış manada kullanışları ; kısaca bir dilin ve bir ede
bi ya tın dayanması lazımgelen temel kaideleri umur
samaz görünüyor ; böyle tenkıdleri sathi buluyor ; bun
ları gevezelikle vasıflandırıyordu. Dilde doğruluğun, 
salabetin ehemmiyeti şöyle dursun, vezinlerin kafi
yelerin bile şiirde alelade unsurlar olmayıp, şiirin bir 
musiki kazanmasında asırlarca müspet vazife görmüş, 
musiki unsurları olduğunu Recaizade'nin herkesden 
iyi bilmesi lazımgelirdi 1• Böyle kusurlar Hamid'in 
eserlerinde olursa Ekrem bey onlara Nekayıs-ı Ul
viyye; Ulvi Kusurlar) " diyor ; bunlarl.Jl bilhassa, 
Naci tarafdarlarınca tenkıdine tahammül 'Cdemiyordu. 
Fakat Ekrem Bey'in Naci'nin tahammülünü tüketen 
sözleri başka idi. Naci, tercümanda iken Gark-ı nur 
redifli bir gazel neşretmiş ; çok beğenilen bu gazele 
sayılamayacak kadar çok nazire söymlenişdi. Naci'
ye nazire söyleyenlerden biri de Menemenlizade Ta
hir'di fakat, Menemenlizade Elhan adlı şiir kitabına 
bu nazir<'sini almamıştı. Ekrem bey bu basit hadiseye 
çocuk gibi sevinmiş ve : «Gark-ı nur redifinde bir 
neşidenizi, mecmuanıza kaydetmişken sonra yine 
çizmışsınız. Pek isabet olmuş» diye başlayarak, bun 
dan duyduğu memnuniyeti ; Naci'nin aşırı alafranga
lığa itidal tavsiye eden tutumuna hakaret yağdıran 
bir ifade kullanmışdı. Gerçi Naci'nin buna muka
belesi çok sert ve Demdeme'deki uslubu çok ağırdı. 
Naci, edibane olmayan gazeller yazdığı iddiasıyla ken
disine taaruz eden Ekrcm'in kendi şiir kitabındaki : 

Sakinin öp ayağın la-ya'kıl ol da sonra 
Çemşid-vari kendin alicenab göster 3 

Kitabımızın, Vezinler, kafiyeler, Nazım şekil
leri bölümüne bakınız s. 1 5 1 - 152 

Zemzeme üçüncü kısım s. 18 
Zemzeme s. 67. 

"Lisanda sadeliğin çok hararetli bir tarafdan olan; 
Fransız Edebiyatından çok güzel ve yeni tercüme
ler yapan; bilhassa Ömer'in çocukluğu gibi sade 
nesrin en güzel bir numunesini meydana getiren 
Naci, böyle bir irtica'ın alemdarı olamazdı. Recai
zade ile bu hususdaki mücadeleleri, şahsi sebebler
dendi. Fakat uzun zaman Üstad Ekrem'in hucum
larıyla, gençliğin sevmediği, itimad etmediği, geri 
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gibi beyitlerle ve Naci'ye nisbetle beceriksizce söylen
miş gazellerini ele alıyor ve artık merhametsizce hır
palıyordu. Gerçekden Ekrem bey'in şiir kitablarında 
birçok gazeller vardı. Bu şairin hatta Tegazzül den 
geçemem adlı gazeli üçüncü Zemzeme kitabındaydı. 
Ayrıca, bir zamanlar çok beğendiği Naci'nin : 

Nedir o nevha şu viranenin cibarında 
Dokundu hatırıma hal-i inkisarmda 
Havada yaprağa döndürdü rôzgar beni 
Hazine muntazırım ömrümün baharında 

gibi beyitlerle söylediği bir gazeline, kendisi de bir 
tahmis söylemiş ve bu tahmisinde : 

Ne derddir ki eder böyle zar zar beni 
Ne bahtdır ki eder böyle bi-karar beni 
Eden nedir bilmem böyle bi-medar beni 
Havada yaprağa döndürdü rüzgar beni 
Hazine muntazırım ömrümün baharında 

gibi duygulanışları olmuşdu 4• Ayrıca Naci'nin 
Kuzu adlı manzumesini, Talim-i Edebiyat'ında, şiir
de vuzuh'a misal göstermiş 5 ; edebiyatta tabiilik, 
hatta Sehl-i mümteni' misalini de Naci'den aldığı 
Feryad manzumesiyle tamamlamışdı 6• Şiirde mu
balağa sanatını tanıtırken, Hamid'in ve Naci'nin şiir
lerini yan yana koymuşdu 7 en ciddi kitabında, 
şiirlerine sahifelerce yer ayırdığı, Naci'nin şimdi Haki
kat-i Hissiyye'den mahrum olduğunu söylemek,_ tabia
tiyle ciddi bir söz hüviyetinde olamazdı. Naci'nin 
yeni şiirlerini artık hiç yokmuş farzetmek ve bu şair, 
eski Türk Şiirine bir bağlılık duyuyor, diye ona hucum
da bulunmak; hem de bir tarafdan gazel söyleyip, 
diğer tarafdan yine hucum etmek, haklı veya ciddi 
bir hareket say!lamazdı. Demek oluyor ki bu mücade
lenin sebebi mantıki olmakdan ziyade hissi ve şahsi 
idi 8• Mukabil hucumların şiddetinden, müşkül 
vaziyetde kalan Recaizide hükümete müracaat etti 
ve Tanzimat edebiyatı'nın son yıllarındaki bu eski 
-yeni mücadelesi, ancak hükumetin müdahalesiyle 
durdu. Fakat edebiyat hayatımızda yarattığı ikilik 

fikirli bir adam olarak tanındı. Uzun zamanlar 
zavallı Naci'ye hakiki ve büyük kıymeti teceddüd 
edebiyatındaki şuurlu mevkii verilemedi. Vefatı 

yeni mektep için büyük bir ziya, olduğu halde, 
matemini yalnız eskiler tuttular. (Türk Ed. Tarilıi 
ders notları ( 1 929) ve The Encyclopedia of lalam. 

Turks mad. s. 956 
4 Zemzeme, s. 58-5·9 ; 5. T. E. ı. 1 48-150 
s T. E. s. 157 - 1 59 

T. E. 11. 301 
s Recaizade Ekrem bahsine bkz. ı. (92 1 )  
' "Recaizade ile Naci arasındaki şahsi anlaşmaz

lıklardan doğan, hakikatte ciddi bir fikir anlaımaz
lığına dayanmayan (bu) münakaşalar" Üzerine genit 
araştırmalar yapan Fevziye A. T ansel'in vardığı bu 
netice de ayni mevzuda tam bir hakikatin ifadesidir. 
Bkz. F. A. Tansel ayni makale ı. 1 74 nitekim ayni 
mevzuda Fuad Köprülü de aynı neticeye varmıf ve 
bu hususda şu sözleri söylemi9di: 
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sönmek bilmedi. Naci tarafdarlanyla Ekrem tarafdar
lan, bilhassa Naci'nin vefatından sonra tekrar tekrar 
çarpışdılar. Bu çarpışmaların asrın sonlannda kuru
lan Servet-i Fünôn Edebiyatı'nın doğuşunda büyük 
tesiri oldu. (Bkz. Servet-i fünun Edebiyatı) 

* 

Yeni Edebiyat tarafdarların
ca, eskiliğin gerici bir alem-

Muallim Naci dan gibi gösterilen Mual-
lim Naci Tanzimat sonla
nnda yetişen Türk Edibleri 

içinde, edebiyatımız için en mutedil ve en doğru yolu 
görmeğe muvaffak olan şairdir. 

1 

Naci İstanbul'da Fatih' semtinde doğmuşdur. 
Küçük yaşda kaybettiği babası, Saraçhanebaşında kü
çük bir saraç dükkanının sahibi idi. Adı sarraç Ali 
bey'di. Annesi Fatma Zehra hanım, 1 829 Türk-Rus 
harbindeki Varna muhacırlerindendi. İstanbul'da bir 
aile yanında evladlık olarak çalışmış, sonra Ali bey'le 
evlendirilmişdi. Naci'nin babası, annesi ve kendisin
den on yaş büyük ağbeyisiyle Fatihdeki küçük evde 
mazbut bir aile hayatları olmuşdu. Fakat babasının 
vefatı ve vasiyeti üzerine, o sırada İstanbul'da bulunan 
dayısının da daveti ile bu küçük aile Varna'ya gidip 
yerleşmişdi. Daha İstanbul'da iken Fatih'de Eski Deve 
Hanı civannda taş mektep'de (Feyziye Mektebi) 
Kur'an okuyan ve Kur'an'ı ezberleyecek kadar, büyük 
bir hafıza kudreti gösteren Naci, yine İstanbul'da he
nüz yedi, sekiz yaşlannda iken güzel yazı (Hat) öğren
meğe de başlamışdı. 

Bu okuma hayatı, Varna'da ciddi suretde i\erle-
di. Medrese batu'alan isimli eserinde (İst. 1885) 

1'ÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

"Bu parçalann hepsi alem-i taallüm'ün (öğrenme ha
yatımın) medrese cihetinde geçirdiğim zamanların 
hatıraları olduğundan, mecmuanın unvanı olmak 
üzere hatırıma gelen Medrese Hatıraları oldu. (S. 6) 
Dediğine göre, Naci, Varna'da medrese tahsili görmüş, 
Hocalarından Gülistan gibi Hafız Divanı gibi farsça 
eserler okumuş; Aruz öğrenmiş, aruz vezniyle Arabça 
mısralar söylemeği denemiş ; bir başka hususi hocadan 
da Fransızca ders almıştı. Bir tarafdan da Hat san' atın
da ilerleyerek Ömer Hulusi mahlası ile levhalar yaz
mışdı. Bir aralık Varna Rüşdiyesi ikinci muallimliğine 
getirilmiş ; Rüşdiye'yi teftiş eden Said Paşa'nın tak
dirini kazandığından Paşa ile birlikde bazı ufak memu
riyetlerle Rumeli'nin ve Anadolu'nun birçok yerleri
ni dolaşmışdı. Rumeli'de Tolçu, Osman Pazarı, 
Tırnova, Yenişehir-Fener ve Paşa'nın Anadolu mü
fettişliği dolayısıyla Sivas, Erzurum, Dicle boyları 
ve Nuseybin bu vazifelerle gidip gördüğü yerlerdendir. 

Daha sonra K ürd Said Paşa Cezair-i Bahr-ı 
Sefid Vililiğine gönderiliınce Naci'de Vilayet mer
kezi olan Sakız'da Vilayet mektubçu mümeyyizi ola
rak vazife görmüşdür. Daha Varna'da iken Aziz Efen
di'nin Muhayyelit'ını okuyan ve bu eserdeki Kıs
sa-i Naci Bi'llih hikayesinin kahramanı Naci'yi pek 
seven şair, çok küçükken yazmağa başladığı şiirlerinde, 
artık Naci mahlası kullanır olmuşdu 1• Gerek bu 
mahlasla, gerek Ahmed Mesud veya bir fırkatzede 
Bir hine ber-dôş gibi imzalarla Naci Sakız'dan Ter
cüman-ı Hakikat gazetesine bazı şiirler göndermişdi. 
Bu şiirler Kuzu gibi Nusaybin civarında bir vadi 
gibi Divan şiirlerine benzemeyen, yeni tarz söyleyiş
lerdi. Gt!rek şiirlerin yeniliği ve güzelliği, gerek onlarla 
birlikde gönderdiği samimi mektublar, Naci'yi Mid
hat Efe.ndi'ye yakınlaştırdı ve sevdirdi. Ayni şiirleri, 
Recaizade Ekrem gibi Hamid gibi devrin genç ve 
yeni edibleri de hayranlıkla karşılamışlardı. Bu şiirler 
sade, samimi ve tabiat güzellikleri· karşısındaki temiz 
duygu ve düşüncelerin tabii · ifadeleri halinde idi. 

Nihayet 1882'de Hariciye Nazırı olan Said Paşa 
ile Naci'de İstanbul'a gelmiş ve hariciye Mektubi ka
lemi halifeliğine tayin edilmişdi. Fakat bu vazifeden 
çabuk ayrıldı. Bir müddet sonra Berlin Sefiri olan 
Said Paşa, Naci'yi beraber götürmek istediyse de, 
artık yorulan şair bu vazifeyi kabul etmedi. Said Paşa'
dan bu ayrılışda, daha hariciyye Mektubi kaleminde 
iken Naci'yi çekemeyenlerin yarattıkları huzursuz
lukların da büyük t&iri vardı. Şair, Said Paşa'ya da 
kırılmış görünüyordu 2• 

Buna mukabil 1883 Ocak ayından itibaren, Ah
med Midhat Efendi'nin davetini kabul ederek Ter
cüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat bölümünü 
idareye başladı. Bu gazetede bazen Naci bazen Me
s'ud-ı Harabati imzasıyla şiirler, gazeller ve başka 

Muhaberat ve muhaverat İst. 1884, ı. 139 
2 Naci'nin Said Paşa'ya kırgınlığını belirten 

mutalaalar ve şiirler için bkz. Ali Canib Yöntem 
Muallim Naci Sakız dönüşü, İstanbul mec. 15. VI. 
1 944. 
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yazılar neşretti. Ayni imza ile kendi gazellerine de na
zireler söyledi. Fransızcadan manzum mt.nsur kuvvetli 
tercümeler yapdı. Bir müddet sonra da Midhat Efendi 
ile aralarındaki büyük sevginin bir neticesi olarak, 
Ahmed Midhat Efendi'nin kızı ile evlendi. Naci'nin o 
yıllarda çok okunan bu gazetesinde neşrettiği gazeller, 
dil teknik ahenk ve hatta şiiriyet bakımından kuvvetli 
manzumelerdi. Bunla.ı, öteden beri hasretini çektikleri 
ve bir türlü kopamadıkları Divan şiirinin bu kadar kuv
vetle canlanması karşısında büyük heyecan duyanları 
harekete getirdi. Tercüman sütunlarına sayısız nazi
reler ve tahm.is'ler yağmağa başladı Tercüman'a 
gazel ve Naci'ye nazire gönderenler arasında o sırada 
Rodos'da bulunan Namık Kenııil bile vardı 1• 
Gerçi Naci bunların ancak iyi veya iyice olanlarını 
neşretti. Fakat hadise divan şiirine doğru adeta yeni 
bir cereyan çehresi aldı. Naci'nin tıbkı Divan Şairleri 
gibi Gazel edebiyatının ananevi uslubuna göre söyle
diği aşk ve şarab şiirleri, hatta bu araya "Mahbub" 
motifi karıştırmak gibi sırf eski ve İrankari espri'ye 
temas anlayışı ile söylediği bazı gazeller ise, onlarda ki 
edebi kültür ve nükteyi anlamayanlar veya artık yer
siz bulanlar arasında birbirine zıd tesirler uyandırdı. 

Bunların bir kısmı, böyle şiirlerin de tahriki ile 
hem böyle gazeller söylemek hem de söylediklerini 
yaşamak dalaletine düşdüler 2• Bu dalalet, Divan 
şiiri'ni, iyi kötü her tarafıyla yıkmak isteyenlerin, yani 
yeni Edebiyat tarafdarlannın eline verilmiş kuvvetli 
silah oldu. Bu zümre yeni edebiyatın alemdarı bildik
leri Recaizade'nin kanadları çevresinde birleşerek, 
hep birden Naci'ye cebhe aldılar. Naci ise, kendi 
temiz ahlakından, tam bir ihlasla inandığı İslam ter
biyesinden ve Türk şiirinin kendi mazisine bağlı kal
ması luzumuna verdiği ehemmiyetten aldığı cesaretle, 
Divan Edebiyatını korumaya devam etti. Fakat bu 
hareketler etrafında uyandırılan dedikodular, büyü
yüb de Naci'nin şahsiyeti etrafında bir meyhane Ede
biyatı kurulduğu şayi' olunca, Ahmed Midhat Efendi 
hadiseye müdahele etti ve Tercüman'ın Edebi Bölüm'ü
nü kapattı 3• 

Ali Kemal, Ömrüm, Peyam, 2 Kanunı sani 
1 329 Edebi ilave 

Hakiki Türk ahlakına çok zıd bu dalaletin, 
İstanbul'da 1 903 senesinde dahi devam eden halleri 
karşısında duyulan tepki için bkz. Yahya Kemal, 
Paris sevdası Çocukluğum geniçliğim Siyasi ve edebi 
Hatıralarım. İst. 1 972 S. 7 4 - 75. 

3 Halbuki Naci'nin şiirlerinde kullandığı eski 
motifler, eski şiirin de büyük ve temiz şairleri elinde, 
nükteden ve klasik söyleyiş oyunlarından, başka bir
şey değildi. Naci'nin daha evvel, Vama'da söylediği 
bir gazel beyti de bu noktayı aydınlatacak mahiyet
te idi. Bu beyit: 

Kim ederdi arzu mahbub-ı asfar vaslını 
Aşıka zersizce ram olsaydı sim-endamlar 

nüktesiyle söylemişti; Naci biliyordu ki Arab §airleri 
altuna El Mahbubü' l-asfer (bir nevi sarışın sevgili) 
diyorlardı. Kendisi de bu beyti "Gümüş endamlı gü-
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Muallim Naci bu tarihlerde Mekteb-i Sultani'de 
ve Mülkiye mektebinde edebiyat okutuyordu. Talebe
sinin hürmetini kazanıyor onlara düzgün bir lisan 
öğretiyor, Türkçe'nin ifade inceliklerini tanıtıyordu. 
Daha sonra Mekteb-i Hukuk'da ders almış ve kudretli 
muallimliğine burada devam etmişti. Ayni senelerde 
Recaizade'nin Naci'ye önce üçüncü Zenızenıe'de 
nispeten kapalı (1885) sonra Takdir-i Elhan risalesin
de (1886) çok açık hucumları görüldü. Önceleri Ha
mid'le birlikde, Naci'yi takdir eden, ona şair-i mader
zad diyen; onun gazeline bir tahmis yazan ve Tıi
linı-i Edebiyat isimli eserinde Naci'nin şiirlerine sa
hifeler dolusu yer ayıran Ekrem bey 4, şimdi onu 
küçük düşürmenin yollarını arıyordu. Fakat Naci'nin 
Ekrem bey'e saadet gazetesindeki Deındenıe başlıklı 
mukabil hucumları mukavemet edilmez bir hal alın
ca, Recaizade hükümete müracaat etti; bir gün Saa
det gazetesinde çıkan, manalı bir bildiri ile münaka
şaya son verildi 5• Bununla beraber mürcadele bit
medi ; Naci tarafdarları ile Ekrem tarafdarları ara
sında hemen hemen şuursuz bi kör dövüşü halinde 
devam etti. Muallim Naci Demdemelerini kitab ha
linde neşretti. Deındeıne 1886 Fakat tarafdarları 
onun kalitesinde söz söyleyemediler. Karşı tarafın da 
tuttuğu yolun hataları Servet-i Fünun Mektebi kuru
lunca anlaşıldı. 

188l'de Naci, Ertuğrul bey gaazi adlı manzum 
eserini Sultan Abdülhamid'e sundu. Bu eser takdir 
edilerek, kendisine Tarih-nüvis-i AI-i Osman unvanı 
verildi; maaş bağlanıp nişan tevcih edildi. 

zeller aşıka altunsız ram olsaydılar, kimse para kazan
mağa çalışmazdı, herkesin para kazanma gayreti, 
onlann visaline ulaşmak içindir." manasında ıöyle
mişdi. (Medrese Hatıralan, s. 153-154) Fakat o de
virde bile herkes hatta Naci'nin etrafında toplanan
ların da büyük bir kısmı. Naci'nin şiirlerindeki bu 
kültürü ve bu incelikleri fark edecek seviyede değil
di. 

• Talim-i Edebiyat Kuzu menzumesi, S. 148 -
1 50,, Feryad şiiri s. 157-159;  Musa Ebi'l-Gaazan adlı 
dramatik şiirden alınan parça S, 301 

Bu bildiri şu şekilde yazılmıştı: Recaizade 
seadetlu Mahmud Ekrem beyefen·di hazretleri tara· 
fından yazılıb neşrolunan Takdir-i Elhan unvanlı rİ· 
salede, Muallim Naci Efendi aleyhinde garazkarane 
l isan isti'maline cüret buyrulması üzerine Muallim 
tarafından, müdafaa-yı hak yolunda yazılarak Dem
deme serlavhası altında neşredilmekte olan mukabe
le-i merdane mabadının gazetemize derci, (Ekrem 
beyin kalemine müracaat etmesi lazım gelirken) Bir 
suret-i meded-cuyanede dahHiyye vekaleti'ne vaki' il
ticası hasebiyle, Hazret-i müşarünileyha can�b-i ali
sinden Ma�buat idare'i behiyyesine verilen emr-i şifa
hinin tarafımıza tdbliğ olunması üzerine tehıir edil
miştir. 

Tafsilat ve bibliyografya için Bkz. Ali Canib 
Yöntem, Muallim Naci, Takdir-i Elhan ve Demdeme 
gürültüsü, lstanbul mec. sayı: 1 5/Eylül/1 944 Ye 
fe\•ziye A. Tansel aynı makale S, 1 7 1 - 1 74. 
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Şair 1 892'de annesini kaybetti. Tarih yazma va
zifesiyle ve adeta münzevi bir şekilde avunmağa çalı
şırken (22 Ramazan 1310 - 13 Nisan 1983) de kalb 
sektesinden vefat etti. Ve devletin kadirşinaslığı ile 
Sultan Mahmud türbesi haziresine gömüldü. 

* 

Edebi Şahsiyeti 
Muallim Naci Tanzi
mat devrinin eski-yeni 
mücadelesini önce ken

di vicdanında duyan şairlerin en mühimlerindendir. 
Yeni bir Edebiyatın varlığına ve luzumuna inanmak ; 
bu yolda yeni eserler vermek; fakat eski edebiyatı ih
mal etmemek; bu büyük edebiyatın yaşamaya hak 
kazanmış güzelliklerini bir defa da kendi san'atı ile 
yaşatmak, onun bu mücadeleden galib çıkan milli 
vicdanının seçtiği yoldur. 

Naci, bir tarafdan, nesir lisanında kendi devri 
için merhale sayılabilecek bir sade Türkçe kullanmış, 
Medrese Hatıraları'nı Ahmed Midhat'la Muhabe
rat ve Muhaverat'ını ve bilhassa Ömer'in Çocuk
luğu (İst. 1890) adlı çocukluk hatıralarını hep bu sa
de ve temiz Türkçe ile yazmıştır. 

Diğer tarafdan nazım lisanında bütün Tanzimat
çıların dikkate !uzum görmedikleri imalesiz, zihafsız 
bir aruz kullanarak, manzumelerinin pek çoğunu 
bugün Türk Arô.zu dediğimiz böyle bir aruzla söy
leyerek XX. asır şiirinde tekamülünün son derecesine 
varan bu tarz söyleyişin izinde büyük şairlerin yürüdü
ğü bir öncüsü olmuştur. (Fikret, Akif ve Yahya Kemal 
Kemal bölümlerine bakınız.) Onun daha 1 880'de 
Said Paşa ile birlikte doğu Anadolu'da dolaştığı sırada 
söylediği Dicle şiiri, hem şiirin hem de o devir Türk
çesinin zaferlerindendi. Bu şiirin hem bütünü hem de ; 

Bir gelir, şöyle bir latif döner, 
Gidemez hep bir istikaamette. 
Her dönüş arzeder cihan-ı diğer, 
Her cihan başka bir letafette !  

Ben de bir başka cuy-ı cuşanını, 
Nice vadiden eyledim cereyan, 
Firkat-i bahr ile huruşanını, 
Bende senden ziyadedir feyezan ! 

Feyezıinun tezayüd ettikçe, 
T u n a cuş-eyliyor hayalimde! 
T u n a 1 a ş t ı n gözümde gittikçe 

gibi kıt'aları, Tanzimatın varmak istediği Avrupai 
söyleyişin parlak örnekleri idi. Sade, tabii, bütün ve 
yeni idi. Naci'nin Ateşpare isimli şiir kitabındaki 
bu manzumenin evvelinde yer alan Kuzu gibi Fer
yad gibi şiirleri ise, Recaizade tarafından Talim-i Ede
biyat'a şiirde vuzuhun ve tabiiliğin örnekleri olarak 
alınmıştı 1• 

Bu hususda, Hamid'in Recaizade·ye yazdığı 
bir mektubdaki §U sabrlar da onun tiir lisanında ko
lay ve akıcı bir sö;rleyif bulunduğunu itiraf ediyor-
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1891 de yazdığı Ertuğrul bey Gaazi adlı büyük 
tarih manzumesinde : 

Ben ki bir Türk'üm unutmam Caber'i 
Türk olan ni'metşinas olmak gerek, 
Var yeri gitsem Mezar-ı Türk'e dek 

gibi mısra'larıyla, Milli Şuuru'nun bir ifadesini ortaya 
koymuş ve tanzimattan beri ilk defa Türk Şiirinde 
«Ben bir Türküm>> demek şerefi, Naci'ye nasib olmuştu. 

Küçük bir Mudhike adıyla yazdığı bir sahne
lik manzum tablosu, basit fakat, Hamid dahil olmak 
üzere, manzum tiyatro yazan bütün o devir muharrir
lerine örnek olacak kadar sade bir Türkçe ile bir sahne 
ve konuşma lisanıylc yazılmıştı. l\fısraları ortadan 
bölerek, bir mısra'ı iki kişiye söyleterek tertiplediği 
bu 22 mısralık, küçük sahne manzumesini, Naci, ayni 
zamanda halk Türkçesi ile Türk Aruzunun bir kay
naşması halinde yazmıştı . (Sünbüle, s. 1 5 - 18, 1 890 
Ist.) Naci bu manzumesi ile, manzum konuşma lisa
nında Akif'e ve Fikret'c tekaddüm ediyordu. Ayni şair, 
gazel de söylüyor ve kendi zamanı için gazel tarzına 
bir yeni hayat sağlıyordu. Devrindeki eski şiir tarafdar
larının, Naci'nin kendisi veya hatırası etrafında bir
leşmeleri, birçok da onun güzel tarzındaki bu kudrc
tindendi 2• 

Naci'nin gazelleri içinde Ekrem bey'e bile bir 
Tahmis söyleten : 

Nedir o nevha şu viranenin civarında 
Dokundu hatırıma hal-i inkisarında 

matla'lı gazelden ve tahmisten, bir evvelki bölümde 
bahsetmiştik. Ayni gazelin : 

Kararyab olamam gerçi mest-i serşarıın 
Hased o rind'e ki asudedir mezarında 

Beyti yine bir Naci talebesi olduğunu kendi bahsinde, 
göreceğimiz büyük şair Yahya Kemal'in de şiir zev
kine işlemiş ve nice zaman sonra bu şairin Rindlerin 
ölümü şiirinde : 

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde 

du: . . Naci°yi biz biraz beğeniriz. Onun bizi hiç be
ğenmesi lazım değil şiiri pek selis. O kadar selasete 
ben az şiirde tesadüf ettim (bakınız. İstanbul mec. 
15/Vl/ 1944) (Ali Canib yöntem M. Naci) 

Naci'nin T ercüman'da çıkan her gazeline, çok 
sayıda nazire yazıldığını, bir evvelki bahiste görmüş
tük. Tercüman'dan sonra ise Saadet gazetesinde, yi
ne Naci'nin şahsiyeti çevresinde Ukaz-ı Osmani adıy
la bir edebi zümre toplarımıştı. Bunlar birbirine ay
ni redif ve kafiye ile söylenmiş nazireler neşrediyor
lardı. Hatta buna karşı fakat yine bu harekete ben
zer mahiyetde ve Ukaz-ı Şübban namıyla Ali Kemal, 
Ali Ferruh, Memduh Sami, ve Halid Ziya beylerin 
katıldıkları bir zümre daha vucuda gelmişti. Bu züm
(bkz. Ali Kemal, Ömrüm Peyam, 1 7  Şubat 1329 
( 1 9 1 1 )  
re şiirlerini lzmirde Hizmet gazetesinde nefrediyordu. 

U K A Z : Cahiliyye devrinde Arap şairlerinin 
toplanıp şiirlerini okudukları Taif civarında Suku ·ı 
Ukaz denilen panayır. 
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söyleyişiyle tecelli etmiştir. Netekim ayni gazelin Türk
çe'de böyle gelecekler müjdelediğini, Naci'nin lisanın
daki salabete dikkat edişiyle, daha Naci zamanında, 
Türkçeyi çok iyi bilen Ali Kemal'de sezmiş sayılır. 
Ali Kemal Nacinin berrak Bir Aruz'la söylediği : 

Tepeden nasıl iniyor bakın 
Bu kızın nişanlısı şanlıdır 
Yaradan nazardan esirgesin 
Koca dağ gibi delikanlıdır. 

Kıt'asıyla başlayan ve, 
Ne darıldın Ahıned'in oynaşı 
Darılır mı ademe kardaşı 
Sana benziyor şu dağın başı 
Ne zaman bakılsa dumanlıdır. 

Gibi güzel söyleyişlerle tamamlanan Köylü Kızların 
Şarkısı adlı şiiri için, aynen şu sözleri söyliyordu :  
Mana güzelliği bir tarafa dursun, fakat söz v e  söyle
yiş bakımından Türkçemiz bu saflığı ve bu berraklığı 
nadir olarak kazanmıştır. Türklüğü candan sevenle
rin örnek edinecekleri dil budur. Bu dil, safdır, sami
midir. Türkçe'nin sarf ü nahv'ine Bedi'ü Beyanına 
harfiyyen uygundur 1." Ayni muharrir yukarda adı 
geçen gazel için de şöyle konuşuyordu : 

" Bu sözler Türkçe'dir. Türk şivesiyledir. Hem de 
en son en munis, en güzel Türk şivesiyledir. Bugün 
bile en güzel şiirlerimizi söylesek, söylesek (ancak) bu 
şive ile söyleyebiliriz 2 . "  

Naci'nin gazel beyitleri arasında : 
Ey aşk bildiğin gibi yak yık derunumu 
Bii- kimsesiz felek-zede'nin hanünıinıdır. 

Gibi, yahud : 
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La'I olursun söylesem bir fıkra tab-ı sineden 
Bir sahife açsam ağlarsın kitab-ı sineden 

Ali Kemal, Ömrüm., Peyam, 1 6/0cak/ 1 329 
{ 1 9 1 1 )  

� Ali Kemal, Ömrüm, Peyam 23/0cak/ 1 329 
( 1 9 1 1 )  
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gibi söyleyişler, yalnız edebiyat aleminde değil, azçok 
edebiyatla meşgul olmuş halk dilinde bile, bugün, 
hala, yaşama kudretini gösteren, hafızalarda yer etmiş 
şiirlerdendir. 

Bu şairin yine gazel tarzında söylediği, okuyan
ları yeniliğe teşvik edici bir manzumesi, onun san'a
tını ve fikriyatını bütünleyen sözlerindendir, ki, şu 
veya bu sebeble, Naci'nin günahına girmişleri düşün
dürecek yerinde bir uyarmadır. 

Çıkın şu savma'adan zahidin cihinı görün 
Nasıl güzel geçiyor alemin zamanı, gorun 
Bilin batilet ü gayret nedir, ne basıl eder 
Bakın şimendifer� bir de karbanı görün. 
Çalışmayıp oturanlarda zili ü ye'se bakın 
Oturmayıp çalışanlarda izz Ü şinı görün 
"cihan li&anla döner!" derler. öyledir sevinin 
Ne irtikaa ediyor milletin lisanı görün! 

Naci bu şiirinde İslamı yanlış anlayanlara sesleniyor ; 
İşi gücü bırakıp gece gündüz ibadet ettiğiniz yerden 
çıkın ve dünya'yı görün ! diyor; çalışan milletlerin za
manlarını ne güzel değerlendirdiklerine dikkati çeki
yordu. İşsizlik veya iş görmezlikle çalışkanlığı karşı
laştırıyor, buna o zaman için büyük kolaylık sağlayan 
tren'le kervan'ı misal gösteriyordu. Çalışmayıp oturan
larla, oturmayıp çalışanların da alçaldıkları veya yük
seldikleri seviyeleri belirtiyordu. 

Bu gazelde dikkat edilecek diğer mühim nokta, 
Naci'nin o devirde bilerek ve bizzat işlediği Türkçe'nin 
nasıl büyük bir yükseliş, yoluna girdiğini görüb haber 
vermesi idi. Ayrıca Naci yine bu gazel için tarihçi 
Murad bey'e hitaben şunları yazıyor. "Gark-ı Nur 
ve Meyhane gazelleri gibi asarıma yüzlerce nazireler 
söyleyen şueramız hiç bunu tanzire özendiler mi ? 
Bu bab'da kusur kimin? Ben böyle nice numuneler 
gösterdim ; Edebiyatımızın nasıl olması lazım gele
ceğine dair nice mülahazalar beyan ettim, ama şue
ramız, üdebamız bunlara imtisal etmemişler de eski 
yola gitmişler. . .  Orası bana mı aid? "diyordu 3 •  

* 

Gerçekten Naci'nin bir kısım makale ve hatırala
rında, yeni fikirler ve edebiyatımızın kendi içinden 
yenileşmesi kıvamında ifadeler daima dikkati çeki
yordu. Başta Ateşpare olmak üzere muhtelif şiir ki
tablarında yer alan manzumelerinin de yine mühim 
bir kısmı her bakımdan yeni ve kuvvetli idi. Şekil ve 
söyleyiş bakımından divan şiiri ile yeni şiiri birleştiren 
manzumeleri ise ondaki yeniliğin daha mühim ör
nekleriydi. Onun : 

Naci'nin bu çeşid mÜlahazalannın mühimle
rinden biri için, bundan evvelki bahisde Ahmed Ra
sim'in Edebiyat-ı Garbiyye'den bir Nebze adlı eserine 
Naci'nin yazdığı önsöz'e bakınız. 

Fevziye A. Tansel Muallim Naci ile Ekrem ara· 
sındaki Münaka,alar, Türkiyat Mec. X. S. 1 74 
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Düşdü..."1 sukuut-ı berk-i hazan yollu ribına 
Bir kerre bak şu muntazır-! nazre-habına 
Değmez miyim bu Jıaliın ile bir nigihına 
Bakmak günah mı riy-ı metahat-penıihına 
Uftide bir piyadeyim ey şehsuvaaar !. .. Dur! 

Gibi, yahud : 

Ey korkusu olmayan hazandan 
Bilmem niçin incinirsin andan 
Naci de geçer, gider cihandan 
Payende midir bahar, heyhat 

Sensiz dahi olsa işiyinem 
Vardır negamaat-ı işıkiinem 
Vibeste-i neşvedir terinem 
Bekler mi gülü bezir heyhat! 

Fahr eyleyecek tabiatimle 
Şii'rim yaşadıkça milletimle 
Asrımdaki galibiyetimle 
Eyler miyim iftihar heyhat 

gibi musiki dolu söyleyişleri, Türk şiirinin kendi milli 
bünyesi içinde nekadar yenileştiğini gösteren eserleri 
arasındadır. Bu şiirlerdeki söz ve söyleyiş tazelikleri 
yanında, dilin aruzla kaynaşmasından doğan ses gü
zelliği, Türk aruzu dediğimiz, milli veznin gözle gö
rülür bir hale gelişi hadisesindendir. 

Muallim Naci, inanmış bir şair olarak da dikkati 
çeker. İman onun Ömer'in çocukluğu hatıralarından 
başlıyarak, Medrese Hitıraları'nda ve daha birçok 
nesirlerinde gizli, açık, bir vicdan terbiyesi halinde, 
devamlıdır. 

Bir misal olarak, "Çocukken bahçelerinde bir 
duvar yıkılır. Altında ördekler kalır. Hepsi öldü sanır
lar; taşları kaldırınca, birde bakarlarki iki taş, aralık
lı düşmüş, bir taş da üstüne kapak gibi oturmuş. Mey
dana gelen kovukda üç ördek en ufak bir yara almadan, 
canlı duruyor. 

Naci'nin, bu hadise karşısında "Hala o hendese
ye hayranım!" deyişi, babasının " Allahın öldürmediği 
ölmüyor !" sözünden daha deruni bir iman cümlesidir. 

Onun şiir kitablarının başında bazen kaside, ba
zen mesnevi şeklinde yazılmış, samimi tevhidler ve mü
nacatlar vardır. Bu kitablar ayrıca natler ve diğer dini 
şiirler, kıt'alar, Rübailer, beyitlerle maneviyatlıdır. 

Muallim Naci'nin manevi terbiyesi, ayrıca tasav
vuf kültürü ve tasavvuf inanışı ile de zengindir. Bu 
yolda Hikemü'r Rüfii adlı bir eser meydana getirmek
le beraber, Naci'de babası gibi herhangi bir tarikate 
intisab etmemiştir. Bunu Ömer'in Çocukluğu'unda 
şöyle bir ifadeyle anlatır : 

"Zahiren bir tarikate intisab etmemek hususunda 
biz de İsr-i Pedere iktifa eyledik ..• Fakat bizde bir 
tecelli vaki' oldu. Mesnevi-i Şerif okuduk, gönlümüzü 
cezbetti. En ziyade mevlevileri sevdik .. . İttihfıd-ı ma
neviyeye nazren Hazret-i Mevlana'yı sevmek kaffe-i 
evliyayı sevmek demek olduğundan eminiz 1 ."  

1 Sünbüle, (Ömer'in çocukluğu) S .  1 94 lst. 
1890 
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Tasavvuf kültürü, onun, daha ilk eserlerinde, 
kuvvetli çizgiler halindedir. Mesela : 1874'de Tuna 
vilayet matbaasında neşrettiği, Ziya Paşa tesirindeki 
Terkib-i bend'inde; 

Bir dilbere dil ver ki cemili ola baki 
Meyleylediğin siireti dilber mi samrsun 
Gibi beyitler öulunması bundandır 2• 

Muallim Nad'nin Fransız şiirinden tercüme et
tiği manzumelerin de bir kısmı, dini şiirlerdir 2• 
Bunlar içinde Victor Hugo'dan çevrilmiş bir man
zume o kudretli şairin Fransızca şiirini bir defa da 
Türkçe ile söyleyiş mahiyetinde heybetli ve kudretlidir : 

Öldürme ey avilimin Allahu Ekber'i 
Nurunla keşf-i rih-ı sevib eyleyenleri 
Muslih bulunmasa bu efizıl ıniyinede 
Bilmez misin neler olacaktır zamanede 
Kim celbeder nigihım erbib-ı şirretin 
Sıyt-i bülendi olmasa ehl-i adaletin 
Mahveyleme cihanda ümid-i adaleti 
Kaldırma yeryüzündeki ehl-i fazileti 
YiRab, değil mi doğruya muhtaç hiikdan 
Kafi değil midir sana bunca feriştegin 

esasen l\1uallim Naci'nin Arapçadan Farsçadan pek 
tabii olarak, muvaffakıyetli tercümeleri yanında, Fran
sızça'dan tercümeleri ele bazen birer tercüme Zaferi 
sayılacak ölçüde kuvvetlidir. Bunun sebebi, büyük 
edibin Arapça'yı Farça'yı ve bilhassa Türkçe'yi çok 
ıyı bilmesidir. Onun devrinde Avrupai Edebiyat 
tarafdarları ve mensubu olanların batı dillerinden 
yaptıkları manzum tercümelerin pek azı Naci'nin 
tercümeleri ayarında kuvvetli sayılabilir. Naci bu ter
cümelerinin bir kısmını aynen, bir kısmını da adap
tasyon tarzında Türkçeleştirmiştir 3• 

* 

Muallim Naci'nin eserleri 
E s e r 1 e r i çok okumuş, kuvvetli hafıza-

sında çok bilgiler yeretmiş, 
alim ve mütefekkir bir şairin bu eserlere işlediği bilgi 
ve fikir unsurlarıyla zengin bir karakter taşır. Bu eser
lerden her hangi bir sahife okuyanların, büyük bir 
edibden evvel bir muallim le karşılaştıklarını hisset
meleri çok tabiidir. 

Bu eserlerin diğer mühim bir meziyeti, çok doğru 
ve sağlam bir Türkçe ile yazılmış olmalarıdır. Şiirde 

2 Muallim Naci'nin dini eserleri ve dini tiir
leri hakkında bilgi ve Örnek için hkz. Fevziye A. Tan
selı Muallim Naci'nin dini eserleri: Diyanet işleri 
Başkanlığı Dergisi, Ank. 1 96 1  ve Tanzimat Edebiya
tında dini tiirler Ank. 1 962, s. 2 1 -36 

s Muallim Naci'nin a) Fransızca'dan, b) Arap
ça ve Farsça'dan yaptığı tercümelerin, hemen tama
miyl .. kaliteli eserler olması, dikkati çeker. Bu tercü
melerin kıymeti ve muvaffakıyeti hakkında ileri sü
rülen fikirlerle bunların birer listesi için bkz. Fevzi
ye A. Tansel, M. Eğ. 8. Tercüme dergisi c. 4, sayı 
2 2 ,  Ank. 1 943 c. 1 0  sayı, 5 6  Ank. 1 95 3 .  
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bunu bütünleyen cihet, bu şiirlerin tam bir Türk 
Arazu'na doğru yeni bir hamle teşkil edecek kudrette, 
metin ve ahenkli oluşudur. 

Ayni eserlerin, o devir için çok mühim ve şuurlu 
bir milli vasıf taşımaları ise Muallim Naci'nin her
şeyden önce milli oluştaki ehemmiyeti çok iyi idrak 
etmesindendir. Naci, bu şuuru, Şark'la Garb'ı sala
hiyetle karşılaştırabilecek bir mukayese kabiliyetine ve 
böyle bir bilgiye sahip olmasına borçludur 1 •  

* 

Muallim Naci, şiire, 
Şiir Kitabları daha _çocukluk sene-

lerinde, henüz Kur
an'ı hıfzetmeğe koyulduğu yıllarda başlamıştır. İlk 
şiirlerini, Varna'da iken Rusçuk'da intişar eden Tuna 
gazetesinde neşretmiştir. Bunlardan kalem redifli 
kasidesi bir ayrı basım halinde gazetenin okuyucularına 
dağıtılmıştır. 

1 Fevziye A. Tansel Muallim Naci'nin eserle
rinden ibareler alarak, muharririmizin bu mühim ceb
hesini çok iyi tanıtmıfbr. Onun bu husustaki yazısını 
ehemmiyeti dolayısıyla, buraya (kısaltarak) alıyoruz: 

"Naci'ye göre, Bir milletin ferdlerinden her
hangisi, her neye teşebbüs ederse etsin, o işde göz
den ayırmaması lazım gelen şey milliyetin muhafaza
sıdır. Her millet milliyetini muhafaza ederek terakki 
aramalıdır. (Muallim Naci, Şöyle böyle, lst. 1 302, 
s. 68) Naci İran mukallidliğinin, edebiyabmızın inki
tafına engel olduğunu teslim eder. Garb edebiyatına 
körü körüne tapmayı da ayni nispette tehlikeli bu
lur. Garb edebiyab, taklide fayan olabilir. Çalı11rsak 
biz de bu yolda değerli eserler verebiliriz. Ancak 
mukallidin, gÜZel'i çirkin'i ayırd edebilecek, milli gö
rüşten mahrum bulunması hiç bir zaman caiz olamaz. 
(Mccmua-i Muallıim No. 2 0, 1 O Şubat, 1 30 3 )  

Bizim için e n  doğru yol, şuurlu olarak, her iki 
edebiyat mahsullerinden de faydalanmaktır. Şark 
eserleri arasında, Garb'in pek beğendiğimiz eserleri 
derecesinde, Örnekler vardır. Fakat bazen Şark ede
biyab o kadar hicvediliyor ki hakikate vakıf olma
yanlar, Farisi öğreniminin (beyhudeliğine inanıyor
lar.) Halbuki İran edebiyatına ait kitaplann bir 
haylisinden istifade edebiliriz. 

Mesela La Fontain'e ait: "Bir çobanın dağda 
bir sürü keçisi vardı. Kendisi pek ziyade tamahkar
dı. Herkese süt satardı. Fakat süte çok su katardı. 
Bu ıuret-i hiylekarane ile para kazanırdı. Gerçekten 
kar ediyorum sanırdı. Bir gün dağın tepesinden azim 
bir ıel inerek sürüyü önüne katb, takımıyle götür
dü, afağı attı. Çoban fevkalade gamnak oldu. O za
man iıe vakıf olanlardan birisi ona dedi ki: Gördün 
mü? İşte süte katbğın sular toplandı, bir sel oldu, 
geldi ıürünü toparladı götürdü !." F ıkruı ne kadar 
ibret vericidir, değil mi? Evet ama yanılıyorsunuz. 
Bu fıkra Lafotaine'in değil, ondan Üç asır Önce ya
fayan Husrev-i Oehlevi'nindir (Bkz. Muallim Naci ve 
Tercüme dergisi c. 4, sayı: 22, s. 239 Ank. 1943) 
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Naci'nin ilk şiir kitabı, Varna Rüşdiyesinde mual
limlik yaparken Ruhi-Ziya Paşa yolunda nazmettiği 
Terkib-i bend-i Mualliın Naci adlı 8 sahifelik eser
dir. Bu eser Tuna Vilayeti matbaasında, 1874'de 
basılmıştır. Şark edebi kültürünün 8 bende sığdırıl
mış kuvvetli bir kompozisyonu halindeki bu manzu
mesinde Naci : 

Üstad-ı suhandir biliriz Hazret-i Rühi 
Muhtarımız amma ki bizim Mir-i Ziya'dır 

beytini söyleyerek, Ruhi ve Ziya Paşa'ya tam bir 
san'at terbiyesi içindeki saygısını gösterir. 

Fakat Muallim Naci'ye memleket ölçüsünde bir 
şöhret sağlayan ilk şiir kitabı Ateşpire'dir. (İst. 
1884 - 1886) şairin meşhur Tevhid manzumesiyle 
başlayan bu küçük boyda 72 sahifelik kitabda ikinci 
şiiri Kaside başlığını taşıdığı halde: 

Katmam söze şiirine evham 
Yoktur o cihette piç ü tabım 
Hak-gUlığa vardır intisabım 
Ma'lumu ne lazım etmek i'lim 

dörtlüğünde görüldüğü gibi Yeni tarzda Sarma ka
fiye ile kafiyelenmiş kıt'alar halinde terennüm edil
miştir. Şairin : Kebuter, Kuzu, Şim-ı Garibin, 
Feryad, Dicli gibi tanınmış şiirleriyle, Victor Hu
go'dan Maynard'dan, Parny ve Alfered Musse 
gibi Fransız şairlerinden tercüme ettiği şiirlerin bir 
kısmı yine bu kitabdadır. Ateşpare'yi takibeden şiir 
kitabları Şerire (1885) Fürizan'l885 dır. Bu kitab
larda gerek şekil gerek muhteva bakımından Divan 
tarzı şiirler sıralanmıştır. Bunlar Naci'nin gittikçe 
daha selahiyetle söylediği Terbi'ler, kıt'alar, rübai, 
şarkı ve bilhassa gazel'lerdir. Bununla beraber ayni 
şiirler içinde, ya yaratıcı söyleyiş, yahud şiirin iç alemi 
bakımından yeni olan manzumeler de vardır. Onun 
Görün redifli mühim gazeli Fürı1zan'dadır. Türk 
aruzu ile, yerli söyleyişde bir merhale değerindeki 
Köylü kızlann şarkısı'da yine FürUzan'dadır. 

Naci bir kısım şiirlerini de Sünbüle adlı küçük 
kitablarının birincisinde toplamış (1890) dır 2• 
Yadigir-ı Naci isimli son kitabı ise Naci'nin vefa
tından sonra, gazete ve mecmualarda kalan şiirle
rine, çocukluğunda söylediği şiirlerin de ilavesiyle 
Şeyh Vasfi tarafından neşrolunmuştur. {1896) 

Naci'nin diğer manzum ve dramatik bir eseri 
Hamiyet yahud Musa b. Ebi'l Gaazin'dır. Bu 
eserin mevzuu, İslam Tarihinden alınmıştır. Şairin : 

İttihad olsa kalb-i milletde 
Hiç olur mu zeval devletde 
Mülke afet şikak-ı millettir 
Rılh-ı mülk, ittifük-ı millettir 
Ayrılan millet ittihadından 
Kessün ümmidini muradından 

gibi bilhassa son beyti çok sık hatırlanan söyleyişleri 
bu eserind�dir. Bu eserin Mılsa'nın kahramanlığı vas-

2 Sünbüle'nin ikincisi, nesir kısmı ( 18907'dır. 
Üçüncüsü ise Ômer'in Çocukluğu adlı habralar ki
tabıdır. ( 1890) 
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fındaki 8 beyitlik bir parçası Recaizade'nin Talim-i 
Edebiyatına seçilen örnekler arasındadır. (s. 301) 

Yine manzum bir eser olan Ertuğrul Bey Gaazi, 
Kayı'ların Anadolu'ya gelib, Oğuz Türklerine ebedi 
vatan kuruluşlarının ilk safhalarını anlatır. Eser milli 
vasıflarla zengin, millii tarihe hürmet duygularıyla 
değerli bir manzumedir. (Hazine-i Fünun, 8-1 5  Eylül 
1894) 

Zitü'n-Nitıikayn adını verdiği, klasik Fransız 
Tragedi'lerini hatırlatan diğer, eserinin de mevzuu, 
yine İslam Tarihinden alınmıştır. Zitü'n-Nitikayn 
Hz. Ebubekir'in kızı Esma'nın unvanıdır İst. 1 889) 

* 

Muallim Naci'nin mensur eserlerinin mühim bir 
kısmı, küçük çapta kitablardır. Sayıları hayli ka
barık olan bu eserler, te'lif ve tercüme olarak, çeşidli 
mevzularda ve çeşidli ilmi, edebi nevilerde yazıl
mıştır. 

Bunlardan Demdeme adlı eserden evvelce bah
setmiştik. Diğer eserlerinden : Yazmış bulundum, 
İ'caz-ı Kur'an, Şöyle böyle, Mektublarını, Muanı
nıi-yı ilihi, Mualliın., Elifbi-yı Osmini, ve Ta
linı-i kıraat, Mekteb-i edeb, Sinihitü'l-Arab, 
Emsil-i Ali, Nevadırü'l-Ekibir, Hikemü'r -Ri
fM, Hulasatü'l-İhlis, Mütercem, Sinihitü'l-Acem 
Veziif-i Ebeveyn, intikaad (Beşir Fuad'la müş
terek), Ubeydiyye, NunıWıe-i Suhan, Mehmed 
Muzaffer Mecmuası, Osmanlı Şiirleri Esimi, 
adlı kitabların intişar tarihleri, ve haklarında kısa 
bilgiler için T.İ.An. Naci mad. bakılmalıdır. 

Umumiyetle ( 1884 - 1890) yıllarında neşredilen 
bu eserlerden başka; Hurde-Füruş, müellfin Farsça 
şuera tezriklerinde rastladığı bazı kıt'a, rübai ve be
yitlerin, fasih tercümeleri, hikayeleri, izahları ve tah
lilleri halinde yazılmış, 48 sahife tutarında, zevkli ve 
original bir eserdir. ( 1885) uyandırdığı iyi tesir dola
yısıyle, buna benzer bir eser Şemseddin Sami Bey 
tarafından Hurde-çin adıyle yazılmıştır. Naci'nin 
yukarda adı geçen Nunıune-i Suhan isimli eseri de 
Hurde - furuş'a benzer bir uslubla ve bir İran Ede
biyatı Antologisi çeşnisinde yazılmıştır. 

Naci'nin diğer bir mensur eseri Sünbüle İst. 1889' 
dir. Birinci bölümü şiirlere tahsis edilen Sünbüle'nin, 
ikinci bölümünde dikkate değer parçalar, şairin ; 
Victor Hügo, Shiller, Gilbert, Lamatine, Le
conte deLisl, Racine gibi garb şairlerinden nesirle 
iktibas ettiği yazılardır. 

Sünbüle'nin üçüncü kısmı, devrinin en sade ve 
güzel bir Türkçesi ile yazıldığı herkesçe teslim edilen 
Ömer'in Çocukluğu'dır. Nfıci'nin çocukluk hatı
ralarını ihtiva eden, bu eserden, yukarda muharririn 
hayatı bölümünde bahsedilmiştir. 92 sahife tutarındaki 
bu hatıralar, şu cümlelerle son bulur : 

"Bu hatıraları niçin yazdığımı sorsalar, belki de 
hiç cevap vermeğe lüzum görmem. Arzu ettim, yazdırr. 
Diyelim ki ; bu da bir nevi çocukluktur." 

TÜ RK EDEBİYATI TARİHi 

Onun, Muhiberit ve Muhiverit adlı Sünbüle 
eb'adında, bir başka kitabı, Ahmed Midhat Efendi 
ile müşterektir. (İst. 1884) bu kitab da, önce hayli 
resmi hitablarla başlayan, kısa zamanda çok samimi 
bir ifade alan, karşılıklı mektublar, evvela T•:rcüman-ı 
Hakikat'te neşredilmiş, sonra kitab haline getirilmiş
tir. Naci'nin mektublarında, hayatına dair mühim 
bilgiler ve çizgiler vardır. Bu mektublar, her iki mu
harririn de hayata, aşka, dile, edebiyata dair fikirle 
riyle zengindir. 

Şairin diğer bir kitabı Medrese Hatıraları 
isimli eseridir. Kitabın ön sözünde : ,,Bu parçalar 
ekseri alem-i teallümüm (öğrenme aleminin) medrese 
cihetinde geçirdiğim, zamanların hatıralarını oldu
ğundan evvela hatırıma gelen, Medrese Hatıraları 
oldu. Müşkül-pesentlik edip başka unvan aramağa 
kalkışmadım".  diye yazdığı satırlar, onun Medrese'de 
öğrendiklerine karşı bir minnet duygusundandır. Çün
kü eser hatıralara da yer vermekle beraber, bir hatı
ralar kitabından ziyade, medrese'de öğrenilmiş bil
hassa tarihi ve edebi bilgiler kitabıdır. Bu bilgiler 
arasında bulunan, Şiirde Rübii bahsi gerek Rübai, 
gerek rübai vezinleri ve bunların incelikleri hakkında 
kıymetli bir yazıdır. Gülgün başlıklı diğer bir yazı, 
şairin Divan şiirinin inceliklerini ve eski toplantı
larda bu İncelikler etrafında yapılan zarif konuş
maları hikaye edişi bakımından mühimdir. Bütünü 
ile Mederese Hatıraları, yine Ömer'in Çocukluğu'na 
ve Muhaberat ve Muhaverat'a benzer bir lisanla mev
zuun müsade ettiği ölçüde, sade dille yazılmış bir 
eserdir. 

Naci'nin Mekteb-i Sultani talebesi için yazdığı 
Osmanlı Şiirleri ( 1 890) ve İslam milletleri arasında 
yetişmiş 850 tarihi simayı elifba sırasıyle tanıtan Esi
mi, ( 1 890) adlı ansiklopedik eserleri, kendi devri için 
lılzumlu ve faydalı birer araştırma mahsulüdür. 

Fakat onun edebiyata dair en sağlam bilgilerle 
tertiplediği, diğer sistemli bir eseri, bilhassa Türk ede
biyatında kullanılan edebiyat terimlerini bir araya 
toplayan lstılahat-ı Edebiyye adlı salahiyetli kita
bıdır. 

Divan Edebiyatından beri, Türk Edebiyatında 
ananevi bilgi ile kullanılan türlü nazım şekilleri, kafiye 
çeşidleri, uslub incelikleri, şiir ve edebiyat san'atları, 
cinaslar, v. b. 253 madde üzerinde Yerilen bu bilgiler, 
bu gün de edebiyatımızın en sağlam müracaat ve 
araştırma kaynakları arasındasır. 

Ayni eserde Naci'nin mese la kaside'yi tanıtırken 
söylediği şu sözler, onun talebesine edebiyat bilgileri 
verirken ne kadar yeni ve ne ölçüde tarafsız olduğunun 
delilleri arasındadır : 

"Şimdilerde Nef'i tarzı kaside söylemek 
beyhude külfet addolunuyor ; Nef'i nin :modası 
geçti deniliyor. Sahiden geçti. Yeni Edebiyat 
tarzı şiirin tabiatına uygun bediyi-i fikriyye 
musavveri olmak lazım geleceğini meydana 
koydu. Bundan böyle Nef'i mesleğinin geri dön
mesi kabil değildir. Fikirlere bu derece tahavvül 
geldikten sonra, ömrünü elli, altmış yeknasak 
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kasideyle sekiz, on gazelden ibaret bir mecmua 
meydana getirmek uğrunda sarfedecek, muk
tedir bir şair buhnak nasıl mümkün olur? Bun
dan böyle yetişecek şairlerimiz, bedayi-i fikriy
ye, ne gibi şeylerden ibaret ise bize onları gös-
terecek ve fakat garb edebiyatından feyizlen 
me adına ; 

Divanece sözler mi demektir edebiyyat 
Dedirtecek, manasız lakırdılar söylemek sev
dasında bulunmayarak, milletimize gerçekten 
hizmet edeceklerdir." (s. 164) 

İçtimai hayatın en büyük şairlerimizi dahi zaruri 
kasideler söylemek mecburiyetinde bıraktığı gizli ten
kidi mahiyetindeki, bu sözler edebiyatta yenilik ölçü
sünün de şuurlu ifadesidir. Naci'nin edebiyat san'a
tında millete hizmet vazifesi araması ise, onun diğer 
ehemmiyetli bir cebhesidir. 

Naci'nin son kıymetli eseri, Bugün Lugat-ı Naci 
diye anılan ve Türkçede kullanılmış veya Türkçeleş
miş, Arab, Acem asıllı kelimelerin en doğru manala
rını ihtiva eden tanınmış lugat kitabıdır. Naci bu ki
bı Fetva kelimesine kadar yazıb bırakmış ve kitab 
müellifin vefüfından sonra Müstecabizade İsmet 
bey tarafından tamamlanmıştır. İsmet bey ayni eserin 
Naci kelimesini izah ettikten sonra, kitaba bir de Naci 
maddesi eklemiş ; burada Naci'nin hayatı ve eserleri 
hakkında derli toplu bilgiler vermiş ve Muallim Naci'
nin bir de portresini çizmiştir. Buna göre : «Naci, uzu
na yakın boylu, boyu ile mütenasib vucudlu, semizce, 
açık alınlı, şehla gözlü, top çehreli, siyah saçlı siyah 
sakallı idi. Çehresi daima mütebessim görünürdü." 

Naci'nin Heder isimli bir tiyatro denemesi de var
dır. Ayrıca,Emile Zola'dan tercüme ettiği Therese 
Raquin adlı roman tamamlanmamış olarak neşredil
miştir. ( 1888) 

Varna'daki hocalığından sonra, Galatasaray Sul
tanisi ve Hukuk Mektebindeki Edebiyat muallimlik
leriyle muallim sıfatını hakkıyle kazanan Naci, yaşa
dığı devrin birçok edibleri tarafından hakiki bir üstad 
kabul edilerek tazım olunmuştur. Naci gerek sade ve 
samimi nesri ile, gerek aruzla Türkçe söyleyişe verdiği 
kuvvetli ahenk ve salabetle nihayet zaman zaman 
hakiki şiir iklimlerine giren şiir anlayışı ve söyleyişi 
ile, kendinden sonrakiler kadar kendi devrindekilere 
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de örnek olmuştur. Şairin ölümünden sonra Naci aleh
darlığını bir meslek ve bir gelenek haline koyan Servet-i 
Fünun ediblcrinin mühim bir kısmı üzerinde Naci'
nin ciddi tesiri vardır. Bilhassa Tevfik Fikret'in na
zım uslubunun teşekkülünde Naci tarzı ifadenin tesiri 
aşikardır. Naci, Fikret'den sonra diğer bir büyük 
şairin Mehıned Akll'in de söyleyişde üstadı olmuştur. 
Mehıned Akll'in Darülfünun'daki ilk dersinde Naci'
nin meşhur Tevhid şiirini okutması, bu kadırşinas
lığın ifadelerindendir. Fakat şiirde Muallim Naci'yi 
üstfıd edinen daha mühim bir şair Yahya Keınil'dir. 

Yahya Kemal, el yazısıyle hatıralarında daha 
Üsküb'de iken Muallim Naci'nin Ateşpare'sini şera
resini Fürilzan'nı elde ettiği bu şiir kitablarındaki bir 
çok şiirleri ezberlediğini bildirir. «Muallim Naci'nin 
Şeraresini buldum ve bütün hevesimle ona sarıldım. 
O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken, eski, 
şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine 
varıyorum. Nad'nin : 

Bakmayın bağda fevvareye dildare bakm 
Dalmayın Kevser'e Firdevs'de didare bakm 

Gazelini tahmis ettim." ; «Recaizade Ekrem Bey'in 
üç zemzeme'sini de okuyorsam da yine meylim Mual
lim Naci'ye idi ." "Mehmed Celal'in şiirlerinde, kadim 
tarzda hissetmediğim, yağmurlar, bulutlar� adalar, 
sonbaharlar, dikkatimi cezbediyordu. Lakin anladığım 
ve sevdiğim şair Naci idi. Naci ismi bile kalbime bir 
yakınlık hissi veriyordu." gibi sözleriyle Naci'ye karşı 
duyduğu hayranlığı bir şükran borcu gibi ifade etmiş
tir 1 •  

XX. asır Türk edebiyatının en kudretli üç büyük 
şairi üzerinde böylesine müspet tesir uyandıran Mual
lim Naci'nin Türk Edebiyatındaki hizmetinin ölçüsü 
yalnız bu hakikatle tayin edilebilir. Yine bunun için
dir ki bilhassa gazel tarzındaki Naci Mektebi, bu şai
rın vefatından sonra uzun yıllar devam etmiştir 2• 

Nihad Sami Banarlı: Yahya Kemal'in Hab
raları İst. 1960 s. 72 ve 74. 

Muallim Naci H. gerekli bibliyoğrafya bu 
bahis içinde verilmiştir. Aynca T. İ. An., c. 8, 

s. 2 1 .  

Bir Örnek Köylü Kızlarının Şarkısı 

Nitanlı Kız 

Tepeden nasıl iniyor bakın 
Şu kızın nişanlısı şanlıdır, 
Yaradan nazardan esirgesin, 
Koca dağ gibi delikanlıdır. 

2 
Fese bak, fese, ne güzel de al, 
Ne 'de hoş belindeki morlu pi 
Demedim ya ben sana ba'k da kal 

O kadar da bakma ziyanlıdır. 
3 

Ne kadar kızardın, aman, aman 
Neden öyle başına çıktı kan, 
Beri gel 1 Bayılma a 'kız heman 1 
Yüreğin de pey helecanlıdır. 

4 
Yakışı,klıdır seviyor cihan, 
Anı ben de çok severim, inan 
Benim olsa bari şu kahraman 
Olamaz ne çare nişanlıdır. 

5 
Ne darıldın Ahmed'in oynaşı 
Darılır mı adama kardaşı, 
Sana benziyor şu 'dağın başı, 
Ne zaman bakılsa dumanlıdır. 

6 
Somurtup oturma darıl da git 
Bizi ihtıyara şikayet it 
Beni istemekte olan yeğit, 
Daha şanlıdır daha anlıdır: 

(F\ıruzan) 
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TÜRK EDEBİYATI'nın 

Kadın San'atkarları 

Türkiye'nin Avrupa medeniyeti çerçevesine gırı
şi, Türk kadınına, topluluk hayatında olduğu kadar, 
fikir ve san'at, hatta ilim ve fen hayatında da kendi 
kabiliyetini meydana koyma imkanı vermiştir. Bu im
kan Türkiye'nin yeni dünya medeniyeti ile anlaşma 
tarihine uygun bir tempo içinde gelişmiştir. 

Gerçe Türk halk kitleleri arasındaki zengin ve ta
rihi şiir ananesi ve halk kültürü, çok eski devirlerden 
beri, kadınlar arasında da saz şairleri, aşık şairler ye
tiştiriyordu. Kerem ile Aslı, Aşık Garib ve benzeri 
halk hikayelerinde görülen, kadın, erkek karşılıklı 
şiir söyleşmeleri, bu hikayelere tabii hayattan aksetmiş, 
kuvvetli çizgilerdir 1• Türk kadınları tarlalarda çalışır, 
tezgahlarda halı dokur, gergeflerde iş işler, dere kena
rında çamaşır yıkarken, kısaca iş ve eğlence hayatla
rında çeşidli maniler terennüm ederlerdi. Yavrularına 
ninni sevdiklerine türkü çocuklarına masal, askerleri
ne destan ve şehidlerine ağıt söyleyen kadın şairler 
çokdu. 

Diğer tarafdan, saraylarda, konaklarda, devrin 
aydınlarının evlerinde yetişen bir kısım kadınlarımızın 
da, buralarda yaygın ve ananevi bir hayatı olan Divan 
şiiri tarzında şiirler, bilhassa gazeller, söylediklerini 
daha evvelki bahislerde görmüşdük. Kuvvetli dil bil
gileriyle ev ve aile dilinden alınmış deyimlerle zengin 
Türkçeleriyle, bu kadın şairler, içinde yaşadıkları 
tarihi hayatın türlü sahnelerini şiire işleyebilir, edebi
yata getirebilirlerdi. 

Bu devir kadınlarının elbette şiir mısra'ları, ic
timfıi hikayeler, aşk ve hicran sahifeleri haline konula
cak, elemli duyguları, tatlı ve acı maceraları ve çok 
original bir hayatları vardı. 

ı Prof. Fuad Köprülü'nün Kö rösi Csoma 
Archivum ( 1 -3 1 922) de Şeyyad Hamza'ya dair neş
rettiği Örnekler, Anadolu'da daha Xlll. asırda erkek
leriyle nani yarışı yapan kadın tairlerin bulunduğu
nu haber vermektedir. Yakın asırlara ait saz şairleri
miz ve eserleri hakkında ise Sadeddin Nüzhet'in 
Halk tairleri, Birinci kitap, Konya, 1926 adlı eseri
ne bakılmalıdır. 

Onlar, mesela, harem hayatının türlü sahnele
riyle, bazen neş'eli ve hareketli, bazen ağırbaşlı ve 
hazımlı olmak ananesindeki, ortaklı, cariyeli alemle
riyle velhasıl harem ananesiyle örülmüş, zengin ve 
meraklı eserler yazabilirlerdi.  

Fakat bu devrin ve bu çerçevenin kadın şairleri, 
çok kere, tıbkı erkekler gibi Klasik şiir gelenekleri 
içinde kalmışlardı. Bu çevrelerde esasen nadir yetişen 
bu şair kadınlar da mey'den, meyhane'den, sofilik'den 
dem vurmuş, gazeller, musammatlar, kıt'alar ve şar
kılar söylemişlerdi 2• 

Bunun tabii neticesi olarak Zeyneb Hatun'dan 
beri Mihri gibi Fıtnat, Leyli şeref hanımlar gibi 
Adile Sultan gibi 3 en tanınmış kadın şairlerimiz, 
mensub oldukları Divan Mektebi'nin klasik kaideleri 
içinde; kadınlıkları hissolunmakla beraber, yeter dere
cede original olabilme imkanını bulamamışlardır. 
Kadın şairlerimiz içinde, Divan söyleyişine Tanzimat 
yıllarında bile devam eden Sırri (1814- 1877) gibi 
Maide ( 1830 - 1881) gibi Hatice Nakiye (1845 -
1898) gibi, Trabzonlu Fıtnat (1842 - 191 1) ve Mih· 
şih (1864 - 1933) v. b. gibi daha birçok isimler vardır. 
Bunların Arabça, Farsça bilenleri ve divan tertib ede
cek derecede devamlı şiir söyleyenlari az değildir. An
cak bütün bu ince kadın duyguları, klasik şiirde her 
hangi bir hamle yapabilmekten uzak kalmış ve gök
kubbede bir hoş sacla bırakacak, unutulmaz mısralar 
haline girememiştir. 

Buna mukabil; 
Daha Tanzimatın ilk yıllarında Türk aydınları

nın, Fransızca öğrenmek ve çocuklarına Fransızca 
öğretmek, heves ve ihtiyaçları genişleyince, münevver 

2 iV. Murad'ın kadınlarından Afifo Sultan gi
bi, saray kadını olduğu halde halk tarzı tiirler söy
leyen ve şiirinde tarihi çizgileri bulunan, bir kadın 
şairimizin varlığı bilinmekle beraber (bkz. Köprülü 
Tarih Encümeni Mec. 20) eseri saray ve konak ka
dınlannın daha çok Divan tarzında şiir söyledikleri 
bilinir. 

a Kendi bahislerine bakınız. 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ailelerin, konak ve yalılarında bir Avrupai edebiyat 
merakı başlamıştır. 

xıx. asrın ikinci yarısında yetişen genç kızlarımız 
arasında Fransız mekteplerinde okuyanlar, Fransız 
şair ve ediblerini daha çocukken tanıyanlara rastlanır 
olmuştur. Fransız kadın muharrirleri yanında, hayat
larının bütün detayları meraklı bir hava içinde, dil
lerde ve kitablarda yer alan, birçok Fransız şair ve mu
harrirleri bilhassa şahsi maceralarıyla alaka çeken 
romantikler; yeni Türk kadınları tarafından çabuk 
tanınmıştır. 

Ayni yıllarda, Namık Kemal gibi, Ahmed Cev
det Paşa gibi, Recaizade Ekrem ve Hamid gibi Tanzi
mat ediblerinin şiirleriyle ve fikirleriyle beslenen kadın
larımız, hatta bizzat bu yazarların aile muhitinde 
yetişen kadın ediblerimiz vardır. 

Kadınlar kendi iç alemlerine daha değişik şekil
de cevap veren ; yaşanılan hayatın nice alaka çekici 
vak'alarını ve sebeblerini edebiyata tafsilatıyla akset
tiren, batı san'atına, bilhassa bu san'atın eserleri vası
tasıyla tanıdıkları Avrupai hayata merak salmışlardı. 

Kısaca Türkiye'nin yeni hayatı, Avrupai edebi
yatı tanıyan ve o yolda eser vermeğe başlayan, kadın 
şairler ve kadın muharrirler yetişmiştir. Bununla bera
ber ayni kadın şair ve muharrirler, gerek dil ve söyle
yiş gerek zevk ve kültür ve inanış bakımından klasik 
ve ananevi Türk edebiyatı ile Türk-İslam terbiyesin
den kopmuş değillerdir. 

Nigar Hanım 
(1862 - 1918) 

* 

XIX. asır Tür� edebi
yatında Avrupai eserleriyle 
de tanınmış ilk, kadın şair, 
Macar Osman Paşa'nın kızı-
dır. Osman Paşa, (1825 -

1898) 1848 Macar ihtilalinden sonra, Türkiye'ye 
sığınan, Türk ve Müslüman olan, bir askerdir. 
Bizzat Nigar hanım tarafından ifade edildiği gibi : 
"Memleketimize elli yıl hizmet etmiş, iki defa gaazi 
olmuş"dur. Nigar Hanımın annesi de keçecizade 
Fuad Paşa'nın mühürdarı Nuri Bey'in kızı ;Emine 
Hanımdır. 

Edebiyat aleminde Nigar binti Osman imza
sıyla tanınan Nigar Hanım, Kadıköyünde Fransız 
mektebinde okumuş, ayrıca hususi hocalardan desr 
görerek, Fransızça'dan başka Arabea, Farsça, Almanca 
ve Rumca öğrenmiştir. İzdivaç hayatında mes'ud ol
mamış ve evlendiği erkeklerden ayrılmak zorunda kal
mıştır. Alman edebiyatında Heine'yi Fransız edebi
yatında Hugo'yı Lam.artine ve Musset'yi okuyup 
sanatları hakkında müsahabeler yapacak kadar iyi 
anlayan Nigar Hanım, Türk Edebiyatından da Fuzuli, 
Nedim, Şeyh Galib, Kemal ve Hıiınid, gibi eski ve 
yeniTürk klasiklerini ciddi bir şekilde okumuş bulunu
yordu. Bunlar arasında hayranı olduğu iki büyük şair 
Musset ile Fuzuli idi. Nigar hanım yazın hisar'daki 
yalısında, oturur, kışın Şişli'deki konağında yaşardı. 
Her iki evinin de salonlarında salı günleri yapılan 
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Nis&r Hanım 

edebi toplantılarda, devrin Türkiye'li hatta Avru
pa'lı ilim san'at ve sosyete adamları bulunurdu 1• 

Şair Fransız ediblerinden Paul Bouget'yi, Sully 
Prudhonııne'u Pier Loti'yi şiirlerini ve diğer eser
lerini Carmen Sylva imzasıyla yazan Romanya 
Kraliçesi Elisabeth'i bizzat tanımıştı. İtalyan veli
ahdi prens Victor Emanuel'le İstanbul'da İsveç 
kralı V Gustave'la Fransa'da görüşmüştü İstan
bul'daki kabul günlerinde ve ziyaretlerinde çok kerre 
Osmanlı Şehzadeleriyle, Sultan hanımlarla ve diğer 
yüksek zümre insanlarıyla görüşüyordu. Alnımın 
Yazısı adlı 20 defter tutarındaki günlük hatıralarında 
bu ziyaretlerin ve bu tanışmaların hikayeleri vardır. 

Sultan Abdülhamid idaresinin Hidemat-ı kale
miyye tertibinden, 1 5  altun maaş bağladığı Nigar 
Hanım, birinci Dünya Harbi yıllarında geçim sıkın
tısı çekmiş hatta devrin diktatörü Enver Paşa'ya mek
tub yazarak bir mikdar pirinç istemek zorunda kalmış
dı. 1918 de tutulduğu tifus hastalığından kurtulama
yarak Şişli Eftal Hastahanesinde vefat etti. Rumeli 
Hisarındaki Kayalar kabristanına gömüldü. 

Nigar Hanım, Rumeli Hisarındaki yalısından, ken
di tek çifte yahud iki çifte kayığına binerek, yaşmaklı, 

ı Bu salonlara devam edenlerden biri de me,. 
hur Macar Türkologu Dr. Kunoş'dur bak: Türk Halk 
Edebiyatı muderria Dr. Kunaş lst. 1 925 S. 98. 
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feraceli bir Türk hanımı kıyafetiyle Boğaz ve Mehtab 
gezintileri yapardı. Yalısına Recai Zade Ekrem ve 
Abdülhak Hamid gibi devrin büyük edebiyatçıları 
gelirdi. Şiirden edebiyattan başka resimden de anlar 
hem Türk hem batı musikisini bilir, güzel piyona 
çalardı. Şiirlerini hanımlara mahsus gazetede neşre 
derdi. Hatıralarını Aşiyan Müzesine üçüncü oğlu Salih 
Nigar Keramet bey hediye etmiştir. Madam de Go
zieres tarafından yapılmış yaşmaklı bir resmi Top
kapı saray'ı galerisindedir. Nigar Hanım hakkında 
Fuad Köprülü'nün (Yeni Mec. il.  4. 1 91 8) Süleyman 
Nazif'in (Servet-i Fünun, 2 1 .  X. 1 926 Abdülhak Şi
nasi Hisar'ın Türk Yurdu, Aralık, 1 956 s. 444 (Ruşen 
Eşref Ünaydın'ın (Nigar bint-i Osman Hanımefendi 
İst. 1 9 1 9) ve Yahya Kemal'in (Edebiyata dair, 
İst. 1971)  dikkate değer ve takdirkar yazıları vardır. 
Süleyman Nazif'in kadınların Abdülhak Hamidi diye 
vasıflandırdığı Nigar Hanım, çok sayıda şiir söylemiş ; 
şiirlerinin Avrupai olanları yanında Divan tarzında 
söylediği gazeller de yer almıştır. San'atının en canlı 
ilhamlarını vatanının bilhassa İstanbul Boğazı'nın eşsiz 
güzelliklerinden aldığını söylenen Nigar Hanımın şair 
benliğinin teşekkülünde, babasının bir müzisyen olu
şunun da tesiri vardır. Fakat bu kadın şair, şiire karşı 
daha derin bir alakayı, sık sık güzel şiirler okuyan 
annesinin hisli benliğinden tevarüs etmiştir 1• Daha 
çocuk denecek yaşlarda iken romantik Fransız şairi 
Musset'ye ve büyük ıstırab şairi Fuzuli'ye hayran 
oluşu, onun kendi şiirlerini de aşk, ıstırab, his ve hayal 
unsurlarıyle öğreneceğini haber vermekte idi. Nigar 
bint-i Osman'ın diğer mühim bir hususiyeti şiirlerinde 
öteki kadın şairlerin özendikleri, erkekçe duygulardan 
ayrılarak, kendi cinsinin hassasiyetini ifade etmiş ol
masıdır. Şefkatli bir anne olarak çocuklarını yetiştir
me gayreti içinde bulunan Nigar Hanım, hayatının 
bütün parlak görünen dış alemine rağmen derin ıs
tırablarla örselenmiş bir şairdir. 

Tanburi Cemil Bey tarafından Şehnaz Şarkı 
olarak bestelenen : 

Feryad ki feryadıma imdad edecek yok 
Efsiis ki gamdan beni ıizad edecek yok 
Te'sir-i muhabbetle yıkılmış, müteellim 
Virane dili bir dahi abad edecek yok 
Yarab ne içün zar Nigar'ı şu cihanda 
Naşad edecek çoksa da dilşad edecek yok 

gazeli onun bu hicranlı hayatının da bir bestesi gibidir. 
Leylıisaz h anım tarafından bestelenen : 

Mani oluyor hıilimi takrire hicabım 
Üzme yetişir üzme firakınla harabım 
Selboldu sükiinum beni terk eyledi habım 

, Üzme güzelim üzme firakınla harabım 
mısr'alarıyle hareketli Hicazkar şarkı da onun yukar
daki gazeli gibi hala dillerde d ol aşan söyleyişlerin
dendir. 

Nigar Hanım'ın ilk eseri Efsiis'da daha çok, eski 
tarz şiirler toplanmıştır. (1887) Ayni kitabda mensur 
parçalar, Hamid ve Ekrem tesiri ile söylenmiş, daha 

Bkz. Ruten Eşref, Diyorlarki; lst. 19  

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

yeni şiirler de vardır. Teknik bakımından hayli kusurlu 
olan bu şiirlerde aşk, hicran, duyguları, tabiat güzd
liklcri karşısındaki duygulanmalar ve annelik şefka tini 
terennüm eden söyleyişler dikkati çeker. Eserin 2. 
cildi 1891 de çıkmıştır. 

Şairin ikinci eseri Niran ( 1 896) d ır. İçinde, Fran
sızca'dan tercüme edilmiş hikayeler ve şiirler de bulu
nan bu küçük eserde dil daha düzgün, şiir iklimlerine 
giriş daha ümid vericidir. Şairin üçüncü ve en beğe
nilen kitabı Aks-i Sada ( 1 900) . Aks-i Sada'da 
söyleyiş daha yeni ve olgun, şiire mevzu olan duygu 
ve düşünceler daha çeşidlidir. Bu eserde Servet-i Fü
nun devri şairlerinin tesiri görülür. 

Nigar hanım'ın diğer bir eseri Safahat-ı Kalb ; 
nesirle yazılmış aşk mektubları kitabıdır 2 •  

* 

Vatanını samimi bir vatanperverlikle seven Nigar 
Hanımın son şiirlerinden biri de Çanakkalc'de Türk 
ordusu için söylediği manzumedir. Bu manzumenin 
ilk iki kıt'ası ve bu kıt'alarda kullanılan kelimeler, 
bu hususta bir fikir vermeğe yetecektir. 

Secaatinden olur lerzeda r-ı ye's ü hiras 
Şecl'ler ımütefennin metin askerler 
O bir sür§ mütelaşi cebin askerler 
Nasıl huzür-ı şehlminde �ylemez iflas ? 

Hayale benzetilir bir hakikat-! kalıhar 
Gazenferane hucümu, şehameti, dehhiiş 
Ziyaya arzolunan sanki dide-! hufafş 
İmiş gibi kamaşub kaçtı düşmen-! bed-kar 

Nigar Hanım'ın bunlardan başka, Elhan-ı Vatan 
bir milli nesirler kitabı ( 1 916)  Gıriv, ( 1 912), Tasvir-i 
Aşk, Sii-i İsti'mal, adlı tiyatro denemeleri vardır. 

* 

Bu devrin ikinci mühim şairi Makbule Leman 
Hanım'dır. Leman Hanım ( 1 865-1 896) Sultan V. 
Murad'ın kahveci başısı, Hacı İbrahim Efendi'nin kı
zıdır. Asıl adı Fatma l'Yfakbule'dir. Leman Hanım 
Şura-yı Devlet azasından, şair l\!ehmed Fuad beyin 
zevcesiydi. Hayatının son ondört yılını şifa bulmaz 
bir hastalığın, İnsan ruhunda marazi hassasiyet yaratan 
ruh sarsıntıları içinde geçirmiş, duygulu bir kadındı 
şiirlerinde, nesirlerinde hatta küçük hikayelerinde ken
di hayatından aksetmiş, hastalık duygul:ırı, elemleri 
hatta hastalık vak'aları vardır. 

Solgun Şukiifem, Ah !  Sıhhat gibi İnce ve hüzünlü 
şiirleri bunlar arasındadır. 

Leman Hanım'ın şiirlerinde Şeyh Galib'den Ha
mid'den Ve Ekrem Bey'den yankılanmış bir söyleyiş 
hissolunur. Bu şiirler nazım tekniği bakımından pü
rüzlü fakat samimidirler. Leman Hanım'ın hastalığı 

Hatıralarının diğer bir kısmı, Hayatımın 
Hikayesi adıyle neşrolunmuştur. fst. 1 959 

Nigar Hanım için bir de Fuad Köprülü'nün 
Bugünkü Edebiyat kitabına bakılmalıdır. fst. 1924 
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ve öİümü, devrin edebi çevrelerinde hüzünlü akisler 
uyandırmıştır. Tevfik Fikret'in onun için söylediği 
bir meniye : 

Bir rih-ı zi-delıa ile bir cism-i bi-tüvan 
Çektin bu kahn kaç seneler ey edibe sen 
Yıllaruı ıztırib-ı maraz sonra terk-i cin 
Buymut -sibüı öyle mi deJır..i sefileden 

gibi mısra'larıyla bu tessürü ifade ve hulasa eder. 
Leman Hanım, ha:talığına rağmen yazı haya

ona devam etmiş, şiirleri mensur yazıları, hik!yeleri 
ve ekseriya ahlaki makaleleriyle, devrinin faziletli ka
dınlık aleminin duygu ve düşüncelerine tercüman 
olmuştur. Ancak bu yazıların ekserisi mecmua sütun� 
larında, (bilhassa hanımlara mahsus gazete ile 
hazine-i Fünun sahifekrinde) kalmıştır. Bazı şiir ve 
nesirle�iyie, ölümü için söylenen mersiyeler ve bu 
ölümün gazetelerde uyandırdığı akisler, Ma'kes-i 
Bayii isimli bir kitabda toplanmıştır. (1899) 

* 

Türk kadınlığının, Roman, hik!ye, ilmi, edebi 
pedagojik makale, biyografi ve monografi sahalarında 
dikkate değer, eserler vermesi ise 1880 yıllarından 
sonra görülür. Bu sahada en mühim iki isim, Ahmed 
Cevdet Paşa'nın iki münevver kızı, Fatma Aliye ve 
Em.ine Sem.iye hanımlardır. 

Devirleri için gerçekten ileri ve kaliteli yazılar 
neşreden bu hanımlar, kendi konaklarında, babala
rından ve hususi hocalardan, tahsil görerek yetiş
mişlerdir. Eserleri, ilmi, edebi, fikri, neşriyat saha
sında kadınlarımıza cesaret verecek ve onlara örnek 
olacak derecede tarihi vazife görmüştür. 

Roman ve hik!yenin erkekler tarafından bile 
okunmasına henüz izin vermeyenlerin bulunduğu bir 
devirde, bilhassa, Fatma Aliye hanımın bu çeşid eser
lere hatta itibar kazandıran şahsiyeti başlı başına mü
him ve tesirli olmuştur. 

Fatma Aliye 
H a n ı m  
(1864 - 1924) 

İstanbul'da doğmuştur. 
Çocukluğunun bir kıs
mını o sırada Halep vali
liğine tayin edilen baba
sının yanında Haleb'de 

l. .. . -.- . . 

g
b

eçi�iştir. Dil ve tarih 
,, • o 

ilgısini ve şark kültürü-
nü, babasından öğren
miş, Yine babasının, 

Fatma Aliye Hanım 
kızlarını yetiştirmek için 
tuttuğu, her biri ayrı 
kıymetde hocalardan 

Fransızca, hukuk bilgisi, fizik, kimya ve matematik 
dersleri alarak yetişmiştir. Bilhassa İstanbul'c.laki hu
susi tahsil yıllarında elde ettiği Avrupa kültür'ünün, 
memleketimize faydalı taraflarını seçmek ve o sahada 
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çeşidli eserler vermek yolunda hummalı bir faaliyeti 
olmuştur. Onun Hanımlara mehswı Gazete'nin 
hemen her sayısında intişar eden değişik mevzulardaki 
yazıları, böyle, faydalı makalelerdir. Hatta bir hanım 
olduğuna ihtimal verilmeyen Fatma Aliye hanım'ın 
ilk eseri, Georges On�t'den Türkçe'ye çevirdiği Vc
lonte tercümesidir. Aliye H. bu romanı Türkçe'ye 
Merim adıyla çevirmiş, üzerine kendi imzasını koy
mamış, imza yerine Bir hiia.un kelimelerini koym:aş
tur. Yıllarca, kim olduğu merak edilen bu imzA, mu
harriri tarafından bir müddet de Mütercim-i Mer!m 
diye kullarımıştır. 

Bu kadın san'atk!r, asıl imzasını, Türk kadınlığı
nın roman sahasındaki ilk zaferi olan M�t 
adlı, te'lif romanından kullanmıştır. (1892) bir aşkı 
söndüren bir başka aşkın bu c!zıb hik!yesi, çok temiz 
ve faziletli bir Türk kadının elinden çıktığı çok belli 
olan zarif bir uslubla yazılınıştır. Eser derhal bir şöh
ret olmuş, yazarına karşı ciddi bir saygı uyandırlınış
tır. Bu yüzden Fatma Aliye adı, yıllarca, gazete ve 
mecmualarda, daha bir çok ciddi yazılar altında rağ
betle karşılanmıştır. Onun bu eseri ve daha sonra 
yazdığı Udi isimli bir başka romanı, yıllarca aile ve 
kadın toplantılarında, zevkle, merakla hatta göz yaş
ları dökülerek okunmuştur 1• Udi, önce İkdam Ga
zetesinde tefrika edilmiş, sonra küçük bir kitab halinde 
basılınıştır. {1899) Muharririn Udi'den önce yazdığı 
Re'fet (1897) ve meşrutiyetten sonra bastırdığı, yarım 
kalmış Enin (1 .  kısım : 1910) isimli romanları muhA
derat ve ö.di kadar başarılı değildir. Tanınmış İslam 
kadınları ve İslamda kadınlık hakkında N�: 
İslam. (1893) Nimdıirin-ı Zenb-ı h!b:llyı=.gibi 
eserler yazan, İslam İstilası, Türklerin Kosova zaferi 
(1915) gibi dini, milli araştırmalar kaleme alan Aliye 
Hanım'ın diğer mühim bir eseri, babası Ahmed Cevdet 
Paşa hakkında o tarihlerde yapılan tamamiyle haksız 
ve maksadlı siyasi isnadlardan müteessir olarak, hakiki 
realist bir ifade ile ortaya koymak için yazdığı Ablınecl 
Cevdet Pap ve zamim. (1916) adlı kıymetli monog
rafisidir. Ancak kendilerine hitabedilen siyasi zümrenin 
böyle hakikatleri anlayacak seviyede olmayışları yüzün
den kısım kısım neşredilen bu güzel eser de tamamlan
mamıştır. 

Aliye Hanım'ın diğer bir eseri Victor Hqo'nm 
Notre-Dame de Paris adlı eserinden adaptasyon 
yoluyla Türkçe'ye çevirdiği Garib Nlne'dir. Muhar
ririn daha başka eserleri içinde, çocukluğundan beri 
elde ettiği kültür ve tefekkür hayatının birer ifadesi 
olan Leviyih-i Hayitiyye, Tedldk-l � ve 

ı Bu mevzu'cla bü,.ük romancı Retad Nuri 
Güntekin'in ıu hatırası dikkate deier bir vesikadır: 
"Ça,ııakkale'de kıt secelerinde, komtu banımlar.ı:ı 
okuryazarları toplanarak roman obrludı. fmma 
Aliye Hanım'ın Üdi diye bir romanım obm�. 
O kitabı o vakittenberi görmediğim bıı.ldo bala büm 
teferruatiyle ve bayabmcla tamdıj?m en b5yii: b5r 
zevk beyecaniyla babrlanm. Buna naıı:&l'&I! bu eser 
bende büyük bir te,ir yapmıtbr. (Sedad Simb! 
lnci Mec:. Temmuz 1922) 
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Tercüme-i Ahvıll-i Selıitin gibi, o devir kadınlığı

nın kültür ve tefekkür hayatı bakımından üstün seviye 

gösteren kalem tecrübeleridir. 

Fatma Aliye Hanım'ın şiir denemeleri ve Temaşa 
isimli, uzun bir manzumesi de vardır. Bu müvnever 

Türk kadını 1912 Balkan harbi dolayısıyle teşekkül 

eden Cemiyet-i İmdidiye'ye riyaset etmek gibi, 

hayırlı içtimai hizmetlerde de bulunmuş ve devrinin 

Türk kadınlığına bu yolda da örnek olmuştur. Eserleri 

Batı dillerine de çevirilen Aliye Hanım hakkında Ah
med Midhat Efendi'nin Bir nıuharrire-i Osma
aiye'nin Neş'eti adlı, takdirkar bir kitabı vardır. 

{1893) 

Fatma Aliye Hanımın küçük kardeşi, Emine Se
miye Hanım da 1868 - 1944) devrin kadın muharir

lerindedir. O da Cevdet Paşa tarafından, ablası gibi 

Emine Semiye Hanım 

münevver bir Türk ka

dını olarak yetiştirilmiş

tir. İstanbul' da gördüğü 

hususi tahsile ilave ola

rak Paris'de ve İsviçre'

de Pysikologi ve sosyoloji 

üzerinde çalışmıştır. Da

ha sonra maarif mesler 

ğine atılmış, muallimlik 

ve müfettişlik yapmıştır. 

Selanik de Maarif Mü

fettişi iken Mutalaa Ga-
zetesi'ne yazılar yazmış, 

İstanbul'da hanımlara 

mahsus gazetede çocuk terbiyesine dair, makaleler 

nqretmiştir. Emine Semiye Hanım'ın Gayya Kuyusu 
ve Sefiilet adında iki de romanı vardır. 

Yine XIX. asrın ikinci yarısında yetişen, hatır

lanmağa hak . kazanmış bir kadın şair de Abdülhak 

Hamid'in kız kardeşi Abdülhak Mihrünnisi {1864 -

1943) hanımdır. Nanuk Kemal'in ve bilhassa ağabe

yisinin tesiri altında bilhassa aruzla söyleyiş bakımın

dan, kuvvetli ve bilgili bir tanzimat lisaniyle şiirler 

söyleyen bu şair kadın, İstanbul'da Bebek'te doğmuş 

evde hususi okumuş bir müddet de Atpazarı İnas Rüş

diyesinde okumuştur. Tahsiline Hamid'in hocası Tah

sin Efendi'den çeşidli ilim ve fen dersleri alarak devam 

etmiştir. Keçecizade Fuad Paşa neslinden Hikmet 

Bey'le evlenmiş, küçük yaşda vefat eden bir kızı, Nazım 

bey isminde bir oğlu vardı. Nazım Beyin büyüdüğünü 

ve mürüvvetini görmüştür. 

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

Abdülhak Mihrünnisi geniş ölçüde neşriyat yap
mamış, şiirlerini bir kitab halinde toplamamıştır. Fa
kat yine de tanınmış ve sevilmiş bir şairdir. Onun Cum
huriyet'ten sonra, Servet-i Fünun'da neşrolunan şiir
leri de yine Tanzimat Türkçesiyledir. Ağabeyisi Abdül
hak Hamid'in vefatı hicranıyle söylediği 1 : 

Yok şübhe ki sen Hudayı buldun 
Müstağrak-ı bahr-ı rahmet oldun 
Kaldım ben ise mariz ü nilan 
Ey necm-i müebbed ü münevver 
Kıl nurnu· bu garibe rehber 

Gibi mısralarda aşikar bir Makber ahengi vardır. 

* 

Avrupai Türk Edebiyatı, XIX. asrın ikinci 

yarısında yeni kültürle yetişmiş fakat dil ve söyleyiş 

bakımından asırların derinliğinden süzülüb gelen 

milli miraslardan da kopmamış kadın şair ve muharrir

ler yetiştirmiştir. Kadın san'atkarlar, ötedenberi derin 

zevk aldıkları şiirden başka hikaye ve roman çeşidleri

ne de merak salmışlar, fakat bu çeşidlerin mümkün 

olduğu kadar hissi ve romantik olanlarına sarılmış

lardır. Asırlardan beri kendi iç amlelerinde, bir inanış 

hayatının maneviyatı ile süsledikleri harı:m odahırın

da emsalsiz bir zevk ve zarafet dünyası yaratan ve 

yaşadıkları muhitin her köşesini birer san'at şaheseri 

olan çeşidli el işleriyle donatan Türk kadınları, yeni 

san'ata böyle bir san'at ruhunun mirasları içinde baş

lamışlardır. Yine asırlardanberi hikaye ve roman ih

tiyaçlarını şarkın zengin his ve hayal masallarıyle 

gideren Türk kadınlarının yeni Türk Edebiyatına her

şeyden çok Romantik bir ruhla girmeleri çok tabiidir. 

O kadar ki ayni romantik ruhun, Servet-i Fünun yıl

larında ve onu takibeden milli içtimai felaket senelerin

de şiddetle marazileşdiği de görülecektir. Bu yıllarda 

yetişen kadın muharrirlerimizin mühim bir kısım 

eserleri, veremli kızların ve duygulu oluş bakımından 

kızlardan geri kalmayan, ince ruhlu, bazen solgun 

delikanlıların, iç burkacak kadar hazin aşk macera

larıyla dolup taşacaktır. Bununla beraber, son İmpa

ratorluk asırlarının bitmez tükenmez düşman ablukası 
içinde, birbirini takibeden milli, içtimai buhranlar ve 
ıztırablar, ortasında devamlı bir vekar ve temkin dersi 
gören Türk kadınlarının böyle hadiseler karşısında, 
Muhaderat muharriri gibi, zaman zaman dikkati 
çekecek kadar ağırbaşlı ve realist bir hüviyetle, çevre
lerine faydalı olmaya çalıştıkları da gözden kaçma
yacaktır. 

ı 1bnü1Emin Mahmud Kemal, Son Asır Türk 
Şairleri. 



Tanzimat Edebiyatının Umumi Vasıfları ve 
Edebi Nevilerde Avrupai Gelişmelere 

Toplu Bir Bakış 

Türk Edebiyatının Avrupai bir Edebiyat olmaya 
başlaması demek olan Tanzimat Edebiyatı'nı, ana 
hatları ve bellibaşlı hareket ve şehsiyetleriyle, bundan 
önceki bölümlerde tanımış bulunuyoruz. 

Bizim Avrupai Türk edebiyatında Tanzimat Devri 
veya, kısaca Tanzimat Edebiyatı dediğimiz bu edebi
yat 1860 yıllarında Şinasi ile başlayarak, 1895'de Ser
vet-i Fünun mektebi'nin kuruluşuna kadar devam eden 
bir devrin edebiyatıdır. 

Ayni devirde başlayan, ilmi ve edebi yeni Türk 
milliyetçiliği hareketi de, ilerde, XIX. Asır Türk Ede
biyatında Milliyetçilik hareketleri altında ve bir bü
tün halinde görülecektir. 

* 

Tanzimat Edebiyatının umumi vasıflarıyle bu 
devrin edebi nevilerindeki Avrupai gelişmeleri ise, 
burada bir defada şu cümlelerle maddeleştirip hüla
sa edeceğ!z. Bu maddeleri ayrıca diğer luzumlu bilgi
lerle bütünleyet:eğiz : 

a) Tanzimat Edebiyatı, bu devirde, hayati ehem
miyet kazanan, yeni, içtimai ve ideolojik ihtiyaçlara 
tercüman olmak emeliyle harekete geçen, fikri, içti
mai bir edebiyattır. Bu edebiyat zamanla, ilk idealist 
ve hedefli çalışmalarını ikinci plana bırakmakla bera
ber, yine de fikri, içtimai bir edebiyat olmak vasıfla
rından uzaklaşmamıştır. 

b) Bu edebiyat eski Türk edebiyatının dil, şekil 
ve ifade hususiyetlerini söküp atmamak, hatta muha
faza etmekle beraber, kati' olarak, Avrupa kültür ve 
edebiyatının tesiri altında başlamış ve giıtikçe Avru
paileşmiştir. 

c) Tanzimat Edebiyatı önce XVIII. asır Fransız 
mütefekkirlerinin tesirine kapılmış ve az zamanda 
(Başda yine Fransız Edebiyatı olmak üzre) hemen 
bütün Avrupa edebiyatlarının, eski, yeni fikir ve san'at 
hareketlerini, Türk edebiyatına getirmeğe özenmiştir. 

d) Bu cereyanla Türk edebiyatında Nazıın'ın 
dolayısıyle Şiir'in eski ve sürekli hakimiyetine son 
verilmiş; yeni edebiyat, birçok eserlerini batının ne
sir nevileriyle; ya gittikçe sadeleşen yahud modem 
anlayışa göre artistik bir nesirle vermiştir. 

e) Tanzimat Edebiyatı ile Halk için, Vatan 
için Millet ve bilhassa Hürriyet için edebiyat anlayışı, 
Türk edebiyatına yine Batı Edebiyatındaki örnekler
den aksettirilmiştir. Ancak bu idealler, o devirde Türk 

topluluğunun da ihtiyaçları arasında bulunduğundan, 
yeni fikirler, Türk Edebiyatına, hem kuvvetli kalem
ler tarafından aksettirilmiş hem de Türk tefekkür ve 
cemiyet hayatında kuvvetli ve bazen faydalı birer 
iman seviyesine varmıştır. 

Bu imanlar, bazen edebiyatı ikinci dereceye bıra
kan bir hareket kazanmış ; bazen de edebiyat için 
fantastik birer mevzu haline konulmuştur. Hatta Türk 
edebiyatına : 

Milletim nev-i beşerdir, vatanıın riy-ı zemin 
gibi humaniste ve sosyalist fikirlerin girişi ve müna
kaşa edilişi de Tanzimat yıllarında başlamıştır. 

İmparatorluk hududları içersine, devletimizi yık
mak isteyen yabancılar tarafından yıkıcı ve bölücü 
maksadlarla sokulan, tercüme veya adapte ideallerin 
ve ayni vasıfdaki ideolojilerin (hazmedilemeyen taraf
larıyle) memleket ve devlet bütünlüğünün devamı 
bakımından, faydalı olmak şöyle dursun, zararlı olmak 
ta'lihsizliğine uğradığı da görülmüştür. 

f) Yeni Türk Edebiyatı, Türkiyede aile problem
leriyle; zümre ve topluluk hayatı gibi sosyal mesele
lerle, uzakdan, yakından temasa girmiş ; milli, beşeri ve 
ekseriya epik ve ibret verici tarih mevzularını ehemmi
yetle işlemiştir. zamanla, garbin fikir unsurlarından 
başka, estetik görüşlerine de dikkate başlamıştır. Bu 
arada yine garb edebiyatlarından mülhem, zengin 
ve bazen mariz bir ölüm felsefesi'ne geniş yer ayır
mıştır. 

g) Yeni Edebiyat, edebi Batı Ekolleri içinde en 
çok romantik ve kısmen de realist Fransız mekteblerinin 
tesiri altında dır. Eserlerde hissilik, ekseriya okuyu
cuya tesir ve telkin hevesleriyle birleşir. Romantik 
oluş bakımından şark ruhu ile anlaşan bu edebiyat 
realist olurken yeter derecede başarı kazanmış sayı
lamaz. 

h) Tanzimat Şairleri arasında eski, beyit ve cüm
le işleme merakı unutulmuş değildir. Fakat yeni edebi
yat, gerek nazımda gerek nesirin hemen bütün nevi
lerinde Avrupailiğin birinci vasfı sayılan müselsel söy
leyişi, eski ve veciz söyleyişden daha rahat ve dolayı
sıyle daha güzel bulmuştur. 

Türk Edebiyatının Avrupalılaşması tarihi boyun
ca edebi nevi'lerdeki Avrupai yenilikler ve yeni geliş
meler ise şu bölümler dahilinde hülasa ve tekrar edi
lebilir : 

* 



Tanzimat şiiri, daha ilk an-
i. ş i i r !ardan başlayarak, belirli bir 

zümrenin veya belirli bir zev
kin şiiri değildir. Yeni şiir (Divan şiirinden de mühim 
çizgileri ve bir mazisi olmakla beraber) Eski şiirde 
birinci planda gibi görülmeyen, İçtimai oluş'u ve 
fçt!mai tefekkür'ü birinci plana getirmiştir. Bunu 
gösterişli bir Avrupa t�iriyle yapmıştır. Şiire heyecan 
veren mevzular, şimdi millet için duyulan ve duyu
rulmaya çalışılan faydalı, 'Oı.kücü hatta İnkılabc:ı 
heyecanlardır. 

HAmid'in elinde şiir, çıplak tabiat güzellikleri 
k.a.flısında duygulanan ; bu yolda tasvirlere girişen ; 
ferd ve cemiyet halindeki insan maceralarıyla ilgile
nen, bu arada felsefi mısralarla süslenen bir çeşidlilik 
.kazanmıştır. Ayni şiir yine Hamid'in ve Ekrem'in 
elinde küçük hassasiyetleri bağrında toplayan bir söy
leyiş olmak yollarına girmiştir. 

Divan Edebiyatı boyunca, ön p landaki mevkiini 
bAzen gayr-ı tabii aşklara bırakan, hakiki ve nezih 
Kadm Atla da Türk milletinin tabii zevkine ve fıtri 
ahlilına uygun olarak, Türk şiirinde, kendine layık 
mevkii, yine tanzimat yıllarında almaya başlamıştır. 

Taızimat Şiiri, ilk zamanlarda şiir cümlesini yine 
mısra ve beyit ölçüleriyle söylemekle beraber, giderek 
bütün şiir anlayışına ve şiirde toplu güzellik vucuda 
getirmeğe değer vermiştir. Bu devirde eksik bırakılan 
mühim nokta, şiirin bir musiki cümlesi olarak işlen
mcyişidir. Yeni şiirin Divan şiir estetiğinde tabii hatta 
güzel olan imAleleri kendi estetiğine uymadığı için 
terk etmesi gerekirken, böyle yapılmamış ve Tanzimat 
nazmı, Muallim. Naci zaman ına ve servet-i Fünun 
şiirine kadar umumiyetle ihmal edilmiş seslerle teren
nüm edilmiştir. Ancak Namık Kemal gibi gür sesli 
ve H!mid gibi kudretli şAirİerdir ki bu ses noksanını 

Sadullah Rami Paşa 

mısralara verdikleri, heyecan 
ve ulvilik içinde gizlemeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Tanzimat Şiiri'nin geliş
mesinde tercüme şiirin mühim 
tesiri vardır. Şinasi'nin Ter
ciime-i Manziiıne'sindeki, 
şiirlerden başka Edhem Per
tev Paşa'nın Sadullah Ra
mi Paşa'nın 1 Recaizade ve 
Muallim Naci'nin şiir tercü
meleri, Türk şiirinde şübhe
siz yeni bir zevkin ve yeni 
bir anlayışın ifadeleridir. 

Sadullilı Rami Pa� (1838- 1891) Şair ve 
•ezir Ea'ad Muhlis Pata'nın oğludur. Erzurum'da 
doğmu9, lstanbul'da okumuf, Babıali tercüme oda
mnda yetiferek Divan·ı Hümayun tercümanı, Maarif 
MÜstetan, Mabeyn Ba,katibi, olmut; Sultan Abdül
hamid tarafından Berlin ve Viyana elçiliklerine gÖn· 
derilmitı Viyana elçiıi iken Dauüaıla ile kantık bir 
ruh haatalığı sonunda intihar etmittir. Buna lstan
bul'a dönmek için yapbjı müracaatlara müspet cevap 
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Burada yeni şiire, şekil ve bilhassa kafiyeleııiş ba
kımından Avrupai manzara veren ilk şairin Hamid 
olduğunu hatırlamak yerinde olur. Hamid'in Duhter-i 
Hindu'ya ilave ettiği tarz·• garbi üzere kafiyelendi
rilmiş bir manzumesi, şair'in Belde ve Sahra'sından 
evvel yazıldığı için, yeni Türk nazmında Avrupai şek
lin ilk te'lif örneği sayılmaktadır. 

Gerçi Edhem Pertev Paşa'nın Victor Hugo'dan 
tercüme ettiği Tıfl-ı Nalın : (uyuyan çocuk) manzu
mesi 8 mısralık kıt'alar halinde yazılışı ve her kıt'ada 
değişen kafiyelerle söylenişi sebebiyle, bütün manzume 
olarak bir şekil yeniliği gösterir. Bununla beraber 
ayni manzume kıt'a kıt'a incelenirse, yer yer, eski 
muraba' tarzını andırır, hatta halk koşmalarına benzer 
bir şekile rastlanır. 

Edhem Pertev Paşa'nın Rousseau'dan çevir
diği Bekaa-yı RUlı manzumesi de gerek dil gerek 

şekil bakımından Türk şiirinin tanımadığı bir görünüşdc 
değildir. Yine halk koşmalarındaki b.a.b.a. - c.c.c.a. 
tarzında kafiyelenen bu manzumeye mukabil Ha
mid'in : 

Nasıl eyler mahabbeti tarif 
Şu garib bülbül aşiyanında 
Ben de guya idiın zamanında 
Aşiyanımdı bir nihil-i zarif 

Örneğinde görülen b.a.a.b. (sarma) kafiyeleri Türk 
nazmında bir değişiklik ve bir yenilik sayılmıştır. An
cak şekil bahsi bir yana bırakılırsa, gerek Pertev Paşa'
nın bu manzumeleri, gerek Sadullah Paşa'nın La11111r
tlne'den çevirdiği Göl şiiri (Şinasi'nin tercümeleriyle 
birlikte) Türk Edebiyatının tanıdığı ilk Avrupai şiir
lerdir. Bunların Türk edebiyatı çevrelerine, yeni bir 
şiir dünyasından haberler getirdiği muhakkaktır 2• 

verilmeyif de sebep olmuttur. Ondo'kuzuncu asır 
isimli yeni ruhlu bir manzumesi ve mefhur Göl ter· 
cümeaiyle de töhret kazanmakla beraber Sadullah 
Paşa'nın, Avrupa'dan gönderdiği iki mektub, onun 
yeni nesir sahasında daha haklı takdir gören iki ya· 
zısı olmuftUr. Pafa'nın Paris ve Berlin intibi'larını, 
yeni ve zevkli bir nesirle ifade eden bu mektublar, 
ayni zamanda Tanzimat Devri Seyahat Edebiyatı"nın 
da ilk Örneklerindendir. 

Sadullah Pata'nın bu nesirleri için Numune-i 
Edebiyat-ı Osmaniyye"ye bakılmalıdır. Pata'nın Ah· 
med Cevdet Pata'ya gönderdiği bir Daüssıla mektu· 
bu da Son Asır Türk Şairleri kitabındadır. (S. 1569) 
Aslı Yıldız arfivinde bulunan bu mektuba pata'nın: 

Nazarımda gül-'i rana görünür har-ı vatan 
Var kıyas et ne imiş verd-içemenzar-ı vatan 

mısrBlanyla baflaması ve mektubunu battım sona ka
dar tam bir vatan hasreti ile yazması,, ond.ıki sa· 
mimi vatan özleyiıinin dikkate değer ifadelerinden· 
dir. 

2 Avrupa §liirin<den bu ilk tercümeler için ba
kınız : Fevziye A. Tansel, Garb Dillerinden manzum 
tercümeler (1838-1909) ; Mustafa Nihad Özön, Batı 
dillerinden tiir tercümeleri, Tercüme Dergisi, fİİr Özel 
sayısı, S. 34-36 Mart 1946. 
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Ölüm felsefesi üzerinde uzun boylu düşünceler, eski 
Türk şiirindeki vecizeleşmiş söyleyişlere karşı, doyasıya 
tabiat tasvirleri; varlıklar ve hadiseler karşısındaki, 
insan tahassüs ve hayranlıklarının değişik ifadeleri ; 
Tanzimat şiirine biraz da, bu tercümelerin getirdiği 
yeniliklerdendir. Böyle manzumeleri asıllarından oku
yan Hamid'in mühim bir kısım küçük şiirleri ; Recai
zade Ekrem' in bir çok manzumeleri ; Naci'nin Kuzu 
Şanı-ı Gariban, Dicle v.b. gibi şiirleri, yalnız kafiye
leriyle değil, iç alemleri ile de Avrupai şiir tarzında 
söyleyişlerdir. Ayni devirde Nibizide Nizıın gibi 
İsmail Safa gibi 1 bazı genç şairler vardır ki, bun
lar eski şiiri sevmekle beraber yeni'ye de eğilerek Divan 

ismail Safa 

İsmail Safa ( 1886-1901)  Trabzon şairlerin
den Mehmed Behçet'in oğludur. İstanbul'da Darüna
faka'da okumuş şiire gazel söyleyerek başlamıştır? 
Şairliği Naci tarafından takdir edilmiş, hatta kendi
sine şair-i maderzad (doğuştan şair) unvanı veril
miştir. Ona doğuştan şair denilmesi şiiri çok kolay 
söylemesi sebebiyledir. İsmail Safa'nın Naci tesiriyle, 
hem de Naci'nin gazelciliği yolunda, başlayan şairliği, 
kısa zamanda yeni'ye yönelmiş ve yine Naci'nin Ek
rem'in Hamid'in tesirleri altında gelişmiştir. Şair Ser
vet-i Fünun neşriyatına da katılmış, bu arada, Ser
vet-i Fünun şiiri tesirlerine kapıldığı da olmuştur. 
İsmail Safa şiirin dış ahengine ve şekline kıymet ve
ren şairlerdendir. ince, duygulu ve bazen coşkun şi
irleri, sevgiyle alaka ile karşılanmıştır. Bir çok şiir
leri antolojilere alınmış; Kitabullah, Zavallı İhtiyar 
gibi yeni şiirleri, haklı bir şöhret kazanmıştır. Vefa 
idadisinde Edebiyat Muallimliği yapan Safa bir aralık 
Sivas'a sürülmüş ( 1 900 ve henüz 35 yaşında iken Si
vas'ta ölmesiyle Edebiyatımız onun daha ileri şiir
lerinden mahrum kalmıştır. Huzma-i Safa (1891)  Sü
nuhat ( 1890) Mensiyyat (1896) Hissiyyat ( 1 912) 
Mevlid-i Pederi Ziyaret ( 1896) adlı şiir kitabları; 
Hamid'in Kahbe'sinden mülhem, Mağdure-i Sevda 
İsimli manzum bir diyaloğu ( 1 892) ve daha bazı 
manzumeleri neşrolunmuştur. 

ve Tanzimat şiiri ile, daha yakın oldukları Servet-i 
Fünun şiiri arasında ulaştırıcı vazife görmüşlerdir. 

* 

Tanzimat nesrının en karak-
11. Nesir teristik örnekleri, Namık Ke-

mal'in Hamid'in Ahmed Cev
det Paşa'nın ve Muallim Naci'nin nesirleridir. Yahya 
Kemal, Namık Kemal'den bahsederken onun "Türk
çe nesri gür sesiyle ve kudretli nefesiyle, bir hamlede 
diriltiği'ni" söyler ki haklıdır 2• 

Ancak Namık Kemal'in nesri dalgalı bir nesir 
olmaktan, tumturakdan, yüksek sesden tekrir san'atın
dan uzak değildir, Kemal siyasi makalelerini bile böy
le bir nesirle yazmış, bu yüzden eskiler tarafından 
yadırganmak şöyle dursun hayranlıkla karşılanmış
tır. Onun, halka daha yakın ve daha sade, tabii bir 
dille yazdığı tiyatro eserlerinde bile yine bir Namık 
Kemal uslubu ve Namık Kemal gürleyişi duyulur. 
Kısaca Namık Kemal'in nesrinde, bilgi, fikir, iddia 
ve heyecan unsurlarıyla yüklü, açık bir uslubçuluk 
görülür. 

Haınid'in nesri, yer yer felsefi, mütefekkir fakat 
söz san'atlarından hareket ve hararet alan artistik bir 
nesirdir. Ahmed Cevdet Paşa'nın K. itıib-ı Mukaddes 
tercümelerindeki sihirli ve özlü sadeliğe örnek olan 
nesri, bilhassa K.ısas-ı Enbiyi'da Tanzimat devri 
Türkçe'sinin hakiki bir zaferidir. Cevdet Paşa,

' 
söyle

yecek sözü olan bir yazarın, tabii dili her türlü ifade 
hünerlerinden üstün tutan nesir anlayışıyla, devri için 
faydalı örnek olmuştur. 

Muallim Naci ise bilhassa Ömer'in çocukluğu 
isimli çocukluk hatıralarıyla Tanzimat nesrini, büs
bütün süssüz ve külfetsiz bir sadeliğe ulaştırmıştır 

Devrin bütün bu örnek nesirleri, Avrupa Edebi
yatının nesir anlayışlarından kuvvetli ilhamlar almış 
olmakla beraber, Türk Edebiyatının içden olgunlaş
ması ve sadeleşmesi hareketlerinin de tabii bir devamı
dır. (bakınız : Mahallileşme Cereyanları) 

Tanzimat Devrinin diğer dikkate değer bir nesir 
çeşidi Mizihi Nesir'dir. Bu nesrin kuvvetli bir temsil
cisi Ali Bey'dir. Ali bey, zeki buluşmaları ve nasreddin 
Hoca'dan beri sürüp gelen tarihi, ananevi Türk zeka
sının yeni bir görünüşü mahiyetindeki satirik espri
leriyle dikkati çeker. Ali bey Tanzimatın Diyojen 
isimli ilk mizah mecmuasında 3 uzun müddet hemen 
tek başına çalışmış ve devrin içtimai, hatta siyasi haya
tını karikatürize eden, mizahi makaleler yazmıştır. 
Ayni m•.ıharririn Lehçetü'l-Hakiiyık adını verdiği 
mizahi lügat kitabı ise : 

Akça 
Bahşiş 
Cüce 

Milyon tohumu 
İhsan-ı cebri (zoraki bağış) 
Büyük adamların yakından görü
nüşü 

Yahya Kemal Beyatlı; Edebiyata dair, lst. 
1971 s. 278 

Diyojen: 12  Kasım 1286 - 29 Aralıkl288, 
sahibi, T eodor Kasab. 
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Timsah Tohuma varmış kertenkele 
Şiir Darası alınmış söz 
Alim Bir şey bilmediğini bilen 
Kibile (ebe) Bevvab-ı Hayat (hayat kapıcısı) 
Kabuk Libas-ı eşcar (ağaçların elbisesi 
Moda Maymunların mabı'.'ıdu 
Neş'e En doğru feylesofluk 
Örneklerinde görüldüğü gibi, kelimelere bulunan za
rif, bilgi, zeka ve tecrübe mahsulü karşılıklarla, Edebi� 
yAtımızda haklı bir sevgi uyandırmıştır 1• Ali Bey'in 
diğer mizAhi v� satirik bir eseri, insanları bu kafa ile 

Tanrı'nın b i l e 
mes'ud edemiye
ceğini düşünen ve 
düşündüren Sey
yareler {1899) 
adlı fantastik ma
salıdır. Bu eserde 
b ü y ü k  Yunan 
Tanrısı jübiter 
insanlara zeka, 
i ff e t, doğruluk, 

.ı sıhhat, afiyet, u
/\ zun ömür, namus, 

/ haysiyyet, zevk, 

, W lezzet alış, servet 

/ � _.?ı gibi onlar için çok ,/J '/' /je!Y luzumlu şeyler sat
ın a k vazifesiyle 

Ali Bey yedi Yunan İlahe-
si olan yedi sey
yare'yi yollarsa 

da maksadına ulaşamaz ; insanlar bütün bu ilahi 
hituflar karşısında, sadece fesad ve yağına yollarına 
başvururlar 2• Kendilerine lazım olan değerleri de 
almazlar. Eser insanların zayıf taraflarını tanımak ve 
tanıtmak bakımından kuvvetli zarif sözlerle ve keskin 
hicivlerle süslü, muvaffak bir anlatışla ve yer yer 
karşılıklı konuşmalarla yazılmıştır. 

111 Ali Bey ( 1 844-1899) İatanbul'da doğmuf. 
Bibıili Tercüme odasında yetitmif, Düyun-ı Umumiye 
Batmüfettitliği, Trabzon valiliği, bilhassa Düyun-ı 
Umumiye Müdürlüğü gibi mühim vazüelerde bulun
mattur. Ona Direktör Ali denilmesi Düyun-• Umu
miye Müdürlüğü dolayıııyladır. Ali Bey tanzimat dev
rinin Avrupa edebiyabnı iyi tanıyan ve anlayan sima
lardandır. Diyojen, Çıngıra!klı Tatar ve Hayal mec
maalanndaki mizahi yazılanyle; Moliere'den adapte 
ettiii Ayar Hamza iıimli Tiyatro eseri ile, diğer te'lif 
tiyatrolan ve Letafet adlı operetiyle zamanında haklı 
bir ıöhret kazanmıtbr. Düyun-ı Umumiye müfettit
liii dolayı11yla Hindistan'a kadar uzanan bir seyaha
tinin intibalarını teıpit eden Seyahat Jurnali ( 1897) 
kendi çağının seyahat edebiyab ömeklerindendir. 

Ali Bey 1 899 da İatanbul'da ölmüı Cökaü me
zarlıiına gömülmüttür, (bkz. Tiyatro) 

ı Lehçetü'l-Hakayık ve Seyyareler aon ola

l'lllı:, Necmeddin Hacıeminoila tarafından Dün-bu
(Ün 78fımlan arasında nefrolunmuptur, (An. 1962) 
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Edhem Pertev Paşa'nın Avaven&ınesi de 
muhavere tarzında yazılan mizahi nesrin ilk kuvvetli 
örneklerindendir. Lisanı yine sade nükteli ve iğnele
yicidir 2• Namık Kemal'in Diyojen'deki yazıları, Ziya 
Paşa'nın Zafernıiıne Şerhi, devrin nesirle mizah yazı
larının karakteristik örneklerindendir. Bununla bera
ber, Tanzimat mizahını Ali bey'in tek Laşına daha 
kuvvetle temsil ettiğini söylemek yerinde olur. Onun 
Diyojen'in bir sözünü; Gölge etme başka ih· 
san istemem, diye ebedileştirmesi, Yahud, Lehçetü'l
Hakayık'ında mesela : İstikam.et kelimesini ; ancak hen
desi hatlardan biri diye izah edişi ; Tecrübe'ye Son
bahar çiçeğe deyişindeki hüzünlü nükte gibi esprileri 
ve benzerleri devrin diğer mizah yazılarından daha 
kaliteli söyleyişlerdir. Bu devrin mizahi nesrinde umu
miyetle amiyane ve laübali bir lisan kullanılması, ye
ni Türk edebiyatında mizah'ın iyi anlaşılmadığını 
gösterir. Türk satir zekasının birer şaheseri olan Nas
reddin Hoca Hikayeleri ile hür Bektaşi fıkralarındaki 
kısa, keskin, kaliteli ve bilhassa edebi nüktelere, yeni 
mizahın zoraki ifadelerinde, ayni kuvvetle rastlamak 
kolay değildir. 

Bunda Tarihi Türk mizah uslı'.ıbundaki, Lakonik 
ifadeler yerine yeni mizahın uzatılarak yazılmasının 
da açık tesiri vardır. Yeni mizah mesela Fuzı'.ıli'nin 
Şikayetııilm.e'sinde rastlanan müselsel zeka ve ifade 
inceliğine de avdet etmiş sayılamaz. 

Ayni devrin manzum mizahı ise, Ziya Paşa'nın 
Zafernamesi Namık Kemal'in Hirrenam.e'si gibi 
(Yine de fazla kuvvetli olmayan) bir kaç parça istisna 
edilirse; Divan devrinin günlük hiciv ve hezlinden 
veya ayni asırların amiyane mizahından fazla ayrıl
mamıştır. 

Şöhretini xıx. asrın sonlarında kazanan şair 
Eşref 3, kuvvetli manzum hicivleriyle, yeni Türk 

Ethem Pertev Pafa İ çin bkz. Tanzimat Ede
biyab devrinde Mahallileşme cereyanının devamı 
(s. 954) 

a Mehmed EJref ( 1847 - 1 912) Maniaa'nın 
Kırkağaç ilçesine bağlı Celenbe köyünde doğmuştur. 
Manisa'da Hatuniyye medresesinde okumuş, yine Ma
nisa'da vilayet katipliii ve Anadolu'nun muhtelif 
kazalannda kaymakamlık yapmışbr. Gördes kayma
kamı iken, siyasi faaliyetleri dolayısıyle, İatanbul'da 
mahkeme edilerek bir yıl hapse mahkum olmuf, 
( 1901) ve 1902'de İzmir'de gÖzalbnda tutulurken 
Paris'e kaçmıttır. Bir aralık İsviçre'de bulunmuf, bir 
müddet dtı: Mııır'da oturmu•tur. 1 908 meırutiyeti 
Üzerine İstanbul'a dönmÜf, umumiyetle 4 mısrilık 
kıtalar halinde söylediği, anızla, manzum hicviyele
riyle genit töhret kazanmıştır, Bu aralık Eşref adıy
la haftalık bir mizah mecmuası çıkarmıftıt·, ( 1 909) 
Hicivlerinde &fırı içki dütkünlüğünün de izleri bulu
nan Etref, Adana Vali muavinliğinden emekliye ay
nlmıf, yeniden döndüğü Kırkağaç'da ölmüttür, 

Eıref, en kuvvetli hicivlerini Sultan Abdülh.a
mid aleyhinde ıöylemit fakat metrutiyetten sonra lt
tihad ve Terakki idarenin de tiddetli bir heccav'ı ol
mak zorunda kalmıtbr. 
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edebiyatında Satire tarzının keskin zekalarından biri 
sayılmışsa da onun da hicivleri, doldurma mısralardan, 
zevksiz imilelerden ve müstehcen söyleyişlerden uzak 
değildir. Ayni hicivler arasında söylendikleri zamanın 
ötesinde makbul sayılacak bir beşerilik kudretine ula
şanlar da azdır. Onun ancak birkaç hicviyesidir ki, 
mesela Türkiye'de devlet idaresinin, zaman zaman 
Devlet idare etme ihtisasına sahih olmayanlar elinde 
uğradığı tali'sazlikleri belirten söyleyişleri, Edebiyat 
Tarihi'ne geçme ve yaşama kudreti kazanmıştır. 
Her biri halince icra-yı mezalim etmede 
Görse bir me'miiru ins@n bir şaki zanneyliyor; 
Eyleme beyhude ey biçare feryad ü figan 
Ah-ı mazlümy hükiimet musiki zanneyliyor 
söyleyişi bunlar arasındadır. 

* 

Hikaye ve Roman 
Meraklı vak'alar anlat
mak, meraklı vak'alar 
dinlemek ve sebeblerini 

araştırmak, en eski beşeri bir ihtiyaçtır. Hikaye ve ro
man işte bu ihtiyaca cevab vererek doğmuş ve zamanla 
gelişerek birer Edebiyat Nevi' olmuştur. Bu, böyle 
olunca hikaye ve roman Türk edebiyatına Tanzimat'ın 
tanıttığı bir edebi nevi' değildir. Roman bütün millet
lerde olduğu gibi, Türk toplulukları arasında da, ön
ce şifahi anlatışlarla başlamış, sonra din ve kahraman
lık destanlarıyla menkıbeler ve efsanelerle gelişmiştir. 
Uzun zamanlar, bunları anlatan manzumelerle ve 
manzum masallarla devam etmiştir. 

Ana vatandan Anadolu'ya gelen Türkler, bir 
tarafdan Dedekorkut hikayeleri, gibi en orijinal 
milli hikayeleri yerlileştirir ve bütünlerken, Türk ay
dınları da ayni asırlarda Leyla ve Mecnun, Ferhad 
ve Şirin, Yusuf ve Zeliha gibi klasik şark romanları
nı tanımaya ve bunları benimsemeye başlamıştır. 

Bu mevzularda Şeyhi'nin Nevıü'nin Fuzuli:'nin, 
Taşhcalı Yahya bey'in ve şeyh Galib'in Edebiya
tımıza ne gibi şaheserler kazandırdıklarını kendi bahis
lerinde görmüş bulunuyoruz. Kitabımızın Mesnevi 
Edebiyatı bölümlerinde bunlar ve bunların sosyal ve 
estetik kıymetleri ve ayni yollarda yazılan, diğer mes
nevilerin değerleri sahifelerin verdiği imkan nispe
tinde belirtilmiştir. 

Bazı örneklerini Lami'i nin ve Alıi'nin Hüsn ü 
dil adlı eserlerinde gördüğümüz, seci'lerle süslenıniş 
mensur hikayeler ve benzerleri de Divan devrinin 
nesirle hikaye ihtiyacını, kendi dil ve san'at anlayışı 
içinde karşılamıştır. 

Aydınlar Edebiyatında Roman, bu çeşid eserlerle 
yürütülürken, Türk halkı arasında şifahi bir gelenek 
halinde yaşayan ve bazen yazılı edebiyata da geçen 

Eıref, İstimdad 1 904, Deccal, 1 ( 1 904) Ha.
bıhal ( 1905) Deccal il ( 1907) isimli eserlerini Ka
hire'de basbrmıtbr. Etref'in Külliyab, pirin vefa
tından sonra, bir kaç defa basılmıttır. Şi.irin aynca 
Şah, Padi,ah, lranda yangın var gibi eserleri var• 
dır. 
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Ali ve Hamza Destanları, Battal Gazi, Daıılşmend 
Ahmed Gazi destanları Saltuknameler Abu Ali 
Sina hikayeleri, halk toplantılarının san'at ve kültür 
hareketleri arasında yer alıyordu. Bunlara yine halk 
sanatkarları tarafından Halk Hikayeleri haline getiri
len, Leyla ile Mecnun'lar Ferhad ile Şirin'ler ve 
benzerleri ilave ediliyordu. Ayrıca Halk Hikaye Edebi
yatının, çoğunu yeni vatanda yarattığı veya geliştir
diği Kerem ile Aslı, Asuman ile Zeycan, Tahir 
ile Zühre, Arzu ile Kanber, Aşık Garib, v.b. hika
yeleri dillerde dolaşıyordu. 

Bunlara Hançerli Hanım hikayeleri, Köroğla 
Destanı, Genç Osman Hikayesi, meddah hikayeleri 
ve sayısız halk masallarının ilavesiyle, halk arasında 
zengin, din, aşk, kahramanlık, tarih, ibret ve eğlence 
mevzu'lu bir hikaye edebiyatı ve hikaye hayatı dalga
lanıyordu. Bu dalgalanıştan evvelce Ferhad ile Şerife 
Hanım örneğinde belirttiğimiz gibi daha yeni ve daha 
mahalli hikayeler (S. 847) 

Tanzimat Devrinin Türk romanında yaptığı ye
nilik ve değişiklik ise daha çok, hayal ve masal unsur
larıyla işlenen bu eski şark-Türk romanı yanına, ro
man'nın Avrupai gelişmelerine uygun, yeni bir roman 
tarzı ve yeni roman anlayışları getirmiş olmasıdır. 

Yusnf Kamil Pata 

Bu hareket önce tercüme romanlarla başlamıştır. 
İlk tercüme yine mitolojik bir eserdir. Bu eser ilk defa 
Yusuf Kamil Paşa 1 tarafından 1 859'da Fenelon'dan 
çevrilen Tercüme-i Telemak'dır (1. bas. 1862) . 

ı Yusuf Kamil Pa,a ( 1 808 - 1876) Sultan Ab
dül aziz devri sadrazaınlanndandır. Arapkir'de doi
mu9, tahsili esnasında Fransızca öğrenmit, uzun müd
det Mısır' da Mehmed Ali Pafanın yanında muhtelif 
vazifelerde bulunmut ve paıa'nın küçük kızı Zey
neb Hanımla evlenmitür. Daha sonra lstanbura se
len Yusnf Kamil Paıa, mühim devlet vazifeleri göre
rek, vezirlik rütbesine yükıelmit, Encümen•İ Dinit 
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Telemak tercümesi, hayli külfetli bir dille, secili 
ve sanatlı bir inşa diliyle yazılmış, bununla beraber, 
alışılmış bir lisanla kaleme alınması; ayrıca ahlaki 
bir eser, hatta bir hikmet kitabı karekteri taşıması do
layısıyle, uzun müddet, devrin mekteblerinde talebeye 
okutulmuştur. (Telemek kitabı, daha sonra, Ahmed 
Vefik Paşa tarafından sade bir dille tekrar tercüme 
edilmiştir. 1881)  Telemak tercümesini, Ruzname-i 
Ceride-i Havadis'de Mağdurin Hikayesi adıyla tef
rika edilen Les Mıserable tercümesi takibetmiştir 1 •  

Türkçe'ye önce, Arabça Tercümesinden çevrilen 
Robinson Crusoe romanının bu ilk tercümesinin adı, 
Hikaye-i Robenson'dur. ( 1 864) Bu tercüme, Yusuf 
Kamil Paşa'nın çok külfetli bir dille başladığı roman 
lisanında, sade ve tabii dile doğru kuvvetli bir adım 
teşkil etmiştir. Çeviren, Vak'anüvis Ahıned Lôtfu 
Efendi' :lir. 

Mümeyyiz isimli gazetede 1 870'de tefrika edilen, 
Bernardin de sait Pierre'in Paul et Virginie'sin
den ve daha bazı tercümelerden sonra, Türkiye'de 
merak halini almaya başlamıştır. Bu cereyan Ali Bey'in 
Vohrure'den Türkçeleştirerek Diyojen adlı mizah 
mecmuasında tefrika etdiği, Hikaye-i Hikemiyye-i 
Mikromega 2 ile devam etmiş (1871)  yine Diyojen'de 
tefrika olunan ve Teodor Kasap tarafından Alexand
re Duma Pere'den çevrilen l\jote-Cristo romanı ile 
daha yaygın bir gelişme devresinde girmiştir. ( 1 872) 

Nihayet, halk için yazdığı, çok sayıda te'lif, ter
cüme hikaye ve romanlarını 1870'den itibaren neşre 
başlayan Ahıned Midhat Efendi ile Türk edebiya
tında yeni tarz romanın te'lifi başlamıştır. Ahmed 
Midhat Efendi diğerleri gibi, önce İstanbul halkı tara
fından okunan bu hikaye ve romanlarıyla, hayli geniş 
bir okuyucu zümresinin roman ihtiyacına cevab veren 
ilk halkçı muharir olmuştur 3• Ahmed Midhat Efen
di gibi Şemseddin Sami bey'de yerli roman edebiya
tının ilk yazarlarından hatta ilk yazarı sayılır 4• 
Onun 1 872'de neşrolunan ; Taaşşuk-ı Talat ve Fıt-

azalığı ve Meclis-i Tanzimat reisliği yapmıştır. Bir 
müddet sadaret mevkiine getirilen Kamil Paşa, ayrı
ca Adliye Nazırlığı, Şuray-ı Devlet Reisliği gibi va
zifeler de görmüştü. İstanbul'da Zeynep Kamil Has
tahanesi ve bugün Fen fakültesi olan Beyazıd'daki 
binanın yerine evvelce, yine Fen fakültesi ve Yük
sek muallim mektebi olarak, Kültür hayatımıza hiz
met eden Zeynep Hanım Konağı,, memleket hizmeti
ne bu aile tarafından hediye edilmiştir. 

Fransız şair ve edibi Victor Hügo'nun bu 
tanınmıf eseri daha sonra, Şemseddin Sami bey ta
rafından Sefiller adıyla Türkçeleştirilmiştir. ( 1880) 

2 Bu eser, yine 1 8 7 1  de, bir defa da Ahmed 
Vefik Paşa tarafından, Hikaye-i Feylesofiyye-i Mik
rimega adıyle tercüme ve neşredilm iştir. 

Ahmed Midhat Efendi için, Kendi bölümü
ne bakınız. 

Şemseddin Sami için XIX. ası r Tü rk Edebi
yatında MilliyetçiJ.ik hareketleri, Şemseddin Sami 
b<ıhşjne l;ıakınız. 
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nat adlı rom'lllı, yine halk için edebiyat yolunda bir 
eser sayılabilir. Bu ilk hikaye ve roman yazarları arasın
da hikayelerini 187I'de neşre başlayan ve küçüklü 
büyüklü yedi hikayesi Müsameretname adlı eserin
de toplanan Emin Nihad imzasını yad etmek de ye
rinde olur 5 (1 873) . 

Halk için edebiyat mahiyetindeki bu hikaye ve 
romanlardan sonra, Tanzimat devrinde edebi roman 
diye vasıflandırılan, ilk eserler, Namık Kemal' tarafın
dan yazılmıştır. Namık Kemal imzalı romanların ro
mantik bir karekter taşıdığını fakat Sezai bey'in Se
güzeşt'i ile yeni romanda Realist hususiyetler görün
düğüne hele bu mühim Tanzimat sanatkarının, küçük 
hikayelerinde realizm'in daha kuvvetli çizgilerine rast
landığını kendi bahislerinde görmüş bulunuyoruz. 

Romanlarını başta Victor Hugo olmak üzere 
Fransız Romantiklerinin te'siri altında yazan Kemal'in, 
Romantik vasıflar taşıyan eserler vermesi ne derecece 
tabii ise ; eserlerini Fransız realisti erinin sanat anlayış
larına yaklaştırmağa çalışan Sezai bey'in hikaye ve 
romanında realist temayüller görünmesi o derece 
tabii'dir. Hatta Namık Kemal'in romanlarındaki bazı 
teknik kusurların ve okuyucuyu peşinden sürüklemeğe 
çalışan bazı aşırı şahsiliklerin, Romantik Fransız ro
manının da hususiyetleri arasında bulunduğu unutul
mamalıdır. 

Romanları, Servct-i Fünun safifclerinde tefrika 
edilmekle beraber, kendileri Tanzimat Edebiyatının 
son romanlarını yazan Nabizade Nazım'la Recai
zade Ekrem'in eserlerinde daha başarılı realist çiz
giler görülür 6• 

Bilhassa Nabizade'nin Karabibik isimli hikaye
sinde, tarafsız müşahede ve bilgiye dayanan bir roman 
anlayışı, biraz da bu hikayenin maksadı halindedir. 

Tanzimat Edebiyatının Servet-i Fünun'a döne
ceği çağlarda yetişen ve arada bir yeni anlayışla şiir
ler de söyleyen Nabizade Nazım bu geçiş devri muhar
rirleri içinde realist hikaye yazmaya bilhassa özenen 
bir romancıdır 7 •  

5 Emin Nihad ıçın ;  bkz. ibnül'Emin Mahmud 
Kemal; Son asır Türk Edebiyatı tarihi S. 222 .  

a Recai zade'nin romanı için kendi bölümüne 
bakınız. 

1 Nabizade Nazım, ( 1 862 - 1 893) edebiyat 
meraklısı bir erkan-ı harb zabitidir. istanbul'da doğ
muş, önce Sıbyan mektebinde ve feyziye Rüştiyesin
de okumuş Beşiktaş Askeri Rüştiyesinde, Mühendis
hane-i Berri-i Hümayun İdadisinde ve Erkan-ı Har
biye Mektebinde okuyarak kurmay olmuştur. Bir 
müddet Mekteb-i Harbiye'de matematik hocalığı 
yapmış; iki sene kadar, vazife ile Sürye'de bulun
muş, İstanbul'a döndükten bir müddet sonra da, tu
tulduğu kemik veremi yüzünden Haydarpaşa hasta
hanesinde vefat etmiştir. Nabizade'nin yazı hayatı, 
talebelik yıllarında başlamıştır. Devrin gazete ve 
mecmualarında Ahmed Midhat Efendi tarzında ve 
çeşidli mevzularda, yazılar yazmak, Kimya, Cebir 
gibi fen bilgilerinde risaleler neşretmek, onun ilk 
heveslerindendir. Ekrem, Hamid, Naci gibi tanzimat 
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Nabi zade Nazım Bey 

Onun realist roman anlayışı Zehra isimli romanın
da görülse de bu yolda daha kuvvetli bir tecrübesi 
Karabibik isimli büyük hikayesidir. Zehra önce 
Servet-i Fünun'da tefrika edilmiş ( 1 895), kitab halin
de neşrolunduktan sonra ( 1 896) 'da İstanbul'da ve 
yakın şehirlerde alaka ile okunmuştur. 

Zehra, kocasını kıskanan bir kadının, acıklı aile 
ve intikam romanıdır. Müellif, eserin bazı sahnelerini, 
gerçeğe en uygun şekilde, yazabilmek için, o sahne
lerin geçtiği yerlerde bizzat yaşamak gibi tecrübe
lerde bulunmuşsada romanı yine bir halk ve macera 
romanı olmaktan ileri gidememiştir. Bununla bera
ber lisanındaki sadelik, o devrin roman dili bakımın-

şairlerinin tesiri altında söylediği şiirler arasında 
aruzun başarılarından sayılacak manzumeleri vardır. 
Şiirlerini Heves Ettim, ( 1 88 5 }  ve Mini Mini ( 1 886)  
isimli küçük kitablarda toplamıştır. Fakat onun en 
mühim yazıları, Edebiyat-ı Cedide'nin kuruluşundan 
Önce, Servet-i Fünun·da neşrettikleridir. Tahlilat-ı 
Edebiyye başlıklı tenkidleri bunlar arasındadır. Yaza
rın diğer hikayeleri, Yadigarlarını ( 1 88 6 )  Zavallı 
Kız, ( 1 889)  Bir Hatıra ( 1 890) ,  Sevda, ( 1 89 1 )  Hala 
Güzel ( 1 89 1 ) , Haspa ( 1 89 1 ) , Seyyie-i Tesamüh 
( 1 89 2 )  dür. Bu hikayeler ve Kara Bibik, Nabizade·
nin Yunan ve Latin mitolojisi Üzerine yazılmış Esatir 
isimli risalesi, de Hikayeler başlığı altında Dün-Bugün 
külliyatı arasında neşredilmiştir. Daha başka hika
yeleri de olan Nabizade.nin genç yaşda ölümü ede
biyatımız için bir kayıb olmuştur, 
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dan dikkate değer bir meziyettir. Nabizade'nin en 
mühim eseri olan Karabibik, Zehra romanından da 
önce yazılmı� bir uzun hikayedir. Bu eserin ehemmiye
ti realist roman anlayışına, bilerek ve bu tarzda yaz
mayı gaye edinerek uygun olmasındandır. Müellif, 
hikayesinin ön sözünde bu noktayı bilhassa anlatır : 
"hakikiyiln mesleğinde yazılmış roman mutalaa 
etmemiş iseniz, işte size bir tane ben takdim 
edeyinı. Emille Zola gibi Alphonse Daudet gibi 
realistlerin, yini hakikiyunun romanlan, hep 
fuhşiyat ile milidir, zannında bulunanlar Ka
kabibiği okuduklan zaman zanlarını tashih ede
ceklerdir sanırım." 

"Bu gibi romancılar Vuku'ata renkli gözlükle 
bakmazlar, kendi asıl gözleriyle, bakarlar." 

"Romanımın zeminini Anadolu köylülerinıizden 
intihabda, bir mutalaa vardır ki, buda; köylülük 
çiftçilik alemlerinin yabancısı iseniz, size o 
alemler hakkında bir fikir vermiş olmaktır. 
Vukuata zemin-i cereyan olan yerlerde aha
linin suret-i maişet ve meşguliyeti hakkında 
kafi derecede miliimat bulacaksınız." 

Gerçekten, bu hikayenin diğer mühim cebhesi, 
Mevzu'un Anadolu köylüsünün hayatından seçilmiş 
olmasıdır. Romancı Vak'a şahıslarını kendi fikirlerince 
ve kendi lisanlarınca konuşturmaya dikkat etmiş ; eser
de bulacağınız hükümler ve mutalaalar hep vak'a şa
hıslarının kendi mallarıdır. derneğe !uzum görmüştür. 
Eserde o devrin edebiyat dilinde kullanılmayan alan 
gibi ünlemek gibi bu gez (kez) gibi köy kelimeleri 
bulunması bundandır 1• Her halde Tanzimat Devri 
Edebiyatında, romantik romandan realis roman'a ge
çiş safhasında Sezai Bey'den sonra Nabizade'nin de 
dikkate değer bir emeği vardır. 

Bu devrin romancılarını sayarken, Tanzimat sonu 
romanına : Turfanda mı yoksa Turfa mn (İst. 
1890) adlı roman denemesiyle katılan Mizan'cı Meh
med Murad Bey'i unutmamak lazımdır. Murad 
bey'İn bir Dağıstan Türkü oluşu hayatı kültürü ve 
şahsiyeti icabı olarak milli ve ahlakçı bir Moralle ve 
bir içtimai siyasi tenkid ruhuyle yazdığı bu roman da 
lisanını sadeliği ve realist roman anlayışına uygunluğu 
ile dikkati çeker. Murad Bey'in bu romanında mihver 
vak'alar bir aile çöküntüsü ve bir Türk-Rus harbinin 
sebeb olduğu görgü, duygu ve düşünce unsurlarıdır 2• 

Esasen Tanzimat romanının hemen bütün eser
lerinde aile problemi büyük bir yer doldurur. Türk 
aile kuruluşlarının ya geçirilen milli buhranlar yüzün
den, yahud hazmedilmemiş bir Avrupa taklidçiliği 
dolayısıyla nasıl sarsılıp nasıl bir çöküntü devresine 
girdiğine, bu romanlar ısrarla temas etmişlerdir. 

İslam ahlakının tam bir vicdan temizliğiyle hüküm 
sürdüğü yerlerde ve devrelerde, kölelik müessesesinin 
büsbütün önüne geçilmemekle beraber, kölelerle ca-

Nabizade Nazım ; Kara Bibek"in baştarafında, 
bu yolda 35 kelimelik bir lugatçe vermişti. ( lst. 
1 307 - 1 890) 

2 Murad bey için ilerde Tarih bahsine bakınız. 
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riyelere yapılan büyük insanlık muamelesinin de bu 
devirde bir tarih oluşuna ve bir insafsızlık derecesi 
alışına, devrin romanı yine köklü temaslarda bulunmuş
tur. 

Nabizade'nin Karabibik isimli eseri istisna edilirse 
Tanzimat Romanı gerçek memleketin asıl büyük sınıfı 
olan Anadolu halkının hayatına girebilmiş sayılamaz. 
Buna mukabil İstanbul'daki orta ve yüksek sınıfların 
bu içtimai buhran asırlarındaki hayatını bu roman, 
ifadeye çalışmıştır. Bu devir romanlarında umı'.'ımiyetle 
ızdırap verici vak'aların sıralanması, biraz Fransız 
romantizminden aksetmekle beraber, bir parça da 
yaşanılan hayatın ve gerçekten duyulan ıztırapların 
ifadesidir. 

* 

Türk tiyatrosunun en eski 
T i y a t r o çağları üzerinde esaslı bir bil-

gimiz yoktur. Eski Türk top
luluklarında, bazı dini törenlerin, tören sahasında top
lanan halk tarafından büyük bir manevi heyecanla 
seyredildiği muhakkaktır. Halk heyecanının, bu tören
lerin estetik ve dramatik sayılabilecek hareketlerine 
iştiraki de çok tabiidir. 

Gök Türkler Ergenekon'dan çıkışlarını temsil 
eden Demir Dövme ayini bu türlü dini heyecan ve 
dini temii.şa hareketlerindendi. M. M. Nikoliç gibi 
bazı müelliflerin, Türkler arasında eski ve epik bir 
tiyatro bulunduğunu ileri süren hatta bu tiyatronun 
mevzularını da bildiren mutalaalarını büsbütün red
detmek mümkün değildir 1 •  Çünkü tiyatro da roman 
gibi, beşeri bir ihtiyaçtır ve her cemiyette mutlaka 
vardır. (Daha mağra devrinde, dışarda, dehşetle rast
ladığı, bir aslanın bir ceylanı parçalayışını, mağra in
sanlarına iptidai seslerle ve hadiseyi canlandırıcı hare
ketlerle ve dehşetle anlatan, mağra adamının bu hare
keti hem bir hikaye hem de bir tiyatrodur.) 

Fakat eski Türk tiyatrosunun elimizde yazılı bir 
eseri bulunmadığı için bu hususta daha otantik konuş
ma imkanından mahrum bulunuyoruz. 

Eski Türk topluluklarında, şiiri, musikisi ve raksı 
olan bir meydan oyunu ve bir seyir ananesi bulun
duğunu düşündürecek sebebler çoktur. Eski Türk'ler 
arasında taklidli oyunlar oynayan, hayvan, hatta in
san taklidleri yapan oyuncular bulunduğu hakkında da 
bazı tarih kaynaklarında mühim çizgilere rastlanmış
tır. Anadolu'da Türk Tarihinin başladığı XI. asırdan 
itibaren bu ülkeyi fetheden Türkler arasında, taklidli, 
güldürücü ve mevzulu bir tiyatro bulunduğunu ve 
mevzuların günün en mühim hadiselerinden seçildiği
ni bize bir Bizans kaynağının haber verdiğini evvelce 
(s. 732 v.) Karagöz ve Ortaoyunu (845.) hakkında 
mMumat verdiğimiz sahifelerde belirtmiştik. Türkler 
arasında eski bir ananesi bulunan kukla oyunu da 
bunlar arasında idi. 

l Bkz. Muhsin Ertuğrul, Türk Moğollarının ti
yatroya hizmetleri,, Darülbedayi' mecmuası, 44, 46 
1 5  Ekim 1 933 ve Şubat 1934. 
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İslami Türk Edebiyatı devrinde yükse� zümre 
sanatkarları tiyatro eserleri yazmadılar. İçtimai hayatı
mızda da Batı Dünyasında Eski Yunandan beri gö
rüldüğü gibi, zengin bir tiyatro ananesi ve bir tiyatro 
edebiyatı teşekkül etmedi. Buna mukabil halk toplu
lukları arasında hatta saray hayatında, hikaye ihtiya
cı gibi beşeri bir ihtiyaç olan seyretme ihtiyacını kar
şılayacak hareketler yapılıyordu. Mesela halk toplu
lukları karşısında bir nevi Monoloğ söyleyerek, tek 
başlarına zengin ve taklidli bir tiyatro oynayan med
dahlar, halkın görgüye, düşünceye hatta harekete da
yanan; mizah ve satire çizgileriyle zengin bir tiyatro 
ihtiyacını başarı ile karşılıyordu. 

Meddahlar bilhassa Osmanlı İmparatorluğu da
hilinde yaşayan Arab, Acem, Arnavud, Kürd laz, Rum, 
Ermeni, Yahudi v.b. zümrelerinin bu topluluk içindeki 
hayatlarını, ve tipik taraflarını kuvvetle karikatürize 
ediyorlardı. Onları her hangi bir vak'a etrafında top
layıp konuşturarak, bilhassa Türkçe'yi telaffuz ederken 
düştükleri tuhaflıkları sahneye getirip kuvvetli tipler 
yaratma hünerleri gösteriyorlardı. Meddahlar ayni 
zamanda bir gün kurulması mukadder Türk Sahnesi'
nin ne gibi yerli ve milli unsurlardan terekküb edile
bileceğine dair kuvvetli fikir verecek bir zemin hazır
lıyordu. Karagöz'ün ve Ortaoyunu'nun da İştirak et
tiği bu çizgilerde meddah ananesinin bize miras bırak
tığı bir hakikat de şudur ki, zeki Türk halkı, kendi 
adet ve ananelerini, inanış ve yaşayışını, kendi Türk
çesini, kısaca kendi hayat düzenini, üstün ve tabii 
buluyor ve bütün bu hususlarda km<line benzemeyen
lere tam bir mizah ve satire çizgisi içinde dikkat edi· 
yordu. 

Orta oyununun en büyük üstadlarından 
Abdürrezzak (Abdi) 

Diğer tarafdan Osmanlı sarayının bazı zafer gün
lerini, şehzadelerin sünnet düğünlerini, Sultan hanım
ların evlenmelerini v.b. kutlama vesilesiyle zengin 
eğlenceler tertiplendiği bilinir. Bu eğlencelerde, gölge 
oyunu (Karagöz), kukla oyunu, Orta oyunu, hat
ta bazen mevzulu titromsu oyunlar oynanır. Başta Na
bi'nin ve Seyyid Vehbi'nin Siirname'leri olmak üzere 
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bu düğünleri tasvir eden eserler de her bakımdan mü
him bilgiler vardır. Düğünlerde ; LU.'betbiz, Hok
kabaz, canbıiz, şişebıiz, ateşbaz v.b. gibi hüner
biz'ların çeşidli hünerler gösterdikleri anlatılır. Umu
miyetle mudhik ve mukallid 1 denilen bir nevi 
oyuncuların güldürücü taklidler yaptıkları hikaye 
edilir. Bu arada Evliya Çelebi'de rastlanan bir kayıd, 
böyle taklidli oyunlar arasında bazı hayat vak'alarının 
bir tiyatro gibi temsil edildiğini de gösterir. MeseJ.a 
bir Yahudi erkeğinin bir Çingene karısı ile muaşaka
sının meydana çıkarılarak cezalandırılması, her ikisi
nin de cezalı olarak, eşeklere bindirilip halkın önünden 
geçirilmesi gibi oyunlar, böyle temsillendendir 2• 

Avrupa tarzı tiyatro nevileri ise önce Osmanlı 
Saray'ında alaka görmüştür. Daha m. Sultan Selim 
zamanında Topkapı , Saray'ına ecnebi bir opera gel
diğini ve sarayda bir opera temsili verildiğini, hüküm
darın serkatibi Ahmed Efendi'nin notlarından öğre
niyoruz 3• 

Osmanlı Saray'ında Batı musikisine, bale'ye Ope
ra'ya diğer tiyatro eserlerine gösterilen yakınlık. gün 
geçtikçe artmış ve kısa zamanda saray, bu yeni sanat 
alemine ışıklı bir pencere gibi açılmıştır. Yine m. 
Sultan Selim ve Il. Sultan Mahmud zamanında 
ötedenberi İstanbul'da Beyoğlunda, teşekkül eden Av
rupa kolonisi için tiyatro binaları kurulması da yen i 
tiyatronun Türkiye de yerleşmesini sağlamıştır. 

Türk Tiyatrosunda Ermeni Artistler 

1 Güldürücü ve Taklidci. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 1, S. 649, 

lst. 1898 ayrıca Abdi'nin Sultan Dördüncü Mehmed 
zamanında Edirne'de yapılan muhte,em bir düğünü 
tanıtan; Sıir-ı Pür-sürıir-ı Hümayun'unda (Ali Emi

ri ktb. 343) ve Raşid Tarihi'nde bu mevzuda verilen 
bilgiler de Evliya Çelebi) yi tamamlayıcı mahiyette
dir. Tarihçi Hammer'in böyle kaynaklara dayanarak, 
bu oyunların bir kısmı için; "des representation 
theatrales" tabirini kullanması da mühim bir not
tur. Aynca bkz. Refik Ahmed Sevengil, Türk Tiyat
rosu tarihi, 1. .s. 44-45 

R. A. Sevengil ; Türk Tiyatrosu Tarihi il, lst. 
1959 s. 15-16 
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Bugünkü bilgimize göre Beyoğlu'nda yapılan ilk 
tiyatro binası Fransız Tiyatro'sudur. İkincisi Bosko 
isimli bir yabancı tarafından kurulan ve Osmanlı 
tab'asından Naum'a devredildikten sonra Naum 
Tiyatrosu adıyle şöhret bulan binadır. Sarayda ise 
Opera ve tiyatro temsilleri önce bu temsiller ve musi
ki konserleri için ayrılan salonlarda icra edilmiştir. 
Tiyatroya daha şehzadeliği zamanında büyük alaka 
duyduğu bilinen Tanzimat hükümdarı Sultan Ab
dülmecid zamanında Dolmabahçe sarayının karşı
sında bir saray tiyatrosu yaptırılarak tiyatroya daha 
ciddi bir şekil ve ehemmiyet verilmiştir. Beyoğlunda 
Galatasaray karşısında kurulduktan ve Naum'a devre
dildikten sonra, bir yangınla harab olan Naum tiyatro
su da yine Sultan Abdülmecid'in yardımıyle yeniden 
yaptırılmıştır. Devrin ileri gelen Türkleri, Paşaları· 
beyleri, bu tiyatrolara devama başlamışlardır. Yabancı 
dillerle yapılan ilk temsiller için Türk seyirciye, eserin 
mevzuunu hülasa eden Türkçe broşürler dağıtılmış
tır. Başlangıçta dışardan getirilen ecnebi tiyatro trup· 
ları tarafından Türkiyedeki ecnebilere ve levanterlere 
verilen bu temsiller, umumiyetle Fransızca ve İtal
yanca operalardır. Fakat ayni temsiller mühim bir 
Türk seyircisini de bu yeni tiyatroya alıştırmıştır. Av
rupalı sanatkarların bu oyunlarını yakından takibeden 
bazı Ermeni gençleridir ki tiyatroya heves duyarak, 
ayni oyunları kendileri de oynamak istemişlerdir. Er
meni gençleri sahnede gördükleri eserleri önce Erme
niceye çevirerek kendi dindaşlarına temsile başlamış
lardır. Sonra daha zengin heyetler kurarak ve gördük
leri alakadan cesaret alarak, bu eserleri Türkçe'ye çe
virip Ermeni şivesiyle oynamışlardır. Bu temsillerde 
isim yapan Ermeni artistler arasında İstefan Ekşi
oğlu Ohanness Acemoğlu, Karakin Azeroğlu, 
Fani Ham.siyan, Agavni Kegokyan v.b. adlar tes
pit edilebilmişitr 4• 

Bu tiyatro zevki, devrin hükümdarı Sultan Ab
dülnıecid'e Türk muharrirleri rarafından yazılmış, 
yerli eserler görmek ihtiyacını duyurmuş olmalıdır ki, 
Şinasi tarafından yazılan Şiir Evlenmesi, adlı eser 
eskidenberi yazılmış nice eserler gibi saray'ın teşvikiy
le kaleme alınmıştır. (Şinasi ve Şair evlenmesi bahsine 
bakınız.) Bu eserin Dolmabahçe'deki saray tiyatro
sunda ve sarayda yetiştirilmiş Türk oyuncuları tarafın
dan oynanmak üzere hazırlandığı şimdi tespit edilmiş 
bulunmaktadır. Eserin hazırlanmasında Sultan Mecid'
in başmabeyicisinin de ciddi bir hizmeti olmuştur 5• 
Buna rağmen Şair Evlenmesinin saray tiyatrosunda 
temsil edilip edilmediği henüz belli değildir. 

Böylelikle Türk Tiyatro Edebiyatı Şinasi ile baş
lamıştır. Şinasi'den evvel xıx. asır başlarında yazıl
dıkları anlaşılan iki tiyatro tecrübesi, tamamiyle gizli 
kaldıkları ve şu son senelerde bulundukları için, tiyatro 
edebiyatımız üzerinde her hangi bir tesirleri olamamış-

' Refik Ahmed Sevengil Tazimat Tiyatrosu 
lat. 1 961,  ı 5-6. 

11 Bkz. Prof. Ömer Faruk Akün, Şinasi T.l.An. 
c. 10 • •. 557 
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tır 1• Ancak, tiyatro edebiyatını Şinasi ile başlatmak, 
şübhesiz, Türkiye'deki Tanzimat Edebiyatı Tarihi 
bakımından doğrudur. Yoksa mesela, Azerbeycan'
daki Avrupai Edebiyat Cereyanı kurucularından Mir
zil Feth Ali Ahundof'ın, Şinasi'den dokuz sene evvel 
(1850) yazmağa başladığı komediler ve komedi adap
tasyonları, tabiatiyle, bu başlangıçtan daha öncedir. 
Ahundof'un halk diliyle yazdığı bu komediler, ayni 
tarihlerde sahneye de konulmuştur. Feth Ali Ahun· 
dof'un Rusça bildiği ve bir Rus nahiye mektebinde 
okuduğu için, Azeri Türkçesi Edebiyatı'na Avrupai 
tiyatro cereyanı Rus Edebiyatı kanalıyla girmiştir 2• 

Tanzimat devrinde tiyatro hayatı hatta tiyatro 
edebiyatı bakımından diğer mühim bir adım, Gedik 
Paşa'da Tiyatro-yı Osnıani adıyla kurulan tiyator
daki faaliyettir. 1860'da bir canbazhane binası olarak 
yaptırılan ahşap bina kısa bir zaman sonra bir tiyatro 
binası olmuş ve Gedik Paşa Tiyatrosu adıyla tanın
mıştır. 1868 de bu binada Güllü Agop 3 isimli bir 
Ermeni sanatkarının idaresi altında ciddi bir tiyatro 
faaliyeti görülmüştür. 

Bunlardan biri Prof. Fahir iz tarafından Vi
yana Milli Kütübhanesinde bulunan Vekaayi-i Acibe 
ve Havadis-i Garibe-i Kefşger Ahmed iıııimH eserdir. 
(Pabuççu Ahmed'in başından geçen acib ve garib 
vak'alar ve hadiseler) manasındaki bu eser Üç per
de lik bir komedidir. XIX. asrın baflarında yazıldığı 
tahmin edilmektedir (Bilgi için bkz. Türk dili ve ede· 
biyah dergisi Klll. lst. 1958) 

ikinci Tiyatro eseri tair Abdülhak Hamid'in ba· 
bası Hayrullah Efendi tarafından, şair evlenmesinden 
bet sene evvel yazılan ve Kanuni devrine ait bir vak'· 
ayı temsil eden Hikaye-i lbrahim Paşa be-İbrahim Gül
şeni isimli bir musikili tiyatro denemesidir. {bkz. 
Türklük Mec. No 8 Kasım 1 939) Ancak sahne an
layıfı bakımından bir tecrübe olmaktan ileri geç· 
meyen bu te'lif de birincisi gibi Türk tiyatro Ede
biyab üzerinde herhangi bir tesir uyandırmamış, hat
ta varlıklarından bile ancak son zamanlarda haberi
miz olmuştur. 

2 Feth Ali Ahundof ve eserleri için, ilerde, 
XlX. asrın ikinci yarsında Türikiye dışı Türk Edebi
yatı ve Türk Milliyetçil·iği bölümüne bakınız. 

Güllü Agop, 1 840 da lstanbul''da doğmuştur. 
Asıl adı Agob Vartovyan'dır. Vartovyan Ermenice
de güllü demek olduğundan Agob bir Osmanlı Ti
yatrosu kuracağı zaman Güllü Agob adını kullan
mıştır. Önceleri Beyoğlundaki Şark Tiyatro'sunda Er
menice temsillere katılmış, lzmir'de yine Ermenice 
temsiller veren bir heyette rejisörlük etmiş, nihayet 
kendisi bir tiyatro heyeti kurarak, Gedik, paşa ti
yatrosunda Türk sahnesine hizmette bulunmuştur. 
iyi bir aktör olmaktan ziyade iyi bir rejisör ve idare
ci olan Güllü Agob 1882 de Sultan il. Abdülmecid 
tarafından, saray tiyatrosuna rejisör ve idareci ola
rak seçilmiş, bu ınazhariyyetten sonra, yıllarca ev
vel kabul etmiş bulunduğu müslümanlığını da açığa 
vurarak Yakub adını almıştır. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Bir Operet sahnesi 

İşte Avrupai Tiyatro Edebiyatına hakiki başlan
gıç olmakla beraber yazıldığı tarihte sahneye konu
lup konulmadığı iyi bilinmeyen Şair Evlenmesi istis
na edilirse, Türkiye'de asıl tiyatro edebiyatı Ermeni 
şivesinin Türk aydınlarında uyandırdığı rahatsızlık
tan ve tiyatronun buna rağmen halk arasında gördüğü 
rağbetten doğmuştur. Gedik Paşa Osmanlı Tiyatrosu 
idarecisi Güllü Agob'un o zaman neşrettiği bir prog
ramdaki : «bizim şimdiki halimizde başlıca noksanı
mız yalnız imıne'nin nazargah-ı kabulünde şayan- ı 
arz olabilecek lu'biyyat-ı nıilliye'nin fıkdanıdır.» 
Cümlesi haber vermektedir ki, Türk halkının milli 
oyunlara daha çok rağbet göstereceğini Güllü Agop'da 
kavramıştı. Netekim Namık Kemal'de Celaleddin-i 
Harzenışah Mukaddimesi'nde, Vatan piyesinin zafe
rinde eserin suret-i tertibinde değil, mevzuunun müessir 
olduğunu söylemek doğruluğunu göstermişti. 

Fakat bu devir tiyatrosunun şive bozukluğuna 
ve milli eser ihtiyacına ısrarla el koyan şahsiyyet Ali 
Bey'dir 4 Ali bey bütün bunlara çare olarak bir 
taraftan Güllü Agob tiyatrosunda telaffuz hocalığı 
yapmış, bir tarafdan da Gedik paşa tiyatrosuna 
nıüzahharat komitesi adıyle bir milli tiyatro heyeti 
kunnağa muvaffak olmuştur. Hariciyye nazırı Reşid 
Paşa'nın başkanlığında toplanan bu komite'nin azası 
Nuri bey, Halet bey, Ali bey ve Namık Kemal gibi, 
Tanzimat devrinin en Avrupai simalarıydı 5 •  

Namık Kemal'in bu sahne için te'lif ettiği Vatan 
piyesinin, daha ilk tern$ilinde, milli tiyatroya parlak 
istikbal müjdeleyen, büyük hadise yarattığını biliyo-

4 Telaffuz bozukluğunun o devir tiyatro mü
elliflerimizi nasıl rahatsız ettiğini Namık Kemal de 
Celaleddin Harzemşah, mukaddimesinde "Tiyatro
muz., telaffuz da temaşanın yan zevkini kaybettire
cek kadar kusurludur." cümlesiyle ifade etmişti. {s. 
15 ist. 1 3 1 5 )  

Gadik paşa Osmanlı Tiyatrosu (Tiyatro-yı 
Osmani) için Bkz. Selim Nüzhet Gerçek, Jık Te'lif 
Piyesler, Ulus Ga. 5 Şubat 1 944 
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ruz. Ayni sahneye Namık Keı:ıfıl'den başka (Mustafa 
Nuri bey 1844 - 1906), Halet bey, (1837 - 1878) ve 
Ali bey eser yetiştirmeğe çalışıyorlardı. Bunlardan 
Nuri bey'in Zanıine Şıkları ve Akka'da sürgünde 
iken yazdığı Biçare isimli eserleri bu maksadla ve bu 
alışkanlıkla yazılmıştı. Halet bey'in piyesleri ise neş
redilmedi. Buna mukabil, zeki nükteden ve kudretli 
bir muharrir olan Ali bey'in tiyatro edebiyatındaki 
yeri de mühim ve ebedi oldu 1• 

Ali Bey, bu devri, te'life çok yakın adaptasyon
larla hareketlendiren bir muharrirdir. Hayatından ve 
diğer eserlerinden birkaç sahife evvelki mizah bölü
münde bahsettiğimiz bu kudretli tiyatro yazarı, tiyatro 
eserlerinde de aynı yüksek mizah seviyesini devam et
tirmiştir. Aynı zamanda sahne lisanı ve tiyatro tekniği
ni de devrine nisbetle iyi kavramış bulunan Ali bey'in 
birer te'lif eser olması çok muhtemel olan ilk komedi
leri Misafiri İstiskal (1870) ve (geveze berber) (1872) 
(1872) adlı eserlerdir. Aynı muharririn Eugene Gran
de ile Victor Bernerd'ın Madanıe est Couchee adlı 
eserlerinden adapte ettiği bildirilen 2 Kokona Ya· 
tıyor (1870) Türkçe'ye ilk muvaffakıyetli tatbikidir. 

Ali Bey bunlardan başka Türkçe'ye Edmon Con
dient'dan Gavaut, Minard ve şürekası isimli bir 
sahne eseri daha çevirmiş daha mühim olarak Moli
er'in Geoge Dan.din komedisini Tosun Ağa veya 
Memiş Ağa adıyla adapte etmiştir. Fakat onun tiyatro 
çalışmaları içinde en başarılı ve ebedi eseri yine Mo
lier'in Les Fourberies de Scapin'inden Osmanlı
Türk hayatını tatbik ettiği Ayyar Hamza adaptas
yonudur. (187J ) Ali bey'in bunlardan başka Letafet 
isimli üç perdelik bir opereti, Çmgırak isimli neşro
lunmamış bir komedisi ve Paul de Kock'dan çevril
miş Evlerunek ister bir adam (1873 - 1897) adlı 
bir romanı vardır. 

Tanzimat tiyatrosu, bir tarafdan, Namık Kemal 
ve arkadaşlarının, te'lif, tercüme ve adaptasyonlarıy
la zenginleşirken, bir tarafdan da ilk adaptesini 1 869'da 
neşreden Ahmed Vefik Paşa'nın Molier'den adapte 

Bu devir tiyatro edebiyatının diğer isimleri 
arasında, bu edebiyata hizmeti geçmit daha batka im
zalar da vardır. Bunlardan Ali Haydar ( 1836- 19 14) , 
yeni tiyatroda ilk manzum dramlan yazan bir mu
harrir olarak bilinir; onun Sergüzeşt-i Perviz ( 1 866 
ve ikinci Esas ( 1866) adlı eserleri kendi anlayıfına 
göre birer trajedi olarak yazılmıştır. Ancak bu eser· 
lerin gerek nazım tekniği bakımınc4_n zayıf olu,. 
lım, gerek klasik trajedinin diğer kalite ve kaide
lerine uymayı�ları yüzünden, bu eserleri birer man
zum dram \denemesi olarak, kartılamak daha doğ
rudur Bu f1Üellifin Rüya Oyunu 1875) adlı bir 
perdelik bir komedisi daha basılmıtbr. Ayni dev
rin tiyatro denemleri arasında, Ahmed Vefik Pa
tanın eserleri (bkz. F.A. Tansel Ank. 1 964 Şem
seddin Sami Bey. in Ebüüzziya Tevfik Bey'in Ma
nastırlı Rifat Bey'in isimleri de zikronulmalıdır. Bun
lardan Şemseddin Sami ve Ebüzziya Tevfik için 
l<endi bahislerine bakınız. 

Metin And Tanzimat ve lstibdad döneminde 
Türk Tiyatroııu Ank. 1972 s. 77 
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ve tercüme ettiği eserlerle birdenbire, ileri bir san'at 
seviyesine ulaşmıştır. Ahmed Vefik Paşa Molier'in 
eserlerini ya tercüme yoluyla yahud Türk-Osmanlı 
hayatına büyük ustalıkla tatbik ederek Tiyatro adap
tasyonuna adeta yaratıcı bir san'at değeri kazandır
mıştır. Onun sahne eserlerinde halk diline, yerli ağız 
lara ve büyük başarı ile yaratılmış yerli karakterlere 
hayat verilmiştir. Bu şahıslar mesleklerinin veya mensub 
oldukları sosyal zümrenin lisanıyla konuşturulmuştur. 
Mesela; Molla'ları kendi seci'li ve külfetli medrese 
dilleri ile, Türkiyeli Rumları yine kendi tabirleriyle 
ve kendi söyleyişleriyle konuşturmaya dikkat edilmiştir. 

Bu eserlerde mevzuların müsadesi ve konuşturulan 
şahısların mesleklerine ait ifadeleri dışında, yabancı 
terkibler kullanılmamıştır. Halk diline yerleşmiş ve 
tamamiyle türkçeleşmiş kelimeler haricinde Arabi 
ve Farisi kelimelere de yer verilmemiştir. Buna muka
bil zamanın yazı dilinde kullanılmayan halk sözleri, 
halkın kelime ve deyimleri hatta bolca kullanılmıştır. 
Anı eserlerde öz Türkçe kelimelerin halk dilindeki 
çeşidli manalarıyle yer alışı� ayrıca dikkati çeker 3• 

Vefik Paşa'nın manzum tercümelerindeki lisan da 
hayli sadedir. Ekseriya 10 heceli veznile söylenen mıs
ralarda konuşmalar, mısraları parçalamak suretiyle 
tabiileştirilmiştir. Ancak bu tercümelerde vezin ve söy• 
leyiş bakımından, çok kere ahenk temin edilememiştir. 
Bu tiyatro aşığı ve tiyatro kurucusu Tanzimat edibinin 
diğer hayırlı bir 1 hareketi, 1 879 - 1882 yıllarındaki 
Burasa Valiliği sırasında, orada bir tiyatro kuruşu ve 
bu tiyatroda temsil edilmek üzere, yine Molier'den 
eserler adapte ve tercüme edişidir. Böylelikle İstan
bul ve İzmir'den sonra Bursa'da adeta bir tiyatro 
an'anesi v1.1cud bulmuştur 4• Bu tiyatro senelerce 
sonra bu gün Ahmed Vefik Paşa Tiyatrosu adıyla 

Ahmed Vefik Paşa'nın 1 6  riyatro eserinde 
kullanılan Türkçe kelimeler ve manaiarı, Fevziye A. 
Tansel tarafından bir lugatçe halinde tesbit edilmıiş
tir. Bkz. Ahmed Vefik Paıa'nın eserleri Ank. 1 964. 

4 Pa,a'nın Bursa'daki aahne faaliyetlerinin, bu 
tehrimizde yalnı:r. bir tiyatro merakı uyandırmakla 
kalmayıp bazı tiyatro müellifleri yetiıtirdiji de bu
gün meydana çıkmıftır, Bunlar arasında Bursa da 
bir matbaa sahibi olan f<!>raizcizade Mehmed Şakir, 
Tiyatro edebiyatımıza yeniden tanıtılmıt bulunuyor. 
ilk defa Prof. Dr. Niyazi Akı tarafındım incelenen 
Kırk Yalan Köte adlı komedisiyle tanıdığımız Feraizci-
7.ade ( ) • 1 9 1 1 ) nin oldukça batanlı bir komedi ya· 
zan olduğu görülmektedir. (Bkz. XIX. Y.Y. Türk 
Tiyatrosu Tarihi Erzurum. 1 963, a. 49-50) 

Eserleri tercüme veya adapte yoluyla değil, 
kendi bulutları ve kendi komedi zekiaıyla yazdığını 
aöylemeğe !uzum gören bu müellifte, bana rağmen 
Moliere tesiri atikardır. Kırk yalan Köte'den baıka 
Teehhül yahud İlk Göz Airısı, İnatçı yahud Çôpça
tan, Yalan Tükendi ve Evhiımi gibi eserleri, bugün 
çıkanlmıf bulunan Mehmed Şakir.ıi.n bu eserleri hak· 
kında geniı bilgi için Bkz. Metin And. Duru Türkçe 
yaznıın bir Tanzimat Molier·i Türk Dili Dergisi, sayı, 
228 Ank. 
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yaşatılmaktadır.''2" Ahmed Vefik Paşa'nın Moliere 
adaptasyonları arasında ilk büyük rağbeti görenler ; 
zor Nikah (1869) ile zoraki Tabib (1869) dir. Bu eser
ler çok oynanmış çok tutunmuş, bu arada izinsiz bas
kıları bile yapılmıştır. Paşa'nın yine 1 869'da basıldığı 
bilinen Yorgaki Dandini adaptasyonu da onun en 
başarılı eserleri arasındadır. Ahmed Vefik Paşa'nın 
Moliere'den tercüme ve adapte ettiği eserlerin sayısı 
16'dır, bunlar : 
I. Le Depit Amourex (İııfiil-i Aşk) 2. Don juan 
(Don Civani) 3. L'Amour Medicin (Tabib-i Aşk) 
4. Le Misanthrope (Adamcıl) 5. Le Mariage Force 
(Zor nikahı) 6. Le medicin Malgre Lui (Zoraki 
Tabib) Le Tartüffe (Tartüf) 8. L'Avare (Azerya), 
9. George Dandin (Yorgaki Dandini) 10. La Femmes 
Savantes (Okwnuşlar), 1 1 .  Les Fourberies de Sca
pin (Degbazhk) 12. Le Malade İmaginaire (Meriki) 
13. L'Ecole des Femmes (Kadınlar Mektebi), 14. 
L'Ecole des Maries (Kocalar Mektebi) 15.  L'Etourdi 
(Savruk) 16. Les procieuse Ridicules (Dudu kuşları) 
isimli eserlerdir. 

Vefik Paşa'nın hunlardan başka, yine Fransız
ça'dan iki perdelik Aıslan Avcıları isimli bir komedi 
tercümesi daha basılmıştır. 

(Ahmed Vefik Paşa, Hayatı, şahsıyeti ve eserleri 
hakkında daha geniş bilgi için kitabımızın xıx. asır 
Türk Edebiyatında Milliyetçilik hareketleri bölümüne 
bakılmalıdır.) 

Tanzimat Devrin'de diğer Türk, hatta, Ermeni 
yazarlar tarafından yazılan veya Türkçe'ye çevrilen 
daha başka Tiyatro eserleri de vardır 2• Bunlar 

ı Türkiye'de Karagdz Tiyatrosu'nun da asır
larca evvel Bursa'da kurulduğu rivayetleri, burada 
habrlatmaya değer bir hatıradır. 

� Tanzimat Tiyatrosu bakında daha genit bil
ııi için fU eserlere ve onlann bibloyografyasına ba
kılmalıdır. 

Mustafa Mustafa Nihad Özön, Son Aaır Türk 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

umumiyetle halk diliyle ve sade Türkçe ile yazılmış 
eserlerdir. 

Böylelikle, Türk Tiyatrosu, Milli sahne ihtiyaç
larını giderecek bir genişlemeğe doğru yürürken, sahne 
eserlerini, yer yer, sahneye konulamayacak bir lisan
la yazan Abdülhak Hamid'iıı tabii tiyatro dilinden 
ayrı bir dil kullanması, o devir edebiyatı için bir kazanç 
olsa bile, kendinden sonraki devirler ve bilhassa tiyatro 
için bir kayıb olmuştur. Hamid Tiyatroyu bir halk 
mektebi diye karşılayan ve onu faydalı bir eğlence 
diye vasıflandıran ve bu edebiyat nevinden o yolda 
faydalanan Namık Kemal'den ayrılarak, sahne eser
lerini adeta bir kültür aristokrasisi için yazmaya ve 
tiyatro anlayışında San'at için san'at görüşünü birinci 
plana almaya çalışmıştır. 

Hamid'den başka, Recai-zade Ekrem, Şemsed
din Sami, Ahmed Midhat Efendi, Ebüzziya Tev
fik hatta Muallim Nacı gibi diğer Tanzimat şair 
ve muharrirlerinin de tiyatro eserleri te'lif ve tercüme 
ettiklerini biliyoruz. 

Her halde Tanzimat Devri, Türk edebiyatında, 
tiyatro nevi için bir kurulma ve yayılma devri olmuş
tur. Bu devir san'atkarları içinde hemen her imzanın, 
bir defa olsun, tiyatroyu denemesi Avrupai Türk ti
yatrosu'nun bu başlangıç devrinde nasıl büyük bir 
rağbet ve alaka gördüğünün kuvvetli delilidir. Nete
kim bu rağbet ve alaka yüzündendir ki burada kendi
lerinden bahse yer ayıramadığımız, ikinci üçüncü sınıf 
tiyatro muharrirleri de bu sahne nevine ve sahne haya
tına karşı kuvvetli çekiliş duymuş, bu yolda te'lif, ter
cüme eserler verme hevesine kapılmışlardır. Tiyatro 
hayatı devam etmekle beraber, Türk Tiyatro Edebi
yatı Sultan Abdülhamid devrinde bu hükümdarın 
memleketi çeşidli dış baskılar ve iç anarşiler yüzünden, 
sıkı bir disiplinle idare etmek mecburiyetinde kalışı 
dolayısıyle, eski hızını kaybetmiştir. Bu yüzden sahne 
edebiyatının meşrutiyet yıllarına kadar, Tanzimat 
yılları ölçüsünde canlı bir hayatı olmamıştır. 

* 

Tanzimat Edebiyatı'nın di
Diğer Nevi'Ier ğer edebi nevilerle meydana 

koyduğu bellibaşlı eser ve ha
reketleri, bu devrin Edebiyat Tarihini tanıtıyorken 
belirtmiş bulunuyoruz. Burada birkaç eebbiyat nevi' 
ve hareketi hakkında, onları bir defa da kendi başlık
ları altında toplamak suretiyle çok umumi birkaç hü
lasa daha yapmış olacağız. 

* 

Edebiyatı tarihi, lst. 1 945, S. 127-174 Refik Ahmed 
Sevengil, Türk Tiyatrosu tarihi, lst. 1961.  III. Tan
zimat Tiyatrosu lst. 1 961 

Prof. Dr. Niyazi Akı, XIX. Yüzyıl Türk Tiyat
rosu Tarihi Erzurum. 1 963 

Metin And. Tanzimat ve lstibdad Döneminde 
Türk Tiyatrosu Ank. 1972 
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Tanzimatın edebiyatımıza ge
G a z e t e c i l i k tirdiği yeni bir yazı çeşidi, 

Gazete Makalesi'dir. Gerçi 
Tanzimat'tan önce de Türk edebiyatında Makale adı 
altında yazılan bazı küçük kadrolu ve değişik mevzulu 
yazılar �-ardı. Fakat Türkiye'de gazeteciliğin kurulma
sıyla başlayan bu yeni Makale Nevi' tamamiyle 
avrupaidir ve çok hsa bir zamanda gelişerek çok sayı
da, kuvvetli örnekler vermiştir. 

Tanzimat devrinde gazetecilik bahsinde belirt
tiğimiz gibi (Bkz. S. 825) Agf.h Efendi'nin Şinasi ile 
birlikte çıkardıkları Tercüınan-ı Ahval (1860) ve 
Şinasi tarafından kurulan Tasvir-i Efkar (1862) ga
zetelerinden sonra, Türkiye'de ve Avrupa'da neşre
dilen en mühim gazeteler şunlardır. 

Midhat Paşa'nın Tuna Valiliği esnasında çıkarı
lan ilk vilayet gazetesi : Tuna (1865) ; Diyarbekirli 
Filip Şahinoğlu tarafından tesis edilmekle beraber, 
Ali Suavi ve Ziya Paşa'nın yazılarıyla hareketlenen 
Muhbir Gazetesi 1 ( 1867) . Bu gazete Türkiye'de 
Millet Meclisi isteyen bir yazısından dolayı önce 1 1  
Mart 1 867'de bir ay müddetle sonra devamlı 
olarak kapatılmış ve sürgünden kaçan Ali Suavi ile, 
yeni Osmanlılar Cemiyetinde çalışmayı Kıbrıs muta
sarrıflığına tercih eden ziya Paşa tarafından 31 Ağus
tos 1867 de Londra'da çıkarılmaya başlanmıştır. Lond
ra'da çıkan Muhbir'in ilk sayısındaki "Muhbir, 
doğru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur, 
yine çıkar." cümlesi, gazetenin intişar ettiği devredeki 
iç ve dış karışıklıklar bakımından dikkate değer bir 
sözdür. 

Namık Kemal ve arkadaşlarının Yeni Osman
lılar Cemiyet adına 29 Haziran 1869 da yine Londra'
da çıkarmaya başladıkları Hürriyet gazetesi, Yurd 
dışında çıkarılan siyasi mücadele gazetelerinin en mü
himmi olmuştur. 

Bunlardan başka Ahmed Midhat Efendi'nin Bağ
dad'da idare ettiği Zevra (1869) ; yine Namık Kemal 
ve arkadaşlarının İstanbul'da tesis ettikleri İbret(1871) .  
ayni tarihlerde Ebüzziya Tevfik tarafından yine İstan
bul'da çıkarılan Siraç (1873) ve yeniden neşredilen 
Tasvir-i Efkar (1909) ; ilk defa Şemseddin Sinıi'nin 
kurduğu Sabah (1876) ; imtiyazı Mehmed Cevdet 
adına alınmakla beraber yine Ahmed Midhat Efendi 
tarafından çıkarılarak, faydalı ve devamlı neşriyat 
yapan Tercüınan-ı Hakikat (1878) ve tarihçi Mu· 
rad Bey tarafından İstanbul'da çıkarılan Mizan 2 
( 1886) gibi gazeteler, devrin siyasi ve edebi hayatın
da ve bilhassa okuma hayatının gelişmesinde tesirli 
olmuşlardır. 

1 Ali Suavi'nin Muhbir gazetesinde kullandı
ğı lisanın sadeliği, o yıllarda dikati çekmi,, Suavi 
Ziya Paşa ve Ebüzziya tarafından, hararetle tak
dir edilmiştir. (Bkz. Ihsan Sungu, Muhbir Gazetesi, 
Aylık Ansiklopedi, c. il, S. 401-404, lst. 

2 Bu gazete yine Murad Bey tarafından, Mı
sır' da ( 1896) da Paris ve Cenevre'de (1897) de neı
rolunmuttur. 
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Bütün bu gazetelerde ve yine ayni tarihlerde ya 
ayni edibler yahud başka ilim, fen ve sanat adamları 
tarafından neşrolunan çeşidli mecmualarda hummalı 
bir ilim, edebiyat ve siyaset faaliyeti olmuştur. 

Bu gazeteler ve mecmualar, bir tarafdan Namık 
Kemal gibi ateşli bir Tanzimat makalecisinin; bir 
taraftan Ahmed Midhat Efendi gibi, hayli geniş bir 
kitleyi okumaya alnştıran, velud bir muharririm Ali 
Bey gibi, kuvvetli ve kültürlü bir mizah san'atkarının, 
bir tarafdan Muallim Naci gibi, edebiyatımızda bir 
itidal havası yaratmaya ve Türk Edebiyatını muka
lidlikten kurtarmaya çalışan, şuurlu bir san'at adamı
nın ;  bir taraftan da çeşidli ilim ve fen mevzularında 
makaleler, küçük etüdler, tenkidler, münakaşalar neş
reden diğer fikir ve kalem sahihlerinin, memleketimi
de cemiyet hayatıyla ilim ve san'at hayatını birleş
tirmeğe yarayan, faydalı ve tesirli yazılarıyla dolup 
taşmıştır 3• 

* 

Tanzimat Edebiyatının diğer 
T a r i h zengin bir kültür ve san'at 

kaynağı da Tarih'dir. Tanzi
mat'ın birinci sınıf şair ve yazarlarının mühim bir kıs
mı Tarih'le yakından meşgul olmuşlardır. Bunlar ya 
bizzat tarih kitabları yazmışlar, yahud tiyatro ve ro
manlarının mevzu'unu tarihten almışlardır. Ziyl 
Paşa, Namık Kemal, Ahmed Cevdet, Ahmed Vefik 
ve Süleyman Paşa'lar, Ali Suavi, Abdülhak Hamid, 
Tarihçi Murad Bey ve Ahmed Midhat Efendi ' 
böyle isimlerin başta gelenleridir. 

Ziya Paşa'nın daha genç yaşlarında tarih tercü
melerine iştirak ettiğini biliyoruz. Başta Osmanlı ta
rihi olmak üzere tarih kitabları ve tarihi monografiler 
yazan, Celaleddin Herzemşah ve Cezmi v.b. gibi, ti� 
yatro ve romanlarının mevzularını tarih'den alan 
Namık Kemal'in 5 eserlerinde ise zengin bir tarih 
kültürüne dayanan bir milli heyecan uslubu vardır. 
Abdülhak Hamid'in tiyatro eserlerinin çoğunun ta
rihden alınan mevzular ve tarihi vak'alarla tertib edi
lişinde de Tanzimat devrinin başda Türk-Osmanlı 

a Tanzimat devrinde nefrolunan gazete ve mec· 
mualar hakkında Bkz. İhsan Sungu Hürriyet Gaze
tesi, Aylık Ansiklopedi, a. 54, Muhbir Gazetesi, c. 
il. 401-404; Diyojen Gazetesi S. 339, Servıer 1•kit, 
Tercüman-ı Ahval Agah Efendi, Ank. 1 937 Ahmed 
Midhat Efendi, T.I. An. Ebüzziya Tevfik, Yeni Os
manlılar tarih�, lst. 1973 Fevziye A. Tansel, Ebüz
ziya Tevfik T.I. An. Muııtafa Nihad Özön, Namık Ke
mil ve ibret Gazetesi, lst. 1 938 

Edebiyatımızda münakaıalar, Olut Mec. 1. ve 
devamı la. 1 938 SeHm Nüzhet Gerçek, Türk mat
baacılığı ( 1 928) Türk gazeteciliği ( l93 1 )  ve eaki 
barili süreli yayınlar kataloğu (Milli Kütüphane ya· 
yını, Ank. 1 963) ve kitabımızın Tanzimat devri Türk 
Edebiyatı bölümü. 

' Bu isimler için kendi bahislerine bakınız. 
ı Kitabımızın Namık Kemal bölümüne bakıoı&. 
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tArihi olmak üzere tarihe karşı derin bir merak, zevk 1 
ve alaka duyuşundan ileri gelmiştir. 

Fakat Tanzimat tarihçiliğinin en mühim siması 
hiç şübhesiz Aluıııed Cevdet pafa'dır. Onun Avru
pa eser ve usullerinden de faydal�nan tarihçiliğinde 
tarihi yapan detaylara ciddi bir bakışla dikkat eden 
mühim bir yenilik vardır. (Bkz. Tanzimat Devrinde 
MahwlHleıme Cereyinı'mn devimı, Ahmed Cev
det Paşa S. 957) 

Tidh-i Alem isimli eserinde, ilk defa eski tarihe 
yer ayıran ve bu eserini Avruplı Türkclokların araş
tınnalanndan faydalanarak hazırlayan Süleyman 
Paşa ise, Türkiyede yeni ve milli bir tarih anlayışı
nın unutulmaz simalarındandır 1• 

Bu yıllarda tarihçilikle de şöhret kazanan diğer 
mühim bir sima Mehmed Murad beydir 2• 

Mizancı ve tarihçi 
Mebmed Murad Bey 

Daha çok Mi
zanı:ı Murad Bey 
vey� Tarihçi Mn
rad Bey diye ta
nınmış bu Dağıs
tanlı fikir ve mü
cadele adamı, ta
rih sahifelerine de 
tefekkür çizgileri 
işlemiş bir müel
liftir. Onun ta
rihçiliği hocalığı 
ve gazeteciliği et
rafında bir takdir 
halesi meydana 
gelmişse de de
vamlı mücadele-

ciliği yüzünden bu ta'liinden istifade edememiştir. 
Mekteb-i Mülkiye'de Tarih okuturken yazdığı 

Tirilı-i Umumi (1889) adlı kitabı talebesinde tarih 
merakı v<sevgisi uyandırmıştır. Bu eserinin Muhta
sar Tarih-i wnumi adlı bir de hülasası vardır. Murad 
Bey'in tarih s!hasındaki diğer mühim eserleri Rodos 

ı Süleyman Pata için XIX. Asır Türk Edebi
yatında MilJ.iyetçilik hareketleri ( herdeki sahifelerde) 

2 Murad Bey ( 1 853 - 1 914) Daiıatan'ın Hu
raki kasabasında doimuf, Rütdiye tahsilini Ruaya'da 
yapmıf, Üniversite tahsilini de Moskova'da yapmak
ta iken ailesinin Osmanlı tarafdarlığı dolayısıyle 
1873'de Batum yoluyla İatanbul'a gelmittir. Önce 
Midhat Paşa'ya sonra Rü,dü Paıa'ya intisib ede
rek, Hariciye Matbuat kalemi'inde vazife almıt, da
ha sonra Mekteb-i Mülkiye'de Hukuk'da Darülmual 
limin'de hocalık yapmıtbr. Sadrazam Rütdü::Paşa'ya 
Mübürdarlık da yapan Murad bey Vakit ve lttihad 
gazetelerine makaleler yazmıt ve sadrazam Kamil 
Pata zamanında aldığı müsideyle haftalık Mizan ga· 
zeteaini netre batlamıtbr. (bkz. Gazetecilik) Sul
tan Abdülhamid tarafından Düyun-ı Umumiye komi• 
serliğine tayini üzerine Mizab'ı tatil etmiıtir Bunun 
nun sebebi gazetesinde hükumeti pervasızca tenkid 
eden yazılandır. Nitekim bir müddet sonra Mısır'a 
kaçmak zorunda kalmıf, daha eonra AYrUpa'ya ıeç-
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ve Midilli'de sürgünde iken yazdığı Thilı·i .t;bW• 
Firak isimli 7 cildlik Osmanlı Tatihidir (1909 - 1914) 
son cildi vefatından sonra basılan bu kitab Yahya 
Kemal'in kuvvetli ta'rifi ile :  Vak'a nüvis tarihlerini 
gözden geçirerek ve zekasının son ışığı olarak, Osmanlı 
tarihinin felsefesi mahiyetinde kaleme alınmış bir eser
dir. Murad Bey iyi Rusça ve Fransızca bildiği, kısmen 
Avrupa metod ve kültürü ile yetiştiği için, siyasi atak
lar yapmayıp kendisini tarih araştırmalarına verse, da
ha tesirli eserler yazabilecek bir seviyede bulunuyorrdu. 

Ahmed Midhat Efendi'nin Oss-i İnkılib ad
lı 1853 Kırım muhaberesinden Sultan Abdülhamid'in 
ciılusu tarihine kadar c.lan vak'aları hikaye eden, tarihe 
aid eserinin ehemmiyetinden kendi bölümünde bah
setmiştik. 

Bu devrin sonlarında, Cevdet Paşa'dan sonra 
tarihçi Lütfi'nin devam etdiği Vak'a nüvis tarihçili
ğinde ileri bir hamle kaydeden diğer mühim bir sima ; 
Abdurrahnıan Şeref Bey {1853 - 1 925) dır. Devri-

mi,tir. Mısır'da Avrupa'da Mizan'ın ne,rine devam 
etmİftİr. Ahlakçı ve içtimai problemlerle yakından 
ilgili bir muharrir olan Murad Bey Türkiye'de iken 
Sultan Abdülhamid tarafından kendisinden istenen 
bir layıhada adeta hükümdara vasilik yapmak isteyen 
bir ifade kullandığından ba,langıçta büyük fırsat 
kaçırmıttır Fakat Paris'de Türkiye ve aile hasre· 
ti duymaya ba,layan Murad Bey, Ahmed Celaled
din Paşa'nın aracılığı ile 1897'de tekrar Türkiye'ye 
dönmüt, ve Sultan Abdülhamid'in kendisini affe
derek verdiği Şura-yı Devlet azalığını kabul etmit· 
tir. Bu hadise bir zamanlar hemen hemen bir milli 
kahraman sayılan Murad Bey'in ıöhretini-yeni ne
siller arasında- epiy- gölgelemittir. 1908 İnkılabın· 
dan sonra Mizan gazetesini tekrar çıkarmaya bat· 
)ayan Murad Bey bu sefer de Sultan Abdülhamid'i 
yeniden tahta çıkarmak için faaliyette bulunduğu ge· 
rekçesiyle, Hareket Ordusu tarafından tevkif olun• 
mut, Kal'e-bend olarak Rodos'a sürülen Mizan sahi· 
bi, sonra MidiUi'ye naklolunniuf, daha sonra affedi
lerek İstanbul'a gelmi,tir.--.Anadolu Hisanndaki ha· 
rab yalısında, bir müddet yaılı kızlan ile birlikte se· 
falet İçinde yaıadıktan sonra 1 91 4'de İstanbul'da 
ölmüttür. 

Mu rad Bey'in yukarda bahsi geçen tarih kitab
larından ba,ka Tahrir·i istiklal adlı bir makaleler 
kitabı (İst. 1 9 1 1 )  Tatlı Emeller - Acı Hakikatler 
(lst. 1 9 1 2 )  Müca·dele-i Milliyye Gurbet v e  avdet De
virleri, ( lst. 1 906) Hürriyet vadieinde bir pençıe-i 
İatibdad (İst. 1 908) Meskenet Mazeret Teıkil Eder 
mi} ( lst. 1 9 1 1 )  isimli hatırat kitaplan, Turfanda 
mı yoksa Turfa m ı }  adlı bir roman (lst. 1 89 1 )  ve 
Tencere yuvarlandı kapağını buldu isimli b'ir kome· 
disi (İıt. 1 908) vardır. 

Murad Bey' bayatı, 9absiyeti ve eserleri hakkında 
geni, bilgi için bakınız; Fevziye A. Tansel Mizancı 
Meıhmed Murad Bey Tarih dergisi C. 111 sayı: 3-4 
s. 67-68-88 

Yahya Kemal, Murad Bey, Siyasi ve Edebi port• 
reler lat. 1 968 S. 6 1-69 
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nin birçok gazete ve mecmualarında tarihe ve tarih! 
simalara aid çok sayıda makale ve biyografiler neşreden 
Şeref bey l 909'da kurulan Tarih-i Osmiini Encüme
ni Mecmuası'nda (T.D.E.M.) kıymetli yazıları var
dır. Onun Tarih-i Devlet-i Osmaniye adlı tarihi 
tarihde medeni ve içtimai hayatın, tahlil ve tenkidine 
yer veren bir anlayışla yazılmıştır. ( 1 89 1 - 1900) İdadi 
mektebleri için yazdığı Fezleke-i Tarih-i Duvel-i 
İslamiye adlı kitabları, talebeyi tarih hadiseleri üze
rinde düşünmeğe sevk etmesi bakımından faydalı ol
muşdur. Ayni müellifin Tarih Müsahebeleri (İst. 
1920) adlı kitabında toplanan yazıları da, o devirde 
yeni bir tarih zevki uyandırmaları bakımından güzel 
ve faydalıdır." ! "  

Tanzimat'ın tarih sahasında yazılmış daha başka 
eserlerinden burada isimleriyle de olsa bahsetmeğe 
imkan ve sebeb yoktur. Bu arada tarih kitablarından 
bahsedişimiz, bazı tarih yazarlarının tarih'i bir edebi
yat nevi' olarak karşılamaya devam etmeleridir. Namık 
Kemal gibi uslubçu tarih müelliflerinin bu sahadaki 
eserleri, ister istemez bir edebi hüviyet içindedirler. 
Diğer tarafdan birtakım Tanzimat edibleri için, bir 
san'at ve heyecan kaynağı olan tarih, bu devirde adeta 
bir mürebbi vazifesi görmüştür. Bununla beraber, 
tarih yolunda atılan bazı yeni adımlara rağmen, Tan
zimat tarihçiliğinin, müspet tarih ilmi ve tarih metodu 
bakımından, eski Osmanlı tarihçiliğinden büyük fark
larla ayrıldığını söylemek pek kolay değildir. 

* 

Avrupai Türk Edebiyatının, 
T e n  k i  d dil ve edebiyat mevzuundaki 

tenkid yollu görüş, düşünüş 
ve münakaşalarını bundan evvelki bölümlerde göster
miş bulunuyoruz. Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal 
mektebinin bu yoldaki hareketleriyle, eserleri, maka
leleri ve müstakil kitabları, kendi bölümlerinde tanı
tılmıştır. Tanzimat devrinde Eski-Yeni çarpışmaları, 
ve Muallim Naci başlıklı bölümde ise (s. 982 ve . . .  ) ayni 
mevzu'a ait diğer umumi bilgilerle devrin tenkid 
hayatı bir araya toplanmıştır. 

Yaşanılan devrin, milli-içtimai ve estetik ihtiyaç
larını kavrayarak dil ve edebiyat eserlerinin nasıl ol
ması lazım geldiğine dair, yol gösterici ve inandırıcı, 
ilmi ve edebi bir hareket demek olan gerçek tenkid'le 
Tanzimat'ın tenkid edebiyatı arasında mühim bir me
safe bulunduğu inkar edilemez. 

Bununla beraber, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, 
Ekrem, Hamid ve Sezai gibi yahud Ahmed Midhat 
Efendi ve Muallim Naci gibi bellibaşlı Tanzimat 
ediblerinin, Eski'lerle Yeni'lerle ve birbirleriyle yap
tıkları muvaheze ve münakaşaların Türk edebiyatına 

Abdurrahman Şerif Bey hakkında bilgi için 
Bakınız: Ihsan Sungu, Abdurrahman Şerif Efendi, 
Aylık Ansiklopedi C. 1, S. 292-294 ve Efdalüddin 
Tekiner, Abdurrahman Şeref Efendi, Tercüme-i Hali, 
Hayat-ı resmiye ve hususiyeıi (lst. 1927) 
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yeni bir yol sağlamış olduğu da meydandadır 2• 
Bu arada mesela Ziya Paşa'nın ve bilhassa Namık 

Kemal'in eski edebiyatı yıkmak ve onun yerine avru
pai bir edebiyat tutundurmak, için Türk Divan edebi
yatına yönelttikleri ağır hucumlar, tarafsız, hatta il
mi ve insaflı birer tenkid olmak çehresinden hayli 
uzakdır. Bu tenkidlerin haklı ve haksız tarafları da yine 
kendi bahislerinde umumi çizgileriyle belirtilmiştir. 
Dil san'at ve edebiyat hadiselerini kendi devirlerinin 
yurd ve dünya ölçüsündeki şartları ve icapları içinde, 
mukayeseli metodla incelemek ve öyle tanıtmakdan 
uzak kalan bu tenkidlerin tek kuvvetli ve kati neticesi 
Türk Edebiyatının alabildiğine avrupaileşmesini sağ
layabilmek olmuştur. 

Tanzimat'ın bu en tanınmış imzaları etrafında 
veya izlerinde hayran yürüyen ikinci ve üçüncü sınıf 
yazarlardan burada bahse lı'.'ızum görmüyoruz . 

Yalnız nispeten daha avrupai bir bilgi ile ve yine 
nispeten tarafsız sayılabilecek bir davranışla yeni Türk 
edebiyatının bazı eserlerindeki teknik, mantık ve rea
lite pürüzlerini göstermeğ·e çalışan Mizancı Murad 
Bey'in bu edebiyat nev'indeki ' bazı yazılarını devrin 
tenkid kadrosuna almak yerinde olur. 

Murad Bey kendi gazetesinde neşrettiği Üdebamızm 
Numune-i İıntisalleri başlıklı tenkid serisinde Namık 
Kemal'in vatan piyesini, Ekrem'in Vuslat Tixatrosunu 
Sami Paşa-zade'nin Següzeşt romanını, bir takım seri 
makaleler halinde tenkid etmiştir ( 1 888) 

Tanzimat şairlerinin edebi bilgiler hakkındali 
kitablarrr-,ı (Ekrem Bey'in Tamli-i Edebiyat'ı Mual
lim Naci'nin Istılahat-ı Edebiye'si gibi) ; edebiyat ta
rihi denemelerini, monografi sahalarındaki bazen şark'a 
ve ekseriya batı'ya dönük çeşidli eserlerini yine kendi 
bahislerinde zikretmiş bulunuyoruz .  

Bunlardan Ziya Paşa'nın Divan Edebiyatının 
değerini azçok takdir ederek hazırladığı Harabat . adlı 
antolojiye yazdığı manzum mukaddimeyi ( 1875) ciddi 
ve metodik bir araştırma mahsulü olarak karşılamak 
mümkün değildir. 

Ekrem Bey'in Kudemadan bir kaç Şair ( 1 888) 
adlı eseri, isminden de anlaşılacağı gibi, ancak birkaç 
şairin biyografisini ihtiva eden bir seçme isimler 
kitabıdır. Muallim Naci'nin Mekteb-i Sultani talebe
si için yazdığı Osmanlı Şairleri ve İslam Milletleri 
arasında yetişmiş, 850 tarihi simayı alfabe sırasıyla 
tanıtan Esami ( 1890) adlı ansiklopedik eseri, devrin 
istifade edilir kitabları arasındadır. 

Topçu zabitliğinden araştırıcı muharrirliğe geçe
rek XIV. asır Türk Muharrirleri ve Osmanlı 
Meşahir-i Üdebası başlıkları altında bazı monog
rafiler yazan, Umur-ı Şehbenderi Kalemi Hülefasın
dan İsmail Hakkı Bey'in bu sahada küçük fakat fay
dalı eserleri vardır. İsmail Hakkı Bey'in birinci seriden 
neşrettiği kitablar Ahmed Midhat Efendi, Ekrem 
Bey, Şemseddin Simi ve Cevdet Paşadır ( 1 890). 

1 Gazetecilik bahsinde adı geçen Edebiyabmız
da münakaşalar serisine, Tenkid Edebiyab bibliyoğ
rafyaaı için bakılmalıdır (dip notu) 
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İkinci serinin basılabilen ilk kitabı Mualliın Naci 
Efendi'dir. ( 1 893) Bu müellif, Mua'sır Şairlerimiz 
adı altında Nabızide Nazım, Ali Ruhi Emin Hü
mai ve Mualliın Cudi için de birer küçük monog
rafi neşretmiştir. ( 1 895) Bu müellifin daha başka eser
leri, ayrıca Mektep Gazetesinde tefrika edilen Mir 
Ali Şir Nevai ve Çağatay Şuarası isimli bir seri 
yazısı da vardır. 

Tanzimat ediblerinin Türk dili sahasında sözlük
ler yazarak, gremer kitabları hazırlayarak, Türkçe'nin 
sadeleşmesi yolunda gayert sarfederek, bilhassa Türk 
dilini ihmal edenlere karşı tarizlerde bulunarak gös
terdikleri faaliyet de geniş ve geniş tesirli olmuştur." ! "  

1 Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmed Mid
hat Efendi ve Ahmed Cevdet Paşa'nın Türk diline 
hizmetleri, kendi bahislerinde gösterilmiştir. Ahmed 
Vefik Paşa, Süleyman Paşa Alıi Suavi ve Şemseddin 
Sami'nin Türkçecilikleri için ilerde XlX. Asır Türk 
Edebiyatında Milliyetçilik Hareketleri bölümüne ba
kınız. 
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Yine başda zıya Paşa, Namık Kemal, Cevdet 

Paşa, Münif Paşa Ahmed Midhat Efendi bulunmak 

üzere Tanzimat ediblerinin, hukuk, felsefe, ahlak, din 

ve dinler tarihi üzerinde de denemeleri, tercümeleri, 

makale münakaşa ve eserleri vardır. Ayni devrin ha

tırat ve seyahat edebiyatı denemelerinden ele yine, 

Kemal, Ziya paşa, . Hamid, Sezai, Naci ve Midhat bö

lümlerinde bahsetmiş bulunuyoruz. 

Böylelikle, bu noktaya vardıktan sonra, geriye 
çevrilecek umumi bir bakış ( 1 860) 'dan beri Türk Ede
biyatının Eski Türk Edebiyatından büyük adımlarla 
ayrıldığını ap açık görmemize kafi gelecektir. Türk 
Edebiyatının zümre Edebiyatı olmaktan uzaklaşarak 
Türk topluluğunun fikri, bedii, içtimai, yeni ihtiyaç
larını karşılamağa �·alışan avrupai bir edebiyat kıvamı 
alışı, bu ayrılığın başda gelen değişikliğidir. ki bu 
hususiyeti ile, Tanzimat Edebiyatı, Türkiye'de oldukça 
geniş bir kültür burjuvazisi meyc'.ana getiren edebiyat 
olmuştur. 
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S E R V E T - İ F Ü N Ü N  D E V R İ  
* 

Servet-i Fünfuı Edebiyatı'nın tarifi -Bu edebiyata verilen üç ayrı isiın -Servet-i Fünfuı'un kurulduğu 
devir ve kuruluşu - Servet-i Fünfuı Edebiaytının Unıiinıi Vasıfları - Servet-i Fünfuı Tilrkçesi -
Servet-i Fünfuı'da Edebi Neviler - Şiir, Nesir, Roman, Hikaye, Tiyatro, Tenkid ve Tedkik - Diğer 
edebi neviler -Servet-i Fünfuı şairleri : Tevfik Fikret-Cenab Şahabeddin-Süleyman Nazif-Faik AH -
Ali Ekrem - Süleyman Nesib - Hüseyin Suad - Hüseyin Siyret - Ahm.ed Reşid - Celil Sihir -
Servet-i Fünfuı'da Hikaye ve Roman Yazarları : Halid Ziya - Mehıned Rauf - Hüseyin Cihid -
Ahmed Hikmet - Safveti Ziya - Servet-i Fünfuı'un Yıkılışı - Servet.,l Fünfuı devrinde Popüler 

Edebiyat'ın devaını - Hüseyin Rahmi - Ahmed Ra.siın ve diğer isimler 

Servet-i Fünfuı Devri, Avrupai Türk Edebi
yatı'nın, XIX. Asrın son yıllarında, kısa, fakat yeni 
ve yoğun bir Batılılaşma hamlesi yaptığı devirdir. 

Servet-i Fünfuı Edebiyatı, bu yılların edebiyat 
üstadı Recaizade Ekrem Bey'in yol göstermesiyle, 
Servet-i FünWı Mecmuası etrafında toplanan genç 
edebiyatçılar tarafından yürütülmüş bir edebi hare
kettir. Fakat, Avrupai Türk edebiyatı, yakın çağ veya 
çağdaş Fransız Edebiyitı'nı örnek edinmeyi, bir 
gelenek haline koyduğu için, Servet-i Fünun Edebiya
tı'nın da başlıca kaynağı ve besleyici örneği xıx. 
Asrın II. yarısındaki Fransız edebiyatıdır. 

Servet-i Fünfuı Edebiyatı, Sultan Abdül
hamid devrindeki sıkı idarenin, o devir aydınlarınca, 
dayanılmaz bir istibdad sıfatıyle damgalandığı, buh
ranlı bir zamanda kurulmuştur. İstibdadın, içinde 
mubalağa hissesi de bulunan bu sert görünüşü, hürri
yetsizlik anlayışını bir fikr-i sabit haline getiren bu 
devir gençlerinde, yaşanılan zamanın yurd ve dünya 

şartlarını hesaba katanuyan ruhi bir bunalış yaratmış
tır. 

İmparatorluk Türkiyesi'nin, (başta Balkanlar 
olmak üzere) halkının büyük kısmı Türk olan nice 
şehirlerini bizden koparmak için istiklal mücadelesine 
başlayan kavimlerle bunları teşvik ve himaye eden 
devletlerin yarattıkları türlü iç ve dış baskılar karşı
sında, ülke idaresinin gevşek tutulanuyacağını düşün
mek ; ve bütün bu mevzularda aevletin karşısında 
bulunmak şöyle dursun, devlete yardımcı olmak lıl
zumu, memlekette yaratılan bu iç ve dış buhranlar 
yüzünden, yeteri kadar akıl edilememiştir. 

Bunun içindir ki, sanat anlayışı, üslup ve şekil 
bakımından Fransız realistlerinin izinde yürüyen 
Servet-i Fünfuı edebiyatında, bir tarafdan da, yerli 
ve içtimai bir romantiznı'in tesirinde gelişen, hasta 
ve kötümser bir hassasiyetin izleri vardır 1• 

ı Türkiye'ye daha Tanzimat yazarlan tara• 
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Servet-i Füniin şairleri, hiçbir içtimai teşek
külün başına geçememiş, derd edindikleri memleket 
davalarını açığa vuramamış, bunların halli için çalış
ma gayreti gösterememişlerdir. Bu vazıyet, onları, 
Şinasi-Zıya Paşa-Namık Kemal mektebinin sanat 
görüşlerinden uzak tutmuş ; buna mukaabil, Ekrenı
Hıllnid-Sezii üçlüsünün sanat tutumlarına daha 
yakın bir yolda yürütmüştür. Böylelikle Servet-i Fü
nuncular, bir arada çalıştıkları yıllarda, herşeyden 
çok, Fransız realistlerinin Sanat için sanat anlayış
larına bağlı bir edebiyat cereyanı meydana getirmiş 
!erdir. 

fından getirilen intihar ve verem edebiyatı yolunda 
bir hissiliğin, Servet-i Fünun yıllarındaki bedbin ha
vaya karıfarak afırı bir hal alması, edebiyatımızın 
ehemmiyetli hadiselerindendir. 

Servet-i Fünun'dan evvel, Recaizade'nin tiirle
rinde görülen ölüm arzusu ve yine Servet-i Fünun'
dan önce, Mehmed Celal ve çağdaşlarının eserlerin
de beliren İptidai bir hissilik, Servet-i Fünun 
tairlerinde aınrı tekamül göstermiştir. Solgun, 
çiçeklerden; düşmüş, san yapraklardan ve bütün 
bunlara benzeyen veremli kızlardan, adeta sevgiyle 
hotlanan ve kadın denince, onun ancak veremli
sinin makbul sayıldığı hissini veren bu çağ şiiri, 
hatta hikayesi ve romanı, bu bakımlardan dikkate 
değer çizgiler taşır. Aynı hastalık Servet-i Fünun 
yazarlannın hususi hayatlanna da girmiştir. Halid 
Ziya, Kanlıca'da, nasılsa, neş'eli geçen bir geceden 
sonra, karanlıkta ve sandalla Hisar'a dönerlerken, 
yanlanndan geçen bir gemi heyulasının tesirinde 
kalan Fikret"in: Ah, ne olurdu, bizi çiğneyip, ba
tırıp ıboğmuş olsaydı ! dediğini kaydeder. (Kırk Yıl, 
C. V, S. 89) Diğer Servet-i Fünuncuların da hayat 
ve eserlerinde, buna benzer, aşın ve hasta bir kö
tümserlik görmek kolaydır. Bu arada, Mehmed 
Rauf'un bir intihar teşebbüsü,, vaktinde bir müda
hale ile önlenebilmif. Fikret'in de zaman zaman, 
intihar emelleri beslediği bilinmektedir. 

Verem ve intihar, kimsesizlik ve İnziva; hatta 
&Jkı, Cenab'ın: 

Birlikte terk-i cism edelim m evte bir gece, 
Mest-i garam iken 

mısralarında olduğu gibi, afkı ölümle neticelendirmek; 
nihayet, sarı ve siyah gibi, verem'in ve ölüm"ün tim
sali olan renkler, Servet-i Fünun yazarlannın sık sık 
kullandıkları, hasta ve karanlık mevzular ve motif
lerdir. 

Bu münasebetle, Fuad Köprülü'nün, daha Sal
name-i Servet-i Fünun'da yazdığı eski bir makalede 
Servet-i Fünun Devri hissiliğini izah eden fU düşün
celeri, buraya ehemmiyetle kaydediyoruz: 

' "Nedim'in şuh şiirleri nasıl İbrahim Paşa dev
rinin eseri ise, Namık Kemal'in şiirleri de Abdül
hamid Devri'nin bedbin feryadlarıdır. Fikret-Halid 
Ziya nesli ise kendi devirlerindeki elem ve hüzün 
mahşeri olan vatanın her köşesinden yükselen ma
razi giryelerin in 'ikasından başka hir şey değildi. 
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Onların bu tutumları, kısmen, yaşadıkları devrin 
imkansızlıkları yüzünden olmakla beraber, kısmen 
de, mühim bir kısım Servet-i Fünun'cuların (gerek 
yaradılışları, gerek sanat terbiyeleri dolayısıyle) böyle 
bir sanat anlayışına daha elverişli bir rı'.ıh taşımaların-

'tlandır. 
Bu cereyanın genç edebiyatçıları, kendilerinden 

önceki yazarlardan bir defa daha ayrılarak Şark kül
türünden evvel ve Şark kültüründen çok Avrupa kül
türü almışlar ; Şark Edebiyatı'ndan önce Batı Edebi
yatı'nı tanımışlardır. Hatta aralarında bunu bir ifti
har vesilesi sayanlar da olmuştur. 

Ancak, eski Şark ve Türk edebiyatını bir hayli 
küçümseyen bu genç yazarların Avrupa edebiyatını 
tanımaları da derinliğine bir tanıyış değildir. Onlar, 
Fransız edebiyatını küçük yaşlarda tanımaya başlamış 
ve kendilerinden öncesine nisbetle, daha ustalıkla 
taklid.:: muvaffak olmuşlardır : Nazımda, şiiri.n mevzı'.ıu
nu genişletmişler, Aruz veznini, devirlerinin Türkçe
sine daha uygun hatta daha ustalıklı bir alışkanlıkla 
kullanmışlardır. Türk edebiyatına Batı'nın nazım şekil
lerini getirmişler ; Aruz vezniyle serbest nazını cere
yanı da Servet-i Fünuncularla başlamıştır. Nesirde, 
külfetli ve sabatlı söyleyişe yer vermişler, içlerinde 
nesirle şiir söylemeğe çalışanlar da olmuştur. Bu 
devrin hikaye ve ronıan'ı da, teknik ve çevre haya
tına dikkat bakımından, Avrupa edebiyatının hikaye 
ve roman anlayışına daha yakın bir kıvama yüksel
wiştir. 

* 

Servet-i Fünun 
Edebiyatının İsimleri 

Servet-i Fünuı'.ın Ede
biyatı'na, bu umumi 
isminden başka, iki 
isim daha verildiği gö-
rülür. Bunlardan biri 

Edebiyat-ı Cedide adıdır. Bu ad, önceleri, Şina
si-Ziya Paşa-Namık Kemal ; Ekrenı-Hanıid-Se
zii devrinin meydana getirdiği yeni edebiyat için 
kullanılıyordu. Bu sanatkarlara, eskiler tarafından 
Üdeba-yı Cedide (yeni edibler) deniliyordu. Servet-i 

Fünun'cular, Üdeba-yı Cedide'den de yeni bir edebiyat 
yapmak arzu ve iddiasında bulundukları için, bunlara, 
önce, alay olsun diye, Yeni Edebiyat-ı Cedide'ciler 
denmiş ve hareketleri küçük düşürülmek istenmişti. 
Fakat zaman, bu mizahi adın başındaki yeni sıfatını 
kaldırmış ve Servet-i Fünun edebiyatı, çok yerde, 
Edebiyat-ı Cedide ismiyle anılmıştır. Aynı edebiya-

Yeşil ve hayat dolu kırlardan yukselen ümid nefha
larıyle dolu, mes'ud bir yaz akşamı, muattar bir 
ümid üzerinde koşan fairler : 

Fakat niçin bu güzel yol sonunda bir uçurum, 
., no ,Yazık değil mi bütün saha-i emel böyle ? 

Bu yol, bu rah-ı saadet, ah korkuyorum 
Müebbeden çıkacak bir harabe-i kesele 

diye, daima yarının ye' sini terennüm ederlerdi ve 
bu pek tabii idi." 
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tın üçüncü ve daha dikkale değer bir ismi de Tevfik 
Fikret - Halil Ziya Mektebi'dir. Hiç şüphesiz, Batı 
alemindeki edebi ekoller ölçüsünde bir ınektep karak
teri taşımamakla beraber, asrın son yıllarının en mühim 
edebi hareketi olan cereyan, birçoklarınca, iki ünlü 
üstadının isimleriyle anılarak ve bir bakıma haklı 
olarak, Tevfik Fikret - Halid Ziya Mektebi diye 
isimlendirilmiştir. Fakat, bu edebiyatın en tabii ve en 
yaygın ismi, bütün kurucu sanatkarlarını (kısa bir za
man için de olsa) bir araya toplayan Servet-i Fünı'.ın 
mecmuasının adına uyularak söylenen : servet-i Fü
nun Edebiyatı'dır. 

* 

Servet-i Fünun'un 
Kurulduğu Çağlar 

Tanzimat inkılap ve 
edebiyatı, Türkiye'de 
oldukça geniş bir kül
tür burjuvazisi ye-
tiştirmişti ; yeni ve Av

rupai bilgilerle yetişmiş bir gençlik meydana getirmişti. 
Yeni yetişenlere, yine Avrupai bir Vatan sevgisi, 
Millet sevgisi ve bunların hepsinin üstünde bir Hür
riyet fikri verilmişti. Başta Naınık Keınal olmak 
üzere, idealist Tanzimatçılar, daha o devir Türkiye
sine Fransa'da gördükleri sosyal hürriyeti vermek ve 
Avrupa demokrasilerine benzer bir idare tarzını, Tür
kiye'de mümkün görmek istemişlerdi. Bunun içindir 
ki yeni nesillerin en şiddetli arzusu, böyle bir hürri
yet havasıydı. Fakat bilhassa Sultan Abdülhaınid 
devrinin, devleti ve milleti, ısrarlı iç ve dış baskılar 
karşısında ayakta tutmak için tedbirler almak zorunda 
kalışı, memlekette böyle bir hürriyet havasına imkan 
bırakmıyordu. Bu imkansızlıklar, pek tabii olarak, 
en çok devrin gençliğini hırpalıyor, onları ümidsizliğe 
veya asabi hareketlere sürüklüyordu. 

Daha 1293 (1876) yılında, Midhat Paşa'nın bir 
hatasıyle açılan Türk-Rus Harbi dolayısıyle, çocuk
luk çağlarının ilk acı hatırasını Rusların Ayastafa
nos'a (Yeşil Köy'e) dayandıkları dehşet verici günler
de tadan bu yeni nesil, Devlet'in Rumeli'de istiklal
lerini kazanmaya kalkan küçük hükı'.imetler karşısın
da bile zayıf duruma düşdüğünü, gittikçe daha iyi 
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kavrıyorlardı. Fakat devlet idaresindeki bu harici zaaf 
ve dahili inzıbat, sadece Mutlakıyyet tarzının icabı 
sanılan kontrolden hoşlanmayan bir keyfi idire'nin 
eseri değildi. Hudutları dahilinde zengin servet kaynak
ları bulunan bu büyük İmparatorluğu parçalamak 
ve bölüşmek isteyen büyük devletler'in dışarıdan, 
hatta içeriden yaptıkları devamlı sıkıştırmalar, anar
şist ve kandırıcı casus teşkilatları da Osmanlı iktıda
rını memleket dahilinde şiddetli tadbirler almaya sevke
diyordu. 

Ancak, dünyayı kaplamakta bulunan Milliyet, 
hürriyet ve istiklal cereyanlarının baş döndürücü 
sür'ati karşısında bunalmış ; kendi tebeası olan yabancı 
kavimlerin en çok dışarıdan kuvvet alan ihtilal hare
ketlerini önlemek imkanları daralmış ve her zengin 
coğrafyaya saldırmaktan yorulmayan büyük devlet
ler'in türlü baskıları karşısında, bilhassa kendi aydın
ları tarafından desteklenme talihini kaybetmiş bir 
idarenin, aldığı her tedbir İn sebebini açıklayamamak 
mecburiyetindeki hareketleridir ki Saray'ı, devrin 
gençleri nazarında büt� talihsizliklerin yegane suç
lusu durumuna düşürüyordu. 

Bu arada, yeni nesle örnek olmak iddiasında bulu
nan ve kendi devletleri aleyhinde ancak Avrupa top
raklarında çalışmak imkanı bulan bir kısım jöntürk'
lerin de devlet mefhı'.imunu anlamamış ve dış tehli
kelere karşı tam bir milli bütünlük içinde bulunmak 
lazımgeldiğini kavramamış oldukları meydanda idi. 
Her ne bahasına olursa olsun, (yurdu ayakta tutmaya 
çalışan) Sultan Abdülhaınid idaresini devirmek 
azmindeki, işin nereye varacağını düşünemiyecek 
hale gelmiş bir Hürriyet anlayışı yüzünden, mesela 
Ermeni anarşistleriyle işbirliği yapanlar olmuştu. Genç
lik arasında, Türk devletine karşı bir Ermeni sı'.iikas
dını alkışlayacak kadar, mensup oldukları devleti en 
büyük düşman sayan bır zıhniyet yaratılmıştı. 
Sarayın, bütün bu hadiselere karşı sağlam bulunmayı 
sağlamak gaayesiyle devam ettirdiği şiddet siyaseti 
de bu sebeplerle artıyor ve bu artış da memleketin 
genç aydınlarındaki marazi hoşnudsuzluğu kamçılı
yordu. Yeni nesilde saray düşmanlığı o dereceye ulaş
mıştı ki iktıdarın sarayın elinden alınmasıyle, impara
torluğun kurtulacağına ve memleketin tam bir huzlıra 
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kavuşacağına inananlar çoğalmıştı. Bu araqa. Saray 
da memleketi böyle zorluklar içinde idare edecek; 
düşman propagandaları karşısında şaşırmayacak; bu 
arada, gençliği inandıracak kudrette, bilgili ve tecrü
beli devlet adamları bulamaz olmuştu 1 • 

Bu arada, bir kısım münevverler de bir birini 
kovalayan bütün bu talihsizlikler karşısında kayıtsız 
kalmaya alışıyor, fakat onların da benliğinde imam 
boşluğunun yarattığı bir başka mustarip hava dalga
lanıyordu. Yahud da bu kimseler, kendilerini, yurd 
ve millet için daha zararlı bir Avrupa-perestliğe kap
tırıyorlardı. 

Bununla beraber, bütün bu bunaltıcı hava, yakın
da ister istemez, bir halk hareketinin başlayacağını 
haber veren hadiselerle dolııydu. Nitekim bu zor de 
vir, böyle içten ve dıştan itilişlerin kolaylaştırdığı 1908 
inkılabıyle yıkılarak son buldu. Selanik'de dıştan da 
yardım görerek hazırlanan Hareket Ordusu, İstan
bul'a yürüyerek Sultan Abdülhaınid'i tahtından 
indirdi. İdareyi Sarayın elinden alan İttihad ve Te
rakki hükCuneti, tam bir tecrübesizlik içinde, yeni 
bir diktatörlük kurmaya mecbur kalarak, önce, uzun 
zamandan beri hazırlığı yapılmış bir Balkan Harbi'-

Böyle bir bunalııın Servet-i Fünun yıllann
daki en karakteristik hadisesi, Yeni Zelanda mese
lesidir: İngilizlerin Yeni Zelanda Adası'na muhacir 
yollamak için, milletler arasında yaptıkları parlak 
ve çekici propagandayı Servet-i Fünuncular da ha
ber almıf ve istibdaddan kurtulmak için vatanlarını 
terketmeye karar vermiılerdi. Yeni Zelanda'da ken
dilerine parasız verilecek bir toprağa sahip olmak 
ve orada gi'ıya bir Türk kolonisi kurmak, bir kısım 
Servet-i Fünunculara bir hulya kadar güzel görün
müıtü. 

Hatta, Hüseyin Cahid'in, lstibdad hükumeti 
devrildikten sonra, tekrar memlekete dönmek fikri, 
bir kısım Servet-i Fünuncular tarafından, bir nevi 
oyun bozanlık gibi karşılann'nf, bilhassa Tevfik Fik
ret, ebediyyen orada yerleşmek ve bir daha yurda 
dönmemek kararında ısrar etmitti. Memleketin bu 
gibi münevverleri de kayıdsız şartsız yurdu terkeder
se, kimler, Türkiye'yi içinde bulunduğu siyasi as
keri ve iktisadi dünya ablukası kartısında ayakta 
tutacak; kimler iç ihtilaJlerin yıkıcı darbelerine kar
tı duracak, hatta, en büyiik dütman bilinen istibdad 
idaresini kimler değiştirecekti? Herhalde Tanzimat 
Devri'nin istibdadı devirmek uğrunda, dütünceli, 
dütüncesiz, her türlü zorluklara göğüs gererek, 
yurd içinde ve yurd dışında ısrarla çalışan idealist 
edibleri ile Servet-i Fünun devri sanatkarlan ara
sında büyük bir fark bulunduğu meydanda idi. 
Bu farkı, Servet-i Fünun yıllannda Sultan Abdülha
mid idaresinin arttırmak zorunda kaldığı şiddet si
yaseti'nde aramk, tabii bir düşüncedir. Fakat, bü
tün bu hadiselerin, o devir münevverlerinde aıın bir 
ta,kınlık ve ileri bir ri'ıh hastalığı yarattığı da in
kar edilmez bir hakikattir. (Not: Yeni Zelanda ha
disesi hakkında tafsilat için, Hüseyin Cahid":n Ede
bi Hatıralar kitabına bakılmalıdı r .  lst. 1 935) . 

l'ÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ni önleyemedi. Türkiye'nin Rumeli'deki birçok halis 
Türk şehirleri ve bu şehirlerde Türk halkı, nice facia
lardan sonra Balkan kavimleri tarafından imha veya 
esir edildi; Yeni kurulan Balkan devletlerine tabi kal
mak zorunda bırakıldı. Arkasından, lüzumsuz yere 
1914 deki Birinci Cihan Harbi'ne girilerek, büyük 
imparatorluk Türkiyesi 4 sene içinde yıkılıverdi. O 
kadar ki 1 908'de Sultan Abdülhaınid'in bıraktığı, 
bugünkü Türkiye'nin 9 misli büyük, topraklar, bu dört 
yıl içinde elimizden gidiverdi. Ve, 1918  den kısa bir 
müddet sonra, Türk miIIeti, Anadolu'da, Türkiye'ye 
saldırtılan düşman karşısında hatta Ankara'yı müdafaa 
etmek zorunda kaldı. 

Gerçi Türk milleti, bu müdafaa harbini tam bir 
İstiklal Savaşı haline koyarak, büyük zaferle kapattı. 
Ancak 1908'den İstiklal Savaşı başlangıcına kadarki 
zaman içinde bütün bu acı hadiselerden doğan milli, 
içtimai bunalış ve bu bunalışın edebiyata aksi, Servet-i 
Fünun'un kuruluşundan 1 920 sonlarına kadar devam 
etti. 

* 

Servet-i Fünun Edebiyatı 
Servet-i Fünôn'un I895'de başladı. Bu edebiyat 

mektebi, yeni fikirlerle yeti-Kuruluşu şen gençlerin sayısı arttıkça, 
Türkiye'de hürriyetsizliğin 

bir bunalış haline getirildiği böyle bir devirde kuruldu. 
Aynı devir, yalnız bir edebiyat kaynağı değil, aynı 
zamanda bir hürriyet kaynağı diye tanınan Avrupa 
medeniyet ve edebiyatı'na karşı Türkiye'de duyulan 
özleyiş ve hayranlığın hatta aşırı bir dereceye varma
sında t�irli oldu. 

Yine bu yıllarda (Tanzimatçıların yıkmaya mu
vaffak oldukları sanılan) eski Türk edebiyatı'nın, hala 
ve kuvvetle yaşayan sanat ve edebiyat miraslarıyle 
mücadeleye devam ediliyordu. Yeni neslin, sadece 
birer şair ve edib sıfatıyle değil, aynı zamanda birer 
mücadele kahramanı olarak tanıdıkları Tanzimat
çılar, memlekette yalnız istibdad idaresini değil, eski 
ve geri sayılan bütün sanat ve edebiyat anlayışılarını 
da yıkınaya çalışmışlardı. Şinasi - Ziya Paşa - Namık 
Kenıal'den sonra Ebüzziyi Tevfik ve Mizancı 
Murad Beyler, hatta Ekrem - Hamid - Sezai üçlüsü 
de, hazan açık, hazan kapalı faaliyetlerle bu siyasi 
ve edebi inkılabı devam ettiriyorlardı. Bu sonuncular, 
umumiyetle Avrupai tarzda verdikleri eserlerle yeni'
nin, sanat alanındaki zaferini sağlamış ve bu yolda 
örnekler vermişlerdi. Kesin olarak, 1860'da başlayan 
Yeni Türk Edebiyatı, otuz, otuzbeş yıllık hummalı 
bir çalışmadan sonra, memlekete, yurdun içtimai 
ıztıraplarıyle işlenmiş, eski edebiyatın gerileme devri 
ile ölçülemiyecek kadar canlı, yurd ve dünya haya
tına dönük, bir sanat ve edebiyat anlayışı getirmişti. 

Bununla beraber, yalnız Anadolu'da 700 yıllık 
saltanatlı bir mazisi olan Divan Edebiyatı'nın bütün 
yaşama kudretini öyle bir hamlede yıkmak mümkün 
değildi. En büyük Türk şairlerinin, üzerinde asırlarca 
zevkle ve ısrarla işledikleri bu edebiyatın çok kuvvetli 
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edebi gelenekleri ; Türk ruhu, Türk hayatı ve Türk 
zevkiyle birleşip millileşmiş tarafları vardı. Bu ede
biyatın mutlaka yaşayacak nice şerefli hatıraları, şimdi, 
şiddetle küçümseniyordu. 

Divan Edebiyatı'nın, bu canlı taraflarıyle gös
terdiği yaşanıa gücü, bütün Tanzimat Edeniyatı 
boyunca, kuvvetli bir Eski • Yeni Mücadelesi yarat
mıştı. İşte, kendi bölümünde ve Mualliın Naci bah
sinde tahlil ve hulasa ettiğimiz bu mücadele, Servet-i 
Füniln'un kuruluşu üzerinde çok mühim bir rol 
oynadı : 

Gerçi Servet-i Fünun isimli edebiyat cereyanı 
başladığı zaman Mualliın Naci, artık hayatta değil
di. Esasen hayatta olsaydı, onun Edebiyat-ı Cedi
de'cilere karşı sert bir cephe alması oldukça uzak 
hir ihtimaldi.  Naci. olsa olsa, Servet-i Fünuncuların 
Avrupa taklitciliği'ndeki aşırı hareketlerine bir yu
muşaklık vermeğe çalışırdı. Fakat eski edebiyat taraf
darlığını devam ettirenler, bu hareketlerini hala bir 
nevi Naci taraf darlığı şeklinde canlandırıyor ; kendi 
dilek ve düşüncelerini, Naci'nin fikirleriyle, hatta 
Nici'nin mısralarıyle beslemeye çalışıyorlardı. 

İşte Servet-i Fünun Edebiyatı, yine Naci - Ekreın 
mücadelesinden miras kalan, böyle bir münakaşa 
an'anesinden doğdu; ve bu doğuşa yine bir mecmua
cılık rekabeti ile bir kafiye davası sebep oldu : 

Ahmed İhsan(l )  tarafından çıkarılan Musavver 
Servet-i Fünun mecmuasının yayınlanmasına 1 89l'de 
başlanmıştı. Mecmua sahibi, Recaizade Ekreın 

Servet-i Fünun Mecmuası sahibi Ahmet İhsan (Tokgöz) 

Ahmed İhsan (Tokgöz, 1868 - 1942) Er
zurum'da doğdu. İşkodra ve Şam'da okudu, lstan
bul'da Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdi. Hariciye Tercü
me Kalemi'nde ve Tophane Tercümanlığında çalış
tı. l 88 6'da Şafak Mecmuasını çıkardı. l 889'da 
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Bey'in talebesindendi. Bu mecmua, ilk yıllarda bir
takım popüler fen bilgileri neşrediyor, sağlık bilgi
leri veriyor, okuyucularına, Avrupa'daki yeni buluş
lara dair, m.eraklı haberler getiriyordu. Bu ilk yıllarda 
mecmuanın edeba çehresi oldukça sönüktü. Bununla 
beraber, güzel, resimli ve bilhassa muntazam bir mec
mua olan Servet-i Füniln, okuyucular arasında rağ
bet görüyor ; mecmua sahibinin Fransızcadan tercüme 
ettiği roman tefrikaları ile de ayrı bir alaka uyandırı
yordu 2• O kadar ki Servet-i Füniln'dan iki yıl sonra 

Umran isimli, bir başka mecmuayı çıkarmaya bat· 
ladı. Fakat bu mecmua, daha birtakım dergi ve ri
salelerle birlikte, Hükumet tarafından kapabldı. O 
yıllarda edebi mecmua netrine izin verilmediği için, 
Ahmed lhsan'a, ancak bir fen mecmuası çıkarabi
leceği bildirilmişti. Bunun Üzerine Nikolaidi Efen
di Galata'da netrolunan Servet gazetesinin adına 
bir Fünı'.in sözü ilave olunarak Servet-i Fünun ku· 
ruldu. Az sonra Servet-i Fünun'un ruhsabnı doğru· 
dan doğruya Ahmed Ihsan aldı. O yıllarda, latan• 
bul'da resimli bir gazete neşrinin teknik güçlükleri 
dolayısıyle Ahmed İhsan, Avrupa'da bir araıbrma 
gezisi yaparak memleketimize ilk defa çinkografi ile 
resim basma imkanını getirdi. Mecmuanın 27. sa· 
yısındaki Tophane Caddesi'nin resmi bu tekilde ha· 
sıldı. 

Servet-i Fünun'un kurulu, senesinde Nabimde 
Nazım da Ahmed lhsan'la beraber çalışmıfb. Nabi
zade'nin Seyyie-i Tesamuh adlı romanı, bu mec
muada tefrika edildi. 1 8 94 yılına kadar, Nahizade, 
Ahmed Rasim, M. Sadık ve Besim Ömer Pa,a, bu 
mecmuaya yazı yazdılar. Nihayet, 1 89 5  de, Servet-i 
Fünun, Ekrem Bey' in başkanlı.iında, Tevfik Fikret, 
Halid Ziya, Cenab Şahabeddin, İsmail Safa, Meh· 
med Rauf, Hüseyin, Suad, Hüseyin Cahid, Safveti 
Ziya, Hüseyin Siyret, Süleyman Nesiib, H. Nazım, 
A. Nadir, Hüseyin Daniş, Ali Nusret imzalannı ka
zandı. Bir müddet sonra, aynı mecmuaya, A'hmed 
Şuayb, Süleyman Nazif, Faik Ali ve Celal SahiT de 
yazdılar. Abdülhak Hamid'in Finten dramı, Halid 
Ziya'nın Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu romanları, 
Recaizade'nin Araba Sevdası (Memleketimizde ilk 
defa resimli roman olarak) bu yıllarda Servet-i 
Fünun'de tefrika olundu. Bunu, Cenab'ın Hac Mek· 
tupları, Mehmed Rauf'un Eylül'ü, Hüseyin Ca
hid'in Hayal lçinde'si takibetti. 

Ahmed lhsan'ın bu tercümeleri araıında, 
bilhassa, Fransız, fenni romanlar yazarı Jules Ver
ne (1828-1 905) den tercüme ettikleri, çok faydalı 
ve çekici olmuştur. Batı'daki yeni ketifleri tanıtan, 
bunlann yaratacı neticeleri ve doğuracağı daha ye
ni buluşları hayal eden bu romanlar arasında Seksen 
Günde Devr-i Alem ( 1 880) , Gizli Ada ( 1890) , Kap
tan Grant'ın Çocukları ( 1891) 1 Deniz Altında Yirmi 
Bin Fersah ( 189 1 ) ,  iki Sene Mektep Tatili ( 1 892) , 
Kaptan Hatteras'ın Següzeşt ve Seyahati ( 1892 ) ,  
Yer Altında Seyahat ( 1 892),  Beş Hafta Balonla 
Seyahat ( 1 895) v.b. gibi tercümeler bunlar ara
sındadır, 
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neşrolunan Malumat isimli, diğer bir mecmua, kısa 
bir zaman sonra Servet-i Fünun'u taklid zorunda 
kalmış ve bu mecmua ile bir rekabete girişmişti. 

* 

1 895 yılı sonlarında Hasan Asaf isimli, genç bir 
şairin, Malumat mecmuasında Burhan-ı Kudret 
başlıklı bir şiiri ncşrolundu. Bu şiir, yine aynı mecmua 
sütunlarında tenkid edilerek, şiirin bilhassa : 

Zerre-i nurundan iken muktebes 
Mihr ü mehe etmek işaret abes 

beytinin gerek mana, gerek kafiye bakımından hatalı 
olduğu ileri sürüldü. Hasan Asaf, Malumat dergisin
ne bir mektup göndererek şiirini müdafaa etti. Bu 
mektupta bilhassa kaafiye meselesi, şöyle bir cümle 
ile müdafaa ediliyordu :" Abes ile muktebes takfiye edi
lemez, denilmiş. Edib-i müşarünileyh, utufetlu Ekrem 
B�yefendi Hazretlerinin, Kaafiye, sem' (kulak) için
dir, basar (göz) için değildir, diye irad buyurmuş 
oldukları hikmet-i edebiyye'yi bizzat işitmişimdir." 
(Malumat, 21 Ocak, 1895) 

Gerçekten, Recaizade Ekrem, yeni nesle, kafi
yede şekilden ziyade ses aranılması gerektiğini söy
lüyor ve onların bu çeşit kafiyelerini de takdirle kar
şılıyordu. Çünkü eski kafiye anlayışındaki klasik kaide
lere göre, birbirleriyle kafiyelendirilecek kelimelerin 
İslimi Türk harfleriyle yazılışındaki şekil benzer
liği de ses benzerliği ölçüsünde mühimdi. Yine bu an
layışa göre, sonu Se harfiyle biten abes kelimesi 
sonu Sin harfiyle yazılan muktebes kelimesi, kafi
yeli kelimeler değildi. 

Fakat, Hasan Asaf'ın bu mektubu, Malumat'da 
çok alaylı bir lisanla karşılandı. Bu arada Recaizade'
nin şahsına da hücum edildi. Onun gerek üstad-ı 
edeb oluşu, gerek, bu hadise üzerine tekrar müdafaa 
ettiği kulak için kafiye anlayışı küçümsendi. Ayrıca : 

İşidildi yine gülzar-ı suhand� m.a'hüd 
Bülbül-i herze-edanın yeni bir zemzeme'si 
La'l eder bir gün onu aksederek afaka 
Yine bir biiz-ı fenii-yı edeb'in Demdeme'si 

gibi kıt'alar söylenerek Muallim Naci'nin Zemzeme 
şairini tenkid maksadıyle kaleme aldığı Demdeme 
isimli eseri hatırlatıldı. Recaizade, bütün bu hareket
lere oldukça ağırbaşlı cevaplar vermekten geri kal
mamakla beraber, Malumat'ın fazla ileri giden söv
melerini, nihayet, sansur dairesinin bağlı bulun
duğu Maarif Nazırlığı'nın müdahalesini istemek yo
luyle önlemek zorunda kaldı. Sansür, Maliim.at'ı, 
bazı nüshalarını toplamak yolunla cezalandırdı. 

İşte bu çeşit hadiselerin verdiği ilhamla, Recai.
zade Ekrem. Bey, yeni edebiyata daha geniş bir ha
yat vermek ; eski ile, yeni eserler vermek yoluyla karşı
laşmak ve edebiyatta yeniliği perçinlemek gibi gaye
lerle, genç neslin ileri gelenlerini Servet-i Füniin 
Mecm.uası'nda toplayarak, onlara zengin bir faali
yet sahası hazırlamayı düşündü. 1 895 yılı sonlarında, 
Recaizade'nin teşvik ve aracılığıyle, Servet-i Fünun 
mecmuasının başmuharrirliği, onun en kıymetli tale-
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besi Tevfik Fikret'e verildi. Yine o yıllarda, yazıla
larını Mekteb, Maarif, Hazine-i Füniin, Mirsad 
ve Malum.at mecmualarına vermekte olan, daha 
birçok genç istidatlar, Servet-i Füniin mecmuasına 
katıldılar ve hep birden Servet-i Füniin Edebiyatı 
denilen bir edebi çığır açtılar. 

Tevfik Fikret'den başka, muhtelif tarihlerde, 
Sevet-i Fünun topluluğuna katılan imzalar : AliEkrem., 
Ahm.ed Hikmet, Ahmed Reşid, Ahmed Şuayip, 
Celal Sahir, Cenab Şahabetdin, Faik Ali, Hüseyin 
Calıid, Hüseyin Siyret, Hüseyin Suad, Mehmed 
Rauf, Süleyman Nazif, Süleyman Nesib, gibi 
her biri edebiyat tarihinde birer isim olacak şahsıyet
lerdi 1• Bu zengin yazı kadrosu, yine Redüzade'
nin davetiyle (ilk yazılarını İzmir gazetelerinde neş
reden) Halid Ziya'yı da kazanmış bultllluyordu. Ay
rıca, İsmail Safi gibi, şöhretlerini Servet-i Füniin'
dan önce yapmış bazı imzalar da bu yeni harekete 
iştirak ettiler. 

Böylelikle, Servet-i Fünfın mecmuası, Tanzi
mat'dan bu yana hiçbir edebi kuruluşa nasibolma
yan bir kadro ile ve kuvvetli elemanlarla, birkaç yıl 
boyunca, kuvvetli bir edebi hareket yaptı, hatta bir 
Edebiyat çığırı açtı. Bu edebiyat çığırına Servet-i 
Füniin adı, İşte böyle bir sebeple verild i.  

Bununla beraber, Cenab Şahabeddin ve Süley
man Nazif gibi, edebiyatımızda birinci sınıf şahsıyet 
yapabilmiş sanatkarlarla Faik Ali ve İsmail Safa 
gibi, Edebiyat-ı Cedide üslubu dışında, başka tesir
ler altında kalıp başka söylcyİ)lcre yönelmiş simalar 
bir tarafa bırakılacak olursa . .  Scrvct-i Fünun şairle
rinin çoğu, Tevfik Fikret'in tesirinde kalmış, hemen 
bütün söyleyişlerinde, Fikret'in nazım lisanındaki 
kuvvetli musıkiye ses uyd urmuşlardır. 

Tıpkı bunun gibi, aynı edebiyatın Nesir-Roman 
-Hikaye yazarlarına önderlik eden şahsıyct de Ha
lid Ziya olmuştur. Bu münasebetle Servet-i Fünun 
edebiyatına Tevfik Fikret - Halid Ziya Mektebi 
diyenleri de haklı gösterecek sebepler vardır. Ancak 
İster nazımda, ister nesirde olsun, her iki grubun da 
edebi yenilik yolundaki ortak ve gerçek örneği, XIX. 
Asrın birinci ve bilhassa ikinci yarısındaki Fransız 
Edebiyatı' dır. 

Servet-i Füni'ın 
Edebiyabnın 

Umiimi Vasıflan 

* 

anlayışına bağlı bulunmaktır. 

Scffet-i Fünun Edebi
yatı'nın ana karakteri, 
çağdaş Fransız edebi
yatına benzer eserler 
vermek ve bu eserler
de Sanat için sanat 

Servet-i Fünuncuların örnek edindikleri Fransız 

Bu imzalardan Ali Ekrem, Servet-i Fünun'
da (A. Nadir),, Ahmed Reşid, (H. Nazım) takma 
adlarını kullanmışlardır. Süleyman Nesib ise Süley
man Paşa zade Sami B ey"dir. Sül eyman Nazifin 
de Servet-i Fünun'daki takma adı lbrahim Cehdi 
idi. 
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sanatkarları, realistler,le Natüralistler'dir. Aynı 
ekolün şiirde yaptığı yenilikler, en çok Parnasse ve 
kısmen Symbolisme cereyanlarından yankılar taşır. 

Bu edebiyatın ikinci mühim vasfı, Avrupa tipi 
eserler vermek yolunda Tanzimat devri edebiyatından 
daha becerikli, daha alışkın ve (bir bütün halinde 
düşünülmek şartıyle) daha verimli oluşudur. 

Scrvet-i Fünuncular, kendilerinden önceki Av
rupai Türk edebiyatını hem iptidai, hem kifayetsiz 
buluyorlardı. Eski Şark ve Osmanlı devri edebiyat
larını ekseriya iyi bilmedikleri için, küçük görüyor ; 
Batı edebiyatının ise, memleketimize yeter derecede 
getirilmemiş olduğuna inanıyorlardı. Gerçi Türk 
edebiyatı, Batı'ya, Scrvet-i Fünfm'dan çok önce yönel
mişti. Fakat, bu hem dar bir sahada olmuş hem de 
çok eser verememişti. Servet-i Fünunculara göre : 
"Bu eserlerin Avrupai olanları, Jean-Jaque Rous
sau'dan beş on sahife, . La Fon taine'den birkaç 
efsane, Ahmed Vefik Paşa'nın Moliere adaptasyon
ları, sayısı lO'u geçmediği halde sanat bakımın
dan hiç de başarılı sayılamıyacak birkaç hikaye; 
daha çok ahlaki, içtimai maksadlarla yazılmış 
birkaç zayıf sahne eseri ; nihayet, Hamid'in, 
yine sahne tekniği bakımından kusurlu dramla
rından ibarettir ( ! )" Bu devrın şür'i de gerek şiir 
anlayışı, gerek söyleyiş bakımından Divan Şiiri'nin 
kuvvetli ti':sirinden ya büsbütün kurtulamamış, yahud, 
(Servet-i Fünuncuların, en büyük Tanzimat şairi 
diye tanıdıkları) Abdülhak Hamid'in eserlerinde 
olduğu gibi, yeter derecede gelişmemişti. 

Servet-i Fünun edebiyatı'nın üçüncü mühim vas
fı ,  (birinci ve ikinci maddelerde gösterilen hususiyet
leri clolayısıy!c)  değil, geniş bir halk kütlesi'ne, hatta 
dar ölçüde bir halk zümre5ine dahi hitabetmekten 
uzak kalışı ıdi. Bu edebiyat yurd çoğunluğunun milli, 
içtimfıi ve estetik ihtiyaçlarını gözetmemiş; duygu, 
düşünce ve mevzularını, daha çok, yüksek zümre'nin 
veya Avrupalılaşmış ailelerin hayatından. almış ve 
hemen kendi devrinde ona takılan isimle, bir Salon 
Edebiyatı olmuştur. 

Dillerinin mubalağalı aristoktatlığı ve çağlarının 
ürkütücü baskısı yüzünden, halk topluluklarına bir
şeyler �övlcvemeyen bu zümre sanatkarları, sadece 
üstün bir sanat gözeten edebi anlayışları dolayısıy
le dil bakımından olsun, daha şuurlu bir yoldan 
yürüyememişlerdir. Eğer Şinasi - Ziya Paşa - Na
mık Kemal grubunun halka halk diliyle hitabet
mek veya Milli Edebiyat Cereyanı şair ve yazar
larının, edebiyatta, halk dilinde yaşayan Türkçe'yi 
sevmek ve kullanmak tarzındaki ülkülerine Servet-i 
Fünfuıcular, biraz olsun yaklaşabilseydiler, Tevfik 
Fikret - Halid Ziya Mektebi'nin Türk edebiyatı 
tarihindeki yeri ve değeri, çok daha başka olabilirdi. 
Fakat, Namık Kemal'den çok, Abdülhak Hamid'in 
eserlerindeki külfetli ve şatafatlı dili daha cekici bu
lan Servet-i Fünuncular, bu yüzden, eserl�rinin pek 
çoğunda Türk edebiyatının geleceğine ses götürecek 
tabii bir dil kullanmaktan çok ıv:ak kalmışlardır. 

Bkz. Halid Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, lst. 
1 936, c. iV, S. 66 
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Servet-i Fünun Edebiy!tı'
Servet-İ Fünôn nın dördüncü mühim vasfı 

Lisanı dilinin fazla külfetli ve faz!� 
aristokrak oluşudur. Bu ede
biyat mektebinin kadrosun

daki yazarların birçoğu, yazılarında süslü cümleler 
kullanmak ; zarif, ahenkli fakat işitilmemiş kelime ve 
terkipler bulundurmak yolunda adeta birbirleriyle 
yarışmışlardır. İçlerinde Arapça ve Farsça sözlükler
den seçtikleri, güzel sesli ve güzel manalı kelimeleri 
ilk defi kullanmış olmayı meziyet sayanlar olmuştur. 
Ayrıca, o yıllar Türkçesinin bağlı bulunduğu gramer 
kaidelerinden de az çok ayrılan Edebiyat-ı Cedide 
sanatkarları, kısa bir zaman sonra, Servet-i Fünfuı 
lisanı diye isimlendirilen, oldukça hususi bir lisan 
meydana getirmişlerdir. Bununla beraber, bir tarafdan 
aristokrat zihniyetli bir edebiyatın ifade vasıtası olan 
bu lisan, bir taraftan da devrin bazı zaruri ihtiyaçla
rından doğmuştur. Bu dil, öteden beri Arabi ve Fa
risi kelime ve terkiplerle karışık bir dili, bir marifet 
gibi kullanan, bir kısım yazarların kullandığı öyle bir 
Türkçenin, yeni şartlar altında değişen veyi gelişen 
şeklidir. Edebiyatımıza yeni bir sanat ve medeni
yet dünyasından birtakım yeni görüşler, yeni duyuş 
ve düşünüşler getirmek hevesindeki genç yazarla
rın, eldeki dile birtakım yeni kavramlar ve dolayısıy
le yeni kelimeler katmaları zaruri idi. Medeniyetler, 
kendilerini kabul eden ülkelere ya kelimeleriyle yihud 
kendilerini ifade edebilecek yeni kelimelerle girerdi. 
O yıllarda, tabiatıyle Fransızca söyleyemiyecek olan 
Servet-i Fünuncular, biraz da bu zaruret yüzünden
dir ki birçok Fransızca ifadelerin Türkçelerini bula
mayınca, bunları Arapça ve bilhassa Farsça kelime 
ve terkiplerle karşılamak zorunda kalmışlardır. Bu 
hareket sade ve tabii Türkçe bakımından şüphesiz 
çok zararlı olmuş, fakat edebiyat sanatının gelişmesine 
ve daha zengin bir ifade imkanı bulmasına da yardım 
etmiştir. Türkçeye, Arapça köklerden ve Arapçadan 
alarak Milliyet, Hürriyet, istiklal, hatta Cumhu
riyet ve Reisicumhur gibi, yeni mef hum, kelime 
ve terkipleri getiren, idealist görünüşlü, Tanzimat 
ediblerine mukabil, Servet-i Fünuncular'ın da sanat 
için sanat anlayışı içinde, Türkçeye birtakım Batı 
tesirinde sözler getirmeleri tabii idi. Servet-i Fünı'.ın 
şiirinde, mesela, saat-ı semen-fam (yasemin renkli 
saatler) gibi fantastik söyleyişler, bu tesirle giriyordu. 
Yahud, Fransızca Neige d'or karşılığı olan berf-i 
zerrin (altun renkli kar) gibi, Frisson luminewı: 
karşılığı olan lerze-i riişen (ışıklı titreyiş) gibi tercüme 
buluşlar da aynı yoldan giriyorlardı 1 • 

Servet-i Fünuncular, bu renkli söyleyişlerin halis 
Türkçe karşılığını arayacak bir milli dil anlayışı hava

sında değildiler. Sultan Ahdülhamid'in, tarihte ilk 

defi, mekteplerde okutulacak Türkçeye halk dilinden 
kelimeler derlenmesi hakkında verdiği emir de 

devrin Maarif Nazırı Zühdü Paşa ( 1 883-1903) tara-

Bkz. Mustafa Nihad Özön, Son Asır Türk 
Edebiyatı Tarihi, lst. 1 945, S. 78 
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fından büyük ihmale uğratılmıştı 1• işte böyle sebep
lerle, Edebiyat-ı Cedideciler, yeni kelime ve söyleyiş 
ihtiyaçlarını, ses hatta yapı bakımından, Fransızcaya 
yakın buldukları bir Şark diliyle, Farisi ile karşılı
yorlardı. 

Jale, julide gibi, <<.İ» harfiyle seslendikleri için 
Fransızcaya benzeyen kelimeler; .  Krizantem, yase
min gibi, alafranga hissini veren çiçek isimleri; nalan, 
nihilan, ilude, aşiyan, line, şükUfe, hıyaban, 
serab, kebuter, neva, terane v.b. gibi gerek sesleri, 
gerek manalarıyle aynı hissi bırakan, şiirli sözler, Ser
vet-i Fünun şiirlerinin bu sebeplerle seçip sevdiği keli
melerdendi. 

Böylelikle, onların kendi Türkçelerine verdikleri 
zenginlik ve ahenk, adeta israfla fakat incelikle 
kullandıkları Farisi terkipler'le, bilhassa, en zor 
ifadeleri bile kolayca söyleme imkanı veren ; yine Fars 
kaidelerine göre yapılmış ; Edebiyat-ı Cedide vasf-ı 
terkibileri (Ekseriya iki güzel kelime ile yapılan 
birieşik sıfatlar) la renkleniyordu 2• Bazan da klasik 
dil bilgilerine aykırı düşen bu birleşik sıfatlar Ser
vet-i Fünun muarızları için parlak bir hücum ve alay 
mevzuu oluyordu. Fakat, Edebiyat-ı Cedidecilerin 
Avrupai bir zevkle kullandıkları, bu mana zengin
leştirici sözlerin, Türkçecilik bakımından zararlı ol
makla beraber, onların dilini, birer vecize güzelliğiyle 
süslediği de meydanda idi. 

Aynı sebeple, Türkçe'nin, Servet-i Fünun'dan 
sonra, sadeliğe ve millileşmeye doğru yaptığı büyük 
ve şuurlu cereyan, birçok da böyle zengin ve ahenkli 
bir söyleyiş devrinden hareket ettiği için, (Milli Edebi
yat Cereyanı) devrinde 3 dilimizin birdenbire çok 
fakir bir duruma düşmesini önlemek gibi, faydalı ne
tice de vermiştir. Her yola başvurarak, hayli zengin 
bir söyleyişe alışmış bir edebiyatın, daha fakir ve alı
şılmamış bir dille söz söylemekten çekinmesi ; bu arada, 
yaşayan ve konuşulan dille fakat mümkün olduğu 
kadar güzel ve ahenkli bir söyleyiş vücuda getirerek 
millileşmesi, bir çok da, bu yüzdendir. 

Fakat, Servet-i Fünun Edeniyatı'nın en zengin 
tarafı edebiyat nevileri'nde yapmış olduğu yenilik-

Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları, 
fst. 1 972, S. 2 10  - 221 .  

Hüseyin Cahid Yalçın'ın Edebi Hatıra
lar'ındaki fU sabrlar, Servet-i Fünun Türkçesindeki 
zihniyeti aydınlatacak niteliktedir: '"Fikret ile Ce
nab'ın Arapça ve Acemceye düşkünlükleri malu
matfüruşluk arzusundan, Arap ve Acem mukal
lidliğinden ileri gelmiyordu. Sanatkarane yazı, güzel 
üslup emeli huna saik oluyoydu. Kelimelerin de 

kendine göre hir şahsıyeti, nezahati, zarafeti, asa
leti vardı. Mademki bir tarafta isted iğimiz kadar 
içine dalmakta bir beis görülmeyen bir Arap ve 
Acem kaamusu vardı, bu şartları haiz kelimeleri 
oradan niyçün almamalıydı } t i  r a j e (gibi) ' t a  1 a b 
gibi Edebiyat-ı Cedide kelimeleri, bu düşüncelerin 
mahsulü·dür." 

s Bu cereyan için, kitabımızın ileriki sahife
lerine bakınız. 
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!erde ve genişlemelerdedir. Bu sebepledir ki Edebi
yat-ı Cedide'nin bu taraflarını Servet-i Fünun'da 
Edebli Neviler başlığıyle, ayrı bir bölüm hilinde 
incelemeyi faydalı buluyoruz. 

* 

Servet-i Fünôn'da Edebi Neviler 
Edebiyat-ı Cedide şüri, ge-a. Şiir rek dil, gerek şekil ve şilr 
anlayışı bakımından, Tan

zimat şiirinden hayli farklıdır. Servet-i Fünun şiirinde, 
herşeyden önce kuvvetli bir musıki lisam vardır. 
Bu lisan, dış mudıkisi, yani vezin ve şekil kusursuz-
1 uğu bakımından, en ziyade Fikret'in manzumele
rinde gelişmiş ; iç môsıkisi yani duyurucu şiir olmak 
yönünden, oldukça ileri bir söyleyişe, Cenab'ın şiirle
rinde ulaşmıştır. Edebiyat-ı Cedide şairleri, açık ve 
kapalı hecelerden ibaret Türk Dili'nin bilhassa Tür
kiye Türkçesi'nde kazandığı üçüncü heceyi, yani uzun 
hece'yi, mısralarında, Türkçenin tabii bir hecesi ha
linde seslendirmişlerdir. Gerçekten, dilimize yalnız 
başka dillerden gelmekle değil ; yalnız Aruz vezni 
yoluyle girmekle değil, Türkiye topraklarından yük
selen bir ses olarak da, milli bir hece olarak da gelip 
yerleşen bu uzun hece'nin Türkçeye çok zengin bir 
ahenk verdiği, bir defa ela bu devirde belli olmuştur. 
Servet-i Fünôn şairleri, Arôz'un, Türk dili mı'.tsıki
sine en uygun kalıplarını zevkle ve bir içgüdüyle se
çerek, Türkçeyi, bu seçtikleri veziııkre daha alışkan
lıkla yerleştirmişlerdir. Edebiyatımızda Muallim Na
ci ile başlayan ve XX. Asırda Yahya Kemal ve Faruk 
Nafiz'le en üstün seviyesine varan Türk Arôzu, Ser
vet-i Fünuncular içinde en çok Tevfik Fikret'in şii
rinde doyurucu bir ses bulmuş ve tam bir milli vezin 
olmak yolunda yeni ve kuvvetli bir ilerleyiş kaydet
miştir. 

Servet-i Fünuncuların Aruz zevkleri, bu vezne 
karşı bir sevgi çehresindedir. Bilhassa Hece - Aruz 
münakaşaları sırasında, Cenab'in Edebiyatda 
Türkçülük adlı bir makaalesindeki arı'.ız'a dair şu 
fikirleri, onların bu vezni, tam bilerek değilse de severek 
ve bilhassa musıkili bularak kullandıklarını gösterir 4 :  

"Vezin meselesi bir mes'ele-i edebiyye değil, 
bir mes'ele-i môsıkıyyedir . Ahenk hakkında 
bir fikr-i kat'isi olmayan ve hiç olmazsa notada 
beyaz ile siyahı tefrik edemeyen muharrir, im
kam yoktur, vezn-i aruz'un kıymetini anlayamaz. 
Sırf Türkçe kelimelerden teşekkül edecek bir 
köy şarkısı veya bir kayabaşı içün belki kifi 
olabilecek parmak hesabı, memdud ve maksur 
hecelerden terekküp eden Arabi ve Farisi elfaz, 
neşideye girince te'min-i môsıki içün vezn-i 
arôz'a müracaat bir farize-i ahenk olur". 

Edebiyat-ı Cedide şairlerinin Nazım Şekille
ri'nde yaptıkları en göze çarpar yenilik, Batı edebi
yatının k1asik nazım şekillerinden olan sonnet'yi 

' Aruz vezni için, kitabımızın Vezin ve Aru:ı: 
bahislerine bakınız. S. 51 ,  122 v.d. 
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kullanmaları ve (yine Aruz vezniyle) bir serbest na
zıın çığın açmalarıdır. Bir bilgiye göre, Türk Edebi
yatında ilk defa sonnet yazan şair, Süleynıan Ne
sib'dir 1• Fakat Servet-i Fünun 'un en güzel sonne
leri, yine Fikret ve Cenab tarafından yazılmıştır. 
Bu iki şairin, ahenkli söyleyişlerle terennüm ettikleri 
soneler, bir aralık o kadar moda olmuştur ki Türkçü 
ve Hece'ci şair Mehmed Emin Bey bile, yine hece 
ile söylediği bir kısım şiirlerini sonnet tarzında ter
tiplemek tezadından kendini alamam.ıştır. 

Fakat Servet-i Fünuncuların, manzum söyle
yişte yaptıkları en değişik hareket, Fransız sembo
listlerinden ilham alarak; Aruz vezinlerini çözmek 
ve Divan Şiiri'ndeki Müstezad şeklini genişletmek 
suretiyle geliştirdikleri serbest nazıın cereyanıdır. 
Bu hareket de yine en başarılı örneklerini Fikret'in 
ve Cenab"ın şiirleriyle vermiştir 2• 

Bu şairlerin kafiye anlayışları da şekil'den zi
yade ses temeline dayanan, olgun bir kafiye tarzı
dır. Onlar, bu anlayışı, Reciüzıide ile birlikte, kafi
ye, göz için değil, kulak içindir, sloganıyle ifade 
ediyorlardı. 

Divan Şiiri'nde, bu şiirin karakterisliğini teşkil 
eden ve sözü bir beyitte toplayan manzum cümle 
anlayışı da kesin ve sürekli olarak, Servet-i Fünun
cular tarafından terkedilmiştir : Eski şiirde, uzun 
bir manzume boyunca söylenecek bir sözü, tam ve 
mükemmel bir beyit'de söylemenin sırlarına ve alış
kanlığına erilmişti. Bu söyleyiş, mesela bir gazelin, 
bilhassa form bakımından bir bütün halindeki güzel
liği yanında, hemen her beyte tam ve müstakil bir 
söz sağlamlığı veriyordu. Gerçi bu söyleyiş, hazan 
Nef'i'de, hazan Nedim'de ve zaman zaman daha baş
ka şairlerin şiirlerinde, sözü bir beyitten diğer bir 
beyte aktarmak suretiyle ve tam bir ustalıkla kırıl
mıyor. değildi. Fakat böyle istisnalar, o uzun ömür
lü şiir mektebinde nadir sayılacak vak'alardandı. 
Aynı beyit istiklali, başta Hamid olmak üzere, bazı 
Tanzimat şairleri tarafından da ihmal edildiği görül
müştü 3• 

Bkz. Süleymanpafazade Sami Bey, lst. 1 918, 
S. 123. 

Tafsilat ve Örnekler için Bkz. N. S. Banar
lı, Edebi Bilgiler, lst. 1944,, S. 99. 

Şiirde mısra ve beyit istiklalini kırmak; bir 
beyitte batlayan sözü Öteki beyitlerde devam ettir
mek tarzındaki Batılı söyleyife, Hamid'in küçük 
manzumelerinde de Örnekler vardır. Fakan onu 
nazmı nesre benzetmek yolundaki karakteristik bir 
manzumesi Tarık isimli tiyatrosundan aldığımız §U 
manzum mektuptur. Şairin, aynı zamanda duraksız 
onbirli hecevezniyle yazdığı bu parça, Türkiye'deki 
manzum söyleyiş inkılabının, Servet-i Fünun'un ku
ruluşundan 1 5  yıl Önce yazılmış diğer bir Örneği
dir: 

V efadar kardeşim Zehra, işte 'ben 
Enfas-ı ömrü tekmil ettiğimden 
Sana dualar, senalar ederek 
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Fakat bir sözün, bir beyitte başlayıp, bir (veya 
birkaç) beyit boyunca devam ederek bir başka bey
tin ortalarmda bitmesi tarzındaki sürekli söyleyişi 
kendi şiirlerinin karakteristik bir vasfı haline geti
renler de Servet-i Fünun şairleridir. Bu söyleyiş, 
bilhassa Tevfik Fi.kret'in manzô.melerinde, nazmı 
nesre benzer hale koymak gibi, aşın bir dereceye 
varmıştır. Fakat, şiirde toplu güzelli.k anlayışına 
bir açıklık vermek gibi, değişik bir vazife görmekten 
de uzak kalmamıştır. 

Edebiyat-ı Cedidecilerin şiirde yaptıkları diğer 
bir yenilik de, onun mevzuunu hudutsuz bir şekil
de genişletmiş olmalarıdır. Daha Tanzimat devrin
de, bilhassa Hamid'in eserlerinde başlayan bu çe
şitlilik, Servet-i Fünuncuların elinde, geniş ölçüde 
yayılmış ve Türk dilini, hayatın iyi, kötü, çirkin, gü
zel, her hali, her duygusu, her düşüncesi, her görü
nüşü ve her sesi için şiir söylemek yolunda büyük 
bir yayılmaya götürmüştür. Yalnız, bu yayılış, şiirle
şen heyecanların ulvi'liğine engel olmamış ; şiiri de
ğersizliğe sürükleyip bayağılığa düşürmemiştir. 

* 

Bu devrin nazım lisanını kuran ve bu nazma 
hakim olan en kudretli sanatkar Tevfik Fi.kret'dir. , 
Cenab'ın, tam kavramış olmamakla beraber, Fran-
sız sembolistlerinin tMriyle söylediği şiirlerde hayal 
inceliği, mecaz ve istiare zenginliği bakımından daha 
içe seslenen bir şiirlilik vardır. Fakat onun mısra
ları, Fikret'in mısraları kadar sağlam yapılı bir ya
şama kudreti gösterememiştir. Bu hadise, Fi.kret'i 
hazırlayan şiir mektepleri arasında Divan ve Tan
zimat mekteplerinin de köklü t�iri olmasındandır. 
Çünkü Fikret'e nazaran biraz daha alafranga olan 
Cenab'm şiirinde, fazla olarak bir de İran dili t�iri 
vardır. Buna mukabil Fikret, daha gençlik yaşla
rında Naci, Hamid ve Ekrem t�irleriyle şiirler 
söyleyerek, hem Divan, hem Tanzimat mektebine 
mensub bir şair olarak yetişiyordu. Onun sanatını 
meydana getiren ses ve söyleyiş unsurları arasında, 
uzak ve yakın, Osmanlı devri şairlerinden, kuvvet
li miraslar bulunuyordu. Çünkü Hamid ve Ekrem'de 
söz değilse bile, ses, haylı Şarklıdır. Naci'de, ise 
(mutedil bir Avrupai edebiyata ses çıkarmayan, mil
li bir şuurla) hem söz hem de ses bakımından, eski 
şiirin, yeni ve kuvvetli bir tasfiyeden geçirildiği gö
rülür. 

Tevfik Fikret, bunlardan başka, yetiştiği yıllar
da birer şöhret olan Nabizade Nazıın ve Mehmed 
Celil gibi şairlerden de bazı sesler almıştır. Bu son 

Gidiyorum. Buna üzülsen gerek. 
• Benim ile her yolda, her seferde 

Müşterek olmak için geçenlerde 
Verdiğin va'din gerçi hükmü çoktur 
Lakin irtihale gelince yoktur. 
Yoktur, çün'kü Bint-i Eyyub ile sen 
Gücünün yettiği, elinden gelen 
Şeylerde müşterektin. 
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isimler, denilebilir ki, bütün mütevazı' şairliklerine 
rağmen, Şark ve Garb'ı birleştiren, ses bakımından 
ise daha çok Şarklı kalan bazı manzumeleriyle, Tev-

Mehmet Celal 

fik Fikretin adeta müjdecisi 
olmuşlardır 1• Böylelikle, Ser
vet-i Fünı'.'in şiirine bilhassa 
ses bakımından hakim olan 
Tevfik Fikret'in bu şiire ka
zandırdığı en değerli unsur, 
onun mısralarında asırların 
seslerinden süzülerek yaşatılan 
bu yerli ve milli ses unsuru
dur. Fikret'in geleceğe ses 
bırakan unutulmaz mısralar 
söylemiş olmasının sırlarından 
biri de budur. Aynı husô.s, 
Fikret'in, Servet-i Fünun 
şairleri gibi, herbiri sanat 

seviyesi bakımından Fikret'den hiç de aşağı olmayan 
birçok mühhim şairlere ne için bu der'·ce tesirli ol
duğunu belirtmek bakımından da, ayr,.._a, ehemmi
yetlidir. 

b. Nesir 

* 

Edebiyat-ı Cedide yazar
larının, yine Servet-i Fü-
nWı lisam diyebileceğimiz, 

değişik bir nesir dilleri vardır. Bu nesir, Divan Dev
rinde bazı nesirciler tarafından kullanılan sanatlı ve 
külfetli nesirdeki kelime oyunlarıyle cümle girifliği
ne dönük olmamakla beraber, Tanzimat'ın sade nes
riyle ölçülemiyecek kadar, süslü, özentili ve aristok
rat bir nesirdir. İçinde, Arap ve Fars dillerinden se-

ı Mehmed Celal ( 1867 - 1912) ,  bu devir ede· 
biyabnın Servet-i Fünun'dan önceki birkaç yılında, 
tiirleriyle ve daha batka edebi eserleriyle, kısa 
ömürlü fakat genif şöhret yapmıf bir yazardır. His
si tiirleriyle dikkati çeken ve bol şiir söyleyen bu 
tairin, Ada'da Söylediklerim (1886) , Gazellerim 
( 1 894), Aaar-ı Celal (1896) v.b. gibi tiir kitaplan 
vardır. Bah edebiyatını da azçok tanımakla bera
ber, Mehmed Celal'in gerek yeni tarzda gerek eski 
tarz tiirlerinde: 

Ol perinin sanki aksetmiş hayali dağlara 
Ağladım, ah eyledim, ba:kdım şu hali dağlara 

matla'lı gazelinde görüldüğü gibi, yerli seslere kar
tı, tabii bir bağlılık vardır. Aynı muharririn Ce· 
mile ( 1 886),  Venüs ( 1 886) , Bir Kadının Hayatı 
( 1890) , Küçük Gelin (1892) , Kuşdili"nde ( 1 9 1 0 ) ,  
Lem'an ( 1 9 1 0) ,  v.b. gibi romanları ile Margarit 
(1890) , Vicdan Azabları ( 1 S90) , Müzeyyen 
(1898) , Solgun Yadigarlar ( 1899) v.b. gibi hika
ye kitapları da, zamanında alaka ile okunmuş eser
lerdir. 

Mehmed Celal'in, şiirleriyle Tevfik Fikret üze
rinde ve diğer eserleriyle de Servet-i Fünun'un ba
zı hikaye ve roman yazarlan Üzerinde heves ve
rici tesirleri olmuştur. 

çilmiş, ahenkli ve asil kelinıe'ler, renkli terkip
ler vardır. Halid Ziya'nın hatta roman ve hikaye
de kullandığı bu süslü üslup, bir çok Servet-i Fü
nı'.'in muharrirlerine örnek olmuş ve hemen hemen 
ortak bir Servet-i Fünı'.'in nesri haline getiri!miştir. 
Bununla beraber, Halid Ziya'nın elinde, sağlam ve 
itinalı bir sentaksa dayanan bu Servet-i Fünı'.'in lisa
nı, Edebiyat-ı Cedide'nin bir kısım yazarları tara
fından aynı bilgiyle kullanılmamış ; bu nesirde kaaide 
dışı hatta kaaide yıkıcı birtakım ihmaller görülmüş
tür. Bu dil pürüzleri, Servet-i Fünı'.'in'a karşı olanla
rın şiddetli hücumlarına ve alaylarına hedef olmuş
tur. 

Bu arada, Edebiyat-ı Cedide yazarlarının, Türk
çeye yeni bir nesir çeşidi daha getirdikleri görülmüş
tür. Bu yeni nesir, herhangi sanatlı bir nesir mana
sında değildir. Yeni nesrin en karakteristik tarafı, 
şairane duyguların terennümüne ve yeni bir 
şilr anlayışı'na vasıta oluşudur. Kısaca, bir kısım 
Servet-i Fünı'.'incular, nesirle şiir söylemeği tec
rübe etmişler ve duygulanmaların yoğunlaştığı an'lar
daki heyecanları, küçük, mensur şiirler halinde 
söylemişlerdir. 

Çağdaş Fransız edebiyatında Bertrand, Baude
laire, Mallarnıe ve Rimbeaud gibi, birinci sınıf 
şairlerin, başarıyle söyledikleri bu tarz mensur şiir
ler, Türk edebiyatına, Scn·et-i Fünı'.'in yazarları ta
rafından getirilmiştir. Yeni Nesir çeşidinin mensur 
şiirler ismini, Baudelaire'in Petits Poemes en Pro
se Küçük Mensur Şiirler ( 1868) isimli kitabından 
aldığı söylenebilir. Bu tarz şiirin Servet-İ Fünı'.'in Ede
biyatı'ndaki kurucu sanatkarı Halid Ziya'dır. Dev
rin en başarılı mensur şiirleri de yine Halid Ziya ve 
Mehıned Rauf tarafından yazılmıştır. 

Daha çok, his ve hayal unsurlarıyle işlenen bu 
nesir, yarı süslü, yarı ihmalkar bir üslupla ifade edil
miş, küçük fikir ve duygu parçaları halinde kaleme 
alınmıştır. Ancak bu ihmal, şiirin mimarisini meyda
na getiren musıki cümlesi'ni de ihmal ettiği için 
mensur şiir tarzı, Servct-i Fünı'.ın dervinde İsteni
len başarıya ulaşmış sayılamaz. 

c. Roman ve 
Hikaye 

* 
Servet-i FünWı ro
mancıları, bu edebiyat 
mektebi ' nin şairle
rinden daha Avru-
paidir. Edebiyat-ı Ce

dide şairlerini Batı'ya çeken kuvvetler ölçüsünde olmasa 
bile, eski Türk edebiyatına bağlı tutan unsurlar ve 
alışkanlıklar vardı. Onlar, ya doğrudan doğruya ya
hud Tanzimat şairleri vasıtasıyle, Divan şiirinden, 
hatta İran şiirinden bazı hatıralar saklıyorlardı. İç
lerinde, gençlik şiirlerini gazel tarzında yazanlar 
olmuştu. Kullandıkları ve bağlandıkları vezin Türk 
şiirinin asırlardan beri kullanıp hergün biraz daha 
millileştirdiği Aruz vezni idi. Nazım şekillerinde, 
dillerinde ve söyleyişlerinde, ister istemez, eski Türk 
şiirinden, kuvvetli çizgiler yaşıyordu. Tevfik Fik
ret'in, bile ilk şiirleri, gazeller ve tahınis'lerdi 2• 
Yine Fikret'in Fuzuli gibi, Nef'i ve Nedim gibi 
Divan şairleri için manzum portreler yazması; Sü-

2 Bkz. M. Kaya Bilgegil, Tevfik Fikret'in İlk 
Şiirleri, Erzurum, 1 970. 
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leyınan Nazif'in bu eski Türk şiirinden haylı derin 
bir zevk ve ilham alması ; bu hadisenin delilleri ara
sındaydı. Hatta bu yüzden, şiirde yenilik, daha Tan
zimat'ın başından beri, roman hikaye ve tiyatro'da
ki yenilik kadar kolay yapılamamış ; şairler, hayli 
geniş bir münevver sınıf arasında, hatta halk şairle
rinin dilinde hala yaşamakta olan eski ve sağlam 
temelli bir zevkı, bütün yenilik iddialarına rağmen, 
kendi içlerinden ve dolayısıyle, kendi şiirlerinden 
uzaklaştıramanıışlardır. 

Halbuki Servc�-i Fümln romancılarına örnek 
olanlar, ya doğrudan doğruya Avrupa romancıları, 
yahud, yine Batı tesiri aitında eserler veren Tanzi
mat romanı veya hikayesiydi. 

Öteden beri şiir'Ie kaynaştırılan eski ve manzum 
Şark romanı'nın terkedilişi, eski şiirin yıkılışı ölçü
sünde sarsıntı yapmadığından, daha Tanzimat yıl
larında yeni roınan'ın kuruluşu pek müşkil olma
mıştı. Tanzimatçılar gibi, Servet-i Fünun yazarları 
da, romansız cemiyet olamıyacağını düşündük
leri ve Şark romanını, ondan bazı roman unsurları 
alacak kadar mühimseme<likleri için, eski Türk hi
kaye unsurlarından da yeteri kadar faydalanmamış
lardı. Yeni Türk romanının, Batı tekniği ile yerli hayat 
ve yerli roman çizgilerini birleştirmek yoluyle mey
dana getirilmesi lüzumuna dair, yeteri kadar kuv
vetli bir görüş henüz meydanda yoktu. Bunun için
dir ki Servet-i Fünun'un hikaye ve romanında sade
ce Avrupai bir roman mimarisi değil, biraz da Av
rupai bir hayat vardı. 

Bununla beraber, Servet-i Fünun romancıları, 
yeni Türk romanına daha ileri bir edebi roınan 
değeri kazandırmaya muvaffak olan yazarlardır. 
Eserlerinde, geniş ölçüde bir Türkiye coğrafyası, ce
miyeti ve yerli hikaye motifleri bulunmasa bile, on
ların, yeni Türk romanına, kendilerini çerçeveleyen 
sosyal ha>·attan olsun, bazı kuvvetli sahneler, hat
ta bazı hayat ve cemiyat problemleri getirdikleri in
kar edilemez. 

Yine, devirlerinin içtimaı romantizminden kur
tulamamakla beraber, bu romancıların, eserlerin
de, çağdaş realist ınekteb'in hususıyetlerini yaşat
tıkları ela bir hakikattir. 

Bu devrin büyük romancısı Halid Ziya'nın ve 
onu yakından takibeden Mehıned Rauf'un bir kı
sım kahramanları, o çağlardaki İstanbul havasını te
neffüs eden, gerçek şahsıyetlerclir : Halid Ziya'nın 
Mai ve Siyah romanındaki Ahıned Ceınil tipi, ve 
Aşk-ı Menınô.'undaki Firdevs Hanıın, o yılların 
İstanbul'unda yaşayan bazı tiplerin tamamıyle ben
zer !eridir. 

* 

Servet-i Fünô.n'un Küçük hikayesi, daha 
çok, Saınipaşazade Sezai Bey'in ulaştığı seviye'den 
harekete geçmiş gibidir. 

Başlangıçta Ahıned Midhat Efendi'nin ve 
Sezai Bey'in tesirleriyle heveslenen, genç Servet-i 
Fünılncular, az zamanda Batı'nın roman ve hikaye-
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sini bizzat tanıyarak, eserlerini daha Avrupai bir 
hava içinda yazmaya koyulmuşlardır. Bu devrin bir
takım küçük hikayelerinde, hatta sun'i denilecek bir 
edebiyat dili'nin kullanılması, onun esaslı kusurla
rındandır. Devrin bazı küçük hikayeleri de küçük bir 
düşüncenin veya küçük bir müşahedenin veya te
dai'nin adeta özenilerek yazılmış hissini veren, fan
tastik birer ifadesi halindedir. Ancak Servet-i Fü
nô.n muharrirlerinin kitaplar dolusu küçük hikaye
ler yazmaları dikkate değer bir noktadır : Bu yazar
ların yaşadıkları yıllar, Türkiye'de küçük hikiye'nin 
esaslı rağbet gördüğü bir devirdir. O kadar ki bu 
çifte rağbet, Servet-i Fünun'u takibeden nesil için
de çok başarılı küçük hikayecilerin yetişmesinde te
sirli olmuştur. 

Servet-i Fünô.n'un en seviyeli hikayelerini Ha
lid Ziya yazmıştır. Bu romancı yerli hatta mil
li renkler taşıyan küçük hikayelerinde romanların
dan daha sade bir dil kullanlrnıştır. o kadar ki onun 
bazı küçük hikayeleri, bir kısım romanlarından da
ha üstün kıymette sayılabilecek eserlerdir. Halid Zi
ya'nın Ali'nin Arabası gibi hikayeleriyle, bir köşe
sinden de olsa, Anadolu'nun içlerine kayması ; bir 
kısım hikayelerini de fakir halk sınıfının hayatına 
ayırması, Servet-i Fünun mektebinde hatırı sayılır 
bir değişikliktir. Bu şekilde, hikaye kahramanını 
köy gençlerinden seçme değişikliği, Tevfik Fikret'in 
yine Servet-i Fünun diliyle yazdığı, Hasan'ın Ga
zası ve Ken'an gibi manzum hikayelerinde de vardır. 

Tanzimat'ın hikaye ve romanı, Fransız roman
tiklerinde ve kısmen de realistlerden örnek almıştı. 
Servet-i Fünun yazarlarına örnek olan sanatkarlar 
da, umumiyetle, realist ve natüralist edibleriyle, yi
ne Fransa'da Paul Bourget (1852-1935) gibi, bir 
psikolojik roınan çığırı açan irrızalardır. 

Servet-i Fünun'un hikaye ve romanında, ileride be
lirteceğimiz sebeplerle, nisbeten sade bir dil kullanan 
muharrir, Hüseyin Cihid'dir. Bu devrin Avru
pai ınasal tarzının yegane eserini Haristan ve Gü
listan adlı hikayesiyle, Ahnıed Hikmet yazmış
tır. Onun bu masalında tam bir Servet-i Fünıln li
sanı vardır. Fakat Ahmed Hikmet, gerek Servet-i 
Fünun'da, gerek daha sonraki çalışmalarıyle, arkadaş
larından, büyük farklarla ayrılan bir yazardır. O, 
mevzu ve dil bakımından, gittikçe daha milliyetçi 
eserler vermiş, eski Türk tarihinden mevzular almış, 
Türk milletine kendi tarihi ve fıtri faziletlerini belir
ten hikayeler ve destani eserler yazmıştır. Bu yaza
rın dili de gittikçe sadeleşmiş, hatta içinde hiç yaban
cı kelime bulunmayan, halis Türçke yazılar yazma
yı, Servet-i Fünuncular içinde yalnız o tecrübe et
miş, böylelile Servet-i Fünun tarzı yazarlıktan çok 
daha milli ve milliyetçi bir şahsıyet göstermiştir 1• 

* 

1 Bkz. XIX. Asır Türk Edebiyatında Milli 
Edebiyat Hareketleri, 
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Servet-i FünWı yıllarında 
Tiyatro hemen hiç eser vermeyen 

edebiyat nev'i, tiyatrodur. 
Bu mektebin yazarları, Sultan Abdülhamid devri
nin sıkı idaresi sırasında sahneye eser koymayı mah
zurlu görmüşlerdir. Bu yüzden de Servet-i Fünun dev
rinde tiyatro edebiyatı sönük kalmıştır. Gerçi, Ser
vet-i Fünun yıllarında bazı tiyatro kumpanyaları 
idari ve siyasi havanın müsaadesi nisbetinde bazı 
sahne eserlerini temsil ediyorlardı Bu devrirde Mı
nakyan gibi Abdürrezzak ve Kel Hasan gibi 
hayli şöhretli tiyatro sanatkarları vardı ve yetişmek
teydi. Ancak devrin sahnesinde gösterilen oyunlar, 
daha ziyade sahneye çok dikkatli sözler ve hareketle 
konulan eserlerle, tuluat kumpanyaları'nın oynadık
ları farce tibi komedilerdi. Bunlar, yine bir tuluat
çılık havası içinde oynanarak alaka topluyordu. Bu 
arada, Sultan Abdülhamid'in Yıldızda'ki Saray 
tiyatrosunda da temsiller verildiği oluyordu. Ancak 
bu temsiller de birtakım idari kayıtlara ve teşrifat 
kaplarına göre yapılabiliyordu. 

Böylelikle, sanat anlayışı bakımından haylı ti
tiz olan Servet-i Fünılncuların, tiyatro eserleri yaz
dıkları takdirde, bu eserleri, tam bir sanat havası 
içinde temsil edebilecek cesarette, ciddi bir sahne 
bulmaları da o yıllarda kolay değildi. Bu sebepledir 
ki bir kısım Edebiyat-ı Cedide yazarları, ancak Meş
rıltiyet'in ilanında sonra tiyatro yazmayı denemiş
lerdir. 

Bu devirde Halid Ziya, Cenab Şahabeddin 
ve Mehıned Rauf gibi, birinci sınıf Servet-i fünun
cuların bazı tiyatro tercüme ve tecrübeleri olmuştur. 
Ancak bu yazarların, alışmış bulundukları Servet-i 
Fünun dili'nden sahne dili'ne geçebilmeleri o ka
dar kolay ve başarılı olamamıştır. 

Yine Meşrıltiyet'den sonra, Servet-i Fünun men
supları arasında, kendini sahneye vererek, çok sayı
da tiyatro eserleri yazan vey�- adapte eden muhar
rir, Hüseyin Suad (Yalçın) dır. İstanbul Belediye
si'nin Darülbediyi adıyle kurduğu şehir tiyatrosu
nun edebi heyetinde de buluanan Hüseyin Suad, 
bu sahnede oynanması için yazdığı Kirli Çamaşır
lar (1910) Kayseri Gülleri (Münir Nigar'la 
birlikte, 1918), Çifteli Mikroplar (1920) isimli ko
medileriyle oldukça şöhret kazanmış bir yazardır. 
Onun diğer tiyatro eserleri arasında Alıiretde Bir 
Gün isimli, manzum feerisi de hayli orijinal bir pi
yestir 1• 

Ancak, Servet-i Fünun yıllarından sonra yazıl
mış olmalarına rağmen bütün bu eserlerin, gerek 
sahne dili gerek kültür ve tefekkür malzemesi, sah
ne tekniği ve yerli tiyatro unsurlarını sahneye koy
mak bakımından birer üstün başarı olduğunu söy
lemek kolay değildir. 

* 

ı Hüseyin Suad Yalçın ve diğer eserleri için, 
ileride Servet-i Fünun Şairleri bölümüne bakınız. 
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Tedkik ve Teııkid Servet-i Fünun yıl
larında, eski veya 
mutedil edebiyat ta

rafdarlarıyle yeni edebiyatın ateşli mensupları ara
sında yapılan, hayli şiddetli edebiyat münakaşalar 
olmuştur. Buna rağmen, bu devirde çok az gelişen bir 
edebi nevi, ciddi bir tenkid edebiyatı'dır. O ka
dar ki bu edebiyatın kuruluşunda hissesi olan kafi
ye münakaşaları gibi, edebiyatın devamı boyunca 
bilhassa Hüseyin Cıihid tarafından karşı tarafa yö
neltilen, şiddetli ve cesur yazılar ela disiplinli ilmin 
gerektirdiği bilgi ve felsefenin dışında yazılardır. Bu 
arada bazı Servet-i Fünuncuların Batı Edebiyatı'na 
dair bilgiler vermeğe çalışan çeşitli makalelerini de 
meselenin esasını kavramış, kuvvetli birer tenkid ya
zısı diye karşılamak kolay değildir. 

Vezinlerin, kafiyelerin ve nazım şekillerin.in şiir
deki tarihi-müzikal yeri, ve felsefesi, bu münılkaşa
larda belirtilememiştir. Yaşanılan devrin bedii-iç
timai ihtiyaçlarını kavrayarak, sanatkarlara, bu ih
tiyaçlara cevap vermeleri için yol gösterebilecek bir 
edebi otorite de devrin tenkidcileri arasında mevcud 
değildir. Esasen, herşeye rağmen taklidi bir zümre 
edebiyatı yapmakta olan bir buhran devri edebi
yatçıları arasından böyle bir şahsıyet çıkması da 
beklenilmez. 

Bunun dışında, Hüseyin Cıihid'in nisbeten da
ha ürkek olan itidal tarafdarlarına karşı �iriştiği ya
zılı kavgalar, o devir için oldukça faydalı ve elekt
rikli bir münakaşa havası yaratmıştır. Hatta, onun 
kendi arkadaşlarının neşriyatı hakkında yürüttüğü 
fikirlerle bu fikirleri besleyici mana taşıyan tercüme 
makaleleri, o devrin edebi hayatının ve edebi kıymet
lerinin gelişmesinde rol oynamış ; Garb'e dair bilgi 
ve fikir verici yazılar olmuştur. 

* 

Fakat Servet-i Füniın Edebiyatı'nın daha çok, 
Fransız Edebiyatı üzerinde araştırmalar yaparak, 
elde ettiği bilgileri Türk Edebiyatı'na tanıtmak yo
lunda ağırbaşlı yazılar yazan, ilimci bir simsı Ah
med Şuayb'dır 1• 

ı Ahmed Şuayib'dan Önce, Tanzimat sonu 
yazarlarından ve yine genç yafta intihar ederek 
ölen ilimci ve fenci bir edib de Beşir Fuad ( 1852 -1887) Realizm ve Natüralizm mevzularında da ilk 
dikkate değer nefriyatın yazandır. Almanca, Fran
sızca, İngilizce gibi, Avrupa dillerini bilen ve bu 
diller üzerinde çalıtmalan olan Betir Fuad, aynı dil
leri öğretici mahiyette kitaplar da yazmıtbr. Onun 
Victor Hugo (İst. 1884) ve Voltaire (İst. 1886) 
isimli monografilerinde romantizme kartı ve pozitif 
ilimlere dönük bir zihniyet hissedilir. Genç yafta 
ölümüne rağmen, çok sayıda kitap ve makale net
reden bu değerli ilim ve fikir adamının, ayrıca Fran
sızca, Almanca ve İngilizce'den Türkçeye tiyatro, 
roman ve hikaye tercümeleri vardır. Bu bakımlar
dan Hayat ve Kitaplar müellifin�, Beşir F uad'ın yo• 
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Ahmet Şuayip 

Genç sayılacak bir yaşta ölümü, Türk edebiya
tının ciddi kayıpları arasında bulunan Ahmed Şu
ayib'ın tanınmış bir kısım Fransız ve Alman tarihçi
leri ile Fransız realizminin en mühim münekkid ve 
edibleri hakkında ciddi etüdleri olmu,tur. Bunları, 
önce, Tevfik Fikret'in teşvik ve ısrarı ile Servet-i 
Fünun'da, Hayat ve Kitaplar başlığı altında neş
reden Ahıned Şuayib, aynı yazıları, 1 9 13'de, yine 
Hayat ve Kitaplar isimli bir kitapda toplamıştır. 
Bu kitaptaki Taine ve Asarı ile Gustave Flaubert 
başlıklı etüdler, edebiyatımızda Fransız yazarları ve 
mensup oldukları edebi mektepler hakkında yapılan 
araştırmaların ilk başarılı örneklerindendir. 

Aynı kitapda, Gabriel Monod, Ernest Lavis
se, Niebuhr, Ranke ve Moınınsen gib, tanınmış 
Fransız ve Alman tarihçileri hakkındaki etüdler de 
zevkle okunan ve ilmi-içtimai problemlerin hangi 
tarihi hadiseler sebebiyle, nasıl ele alındığını belir
ten yazılardır. 

lunda yetişmiş bir yazar diye karşılamak yerinde 
olur. Beşir F rad, hayatı, hizmeti ve eserleri hak
kında bilgi ve bibliyografya için Doç. Dr. Orhan 
Okay'ın Beşir Fuad (İst. 1969) isimli monografi
sine bakılmalıdır. 

Ahmed Şuayib, ( 1876 - 1 910) İstanbul'da doğ· 
muştur. Babasını küçük yaşda kaybettiği için, güç 
fakat azimli bir tahsil görerek yetişmiştir. Fatih 
Rüşdiyesi'nde, Yafa İdadisi'nde okumuş, Hukuk 
Mektebi'ni bitirmiştir. Servet-i Fünun yıllannda bu 
mecmuada neşrettiği etüdleriyle tanınmıştır. Çeşitli 
devlet memurluklarında bulunmuş, bir aralık, Hu
kuk Mektebi'nde İdare Hukuku okutmuştur. Bu sa· 
hadaki çalışmalarını, aynca Hukuk-ı idare adlı bir 
kitapta toplamıştır ( 1910) İlk Tedrisat Müdürlüğü 
ve İstanbul Maarif Müdürlüğü gibi vazifeler de ya
pan Ahmed Şuayıb, bir aralık, Rıza Tevfik ve Meh
med Cavid Beylerle birlikte Ulum-ı lktisadiyye ve 
lçtimaiyye adlı bir mecmua çıkarmış; Fransa'ya, 
Rusya'ya dair birtakım neşriyat yaptığı sıralarda, 
34 yaşında vefat etmiştir. 
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Bütün bu etüdler, edebiyatımızda Avrupalı ya
zarlar ve mensup oldukları edebiyat mektepleri hak
kında yapılaa tedkiklerin başarılı örneklerindendir. 
Şuayib, bu etüdleri meydana getirmek için bellibaşlı 
Batılı yazarların eserlerine ve edebiyat tarihlerine 
başvurmuş ve neticede başarılı yazılar meydana ge
tirmiştir. Hayat ve Kitaplar'da çağdaş Batı ekol
lerinin, o devir için, iyi anlaşılmış ve iyi anlatılmış 
olduğunu kabul etmek zaruridir. Bu kitaptaki ma
kalelerin Tevfik Fikret'in teşvikı ve ısrariyle, Ser
vet-i Fünun'da neşrolunması gerek Fikret, gerek 
Ahıned Şuayb için kıymetli birer nottur. 

* 

Servet-i Fünfuı yılDiğer Edebi Neviler larında, ya mühim de-
ğer taşımayan yahud 

herhangi bir edebi hareket yapamayan, daha birta
kım edebiyat nevileriyle de yazılar yazılmıştır. Bun
lar arasında hemen bütün Servet-i Fünuncuların yaz
dıkları çeşitli ınakale'ler, önde anılabilir. Bu maka
ler, umumiyetle, Batı edebiyatını tanıtma maksadıy
le yazılmış, sütunlar dolusu yazılardır. Ancak bun
ların çoğu, bu edebiyatın birinci sınıf yazıları dere
cesine yükselmiş sayılamazlar. 

Buna mukabil, Cenab Şahiibeddin'm Türk 
Seyahat Edebiyatı'nı bir defa da Servet-i Fünun 
nesriyle canlandıran yazıları, bu nev'in güzel örnek
lerindendir. Bu yazıların umumi adı Hac Yolunda'
dır. Hac Yolunda, yazarının, memuriyetle gönde
rildiği Hicaz bölgesindeki intıbalarını hikaye eden 
mektuplardır. Bunlar, önce Servet-i Fünun'da tef
rika edilmiş ( 1896) sonra kitap haline de getirilmiş
tir ( 1909) . Kuvvetli ve keskin görüşlerle ve zeka çiz
gileriyle değerli bu yazılar, edebiyatımızda, daha 
çok, Servet-i Fünun yıllarından sonra gelişecek olan 
Seyahat Edebiyatı için güzel bir başlangıç olmuş
tur. Burada, Tanzimat'dan beri Cenab'a kadar ve 
Cenab devrinde yazılan Seyahat Edebiyatı örnek
lerinin, onun yazıları ölçüsünde bir edebi değer ta
şımadıklarını söylemek yerinde olur. 

Servet-i Fünun yazarlarının mektup, ınusa
habe, ınonografi ve ınektup, hatırat nevilerindeki 
birçok güzel yazıları ve eserleri ise, onların, daha 
çok, müstakil birer, edib olarak çalıştıkları XX Asır'da 
neşredilmiştir. 

* 

S e r v e t - i  F ü n fi n Ş a i r l e r i  

Servet-i Fünô.ıı şiirini; bu şiire, manzumelerin
deki ses ve söz güzelliğiyle hakim olarak; hemen tek 
başına temsil etme kudretini gösteren, büyük sanat
kar, Tevfik Fikret'dir. 

Aynı yıllarda pek de iyi anlaşılmamış bir Fran
sız sembolizmine sarılan Cenab Şahabeddin, bu 
yılların belki en kuvvetli şiiir'idir. Fakat Cenab, ya 
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Fikret'den daha alafıranga, yahud, yine FikreL'in 
yerli taraflarıyle ölçülemiyecek kadar Irankari oldu
ğu için, Türkçe şiir örgüsünde, Fikret'in şiirleri sa
yısında dillerde kalan ses ve söz kompozisyonları ya
ratmaya muvaffak olamamıştır. Bununla beraber, bu 
şairin Servet-i Fünun nazmının değilse bile, Servct-i 
Fünun şiirinin kuruluşunda Fikret'e yakın bir rolü ol
duğunu kabul etmek gerekir. 

Cenab'dan başka, gerek şiirleri, gerek nesirle
riyle, Namık Keınal'in bir devamı duygusunu uyan
dıran, vatancı şair Süleyman Nazif ile Hiınid'in 
bir devamı diye düşünülen Faik Ali ve Servet-i Fü
nun'dan önce de bir şöhret sayılan İsmail Safi bir 
yana bırakılırsa, Servet-i Fünun'da şiir yazanların 
çoğu, söyleyiş bakımından, Fikret'in tesirine kapıl
maktan kendilerini alamamışlardır. 

Tevfik Fikret 
(1867 - 1915) 

* 

Tevfik Fikret, umu
miyetle, düzgün ve 
ahenkli lisanı; mısra
larında ses, söz re-
sim ve şekil sanatla

rını birleştiren, sağlam nazım örgüsü ; ve, şiire mevzu 
veya gıda olacak duygu ve düşünce malzemesini in
tihab edişindeki selim zevkı ile, Servet-i Fünun şiirine 
yeni ve hararetli bir söyleyiş kazandıran şairdir. 

Tevfik Fikret (gençlik yıllm) 

Cenab Şahabeddin'in, Symbolism'e eğilişi bir 
tarafa bırakılırsa, Edebiyat-ı Cedide şiiri, daha çok, 
Fransız Parnassien'lerinin şiir anlayışlarına yaklaşı
yorlardı. Bu Servet-i Fünun Parnasçılığı da en çok 
Fikret' in şiirinde duyuluyordu : Bu şiirde bir vezin, 
şekil ve kafiye saltanatı ile kaynaşmış, kuvvetli 
bir nazım dili vardı; söze, bütün bunlardan doğan 
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kuvvelli bir dış ınusıkisi vermek, onun şairliğinin 
çizgileri arasındaydı. Yeni nazım şekillerini hatta şe
kilsiz manzumeleri, Fikret, hafızalarda kökle�ecek 
bir ses sağlamlığıyle ve öyle sağlam bir nazım cüın
lesi'yle örmüştür. Aruz veznine ustalıkla hakim ol
muş, bu vezni, Türkçenin tabii bir vezni gibi kullan
ma yolunda yeni bir merhaleye varmıştır. Birçok mıs
ralarını pürüzsüz bir aruzla söylemiş, bir kısım mıs
ralarındaki dil, mantık ve aruz pürüzlerini ise, kuv
vetli nazmının umumi ahengi içinde, hissedilmez hale 
koymuştur. Mısra sonlarına, tılsımlı bir tesadüfle, 
adeta kendiliğinden gelip yerleşmiş hissini veren us
talıklı kafiyelerinde dikkate değer yenilikler vardır. 
Klisik nazının çözülüşü ve eski müstezad şeklini 
genişletmek yoluyla meydana getirilen, aruzla ser

best nazım hareketlerinin de en sağlam mısraları 
yine Fikret'in şiirlerindendir. 

Fakat, dış cephesi böylesine pürüzsüz olan bu 
şiirlerindeki iç ileıni, aynı ölçüde berrak değildir. 
Onun, hafızalarda yer etmiş bir kısım manzlımeleri 
bile, herhangi bir zihni muhakemeye rnukaavemet 
edemiyecek kadar zayıf bir iç'e sahiptir. Bir kısım 
manzumelerinde ise, durmaksızın ruh buhranları ge
çiren ; duygu ve düşünce tezadları gösteren bir iç'in, 
yine de samimi kıvranışları vardır. Bunun bir sebebi, 
Fikret'in kendi alıngan ve buhranlı mizacıdır. Di
ğer sebep de, şairin, devrin milli ve içtimai ızdırap
ları karşısına böyle bir ruhla çıkmış olmasıdır. 

Tevfik Fikret, İstanbul'da, Hayatı Aksaray'da doğmuştur. Asıl 
adı Mehmet Tevfik'tir. Ba

bası Hüseyin Efendi, Çankırı'nın Ilgaz Kazası'ndan 
ve Dalköz köyündendir. Annesi, Hatice Refia Ha
nım, sonradan müslüman olmuş, Sakızlı ve müslüman
lıkta müteassıp bir Rum ailesinin kızıdır. Hatice Ha
nım, Fikret 12 yaşında iken Hacca gitmiş ve dönüşte, 
tutulduğu kolera hastalığından ölmüş Fikret'i öksöz 
bırakmıştır. 

Fikret'in bir köy ağası olan büyük babası, aile
siyle İstanbul'a gelmiş, İstanbul'da bir Efendi ola
rak yetişen babası ise, Saray'a intisab etmiş ; bazı mü
him vazifelerde bulunmuş, hatta Saray'ın hoşuna 
gitmeyen bir hareketi dolayısıyle, Taşrada bir muta
sarrıflığa gönderilmek suretiyle cezalandırılarak, ken
disine ehemmiyet verilen bir şahsıyet olmuştur. 

Anadolulu, inanmış ve müslüman ailenin oğlu 
ile, din değiştirmiş bir aile kızının izdivacından do
ğan Fikret, vücudunun sağlam yapısını babası tara
fından ve ruhunun imandan imana, hatta imansızlığa 
kayan taraflarını ise anasından miras edinmiş sayı
labilir 1. 

Fikret hakkında bir monografi neşreden 
Dr. Mehmed Kaplan, Fikret'in şahsıyetini hazırlayan 
aile miraslarına, bu tekilde dikkat etmiştir: Din ve 
inanç değiştirme Fikret'in ailesinde mühim bir yer iş
gal eder. Bilahıre, oğlu Halfık'da tanassur etmiştir. 
(Hıristiyan olmuştur.) Bizzat Fikret"in kendisi de 
dini buhranlar yaşamı�, hayatının yarısını dindar, ya
yarısını laik veya dinsiz geçirmiştir. (Bkz. Tevfik 
Fik ret ve Şiiri, İst. 1-946, S. 45) 
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Fikret, ilk tahsilini-bir müddet-Aksaray'da Mah
mudiye Rüştiyesinde yapmış, sonra Galatasaray Sul
tAalu'nde okuyarak bu mektepten birincilikle me
zun olmuştur. Okuduğu yıllar boyunca mazbut bir 
talebe hayatı yaşayan Fikret'in giyinişinden clyazı
sına kadar düzgün, zevkli ve ıekil dqkiinü bir ru
ha sahip olduğu, onun dikkate değer bir tarafı
dır. Fikret, ely<azısını gittikçe bir sanat derecesine yük
seltmiş ; yine bir ıekil sanatı olan resinı'de ha
kiki bir kaabiliyet göstenniştir. Şairin Galatasaray'dan 
mhun olduğu yıllarda gerçekten kuvvetli bir tahsil 
veren Galatasaray Sultanisi'ni birincilikle bi tirmt"l'i, 

T�vfik Fikret 
Sultani talebesi iken 

onun lehinde görünen bir kültür başlangıcıdır. Fik

ret . Mı-kteb-i Sultani'yi bitirdikten sonra, okuma ha
yatını aynı hızla devam ettirememiş, çok az okumuş, 
hatta Fikret gibi b;r fikir ve sanat adamı için düşi.'.
nülürse, hemen hiç okumamıştır. Halid Ziyıi gibi, 

arkadaşlarının yalnız faziletlerinden bahsetmeyi se

Vt'n , nazik bir insanın, Tevfik Fikrt't için : Tevfik 
Fikret pek az, azın bütün manasıyle pek az okur 
bir şiirdir 1 demesi, bu hususta pek manalı bir söz
dür. (Bilhassa Serveı-i Fün(ın'dan beri, şairlerinin mü
him bir kısmında, Fikret'den sonra da görülen bu 
okumamak, vahut sistemli ve metodlu bir okuyuşa 
uzak kalmak hastalığı, denilebilir ki onların daha 
ffif'ktep sıralannda iken şöhret yapabi lmekrinden ile
ri gelmiştir. Çabuk beğeniliş, bu şairlerde çok erken 
ve lüzumundan fazla bir nefse itimad ve gurüra ben
zer bir his uyandırarak onları, daha büyük bir şair 
olabilmek için okumak lüz(ımundan uzak tutmuş
tur. ' 

Tevfik Fikret de henüz 1 4  ya�Jannda başladığı 

�ir söylemı- hevesini gittikçe gdiştirmiş ve Nazmi 
nı,ahlasıyle � azdığı i lk şiirlt'rini Galaıasaı ay'da talebf' 
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iken, Tercümin-ı Hakikat Gazetesinde neşretmiş
ti 2• Fikret'in bu ilk şiirleri, gaael, tevbld, qıhmlw, 
aazlre çeşidinden, Dlvaa 9liri tarzında, Muallim. 
Nid ve Şeyh Vasfi Yolunda söylenmi5, klasik tarzda 
manzumelerdi. 

Fikret, Galatasaray'ı bitirdikten sonra, Babı
ali'de, Hariciye İstişare Kalemi'ne katip oldu. Fa
kat, kaleın efeaclllitf'ni ftir rihu ile birleştire
mediği ; bir tarafdan kendisine böyle bir vazifeyi ya
kıştıramadığı, bir tarafdan da (Bu daha kuvvetli bir 
sebeptir : )  devrin mili sıkıntıları yüzünden maaşları 
geciktiği için bu vazifeden ayrıldı. Biriken aylıklarını 
kendisine vermek istedikleri zaman ise - Fikretin 
o zaman da başka geliri vardı 3 - Bea bir it görıne
dhn diyerek, bu parayı kabul etmemek gibi, dikkati 
çeken bir jest yaptı. Ancak bu parlak jeste rağmen 
Fikret, bir müddet sonra, tekrar bu kaleme dönüp 
burada birkaç yıl çalışmı�tır. 

�air, aynı yıllarda, Gedikpaşa'daki Ticaret Mek
teb-i Alisi'nde Türkçe, Fransızca ve büsn-i hat (gü
zel yazı) muallimliği yapmaya başladı. Daha sonra, 
müsabaka ile Galatasaray'a Türkçe muallimi oldu. 
Bir müddet sonra da Robert Kolej'de muallimlik 

aldı. ( 1 896) 

Bu arada Fikret, bir tarafdan İsmail Safi i le 
tanışmış ve başmuharrirliğini İsmail Safa'nın yaptı-
ğı, haftalık Mirsıid Mecmuası'nda Meh.med Tev
fik imzasıyle şiirler neşrine başlamışt ı . Bu şiirler, kıs

men aşk şiirleri, tabiat şiirleri, kısaca, henüz hiçbir 
şeyden ciddi şikayeti olmayan birtakım gençlik şiir

leriydi .  Hatta onun bu devrede yazdığı manzume

lerden bir tanesi de Sultan Abdülhamid övgüsün
de söylenilmişti . Fikret, Mirsad'ın Sitayiş-i Hazret-i 
Piditihi mevzu'lu bir şiir müsabakasında birincili
ği kazanmıştı. Bu şiirinde : 

Nedir bu feyz-i meserret ki riıha saridir 
Nedir bu neı'e ki ayni zülil-i cıiridir 
Bu feyz ü neş'eye biis o Zıl l-i Bari'dir 
Ki siyesinde gönüller beri mesiibden 
Dui-yı devlet ü ikbilidir veciibden 

gibi kıt'alar bulunuyordu. 

Bkz. Prof. Dr. M. Kaya Bilgegif, Tevfik Fik

ret 'in ilk Şiirleri. Erzurum, 1 970 
Tevfik Fikret'e bu tarihlerde muta&arrıflık

la sürgünde bulunan babasının ayda 1 5  altın ıönder
diği ve ailenin Aksaray'da mükellef bir konağı ol
duğu, Ahmed lh.an'ın Matbüat Hatı ralarım adlı ese
rinde kayıdlıdır. C. 1, S. 1 04, lst. 

Nedir bu sevinç ve &aidet bolluğu ki ruh
lar" yayılmaktadır? Bu net'e nedir ki en &af ve te
miz bir akarsu gibidir. 

Bu sevinç, net'e ve saadet bolluğuna sebep olan 
o Al lah ın  gölgeai (olan Sultan Abdülhiımid'in varlı
ğı) dır, ki onun siyesinde gönüller (her türlü) be

ladan kurtulmuftur. 
(Bu sebeple, onun) devletine ve ikbaline � .. i 

etmek ( bize) vicib olmu,tur. 



Fikret, yine Galatasaray'ı bitirdikten bir müd
det sonra, dayısının genç kızı Nizıma Hamm'la ev
lenmiştir. Bu erken evleniş, onun hayatında basit bir 
vak'a değildir. Çünkü Fikret, her mevzud a faziletli 
olmayı hatta fazilet örneği olmayı prensıp edindiği 
için, bilhassa oğlu Haluk doğduktan sonra, arada bir 
yine aşık olmasına rağmen, aile hayatına bir aile 
idealiyle sarılmış, bu arada hatta aşk şüri yazmak
tan çeki nmiş yahut pek az ve pek kapalı aşk şiiri 
söyleyebilmiştir 1 .  

Tevfik Fikret hanımı Nazıma hanımla 

Mirsad Mecmuası kapanınca, Fikret, Malfı
nıat '.\1ecmuasını çıkaran gençler tarafından, bu mec
m uanın başyazarlığına çağırıldı. Burada eskisine n is
betlc daha Avrupai şiirlerini neşretti. Nihayet 1 895 
yılı sonlarında, Reclüzade'nin daveti ile, Servet-i 
Fünün'un başyazarlığını alarak, sanatının en velud 
ve en olgun devresine, bu mecmuadaki neşriyatıyle 
girdi . Bu mecmuada Fikret'in imzası da artık kat'i 
olarak Tevfik Fikret oldu. 

Fikret, Servet-i Fünun'da ve Robert Kolej 'de 
çalıştığı sıralarda Galatasaray'daki muallimliğini bı
rakmıştı. Arkadaşlarıyle birlikte, Gerek dil, gerek sa
nat anlayışı bakımından tuttukları, bir nevi, aşırı 
zümre edebiyatı yolu ise, bütün eserlerini halk 
için yazan Ahmed Midhat Efendi tarafından de
kadanlık' la itham edilecek kadar göze batar bir 
dereceye ulaşmıştır 2• 

1 900- 1 90 1  yıllarında Servet-i Fünun'cular ara
sında bazı anlaşmazlıklar doğdu. Ali Ekrem, H. 
Nazım, Samipaşazide Sezii, mecmuadan ayrıl
dılar. Fikret de mecmua sahibi Ahmed İhsan'la 

Prof. Mehmcd Kaplan"ın, aynı eserde: Fik
ret a�k •iiri yazmamaya kendisini adeti. mecbur 
tutmu•, ilhamını batka yerlerde aramıf, açıktan açı
ğa içtimai davaları müdafaa etmeğe zaman müai.id 
olmadığından, hialeri, zarüri olarak hayattan tiki.yet 
ve tabiat temlerine inhisar etmittir, tarzındaki izi.
hı da yine yerinde bir gÖrÜttür. 

Dekadanlar bahsi için kitabımızın Ahmet 
Midhat Efendi bölümüne bakınız. 

TÜRK EDEBİYATI '!' ARİHİ 

Atiyan'ın kartıdan gÖrÜnÜtÜ 

anlaşamıyarak Servet-i Fünun·u terketti .  ..\ynı vıl 
Servet-i Fünun'cuların oynadıkları bazı siyasi o,-u

·
ıı

lar, bilhassa Hüseyin cahid'in, Fransız İ h tilali me,·
zuundaki Edebiyat ve Hakuk başl ıkl ı, tercüme va
zısı dolayısıyle, mecmua, hükumet tarafından ka ;)a

tıldı. Fikret ise, kendini yalnız Robert Kolej 'deki 
derslerine vermişti .  Hatta Rumeli Hisarı'nda, Kavalaı· 
mevkiinde, Kokj'e çok yakın bir yamaçta, planını 
bizzat çizdiği bir ev yaptırarak, tamamıyle Kolej çev
resine çekildi. ( 1 905 ) .  Fikret'in bu evi Aşiyan adıy
le meşhur oldu. 

Fikret, bu tarihlerde, Kayal ar'da :ldeta mi!n
zevi bir hayat sürdü. Fakat aynı yıllarda, i1,inde is
tibdada karşı biriken bir kinle Sis gibi acı ve Bir 
Lihza-i teahhur gibi, şuur dışı şiirler söyledi. Bu 
yıllarda Fikret, bir zamanlar kendisini övmek için 
başkalarıyle yarışa girdiği ; hakkında medhiyeler, do
ğum tebrikleri söylediği Sultan Ham.id'in amansız 
bir düşmanı olmuştu. Bu düşmanlık farkında olmaya

rak, dış ülkeler siyasilerinin Osmanlı 1 mparatorluğu
nu parçalamak için, Sultan Abdülhamid'i devirmek
ten başka çare bulamayan, içli dışlı menfi propagan
dalarından da tesir alıyordu. Fikret'de ise Sultan Ha
mid düşmanlığı, onun ruhunda buhran üstüne buh
ran yaratacak bir dereceyi bulmuştu. Hemen \·arı 
yaşına kadar dindar hatta sofu olan Fikret, yine . bu 
yıllarda Tarih-i Kadim manzümesini yazacak ka
dar, dinin aleyhine döndü, Kur'ana hücum etti. 
( 1 905) Hatta Kahramanlık vasfının, tarih boyunca 
en çok Türk milletinin fazileti olduğunu hiçe sayarak 
kahramanlığa lanet yağdırdı, bayrağı kana buladı. 

Atiyan'ın alt kat penceresi 



rtJRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Atiyan'ın boğaz manzarasına bakan balkonu 

Bütün bunları, bir fazilet aşıkı olan Fikret'in ruhun
da ancak haksızlık ve hürriyetsizlik karşısında isyan 
e-den buhran anlarının eseri olarak karşılamak gere
kivordu. 

Esasen Tevfik Fikret, çok okuyan bir insan 
değildi. Hayat ve kitaplar arasında, metodlu ve di
siplinli bir kültürle beslenen bir fikir adamı veya ka
ranlıklara ışık salmaya çalışan bir feylesof mevkiinde 
bulunmuyordu. Bu sebeple onun Türk şiirinde şöh
ret yaptığı ve otorite sayıldığı yıllarda birtakım te
felsüfler yapması ve bu arada milletinin İnandığı fa
ziletleri, Allahı ve onun kitabını inkara kalkması, 
ciddi bir tefekkür sayılamazd ı.  Bunun içindir ki Fik� 
rt>t 'in şiirlerindeki fikri cephe üzerinde bir tartışma 
bryhudedir. Edt>biyat tarihi, büyük şairin bu hareket
lrrirıi, onun iç aleminde dalgalanan bir buhran ; kay
nağ•, tamamivle mizad ve şahsi bir in fial eseri ve bir 
şair kaprisi olarak karşılamak zorundadır. 

TEVFİK FİKRET 
186 7 1 915  

Fikret'in Galatasaray Lisesi bahçesindeki büstü 

Nitekim şair, ıgo8 inlulabı üzerine, bir müddet, 
bütün kötümserliklerinden sıyrılıverdi ; sevindi, ade
ta coştu. Hürriyet'in ilk heyecanıyle Rücu' manzu
mesini yazarak, Sis'in, şüphesiz kendi vicdanına da 
yayılan karanlığını gidermeğe çalıştı. Bir taraftan, 
Hüseyin Cihid ve Hüseyin KizımJ'a birlikte, 
Tanin Gazetesi'ni tesis etti. Burada bir amele gibi 
çalışmaktan zevk aldı. R.ücu' manzumesi, Sis ile bir
likte, Tinin'in ilk sayısında neşredildi. ( ıg Temmuz 
- 1 908) Diğer taraftan, İttihad ve Terakki hukumeti 
tarafından teklif edilen Maarif Nazırığı'nı kabul 
etmediyse de Galatasaray Sultanisi Müdürlüğüne şevk
le ve neş'eyle Evet, dedi. ( ıgog) 

Fakat zaman, Fikret'i yalnız şair olarak değil, 
bir ruh hastası olarak da kemale erdirmiştir. Şikayet 
etmek, memnun olmamak, hele çok çabuk kırılmak 
ve darılmak onun ikinci tabiati olmuştu. En güzel, 
en azimli teşebbüslerinde bile küçük ve cılız dediko
dulara değer vererek ki1süyor, bu küçük kırgınlıklar 
yüzünden asıl gayesin i  ve vazifesini yüzüstü bırakmak 
hafifliğini gösteriyordu. N itekim (bir rivayete gö
re Hüseyin Cahid'e darılarak) Tanin'den, adeta se
bepsiz ayrıldı 2 •  

Onun Galatasaray'daki Müdürlüğü, Eğitimde 
yenilik, rnaarifçilik hatta sanat yolunda şüphesiz, ide
al bir vazifeydi. Az zamanda büyük şevkle çalışmış, 
mektebini güzelleştirmiş ; bu binaya tarihi denilebi
lecek bir konferans salonu da kazandırm�tı. Müdür 
odasını, idare odalarını, gerek talebeye iyi telkinler
de bulunacak, gerek de mektebe uğrayacak ecnebi
ler üzerinde iyi tesir uyandıracak bir estetikle tan
zim ettirmiş ve öyle döşetmişti. 

Galatasaray Sultiniai'nin Konferans salonu 

Bu mektep süsleyişler, Galatasaray'ın bir kL�ım 
hocaları arasında dedikodu sebebi olmuş, bilhassa 
müdür odasına gelin odası demek gibi gerçekten 
kırıcı ve adi söylentiler yayılmı�tı. Bütün bunlardan 
tabiatiyle çok alınan Fikret, önce Abdurrahman 
Şeref Bey'in Maarif Nazırlığı zaman.adan, sonra, 
bu sefer Maarif Nazırı ile de arası açıldığı için 1 

Bkz. Hüseyin Cahid Yalçın, Edebi Hatıralar, 
iat. t 935, s. 1 80 

Satı' Bey, Fikret'in istifaları, Dergah Mec
muası, sayı: 9 - 1 0, at. 1 9 1 8  



••!X ------------- ------ ---- ----

Emrallab Efendi'nin 
Nazırlığı deHesinde Ga
latasaray .Müdürlüğün

den birkaç defa istifa 
etti. Böylesine mühim 
bir kültür müessesesinin 
başına, bütün arkadaş 
ve amir kaprislerine 
rağmen, atılıncaya ka
dar kalıp Hak belledi!i 
yolda yalnJ.z yürümek 
varken, ve kt"ndisini 
sevt"n talebesi ile diğer 
şahsıyetler tarafından 

türlü ricalar ve türlü 
kombinezonlarla tekrar 
tekrar vazifesi başına 
getirildiği halde Emrul
lah Efendi zamanınd<
ki ayrılışı kat'i oldu. 

( 1909) 

bir hadisedir. Bunda 
Fikret'i okşayan hem 
maddi, hem manevi bazı 
hususlar düşünülebilirse 
de umumiyetle göııte
rilen tek güzel sebep, 
h ü r r i y e t  i t ı k ı  
Fikret'in Kolej çevresin
den bu en güzel sebeple 
ayrılmadığı rivayetidir. 

Fikret, Galatasaray'da 
bulunduğu yıllarda İs
t a n b u 1 Darülfünunu 
Edebiyat Muallimliğine 
de tayin edilmişti. Fa
kat orada da bilhassa 
muallimler meclisindeki 
havayı beğenmediği ve 

meslek arkadaşlarını sa
mimi bulmadığı için bu 
vazifesinden ayrıldı. Bir 
aralık Darülmuallimin' 
de yaptığı edebiyat ho
calığından da Müdür 
Silt'ı Bey'iıı oradan ay
rılması üzerine çekildi. 

Tevfik Fikret 

Yine bu son devrede 
Fikret, İttlhad ve Te
rakki hükumetlerinin 
kötü idart"si karşısında ;  
bu st"fer çok haklı ve 
isabetli olarak ; derin 
bir ye 'st" kapıldı. Yeni 
iktıdarın hem diktatör, 
hem acemi, hem de ca
h il, çıkarcı ve yiyici ha
reketleri karşısında duy
duğu ıztırap derin ve 

köklü oldtı . Sultan Ab
dülhamid'in, iktıdan, 
hükümdarların elinden 
a l a n İttihadcı'ların, 
eski'yi şiddetle aratan 
davranışları karşısında, 
hal'edildiği pencereden 
acı acı güldıiğüni.ı görür 
gibi oldu. 15 Ocak 

1 9 l l 'de Revzeıı-i Mah
lu' (Tahtından indiril
miş h ükümdarın pen
ceresi_; manzumesini bu 
duygularla yazdı. sb 

Bütün bu istifalar serısı içinde, Fikret'in istifa 

edip ayrılmadığı tek müessese Robert Kolej'dir. Hat

ta Fikret, Galatasarayda'ki Müdürlüğü yıllarında bi

le, haftada bir defa, Çarşamba günleri Kolej'deki 

derslerine devam etmişti.  Son ve kat'i olarak Kolt"j 

çevresine döndüğü zaman, Hüseyin caJıi.d't" yazdı

ğı, Nisan 1 326 tarihli bir mektupta : Bugün say'ü 

irf&nım tebclil-i tibiiyyet ediyor denıektir. Bu

- dünkü fena hayitunızda çaresiz katlaıunış

tım. Bugün yine öyle yapmaya mecburiyet gör

müyor ve Kolej'in hürriyet-nevazane ve kadirşinasane 

açt:ılı rağbete itte sürükleniyorum. Demesi ist", 

Türk kültür hayatının kolay unutmadığı, çok ft"vri ve 

yanlış sözleri arasında yer aldı. 

Diğer tarafdan, bizzat kurduğu veya vazifeyt" 
getirildiği her müesseseden, haklı, haksız, türlü alın
ganlıklarla mutlakaa ayrılan ; bu arada en yakın ar
kadaşlarıyle türlü dargınlıklar çıkaran Fikret'in, yal
nız Robert Kolej'den hiç ayrılmayışı dikkate değer 

Hatta semi yüzüstü kapans:ın ve ağlasın ... 
Yalnız, aman, o revzen-i me9'iim açtlmasın 

Yalnız o gülmesin ! 
demek ihtiyacını duydu. 

20 Ocak 1 9 1 1 'de, Meclis-i Meb'usan, bu sefer 
Meşrutiyetçiler tarafından, (Trablusgarb Harbi ba
hanesiyle) kapatıldı. Bunun üzerine Fikret, Doksan
be9e Doğru manzumesini söyledi. Bu şiirine : 

Bir devr-i teıimet ; Yine çiğnendi yeminler ; 
Çipeııdi yazık milletin ümm.id-i bülendi. 
Kanun diye topraklara sürtüldü cebinler ; 
Kanun diye, kanun diye, kinun tepelendi .•• 
Beyhude figanlar yine beyhude eninler ! 

gibi haykırı�Jarla ba5ladı ;  

Dütsün sana - meyyil-i tahakküm - eğilen ser; 
Kopsun seni - bir hak diye - alkı9layan eller ! 

gibi bir beddua ile bitirdi. Nihayet yine İ ttihad ve 
Tt"rakki hükumetlerinin, imparatorluğu tehlikeden teh
likeye sürükleyip sür'atle yıkmaya başlayan, bu ara
da millet hakkını pervasızca yiyen ve kt>ndi kesde
rini dolduran şahıslarına karşı feverana gelerek yaz-



dığı Han-ı Yağma manzumesi ile bu çetelere : 

Bu sofracak, efendiler, ki - ildkima muntazır 
Huzünuauzda titriyor - 9u milletin hayatıdır; 
Şu milletin ki muztarip, tu milletin ki muhtazır 
Fakat ııakua çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır. 
Yiyin efendiler, yiyin; bu lıan-ı iştiha sizin; 
Doyunca, taksıruaca, patlayıncayaa kadar yiyin ! 

gibi, nefret dolu mısralarla haykırdı. ( 19 12) Buna 
rağmen, dine hücum etmiş olması ve Türk mekteple
ri yerine Koleji seçmesi gibi davranışları, devrin din
darlarınca fena karşılanmıştı. Bu yüzden ona zan
goç demek zorunda kalanlar oldu 1 •  Fikret, bu 
acı ithama karşı da Molla Sırit manzumesini yaz
dı. Bir an geldi ki hem milliyetçi gençlik, hem dindar 
zümre, hem de iktidar mensupları Fikret'i sevmez 
oldular. Aleyhinde yapılan siyasi neşriyat bu hali kö
rükledi. Fikret, artık hastalanmıştı. Şeker hastalığı 
ve romatizması vardı. Esasen içinde kavrulduğu ha
diseler, o ölçüde alıngan ve hassas bir şairin bütün 
asabını mahvetmeık kafi idi. 

Tevfik Fikret ( kendi kalemiyle) 

Meşrutiyet'ten sonra Haliik'un Defteri adlı şiir 
kitabı ile ümid dolu, fazilet dolu ; gençliğe nasihat 
dolu manzumeler neşreden Fikret ( 191 1 ) ,  son b ir 
hamle ile Şermin isimli kitabını da bastırarak (1914) 
çocuklar için, hece vezniyle yazdığı manzumeleri de 
bu kitapta topladı. Bu kitapla kendi devrindeki Türk 
Çocuk edebiyatı'nın belki en güzel örneklerini mey
dana getirmiş oldu. Bu sıralarda yeni bir mecmua 
neşretmek ve "Rehbersiz kalmış, zorba kuvvetlere 
hakikat diye boyun eğmiş gençleri İrşad" etmek için 
yeni bir heyecan duymakta idi 2• Fakat buna öm
rü yetmedi. 1 8/ 19  Ağustos 1915  gecesi, hayata göz
lerini yumdu. Fikret'in ölümü, Türk şiiri ve Türk iç
timai hayatı için büyük bir kayıp olmasına rağmen 

Bkz. lalami Türk Milliyetçiliği ve Mehmet 
Akif (XX. Aaır Türk edebiyatı bölümünde. Akif -
Fikret tartıtmaları için, aynca, Skz. Hikmet T anyu, 
Tevfik Fikret ve Din.İat. 1972, S. 137 vd. 

Bkz. Ru,en E,ref, Tevfik Fikret, Hayatına 
Dair Hatıralar, lat. 1919, S. 1 45 
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cenazesine çok az kimse katıldı. Bir büyük şair ıçın 
çok sönük bir merasimle, Eyüb Mezarlığı'na gömüldü. 
Naşı uzun yıllar sonra Aşiyan bahçesine nakl edildi 

Tevfik Fikret'in A,iyan bahçesindeki kabri 

Edebi Şahsiyeti Tevfik Fikret, ruhunda de
vamlı bir fazilet hevesi, bir 
insanlık sevgisi ve bir ümid 

ışığı yanmasına rağmen, bir ömür boyu, şahsi, içti
mai ve milli ıztıraplar içinde örselenmiş bir şairdir. 
O, Rübabın Cevabı isimli manzlımesinde : 
Sen zanneder misin ki benim, hep eledııerim 
Heyhat, ben neviib-i eyyimı inlerim 1 
diyorken, hüzn-i umümi yüzünden şikayet ettiğini 
ve kendi gönlünün derdlerini hatırlamadığını söyle
yen Namık Kemal'e benzer. Şu farkla ki Namık Ke
mal' de hedefe doğru, kırılmak ve yorulmak bilmeyen, 
pervasız bir gidiş vardır. Tevfik Fikret ise hislerinin, 
infiallerinin ve küskünlüklerinin elinde, fazla hırpa
lanmıştır. 

Fikret'in, temiz yaratılışlı olma ve öyle anlaşıl
ma hevesi, onun daha ilk şiirlerinde yer alır. Hocası 
Muallim Nad'nin bir gazelini tahmis ederken söy
lediği : 

Seyrolunsun fikr-i tiddet-barunm ulviyyeti 
Anlatılsın ta ki tab'ı pıikimia mıibiyyeti 

gibi mısralarda böyle anlaşılmak istediği iışikardır 3• 
Aynı çocukluk çağlarında Fikret'in, asla bedbin ol
mayan, ümid dolu bir gönül taşıdığı ve hayata ber
rak hislerle baktığı söylenebilir. 

Güzelsin bunların hepsinden elbet, belki ey cinila 
Güzelsin hüsnünün gönlümde nakşolmut 

hayalinden 
mısralarını söylediği, yahud, 

Yine vechinde bir sababat var, 
Ki mümasil sabah-ı ümide 
Yine balinde bir tetilret var 
Ki muadil safa-ya caride 
Bir mücessem letafet olmutsua ! 

diye başlayıp : 

Ah. bilsen ne afet olmuşsun ! 

Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil, Tevfik Fikret'in 
ilk Şiirleri, Erzurum, 1 970, S. 60 



diye bitirdiği, neş'eli aşk şiirleri terennüm ettiği yıl
larda ve bilhassa : 

"Ey meal direııg-8ver-i hayal; ey zit-ı pa
ki ber-ter-i her fikr ü her meal ; ey bi-zeval rah
meti gülzir-ı fıtrate revnak-clih-i kemal olan 
Alli.hü ZülceW ! .. " 

"Yarabbi, bana rWıu, vicdıinı, lisim veren 
sensin ! O rWıu ki daim sana incizib eder ; O 
vicdanı ki seni takdise şitib eder ... " diye, bütün 
kalbiyle Allaha inandığı zamanlarda, onun, böyle 
temiz gönül ürperişleriyle dolup taştığı aşikardır. Fa
kat, bu, sanatkar ve aynı zamanda şahsi meziyetle
riyle mağrur çocuk ruhu, devrinin buhranlı hayat 
hadiseleri karşısında çabuk kırılmış, herşeyden çabuk 
teessür duyan, alıngan bir karakter olmuştur. 

* 

Güzel yazdığı, güzel resim yaptığı bu gençlik 
çağlarında Fikret, aynı zamanda güzel bir sesle ve 
içten inanarak dini neşideler söylüyor, Mevlid oku
yordu. Bu Mevlid okuma, bu dini heyecan, onda, 
evlendikten sonra da yıllarca devam etti. Şair, Sul
tan Abdülhamid için saadet dileyen şiirler terennüm 

I 

ettiği zaman da herhalde istibdid reJımının aleyhin
de, hatta farkında değildi. Derslerine intizamla çalışan 
bu gürbüz vücutlu ve temiz ruhlu mektep t:;ılebesini, 
içinde şaşırdığı karışık devrin hayatı sarsmıştır. 

Bir imparatorluk coğrafyasında, (rejim ne olur
sa olsun) Osmanlı-Türk devletini, içten ve dıştan par
çalamak için, gizli, açık, her çareye başvuran, çeşit
li düşmanlara karşı devleti en az ayakta tutabilmek 
yolunda, fantastik ve anarşik iddiaları bırakıp bir
leşmek lazım geldiğini akıl edemiyen, aldatılmış 
münevverler arasında yetişen birçok masum Türk 
genci gibi Fikret de bu davayı kavramak fırsatla
rından uzakda kalıyordu. 

Bununla beraber Rubib-ı Şikeste'ye alınan şiir
lerden birçoğu, onun, yine, hayata karşı iyi duy
gular'ının terennümü halindedir. 

Fikret, bu şiirlerde, çok kere, açıkça ifade edil
meyen çeşitli aşkların heyecanıyle duyguludur ; çıp
lak tabiat güzellikleri karşısındaki duygularını bir 
defa da şiirle tablolaştırırken, çok kere mes'ud, hatta 
sermesttir. Onun Sezi gibi. Şehidlikte gibi şiirlerin
de Marmara'nın, Boğazın gim ışığı veya ayışığı al
tındaki güzel görünüşünü hatta beş asırlık milli-tarihi 
çehresini derin bir zevkle seyretmemek mümkün de-
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Fikret'in tablolarından biri 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ğildir. Sabah EzaDUlda isimli şiirinde, dini heye
canın (ltri'nin bestelerini andıran) canlı ve samimi 
musıkisi vardır. Asker Geçerken, Kıhç gibi man
zumelerinde, kahramanlığın bir fazilet olduğuna ina
nan gönlünün ürperişleri seslenir. 

Sana bakdıkça fabôrane panldar gözler, 
Sana ey seyf-i müceııa, sana ey berk-ı zafer, 

Sana ey şanlı silah !. 

diye takdis ettiği "kılıç" "milli şereflerin ebedi koru
yucusu"' dur. Asker Geçerken'de fecr-i ezel'e ben
zettiği bayrak ise, hiçbir zaman, Tirib-i Kadinı'in 

Önde, en önde k a n 1 ı bir bayrak, 
Onu bir kanlı tac eder ta'kib 

diye tarif ettiği, korkunç paçavra değildir. Aynı Fik
ret, birgün, oğlunun defterinde, onun eliyle çizilmiş 
bir vatan bayrağı görüp, altında da yine Halük'un 
yazdığı Ölmek ve yaşatmak seni cümlesini oku
yunca : 

Ey şanlı vatan bayrağı, birgün seni oğlum 
Bir mevkib-i zi-heybet-i hürriyet önünde 
Çekmiş görebilseydim... O pür-hande 

ölürken 
Etmezsem eğer şevkıni takdis ile secde, 
Dünyada en alçak baba elbet ben olurdum. 
Oğlum, onu gönlünce yaşat. Ölme fakat sen 

diyt·tTk olan bir babadır. 

* 

Fikret'in Baba&t 
Kalemi ile yaptığ1 babasının bu portresi 

altına yazdığı mısralarla Fikret onu vazife ve 
fazilet sehidi olarak anıyor. 

Rubab-ı Şikeste'nin birinci baskısındaki şiir
leriyle Fikret, tam;'.ımiyle sanat için sanat anlayı
şına sadık bir şaird ir.  Gerçi bu şiirler içinde, muz
taripkı kar�1>;ırıda elem duyan sosyal bir rühun söy
leyişleri .-ksik  değildir. Bunlar, onun. ileride şid<let-
1,. gt·li��c�k olırn içtimailiğini haber veren manzume
l1erc1İı'. Ramazan Sadakası, HalUlı.'un Bayramı 

1131 

gibi şiirlerinde, sanatkarın, başkalarının ıztıraplarıy
le ilgilenen cephesi aşikardır. Fakat Tevfik Fikret'in 
Türk edebiyatı taôhinde, mücadeleci bir şiir ve ce
miyetçi bir sanatkar olarak vazife alışı, denilebilir ki 
Servet-i Fünun Mecmuası'nın hükumet tarafından 
kapatılışı hadisesinden sonra başlamıştır. Mecmua 
çıkmakta iken, idirehanende yapılan şikayetlerden 
acı duyan ve istibdadın farkına varmaya ba5layan 
Fikret, arkadaşlarının bu yoldaki ıztırabını adeta 
kendi güçlü omuzlarında hisseder olmuştu. Gerçi Fik
ret, Servet-i Fünun'dan bu mecmua kapatılmadan 
önce ayrılmıştı. Fakat bu kaprisli ayrılık, hükumet 
tarafından mecburi hale konulunca, lşiyan'ında yal
nız kalan şair, içinde yaşadığı topluluğu daha muz
tarip görmeğe başlamış ve onun derdleriyle, hatta 
aşın derecede derdlenmeğe koyulmuştu. İstibdada 
karşı en şiddetli haykırışlarını 190I'dt'n 1908'e kadar 
süren bu yedi yıl içinde yazdı. Fakat bu, daha çok, 
feveran halinde bir içtimailikti. Yıllarca, çeşitıCi kap
rislerine tahammül edilmiş hatta biraz şımartılmış bir 
şair ruhunun feveranı � . .  Hikmet-i hukümet denilen 
şeyi hesaba katmayan ; devrin idari zorluklarına 
karşı en küçük bir toleransa yanaşmavan ve bunların 
sebebini araştırmaya lüzum görmeyen bir hiddtctkni5, 
bu şiirlerde de birinci planı alıyordu . 

Fikret me�hur pencere&inden Boğaz'ı seyrederken 

Fikn:t, Sis gibi, Bir Lahza-i teahlıur gibi ve 
bilhassa Tirih-i Kadim gibi aşırı ve talihsiz tehev
vürlerin veya şuursuz kindarlıkların ifadesi olan bu 
şiirlerini (fakat, çok kuvvetli ve sihirli bir talakatle) 
bu vıllarda söyledi. 

Bunlardan Sis, yer yer, hala eski Bizans"mış gi
bi dıişünülerek, göıiinüşte beyaz bir sisin karanlığı 
içinde, fakat hakikatte istibdad altında ezilen İs
tanbul'a lanet yağdırıyordu. Bilir bilmez sebepler
le, Sultan Abdülhanıfd'e kızıp değil, İstanbul gi
bi, Türk milletinin gözbebeği bir vatan şehri'ni la
netlemek , hatta en ücra ve sönük bir yurd köşesi 
için bile öylesine ağır sözler sarfetmek, in�iıfın çer
Çt>v.-sin& sığar bir lıarekt>t dt>ğildi. 
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Tarih-i Kadim'de Fikret, hemen bütün iman
larını, hatta sonraları yeniden avdet edeceği inanış
ları inkar ediyordu. O kadar ki eğer Türk milleti 
Fikret'in bu manzumesinde telkin ve temenni ettik
lerini biraz olsun benimsemiş olsaydı ;  v!ni bir taraf
tan inandığı Allahı ve bütün dini inanışlarını küçüm
sese, diğer taraftan ,  onun : 

Kahramanlık... Esası, kan, vahtet 
deyişindeki yahud : 

Yere geç satvetinle ey serdar ! 

diye haykırışındaki dinsizliğe inanarak, kahramanlığı 
bir cinayet sayıp silahları bıraksaydı, d · .rt çevresi düş
manla dolu bu millet ne bir Çanakkale Zaferi ka
zanabilir, ne de bir İstiklil Harbi yapabilirdi. Yur
dunu da hatta kahraman bile olmayan herhangi bir 
millete teslim etmiş olurdu. 

Fakat Fikret zamanındaki düşmanlığının, bu 
tecrüb .. iz ve realist düşünceden mahrum vatan ve 
millet aşıklarını hatta şuursuzluğa sürüklediği, en 
çok, onun, yine bu yıllarda yazdığı Bir Lilıza-i 
Teahhur (5  Temmuz 1 322 : 1 906) manzumesiyle bel
li olmuştur : 

Ermeni anar�istler, Sultan Abdülhamid'e bir 
bomba atmışlardır. Bomba, zamanında patlamış fa
kat hükümdar, onun patladığı yere biraz gecikerek 

Yıldız Camii 

rfıRK l':DEBİYATI TARİHi 

geldiği için ölümden kurtulmuştur. Bu bomba, hiç 
şüphesiz, Türk halkını hele bu halkın Servet-i Fü
nun'da şiir neşrinden men'edilen şaşırmış münevver
lerini Abdülhamid gibi, yurdu sıkı yönetimle idare 
eden bir müstebidden kurtarmak için atılmamıştı. 
Bombanın atılışı, Türk yurdunu hürriyete ve saadete 
kavuşturmak için de değildi. Bu bomba, imparator
luğu Abdülhamid gibi kudretli bir hükümdarı öl
dürerek, doğacak anarşiden faydalanmak ve Osmanlı 
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Sultan il. Abdülhamid 

Türkiyesini parçalamak için atılmıştı. Bu böyle ol
masa bile, Türk milletinin kendi hükümdarını tah
tından indirmek gerekirse, bu hareketi kendisinin 
yapması doğru olurdu. Milli irade ve milli hakimiyet 
bu demekti. Bir imparatorluk tarihi boyunca, nice 
kavimleri idare etmiş bir milletin kendi .iç işlerine 
başkaları tarafından yapılan bir müdahaleyi ancak 
nefretle karşılaması icap ederdi. Ferdi hürriyetleme 
o derece ehemmiyet veren Servet-i Fünun münevver
lerinin, bu milli hürriyeti idrak edemiycc<>kleri akla 
gelir bir hadise değildi. Tevfik Fikret ise, bu nıllU 
hakimiyet anlayışını ve müstakil devlet olma hay
siyetini tamamıyle unutarak, Sultan Hamid'e bomba 
atan, yani Türk iktidarına kasdeden yabancı elleri 
heyecanla alkışlayan, hatta kutlayan bir manzlime 
yazmıştır. Eğer Fikret : 

Ey clarbe-i mübeccele, ey dud-ı müntakim 
Kimsin? •• Nesin? .• Bu -vlete dik, sebep ne, 

kim? 
Arkanda bin nigi.h-ı tecessüs ve sen nibaa 
Bir dest-i gaybı andırıyors1111, rebil-f�ia. 

diye kutladığı ve : 

Ey pah avcı !. Danıını beyhude kurmadm ; 
Attuı.. Fakat yazık ki, yazıklar ki vurmaduı !. 



diye hayflandığı tanlı avcı'nın (kim olduğunu bil
mezlikten gelirken) kimi ve neyi avlamak istediğini 
idrak edebilseydi, herhalde bu tarihi hataya düşmeye
cekti 1• Halbuki Si• gibi, Bir Lilıza-i tealıhur man-
2Uınesi de, söylenişinden bir iyi niyet bulunduğu sa
nılarak, Fikret'in çok beğenilen bir yazısı olmuş, bir
çok mıııraları, yıllarca, şuursuz dillerde dalgalanmış, 
hatta mektep kitaplarına bile alınmıştır. 

Mcşrutıyet ilan edilince, Fikret, yeniden bir 
ümid tiiri olmuştur. Rübibm Cevibı manzume
sinde bu ümidi açığa vurmuş, hele HalUk'un Def
teri'ni dolduran şiirlerinde, gençliğe karşı en hayır
hah duygularla dolu, gelecekten emin ve idealist bir 
şıiir ruhunun, bilhassa söyleyiş bakımından kuvvet
li mısralarını sıralamıştır. Bu bakımdan Fikret'in en 
faydah manzumeleriyle tertiplenen eseri, HalUk'un 
Defteri'dir. Bu kitabında Fikret, Zelzele gibi, Pro
mete gibi, Haluk'un Vedaı, Bir kız Mektebi İçin, 
Hayata Karşı Beşer, Ferda v.b. gibi şiirleriyle, hem 
içtimaidir, hem de ahlakı ve nasihati şiirleştiren bir 
şiirdir. Gökden Yere şiirinde ise, insanlığa ve insan 
yaratıcılığına karşı, samimi bir inanış duyulur. 

içtımiiliği 

* 

Böylelikle Fikret, milletinin 
ve insanlığın ferdi ve içti-
mai ıztıraplarını şiire işle

mek yolunda hayli duygulanmış bir şair çehresinde 
görünür. Onun, hastalar için, körler için, dilenen in-· 
saniar için, bayramlarda sevinemiyen ·çocuklar için 
manzumeler terdplemesi, şairliğinin, böyle bir vasıf 
taşımasındandır. O kadar ki Fikret'de idealist ve ce
miyetçi bir şair olma vasfı, zamanla, sanatı sanat 
için anlayan manzUınelerinde daha kuvvetli ve daha 
tesirli eserler vermiştir. 

Fakat, Fikret, içinde yaşadığı İmparatorluk de\'
ri Türkiyesinin üzerinde yaşayan topluluğu tanımak, 
gerek, bu topluluğun, fikirlerini bu topluluk içindeki 
Türk halkının ihtiyaç ve ıztıraplarını kavramak ve bil
hassa bu ihtiyaçlara cevap verecek bir içtimailiği şiirine 

Fikret.in tiirinde ıı:öze çarpan bu idrak zaa-
fı, Servet-i Fünun'un kurulu,undan Meıriıtiyete 

kadar, hemen bütün Edebiyat·• Cedide'cileri saran 
bir ruh buhranı ve bir milli·içtimai tedkik ve ten
kid ahtkanlığından mahriım olutun eseridir. Nite· 
kim aynı buna benzer bir hadise de Transval me
selesinde görülmüttür. Zavallı Boerler·ıe zalimce har· 
beden, hattİı bu hareketleri yüzünden dünya dütün· 
ceainde fena tesir bırakan lngiltere'nin bu hareketini 
alkıtlayan tek kurulut Servet·i Fünuncular olmut· 
tur. Servet-i Fünunculann İngiliz Hukumetine yaran· 
mak ve dolayısıyle, kendi (lstibdad) hukumetlerini 
lngiltere'ye yıktırmak ( !) için bir yol aramalan, bu 
hadisenin en acı tarafıdır. Bu ıı:arib ve çocukça ha· 
reket, ancak bir, iki Servet-i Fünuncunun sürülme
siyle aonuçlanmıtbr. Bkz. Hüseyin Cahid Yalçın, Ede
bi Habralar, lat. 1936, S. 137-143 ve: Süleyman Na
zif, Mehmet Akif, lst. 1924, S. 62. 
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işlemek bakımından, yerli ve milli problemlere ışık 
tutmuş veya tutacak kültürde bir şair değildir. De· 
nilebilir ki Fikret'in milli, içtimai hele felsefi fikirle
rinin hiçbirisi kendi zihni çalışmalarının, kendi okuyuş 
ve arayışlarının eseri olmamıştır. Fikret, nasıl, hemen 
bütün Servet-i Fünun şairlerini kendi şiirlerindeki 
kudretli musıkinin tesiri altında bırakmışsa, kendi
si de onların bilhassa Batı'dan getirdikleri çeşitli fi
kir ve heyecanlardan mülhem olmuştur. Aynı fikir
lerin, o devirdeki Türk halk zümrelerinin, kıııaca, 
Türk milletinin ihtiyaç ve ıııtaraplarından doğma 
fikirler olduğu da ileri sürülemez, Devrin iyi, kötü, 
her flaş ideolojisi gibi, Fikret'in de birçok fikirleri, çağ
daş Avrupa cemiyetlerinin ihtiyaçlarından doğmuş 
ve Batı'dan alınmış fikirlerdir. 

Ancak Fikret, büyük bir sanatkfıf zevki ve kud
tiyle Batı'dan alınan türlü duyıış ve düşünüşler için, 
kendi devrinin en kudretli mısralarını söylemekte 
gerçek bir ustalık göstermiştir. Fikret'in şiirlerinde 
çok kere biribimi tutmayan söyleyişler bulunması, 
onun, değişik zamanlarda, değişik tesirle edindiği 
değişik ideolojileri dile getirmesiyle izah olunabi
lir. 

Bir misal olarak, bir zamanlar çok kuvvetli di
ni neşideler söyleyen şairin, giderek, Kur'an'ı, fikir 
öldürücü bir kitab diye vasıflandırması, ondaki 
ruh buhranlarının tezahürleri arasındadır. Tirih-i 
K adim'i yazan aynı kalemin, çok geçmeden : 

Bir kudret-i külliyye var ulvi ve münezzeh, 
K udsi ve mualla, o- vicdanla inandım. 
Fıtratda tekimül ezelidir ; bu kemüe 
Tevrit ile, İncil ile, K u r ' a n 1 a inandım 

gibi, en azından bir iman ifade eden mısralar söyle
mesi, mukaddes kitapların ve peygamberlerinin dün
yaya gelişlerindeki tarih farklarıyle izah edilemez. 
Tıpkı bunun gibi, 

Çipıendi yeter varhğuluz cebi ile kahre, 
Doğrandı mubArek vatanın bağrı sebepsiz. 
Birlikte bugün buhnabyu: derdine çAre, 
Can kardeşi, kan kardeşi, f1U1 kardeşiYlz biz. 

mısralarıyle, mukaddes bir vatan kaygıııı ve f1U1 
ile kan temellerine dayanan bir milliyetçilik fikri gü
den sanatkarın, bir başka şiirnde : (Haluk'un Amen
tüsü'nde) : 

Toprak vatanım, nev'i beşer milletim, basan, 
İnı;;an olur ancak bunu iz'ıuıla, inandım. 

diyerek, bu sefer vatan ve millet sevgisinin tamıimıy
le zıddı bir inMnhk ideali ve bir beynelmllliyet
çillk gütmesi, onun her iki fikrinin idealist bir şairde 
bulunması gereken köklü fikirler'den olmadı�nı 
düşündürücek söyleyişlerindendir. 

Bu büyük Servet-i Fünun şairinin birbirini nak
ıeden fikirlerle söylenmiş daha birçok mısralarını bu
rada sıralamak bizim ölçülerimizin dışındadır. An
cak vatan duygularını dile getirişle kudretli mısra
lar söyleyen bu şairin vatan şevgisi ve vatan anlayışı, 
üzerinde durulması zaruri bir bahistir : 

* 
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Bir vatan şiiri olarak, Tev-Vatancıhğı fik Fikret, önce, Namık Ke-
mal'in Vatan şiirleriyle bes

lenerek yetişmişti. Bu şiirlerin vatan topraklarında 
uyandırdığı, derin galeyanlı vatanseverlik havasını 
teneffüs ederek büyümüştü. Onun vatan sevgisinde 
Abdülhak Hamid'in Eşber'i gibi, aşırı vatanseverlik 
telkin eden eserlerin de tesiri \'ardı. Diğer taraftan 
Fikret, henüz on yaşında bir çocukken 1 877-78 Rus 
savaşının bütün yurdu kaplayan acısını duymuştu. 
1 88l'de Tunus, Fransızlar, 1882'de Mısır, İ ngilizler 
tarafından işgaal edilmişti. 1 885'de doğu Rumeli top
raklarımız Bulgaristan oluyordu. 1 886'da Ermeni ih
tilalleri, 1 897'de Girit isyanı ve Girid'in kaybı vaki 
oluyordu. 

Bu arada Gazi Osman Pata'nın Plevne Mü
dil-sı gibi muhteşem bir vatan müdafaasının gu
rurunu ve milli heyecanını, devrin bütün gençliği ile 
birlikte Fikret de duymuştu. Böylelile birgün : 

Sen zanneder misin ki benim hep elemleriın? 
Heyhat, ben nevüb-i eyyamı inlerim. 

diyecek bir cemiyet şairinin, şiirine, bütün bu hadi
selerin akislerini işlemesi çok tabii idi. 

Bütün bunların yanında, Fikret'in şiiri, tıpkı 
Tanzimat şiirnde olduğu gibi, Fransız edebiyatındaki 
vatan şiirlerinden de ilham almakta idi. 

Vat- Şarkısı 
manzumesinde : 
Toprağın cevher, suyun kevser, baharın bi-hazan, 
i,te dünyıi Bir eşin, bir benzerin yoktur i-n ! 
Müşfik evladın bulur koynunda her gün, her 

zaman 
Ba9ka 9efkat, ba9ka nimet, ba9ka kuvvet, başka 

can, 
Can da sen, şan da sen, hepsi sensin yaşa, 
Ey vatan, ey mubarek vatan, bin yaşa ! 

diyecek kadar, kendi mübarek vatanının, dünyada 
eşi olmadığına, bizzat vatanı da inandırmak İsteyen 
mısralar söyleyen Fikret, tıpkı Fransız ve Tanzimat 
şiirinde olduğu gibi, \'atanı, birtakım timsüler'le 
canlandırmak zevkinde idi 1• Şiirlerinde vatan ya 

Bilindiği Üzere, Tanzimat tiirinin hürriyet· 
çiliği, milliyetçiliği gibi, vatanda,lığı da Rab edebiya
bndan, bilhassa Fransız tiirinden epiy ilham almıt· 
br. Bu vatanclığın kaynağı tamimiyle yerli; duygu 
ve dü,ünceleri, tamamıyle milli olsa bile, ifade edi
litinde Batı tiirinin tesiri vardır. Daha Namık Ke
mal"in Vaveyla gibi, Vatan Mersiyesi gibi tiirlerin
de gÜzel bir kadın, bilhassa bir anne olarak tasvir 
ve tasavvur edilen vatan, Fransız tiirinde öteden 
beri söylene gelen vatan tiirlerini habrlatır. Vatan'ı, 
gÜzel bir kadın, bir sevgili, bir kraliçe ve bilshaaaa 
bir anne vatan teklinde tasvir ve tasavvur edit, Fran• 
sız tiirinde oldukça eski bir tarihe batlar. Bir misal 
olarak, XVI. asırda, Pleiade fairi Joachim du Bellay 
( 1 525-1 560) , France, Mer des arts adlı sone'sinde: 

F rance, mer des arts, dea armes et des loie, 
Tu m"as nourri lohgtemps du )ait de ta mamelle. 
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bir genç kız• güzelliğindeydi, yahut güzel bir kadm 
ve bir anne vatan'dı. Sazan da eflake ser çekmiş, 
iri gövdeli bir çınar oluyordu. Bir genç kız olarak 
vatan, şairin Ferda isimli şiirnde : 

Şu gördtijiin 
Zümriid bakı9lı, inci 9edretli kızcağız 
Kimdir, bilir misin? Vatanın ••. Şimdi 

saygısız 
Bir göz bu -zh çehreye - AUalı esirgesin -
Kem bir -zarla baksa tahammül 

eder misin? 
gibi mısralarla tanıtılıyordu. 

Fikret'in, bizde en çok Namık K.emal'den te
varüs ettiği, güzel kadın vatan ve bilhassa anne 
vatan anlayışı ise, en kuvvetli olarak, onun, Rübi
bın Cevabı manzumesinde idi. Bu manzumedeki : 
Bak ağlıyor v a t a n yine bak a n n e ağlıyor 
mısraı, vatan'ı bir anne gibi sevişin samimi söyleyiş
lerindendir. Aynı manzumede Fikret, vatan'ı, öte
den beri bütün renkleri ve çekici güzelliğiyle haya
line işlenmiş bir güzel kadın'a benzetir: Bu, sarı 

diyor, vatanına: "Fransa ! Ey kanunların, sili.hlann 
ve sanatların annesi ! Sen nice zaman beni göğsünün 
sütüyle besledin ! diye, vatanını, evladını sütüyle bes
leyen bir anne vatan anlayıfyle seviyordu" Diğer 
bir vatan ti.iri, Agrippa d'Aubigne ( 1 552· 1 630) , 
La F rance ensanglantee :Kana Boyanmıt Fransa adlı 
tiirinde: 

O France desolee l Ô terre sanguinai re l 
Non pas terre, maia cendre : o mere 1 1 

"Ey harap ve kederli Fransa ! Ey kana boyanmıt 
toprak ! Toprak değil, kül olmut vatan ! Ey a n
n e ! ... " diyerek, vatanının birtakım kardef kavgalan 
yüzünden hari.b olufu karfısındaki üzüntüsünü, ona 
anne ! diye seslenmenin samimiliği içinde belirtiyor
du. Bir ba,ka Fransız ti.iri Beranger ( 1 780- 1857) 
de, Les enfans de la F rance : Franaa'nın Çocuklan 
isimli tiirnide, vatanını : 

Reine du
, 

monde, ô France, ô ma patrie l . .  
"Fransa !.. Benim vatanım !. .  Dünyanın kraliçesi ! . .  " 
diye ti.zim ediyordu. 

1870-71 harbinde, vatanını, Paris surları önün
de müdafaa ederken kötürüm olan ve 38 yıl kötü
rüm yaıayan Sully Prudhomme ( 1 839- 1 907) da, 
Repentir :Nedi. adlı tiirinin son kıt'asında : 

. . .  Je t"aime dans teıı malheura, 
O France, depuis cette guerre, 
En enfant comme le vuİi!aire, 
Qui sait mourir pour tes coule..ırs 

"Ey Fransa!.. Senin milli renklerin uğrunda ölme
yi bilen halkın gibi, senin bu savaftan beri, felaket
lerin ortasında, bir çocuk, annesini nasıl severse, 
öyle seviyorum." diyordu. Bunlar ve daha çok sa
yıda benzerleri, Tanzimat'ın ve Tanzimattan son
raki vatan fiirlerimizin bilip beğendikleri söyleyif· 
lerdi. Bu sebeple, yeni Türk vatan edebiyatı"nın bu 
tiirlerden ilham almıt olması çok tabiidir. 
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saçlı, mavi gözlü, nazlı kadın, onun anne dediği va
tandır, Tasvir ettiği kadın tipinin, daha çok Avru
pai bir güzel tesiri uyandırmasına rağmen, Rüb&
bın Cevabı ve, Servet-i Fünun devrinde söylenen 
güzel kachn vatan şiirlerinin belki de en kuvvetli
sidir ki ilk mısraları şöyledir: 

Ey gözlerinde mü güneşler guribed-, 
Altun başında fırtınalardan, didişmed
Bir tac-ı nür olan o güzel -ç didik didik, 
Nizan vücudu bir kucak ot, bir yığın kemik, 
Mahzun bir ihtifU ile mi.d-i şadının 
Gerdüne-i ı;ükühunu teşyi eden kachn ! 

Şairin, Türk - Osmanlı devleti ve onun vatanı
r.;, enli, boylu, vakuur ve mehabetli bir ağaç gövde
sine benzettiği şiiri ise Hal-.ik'un Vediı manzume
sidir. Kurumaya yüz tutmuş ve bağrında derin balta 
hatta yıldırım yaraları açılmış bir çınar şeklinde 
tasvir ettiği bu vatan'a da Fikret : 

Söyle ey muztarip v a t a  n , bildir, 
Çektiğin hangi kanlı seyyiedir? 

diye, samimi bir vatansevt"rlikle seslenir 1 •  
* 

Fikret'in çalıtma odası 

Tevfik Fikret'in diğer fikri, içtimai ve ideolojik 
manzumelerine gelince : Evvelce de belirtiiğimiz gibi, 
bu manzı'.ımelerde fikri, felsefi bir tez veya içtimai 
bir iddia olarak, başkaları tarafından defalarca söy
lenmemiş, yeni ve orijinal bir fikir bulmak mümkün 
değildir. Bir şairin, daha önce söylenmiş fikir ve felsefe 
huzmelerivle ışıklanmış, çok kuvvetli şiirler söylem<'sİ, 
şüphesiz onun şairliği lehine kaydolunacak bir üstün
lüktür. Fakat bu üstünlük ayni şairin fikri cephesi 
üzerinde münakaşa yapmak için kafi sebeb değildir. 
İçinde daimi bir çocuk saflığı yaşayan, ruhunu, her 

temiz düşünceye açarak, manzumelerini bu düşünce
lerin çeşidli hatta mütenakıs renkleri ve ışıklarıyla 

T afailat için Bkz. Nihad Si.mi Banarlı, Ede
biyiabmızda Vatan Sevıri•i ve Fikret'in Vatancılıiı, 
Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yal: 1, Sayı:4 ve Yal: 
2, Sayı: 1, lat. 1 972-1973 

süsleyen bu kudretli şaırın san 'atındaki sihirli mu-
vaffakıyet her fikrin en güzel tarafını seçip, ona yine 

en güzel bir ifade şekli verebilmesindedir. San'atka
rın bu başarısı, terennüm ettiği fikirlerden bazen bi
rini, bazen bir diğerini bazen de biriiıcilerir tamamiy
le zıddını söylemeğe müsaid olduğu anlarına ait ruhi 
bir çırpınmanın ve samimi bir duygulanmanın eseridir. 

Tevfik Fikret'in şiirlerinde, bir ömür boyu değiş
memiş içtimai ve bedii çizgiler de vardır. Bir aile ço
cuğu olan ve aile efradına iyi bir evlad, iyi bir kardeş, 
iyi bir koca ve iyi bir baba sıfatıyla bağlanan şairin 
ya doğrudan doğruya yahud bilmünasebe "aile"' ko
nusuna temas eden şiirlerinde, bu müesseseye karşı 
daima iyi ve temiz duygular görülür. Onun bu tarz 
duygularının en karakteristik örneği "Küçük Aile" 
isimli berrak manzumedir. Bu manzumede babalık 
hissiyle çalışan, şefkatli bir babanın bir aileyi nasıl 
refaha eriştirdiği h ikaye edilir. Çocuk doğduğu zaınao, 
küçük aile sarsılmı5 V<" bir "fazla tabak" sofrayı bir 
dağ gibi ezmiştir. 

Son gonce-i sevdasını dökmüştü nihalin 
Son katre-i gevherle bezenmişti çiçekler . . . •  
Yani bu �ocuk doğduğu gün penbe ve uryan, 
Kış en acı bir kahr ile gelmişti beriber ; 
Ohnuşdu küçük ailenin kalbi mükedder. 
Ev bir yeni nıihnıiııa tahammül edemezdi, 
Bir fazla tabak sofrayı bir dağ gibi ezdi. 

Fakat şefkatli peder hiss-i uhuvvetle çalı�mış ve bu 
küçük macera 

.... bu sefer kış o soğuk zi'ir-i sekran 
Buhnuşdu küçük illeyi şad u mübeşşcr 
Bir sofrada birkaç da nıisifirle beraber. 

böyle neticelenmişdir. Şairin Rumeli Hisarındaki 
evine "Aşiyan" admı verişi ve en kırgın zamanlarında 
dahi, kendini hayatın türlü avutucu maceralarına 
kaptırmaksızın, bütün tesellisini kendi yuvasında ara
yıp, evinden öteye gitmez oluşu da ondaki aile ve ev 
bağlılığının karakteristik bir ifadesidir. Evlendikten ve 
hele baba oldukdan sonra, işık olmakla beraber aşk 
şiiri yazmaktan çekinişinde, ayni aile anlayışının izleri 
vardır. O kadar ki kendisinr aşk şiiri yazmasını teklif 
eden, bir dostuna Fikret, bu çağlarda duyduğu aşkla
rın ve gizli gönül inkisarlarının hepsini bir tek kuvvetli 
şiirde toplayarak, altın tüylü bir kedinin varlığında 
hassas erkek gönüllerinin bütün ürperişlerini, gerçek 
ve hayal kadın tırnaklarının bütün tırmalayışlarını 
ifade etmek kudretini göstermişdir. 

"Yaz aşkına dair" dediniz .••• İşte misili : 
Sevdiklerimin ben, 

Hepsinde bu tırnaldan hepsinde bu bili 
Hepsinde bu hırçın kedi simasını gördüm, 
Bir ömr-i calıinıin bütün ezvikını sürdüm 1 

:Mısralarıyla nihayetlenen "Zer-riı;te" i5tr böyle 
" birikmiş heyecanlar" şiiridir. 

Fikret'in gerek "Rübab-ı şikeste'°siııdr, gerek 
Haluk'un defteri"inde ki şiirlerinde önce kemli oğlu, 
sonra bütün memleket çocukları için şefkatle çarpan 
bir gönül görülmektedir. 



Şairin, manzumelerinde yine hiç değişmeyen bir 
san'at unsuru da engin bir "Tabiat sevgisi"dir. Fikret 
varlığını çevreleyen güzel memleketdeki çıplak tabiat 
güzdliklerinin ezeli hayranlarındandır. Hem şaır, 
hem J'essam olan san'atkir, şiirle resim yapmak hüne
rini gönlünün hatla çok kere romantik ürperişleriyle 
birleştirip güzelleştirdiği bu tabiat sevgisinden almışdır. 

Saba eser, gusun-ı ter 
Ki mürg-ı aşka Ianed.ir, 
Fısıldaşır, sükut eder ••• 
Bu bir güzel teranedir. 

Akar çağıl çağıl o su, 
Ki bağlara revanedir ; 
Meler baı;ında bir kuzu 
Bu bir güzel terined.ir 

Dil-Şekil ve Uslub : 
Bu kudretli Servet-i Fünun şaırının Türk şiir ta

rihinde yeni bir merhale teşkil eden mühim bir ceb
hesi de şiirlerindeki dil güzelliği ve musiki tantanasıdır. 
Onun manzumt"lerindeki nazım örgüsü, Ehem ; Ha
mid ve Naci'nin tesirleri altında teşekkül etmekle 
beraber, Fikret güzel, doğru ve selabetli söyleyişde 
daha çok Muallim Naci muakkibi dir. Şahsiyetini 
kazandıkdan sonraki şiirlerinde pek hissedilmeyen bu 
nokta ilk manzumelerinde belirlidir. Bilhassa aruz 
wznini bir Türk aruzu haline getirmek yolunda Mual
lim Naci'nin attığı adım, Fikret taı·afından geniş öl
çüde geliştirilın"iştir. Şair kısa bir zamanda vezne öy
lesint" hakim olmuşdurki, eski "beyit bütünlüğü"nü 
daha seı·best bir cesaretle kırarak, " bütün manzume" 
mimarisine giriştiği çağlarda nazmı adeta nazımlık
dan çıkarmış ve ona nesre benzeyen bir ifade kolaylığı 
ve bir devamlılık vermişdir. Gerçi klasik nazım anlayışı 
için bu bir mt"ziyet değildir. nazım kendi özel mima
l'isi içinde şübhesiz daha manalıdır. Fakat Fikret, sekiz 
on mısra boyunda nazım cümleleri yapmakda hususi 
bir maharet göstermiş ve bu cümlelere ahenk vermeğe 
muvaffak olmuşdur. Bu uzun cümleler Türk-Osmanlı 
grameri bakımından ekseriya en ufak bir aksaklık 
göstermeyen, tam ve muntazam cümlelerdir. 

Ey gözlerinde mai güneşler guriibeden 
Altın başında fırtınalardan, didiı;meden 
Bir tic-ı nür olan o güzel saç, didik didik, 
Nizan vüsudu bir kucak ot, bir yığın kemik 
Mahzun bir ihtifil ile mizi-i şidının 
Gttdune-i ı;ükUhunu teşyi' eden kadın ! ı 

" Vatan aııne"ye hitab eden bu altı mısralık man
zum cümledeki söyleyiş kolaylığı onun daha uzun 
cümlelt"rindc de yine ayni kolaylıkla mevcuddur. 

Fikret geniş müstezad'la söyleyişde Servet-i Fü
nunnılann hepsinden üstün bir netice elde etmişdir. 
Onun avni veznin değişik kalıplarıyla söylenmiş küçük 
ve büyük mısraları altalta sıralayarak vücuda getir
diği bu serbest manzumeler, hafızalarda bir bütün 
halinde yt>r edecek kadar sağlam bir mimariye ve ade-

Rubab'ın Cevabı manzumesinden 

; . : ' 

ti hususi bir "şekil" güzelliğine sahibdir. Fakat nazmı 
nesre yaklaştırmak, hatta tam bir nesir haline getirmek 
hareketi bu geniş müstezadlarda da yine kuvvetle 
devam etmişdir. Fikret'in bu karakteristik nazım li
sanı onun Zelze isimli manzumesinde, mısraları alt 
alta değilde yan yana yazıldığı takdirde pürüzsüz bir 
nesir örneği olabilecek derecede belirlidir. 

ccBin üçyüz ondu • • •  Henüz dün bu köhne iz
beye sen misafir olmuştun, ki hep sinirli ve hum
malı hastalar gibi yer birden içen için ve uzun 
bir ihtilac ile çırpındı, kırdı, yıkdı . . .  Keder ve korku 
yüzleri soldurdu : evler, aileler birer döküntü ; 
kalanlar bütün ezik, kurada ; bir inkisar-• hutii' 
en şerefli başlarda, minareler bile ser-be-zemin. 
Beşer bu sadme-i meş'uma böyle uğrar da biraz te
nebbüh eder. 

Biraz tenebbüh için bin bela. . .  Ne ders-i haşin. 

Sen işte böyle siyah günlerin misifirisin, Haya
tın elbette Kolay ve neı;'e-fezi bir seyahat olma
yacak ; lakin bu tih-i mihnetde kolay ve neş'e-feza 
bir seyahatin ancak bayili vardır, uzak bir serib 
için koşmak nihayetinde yorulmak ve boş yorulmak
dır ; bayitı div-i hakikatle çarpışan kazanır ; 
Zafer biraz da hasar ister ; koşan cihad-ı ma'aliye 
şanlı, lakin ağır, ınahuf adımlar atar, önünde zel
zeleler arkasında zelzeleler !•• görülüyor ki, düpedüz 
bir "nesir" olan bu cümlelt"ri Fikret, ancak alt alta 
getirmek suretiyle bir serbest nazım kıyafetine sokmuş 
bulunmaktadır. Onun bu tarz şiirlerini nazımdan zi
yade nt"sre verilmiş bir musiki halinde anlamak daha 
doğrudur. Fikret'in şiirde musiki anlayışını ifrata var
dıran ve tabii bazen ses, bazen \·ezin cümleleriyle ta
biatı taklide çalışan bir ct"bhesi daha vardır. Balıkçı
lar manzumesindeki : 

Deniz aynı şiddetiyle ş ı r a k 

Ş ı r a k döğüp eziyor köhne teknenin ı;i.fkln 
siyih kaburgas1D1 ........... . 

Söyleyişinde dalga seslerinin taklidi gibi bir nıaksad 
hissedilmekdedir. Şair Yağmur manzumesinde de 
yağmurun kafeslerde, eamlarda yaptığı gürültüleri 
bu sefer \·eznin yardımıyla seslendirmeğe çalışmışdır. 

Küçük muttarit muhteriz darbeler 
K afeslerde camlarda pür-ihtizaz 
Olur dem-be dem nevha-ger nağ-me--z 
Kafeslerde camlarda pür-ihtizaz 
küçük muttarit muhteriz darbeler 

Bu gayret şübhesiz, bir "ses oyunu"ndan başka bir 
kıymeti haiz değildir. Fikrı:-t, mısralara yağmur sesi 
veren kudretin Şehname vezninden olduğunu zannet
mişse çok yanılmıştır. Çünkü aynı vezinle Firdevsi, 
Şehnamesini yazmış, onunla savaş sahneleri tasvir 
etmiş ve Türk Edebiyatında aruzu ilk defa kullanan
lardan Kutadgu-bilik müellifi dt" aynı vezine man
zum nasihatnameler söyletmiş, bahar tasvirleri yap
tırmıştır. 

Ancak lisana ,.c vezinlere böylesine hakim olan 
Fikrdin şiir dilinde hiç pürüz bulunmadığı iddiası 
doğru değildir. Onun manzumelerini ören mısralar 
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ciddi bir dil süzgeçinden geçirildiği takdirde Fikret'in 
de zaman zaman hatta ehemmiyetli sayılacak lisan 
hataları yaptığı açıkça görülebilir. 
Bir misal olarak Devenin batı manzumesindeki 

Devecik sıikin ü sikit 
Bir hendele inmi9, başı sokmuş ve uzanm.ıt 
Birden çekilip haydi demif-duzaha, murdar 
Haksızlık eden batlan birgün koparırlar 

" Başı sokmuş" sözünün ne açık bir gramer ve mantık 
hatasıyla söylenildiği gösterilebilir. Şairin hatta haya
tının son çağlarında yazdığı bazı manzumelerde Türk
çe hecelerin hala imale edildiği görülmektedir. 

Fikret'in hayal cebhesinde de bazı aksaklıklar 
vardır. "Suha ve Pervin" de bulutlara gitmek şeklin
deki şairane bir arzunun : 

Uzak değil fU küçük zirve-i sefide kadar ; 
Şu parlayan tepecik yok mu? • •  Aah bir sarsar, 

Anif sadme-i guulanesiyle bir kuvvet, 
Dur'!&rken öyle habersizce, sanki bihareket 
abb götürse bizi •••••••• 

Anif bir sadme-i guu-line ile adeta "arkadan ye
necek bir tekme" ile yerine getirilmesini düşünmek, 
her halde zevkli bir tahayyül değildir. Fakat bütün 
bu münferid veya az ehemmiyetli pürüzler üstünde 
Fikret, servet-i fünun devrinde bütün bir şiir lisanına 
hakim olacak v� bu lisana umumi bir tekamül ham
lesi yaptıracak kadar devrindeki Türk dilini, başarılı 
bir musiki lisanı halinde kullanmış ve hafızalarda-sırf 
söylenişindt>ki ses kudretiyle unutulmaz mısralar hat
ta bütün manı.umeler bırakmağa muvaffak olmuştur. 

Eserleri 

* 

Tevfik Fikret'in, büyük, kü
çük şiir mecmuaları ve müs
takıl manzumeler halinde 

neşredilmiş kitabları, intişar sırasıyla şunlardır. 
1) Rübib-ı Şikette, 2) Haluk'un Defteri, 3) 

Rübibm Cevabı, 4) Şermin 5) Doksanbefe doğru. 

Bu kitabda Fikret'in bir 
kısım gençlik manzumeleri 

Rübib-ı Şikeşte ve daha çok "san'at için 
san'at" görüşleriyle Servet-i 
Fünunda neşrettiği şiirler 

vardır. Bu şiirler gerek Servet-i Fünun'da gerek daha 
evvel neşredildikleri mecmualarda intişar tarihleri 
sırasıyla tetkik edildikleri zaman, Fikret'in güzel söy
leyiş yolunda nasıl hergün biraz daha tekamül ettiği
ni açıkça meydana koyarlar. Şairin, Ekrem, Hamid 
ve Naci te'sirlerinden sıyrılarak söyleyişte kendi şah
siyetini buluşu da yine Rübab-ı Şikestede fark oluna
bilecek bir durumdadır. Fikret Rübab-ı Şikestedeki 
şiirlerini sırasıyla : Rübib-ı Şikeste, Aveng-i Te
dvir, Aveng-i Şuhiir, Eski Şeyler, başlıklarını 
taşıyan dört bölümde toplamıştır. Eski şeyler, onun 
bazen safvet dolu, bazen kendini arüz'un kollarına bı
rakmış pürterennüm gençlik hatta çocukluk manzu-

meleridir. Eserın Aveng-i Şuhu kısmı Fikret'in mart
tan başlayarak "On iki ay" için yazdığı bir manzume 
serisidir. Fikret ayları şiirle tasvir etmek arzusunu 
öyle anlaşılıyor ki François Coppe nin Les Mois 
sını gördükten sonra duymuştur. Hatta bu, ayların 
tasvir ve tasavvurunda, yer yer Coppe'den mülhem 
mısralar vardır. Bununla beraber aynı şiirlerde Fikret'in 
kendi san'at ve şahsiyetini belirten özellikler de az 
değildir. Bazıları çok zaif olan bu manzumeler, �ai
rin seriyi tamamlamak için çalışırken, başladığı zama
nın arzu ve heyecanını ayni kuvvetle hissetmediğini 
düşündürmektedir. Bu şiirlerden bir tanesi "Eylül" 
ise "Sezai" heyin meşhur kıt'asına hazırlayıcı bir kıt'a 
ilavesiyle söylenmiştir. 

Ne zaman zerd-i muhtazır Eylül 
Etse giryan bulutlarıyla huliil 
Ağlatır yadımı bu 9iir-i meliil, 

Ben bu te9bih-i zin pek severim : 

"Bir kızın hiyn-i irtihıilinde 
"Dolatan hande-i cemıilinde 
"Andırır hilet-i zevilinde • • • . .  

Ah, ben son bahıin pek severim ! 

Kitabın Aveng-i tesavir bölümü, şairin Fuzuli Nef'i, 
Nedim, Ekrem, Hamid ve Cenab için yazdığı altı 
manzum portreden mürekkebtir. Bu manzumelerde 
Fikret tasvir ettiği şairlerin san'at karakterlerini belirt
mek, uslublarını yaşatmak, hatta ruhi tahlillerini yap
mak bakımından ciddi bir başarı göstermiştir. Onun 
bu tarz portrelerine Rüba-ı şikeste bölümüne aldığı 
Zekıi ve Sezi şiirlerini de ilave etmek mümkündür. 
Bunlardan Zeka İsmail Sefıi'yı Seza da Rıza Tev
fik'i tasvir için yazılmış görünmektedir. Bu bakımdan 
Fikret'in en az muvaffak olduğu portre "Zeka"dır. 
Şairin Ahmed Midhat efendi'yi hedef tutarak kale
me aldığı Timsil-i cehıilet manzumesini ise Fikret 
yazmamış olsaydı, şüphesiz daha iyi olurdu. 

Fakat bu şiir kitabının asıl mühim şiirleri, 
eserin baş tarafında, en büyük bölümü teşkil 
eden Rubab-ı şikeste kısmındadır. Şairin tabiat 
tasvirleri, ekseriya ma'sum ve çekingen aşk 
şiirleri, dini heyecan şiirleri , kahramanlık şiirleri, bir 
takım mustaripler ve bahtsızlar için söylediği şiirler, 
aile sevgisi terennümleri ve daha başka, çeşidli man
zumeleri hep bu kısmın sahifelerinde sıralanmıştır. 
Bu manzümelerin bir kısmında, şairin Fransız şiirin
den iktibaslar yaptığı görülmektedir. Onun kılıç isim
li çok muvaffakıyetli bir manzümesi Sully Prudhom. 
me'ın bir şiirinden iktibas edildiği gibi, diğer birçok 
manzumelerinde de bilhassa F. Coppe'nin çok açık ve 
ısrarlı te'sirleri vardır. Öyle görülüyor ki çok az okuyan 
hele Frans17 nesir edebiyatından hemen hiç bir şey 
okumayan Fikret, bazı Fransız şairlerini arkadaşların
dan dinlemiş fakat yalnız Coppe'yi bizzat ve israrla 
kendisi okumuştur. Fikret Fransızca bir şiiri, Türkçe
leştirirken ekseriya çok muvaffak olmuş, fakat yine 
dikkati çekecek benzerlikler bırakmaktan kurtulam'l
mıştır. Bu bakımdan onun Rübib-ı Şikestfsinin is
mini bile Emil Bergerat'nın "Lyre Brisee" sinden 
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aldığını teessiıfle düşünen Ömer Seyfeddin 1 Ser
vet-i Fünundaki bu ta.rz firenkperestliklere şiddetli 
itirazlarda bulunmuştur. Rübab-ı Şikeste'de Fikret'in 
ikinci cebhesini, yanı bir içtimai mücadele şairi ve bir 
ideal san'atkarı olan Fikret'i müjdeleyen şiirler de 
vardır. Bunların en mühimleri, eserin ancak üçüncü 
tab'ına konulabilen, Sis, Ruca', Bir lalıza-i Teah
hür, Millet prkısı, gibi manzumelerdir. Fikret'in 
çok sevdiği oğlu Haluk için ve Haluk'un kiıçük varlığın
da ve ümid dolu istikbalinde bütün vatan çocukları 
için söylediği yarı didaktik şiirlerin ilk örnekleri de 
yine Rübab-ı Şikestede görülmektedir. HalUk için, 
HalUk'un sesi, HalUk'un Bayramı, HalUk'a, Pen
be Haluk ve Sabah olursa isimli şiirler, şairin daha 
sonra neşredeceği, "HalUk'un Defteri" isimli şiir 
mecmuasının, kuvvetli müjdecileridir. Rübab-ı Şi
keste önce 1898 de iki defa basılmış son ve büyük tab'ı 
1 909 da yapılmıştır. Eserin bugünkü harflerle yayın
lanmı� yeni basımları da Yardır. 

* 
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Halôk 'un Defteri 
Fikret'in kendi el ya
zısıyla yazdığı ve taş-
basması ile basılan bu 

kitab, şaır bir babanın, içtimai, ahlaki, milli, vatani 
ve insani öğüdleri kendi çocuğunun şahsiyetinde bütün 
yurd gençliğine sunduğu, karakteristik bir eserdir. 
Haliik'un Defteri, Zelzele, Promete, HalUk'un 
veda'ı, Hayata karşı beşer, Sultaniye, Ferda, 
Gökten yere gibi şairin en faydalı manzumeleri bu 
kitab'ın sahifeleri arasındadır. "Rübab-ı Şikeste"sinde 
san'at için san'at prensibine mümkün olduğu kadar 
sadık kalan şair, Halıik'un Defterinde azimli ve ulvi 
bir peyganber lisanı kullanmıştır. 

Ö. Seyfeddin: Yeni Liaan makalesi, Genç kalem
ler mec. s. 1 .  

TÜRK EDEBİYATI T ARiHi 

. l: 
Haluk'un annesine gönderdiği reami 

Tevfi!;. Fikret'e göre Haluk daha ilk doğduğu 
günlerde "zelzele"lerle karşılaşmış, bir " Siyah günlerin 
misafiri"dir ki hayat denikn seyahatte, hakikat div'i 
ile çarpışacak ve yurduna garbin ışıklı medeniyetinden 
bir parça "ateş" getirecek olan bir Promete'dir. Fik
ret büyük bir ümidle yeni medeniyet iklimlerine yol
ladığı sevgili oğluna : 

Sen bu menhelde kalma sıçra atıl, 
Bir ziya karbanı bul ve katıl. 
Gez dolaş kıiinat-ı efkarı, 

- Daima önde, daimi yukarı ! -

#.......,.,; .,,,- ;. .. 

t 

,lJ'. 
-· · ·-

Haluk Fikret Robert Koleji bitirdikten sonra 
Amerika'da Michigan Üniversitesinde mühen
dislik tahsil etmif, daha sonra Üç üniversitede 

ihtisas yapmıt, artık bir Amerikan vatandatı olan 
Haluk 1 943'te rahip yardımcısı olmut, 1 956'da da 

başrahipliğe getirilmiıtir. 
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Pür-teb&lük, bayat-Ü kuvvett-
Ne bulursan bırakma : san'at, fen 
t•timad i'tina, cesaret, ümid 
Hepsi lazım bu yurda hepsi müfid 
Bize bol bol ziya kucakla, getir. 

diye seslenrniş, fakat ne yazık ki Haluk, yurda böyle 
şeyler getirmek şöyle dursun kendisi dönmemiştir. 
( Bu hadise çocuklarını yabancı ülkelere gönderecek 
babaların, her ne olursa olsun, onlara kendi yurdlarını 
"Menhel" " Hayvan sulanacak yer" gibi sözlerle vasıf
landırabilecek bir zihniyetten uzak bulunmaları !u
zumu hakkında çok kuvvetli bir işarettir.) 

Haluk'un Defteri 191 1 neşredilmiş ikinci tab'ı 
yeni harflerle l 945 de yapılmıştır. 

Rôbibm Cevabı : 
neği de Rübıibın Cevabı" 

Fikret'in cemiyetçi ve 
vatancı şairliğinin ol
gun ve kuvvetli bir ör-

isimli uzun ve müstakil 
manzumesidir. Şair bu manzumeyi kendisine de uzun 
gelen bir sükut devresinden sonra 191 1  de yazmış ve 
"Servet-i Fünun aile-i fikriyesine" i thaf etmiştir. Rü
babın Cevabı istibdadın yıkılışından sonra da saadete 
kavuşamayan " Vatan anne" nin istırapları karşısında 
şiddetle sarsılan şair ruhundaki tellerin, canlı, derin 
ve muztarip terennümleridir. Mamafih azmını ve 
ümidini kaybetmemiştir, manzumenin son mısrala
rında : 

Şarkın melek perisi, mubarek melikesi 
Hüsnün, mehasiniıı ve füyuzunla her sesi 
Pişinde nağme-biz edeceksin, güneş gibi .. 
Ben böyle isterim seni : Hep leyle ecnebi 
Hep şiile, hep seher dolu bir cebhe-i sefid 
Karşuıda son teriııe-i rihum benim, medid 
Bir sayba-i ünıid olacakur . • • •  Ümid ! .• Ümid ! . •  

manzume her şeye rağmen Ümid ! .. Ümid ! • •  nida
larıyla biter. 

* 

ŞERMİN : 
Şairin, hayatının son yılla-
rında, bir çocuk ruhu ve ço
cuk Türkçesiyle, hece veznİ\"

le yazdığı çocuk şiirlerinden terkib edilmiş, zevkli �e 
kıymetli bir eserdir. Şermin 19 14  de neşredilmiş 1946 
da Türkler Acaroğlu tarafından yeni harflerle basıl
mıştır. Eserde çocuk ruhuna hitabeden canlı tabiat 
tasvirleri, Oyun ve öğüd manzumekri ile Cocuk ede-
biyatının ölmezleri arasındadır. 

. 

"Şermin" den örnek : 

Hazan Teyze 

O her sabah uykusundan 
Uyanırken ma.lıınur mahmur 
Baygın gözlerinde giryıin 
Bir mahrumiyet okunur. 
Hasta, yazık hazan teyze ; 
Hicrin oldu hıili bize ! 

* 

Gine çakmak çakmak olmut 
O tahrirli yeşil gözler ; 
Tibkı sislere boğulmuş 
Bir sabahdır alnı mu'ber 
Hicrin oldu hali bize ; 
Hasta, yazık, hazan teyze ! 

* 
Yanar al al kıvılcımlar 
Çökük, soluk yanağında ; 
Böyle söner gören ağlar 
O güzeli yatağında. 
Hasta, yazık, hazan teyze 
Hicran oldu hali bize. 

* 
Bir haftanın içinde, bak, 
O gül yüz nasıl sararmış ; 
Elde mi, ah, acımamak ? 
Üç aycağn: ömrü varmış ... 
Hicran oldu halin bize ; 
Ölme sakın, hazan teyze ! 
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Şairin "Tarih-i Kadim" i ile "Doksan beşe 
doğru" isimli manzumeleri, ölümünden çok sonra 
neşrolunmuştur. Bu eserlerde Fikretin ruhi buhran
lar içinde kıvranan, ya menfi, yahud muteriz şah. 
si yeti vardır. 

Fikret'in " Sancak-ı Şerif Huzurunda" adını 
taşıyan ve " fetava-yı şerife"den sonra, bir " müca
hid-i muhlis lisanından" söylendiği ilave olunan son 
manzumelcrindcn biri de 1 9 1 4  de Servet-i fünun'da 
neşrettiği bu mt!stchzi şiirdir. zahirde "mi.ifti-yül-enam" 
hazretleriyle ve Ti.irk milletini harbe sürükliyenlerle 
alay eden bu manzumenin mısraları arasında öyle bir 
hava vardır ki, okuyan Fikret'in aynı zamanda Bal. 
kan savaşında uğradığımız milli felaketlerle de alay 
ettiğini ve bu savaşlarda biraz da din uğrunda ölen 
şahidlerimizi bile müstehzi bir lisanla andığı hisse· 
dilir. Bu manzumenin Servet-i fünun sahifeleri arasın. 
da gömülüp kalması çok daha iyi olmuştur. 

Tevfik Fikret, bütün bu eserlerinde ve perakende 
manzumelerinde, çok çeşidli ve serbest diyebileceği
miz bir takım nazım şekilleri kullanmıştır. Rübıibua 
Cevabı, gibi Halük'un vedaı gibi Hemşirem için, 
Ferda, gibi uzun manzumelerinde ekseriya mesnevi şek
lini tercih etmiştir. Bir çok manzumelerini büvük bir 
ahenk başarısıyla terennüm ettiği Serbest MÜst� 
lar halinde söylcmi5, Klasik Avrupa nazım şekilleri 
arasından ise Sonnet şeklini fakat bu şeklin kafiye ka
yıdlarına fazla riayet etmeksizin ve yine muvaITakı· 
yetle kullanmıştır. 

Şairin oldukça kuvvetli savılabilecek bir nesir 
lisanı bulunre::ıkla beraber bu !�andan kafi derecede 
faydalanmamıştır. Bazı arkadaşlarına yazdığı mek· 
tuplarında çok sade samimi bir ifade vardır. 

* 

Tesirleri, Fikret kendi devrinin şairleric.., kuv
vetle tesir etmiştir. Hatta bu tesir genç nesil üzerinde 
daha çok yaygın adeta bir Fikret hayranlığı derece-
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sindedir. Yahya Kemal bile şıiirliğinin ilk devirlerin
de onun şiirleri ile beslenmiş, daha 1900 !erde trdka 
ve Malumat mecmualarında Fikrctin Aveag-l Şa
bar"una benzer "Aheag-i Şabar" adı altında ayları 
tasvir edı::n birkaç manzume yazmış, bazı şiirlerine 
de nazirt'"ler s•'>ylemiştir 1• Ayrıca Yahya Kemal 
bu tesiri hatıralarında da açıkça anlatmıştır." 

"Tevfik Fikret'i ilk defa 1912 yazında, ar
lııadatun Şefik E..cl'm deWedyle qnıdım. On 
•-edeaberi tilrine ıitinıi lcUnı. Kendi neslimhı 
bütün çocukları üzerinde olduğu gibi rUhumda, 
ahlıil&unda, zevldmde, lisıinınıda, san'atımda 
- büyük tesiri o icra etmitdi• Şark ilemlncl
bfaaıı o çıkarmqtı. Bir müddet onun kıiinıi
tmda kalmıştun. Sonra Pari&'teld edebiyata 
dalarak onun kıiinıitmdan çıkmıftım. - Tefah
bar biBSi hemen hemen mutlak bir suretde gil
-1 bir bi11, değil 1ıikin sabilı bir badi.eyi 
anlatmak için, zaruri olarak ihtiyar ediyorum:
Tevfik Fikret'in lisıinına ve tilrine benim nes
limden ilk aksü'lamele ben cüret ettim; -� 
-t"ih onun aleyhinde yazmayan ve ona hür
mt-t eden, onu ilk miirtid gibi telakki eden 
bir f.rd oldum. Galibıi beni bilhas- bunun 
için sevdi 1• 

gt-rek kendi devrinde gere-k devrinden sonra Fikret 
uzıııı zaman bir şiir otoritesi olmuştur. 

* 

Cenab Şahabeddin 
(1870-1934) 

Servet-i Fünun Ede
biyatının ikinci büyük 
ışarı Cenab Şehıi
beddin'dir. Onun Fik-
ret'den ayrı bir söy

ltYİşİ ve bir başka şiir anlayışına sahib bulunması, Ede
biyat-ı  Cedide şiiri için besleyici vazife görmöştür. 
Cenab avrupai şiiri, Servet-i Fünun'a, dıtha bilgi ile 
ve daha cesaretle getirmiş, bu çeşid yeniliklere, Fikret'
ten daha evvel başlamıştır. O kadar ki, Fikret'in şöh
retinden önce, kısa bir zaman için, Edebiyat-ı Cedide 
şiirinin en parlak yıldızı Cenab Şebabeddin'di. 

( Cenab 1870 de Manastır'da doğmuştur. Babası 
] 877 Plevne savaşında şehid düşen binbaşı Osman 
Şahabt-ddin bey, Büyük babası sadrazam Hüsrev 
Paşanın divan t>fendiliğini yapan Mustafa bey'dir. 
Babasının şahadeti üzerine annesiyle beraber İstanbul'a 
�den Cenab, önce Tophanedeki Feyziye Mekteb'in
dc okumuş sonra Gülhane askeri rüşdiyesini, tıbbiye 
idadisini ve nihayet askeri Tıbbiye'yi bitirerek dok
tor olınu�tur. Tıbbiye'yi birincilikle bitirdiği için de 
hükiımt'l tarafından 1890 da Fransa\a ihtisas yapmak 
üzr·re gönderilmiştir. 

Yahya Kemal Beyath; Bitmemit fİİrler lat. 
1 976 

Yahya Kemal Beyatlı; Siyasi ve Edebi Port
r.,Ier lst. 1 968 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Canab Şahabeddin 

Avrupa'dan döndükten sonra karantina idare
sinde çalışmış, :f\,:lersin'de Rodos'da karantina dok
torluğu yapmıştır. Daha sonra Cide'ye gönderilmiş 
ve bu seyahat Cenab'ın Hac Yolunda isimli seyahat 
eserini yazmasına vesile olmuştur. Hicaz dönüşünde 
Cenab Meclis-i Kebir sıhıyye azalığı, l1mur-ı sıhıyye 
müfettişliği gibi daha yüksek vazifelerde bulunmuş
tur. 1914 de tekaüdlüğünü istiyerek kendisini  ilim, 
edebiyat ve neşriyat hayatına vermiştir. 

Bir aralık Edebiyat Fakültesi, Garb Edebiyatı 
müderris vekilliğine getirilmiş, yine cihan harbi son
larında Süleyman Nazif'le birlikte ve Cemal Pap'
mn daveti üzerine Şam'a gitmiş, Şam dönüşünde Tas
v1r-i Efk.ıir gazetesi tarafından Avrupa'ya gönderil
miştir. Suriye Mektuplan ve Avrupa Mektupları 
isimli eserlerini bu seyahatleri dolayısıyla yazmışc' ı :. 
Cenab 1919 da İstanbul Darülfünunu " Osmanlı Ede
biyatı tarihi" müderrisi olmuş, fakat Milli Mücadele 
yıllarında savaşa tarafdar bulunmayışı ve Ali Kemıil' in 
gazetesinde yazı r.eşretmesi gibi sebcblerle Darülfinun 
gençliğini darılttığı için 1921 de bu vazifesinden is
tifaya mecbür edilmiştir. 

Bütün bu yıllar içinde Cenab, durmaksızın büyı.ik 
bir edebi faaliyet göstermiş. Servet-i fünunun dağılı
şından sonra, hemen hemen terk ettiği şiir'e mukabil 
geı ek söyleyiş, gerek ilmi Ye edebi değer bakımından 
gittikçe güzelleşen çeşidli eserler yazmıştır. Cenab 
arkadaşları arasında çok okumakla meşhurdu. İyi 
Fransızca ve İngilizce bilirdi, biraz .\imanca ve İtal
yanca da öğrenmişti. Arabea'sının Farsça'sından daha 
kuvvetli olduğu söylenir. Fakat kendisi Arablardan 
kimseyi okumadığını itiraf ediyor, buna mukabil 
Acemlerden yalnız Hafız dirin'ı ile Şeyh Sıicli'nın 
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Ce:tab Şahabeddin'i:t gençliği 

asarını okudum diyor. Son olarak bir lugat kitabı 
hazırlamaya çalışırken 1 934 yılında bir beyin kana
masıyla ölmüştür. 1 2  Şubat gününde vuku' bulan 
bu ölüm, çok karlı bir güne rastlamış ve Türk 
Edebiyatında Karlar için nefis bir şiir söyleyen Ce
nab, onun ince şairliğini ve zeki nesirlerini sevenlerin 
elleriyle Bakırköy mezarlığındaki kabrine, karlar altın
da gömülmüştür.) 

* 

Edebi Şahsiyeti: Cenab Şehabeddin 
Servet-i Fünun sahi-
felerindeki en hiçten 

varlıkların şiirini söylemeğe ve varlıkların iç alemle
rinden sesler duyurmağa çalışan bir san'atkar sıfa
tıyla tanınmıştır. Onun Fransadaki Parnace ve senbo
lizim cereyanlarının tesiri ile ördüğü manzumelerinde 
aynı zamanda alafrangalaştırılmış bir Osmanlı-İran 
zevkinin akisleri vardır. 

Şiir söylemeğe daha tıbbiyye mektebinde talebe 
iken başlayan Cenab'ın 14 yaşında yazdığı ilk şiiri : 

Ganıze-i hazır cevabından cevab ister cevab 

mısra'ı ile başlayan gazelidir. Bu ilk şiirleri Muallim 
Naci'nin ve Şeyh Vasfi'nin tesiri altında söylenmiş 
bir takım gazellcrdir 1 •  

Şair tabibler Dr. Veli Behçet KundQğlu ist. 1 967.  
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Sünbül zade Vehbi'nin Tuhf-i Vehbi isimli 
Farsça-Türkçe manzum lugat kitabını daha Feyziye 
mektebinde iken ezberlemiş bulunması, Cenaba İran
kari bir zevk ve fars dili kültürü vermiş bulunuyordu. 
Naci'ye nazire mahiyetinde söylediği gazellerini ; bu 
gazd şairinin riyaseti altında bir edebi kısım neşreden; 
Saadet gazetesine gönderdiği zamanlar ( 1886 larda) 
Cenab'ın Divan şiirini yaşatanlar arasına karışacağı 
zannolunabilirdi. Fakat genç şair az sonra Recai zade 
Ekrenı'in ve Hanıid'in tesirlerine kapıldı. Fransa'ya 
gönderildiği za:man ise, doğrudan doğrı.ya çağdaş 
Fransız şiirini tanıyarak Türkiye'ye, o yıllar için ileri 
sayılabilecek bir Avrupai Şiir anlayışı ile döndü. 
Malumat, Maarif, Hazine-fünun ve Mekteb mec
mualarında şiirler neşrettiği zaman ise, Cenab Tür
kiye'de Avrupai şiirin, en tanınmış ve şiirleri etrafında 
itirazlar ve medihler dolu geniş bir hareket uyan
dırmış bir san'atkarı sayılıyordu. 

Cenab'ın daha çocukluk çağlarında, kır hayatın
dan hoşlanan, çıplak tabi'at güzellikleri karşısında 
duygulanan bir ruhu vardı. Sistemli bir tahsil gör
mesi de onun kültürünü ve zekasını kuvvetle geliştir
mişti. Şiirlerinde duygu görgü ve zeka unsurlarını 
maharetle birleştirmesi, böyle bir yetişmenin eseridir. 
Söyleyişlerinde lirik hatta Romantik vasıflar bulunması 
ise onun şiir söylediği ·çağlarda, Türkiye'deki umu
mi hassasiyetin tesiri altındadır. Şair Fransada 
Parnace şıırını ve senbolistleri tanımış, senbolist
lerin serbest vezinle söyleyişlerine dikkat ederek, Türki
ye'de aruzla serbest nıüstezad tarzına geniş bir değer 
vermiştir. Onun ya parnace sonet'leriyle ya serbest 
müstezadla söylediği şiirler yalnız şekilleriyle değil, aynı 
zamanla çok cesur mecazları eski gramer kaidelerini, 
eski dil ve söyleyiş mantığını hiçe sayan-tamamiyle 
alafranga bir zevk mahsulü-vasıf terkibi'-leriyle dik
kati çekmiş ve şiddetle hucuma uğramıştır. Cenab 
şiirlerine Fransız mısralarındaki ifade zenginliğini ve 

Cenab Şahabeddin'in bir karikatürü 
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iç aleıni verebilmek, hiçten mevzuları şiirin mısraları 
haline koyabilmek, hele can verdiği eşyaya yeni bir 
ifade kazandırmak için Servet-i Fünun lisanına yeni 
kelimeler katmak ihtiyacını herkesdcn fazla duymuş
tur. Bu scbeble Arab ve bilhassa Acem sözlüklerinden 
lugatlar seçmiş, ancak bu kelimelerin talaffuzunda 
adeta Fransızca kelimelere benzer bir ahenk bulun
masından hoşlanmış, hele Acem dilinden Fransız söy
leyişini hatırlatan sözleri bulup seçmekte hususi maha
ret göstermiştir. Onun Saat-i seınen-fanı (yasemin 
renkli saatler) şeklinde yaptığı bir te�kip, hem yanlış, 
hem çok alafranga oluşu yüzünden, bir hayli itiraz 
toplamış, fakat Servet-i Fünun'un genç şairleri ve bü
tün tarafdarları Cenab'ı her cebhesiyle kabul ettikleri 
ve benimsedikleri için, şair manzumelerini en cesur 
mecazlarla süslemekten geri durmamıştır. Biz'zat 
Tevfik Fikret, Servet-i Fünun'daki bir makalesinde :  
"Saat-i Seınenfaın" terkibi de hariç olınaınak üze
re Cenab'ın nıüvelledat-ı fikr ü kalemi olan Elfaz 
ve terakib o tabiat-ı güzide tarafından birer nıah
faza-i şi'r içinde lisan-ı edibiınize ihda edilmiş 
cevherlerdendir; ki başka hiç bir hiznıet ve nıaa
rifeti olınasa, yalnız bundan dolayı edebiyatı
nıız kendisine müteşekkir olnıak lazını gelir." 
gibi sözlerle Cenab'ı destekliyordu. Yıllarca sonra aynı 
mevzu'a temas eden Halid ziya'da Cenabı : "Cenab 
serapa yeni idi. Aruz'a parnıaklarının arasında 
şaşırtacak nıaarifetler yaptıran, kafiyeleri hiç 
beklennıeyen ve unıulınayan yerlerden bir hok
kabaz maharetiyle avlayan, nazıın eşkaline her 
gün bir libas giydirerek bir Kaleidoscope gibi 
türlü türlü renklerle gözleri kamaştıran bu 
san'atkar, sade bir şair değil harikalar icad 
eden bir hünerverdi." gibi sözlerle ta'rif edecek 
ve henüz bu sıralarda Fikret'in dehası taınaıniyle 
kendisini göstereıneınişti 1." diyecekti. 

Cenab Servet-i Fünun sahifelerinde san'at için 
san'at anlayışının en dar ve aristokrat kaidelerine 
uyarak çalışmış ve şiirlerine devrinin içtimai dava
larıyla alakadar mısra'lar işlemekten uzak durmuştur. 
Oğluına Mektub isimli yazısında: " ••• Şiirde güzel
likden başka gaye araınanı. San'at eserleri-güzel 
bir çiçek, Venüs'ün bi-nazir sinesi, Caruso'nun 
sesi gibi, bana zevk vernıeli nasihat değil .••• Ede
biyattan nıaksad ancak edebiyat olabilir. Nasıl 
ki ahlakıyattan yalnız ahlakıyat kasdediliyor. 

..... Güzel san'atlarda faide aranmaz. Said 
Paşa ve Ragıb efendi apartınanlan çok para 
getirir, fakat bedii kıyınetleri hiçtir ; ve bilakis 
icaresi sıfırdan ziyade olmayan Süleynıaniye 
caıni'i bir şaheser-i ıninıari'dir. 

..... Güzel bir fikir veya güzel bir hissin nıah
faza-i lafziyyesi; işte bence şiir budur. İster ınan
zunı, ister nıensur, ister nıi1li vezinlerle, ister 
ariiz ölçülerine uygun olsun • . •  Fikir ve hissin 
güzelini bulan bir şair, bu güzelliği kaniin-ı be
dıiyi'e tevfi'ken ifade eden bir san'atkardır." 

Bak. Kırk yıl c. 4, s. 83 - 84 
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diyor. Bununla beraber, onun şiir anlayışı senbolizmin 
bir takım iyi kavranmamış yankılarından ileri gitmiş 
değildir. Şairin, senbolizmi bir teşbih ve istiare san'a
tı zannetmesi bu yanlış telakkinin tezahürlerindendir. 
Bu sebebledir ki onun şiirleri, bir çok yeni, çok zevkli 
ve duyulmamış mecazlarla ; teşbih ve istiarelerle hatta 
bir takım kelime ve mana hünerleriyle renklendiril
miştir. Cenabın hissi cebhesi ve eşyada bir ruh seze
bilmek kabiliyeti de, mesela Fikret'in şiirlerinden 
üstün görünmektedir. O kadar ki bu iki şairden Fikret'i 
daha çok san'atkar ve Cenab'ı daha çok şair kabul 
etmek Servet-i Fünun'dan beri adeta bir gelenek ha
line girmiştir. Böyle olduğu halde Cenab'ın şiirleri 
kendi çağlarındaki yaygın şöhretine rağmen, Fikret'in 
şiirleri ölçüsünde yaşamak kudretini gösterememiş
tir. Bunun en kuvvetli sebebi, Fikret'in şiirlerinde 
daha yerli bir dil şarktan ve garbtcn daha az müteesir 
bir kültür ve bunların hepsinin üstünde beşeri-içti
mai istırapları daha hararetli bir sesle ve hafızalarda 
daha derin izler bırakan bir söyleyişle terennüm eden 
selabetli bir ahenk ve şuurlu bir vuzuh bulunmasıdır. 
Ayrıca Cenab'ın şiirleri Fikret'e nispetle daha "zarif" 
fakat Fikret'in şiirleri Cenab'ın şiirlerine nispetle daha 
"hararetli"dir. Buna mukabil Cenab'ın daha Servet-i 
Fünun çağlarında göze çarpan kıvrak, zeka ve kültür 
unsurlarıyla yüklü nesir lisanı ; bilhassa Servet-i Fü
nun'dan sonra gelişerek ; sanat'karının edebiyatımızda 
haklı bir nesir üstadı olarak tanınmasını temin et
miştir. 

Şiirlerini Fikret'te olduğu gibi nesir diliyle söy
lemekten çekinen Cenab gene Oğlunıa Mektub isim
li yazısında : " . . .  Ne nazını gibi nesir yapınak, ne 
de nesir gibi nazını yazınak, ikisi de şayan-ı 
teşvik olanıaz. Teşbih caiz ise, nesir bir hayvan-ı 
berri nazını bir hayvan-ı havaidir. Biri yürür, 
diğeri uçar. Nesir bir tekellüın-i ahenkdar, nazını 
bir terennünı-i kelamdır. Bu cihetle her nazımda 
ahenge karşı doynıak bilınez bir iştiha hissolu
nur.'' diyordu. Bu itibarla Cenab nesir sahasındaki kud
retini de doğrudan doğruya mensur eserleriyle göster
miştir. Onun daha Servet-i Fünun yıllarında Cidde 
seyahati dolayısıyla yazdığı ve Hac Yolunda başlığını 
taşıyan seyahat mektupları, Edebiyat-ı Cedide nes
rinin dikkati çeken bir örneği olmuştur. Halbuki bu 
çağlarda Cenab, henüz nesir san'atkarlığının baş
langıcında, hatta bir parça da Halid Ziya' nes
rinin tesiri altında bulunuyordu. Fakat Cenab'ın 
yine süslü olmakla beraber süsten ziyade manaya, 
bilgiye velhasıl söylenec!'.k söze değer veren ve zeka un
surlarıyla yüklü güzel nesri daha bu mektubların sa
tırlarında dahi kendini belli etmeğe başlayan ve büyük 
bir istikbal müjdeleyen bir durumda idi . 

San'atkar en güzel nesirlerini rnüsahabcler, 
makaleler ve yine seyahat edebiyatı notları ve 
mektublar halinde; 1908 meşrutiyet inkılabından 
sonra yazdı. Gittikçe güzelleşen-hatta muharirinin, 
sade dil cereyanlarının aleyhinde bulunmasına rağmen 
-gittikçe sadeleşen bu nesir, yıllarca geniş bir okuyucu 
kitlesi tarafından zevkle alaka ile hayranlıkla okundu. 
Sanatkarın günlük hadiselerin ruhuna nufuz ederek, 
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onları zeki nüktelerle örülmüş, zarif bir dille alaya 
alışı, büyük bir rağbet gördü. Cenab içinde yaşadığı 
cemiyete her hangi bir sahada yol göstermeğe çalışan 
ve en küçük bir ideal sanatkarlığına meyi etmek isti
dadında bulunan bir muharir değildi. Ona göre : 
"güzel yazan yaşar, güzel fikir bir ıtır ise güzel 
uslub'a her tarafı muhkem kapatılmış bir bil
lur şişe diye biliriz. En parlak mefhum bile ku
surlu bir ifade içine konulunca açık kapta kal
mış gülyağı gibi uçmakta geçikmez." Ahmed 
Mithat efendi'yi tenkid eden Ahmed Midhat 
ve Asarı" başlıklı yazısında böyle diyordu, ve 
nesirleri çeşidli cemiyetlerin içyüzünü iyi ve kötü ta
raflarını görüb gösterirken tamamiyle san'at halesi 
içine gizlenmiş, bir meziyet taşıyordu. Hac Yolun
da'dan sonra yazdığı Avrupa Mektublar'ında hem 
seyahat edebiyatımızın zevkli lisanı, hem de Avrupa'
nın bir çok özelliklerini iyi tanıtan bir cebhesi vardı. 
Evrak-ı Eyyam adlı eserinde topladığı : "Zaviye-i 
Felasefe" "Oğluma mektublar", gibi yazıları ay
ni nesrin, görgü ve düşünce unsurlarıyla birleşmiş 
güzel örneklerindendir. Muharrir bu nesirlerini zihin
lerde birer vecize güzelliği ile yer edecek, küçük, Zarif, 
zeki ve bilgili cümlelerle de süslüyor, ayrıca bu çeşid 
vecize kılıklı bir çok cümlelerini biraraya toplayarak, 
mesela : Tiryaki sözleri başlığı altında yayınlıyordu. 

Eserleri 
Cenab, Evrak-ı Leyal adı 
altında toplayacağını haber 
verdiği şiirlerini kitab ha

linde neşretmemiştir. Onun bir çok güzel zarif man
zumeleri arasında Elhan-ı Şita, Temaşa-yı Leyal, 
Yakazat-ı !eyliye, Temaşa-yı hazan, Son arzu 
gibi şiirleri, gerek ses, gerek söyleyiş, gerek şiir anlayışı 
bakımından cenab'ın şairliğini belirten en karakteris
tik manzumelerdir. 

ELHAN-1 ŞİTA 

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş ; 
Eşini gaib eyliyen bir kuş 

Gibi kar 
Geçen eyyam-ı nevbahan arar ... 

Ey kulUbun sürud-i şeydası, 
Ey kebuterlerin neşideleri, 
O baharın bu işte ferdası : 
Kaplad! bir derin sükuta yeri 

Karlar 
Ki hamuşane dembedem ağlar. 

Ey uçarken düşüp ölen kelebek, 
Bir beyaz rişe-i cenah-ı melek 

Gibi kar 
Seni solgun hadikalarda arar. 

Sen açarken çiçekler üstünde 
Ufacık bir çiçekli yelpaze, 
Na'şın üstünde şimdi, ey mürde, 
Başladı parça parça pervaza 

Karlar 
Ki semadan düşer düşer ağlar. 

Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar; 
Küçücük, ser-sefid baykuşlar 

Gibi kar 
Sizi dallarda, lanelerde arar. 

Gittiniz, gittiniz siz ey mürgan, 
Şimdi boş kaldı sert-eser yuvalar, 
Yuvalarda -yetim-i bi-dgan 
Son kalan mai tüyleri kovalar 

Karlar 
Ki havada uçar uçar ağlar. 

Destinde ey sema-yı şita, tude tudedir 
Berk-i semen, cenah-ı kebuter, sehab-ı ter ... 
Dök ey sema, revan-ı tabi'at gunudedir; 
Hik-i siyihm üstüne safi şükiifeler ! .. 
Her şahsar şimdi ne yaprak, ne bir çiçek ! 
Bir tude-i zılal-i siyeh-reng-ü na ünid ... 
Ey dest-i asman-ı şita, durma, durma çek 
Her şihsarın üstüne bir sütre-i sefid ! 

Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar, 
Her sude hayalim gibi puyan oluyor kar. 
Bir bad-ı hamuşun per-i safında uyuklar 
Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar. 
Soldan sağa, sağdan sola lerzan ü girizan, 
Gih uçmada tüyler gibi, gih olmada rizan, 
Karlar ... Bütün elhanı mezamir-i sükiitun, 
Karlar... Bütün ezharı riyaz-ı melekutun ... 
Dök hik-i siyah üstüne ey dest-i sema dök, 
Ey dest-i sema, dest-i kerem, dest-i şita dök, 
Ezhir-ı baharın yerine, berf-i sefidi, 
Elhan-ı tuyurun yerine samt-ı ümidi. 

Elhan-ı Şita, tabiatte kar yağarken duyulan 
gizli musikiyi kelimelerle terennüme çalışan bir söy
leyiştir. Şair, musikili olmak bakımından "daha cö
mert" bir vezin diye tanıdığı aruz'un Servet-i Fünun 
çağında serbestliyen imkanlarından bu maksatla fay
dalanmıştır. Şiirde yer yer söylenen küçük mısralar
dan sonra tekrar uzayan sözlerde ; karların, arada bir 
duraklar gibi olup, tekrar yağmalarındaki ahenge 
benzer bir hareket görülür. Şiirin geniş müstezad'la 
söylenen birinci bölümünden sonra vezin değişir. Yeni 
vezinle şair, karların kendi içinde uyandırdığı duygu
lara bir ses vermeğe çalışır. Şiirin,. yine ayrı vezinle 
yazılan son bölümünde ise, rüzgarın temposuna uyan 
karların, uzun ve devamlı dökülüşündeki ahenk duyu
lur. 

Y akazat-ı Leyliyye isimli şiirinde de şair gece
nin musikisini dile getirmeğe çalışır. 

Gel bu akşan da serbeser güzelim, 
thtizazatı leyli dinleyelim : 

mısralarıyla başladığı şiirinde gecenin sessizliğini bir 
piyano sesinin nağmeleriyle dile getirir ve nihayet; 

Ta uzaklarda işte bir piyano : 
Onu bi-şübhe bir kadın çalıyor ; 
Musikiden cevab-ı ye's alıyor. 
Dinle ey riihum işte ağlayan o ..... 

mısralarıyla bitirir. 
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Temaşa-yı leyal'de geceyi tablolaştırır, Tema
şa-yı hazan'da sonbaharın hüznünü nağmeleştirir. 
"İhtiyar Çınar" isimli temsili manzumesinde ise, 
daha sade bir dil ve biraz Fikret ve Akif tesiri var
dır. Şairlik şöhretinden yıllarca sonra 1925 de yazdığı 
"Senin için" isimli şiiri ise mısraları arasında adet<l 
ateşli bir gençlik heyecanı taşımasına rağmen, Ce
nab'ın kendi şiiri olmaktan ziyade söyleyişinde Fa
ruk Nafiz tesiri sezilen güzel fakat geç kalmış bir 
manzumedir. 

Cenab'ın şiirleri Sadeddin Nüzhet Ergun tar:ı
fından Cenab Şahabeddin hayatı ve seçme şiir
leri isimli bir kitab'da 1934 de neşrolunmuştur. Sa
natkar, çeşidli mensur yazılarından mürekkep eser
lerini ise : Hac Yolunda, ;seyahat notları, 1909) Av
rupa Mektupları ; (Seyahat mektupları) 1918, Ev. 
rak-ı Eyyam ; (nesirler, makaleler, müsahebeler 
1 9 1 5) ,  Nesr-i harb-nesr-i Sulh (Birinci cihan har
bi sıralarinda yazılmış yazıları 1 9 1 7) gibi kitablarda 
toplamıştır. Darülfünunda Osmanlı Edebiyatı okutu
yorken Gibbe in Osmanlı şiiri tarihi isimli eser;nden 
0aydalanmış, bu yolda kendisi birşey yazmamıştır. 
Azeri şairi Kadı Burhaneddin'in tuyuğ'larını, bu 
şaire aid bir tetkik yazısıyla "Tuyugat-ı K-ıdı Bur
haneddin" adıyla yayınlamıştır. Bundan başka Afak-ı 
Irak adlı seyahat hatıraları, Yalan, Kür ebe, Kü
çük beyler isimli tiyatro tecrübeler( vardır. Cenab 
garb edebiyatlarına dair bazı küçük etüdler de yapmış, 
Fakat bu sahada verdiği en kıymetli eser Shakespeare 
isimli güzel ve etraflı monografisidir. Şair gençlik 
şiirlerini evvelce Tamat adıyla küçük bir kitab ha
linde yayınlamışdı. 

Süleyman Nazif : 
1869 - 1927 

* 

Servet-i Fünuncularla 
beraber çalıştığı ve 
şiir uslı'.ıbu, başlangıçta 
onlara benzediği için, 
Edebiyat-ı cedide men

subları arasında sayılan büyük bir Türk şair ve ya
zarı da Süleyman Nazif'dir. Fakat gerek nazım, gerek 
nesir alanlarında Namık Kemal mektebinin kuvvetli 
bir devamı sayılan, vatancı ve milliyetci bir san'atkar 
olan Süleyman Nazif, Edebi şahsiyeti itibariyle servet-i 
Fünun'dan çok tanzimat ekolüne mensubdur. 

"Süleyman Nazif, Diyarbekir'in eski ve aydın 
bir ailesine mensubdur. babası şair ve müverrih said 
Paşa, dedesi Süleyman Nazif efendi, büyük dedesi 
İbrahim Cehdi Efendi, devirlerinin değerli ilim ve 
edebiyat mensuplarından idiler. Süleyman Nazif ilk 
tahsilini aile muhitinde, hususi hocalardan edinmiş, 
Arapça, Farsça, Fransızca öğrenmiş, l\1emuriyet ha
yatına çocuk denilecek bir yaşta Diyarbekir mektub
çuluk kaleminde başlamışdır. Sonra İstanbul'a gelmiş, 
bir aralık Paris'e kaçmış, burada meşrutiyet tarafdarı 
olarak çalışmıştır. Türkiye'ye döndüğü zaman Abdül
hamid tarafından mektubçuluk vazifesiyle Bursa'da 
ikamete memur edilmiştir. Bu arada Servet-i Fünun 
mecmuasına İbrahim Cehdi imzasıyla şiirler ya-
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Süleyman Nazif 

zarak İştirak etmiştir. Meşrutiyetten sonra sırasıyla 
Basra, Kastamonı, Musul, Bağdad valiliklerinde 
bulunmuş, İstanbulda gazetecilik mesleğinde çalış
mış Hak gazetesini ve Cenab'la birlikte Hadisat 
gazete sini çıkarmıştır. Faziletli hayatı, dürüst ahlakı, 
faal zekası samimi bir vatan ve millet sevgisi heye
caniyle kaleme alınmış, mensur yazılarıyla şairliğin
den daha büyük bir ilgi ve sevgi kazanan Nazif, İtilaf 
devletlerinin İstanbulu işgal etmeleri hadisesini, ha
disat'da yazdığı "Kara bir gün" feryadıyla ve cesa
retle protosto etmişdir. 

Yine Fransız kuvvetlerine karşı, çok manalı bir 
protosto mahiyetini taşıyan ve gı'.ıya Türk dostu Pierre 
Loti'yi anmak için yapılan bir merasimde Nazif bütün 
dinleyicileri çoşturan, meşhur "Pierre Loti Hita
besi" ile işgal zihniyetine karşı, fikri, edebi, bir isyan 
hamlesi yaratmıştır 1• Bu hadise onun Malta'ya 
sürülmesiyle neticelenmiş, Süleyman Nazif Malta'da 
en güzel vatan ve iman şiirlerini yazmışdır. Malta 
dönüşünden sonra yine gazetelerde makaleler ve mus
takil kitablar neşreden Nazif, 1927'de İstanbul' da öl
müşdür". 

Pıerre Loti Günü 23/ 1 / 1 920'de İstanbul Da
rülfünun'unun konferans salonunda yapılmıştı. 
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Edebi şahsiyeti 
Süleyman Nazif'in gerek 

servet-i fünun'dan önce, ge
rek servet-i fünun yılların-
da yazdığı şiirler, içli ve 

mahzun bir ruhun terennümleri halindedir. Onun 
1906'da Mısır' da neşrettiği Gizli Figanlar adlı ilk 
şiir mecmuasında, yurdun elemleri için söylenilmiş 
şiirler, Namık Kemal ve Hamid tesiri ile kaleme 
alınmış manzumeler vardır. 

Süleyman Nazif'in edebi hayatında en parlak 
devir, meşrutiyetten sonra, milletce ve vatanca uğra
dığımız büyük felaketlere ve haksızlıklara isyan eden 
engin bir millet ve vatan sevgisiyle yüklü, eserler mey
dana koyduğu devirdir. Bu devirde Nazif yine Namık 
Kemal'i hatırlatan canlı heyecanlı ve selabetli bir 
uslubla daima haykıran erkek sesli bir lisanla daha 
çok mensur yazılar yazmıştır. Bu san'atkarın zihnini 
saran hadiselerin ruhuna varan, kuvvetli bir zekası 
ve bu zekadan kuvvet alan derin tesirli bir ifadesi var
dır. Türk ırkının meziyetleriyle Türk milletinin tarihi 
faziletlerine hayran olan san'atkarın böylesine büyük 
bir milleti, Trablus garb harbi, Balkan harbi, Bi
rinci dünya harbi, gibi ıstırabdan ıstıraba sürükle
yen haksızlıklarla yıpranır bir halde görerek, duyduğu 
samimi elemle yükseltiği erkek sesli isyan feryadları, 
milli edebiyatımızın her zaman sevgiyle anacağı unu
tulmaz hatıralar arasındadır. Malta'ya sürüldüğü za
man içten duyulmuş bir vatan hasretiyle söylediği ; 
Daüssıla İsimli güzel şiiri; milletinin tarihi azame
tiyle ve çağının bütün felaketlerine rağmen ümid bes
lediği büyük yarını ile gururla övünen diğer imanlı 
manzumeleri, bilhassa aynı va�ıfları taşıyan içli ve 
ahenkli mensur yazılarıyla Süleyrn.an Nazif Servet-i 
Fünun'un umumi havasından ayrı, bir vatan şairi bir 
milli heyecan san'atkarıdır. 

D A Ü S S I L A  

Bu şeb de cuşiş-i yadınla ağladım durdum ; 
Gel ey kerim.e-i tarih olan güzel yurdum. 

Ufukların nazarımdan nihin olup gideli 
Bu bakdan-ı fenanın karardı her şekli. 

Gözümde kalmadı yer, gök, batar çıkar 
giderim. 

Zemine münkesiriın, ismine muğberriın 

Gelir bu cevv-i kebiidun seriirinde güler. 
Çocukluğumdaki rü'yiya benziyen gözler. 

Zavi.hirin beni ta'zib eden güzelliğine 
Taaccüb etme melalim durursa bigane ; 

Dumanlı dağların ağlar gözümde tüttükçe 
Olur mebasin-i gurbet de başka işkence. 

Bizim diyir-ı tahassürden etmemiş ıni güzer, 
Aceb neden yine lakayd eser nesim-i seher ? 

Verirdi belki teselli, bu ömr-i me'yiisa 
Çiçeklerinden uçan ıtra aşina olsa. 
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Demek bu ınahbes-i amil içinde ben ehedi 
Yabancıyım. Bana her şey yabancıdır şimdi 

Ne rüzgarında şeıniın-i cibilimizdir esen, 
Ne dalgalarda haber var bizinı sevihilden. 

Garibiyiın bu yerin şevkı yok, harareti yok ; 
Doğan, batan güneşin, günlerimle nisbeti yok. 

Olunca yadıma hasret-fiken, feza-yı vatan 
Semi-yı Şarkı sual eylerim bulutlardan. 

Süleyman Nazif, Osmanlı Edebiyatı tarihini de 
diğer servet-i fünun'culardan daha iyi biliyor ve ailesi 
arasında bir gelenek halinde yaşayan Divan Şiiri 
Kültürüne kuvvetle vakıf bulunuyord':.l. Babası Said 
paşa ve dedesi İbrahim Cehdi efendi devirlerinin 
tanınmış divan şairleriydilcr. Türk şiirinin eski ve bü
yük san'atkarlarını yalnız şa.ir oldukları için değil, 
ayni zaman da birer Türk büyüğü oldukları için sevi
yorlardı. San'atkarın Avrupa Edebiyatında sevdiği ve 
beğendiği şairler Sully Prudhomme gibi kuvvetli 
vatan şiirleri yazmı5 simalardı. 

Süleyman Nazif'in olgunluk çağında yazdığı man
zumeler, gittikçe daha sade ve daha samimi bir lisan
la söylenmişlerdir. Fakat onun en güzel eserleri muh
telif gazete ve mecmualarda neşrettiği daha çok vatani 
ve milli heyecanlarla çok sayıda makale ve uslublu 
mensureleridir. 

Türk İlahisi 

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel 
toprak, 

Neler yapmış bu nıillet en yakın tarihe bir sor, 
bak. 

Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım 
cennetim hep sen, 

Nasıl bir zinde millet çıktı gördüm hasta 
sin enden. 

Evet mecUh idin, mecruh iken de vardı 
imanın, 

Ümidin, kuvvetin, azmin, kanın aşk-ı 
huruşanın. 

Eğer necm ü hilal olsaydı ifil, muzmahil, 
Türksüz, 

Kalırdı bizce yıldızlar kamerler kimsesiz öksüz. 

Yaşatdın çok yaşa tarihimi ikbal ü izzetle, 
Koşar ati, koşar mazi seni tebcile minnetle. 

Yerim sensin, göğüın sensin, cihanım 
cennetim hep sen. 

Nasıl bir şanlı millet çıktı gördüm canlı 
sin enden. 

( 1926) 
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Eserleri 
Batarya ile Ateş, Fırak-ı Irak, 

Malta geceleri, Çalınnıış Ülke, 
gibi kitabları, çeşidli yazılarını bir 
araya toplayan en güzel eserleridir. 

Diğer eserleri : Elcezire Mektubları, İki it
tifakın tarihçesi, Piyer loti hitabesi, Babiler ve 
Nasreddin Şah, Tarilıin yılan hikayesi, Çal ço
ban çal, Victor Hugo'nun bir mektubu, gibi isim
ler altında yayınlanmıştır. 

San'atkarın ayrıca Fuzuli, Namık Kemal, Meh
med Akif, Süleyman Paşa, gibi Türk büyükleri 
ve edibleri için yazılmış monografileri vardır. Küçük 
mensılrelerinin mühim bir kısmını da yine tarihteki 
büyük türkler için kaleme almıştır. 

Ziya Paşa külliyatı, (şiir kısmı) İki dost (ziya 
Paşa ve Namık Kemal) Lübnan kasrının sahibesi 
(Pierre Benoit,) Hazret-i İsa'ya açık Mektub, 
gibi tanınmış eserleri muharririn diğer neşriyatı ara
sındadır. 

Faik Ali : 

(1876-1950) 

* 

Edebiyat hayatına Servet-i 
Fünun yıllarında atılan diğer 
bir şair de Fiik All'dir. (Faik 
Ali, Diyarbekir'li şair Said 
Paşa'nın oğlu ve Süleyman 

Nazif'in kardeşidir.) Diyarbekir'de doğmuş, İstanbul'da 
Mülkiye mektebi'ni bitirmiş, muhtelif devlet memu
riyetlerinde bulunmuş, mutasarrıf, vali, olmuş, Da
hiliye vekaleti müsteşarlığında bulunmuş, Mülkiye 
mektebinde Fransızca hocalığı yapmıştır. Edebiyat 
sahasında Abdülhak Hanıid'in yolunda yürümüş, 
muntazam bir na�ım lisanıyla şiirler yazmış, zaman 
zaman gerçekten "yüksek" şiirler terennüm ettiği gö
rülmüştür. Ancak Faik Ali, "Hanıidane" şiir söy
lemek hevesiyle ekseriya çok külfetli bir lisan kullan
mış, manzumelerinde Arabça, Farsça kelimelere ve 
terkiblere geniş yer vermiştir. Okuyanları durmaksı
zın renkli ve zengin hayal alemlerine sürükleyen ulvi 
şiirler söylemek merakı, bu kudretli şairi zaman za
man tabiilikten uzaklaştırmıştır. 

Faik Ali 
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Nağıne-i Teselli 

Beşerin medh-i asnıaniden 
Bu nıakarr-i sefil feryada 
Ebedi mebde'-i sukütunda 
Hiss Ü ruhuyle aşinalık eden, 

İki tlınsal-i kehkeşiin-sakin 
İki hemşire musiki ve şür, 
Beşiğinden beraber inmiştir 
O muazzez ·behişt-i günıgeştin 

Tesliyet-saz-i ruh olan sesini 
Bize onlar nisar eder yalnız 
Ey büyük nağmeler siz olmasanız, 

Ganı-küsar-i hayat-i insani 
Safiliyyette ruh-i bikesinıiz 
Boğulur kimsesiz, tesellisiz 

(Faik Ali Ozansoy, Fani teselliler 1 909) 

Fani Teselliler, Tenıisil, Elhin-ı Vatan 
isimli şiir kitabları, İstanbul kapılarında, (Pay-ı 
tahtın kapılarında) isimli tiyatrosu, Nedim ve 
Lile Devri adlı manzum tiyatro eseri vardır. Bu 
ikinci eser ölümünden biraz e vvel 1 950 de basılmıştır. 
Ayrıca muhtelif tercümeleri de vardır. 

* 

Edebi hayatı Nilnıık Ke-
Ali Ekrem mal'in oğlu olmak gibi bü-

(1867_1937) yük bir imtiyazla başlayan 
bu şair, edebiyata sevgi ve 
saygı ile bağlanmış san'at-

k:lrlardandır. (İstanbul'da doğmuş Fatilı Askeri Rüş
diyesinde okumuş, hususi hocalardan ders görmüş, 

Ali Ekrem 

Abdülhamid devrinde nıabeyn katipliği, mutasar
rıflık meşrutiyet devrinde valilik, yapmış, İstanbul 
Darülfünun'unda Edebiyat Tarihi ve uzun müddet 
Şerh-i mütun (metin şerhi) müderrisliğinde bulunmuş
tur.) Ali Ekrem, Edebiyat-ı Cedide'nin nazım cebhe
sini, Fikret'in tesiriyle zenginleştiren şairlerdendir. 
Sağlam bir lisanı, aruza hakim bir söyleyişi vardır. 
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Bununla beraber, onun birçok manzumeleri, sadece 
muntazam söylenmiş birer manzume olmakdan ileri 
gidememiştir. Vasiyet isimli lirik bir şiiri edebi şöh
retini sağlamakda rol oynamıştır. 

Vasiyet' den 

Dondukça bir fenerin nur-ı sayedarmda, 
Çadırların arasında zaman-ı rahatte, 
Nöbet değiştirilen bir ferihlı saatte, 
Ağaçlı bir tepenin kuytu bir kenarında, 
Buluştular iki hemşehri kahraman asker : 
Çemişgezekli Memişle bölük emini Ömer 
-Gel arkaş, bakalım gel, şu mektubu anlat ; 
-Babam nasıl ? 

-İyidir. 
- Çok şükür ••• Nasıl Eminem? 

Yeminlidir bana, korkma yalan demez ki ninem. 
Çarık takındığımız gün ağırca hasta idi; 
Memiş, eğer ben ölürsem sakın acınma dedi ... 
-Baban selam ediyor, Daltaban selam ediyor ; 

Bekir selam ediyor, Pehlivan selam ediyor, 
Ninen selim ediyor, ammi kızların hekeza ; 
Çoban selıim ediyor ... 

-Bak hele ! Deyindi bana 
-Bizim kadm nice olmuş ••• Bizim kadm Emine? 
-Bekir nişanlanıyormuş ; Bey ırmağı taşmış ;  
Sular yeşil höyüğün üstüne basıp taşmış ; 
-Yoğundu ... Amma su ha ! Coşkun olmalı bu 

sene : 
Kızıl pınar bu kadar taşmadıydı... Sen de hele 
Şu mektubu bitir artık bizim kadm nicedir ? 

-Memiş durundu .... 
-Bırak, ben tamam se

kiz gecedir 
Duşumda görmedim artık ... 

-Bu yıl da Sazhil'e 
Çekirge çok düşüyormuş, öğen hele yoğumuş ; 
Ağılda üç koyun ölmüş ; sıcak biraz çoğumuş. 
Senin buzağ büyümüş, gök ağaç çiçek açmış ; 
Zavallı Çöp Hasan'ın kır tayı dağa kaçmış. 
İmam dua okumuş cenge ... Ha selam ediyor, 
Çakır selim ediyor, Mustafa selam ediyor. 
Ömergil'in kızı doğmuş.. Sadık selam ediyor ! .. 
-Bırak, Bırak, yetişir anladık .... 

- Selim ediyor ! 
-Ne sakhyon bana sen ... Anlamam mı halinden? 

Bizim kadm ... deyiver, de ... düşümde gördüm 
ben ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Şehid olursa eğer kimse bir şey almıyacak ; 
Ne mali var bu fakirin? Beş on koyun, kösemen ; 
Biraz ekin, buzağı, kağnı, bir de sazlı dere 
Bu şeylerin birisi arkasında kalmayacak 
Ne var ne yoksa satıp savmalı ... Behasıyle 
Emineye yakışır bir taş almadır emeli ; 
Kızıl boya, san altın yazıyla süslemeli 
Taşın yüzünde kılıç resmi olmalı mutlak ; 
Menıiş nefer mi ya zabit nıi kim bakıp soracak !I 
Bir ince süngü yapılsın kılıç değilse bile ... 
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-Bir asmacık dikiversin babam, fidan salsın; 
Bir danecik Eminem gölgesinde hoş kalsın ! 
İnıam efendiye söylen ki, Hak rizasıyçin 
Mezarcığın baş ucunda üç ayda bir akşam 
Bir "Ammecik" okusun, bir yanık ilahi desin ... 
Kadıncağız gidiverdi ! ... 

-Şuna bakındı tamam ... 
Memiş sen ağlar isen şimdicik kaçıp giderim. 
-Yazındı yaz Ömer, Osmangile selim ederim. 
Teselsül eyleyecekti selamlar amma 
Çalmdı bir boru .... 

-Kak, kak Memiş... silah başma ! 

Ali Ekrem'in, Zılil-i İlhan, Ruh-ı Kemil, Or
dunun Defteri, Şiir Demeti, gibi muhtelif şiir kitab
ları vardır. Bu şiirlerin birçoğunda o Aruz'a yeni hü
nerler yaptırmaya çalışmış ve bir şekil san'atkarı olup 
kalmıştır. "Lisan-ı Osmani" ye "Usul-i Kitabet" e 
dair kitabları Bini isimli bir tiyatro eseri Tiir-i İlıilıi 
isimli büyük bir manzumesi ve te'lif, tercüme daha 
bazı eserleri bulunan Ali Ekrem'in Redüzade Ekrem 
adlı bir monoğrafisi bilhassa babasının hayat ve şah
siyetine dair yazdığı Namık Kemal adlı diğer bir 
monoğrafisi, değerli verimlerindendir. (Ali Ekrem 
mabeyin katibi oluşu yüzünden, Servet-i Fünun'daki 

şiirlerini A. Nadir imzasıyla yayınlamıştı) 1• 

Süleyman Nesib 
(1866-1917) 

Meşhur Şibka kahra
manı ve büyük milli
yetçi Süleyman Pa
şa'nın oğlu Sami bey 
orta tahsilini yaptık
tan sonra Mülkiye'yi 
bitirdi 1 889, Bursa, ve 
Bağdad i'dadilerinde 
müdürlük yaptı. maarif 
müdürlüklerinde bu
lundu, meşrutiyetten 
sonra İstanbul'a geldi 

* 

Süleyman Nesib 

sırasıyla maarif müdürlüğü, ilk ve yüksek tedrisat müdür
lükleri yaptı. Son vazifesi tercüme heyeti reisliği idi. 
Pedagojiye dair İlm-i terbiye-i Etfal isimli bir eseri 
ve tercümeleri vardır. Servet-i Fünun'da Süleyman 
Nesib imzasıyla şiirler yazdı. Nazım lisanı Fikret'in 
kuvvetli tesiri altında bulunmakla beraber, çok defa 
o ölçüde kuvvetli ve san'atkarane şiirler söylemiştir. 
Bütün ömrünce, temiz duygulu ve faziletli bir insan 
olarak yaşamıştır. Şiirlerini aynı duygularla terennüm 
etmiştir. Edebiyatımızda Sonne tarzını ilk defa kul
lanan şair Süleyman Nesib'dir. Hayatını ve şiirlerini 
bir araya toplayan tek eser ölümünden sonra, Süley
man Paşa zade simi bey adıyla yayınlanmıştır. 

(A. Nadir "Ali Ekrem" Servet-i Fünun mumtaz 
nusha 1 897) 
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· Elhan-ı İltifat 

Bir serseri hayal ile sermest ü bi-kari.r 
Deşt-i hayat içinde geçirdim şebabınıı. 
Ufkumda daima açılır bir derin mezar 
Ben gömmek istemem yine kalb-i harabınıı 

* • *  
Ben gömmek istemem v e  bu kalb-i har.ib ile 
Her şeyde bir emel dilenir, sonra inlerim ... 
Meçhul iken b•ıgün hana bir tatlı ses bile 
Arş u zemini sakit ü ınebhut dinlerim .... 

* • *  
Bir serseri hayal ile ser-mest-i bikarii r 
Ömr-i hazinim eyleyecektir benim güzir 
Bir nağme vi rid olmadan a'sab-ı guşuma 
Lakin o ses ki ben ararım, mülhem ü beliğ 
Mümkün değildir etmeyecektir evet diriğ 
Elhan-ı iltifatını kabr-i hamuşuma 

(Süleyman Nesib "Sami bey" 1 908) 

* 
Edebiyat-ı Cedide şairleri 
arasında oldukça geniş bir 
şöhret yapan Hüseyin Suad 

Hüseyin Suad 
Yalçın 

(1867-1942) 
(Yalçın) ın şiir vadisindeki 

çalışmaları bir muvaffakiyet sayılamaz. (Hüseyin 
Cahid'in ağbeyisi olan şair 1886 da T._ Jıyeyi bi
tirdi. Pariste ihtisas yaptıktan sonra Istanbul'a 
döndü. Midilli Istanbul ve Kadıköyünde belediye he
kimlikleri yaptı. Şam'da sağlık müfettij: olarak bulun
du. Kurtuluş savaşında Anadolu'da hekim olarak va
zife gördü.) 

Servet-i fünun'da lirik aşk şiirleri ile tanındı. Meş
rutiyetten sonra Dehhilk-i zıilim, Gave-i zıilim im
zalarıyla yazdığı mizah ve hiciv manzumeleri, şiir
lerinden daha çok alaka çekmiştir. Servet-i Fünunda 
neşrettiği şiirlerini Lane-i Melal adı altında toplamış, 
mizah ve hiciv manzumelerini Gave Destanı adıyla 
yayınlamıştır. Hüseyin Suad'ın en başarılı eserleri 
meşrutiyetten sonra yazdığı Tiyatrolarıdır. Kirli Ça
maşırlar 1 9 1 1, Çürük Temel (Fransızcadan uygu
lama ve Darülbedaide ilk

_ 
oynanan tiyatro eserlerinden) 

Kayseri Gülleri 1 920 Ahirette bir gün (Bir perde
lik manzum masal.)  

Hüseyin Siret Özsever 

Hüseyin Siret 
Özsever 

(1872-1959) 

İnce, zarif hayallerle süslü, 
duygulu ve elemli servet-i 
Fünun şiirinin en karakte
ristik simalarından biri de 
Hüseyin Siret Özsever 
dir. 
"Mülkiye mektebini bitir
dikten sonra, Hariciye ka
lemince ve Nafia tercüme 
kaleminde �alışdı. Abdül-
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hamid'in siyasetıne karşı çıktığı için (Adıyaman)a tah
rirat katibi olarak gönderildi 1897 Mahmud Nedim 
paşa'nın daveti üzerine evvela Kahire'ye oradan da 
Paris'e kaçtı. Meşrutiyetin ilanından sonra 1908 de 
İstanbul'a döndü. \'ilayet mektubçuluğuna sonra da 
evrak müdürlüğüne tayin olundu. Bir aralık İsviçre'ye 
gitti, mJ.tarekeden sonra yurda döndü, Edebiyat öğ
retmenliği yaptı". Hayatının mühim hır kısmını sür
günler ve firarlarla vatanır,dan uzakta geçir�n bu 
duygu ve fikir şairi en çok şiir söyleyeceği çağlarda 
gurbet elemleriyle dolduğu "dalından düşmüş yaprak 
gibi" mustarib bir ömür sürdüğü için, şiirlerinde böyle 
elemli bir ruhun terennümleri vardır. Edebi hayata 
Servet-i Fünun'dan önce, muhtelif mecmualarda şiir 
neşretmek suretiyle- başlamış, bazı şiirlerini Ömer 
Semih imzasıyla yazmıştır. Servet-i Fünun yıllarında 
ve onu takibcden senelerde Fikrct'in yakın arkadaşı 
olmuş ; ed�bi hayatı Fikret'ten sonra da -zamanımıza 
kadar- devam etmiştir. 

Leyal-i Girizan adlı ilk şiir mec-

Eserleri muasını 1909 da neşrdr:ı.iştir. Bunu 
Bağ bozumu, 1928 ve Kıvılcımlı 
kül, adlı şiir mecmuaları takibetmiştir. 

Şairin Kargalar isimli satirik bir manzumesi ve bu 
manzume dolayısıyla yazılmış Geç kalmış bir cevab 
adlı bir risalesi yayınlanmış eserleridir. Hüseyin siret 
daha sonraki neşriyatına rağmen yine Servet-i Fü
nun'un samimi bir aşk, tabi'at, elem ve gurbet şairi 
olarak isim bırakmış bir san'atkardır. 

Ocak Başında 
( 1918) 

Dalgın bakışlarmla karıştırma elverir, 
Sönmüş duran ocakta kıvılcımlı bir külü; 
Terk eyle kendi haline meftur ü münkesir, 
Kalsın biraz da ateşi kalbimde örtülü. 

Pür-nağme bir bahar idi evvel şebabeti; 
Bak şimdi hal-i zi rına, yanmış bir iskelet • • •  
Ümmidi, aşkı, gençliği, alam-1, firkati 
Göklerde bir duman; arar enzilr-ı t·. 'ziyet 

Hoştur ocak başında kalış bir hayal ile 
Ba'zan alevde lale, kıvılcımda bir şahab 
Parlar ve bir çıtırdı çıkar, bir kırık rebab 

İnler sanırsın ah tutuşturma nafile 
Kili değil mi yandığım ey ruhumun gülü ? 
Artık bırak ! içimde kıvılcımlı bir külü. 

(Hüseyin Siret Özsever Bağ bozumu 1928) 

* 

Ahmed Reşid (Rey) 
(1870-1956) 

Edebiyat-ı Cedide'nin 
en kültürlü san'atkar
larından biri de Ser
vet-i Fünun yıllarında 
şiirlerini H. Nazım im

zasıyla neşreden Osmanlı İmparatorluğunun son ve 
değerli dahiliye nazırlarından .Abnıed Retid beydir, 
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Mabeyin katibliği, vfıl ilikkr, Galatasaray Sultani'sin
de edebiyat muallimliği gibi muhtelif vazifelerde çalı
şan Ahmed Reşid dalıiliye nazırlığından ve sulh 
muralıaslığından Serv muahedesi'ni imzalamamak 
için çeki lmi�tir. 1 9 1 3  den sonra uzun müddet Avru
pa'da bulunduğu için, garb debiyatına ait bilgilerini, 
kendi kaynaklarında kuvvetlendirmiştir. Servet-i Fü
nunda ve daha sonra neşrettiği şiirlerinde, his ve hayal 
unsurları ölçüsünde bilgi ve tefekkür maddeleri vardır. 
Galatasaray sultanisinde edebiyat muallimliği yapar
ken, talebesine takrir ettiği notlarını iki eildlik bir 
kitab olan Nazariyat-ı Edebiyye'sinde toplamıştır. 
Bu eser deYrinin en olgun edebi bilgiler kitabıdır. 
San'atkarın şiirleri kitab halinde toplanmış değildir. 
Resmi vazifelerinden çekildikten sonra kendini tekrar 
edebiyat alemine vermiş ve bu arada Racine'in bütün 
eserlerini Türkçeye tercüme etmiştir. Latin şairi Vir
gile'in Emeide'i Corneille'in ba'zı eserleri Homer'in 
de İlyada'sı Ahmed Reşid Rey'in tercümeleri arasın
dadır. Ahmed Reşid Rey günümüz musiki üstadları 
Cemal Reşid Rey ve Ekrem Reşid Rey'in babasıdır. 

Celal Sahir 
(1838-1935) 

Servet-i Fünun Edebiyatının 
en genç şairi Celal Sahir, 
bu mecmuanın sahifelerinde, 
Fikret'in kuvvetli tesirleri 
altında ; fakat umumiyetle 

aşk şiirleri yazan bir san'atkardır. Şiire başladığı çağ
lardan, Osmanlı imparatorluğunun yıkılış yıllarına 
kadar söylediği manzumeleri ; 

S E R V E T  i 
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Bütün hayatımı onlar verir de ben yaşarım 
Kadınlar olmasa öksüz kalırdı eş'arım 

sözleriyle hülasa ve itiraf edecek kadar, aşk ve kadın 
duygularıyla terennüm eden şair, İstanbul'un işgal 
altında bulunduğu yıllarda bu aşk manzumelerini 
bir yana bırakarak milli ıstırap şiirleri söylemeğe baş
lamıştır. 

Celal Sahir Servet-i Fünun'dan sonra Fecr-i atı 
san'atkarlarıyla beraber çalışmış 1 Genç Kalem
ler'in Yeni Lisan cereyanına iştirak etmiş, daha son
ra· edebiyatımızdaki Millileşme cereyanına katılarak, 
sade dille ve hece vezni ile şiirler yazmıştır 2• San'at
karın serbest müstezad'la ve serbest vezinle söylenmiş 
şiirleri de vardır. Celal sahir iyi bir nazım orta halli 
bir şair fakat yüreği fazilet hisleri ve milli duygularla 
ürperen, temiz ruhlu bir insandır. Şiirlerini sırasıyla ;  
Beyaz gölgeler, Buhran ve siyah kitab isimli eser
lerinde toplamıştır (Celal Sahir İstanbul'da doğmuş
tur. Yemen valisi İsmail Hakkı Paşa'nın oğludur. Ve
fa idadisini bitirmiş Hukuk mektebinde okumuş ede
biyat muallimliklerinde bulunmuş, Büyük Millet mec
lisinin üçüncü devresinde Zonguldak millet vekili se
çilmiş, Türk dilini tetkik cemiyeti azalığı ve reisliği 
yapmıştır. 

Fecr·i Ati Edebiyatı 
Milli Edebiyat Cereyanı 

F Ü N Ü N'da 
Nesir, Hikaye ve Roman San'atkarları 

Servet-i Fünun'un, nesir, hikaye ve roman yazar
ları, umumiyetle, Türk edebiyatından önce Fransız 
edebiyatını tanıyarak yetişmişlerdir. Bu mektebin şa
irlerinde uzak veya yakın Türk şiirlerinden akisler; 
Tanzimat şiiri tesirleri ve Divan şiiri mirasları yaşa
makta idi. Yetişmelerinde Tanzimat şiirinin kuvvetli 
rehberliği ve divan şairlerinin ihmal olunmaz hatıra
ları vardı. İlk örnekleri de onlardı. Hatta bu yüzden 
şiirde yenilik, roman ve hikayede olduğu kadar kolay 
yapılamamış, Servet-i Fünun şairleri, tıbkı Tanzimat 
devrinde olduğu gibi daima kuvvetli bir i'tiraz ceb
hesi ile mücadeleye maruz ve mecbur kalmışlardır. 

Roman ve hikaye, daha tanzimat yıllarında bile 
şiir vadisinde görüldüğü kadar kuvvetli bir itiraz gör
memiş, kendi varlığını ve kendi bünyesindeki Avru
pai yenilikleri Türk hayat ve edebiyatına daha kolay 
kabul ettirmiştir. Bunun en kuvvetli sebebi, bilhassa 
gazeteciliğin teessüsünden beri edebiyatta nesrin daha 
geniş bir rağbete mazhar olması ve nazmın da büyük 
bir suretle yalnız şiire mühasır bir ifade vasıtası ha
line gelmesidir. Mensur roman Türk edebiyatında 
adeta yepyeni bir edebi nevi diye karşılanmış ve man
zum şark masallarını derhal gölgede bırakacak bir 
gelişme göstermiş ; te'lif ve tercüme birçok romanlar 

geniş bir okuyucu kütlesinin rağbetine mazhar olmuş
tur. Bunun diğer kuvvetli bir sebebi yeni Türk cemiye
tinin, hakiki hayat hadiseleriyle alakadar bir edebiya
ta hayal ve masal dünyalarından daha ziyade ehem
miyet verecek bir ictimai gelişme safhasında bulunma
sıdır. 

Servet-i Fünun romancıları daha ilk tahsillerin
den başlayarak, Avrupa, dil ve edebiyatlarını öğrenen 
ve dolayısıyla, şark kültüründen çok garb kültürü ile 
yetişen şahsiyetlerdi. Bunlar, eski Türk edebiyatına, 
dil, şekil ve ruh bakımından bağlı olmadıkları ve Türk 
edebiyatı namına hemen münhasıren Tanzimat edebi
yatını tanıdıkları için Türkiye'de roman ve hikaye 
sahasında tamamiyle Avrupai bir gelişme sağlamak
da şairler_ derecesinde güçlük çekmemişlerdir. 

Servet-i Fünun roman ve hikayesinin en mühim 
siması Halid Ziya, bir Fransız mektebinde okumuş ; 
Mehmed Rauf, İngilizceyi Türkçeden, İngiliz ve 
Fransız edebiyatını Türk edebiyatından daha iyi öğ
renmiş ; Hüseyin Cahid, ise daha Türk edebiyatını 
tanımaya vakit bulmadan kendini Fransız edebiyatına 
kaptırmıştı. 

* 
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Halid Ziya 
{1865-1945) 

Edebiyat-ı Cedide yılların
daki hikaye ve roman edebi
yatının kudretli mümessili ve 
servet-i Fünun nesrinin üs-
tad sanatkarı Halid ziya'

dır. O, edebiyat-ı Cedide romancılığında Fikret'in 
ıürde yaptığı vazifeyi görmüş, bu edebiy�tın hemen 

Halid Ziya Uşaklıgil 

bütün hikaye ve nesir san'atkarlarına, kudretli şahsi
yetiyle hakim olarak; onları ba'zan lisan ve uslubunun 
ve ekseriya roman ve hikaye anlayışının peşinden sü
rüklemiştir. Halid Ziya yeni Türk romanına tama
miyle Avrupai bir değer kazandırmış, hemen kendi 
çağının ikinci, üçüncü sınıf yazarlar elinde adeta baya
ğılaşmaya ve zararlı bir hava yaratmaya başlayan, hi
kaye ve roman nevilerine, eserleriyle asil bir çehre 
vermiştir. O kadar ki Halid ziya'dan beri hikaye ve 
roman vadisinde çalışan tanınmış Türk san'atkarla
rının ekserisinde Halid Ziya'nın bu san'at şubesine 
kazandırdığı itibardan kuvvet alan bir heves ; derin 
ve devamlı bir Halid Ziya tesiri vardır. 

Hayatı : 

* 

Halid Ziya, İzmir'de Uşşa
kizade unvanıyla tanınmış 
eski bir ailenin çocuğudur. 

İstanbul'da doğmuş ve ilk tahsilini İstanbul'da yapmış
tır. Ailesinin İzmir'e dönmesi üzerine, tahsiline İzmir 
rüşdiyesinde devam etmiştir. Onun okuma hayatı 
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üzerinde büyük babasının kuvvetli bir tesiri vardır. 
Büyük babası Hacı Ali efendi ona bir çok kitablar 
almış, romanlar getirmiş hatta konağında toplantılar 
yaparak ve Halid Ziya'ya bu toplantılarda saatlerce 
roman okutarak, onun daha çocuk yaşında iken hi
kaye ve roman zevki almasında müessir olmuştur. Bu 
yaşlarda Halid Ziya birçok tercüme roman okumuş, 
türkçe roman zevkini de Ahmed Midhat efendinin 
eserlerinden elde etmiştir. 

Fakat Halid Ziya'nın edebi kültürü üzerinde 
esaslı ve yetiştirici bir te'sir yapan müessese İzmir Rüş
diye'sini bitirdikten sonra devam ettiği Mekhitaris· 
te Fransız Mektebi'dir Halid Ziya bu mektebin 
müdür ve öğretmenlerinden Fransız Klas.ilderi'ni 
ve çağdaş Fransız edebiyatını iyi öğrenmiş, bu arada 
fen ve tabiat bilgilerine de merak sararak, sağlam ve 
etraflı bir kültürle yetişmiştir. Onun İzmir Vilayet 
gazetesinde basılan ilk yazısı "Okuma nedir" isimli 
bir makaledir. Halid Ziya Fransızcadan çeşidli tercü
meler yaptığı bu sıralarda bazı edebi yazılarını İstan
bul'a göndererek Hazine-i Evrak mecmuasında 
Mehmed Halid imzasıyla neşretmiştir. Onsekiz yaş
larında iken İstanbul'a gelmiş, burada Nevzad beyle 
birlikte Nevruz isimli bir mecmua çıkarmış, fakat 
annesinin hastalığı dolayısıyla tekrar İzmir'e dönerek 
İzmir Rüşdiyesinde ve İdadisinde Fransızca mual
limliği yapmıştır. Onun Edebiyat ve neşriyat hayatın
da ilk devamlı mesaisi, İzmir'de yine bazı arkada�
larıyla birleşerek çıkardığı Hizmet gazetesindedir. 
San'atkar, mensur şiirlerini ve Sefile, Neınide, Ferdi 
ve Şürekası, Bir muhtıranın son yapraklan, Bir 
izdivacın tarih-i muaşakası gibi roman ve hika
yelerin.i bu gazetenin sutunlarında tefrika etmiştir. 
Muharirin ayni tarihlerde Bu muydu, Heyhat, isim
li iki büyük hikayesi ve daha sonra yazdığı Hamil 
ve vaz'·ı hamil, Mebhasü'l kıhıf, Bôkalemun-ı 
Kimya gibi bir takım fenni eserler kaleme aldığı ve 
Fransızcadan tercüme ettiği çok sayıda hikayeleri 
Nakıl adlı kitablar da yayınlamaya başladığı düşü
nülürse onun bu ilk devirdeki ilmi ve edebi faaliyeti
nin zenginliği ve çeşidliliğ� hakkında esaslı bir fikir 
edinmiş oluruz. 

Halid Ziya'nın san'at hayatındaki en parlak 
devir, tekrar İstanbul'a gelerek, Servet-i Fünun aile
sine katıldığı zaman başlamıştır. 

San'atkar 1892 yılında Reji İdaresi başkatip
liği ile İstanbul'a gelmiş mektep ve Servet-i Fünun 
mecmualarına ba'zı yazılar vermiş, 1896 da ise esas
lı bir şekilde Servet-i Fünun teşekkülüne iltihak etmiş
tir. Ayni tarihlerde Servet-i Fünun sütunlarında tef
rika edilen "Mai ve Siyih" isimli romanıyla Halid 
Ziya birdenbire ve haklı bir şöhret kazanmıştır. Bu 
romanı onun biribirinden güzel küçük hikayeleri ti
kibetmiş, Halid Ziya yalnız Servet-i Fünun'la iktifa 
etmeyerek, İkdam ve Sabah'ta da hikayeler yayınla
mıştır. 1896 dan 1901 'e kadar süren bu faaliyet devresi, 
onun gerek sayı, gerek değer bakımından en üstün 
eserlerini vucuda getirdiği en velud çağlarıdır. San'at
kar, Bir yazın tarihi, Solgun demet isimli hikaye 
kitablarını bu yıllarda neşretmiş ( 1900-1901) ve roman-
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cılığının zirvesi sayılan Aşk-ı meınnu' isimli roma
nını yine bu tarihlerde Scrvet-i Fünun'da tefrika et
tikten sonra 1901 de kitab halinde yayınlamıştır. Halid 
Ziya'nın, Servet-i Fünun cereyanının faaliyetde bulun
duğu bu tarihlerde Servet-i Fünun'da tefrika ettiği 
son romanı Kırık hayatlar'dır. Fakat bu eserin in
tişarı tamamlanmadan Servet-i Fünun mecmuası ka
patılmış ve Edebiyat-ı Cedide'nin müşterek faaliyeti 
bitmiştir. 

Meşrutiyetin ilanına kadar süren bir sükut devre
sinden sonra san'atkar Sabah ve Tanin gazetelerinde 
yazı neşrine devam etmiş, bu gazetelerde siyasi edebi 
makaleler, hikayeler yazmış, Sabah gazetesinde son 
romanı olan Nesl-i Ahir'i yayınlamıştır. Bu sıralarda 
İstanbul Darülfünununda estetik ve Avrupa Edebiyatı 
müderrisliği yapmıştır. Onun yeni bir sükut devresi
ne girişi Sultan Reşad'ın mabeyin başkitibliğine 
tayin edildiği yıllara te;adüf etmektedir. Sonra tekrar 
neşriyat sahasına dönmüş, Darülfünun'da okuttuğu 
dersleri, Fransız, İspanyol, Alman, litin ve yunan 
edebiyatı tarihi isimleri altında yayınlamağa başla
mıştır. Bir aralık yine Darülfünun'daki kürsüsüne av
det eden Halid Ziya bilhassa Roman, hikaye, tiyatro, 
makale, hatırat tarzındaki birçok eserlerini İstanbul'un 
muhtelif gazete ve dergilerinde veya müstakil kitablar 
halinde -yıllarca- neşretmiştir. Halid Ziya'n!n son yıl
ları Yeşilköy'deki köşkünde sakin ve münzevi bir 
hayat halinde geçmiş, büyük san'atkar 1945 yılında 
burada ölmüştür. 

* 

Edebi Şahsiyeti Halid Ziya, edebiyat-ı 
Cedide mektebinin en 
velud ve en kültürlü 

san'atkarlarından biri, hatta birincisidir. Onun da
ha çocukluk yaşlarında başlayan san'at hayatı, Mai 
ve siyah, Aşk-ı memnu, Kırık hayatlar, Bir yazın tarihi 
gibi eserleriyle zirvesine ulaştıktan sonra, kalitesinden 
fazla bir şey kaybetmeksizin, hayatının son yıllarına 
kadar sürmüştür. 

Halid Ziya, Türk edebiyatında bir artistik 
nesir san'atkirı, bir mensur şürler şairi, üstad 
bir hikayeci, kudretli bir roman muharriri, il
mi - edebi daha bir çok kıymetli eserlerin yorul
mak bilmez işleyicisi olarak vazife görmüş, haklı 
ve şerefli bir şöhret kazanmıştır. 

Bir artistik nesir san'atkarı olarak Halid Ziya'
nın süslü, terkipli, hatta üçüzlü terkiplerle hareket
lendirilmiş, külfetli fakat zarif, bilhassa sözle mana 
arasında kuvvetli bir ahenk taşıyan karakteristik bir 
üslubu vardır. San'atkar, şüphesiz, zamanındaki san'at 
anlayışının her şeyde süse kıymet veren gafleti ve 
kendi artist ruhunun her şeyi güzel görmek istiyen te
mayülleri içinde böyle külfetli bir üslubu, romanların
da da kullanmıştır. Türk dilinin son çağlarda, baş 
döndürücü bir sür'atle sadeleşmesi dolayısiyle ; ancak 
eserleriyle yaşayacak bir san'atkar için ; güzel fakat 
tamir edilmez bir hata sayılması gereken bu üslı'.'ıb 
şa'şaası, Halid Ziyanın bahtiyar bir hareketiyle, gerek 
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kendisi, gerek Türk edebiyatı için daha vahim bir 
netice vermek talihsizliğine uğramamıştır. San'atkir, 
hayatının son zamanlarında meydana koyduğu hikaye 
ve romanlarını daha sade bir dille yazdığı gibi, eski 
ve en güzel eserlerini de yeniden işliyerek, onların 
lisanını, daha tabii ve daha yaşayacak bir türkçeye 
çevirmek anlayışını göstermiştir. Bununla beraber, 
Halid Ziyanın eski ve külfetli lisanı, kendi devri 
için gerçekten güzel ve artistik bir Osmanlı Türkçe
sidir ki okuyan, kendisini bu güzel türkçenin harici 
ve deruni ahengine, büyük bir zevkle kaptırmaktan 
uzak kalamaz. 

Halid Ziya, kendi lisanında bir sadelik yapmak 
arzusunu da zoraki olarak değil, ileri bir anlayışla, 
hatta Türk dilinin sadeleşmesi ve güzelleşmesi karşı
sında mesut bir hayranlık duyarak göstermiştir. Onun 
birinci Türk dili kurultayında verdiği bir konferans
tan aldığımız şu satırlar, bu anlayışın bir ifadesidir : 

«Ben türkçenin ezeli bir işıkıyım. Hepimiz 
öyle değil miyiz? Türkçeyi muhtelif devrelerin
de muhtelif libaslarla, muhtelif şekillerde gör
düm ve sevgilimi o şekiller, o libaslar altında 
kendi cevherinde sevdim. Ben eski Babııili'nin 
Amedi-i Divan-ı hümayun Hulefası'ndan işit
tiğim süslü dili sevdiğim gibi, Aksarayda kar
puz sergisinde müşteri ayartmak için çığırtkan
lık eden Türk delikanlısının türlü zarafetlerle 
dolu olan türkçesini de sevdim. Ben Divan ede
biyatının gazelleriyle mestoldum. Fakat sevgili 
İzmirimin, ismini yadettikçe ciğerimi sızlatan 
sevgili İzmirin "İkiçeşmelik" kızlDID incir iş
lerken söylediği türkçe şarkıya da mestoldum. 
Ben o sevgiliyi atlas şalvanyle, başının üzerinde 
altın işlenmiş takkesiyle gördüm. Ben onu Şair-i 
şôride - dil'in : 

O gül-endam bir al şala bürünsün yürüsün 
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün 

beytinde olduğu gibi bir şala sarılıp yürüdüğünü 
görerek de sevdim. Sonra üç peşli entarisiyle, 
canfes terlikleriyle salınırken yine gördüm. 
Yine sevdim. Başında hotozu, belinde kuşağı, 
sedef kakılı sediri üzerinde uzanmış, yahut 
Sad:ibad'da Göksü'da seyrana çıknıış haliyle 
gördüm, yine sevdim. 

Fakat tabiatta herşey tekamülden, inkıl:ip
tan ibaretse, hazan tekamül, hazan inkıl:ip de
virden devire geçtiği gibi her devrin zevki de bi
ribirinin aynı olmaz. Ben son devrin İpekiş'in 
kelebek kanadı kadar ince, zarif, dört metrelik 
kumaşı ile giyinmiş, başında küçücük beresiyle 
bir rüzgar gibi kaldırımlar üzerinde seke seke 
giden ve rüzgar mı onu götürüyor, o mu rüzgin 
götürüyor diye insanı şüpheye düşüren haliyle 
de türkçeyi gördüm ve sevdim. Daha ileri gide
ceğim: Ancak dört karış bir ölçü ile ölçülecek 
kadar mayosu ile denizden çırıl çıplak çıkarak, 
küçük vücudunda tabiatın kendisine bahşet
tiği ne kadar kuvi varsa, onu mağrurane güneş
lere sermiş haliyle de gördüm ve bu haline de 
bayıldım .. » 
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Bir "mensur şiirler" san'atkarı sıfatiyle Halid Ziya, 
Türk nesrinde yeni ve Avrupai bir hamle yaratmak 
istemiştir. Öyle görünüyor ki, san'atkarın nesirle şiir 
söylemek arzusu, Fransız edebiyatında Baudelaire'in 
"küçük mensur şiirler"ini ve daha bazı Fransız 
şairlerinin nesirle şiir tecrübelerini gördükten sonra 
başlamıştır. Ancak bir artistik nesir san'atkarı olan 
Halid Ziya'nın mensur şiirleri, bir takım "Küçük 
mensureler" olmaktan ileri gidememiştir. Edebiya
tımızda -Recai-zadenin de bazı örneklerini verdiği 
"mensur şiir" in Halid Ziya ile başladığı ; Mehmed 
Rauf ve başkaları gibi bazı takipçiler de yetiştirdiği 
bilinmekle beraber, bu küçük mensureler; tıpkı şiirde 
olduğu gibi "kelime"lere fazla ihtimam göstererek 
söylenmediği ve hele "kelimelerle yapılan musiki cüm
leleri" halinde terennüm edilmediği için, hakiki men
sur şiir anlayışına yabancı kalmışlardır 1 •  

Halid Ziya, mensur şiirlerini oldukça alafranga 
bir lisanla ve gençlik çağında Hizmet gazetesinde 
neşretmiştir. Mehmed Rauf, bu hadiseyi bize : "Hiz
met'in ilk sayılarından itibaren, mensur şiirler namında 
bir silsile yazmaya başlamıştı. Bunların gerek ismi, 
gerek mevzuu, gerek lisanı o kadar yeniydi ki, buna 
İstanbulda bile tahammül edemezlerdi. Halbuki İz
mirde bu, tuğyana sebep oldu. Bütün İzmir halkı 
onun aleyhine döndü", gibi biraz mübalağalı fakat 
manalı bir cümle ile haber vermektedir 2• 

Bir roman muharriri sıfatiyle Halid Ziya, zen
gin bir Fransız romanı tesiriyle çalışmış, buna rağmen, 
-umumiyetle söylenilenlerin aksine olarak- romanla
rının mevzu ve kahramanlarını yaşadığı cemiyetin 
içinden seçmeğe muvaffak olmuştur. 

Onun, ölümünden bir yıl evvel, Suud :Kemal 
Yetkin'e gönderdiği bir mektup, bu büyük Servet-i 
Fünun san'atkarının romana başlayışı, roman anla
yışı ve romanlarının özellikleri hakkında en doğru 
bilgi ve hükümleri ihtiva etmektedir : 

"Dadıların masallariyle başladım, okumağa 
kudret peyda edince türkçede elime geçen bütün 
hikayeleri okudum", "Lakin on dört yaşlarına 
doğru Fransızcada okuduklarımdan zevk ala
cak bir dereceye vasıl olunca artık türkçe hikaye 
okumaktan vazgeçer oldum", "Bir yandan tah
silde ve tetebbu'da devam ederken bir yandan 
tamamile yazı alemine dalıyordum. Mütalaa
tınıda bir yükseliş vuku bulmuştu. O zaman 
Fransada Naturaliste mektebi en parlak devre
sinde idi. (Balzac), - (Stendhal), (Flaubert), ile 
başlayarak (Zola), (Daudet) , (Goncourt) lar baş
lıca sevdiklerimdi", "Eğer bu !'anatta bir teka
mül gösterebilmişsem, bunu Is.tanbula geldik
ten sonra Servet-i Fünun'da ve Ikdam'da yaP.a
bildiın. Servet-i Fünun'da Mai ve siyah ile İk
dam'da da bir çok küçük hikayelerle". 

Halid Ziyanın ilk şöhretini temin eden bu eseri
nin mevzuu kısaca şöyledir. 

1 Edebiyatımızda me:ısur şiir için bk. Suud K. 
Yetkin, Edehiyat Konuşmaları, S. 1 1 .  

2 Nevsal Milli ve Ali Canip Yöntem Aylık 
Ana. S. 386, 
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Bu eser, şair mizaçlı olan ve sonradan hakikaten 
şiir yazmağa başlayan bir gencin hayatı için hayal 
ettiği ümidlcri ve hakikatte bu ümidlerin birer birer 
nasıl yıkıldığını anlatır. 

"Ahmed Cemil, mektebi bitireceğine yakın 
babasını kaybeder anası ve kız kardeşinden iba
ret ailenin geçimini temin etmek vazüesi ona 
kalır. Bu işi başarabilmek için bir taraftan küçük 
tercümeler yaparken bir taraftan da hususi ders
ler vermeğe başlar. Bu zor hayat şartları içinde 
bir taraftan da yazmağa başladığı ve büyük 
ümidler bağladığı eserini bitirmeğe çalışır. Mek
tebten çıktıktan sonra gazetecilik hayatına atıl
mak istediği için memuriyet almaz. Bütün ümidi 
eserindedir. Eseri basılacak okunacak, kendisi
ni meşhur edecek, zengin olacak ve arkadaşı 
Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi olan sevgilisi 
Lamia ile evlenecek ! Bu sevdadan kimsenin 
haberi yoktu, bütün bu geleceğe ait şeyleri o, 
mavi mehtablı gecelerde düşünüyor, hayal edi
yor; Fakat sonra hayatın acı hakikatleri karşı
sında bütün ümidleri birer birer sönüyor. Kız 
kardeşi acı ıstıraplı bir hayat içinde ölüyor, 
Sevgilisi Lamia zengin biri ile nişanlamyor, 
Bunların neticesi olarak, Ahmed Cemil, yazdığı 
ve bütün ümidlerini bağladığı eserini imha edi
yor. Yemen'de bir kaza kaymakamlığı vazüesi 
alarak, annesiyle beraber siyah bir gecede İs
tanbul'dan uzaklaşıyor." 
Muharir ; Suud Kemal Yetkin'e yazdığı ayni mek
tubda bu romana da temas ederek eseri bize şu doğru 
hükümlerle tanıtır. 

"Her şeyden evvel bu hikaye, matbuat, ede
biyat ve şiir hayatına aitti. Yakından müşahede
ler üzerine vücuda gelmiş bir vesika hükmünde 
idi. Bir çok eşhas Babali caddesinde her gün görü
lenlere temamile benzerdi. Sonra asıl hikayenin 
kahramanı Ahmed Cemil, şilr mefkuresinin bir 
timsali idi. Eserde baştan sona kadar bir hayal, 
bir şilr havası vardı. Lisan; pek yüklü pek şata
fatlı olmakla beraber, bütün yeniliklerle roman 
nev'i için muvaffak gibi telakki olundu. Ben bunu 
bilerek düşünerek, evvelden karar vererek yap
mış değilim . . •  " "Tabir caizse bu insiyaki bir 
hareketle kendiliğinden olmuştu. Lisana gelin
ce : Yeni yazıya çevrilirken eseri bütün yükle
rinden soydum, fakat cümlelere yani uslubun 
kadidine hiç dokunmadım. Uzun ibareleri kı
saltmağa luzum� görmedim ... " 
Halid Ziyanın kat'i şöhretini temin eden ve daha müte
kamil bir eser olan Aşk-ı Meınnu'un mevzuu da 
kısaca şöyledir : 

"Aşk-ı Memnu; Genç ve hastalıklı karısını 
kaybeden Adnan beyin 50 yaşlarında plmasına, 
biri kız biri erkek iki çocuğu bulunmasına rağ
men, Boğaziçinde Melih bey takımı diye bili
nen bir ailenin, şuhluğu, hafü-meşrepliği ile 
tamnmış dul anne, Firdevs hamının genç ve 
güzel kızı, Bihter ile evlenmesi ve bu hatamn 
doğurduğu acı neticelerin hikayesidir.'' 
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"Genç Bihter bu izdivacı Adnan beyin zen
ginliği için istemiştir ; Fakat bu zenginlik onun 
hayatını dolduramamıştır. Adnan beyin yalı
sında hemen hemen devamlı olarak kalan genç, 
uçan, çapkın ve maceraperest, Behlül isminde 
bir yeğen vardır. Bu genç ile Bihter arasında 
Memnu' bir aşk başlar. Macerayı küçük zenci 
uşak Beşir'den başka kimse hissetmemiştir. 
Fakat Behlül bu aşktan çabuk bıkar. Bu sefer 
artık büyüyüp genç ve güzel bir kız olan Nihal'
le evlenmek hevesine kapılır. Behlül'ün bu yeni 
alikası zam.anla ciddileşir, hatta Nihal bile bu 
sevgi ile mes'uddur. Behlül'ün Bihter'le olan ma· 
cerisı alel'ade bir maceradan ileri geçmemiş
tir. Fakat ayni micera Bihter için öyle değildir ; 
o asli sevemediği ihtiyar bir erkekden sonra 
genç bir adamla kofaSlDl aldatmış ve bu genç 
adamı sevmiştir. Şimdi Nihal'in onu elinden 
almasına hele kadınlık gururunun kırılmasına 
tahammül edemez. Behlül'le Bihter arasında 
geçen bir kıskançlık kavgasına tesadüfen şihid 
olan Nihal bayılır. Nihil'i çok seven zenci uşak 
Beşir de olanları Adnan beye anlatır. Bu memnu' 
a9k Bitherin kapandığı odada kalbine bir kur
tun sıkarak intihar etmesiyle neticelenir. Beh
lül ortadan kaybolur, Baba kız eskisi gibi birbir
lerine sokularak mes'ud olnıağa çalışırlar. 
Halid Ziya aynı mektubda Aşk-ı Memnu' romanını 
da şu cümlelerle tanıtır. 

"Aşk-ı Memnu yazılırken İstanbulun muay• 
yen muhidlerinde, hususiyle Boğaziçinde Melih 
Bey takımım andıran aileler vardı" "Muharrir 
bunları uzakdan yakından bilir ve tamrdı. Haya
linde birikmiş karmakarışık intibalar vardı.Bun· 
lan tebellür ettirerek bir mecmu' çıkarmak 
için muhayyile�ini kamçılamak kifi idi." "Eser
de bir çok eşhas vardır. Bunların hiç biri muay
yen bir takım şahsiyetlerin tasviri değildir. Fa
kat heyeti unıumiyesi itibariyle bir çok şahsi
yetlerden istiare edilmiş müteferrik eczadan 
terekküp eden bir mevcuttur. Meseli eserin baş
hca şahsiyetlerinden biri olan Behlül benim 
hususiyetlerini tanıdığım bir iki belki üç genç
ten �oplanmış bir gençti. Firdevs Hamın ve kız. 
lan; hele Nihal ve babası, bunlar da öyle. Vak'aya 
gelince o tamamiyle hayal mahsulüdür. Bir 
kere hayal bu muhtelif şahıslan o vak'amn içi
ne l!ltıp ta yaşatnıağa başlayınca, hele sanatkir, 
vakanuı muhtelif safhalarında şahısların her 
birinde temessül edip onları ayniyle bir sahne 
sanatkin gibi oynatınca artık hikaye canh bir 
levha olarak kendi kendine bir hayat kesbetıniş 
olur, Bu eserin bir takım meziyetleri varsa on
ların başında eşhasın çok olması, ve her biri
nin hususi ve zati bir •yat ile yaşamasıdır.,, 
"Firdevs Hanım, Nihal, Bihter, hele bedbaht 
Beşir, şimdi uzaktan bunları düşünürken hep.. 
sini ayn ayn görüyor zannındayım. Hele Nihal 
ıözleriınin önünde sapsan, süzgün siınaaıyle 
hep Ada çamhklarmda babasının VIUllllda ıılnla.. 
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laşıyor gibidir. Beşir'in öksürüklerini işitiyo-
rum" 1 . 

Bütün bu satırlar, Halid Ziyanın realist, hatta 
natüralist tesirler altında yazılmış romanlar içinde 
ayni zamanda nasıl bir idealizm yaptığını açıkça mey
dana koymaktadır. San'atkar, romanlarının gerçekten 
kuvvetli bir çok tiplerini -Fransız romanlarından değil
kendi muhitinden ve yakından görerek toplamış ve 
onların bir çoklarını tek şahsiyette birleştirerek mey
dana keskin çizgili karakterler koymuştur. Mai ve 
siyah'ın Ahmed Cemil tipi Babıfı.lide hatta son za
manlara kadar yaşayan çok canlı bir tiptir. Eserin 
diğer simaları da ondan daha az tanınmış şahsiyet
ler değildir. Aşk-ı memnu'un, muharriri tarafından 
da canlılıkları ileri sürülen kahramanları o çağlarda, 
Halid Ziyanın bulunduğu muhitlerde ve dağınık in
sanlarda yaşıyorlardı. 

Bu insanlar, belki cemiyetin, geniş zümrelerini 
temsil eden karakterler değildi. Fakat Türkiyede yeni 
yeni beliren küçük zümrelere, matbuat ve salon haya
tına mahsus simalardı ki bunların öylesine kudretli 
bir romancı tarafından tam zamanında tesbit edilişi 
yalnız Türk edebiyatı adına değil, Türk içtimaiyatı 
namına da bir talihtir. San'atkarın romanlarında 
kuvvetli bir teknik ve zengin bir tahlil kudreti göze 
çarpmaktadır. Onun bir kısım romanlarında Gon
court'ların ve bazı eserlerinde Bourget'nin tahlil
ci romanının diğer Fransız romancılarından daha 
ağır basan tesirleri vardır. 

Bir küçük hikaye san'atkarı olarak incelendiği 
zaman, tereddütsüz söylenebilir ki Halid Ziya, bu 
sahada hatta romancılığından kuvvetli, mütenevvi ve 
daha müessir eserler vermiştir. Yine Suud Kemal'e 
yazdığı mektupta ; İkdam'da neşrettiği küçük hika
yeler için; "Küçük hikayeler, Mii ve siyah'tan 
ziyade tesir etti. Bunların tertjbi, inşası, hele 
lisam edebiyat aleminde bir yenilik, bir geliş
me kabilinden sayıldı" diyen san'atkarın, kendi 
hikayeleri hakkında bizzat verdiği bu haber, tamı.
rniyle doğrudur. Halid Ziya, küçük hikaye vadisinde 
romandan daha çok eser vermiş ve hikayelerini hatta 
romanlarından daha sıcak bir lisanla yazmıştır. Onun 
hikaye kitaplarını teşkil eden çok sayıda küçük hika
yelerin mühim bir kısmı, hakiki hayat sahnelerinden 
alınmış intibalarla, hatta Fevziye Abdullah'ın isa
betle dikkat ettiği gibi "kendi hayatından mülhem" 
eserler halinde yazılmıştır 2• 

San'atkar, bu hikayelerinde İstanbul hayatı ka
dar İzmir hayatını da Türk hikayesinde aksettirmeğe 
muvaffak olmuş, hatta Anadolu hayatına da nüfuza 
çalı5mış. ve en mühim olarak bu hikayelerin mevzu 
ve kahramanlarını yalnız salonlardan değil, halk için-

ı Profesör Suud Kemal Yetkin'e, Yetilköy 
1 9/8/ 1 943 tarihiyle yazılan bu mektup 5 Eyliıl 1 943 

tarihli Ulus gazetesinde ne9rolunmu9tur. 
2 Halid Ziya Utaklıgil'in hayabndan mülhem 

küçük hikayeleri, içni Fevziye Abdullah'ın Ülkü mec
muası, sayı 86 daki süze! etüdüne müracaat edilme
lidir. 
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den , mahalle içinden, çeşitli Türk aileleri içinden, 
küçük memur hayatından, sokaktan ve köyden &eç
mek gibi milli ve mahalli hilıayccilik adıııa gerçek ve 
kuvvetli adımlar atmış, hakiki Türk hikayeceliğinin 
temellerini kurmuştur. 

Onun Mahalleye m.evkuf, Dildoş dadı, Raife 
Molla, Altın Nine gibi çok kuvvetli hikayelerinde 
İstanbul ve İzmirdeki aile ve mahalle hayatının iyi 
dikkat edilmiş simaları daha doğrusu yine muhtelif 
tiplerden birleştirilmiş, keskin çizgili karakterleri vardır. 
Keklik İsm.ail hikayesi, İzmir delikanlısının tipidir. 
Kar yağarken de İstanbul sokaklarının, İstanbul'daki 
sokak çocuklarının canlı ve hazin macerası görünür. 
Alinin arabası, İstanbul'a hizmetçilik yapmaya ge
len Anadolu köylüleri vasıtasiyle nüfuz edilen köy ve 
köylü hayatının yine hazin ve canlı macerasıdır. 

Şadan'ın gevezelikleri, muharririn 1889 Paris 
sergisi dolayısiyle yaptığı bir Paris seyahatinin inti
balariyle yüklüdür. 

Halid Ziya, hikayelerini romanlarına nisbetle 
daha sade ve tabii bir dille yazmış ve bu hikayelerin 
ifadesine ; onları çok kere bir hamlede bitirmemizi 
mümkün kılan ; sıcak ve sürükleyici bir heyecan dili 
vermeğe muvaffak olmuştur. İçinde yaşadığı muhitin, 
görüp tanıdığı insanların, gezip gördüğü yerlerin can
lı tabloları olan bu hikayeler, ne ölçüde kuvvetli müşa
hedelere dayanan, realist mahsullerse, muharririn ken
di hayatını, kendi şahsıyetini, kendi hislerini ifade 
eden taraflariyle de hemen o ölçüde romantik vasıf
lara maliktir. Aynı vasıflar, zengin ruh tahlillerinin 
katılmasıyle Halid Ziyanın başarılı romanlarının da 
ana karakterleri arasındadır. Halid Ziyanın küçük 
hikayelerinde Bourget ve Goncourt'ların yanında 
A. Daudet'nin de örnek ve tesirleri vardır. 

* 

Eserleri Servct-i Fünun edebiyatının 
en velud bir san'atkarı olan 
Halid Ziyanın altmış cilt tu

tarındaki eserlerine, bu eserlerin neşredildikleri yer 
ve tarihlere dair etraflı bir liste, Aylık Ansiklopedi'nin 
12'nci sayısında Ali Canib Yöntem tarafından neşro
lunmuştur. 

San'atkarların Hizmet gazetesinde tefrika edilen 
Sefile adlı ilk romanı ve Sabah gazetesinde yayın
lanan Nesl-i Ahir isimli son romanı, kitap haline 
konulmamıştır. Onun Nem.ide, Bir ölünün defteri 
isimli romanları önce İzmirde (1891) neşredilmiş, 
ikinci tabı'ları (1943-44) te İstanbulda yapılmıştır. 
Ferdi ve şürekası adlı romanı 1896 da İzmirde ya
yınlanmış, ayni eserin Mehmed Rauf tarafından pi
yes haline getirilen bir şekili İstanbul' da intişar etmiştir. 

Halid ziyanın en güzel romanları olan Mai ve 
siyah, Aşk-ı m.em.nu' ve Kırık hayatlar, Servct-i 
Fünunda tefrika edilmiştir. Bunlardan Mai ve siyah, 
Ahm.ed Cem.il isimli meşhur kahramanının şahsı
yetinde faziletli aşk ve san'at hulyalarıyle yaşar ve 
çalışırken, içinde bulunduğu muhitin ve bilhassa Ba
bı.alideki neşriyat hayatının kırıcı hadiseleri arasında 
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ziyan olan Türk san'atkarının romanıdır ki  müellifi
nin de kabul ettiği gibi esas kahramanının etrafında 
toplanan ikinci derecedeki Babıali tipleriyle daha 
canlı ve daha kuvvetli bir eserdir. 

San'atkarın şaheseri diye kabul edilen Aşk·ı 
nıem.nu'da Boğaziçi yalılarında başlayan yarı ala
franga bir hayatın, masum aile muhitlerinde yaptığı 
hırpalayıcı tesirlerin hikayesi vardır. Gerek kuvvetli 
ruh tahlilleri, gerek realist roman tekniği bakımından 
diğerlerinden daha ustalıklı bir san'at eseri halinde 
yazılan Kırık hayatlar .ise sansür tarafından hırpa
lanan yerleriyle ve Servet-i Fünunun kapatılışı yüzün
den yarım kalan intişariyle o tarihlerde layık olduğu 
ehemmiyetle incelenmemiştir. Yine bir aile hayatı 
ve aile sarsıntısı mevzuu etrafında toplanan bu roman, 
muharririn en dikkate değer eserlerindendir. Muhar
rir, Kırık hayatlar'ı diğer romanlarındaki süslerden 
uzak, daha sade bir eser halinde yazmak için bilhassa 
çalışmıştır. .  Kırık hayatlar, ancak 1924 de kitap 
halinde neşrolunabilmiş, dil bakımından sadeleştiril
miş tab'ı ise 1944 te yayınlanmıştır. 

Halid Ziyanın büyük hikayeleri ; Bir muhtıra
nın son yaprakları (1890), Bir izdivacın tarih-i 
muaşakası (1890), Bu muydu (1898) ve Heyhat 
isimli eserleridir ki sonuncusu bir matbaa yangınında 
ziyan olmuştur. 

Fakat bu büyük Servct-i Fünun muharririnin 
daha velud olduğu saha, küçük hikaye nev'idir. Ha
lid Ziyanın küçük hikayeleri, Bir yazın tarihi ( 1900), 
Solgun dem.et (1901), Bir şi'ir-i hayal ( 1915),  Se
pette bulunmuş (1920), Bir hikaye-i sevda (1922), 
Aşka dair ( 1934), Hepsinden acı ( 1934), Onu bek
lerken ( 1935) , İhtiyar dost ( 1937) ve Kadın pençe
si (1939) isimli kitaplarda toplanmıştır. Bunlardan 
ilk üçünün sadeleştirilmiş tabıları vardır. 

Onun nesirle şiir tecrübeleri, Mensur şiirler 
( 1891) ve Mezardan sesler ( 191 1 )  isimli kitapların
da yayınlanmıştır. İlmin, fennin çeşitli sahalarındaki 
kültür arttıcı çalışmalarının verimleri ise Ham.il ve 
vaz'ı ham.il (1890), Mebhasü'I kıhıf (1892), İlnı-i 
sim.ya (1895), Hesap oyunları (1892), Bukalenıun-ı 
kim.ya (1892), Kanun ve fenn-i vilade (1895) gibi 
küçük ve şüphesiz bir tecrübeden ileri geçememiş bir 
takım eserlerdir. 

San'atkar İstanbul Darülfünunundaki Avrupa 
edebiyatı müderrisliğine ait takrirlerini de. Fransız 
edebiyatı dersleri ( 1913),  İspanyol edebiyatı 
( 1913),  Alman tarih-i edebiyatı (1914), Latin ti
rih-i edebiyatı ( 19 15) ,  Yunan tarih-i edebiyatı 
( 1914),  ismi altında neşr�tmiştir. Bu eserler, Hamid 
Sa'di tarafından taş basmas1yle yayınlanmıştır. 

Halid ziyanın Garptan Şarka seyyale-i edebi
ye isimli diğer bir kitabı 1897 de neşrulıınmuştur. Bun
lardan başka Nakil isimli dört ciltlik fı ansızcadan 
tercüme hikayelerden mürekkep eseri (1894-95) yıl
larında tamamlanmıştır. Ayrıca Fransızca nıual. 
linıi, Tuhfe-i letiif gibi eserleri Kenarda kalnıış 
isimli makale ve musahebelerden mürekkep bir kitabı ; 
Küçük fıkralar isimli hikaye ciltleri, San'ata diir 
adlı iki ciltlik "musahcbc ve tenkitler" i ( 1938-1939) 
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bulunan Halid Ziyanın Füruzan ( 1918), Kabus 
( 1918) ve Fare ( 1926) adında üç tane de tiyatro tec
rübesi vardır. Bunlardan Füruzan ve Fare Fransız
cadan adapte edilmiştir. 

Halid ziyanın hayatının son zamanlarında ha
tırat edebiyatına merak salması, edebi hayatımız ve 
edebiyat tarihimiz için çok faydalı eserler hazırlama
sını sağlamıştır. San'atkar kırk yaşına kadarki haya
tını Kırk yıl isimli beş ciltlik bir eserde toplamış, daha 
sonraki hatıralarını da Saray ve Ötesi adiyle ve üç 
ciltlik diğer bir eser halinde neşretmiştir. Bu hatıra
lar serisini Bir acı hikaye adı ile yayınladığı son bir 
kitap tamamlamıştır. Bu eserde oğlu Halil Vedad'ın 
ölümü dolayısiyle duyulan baba ıztırabının da hika
yesi vardır. Muharririn içinde yaşadığı edebi ve tarihi 
çağlara dair çok kıymetli görüşleri ve hatıraları ihtiva 
eden bu eserlerin intişarı 1936 da başlamış ve 1942 de 
tamamlanmıştır. Bütün bu edebi faaliyetlerin çok 
yakın tarihlere kadar devam etmiş olmasına rağmen 
Halid Ziyanın hakiki hüviyeti ve Türk edebiyatı ta
rihindeki sarsılmaz mevkii, Servet-i Fünunun intişarı 
yıllarında yazdığı roman ve hikayelerle teessüs etmiştir. 

Mehmed Rauf 
(1874-1931) 

* 

Daha Edelıiyat-ı Cedide'nin 
teşekkülünden önce Garb 
Edebiyatından hikaye kül
türü alarak, Halid Ziya'nın 
İzmirdeki neşriyatını adım 

adım takibederek yetişen diğer bir Scrvet-i Fünun ro
mancısı da Mehıned Rauf'rlur. Halid Ziya te'siri, 
bu san'atkarın eserlerindt uzun miiddet devam etmiş-

Mebmed Rauf Bey 
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dir. Bununla bcdber ivichmed Rauf'un eserlerini 
ören, dil ve san'at unsurlarında Halid Ziya'dan esaslı 
farklarla ayrılan özellikler de vardır. Onun eserleri 
Halid Ziya'ya nispetle, sade fakat zaif bir Türkçe ile 
yazılmıştır. Roman ve hikayelerinin sahifelerini dol
duran arzu ve özleyiş dolu hadiselerse -umumiyetle
hararetli aşk, kadın ve ihtiras maceralarıdır. 

(Mehmed Rauf İstanbul'da doğmuş ilk tahsilini 
Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde yapmış, sonra da 
Bahriye mektebinde okumuştur. İyi Fransızca ve İn
gilizce öğrenmiş, memuriyet hayatına Girid'de Staj
yer olarak başlamıştır. Bir aralık Almanya'da Kiel 
kanalının açılmasında vazifeli olarak bulunmuş, daha 
sonra İstanbul'da Tarabya sefaret gemilerinin irtibat 
zabitliğini yapmıştır. Daha 1 6  yaşında iken yazdığı 
bir lıik<lyesini Halid Ziya'nın İzmir'de çıkardığı Hiz
met gazetesinde neşretmiş daha sonra yine Halid ziya'
nın delaletiyle Servet-i Fünun ailesine katılmıştır. Meş
rutiyetten sonra Bahriye subaylığını bırakarak kendini 
tamamen edebiyata vermiştir. 

Mehmed Rauf'un gençliği 

Hikayeler, Romanlar yazmış Mehisin gibi Süs 
gibi daha çok kadınlarla alakalı yazılarıyla bir nevi 
kadın mecmuası sayılacak mecmualar neşretmiştir. 
Hayatının son yıllarını yoksulluklar ve hastalıklar 
içinde geçiren Rauf, 1931 de Cerrahpaşa hastahane
sinde Ölmüştür.) 

Tıbkı Halid Ziya gibi mensur şiirler, hikayeler 
ve tahlil romanları yazan Mehmed Rauf'ın kadınlara 
karşı derin bir zaafı ve mütevali aşk maceraları vardır. 
Onun hikaye ve romanlarında kendi hayatından kuv
vetli akisler görülür. Bu romanlar, ekseriyetle bizzat 
yaşadığı ve yaşamak istediği maceraların hikaye ve ro
man mimarisiyle birleştirilmiş ve çeşid çeşid kahraman
ların şahsında hayat bulmuş birer in'ikasıdır. San'at
kar, aşk ve arzu hayatını ; en temiz ve ma'sumundan, 
en kirli ve günahkarına kadar ; insan içine çıkabilecek 
veya çıkamıyacak eserler halinde durmaksızın yazmış, 
pek az istisnalarla hep aym mevzu'a dönmekten hu
slısi bir zevk almıştır. 

Fakat Rauf'un şöhretini temin eden en mühim 
eseri Eylül'dür. Eylül.'ün mevzuu kısaca şöyledir : 

"Süreyya ile Suad babalarının Bakırköyün
deki bağında aile içinde sakin bir hayat geçiren 
birbirlerine bağlı bir kan kocadır. Her yaz bu 
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"Taş ocaklarına" gelip patladığından şikayet 
eden kocası Süreyya'ya bir süpriz yapmak is
teyen Suad, kendi babasından aldığı para ile 
Boğaz içinde yazlık bir ev kiralar. Suad, kocası
nın arzusunu yerine getirebilıniş olmaktan çok 
ıneınnundur. Bu işe Süreyyi'nın yakın akraba
sı olan Necib'de yardım etınişdir. Karı Koca 
yalı'ya taşınır. Necib'de sık sık gelerek aileye ar
kadaşlık etınektedir. Süreyya hergün sandalla 
denize çıkıyor, fakat Suad denizden rahatsız 
olduğu için bu gezintilere iştirak edemiyor. Ne
cib, Suad'i vefası, kadınlığı ve şefkati bakımın
dan çok takdir ederken, bir gün bu takdirin 
derin bir aşka tahavvül ettiğinin farkına varıyor. 
Nihayet Necib'in büyük bir üınidsizlik içinde 
itiraf ettiği asla kirlenıneıniş olan bu aşkın 
hikayesi olan Eylül'de, bu hadisenin Suad'ın ru
hunda uyandırdığı endişeler azablar inceden 
inceye tahlil ve tasvir edilıniştir. Bu i'tiraf üze
rine çıkmaza giren vak'a Suad le Necib'in bir 
yangında alevler içinde kalmalarıyla biter. 

Böylece Eylül romanı : Basit bir vak'a etrafında 
aşkın en ma'sumunu tahlile veya aşkı ma'sum bir ha
le koymaya çalışan bir anlayışın hikayesidir. 

Bu eserde, gönlünü bir arkadaş karısına kaptıran 
erkekle, kocasının arkadaşını sevmek zorunda kalan 
bir kadının, vicdanlarını kirletmeksizin yaşamaya ça
lıştıkları memnu' ve zorlu bir aşkın kuvvetli tahlil
leri yapılmış ve eser, visal ile kirletilmemek için, adeta 
kahramanlarının ruhundan ateş almış hissini veren 
bir yangınla ve her iki sevgilinin alevler içinde kalma
larıyle nihayetlendirilmiştir. Dil örgüsü bakımından 
zayıf olmasına rağmen bu eser, kendi çağının ve Ser
vet-i Fünun romanının sayılı muvaffakıyetleri arasın
dadır. Yine Böğürtlen gibi romanlarında aşkı, ahlak
la süslemeğe çalışan muharririn diğer eserlerinde Ey
lül ölçüsünde bir temizlik, hele roman san'atı bakı
mından Eylul derecesine ulaşmış bir başarı yoktur. 

Mehmed Rauf, Halid Ziya tarzı mensur şiirle
rinin en güzellerini Siyah inciler isimli eserinde top
lamıştır. Ferdi-yı garaın, Genç kız kalbi, Karan
fil ve yiseınin, Son yıldız, Halis gibi eserleri, diğer 
tanınmış romanları arasındadır. İhtizar, Aşıkane, 
Son eınel, Menekşe, Bir aşkın tarihi, Hanımlar 
arasında, Üç hikaye, Pervaneler gibi, Kadın 
isterse, gözlerin aşkı, Eski aşk geceleri, İlk te
mas İlk zevk, Bin bir buse gibi eserleri de küçük 
ve büyük hikayelerini topladığı hikaye mecmualarıdır. 
Halid Ziya'nın Ferdi ve şürekisı'nı piyes haline ko
yan Mehmed Rauf'un ayrica Cidal, Pençe, Sansar, 
Yağmurdan doluya gibi tiyatro eserleri de vardır. 

Hüseyin Cahid 
(1875-1957) 

* 

Servet-i Fünun cereyanının 
nesir, hikaye roman ve bilhas
sa tenkid vadisinde eserler 
vermiş diğer mühim bir si-
ması aa, Meşrutiyetten sonra, 

Tanin gazetesindeki siyasi neşriyatiyle daha devamlı 
bir alaka toplayan muharrir, Hüseyin Cihid'tir 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

H üseyin Cahid Bey 

(İstanbullu bir aileye mensup olan Hüseyin Ca
hid Balıkesirde doğmuş, ilk tahsilini Serezde, orta ve 
yüksek tahsilini İstanbulda yaparak, Mülkiye mekte
binden mezun olmuştur. \'efa, Mercan idadilerinde 
muallimlik, Mercan idadisi müdürlüğü gibi maarif 
hizmetlerinde bulunmuş, Mektep, Servet-i Fünun 
mecmualarında çalışmış, l\1eşrutiyctten sonra, Tev
fik Fikret ve Hüseyin Kazım'la birlikte Tanin ga
zetesini tesis ederek siyasi hayata atılmıştır. İstanbul 
Mebusu, Meclis-i Mebusan Reisi, Düyun-ı umumiye 
dayinler vekili olmuş, bütün bu vazifeleriyle Türkiye
ye'nin siyasi haytaında tesirli ve hareketli bir rol oy
namıştır. 

Mütareke yıllarında, -İttihadçı olduğu için- İngi
lizler tarafından Maltaya sürülmüş, burada üç yıl 
kalmış ve eserler tercüme etmiştir. Cumhuriyet dev
rinde, yine bazı siyasi sebeplerle İstiklal mahkemele
rine çağırılmış, bir aralık siyasi hayat ve neşriyattan 
uzak tutulmuştur. Siyasetten uzak kaldığı bütün za
manlarını ilmi, fikri kitaplar tercüme etmekle ge
çirmiş, tek başına Fikir hareketleri adıyle fikri 
- edebi zengin bir mecmuayı yıllarca neşretmıştır. 
Nihayet tekrar siyasete dönmüş, yine Tanin gazete
sini neşre başlamış ve Büyük millet meclisine Halk 
partisi millet vekili seçilmiştir. Türkiyenin en yaş
lı ve gösterişli gazetecisi olarak Basın birliği reis
liğine seçildi. 1948 den itibaren Ulus gazetesi baş
yazarlığı vazifesini gördü ve 1 957 de bu vazifede 
iken öldü. 

Hüseyin Cahid, daha Servet-i Fünun cereya
nından evvel, bilhassa Ahmed Midhat Efendinin te
lif ve tercüme romanlarını okuyarak, hikaye ve roman 
yazmaya başlamış, bu arada Nadide isimli bir de 
roman neşretmiştir. Fakat idadi ve Mülkiye mektebi 
sıralarında en çok kendi gayretiyle öğrendiği fransız
casını ilerletirken okuduğu Fransız edebiyatı eserleri 
onun üzerinde daha kuvvetli ve daha devamlı tesir 
bırakmıştır. Hüseyin Cahid, Servet-i Fünun sütunla
rında ve kuvvetli bir Fransız edebiyatı te�iriyle nesir
ler, hikayeler yazmış fakat bu edebi cereyan içinde 
o, daha çok bir münekkid sıfatiyle tanınmıştır. Mu
harrir, bir taraftan Servet-i Fünunun, Muallim Naci 
devrinden kalan muarızlarına çok cesur cevaplar ve
rerek, yeni edebiyatın en atak bir müdafii kesilmiş, bu 
arada Edebiyat-ı Cedidecileri dekdanlıkla itham eden 
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Ahmed Midhat Efendi ile d e  şiddetli münakaşaları 
olmuştur. Diğer taraftan Avrupa edebiyatına dair bazı 
tetkik yazıları yayınlamış; bilhassa büyük Fransız 
münekkidi Hippolyte Taine'in Türkiyedeki hayran
ları arasına katılarak, onuı. san'ata dair fikirlerini 
Türk edebiyatına tanıtmak yolunda gayret sarf etmiştir. 

Muharririn 1910  da intişar eden :Kavgalarım 
isimli meşhur eseri, Servet-i Fünun yolundaki mü
cadele ve münakaşalarının ; yine Servet-i Fünun sü
tunlarında neşrolunan Hikınet-i bedayi'ye dair baş
lıklı makaleleri de -esası, Hippolyte Taine'den alın
mış- san'ata dair araştırmalarının mahsulüdür. 

Hüseyin Cahit, Servet-i Fünun muharrirleri içinde 
edebi zevk ve kültürünü -tamamiyle- Fransız edebi
yatına borçlu olmak gibi hususi bir mevkie sahiptir. 
Onun : "Bütün kültürümü Garba ve bilhassa 
Fransaya borçluyum: Üzerimde Şark eserle
rinin biç bir tesiri olmadı. Arabça ve acemce 
tahsilimiz zaten pek noksandı. O lisanlarda 
yazılmış bir şeyi okuyamazdık. Eski ve yeni 
Türkçe eserlere de veda' etmiştim, Çocukluğum
da anlamadan okuduğum Divan edebiyatından 
da uzaklaşınıştım. Şiir için kendimde ufak bir 
istidat bile hissetmiyorum. Binaenaleyh, diye
bilirim ki gençliğimdenberi ne okumuşsam 
Fransızcadır, ne öğrenmişsem o menba'dan 
gelmiştir 1." gibi sözlerinde, hemen bütün Servet-i 
Fünun nesrindeki Fransız kültürü tesirlerinin karak
teristik bir i'tirafı vardır. 

San'atkar, Servet-i Fünun devrinde yazdığı hi
kayeleri Hayat-ı muhayyel isimli bir eserde topla
mıştır. Onun Hayat-ı muhayyel isimli hikayesi, Ser
vet-i Fünuncuların Yeni Zelanda'da yaşamayı tahay
yül ettikleri yepyeni bir hayatın tasavvurlarından doğ
muştur. Yine bu devirde Hayal içinde adlı bir roman 
yazan muharririn bu romanı da, gerek lisanının sade
liği, gerek yaşanılan bir hayattan alınan sahneleriyle, 
devrin en realist mahsullerinden biridir. Muharir, yi
ne hakiki hayat sahneleri karşısındaki bir kısım inti
balarını da bir takım nesirler halinde tespit ederek 
bunları Hayat-ı hakikiye sahneleri adiyle neşret
miştir. 

Hüseyin Cahid'in bir karikatürü 

Hüscyi.� Cahid: Edebi hatıralar. S. 32. 
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Hüseyin Cahid'in lisanı, bütün Servet-i Fünun 
muharrirleri arasında dikkati çekecek kadar sade ve 
yapmacıksız bir dildir. Bu dil sadeliğinde onun Fran
sadan mülhem edebi anlayışları ölçüsünde, arabça ve 
acemcedeki vukufsuzluğunun da ehemmiyetli bir te
siri vardır. Bizzat Hüseyin Cahid, bu sadeliğin sırrını : 
"Raufun, benim bu sadeliğimiz, doğrusunu is
terseniz, cehaletimizden ileri geliyordu. Cenabın 
Arabçasını, Fikretin kaamusunu bize veriniz, 
bak neler yazardık", "En cahili Rauf ile bendim. 
Bundan dolayı Türkçe yazardık", gibi cümleleri 
ile tesbit etmiş bulunmaktadır 2• 

Fakat Hüseyin Cahidin, bütün bunlardan daha 
zengin bir yazı faaliyeti, 1908 den sonra, bilhassa Tanin 
gazetesinde giriştiği siyaset sahasında olmuştur. Ta
nin'deki siyasi makalelerindenberi Cahit, Türkiyenin 
en vclı'.ıd, en tesirli ve en kolay yazar bir gazetecisi 
diye tanınmıştır. Bu siyasi makaleler, hazan ona 
parlak durumlar kazandırmış, hazan da hayatını sar
sıntılara, hatta tehlikelere maruz bırakmıştır. 
Bir aralık, kendi devri için faydalı bir Sarf ve nahiv 
kitabı da yazan muharririn diğer zengin bir faaliyeti 
de tercüme sahasındadır. Onun, Servet-i Fünun say
falarında bilhassa Pierre Loti'nin İzlanda balıkçısı 
tercümesiyle parlak bir istikbal va'deden bu tarz ça
lışmaları gittikçe gelişmiş ve edebiyatımız muhtelif ve
silelerle Hüseyin Cahidin kaleminden güzel tercüme
ler kazanmıştır. Maltada sürgün bulunduğu sıralarda 
başladığı geniş bir tercüme faaliyeti de Oğlumun 
kütüphanesi ismi altında neşrolunan kitaplarla so
na ermiştir. Bu kitaplar içinde tarihe, terbiyeye içti
maiyata dair çeşitli eserler vardır. Onun �iyasi neş
riyattan uzak kaldığı Cumhuriyet yıllarında tek başına 
neşrettiği Fikir hareketleri mecmuası da yine büyük 
bir faaliyet mahsulüdür. Bu mecmuada Cahit her 
hafta, bir mecmua dolusu yazı neşretmiş, muhtelif 
devlet rejimlerine dair yazılar tercüme etmiş, günün 
edebi neşriyatını dikkate değer bir ısrarla incelemiştir. 

Muharririn, İstanbulun daha bir çok mecmua 
ve gazetelerinde hazan ayni zamanda yazılmış pek 
mütenevvi yazıları, makale ve müsahebeleri, hatıra
ları ve seyahat notları vardır. Muharrir, Yedigün 
mecmuasında da devamlı olarak, yıllarca başmakale, 
makale, seyahat ve hatırat notları yayınlamıştır. Hü
seyin Cahit, bir kısım hikayelerini Niçin aldatırlar. 
ınış adı altında toplamış, edebiyata dair en mühim 
hatıralarını Edebi hatıralar (1935) isimli bir kitap
ta neşretmiştir. En güzel edebi tercümeleri İzlinda 
balıkçısı ile, Anatole France'tan : Allahlar susa
ınışlardı, Annie Vivanti'den : Yırtıcılar, Tullio 
Murri'dım : Kürek cehennemi gibi eserlerdir. 

* 

Servct-i Fünun edebiyatına nesirler, hikayeler 
yazan bilhassa Haristan ve Gülistan isimli eseriyle 
bu edebiyata katılan diğer bir san'atkar da Ahmed 
Hikınet'tir. Ancak bu sanatkar farsça lı'.ıgatlerden 

Edebi hatıralar. S. 1 33. 
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kelimeler seçerek, Avrupai bir edebiyat vücuda getir
mek hatasından çabuk kurtulmuş ve milli edebiyat 
faaliyetleriyle yakından ilgilenerek Türkiyenin milli 
edebiyat cereyanında unutulmaz bir vazife almıştır. 
Onun, Türk dilinin sadeleşmesi, millileşmesi ve Türk 
edebiyatının kendi fazilet ve kahramanlıklar tarihin
den heyecan alması yolundaki edebi hareketlerinden 
ileride milli edebiyat cereyanı bölümünde bahsolu
nacaktır. 

Servet-i Fünun sayfalarında Ahmed Hikmetten 
başka mesela Safveti Ziya gibi daha bazı imzalar, 
muhtelif eserler vermişlerdir. Saffeti Ziya'nın, o de
virdeki Beyoğlu sosyetesi hayatından bazı realist sah
neler nakleden Salon köşelerinde isimli bir romanı 
Servet-i Fünun sayfalannda tefrika edilmiş ve muhar
rir bu eserinden ziyade, eserin Servet-i Fünunda tef
rika edilişiyle şöhret kazanmıştır. 

Saffeti Ziya gibi, ayni mecmuada neşriyat ya
pan daha bir kısım imzalar da ekseriya Halid Ziya 
nesrinin kuvvetli takıb ve taklidcisi olmaktan ileri 
gidememişlerdir. 

Servct-i Fünun'un 
Yıkılışı 
(1901) 

* 
İşte en belli başlı 
san'atkarlarının Ser
vet-i Fünun yılların
daki ve bu yıllardan 
zamanımıza kadarki 
hayat, hareket ve eser
lerinden kısaca bah

settiğimiz, Servet-i Fünun edebiyatı, devamlı bir ce
reyan olarak, uzun bir hayata sahip olamamıştır. Fa
kat Servet-i Fünunun yıkılışı, edebi bir kısırlığın eseri 
değildir. Avrupai Türk edebiyatının bu en zengin 
edebi cereyanı, ayni edebiyata. içten ve dıştan vuru
lan bir takım darbelerle yıkılmıştır. Fikret - Halid 
Ziya mektebi mensuplarından, Servet-i Fünun mec
muasında toplu bir halde çalışmaları altı yılı doldura
mamıştır. Edebiyat-ı Cedideciler, bu zaman içinde 
bazan birbirlerini darıltmış, bazan muarızlarını lü
zumundan fazla tahrik etmiş ve hiddetlendirmiş, 
en mühimmi, bir takım beceriksiz hareketler ve kapris
ler yüzünden sarayın hiddetini davet etmişlerdir. 

Edebiyat-ı Cedideyi sarsan diğer mühim bir dar
be, o tarihlerde geniş bir halk kütlesi tarafından hala 
tutulan ve sevilen halkçı muharrir Ahmed Midhat'ın 
-kısa bir zaman için dahi olsa- onlara muarız bir vazi
yet alışıdır. Servet-i Fünuncuların dil bakımından 
halka hitaptan uzak kalmaları, eserlerinde milli ve 
mahalli renklere kafi bir yer vermeyişleri, velhasıl 
lüzumundan fazla Garpçı oluşları Ahmed Midhatın 
onları Dekadanlar diye sıfatlandırmasına sebep ol
muştur. Bütün kıymet vermez gibi görünmelerine rağ
men, bir zaman kendilerine yazı ve san'at hevesi ver
miş olan bu meşhur muharririn Edebiyat-ı cedideci
lere cephe alması, bu edebiyat mensuplarını esaslı 
bir şekilde sarsmıştır. Edebiyat-ı Cedideciler hemen, 
ayni sebeplerle, romancı Hüseyin Rahıni'nin ve Ah
med Rasiın'in de kısmen haklı ve kuvvetli itirazları
na hedef olmuşlardır. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Buna mukabil, devamlı bir surette ve tamamiy
le haksız olarak da Malumat gazetesi sahibi Baba 
Tahir'in hücumlarına maruz kalmışlardır. Baba 
Tabirin bu hücumları hemen sadece satış rekabeti 
gibi hasis bir sebepten ileri geliyordu. Fakat bu adam 
saray tarafından himaye edilmeyi bildiği için Servet-i 
Fünun hareketlerine engel olmak imkanlarını bulu
yordu. 

Bu edebi cereyanı içeriden sarsan sebepler ise, 
daha ziyade Tevfik Fikret'in hemen bütün arkadaş
larını gücendirecek dereceyi bulan geçimsizlikleri 
idi. Halid Ziyanın bulduğu bir tabirle melekane bir 
beşeriyet hülyası içinde, etrafındaki her hadiseyi 
kendi içinin istediği şekilde görmek istiyen Fikret, 
arkadaşlarını en umulmıyacak sebeplerle gücendiri
yor, hatta Servet-i Fünun'dan uzaklaşacak bir hale 
getiriyordu. Ahnıed Reşid'le Ali Ekrem'in Servet-i 
Fünunu bırakarak Malumat gazetesine geçecek de
recede küstürülmeleri böyle bir sebepten ileri geldiği 
gibi ; Tevfik Fikret'in Hemşirem için şiiriyle, eniş
tesine karşı yaptığı zalim hücumlardan sonra Ahmed 
Hikmet de -bütün müsamahakarlığına rağmen- artık 
Fikret'ten kaçmaya başlamıştı. (Fikretin eniştesi Refik 
Bey, Ahmed Hikmetin ağabeyisiydi.) 

Bununla beraber, saray işe karışmasaydı, bütün 
bunlar Servet-i Fünunu yıkabilecek ölçüde birer se
bep değildi. Edebiyat-ı Cedide, gittikçe kuvvetlenen 
bir san'at cereyanıydı. Fakat sarayın matbuat müna
kaşalarından kuşkulanması, bilhassa matbuatı kont
rol eden kimselerin müşkül duruma düşmekten kork
maları gibi önüne geçilmez aksilikler, Servet-i Fünuna 
dolanmaya başladı. Bilhassa her manaya çekilecek 
kelimelerle örülmeğe pek elverişli olan "nazım" hid
deti çekiyordu. O kadar ki bir gün saraydan gelen bir 
emir, matbuatta her türlü manzum yazıyı yasak etti. 
Bu beklenilmez hadise, Servet-i Fünun şairleri için, 
hakiki bir darbe oldu. Hadise, bilhassa Fikretin bozul
maya amade olan sinirlerini altüst ederek, onun bazı 
arkadaşlarını daha gücendirmesine ve en mühimmi 
bizzat kendisinin Servet-i Fünundan çekilmesine yol 
açtı. Edebiyat-ı Cedide, "şurasına burasına iğne batı
rılmış bir balon gibi 1 " birdendire söndü. Hele Hü
seyin Cahidin Fransızcadan tercüme ettiği "Edebiyat 
ve hukuk 2 "  başlıklı bir makalenin intişarı, sarayı 
büsbütün hiddetlendirdi: "Fransızlar gibi, kırallarıru 
idam edecek dereceye varmış bir milletin fikirlerini 
memlekete sokarak halkın hissiyatını bozmak istiyen" 
bu muharrirlerin şiddetie cezalandırılması için bir 
ferman çıktı. 

Servet-i Fünun mecmuası gerek mecmua sahibi 
Ahmed İhsanın, gerek mecmuayı Fikretten sonra ida
reye başlayan Hüseyin Cahidin aleyhine hükumet 
tarafından açılan bir dava ile 7 Teşrinievvel 1901 de 
kapatıldı. Adil bir mahkeme karariyle 22 Teşrinisani 
1901 de tekrar intişara başladığı zamansa, o, artık 
edebi bir mecmua değildi. 

Halid Ziya. Kırk yıl. Cilt: 5. S. 70. 
2 Bakınız Hüseyin Cahid. Edebi hatıralar. S. 
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Servet-i Fünôn Devrinde 

P O P Ü L E R  E D E B İYAT I N  D EV A M I 

Tanzimat edebiyatı yıllarında, bir ömür boyu, 
halk için çalışan, büyük ve velıid muharrir Ahmed 
Midhat Efendinin açtığı popüler Türk edebiyatı 
çığın ; on dokuzuncu asır sonunda ve Servet-i Fünun 
cereyanı dışında yeni ve mühim simalar yetiştirmiş
tir. Edebiyat-ı Cedide muharrirlerinin ekseriya, salon 
hayatı yaşayan insanların maceralariyle alakadar 
olmalarına mukabil, bu yeni şahsiyetler, hemen mün
hasıran halkın hayatiyle ilgilenmiş ve geniş bir halk 
seviyesine hitap eden eserler vermişlerdir. Gerçi Ser
vet-i Fünun devrinin popüler san'atkarlan, tamamiy
le Ahmed Midhat Efendi gibi, ilınin, fennin, felsefe 
ve edebiyatın her şubesinde yazılar yazarak ; çok dağı
nık ve dağınık olduğu ölçüde edebi değer bakımından 
düşkün seviyeli eser!P.r vermek yolunu tutmamışlardır. 
Yeni muharrirler, hemen yalnız edebiyatçıdırlar, ve 
edebiyatın da -ekseriya- roman, hikaye, fıkra ve mu
sahabe gibi muayyen bölümleri dahilinde çalışmışlar
dır. 

Yine bu muharrirlerin halk hayatına inişleri de; 
kadrosuna hakiki Türk halkını, yani bütün Türkiye 
halkını alan ; geniş ölçüde bir halkçılık manasında 
anlaşılmamalıdır. Bu, ancak İstanbul ahalisini tanı
yan ve İstanbul'un orta halli veya fakir halkına ait 
evlerde ve arka sokaklarda yaşanılan hayatın iç alemi 
ile ilgilenen bir halkçılıktır, ki o çağların umumi edebi 
havası içinde böyle bir ilginin de hakiki bir kıymeti 
vardır. 

Edebiyat-ı Cedidenin roman ve hikaye alanında 
çalışan san'atkarlarından Halid Ziya gibi, Hüseyin 
Cahit gibi en mühim muharrirler üzerinde; geçici 
bir başlangıç çağı dahi olsa; Ahmed Midhat Efendi
nin heves verici bir tesiri olduğunu biliyoruz. Ayni 
çağların Servet-i Fünun dışında kalan popüler muhar
rirleri de yine Ahmed Midhat Efendiden kuvvet ala
rak san'at sahasına atılmış, fakat eserlerindeki edebi 
değer bakımından Midhat Efendiden daha üstün bir 
seviyeye yükselmişlerdir. Bu yükselişte Türk edebiya
tındaki Umumi tekamülün rolü olduğu gibi, yeni mu
harrirlerin, yukarıda işaret ettiğimiz şekilde Ahmed 
Midhat Efendi kadar dağınık faaliyetli birer san'atkar 
olınayışlarının da şüphesiz esaslı bir tesiri vardır. 

* 

Hüseyin Rahmi 
Gürpınar 
(1864 - 1 944) 

Çok sayıda yazdığı ro
manlarla, İstanbul hal
kının iç mahallelerdeki 
hayatını ve bu hayatın 
karakteristik tiplerini, 

tipik vak'alarını, keskin çizgilerle karikatürize eden 
Hüseyin Rahmi; eserlerinin bu vasıflarıyla, zengin 
ve popüler bir şöhretin sahibidir. Bu romancının Ser
vet-i fünun karakterine tamamen aykırı olan çalışma
ları ; Edebiyat-ı cedidenin aristogradlığına mukabil, 
geniş halk gurublarına hitab eden, samimi ve popüler 
yazıları ; bilhassa Türk halkı arasındaki ananevi komedi 
zekasını hareketlendiren güldürücü hayat tabloları, 
şöhretinin başlıca amillerindendir. 

(Hüseyin Rahmi, Plevne savaşına katılan ve Er
zurum müstahkem mevki kumandanı iken ölen hün
kar yaveri Mehnıed Said Paşa'nın oğludur. Annean
nesinin eski İstanbul evlerinin tipik bir örneği olan 

Hüıeyin Rahmi Gürpınar 
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Aksaray'daki konağında büyüdü. İlk tahsilini Ağa
yokuşu mahalle mektebinde yaptı, sonra Mahmudiye 
Rüşdiyesini bitirdi. Hususi olarak Fransızca öğrendi ve 
yüksek tahsilini Mülkiye mektebinde yaptı. Çocukluk 
ve gençlik hayatını, İstanbul ev kadınlarının iç alem
lerine nufuz ederek geçirmiş, kadınların hayat ve ce
miyet görüşlerine, hanımların dilinde ayrı bir zengin
lik kazanan İstanbul Türkçesinin inceliklerine dikkat 
ederek yetişmiştir. Bir tarafdan kendi çağındaki mahal
le hayatının özelliklerini tanırken tahsilini tamamla
mış, bir müddet adliye nezaretinde memur olmuş bir 
müddet° de Nafi'a n�zaretinde tercüme kaleminde ça
lışmıştır. 1908 de devlet memurluklarından ayrılarak, 
kendini tamamiyle yazı hayatına vermiş, yazılarıyla 
iyi bir geçim sağlamış, bu sahada başkalarına da ce
saret veren bir ömür sürmüştür. Hayatının bundan 
sonraki zamanlarını birazda hasta ninesini tedavi mak
sadıyla seçtiği Heybeli ada'nın çam ağaçları arasında 
sakin ve sessiz geçirmiştir. San'atkar ada sırtlarında 
yeni bir hava teneffüs etmekle beraber, hemen daima, 
Aksaray'da geçen çocukluk ve gençlik hayatının ha
tıralarıyla yaşamış ; yeni ve vak'asız hayatının en canlı 
maceraları, ekseriya bu hatıralardan yarattığı roman
lardaki maceralardan ibaret kalmıştır. Yıllarca sonra 
bir aralık Mısıra yaptığı bir seyahatle, ömründe kısa 
bir değişiklik gören san'atkar hayatının son yıllarında 
iki devre süresince Büyük Millet meclisinde millet 
vekili olarak bulunmuştur. Ankara'dan tekrar Hey
beli Ada'daki inzivasına dönen romancı 1944 yılında 
burada ölmüştür kabri Heybeliada mezarlığındadır. 

Hüseyin Rahmi'nin edebi hayatı başlangıçda 
Ahmed Midhat Efendi'nin tesiri altındadır. Roman
cı ilk zamanlarda Ahmed Midhat Efendi'nin çıkardığı, 
Tercünıan-ı Hakikat gazetesinde çalışmış, onun 
gibi geniş bir halk kitlesine hitab etmek hevesi duymuş
tur. Edebi faaliyetini dağınık mevzulardan kurtararak 
hemen münhasıren roman ve hikaye vadisine vermiş 
olması Hüseyin Rahmi'yi Midhat Efendi'den daha 
üstün bir san'at seviyesine ulaştırmıştır. 

Etrafını çevreleyen, eşya, hareket ve hadiseleri, 
en keskin çizgileriyle karikatürize edebilecek derece
de kuvvetli bir görüş sahibi olan Hüseyin Rahminin 
san'atına değer kazandıran en muvaffakıyetli tarafı 
burasıdır. Onun zeki ve zarif bir uslubla görünürde 
güldürücü vak'alar ve hareketlerle yürüttüğü birçok 
romanlarında ekseriya o zamanki cemiyet hayatımı
zın bozuk ve gülünç taraflarına dikkat edilmiştir. ; 
aile ve topluluk hayatında esaslı bir rol oynayan bir 
takım yanlış inanışlar; dedikodu yapmaktan başka 
bir zevkleri ve yaşamak hakları bulunmayan kafes 
ardı kadınları ; İstanbul'un kenar ve iç mahallelerde 
yaşayan ve bir takım geleneklerle itikadların çocuğu 
olan çeşidli tipler, bu tiplerin Türkiye'deki yenilikler 
ve dış hayatın dağdağalı hareketleri karşısında gös
terdikleri dikkate değer acemilikler düştükleri tuhaf 
durumlar; kötü ve anlaşılmamış alafrangalık modaları, 
bu modaların ma'sum aile hayatımızda yaptığı ahlaki 
tahribat, Hüseyin Rahmi tarzı romanın belli başlı 
mevzuların dandır. 

TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

San'atkar, iç mahallelerdeki kadın kavgalarını, 
an'anevi gelin, kaynana anlaşmazlıklarını, külhanbeyi 
maceralarını, mahalle baskınlarını, devrin sıkı kont
rolü altındaki gizli ve kurnaz sevişmeleri ; harem, se
lamlık alemlerinde, kadın - erkek alakalarının türlü 
ve hiyleli tezahürlerini ; çeşitli kahvehane tiplerini, koca 
karı konuşmalarını, cadı gibi, gul-yabani gibi muhay
yel varlıklara İnanışların gülünç vak'alarını, Türk 
evlerine mürebbiye diye alınan yabancı kadınların 
aile içindeki tahripkar te'sirlerini, velhasıl İstanbul-' 
un öz Türk mahallelerinden, o zamanki Beyoğlunun, 
gençlerimizi sefahete alıştıran, açık saçık hayatına 
kadar her çeşit yaşayışın sahnesini kuvvetle görmüş ve 
romanlarında göstermeğe muvaffak olmuştur. 

San'atkirın muvaffak olduğu bir başka taraf 
da eserlerinde konuşturduğu bütün bu tipleri, kendi 
şiyveleri, kendi özel ifadeleriyle ve bazılarını taklidli 
bir lisanla görüştürerek, eski meddah tarzı Türk hi
kayeciliğinin hususiyetlerine sadık kalmasıdır. O ka
dar ki bu zeki romancı milli ve an'anevi Türk med
dahlığını tekamül ettirdiği sahifelerde gerçek bir mu
vaffakiyet göstermiş tam manasiyle yerli bir san'
atkardır. 

Bütün bu hakiki hayat sahnelerini gösteren cep
heleriyle Hüseyin Rahmi tarzı romanın realist ı;oman 
vasıflarına uygun olması lazım gelir ve bir bakıma 
da öyledir. Ancak muharrir, zaman zaman, bazı gül
dürücü hadiseler üzerinde mübalağalı bir ısrarla dur
muş ; bazı romanlarında ise okuyucuların merak ve 
endişe hislerine biraz fazla dokunarak; onları, bir 
kısım kahramanlarının hazin maceralarına acındır
maya çalışmıştır. Bu bakımdan bir kısım romanlarına 
hatta romantik bir çehre vermiştir. Bu san'atkarın ro
man telifinde diğer ehemmiyetli bir kusuru da cidden 
cizib ve eğlenceli vakalar arasına; büyük bir soğuk
kanlılıkla yerleştirdiği ; sahifeler boyu felsefi ve içtimai 
mutalaalar ve tahlillerle okuyucunun sabrını tüket
mekten çekinmeyişidir. 

Gerçi muharrir bu romanlarını yazdığı çağlarda, 
Türk edebiyatında pek az kimseye nasib olmuş bir 
rağbet görmüş ve muhtelif halk zümreleri tarafından 
hararetle merakla okunmuş ve sevilmiştir. Fakat Türki
yede roman zevkinin süratle gelişmesi ;  Türk toplulu
ğunun geçirdiği çeşidli inkılaplar, Hüseyin Rahmi'nin 
romanlarındaki vak'alara, günün vak'aları olabilmek 
vasıflarını kaybettirmiş ; popüler roman okuyucuları, 
günün hadiselerini yazan-belki daha zayıf fakat daha 
yeni- romancıların şahsiyetinde Hüseyin Rahmi'yi 
kolayca unutmaya başlamışlardır. 

Bu beklenilmez akibetde, San'atkarın roman 
tekniğine değer vermeyen tarafları kadar, hayatın 
yeni akışlarıyla -evvelkiler derecesinde- alakalanama
yışının, esaslı te'sirleri vardır. O derece kuvvetli görüş 
sahibi ve okuyucularını aktüel manzaralara öylesine 
alıştırmış bir romancının ; sade çocukluk ve gençlik 
hayatında karşılaştığı hadiselerin hatıralarına dalarak, 
bir inziva hayatına çekilmesi ve Türk cemiyetinin 
daha sonraki yaşayışını, ayni alaka ile takibe luzum 
görmeyişi, yalnız kendi san'atı için değil, Türk edebi
yatı için de bir kayıp olmuştur. 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Bununla beraber bu romanların kendi çağla
rındaki hakiki hayat hadiselerini kuvvetle karikatü
rize eden vak'a ve sahneleriyle ; parça parça olsun ; 
yaşamak kudretini muhafaza ettikleri aşikardır. Ayni 
parçalar, zamanlarının içtimai hayatını ve unutulmaz 
tiplerini yaşatan birer tarihi vesika olmak değerini 
ise şüphesiz, hiç kaybetmiyeceklerdir. 

Hüseyin Rahmi, Türk edebiyatında çok eser ya
zan, belli başlı velı'.'ıd muharrirlerden biridir. San'at
kar, en yaşlı zamanlarında dahi roman ve hikaye yaz
mak enerjisini kaybetmemiştir. Bu devamlı mesai, 
onun çok muntazam çalışan bir insan olması yüzünden
dir. Okumak, yazmak ve gezmek saatlerini aksamayan 
bir intizam dahilinde tertiplemesi, bu yolda müessir 
olmuştur. 

Muharrir, son romanlarında memleket hayatı
nın daha yeni maceralarına da temas etmeğe çalış
mıştır. Fakat eskilerinde olduğu gibi içinde yaşanıl
mış ve iç yüzüne nüfuz edilmiş maceraların hikayesi 
olamayan bu yeni eserler; fikri cephelerinin daha 
zengin görünmesine rağmen ; eskisi kadar canlı ve bil
hassa yükselen bir okuyucu seviyesine hitap edecek 
ölçüde kuvvetli değildir. Hüseyin Rahmi, lisan bakı
mından da romanlarında gittikçe sadeleşen bir dil 
kullanmış ve her devirde, eserlerini okuyacak az veya 
çok bir kiri' kütlesi bulmuştur. 

* 

Hüseyin Rahmi edebi mevkii-

Eserleri ni daha Servet-i Fünun'dan 
evvel yapmış ve Servet-i Fü

nun'un edebi bir cereyan halini aldığı yıllarda, ondan 
ayrı ve müstakil bir şöhret olarak devam etmiştir. 
San'atkarın bu çağlarda yazdığı eserler ; Şık, İffet, 
Mutallaka, Mürebbiye, Metres Nimetşinas, Bir 
muadele-i Sevda, Tesadüf isimli romanlardır. 

Hüseyin Rahmi'nin ilk eseri olan Ayna, sonradan 
Ahmed Midhat Efendi'nin delaletiyle Şık ismiyle 
basılmıştır. Alafrangalık modasının o devir gençleri 
üzerinde yaptığı yıpratıcı tesiri hikaye eden bu eser 
çok takdir toplamıştır. 

Şık Romanının mevzuu : Eserin kahramanı olan 
Şatırzide Şöhret bey tab'an abdal denecek kadar 
safdil bir adamdır, alafrangalığa özenir, Madam 
Potiş isminde ahlak düşkünü bir kadınla tanı
şır, aralarında bir miceri başJar. Şöhret bey 
bu hayata para yetiştirmek için annesinin küpe
lerini alıp satar. Şöhret beyin annesi, eli bayrak
lı denilen cinsten gayet cerbezeli hatta edebsiz 
bir kadındır. Şöhret bey elde ettiği paralarla 
metresiyle gezip eğlenmektedir. Bir gün bir 
lokantaya giderken zamanın modasına uymak 
için yanlarına bir de köpek almışlardır. Bu kö
pek başlarına türlü belilar getirir : Sokak kö
peklerinin hucumuna uğrarlar, gittikleri lokan
tada türlü zararlar yapar, Şöhret bey bu za
ran ödemek için cebindeki bütün parayı ver. 
mek zorunda kalır, Potiş'i de eskiden tanıdığı 
bir serseri kaldınp götürür. Geceleyin Potişin 
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evine giden Şöhret beyin başına bir çuval kömür 
tozu dökerler. Bu halde şaşkın dolaşırken arka
daşı Maşuk beye rastlar MaşUk bey onu evindeki 
bir eğlenceye götürür, Oradada şıklık ve ala
frangalık merakını gülünç bir şekilde göstere
cek hareketler yapar, münakaşalara girişir, 
Fransızca uydurma manzumeler okıır, ukalaca 
nazariyeler yürütür. Feci bazı sahnelerden sonra 
kapı dışan edilir, giderken de arkadaşının kıy
metli bizı eşyasını çalar. Birkaç gün sonra da 
tepebaşmda bir gazinoda gene gülünç bir vazi
yete düşer, bu esnidada polisler tarafından ya
kalanır. 

Aynı eser meşrutiyetten sonra Şıpsevdi adıyla 
genişletilerek yenileştirilmiştir. Eserde alafrangalıkla 
müfrid muhafazakarlığın çarpışması vardır. Mu
harrir İffet isimli romanında kimsesiz kızların ce
miyet hayatında karşılaştıkları elim hadıselerinin ha
zin bir hikayesini yazmıştır. Mutallaka, ananevi ge
lin-kaynana geçimsizliğinin romanıdır ; eser kaynana 
yüzünden ayrılmak mecburiyetinde kalmış genç ka
rı-kocanın birbirlerine yazdıkları dört uzun mektub
dan teşekkül etmiştir. Hüseyin Rahmi'ye ilk büyük 
şöhreti kazandıran romanı Mürebbiye'dir. Terbiye 
vermek vazifesiyle bizim ma'sum ailelerimizin harimi
ne sokulan ecnebi kızların evdeki bütün erkekleri, ken
di dişilikleri etrafında toplayan maceralarından bir 
örnektir. 

Eserin Mevzuu! "Dehri bey 65-70 yaşlarında 
zengin bir zattır, Biri kız biri erkek iki çocuğun• 
dan başka odalığmdan da biri kız biri erkek 
iki küçük çocuğu vardır. Bu küçüklerin terbiye
si için Paristen İstanbul'a gelmiş Anjel isminde 
düşük ahliklı bir kadını eve getirirler. Kadın 
yalıda Dehri efendinin oğlu Şem'i'yi Dehri efen• 
diden onsekiz yaş küçük olan kardeşini "Anıca 
bey"i Dehri efendbtln dıimidı Sadri'yi bol para 
elde etmek maksadıyla baştan çıkanr ve kadın 
üçünü de yalı içersinde ustalıkla idare eder. 
Hadise patlak verir. Şemi bey bir gece eniştesi
nin ve amcasının yardımlanyla Anjel'in odasına 
hucum eder, öldürmek üzere aradığı rakibini 
bulmak için açtığı dolapda babası ile karşılaşır." 

Yabancı mürebbiyelerin bilhassa bunlardan düşük 
ahlaklı bulunanların fena tesirlerini göstermek için 
yazıldığı anlaşılan bu eserde gaye teferruat içinde kay
bolmuş gibidir. Bu eseri takibeden Metres'de ise aynı 
fikrin devamını görüyoruz ; yazar bu sef�r, Beyoğlu 
alemlerinde yabancı kadınlara kapılıp ailelerini ihmal 
ve servetlerini yok edenlerin hazin hikayesi anlatmak 
istemiştir. 

Eserin mevzuu : Matmazel Parnas, Müştak 
isminde bir de-Hkanhnm metresidir. Geçimi 
orta halli bulunan Müştak bu hayata para ye
tiştiremez. Reyhan ismindeki bir arkadaşına 
para yardımı için başvurduğu zaman, onun 
garip bir teklifi ile karşılaşır. İlkin reddettiği 
ortaklık fikrini, ister istemez kabule mecbur 
kalır. Bu sefer Reyhan'm da parası tükenir, İki 
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Metres romanından 

arkadaş para bulnıak yolunu araştırırken, Boğaz. 
içinde muhteşem bir yalıda gelini ile beraber 
oturan zengin yaşlı bir kadınla gelininden isti
fade etmeyi düşünürler, onlara aşık görünmek 
dolabını kurarlar. Şıidi efendinin büyük serve
tinin son kırıntılarını ıişı.klanna yediren Firôze 
bamın Reyhan'ın tuzağına düşer, fakat gelin 
bıizı iınkıinsızlıklar yüzünden Müştak'a epeyce 
mukavemet eder. Parnas yeni bir ıişık bulmuş
tur. Bu yeni aşık Firôze hanımın oğlu Hami'dir. 
Reyhan'ın Firôze hanıma hulul ettiğini ve ondan 
aldığı paralarla Parnas'ı tekrar ele geçirdiğini 
anlıyan Müştak kıskançlıkla Hami'ye bütün ha
li anlatan imzasız bir mektub yazar. Baskın 
yapan Hıimi Reyhanla düelloya karar verir. 
Neticede Hami mezara girer, Reyhan da bahse 
atılır 
Bu romanda Hüseyin Rahmi bütün kendine mahsus 
şahıslan vak'aya dahil eder Modist Pangaltılı Hezar 
ile gelin hanımın sırdaşı Meryem Dudu Ermeni ağı
zıyla, Feylesof Revıii felsefe ve edebiyat bahisleriyle 
romanın birçok sahifelerini işgal eder, bu fazla gibi 
görünen kısımlara mukabil, Tanzimattan sonra giren 
alafrangalık uğruna mahvedilen çok canlı tasvirleri 
olan Şadi efendi ailesi, eski hayatın Pitoresk bir 
parçası olan yazıcılar çok canlı tasvirlerdir. 

Oldukça hareketli bir roman olan Tesadüf ro
manının da asıl mevzuunu, zengin ve kibar bir aile
nin çocuğu ve gene böyle bir ailenin damadı olan 
Nail'in bir gece arkadaşıyla bulunduğu bir gece ale
minde rastladığı Şöhret isminde bir kadına tutkun
luğu yüzünden bozulan aile düzeni karısının ölümü 
kendisinin sefil hale düşmesi teşkil eder. 

San'atkarın diğer birçok romanları da aşağı yu
karı ayni cemiyet meseleleri üzerindeki hadiselerin 
karikatürize edilınesi şeklinde yazılmıştır. 

Hüseyin Rahminin edebi hayatındaki diğer par
lak bir devir de 1908 inkılabından sonradır. Muhar
rir, Şıpsevdi, -Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, 
Sevda peşinde, Cadı, Gulyabani, Hahka sığın
dık, Toraman gibi en tanınmış romanlarını 1908-
1920 yılları arasında yazmıştır. 

Haley yıldızının dünyaya çarpacağı şayiaları 
üzerinde yazılan Kuyruklu yıldız altında bir iz
divaç, san'atkarın günlük hadiselerden maharetle 
faydalanan cephesini en iyi belirten eserlerindendir. 
Bu velıld romancının bir çok eserlerinde, içtimai haya
tunııda aksaklıklar yaratan yaralara dokunması, mua-
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nzlan tarafından, onun romancılık san'atını ahlak 
hocalığı tarzında anladığını ileri süren bir itirazla 
karşılanmıştır -eserlerinde böyle bir maksat gütme
memekle beraber, gayesinin edepsizlik de olmadığını 
söyliyen müellif- romanlarındaki bu çeşit özelliklerle, 
Türk edebiyatında peşinden gidilecek ve tekamül 
ettirilecek bir milli san'at çehresi yaratmış sayılmalıdır. 

Hüseyin Rabmi'nin aon günleri 

Hüseyin rahmi, 1920 den sonra daha bir çok 
romanlar ve hikayeler yazmış telif ve tercüme eserle
rinin sayısını altmışa çıkarmıştır. Onun nisbeten daha 
yeni romanları içinde Efsuncu baba, Billür kalb, 
Ben deli miyim? gibi alaka çeken eserler bulunmakla 
beraber, bu yeni romanların şöhreti evvelkiler aya
rında değildir. Hüseyin Rahminin, bir çokları günlük 
hadiselerden muvaffakiyetle aksettirilmiş küçük hika
yeleri kısmen Kadınlar vıi'izi isimli eserinde toplan
mıştır. Hazan bülbülü isimli bir tiyatrosu, onun 
muvaffak olamamış tiyatro eserleri arasındadır. Cadı 
çarpıyor ve Şekavet-i edebiye isimli kitapları da 
bilhassa cadı romanı dolayısiyle kendisine yapılan 
hücumlara, alaylı ve şiddetli birer cevaptır. 

Ahmed Rasim 
(1864 - 1932) 

* 

Ahmed Midhat Efendi tar
zının, yine Servet-i Fünun 
çağlarında yetiştirdiği diğer, 
popüler ve kudretli bir 
san'atkar da Ahmed Ra· 

sim'dir. Ahmed Rasim de matbuat hayatına, tıpkı 
Midhat Efendi gibi mütenevvi mevzularda yazılar 
yazmak suretiyle atılmış fakat güzel üslubu, bilgi ve 
zeka unsurlarile yüklü zarif yazıları ve gerçekten yerli 
ve zevkli söyleyişleriyle az zamanda san'at cephesi 
yine Midhat Efendiden üstün eserler vermeğe muvaf
fak olmuştur. 

{Ahmed Rasim, İstanbul'da doğmuştur. Babası, 
o daha doğmadan annesini terkettiği için çocukluğu an
nesinin yanında ve fakir bir hayat içinde geçmiştir. 
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Dariişşafakada okumuş, bu mektebi 
biı"incilikle bitirmiş Posta - Telgraf 
Nazırlığı fen kalemine memur seçil
miştir. Fakat daha çocukluğundanberi 
yazı hayatına karşı büyük bir heves 
duyan muharrir bu vazifeden çabuk 
ayrılmış ve hayatını, muharrirliğe 
vakfetmiştir. Arada bir muallimlik 
veya Maarif Nazırlığı teftiş ve mua
yene encümeni Adlığı gibi kısa süren 
bazı vazifeleri ve 1927 de İstanbul 
Milletvekili sıfatiyle bulunduğu Bü
yük Millet Meclisi Azalığı istisna 
edilirse San'atkarın bütün hayatı, 
Babı!li caddesinde neşrolunan çeşitli 
mecmua ve gazetelerde ; çok sevilen 
ve aranılan bir muharrir sıfatiyle ;  
yazı yazmak ve yine çok sayıda 
eserler vermek suretiyle geçmiştir. 
Hayatının son yıllarında hastalanmış 
ve uzun bir hastalıktan sonra, Hey
beliada' da ölmüş ve Ada mezarlığına 
gömülmüştür.) 

Kendi kendine fransızca öğre
nerek; neşriyat hayatına fransızcadan 
tercüme ettiği fenni ve edebi yazılarla 
başlayan Ahmed Rasim, önce Ah
med Midhat Efendinin Terciiıııan-ı 
Hakikat'inde çalışmış, sonra Babıa
lide neşredilen hemen bütün gazete 
ve mecmualara yazı yazmıştır. Fo
nografa, elektriğe .dair yazılardan 
başlıyarak, Garb klasiklerinden seçme 
parçalar tercümesine; tarihe ait eser
lerden -alfabe dahil- muhtelif derslere 
ait mektep kitaplarına varıncaya 
kadar, pek mütenevvi eserler veren 
muharrir, bir taraftan da gazete ve 
mecmualara makaleler, fıkralar, mu-
sahabeler yazarak ; kıvrak ve çekici üslubiyle, yerli ve 
temiz türkçesiyle, çok geniş bir okuyucu kitlesi topla
maya muvaffak olmuştur. 

Muharrir, aynı zevkli üslupla, giderek, kendini 
daha çok edebi mevzulara yöneltmiş ; yahut, edebi 
neviler dahilindeki eserlerini daha san'atkarane bir 
zevk ve istekle kaleme almıştır. Bu arada, çok yakın
dan tanıdığı İstanbul hayatına ait mevzular üzerinde 
hikayeler, romanlar, hatırat yazıları ; günün hayatın
dan renkli bir fotoğraf zevkiyle aksettirilmiş tablolar; 
dünün hayatına dair adeta canlı, tarihi eserler; büyük 
Tanzimat ediplerine ait monografiler yazmış ; bilhassa 
günlük hadiseleri keskin ve zarif çizgilerle karikatürize 
eden mizahi fıkralariyle büyük ve haklı bir alaka uyan
dırmıştır. 

Ahmed Rasim'in, yaşanılmış ve yaşanılmakta 
olan hayatların karakteristik tarafları üzerinde nü
fuzlu bir görüşü ve bu hadiselerin komik ve ibret verici 
taraflarını kuvvetle yakalayarak ; onları, gerçekten 
san'atkarane bir üslubla beıeyerek i ü�er, be�er keli-
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melik kısa cümlelerle tanıtışı, tamamiyie nev'i şahsına 
münhasır bir yazı san'atının kudretli tezahürleridir. 
Görünüşte kolay yazılmış hissini veren bu güzel cüm
leler, hakikatte, eskilerin sehl-i ı:nilınteımi' dedikleri, 
herkesin başaramıyacağı bir kolayiıkla söylenilmiştir. 

Akşamlan, zevkle hazırlanmış bir içki sofrası 
başında, çeşitli mezelerle ve uzun bir zaman süre
since fakat pek az içmeği hususi bir itiyat haline koyan 
ve bu hareketleriyle de ayn bir alaka uyandıran mu
harririn ; üçer, beşer kelimelik, kısa fakat pek zevkli, 
pek hareketli, bilgi, görgü, duygu, fikir ve zeka unsur
lariyle ördüğü renkli cümlelerinde, adeta bu çeşitli 
mezelerin, işt\hi uyandıran, değişik ve lezzetli çeşnisi 
vardır. 

Ahmed Rasim'in, sayısı yüz otuzu aşan telif, ter
cüme ; küçüklü büyüklü muhtelif eserleri içinde bu
rada hatırlanması lüzumlu olan, edebiyata ait belli 
başlı verimlerini, şöyle bir sıra ile tanımak mümkün
dür : Muharririn yerli mevzularla meydana getirdiği 
hikaye ve romanlarında Ufilumiyetle hissi aşk macera-
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!arının ve aile felaketlerinin romantik ifadesi vardır. 
Bu bakımdan onun eserleri devrin edebi ve içtimai 
havasına uygundur. Namık Kemal'denberi Türk 
romanının belli başlı mevzuu olan aile sarsıntıları, 
Ahmed Rasim'in de dikkatle alakalandığı memleket 
dertlerindendir. Bu maceraların yürüyüş ve tanıtılı
şında ; muharririn büyük bir muvaffakiyetle çiz
diği bazı canlı sahneler, onun eserlerine daha çekici 
bir renk vermiştir. Ahmed Rasim'in muhtelif tarih
lerde, küçük ve büyük kitaplar halinde neşrettiği 
eserleri içinde İlk sevgi, Güzel Eleni, Mektep 
arkadaşını, Endişe-i hayat, Nikam, Asker 
oğlu, Sevdıi-yı Sermedi, İki güzel günahkar, İki 
günahsız sevda, Hamamcı Ülfet isimli hikaye ve 
romanları, san'atkarın hikaye vadisindeki başarı ve 
tekamülünü tanıtacak eserlerdendir. 

Türk milletini yakından tanıyan, onun dilini 
çok iyi bilen, onun ruhuna nüfuz ederek ; dertleriyle 
dertlenen, neşesiyle şevklenen muharrir; çocukluk 
çağlarından başlayarak; gerek kendi özel hayatına, 
gerek İstanbul hayatına ait çeşitli hatıralarını yine 
zevkli ve çekici bir üslubla kaleme almıştır : 

Küçük hikayelerden, makale ve tenkitlerden baş
ka bir takım hatıraları da ihtiva eden Ömr-i edebi 
isimli eserinde bilhassa İstanbul mesirelerine dair 
kuvvetli intibaları vardır i iki cildten mürekkep Fuhş-ı 
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atik adlı kitabı, eski Beyoğlu hayatına ve o devrin se
fahat alemlerine ait zengin ve zevkl i müşahedelerle 
doludur. 1 927 de yazdığı Falaka isimli çocukluk batı
larında -yazıldığı tarihten yarım asır evvelki- mahalle 
mektebi hayatının ; mektebe başlayıştan, hoca, aile, 
talebe münasebetlerine kadar ; en ince teferrüatı, us
talıkla ve samimiyetle anlatılmış, bu eserde bugün 
birer tarihi vesika değeri kazanan kuvvetli sahneler 
çizilmiştir. 

Muharririn ; Gülüp ağladıklarım, Muharrir 
bu ya, Şair -Muharrir- Edip ve bilhassa Şehir mek
tupları isimli tanınmış eserlerinde hep ayni kuvvet
li kalemin ve ayni içtımai mizahçılığın güzel sahife
leri sıralanmıştır. San'atkarın bir aralık Romanya
ya yaptığı küçük bir seyahat de Romanya mektup
ları adiyle hatırat ve seyahat edebiyatımızın zevkli 
ve nükteli eserleri arasına katılmış bulunmaktadır. 

Ahmed Rasim'in merakla ve ısrarla çalıştığı, 
diğer bir yazı sahası. da tarihçiliktir. Muharrir, mektep 
kitaplarından başlayarak, tarihe ait muhtelif eserler 
yazmıştır. Bunlar arasında resimli ve haritalı Osmanlı 
tarihi güzel ve pedagojik değeri olan bir mektep ki
tabıdır. Tarih ve muharrir isimli eseri, müellifin 
tarihi makale ve musahabelerinden müteşekkildir. 
İstibdattan hakiıniyet-i ınilliyeye adı ile yaz 
dığı iki ciltlik eserinde, Osmanlı İmparatorluğun
un bilhassa on dokuzuncu asırdaki siyasi ve içti
mai tarihine dair kuvvetli görüşler, canlı tasvirler var
dır. Ahmed Rasim, Tanzimat muharrirlerinden Şina
si hakkında güzel bir monografi yazmış ve Matbuat 
tarihine medhal : İlk büyük muharrirlerden Şi
nasi başlığiyle hazırladığı bu eseri 1927 de yayınlamış
tır. Şinasi müellifinin bundan başka, Akif Paşa, Ziya 
Paşa ve Namık Kemal için yazılmış, fakat neşrolun
mamış monografileri vardır. Bütün bunlar ve burada 
isimleri sayılamıyan daha bir çok eserler, Ahmed 
Rasime, Türk matbuat hayatının velud muharrirleri 
arasında şerefli bir yer sağlamıştır 1• 

San'atkarın telif eserlerinin dışında Garp edebi
yatından bazı tercümeleri, onun yazı ve kültür ha
yatına ait zengin tabloyu bütünlemektedir. Bu tercü
meler arasında Caınille Flamarion'un Urani'si 
Carmen Sylva'nın Carpat dağlarında'sı, Jeane 
Richepin'den çevrilmiş Uhlan karısı, Jules Ver
ne'in Kaptan Jipson'u, D. Lesueur'ün Madam 
Hardiber'i gibi tanınmış eserleri vardır. 

Böylelikle, tıpkı Servet-i Fünuncular gibi, eser
lerinin mühim bir kısmlnı yirminci asırda veren bu 
popüler san'atkarların ilk tdebi verimleri yanında ve 
XIX uncu asrın son yıllarında -Hüseyin Rahminin 

"Ahmed Rasim, aynı zamanda alaturkanın 
bütün inceliklerine vakıf bir bestekardı. Bir o:aman
lar biitün İstanbulluların ağzında gezen şarkıları., 
onun hüzünlü veya şen günlerinin birer hatırasıdır. 
Sayısı 65 şi bulan bu şarkıların notalan, bugün Da
rüşşafaka kütüphanesinde saklanmaktadır." Bakınız: 
Sabri Esad Siyavüşgil. Ahmed Rasim. Türkçe İs
l�m Ansiklopedisi. l. 202. 
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ve Ahmed Rasimin romanlarındaki popüler maksat
tan uzak kaldıkları, hele hali< hayatından alınmış rea
list tabloları aksettirmek gibi mühim bir meziyetten 
tamamiyle mahrum bulundukları halde- şöhretleri 
ve hissi maceralariyle halk arasında alaka uyandırmış 
bir takım eserler daha yazılmıştır. 

Bunlar arasında Vecihi'nin Mehcure, Hikmet 
gibi tanınmış telifleriyle Saffet Nezihi'nin Zavallı 
Necdet isimli romanının özel bir mevkii vardır. 

Namık Kemal tarzı romanı, daha hissi fakat daha 
basit bir hale koyarak ; bir takım üslub oyunları ve 
parlak teşbihlerle süsliyerek, edebi kıymet kazandık
larına inandığı bazı romanlar yazan Vecihi (1869-
1 904) bilhassa Mehcure, Hikmet ve Mihr-i dil 
isimli romanlarıyle geçici, fakat halk gönlünü çeken, 
popüler bir şöhret kazanmıştır. 

Tahsilini Galatasaray Sultanisinde yapan Saf
fet Nezihi ( 1 871-1939) nin asıl ismi Ömer Lutfi
dir. Fakat bu muharrir, kendi ismiyle, veya eserlerinde 
kullandığı Saffet Nezihi adiyle tanınmış değildir. Onun 
asıl şöhreti, Zavallı Necdet muharriri tarzında, 
isimsiz bir şöhrettir. Muharririni kendi adiyle yadet
tiren Zavallı Necdet romanı ise, her hangi edebi bir 
kıymetten uzaktır. Fakat, hatırat tarzında anlatılan 
bu roman, halk tarafından kolay benimsenen lisanı 
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ve gönül avlayıcı hisliliği ile çok tutunmuş bir piyasa 
romanıdır. Ekseriya hissi ve acıklı aşk maceralarını 
hikaye eden ve her hangi iki insanın sergüzeştinden 
öteye geçmiyen bu tarz romanlarda, fikir, müşahede, 
tahlil değeri aramak beyhudedir. Bu eserlerde değil 
ilmi - içtimai bir araştırmanın san'atla birleşmiş neti
celerine ; hatta her hangi içtimai bir tipe veya özellik
lerine dikkat edilmiş her hangi bir karaktere tesadüf 
olunamaz. Bu romanlar, okuyucularına duymak ve 
düşünmek serbestisi vermiyecek bir talakatle, adeta 
yalnız roman muharririnin duyması ve konuşması 
halinde yazılarak; daha çok basit okuyucular üze
rinde tesir yapan bir hususiyet taşır. 

Kendinden önce de bazı müjdeleyici örnekleri 
bulunmakla beraber, ilk tab'ı 1 900 de yapılan Za
vallı Necdet, Türk basınında bu manadaki popüler 
bir çığırın ilk mühim şöhretidir. Bu romanın bilhassa 
intişar tarihinde kazandığı göz kamaştırıcı şöhret, bu 
gibi şöhretler hakkında erken hüküm verenlerin ne 
derece yanılabileceklerini gösteren karakteristik bir 
hadisedir. 

Fakat, daha başka eserler de yazdığı halde muhar
riri, bu cazip şöhretinden dahi bir fayda görmemiş ; 
hayatının mühim bir kısmını sinir hastalıkları içinde 
geçirerek 1939 da Bakırköy hastanesinde ölmüştür. 



X!X uncu asır Türk Edebiyatında 

M İ L L İ Y E T Ç İ L İ K  HARE KETLER İ 

Tilı'B:: -,,mi7et?llği ve Türkoloji tarllıhıe kısa bir bakış. - Tanzimat yıllarmda ilmi Türk 
mcllliy�� : Al!u:ned Vefik Paşa · Süleyman Hüsnü Paşa • AH Süavi · Şemseddin Sıim.i. - Servet-1 
Fbıım. �.nmım Türkoloji ça!ışm.alan ve Tanzimat Türkçülüğünü devam ettiren yeni sioıilar : 
:81'.11� 'l'mhh- Bey • Necip Asım • Veled Çelebi. - Türkçülüğün edebiyata ilk akisleri : Ahnıed 
P..Jlkım.et - Meh=ed Emm. - X!X uncu asırda Türkiye dışı Türk edebiyatı ve Türk oıllliyetçiliği : 

Türk edebiyatı tarihindeki milll terennümlerin ve 
milliyetçi hareketlerin eski ve derin ı:n!zisini kitabı
mızın birinci ve ikinci bölümlerinde görmüş bulunu
yoruz : Daha Göktürk kitabe!eri'nde, kendilerini 
Çin medeniyetinin uyuşturucu şehir hayatına kaptı
rarak, milll yu.rddan ve milll benlikten uzaklaşan bir 
!osun Türklere karşı ; "Ey Türk milleti! Titre ! Ve 
kendine dön!,. diye haykıran Bilge Kaağan'ın bu 
canlı hitabesi, o tarihe kadar yer yüzünde rastlanmamış 
derecede kuvvetli bir milll i=an taşıyordu 1 • 

İ:ılam medeniyetinin milliyet ideallerine cevap 
veı:r::Jyen prensipleri de Türk milletinin milli değer
leri üzerinde bir takım hırpalayıcı tesirler yapmıştı. 
Bilhassa Türk dilinin arabi ve farisi saltanatı karşısında 
ihmal ve hattA terkedilmesi, milli bütünlüğü ve milli 
gelişmeyi zarııan Mdiselerdendi. XI inci asırda Kiş
pı:-ll! l\,A'�ud'un XII nci asırda Fahreddin Muba· 
ırelqah'm bu tehlikenin önüne geçmek için giriştik
leri büyük ve değerli hareket de yine milli imanın 
canlı ve ehemmiyetli tezahürlerindendi2 .  

XII üncü asır sonlarında Anadoluda Karaman 
Beyliğinin ve hemen onun ardından Osmanlı devle
tinin türkçeyi yeniden resmi dil olarak ilan ve i'la 
edişleri de, bu beylikler ülkelerinde çok mesut sonuç
lar veren bir "Türkçeye dönüş" hareketi yaratmış
tı;  ki bu hareketin de sebepleri yine milli temellere 
dayanıyordu. 

G�ehri gibi, Aşık Paşa gibi XIV üncü asır 
Anadolu şairlerinin, Türk dilinin ihyası uğrunda gi
riş�e.-i istekli çalışmalar da yine tamamiyle onların 
muhitinde esen, türkçeye ve Türklüğe kıymet verici 
bir milli havanın eseriydi. 

XV inci asrın büyük Çağatay şairi AH Şir Ne
vM'nin de ne ölçüde milliyetçi bir san'atkar olduğu; 

ı Bakmıız: Yazılı edebiyatı, S. devamı 
z Bakını::: Sıı.yfııı 253-257 

onun Türk dili ve Türk milleti için çalışmalarının 
nasıl bir milll heyecan ve bir milli şuurla birleştiği, 
yine kitabımızın Nevai'ye ait bölümünde ehemmi
yetle temas edilen hakikatlerdendir 3• 

Osmanlı İmparatorluğu dahilinde Aydınlı Vi
sali, Tatavlalı Mahremi, Edirneli Nazmi gibi bir 
kısım XV ve XVI ıncı asır şairlerinin katıksız bir Türk
çe ile şiir söylemek isteyişleri ise ; sebebi her ne olursa 
olsun ; öz türkçenin, Osmanlı topluluğunda devamlı 
bir hayata sahip olduğunun açık delilidir. 

XVII · nci asırda arabça bir Kuran tefsiri ya 
zan Vam Mehm.ed Efendi'nin, Kur'anda "İslam
lığı koruyup kafirlerini kahredeceği" müjdeleyen bü
yük ve , faziletli kavmin, Türk milleti olduğunu ileri 
süren düşünüş ve anlayışında da yine milli bir if.tihar
cephesi bulmak mümkündür 4• 

Saz şairlerinin seslerini yüksek zümreye duyur
maları; Nedim gibi büyük bir Divan şairinin şiirde 
Türk sesi'ne değer vermesi gibi hadiselerden doğan 
maha11ileşoıe cereyanı da şüphesiz, ayni milli ha
yatın bir başka tezahürüydü. 

* 
Fakat her türlü medeni hareketlerimizin Avru

palılaşması demek olduğunu ısrarla belirttiğimiz Tan
zimat inkılabı yıllarındadır ki, Türk milliyetçiliği bir
denbire daha yeni, daha kuvvetli ve daha esaslı bir 
hamle yapmıştır. 

Yeni hamlenin dil bakımından olduğu kadar, 
tarih bakımından da Türk milletinin ihmal edilmiş 
veya unutulmuş değerlerini meydana çıkarmak gi
bi, edebi olmaktan önce, ilmi ve fikri bir karakteri 
vardır. 

s Bakınız S. 425 
4 Yani Mehmet Efendi ve Arais ü'l Kur'an 

isimli tefsiri hakkında İsmail Hami Danişmendin 
Türklük meçınuaşı 2 delçi ınakalesine bakılmahdır, 
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Ancak bu hamlenin atılışındaki kudret ; eski çağ
larda veya mahallileşme cereyanında görüldüğü gibi; 
yerli bir itilişin eseri olmaktan ziyade, Tanzimatın 
bütün müesseselerinde olduğu gibi, Avrupai bir kay
naktan akislenmiştir ; ki kitabımızın bu bölümünde, 
Avrupa ve Türkiyedeki Türkoloji faaliyetlerini ve XIX 
uncu asır boyunca, Tanzimatın ve Servet-i Fünun yılla
rının Türk milliyetçiliği hareketlerini bütün ve müs
takil bir bahis halinde tanıtmaya çalışılacaktır : 

* 
Tanzimat yıllarındaki Türk milliyetçiliğinin baş

langıcı Avrupadaki Türkoloji cereyanındadır. Türko
loji, gerek doğuda, gerek batıda çok eski bir maziye 
sahip olmakla beraber daha ziyade XIX uncu asırda 
derinleşen bir ilim cereyanına verilen isimdir. Gerçi 
eski Çin tarihleri gibi, orta çağlardaki Arab, Acem ve 
Bizans kaynakları da Türk milletinin ve Türk medeni
yetinin eski ve zengin mazisi hakkında yığın yığın bil
giler vermiş ; Türk diline, Türk ahlak ve adetlerine, 
Türk tarihine ait zengin ve çeşitli haberler sıralamış
lardı. XV inci asır Osmanlı tarihlerinde, bu devletin ta
rihine Oğuz Han'la başlayan ufak bir mukaddime 
yapmak da o devir tarihçiliğinin önem verdiği adetler
dendi. 

Fakat Türkiyede eski çağlara atılan bu bakış
lar, asla derinleşmemiş, hele xvı ncı asrın göz ka
maştırıcı saltanatı arasında, mazi görünmez olmuş 
ve Osmanlı İmparatorluğundan önce bir Türk 
tarihi düşüncesi ortadan silinmiştir. 

Bu çağlarda, Avrupalılar arasında da Türk mil
letinin XIV üncü asırdan evvelki tarihine göz atan
lar çok seyrekti. Fakat XVIII inci ve bilhassa XIX 
uncu asır Avrupasında bir taraftan müsbet ilimlerin 
gösterdiği ciddi gelişmeler, bir taraftan köklü milli
yetçilik ülküsü ve milli tarih sevgileri bu ülkelerde 
tarih araştırmalarını birdenbire ön plana aldı ve tarih
çilik, insanlık tarihinin o çağlara kadar görmediği 
ciddi ve hummalı bir faaliyet sahası oldu. Tarih, Av
rupa kavimlerinin talihini, Asyalılarla olan mücadele 
ve münasebetlerin çizdiği hakikatını biraz daha ay
dınlatınca ; Avrupalı milletlerin mazisini araştıran 
tarihçilerin gözü daha derin bir dikkatle Asyaya çev
rildi. 

Bu dikkat, yeni tarihçilere, Asyanın Ana kavim
lerinden olan Türk milletinin eski tarihini ve tarihi 
değerini gittikçe derinleşen bir maziye doğru tanı
mak ve keşfetmek imkanını verdi. Bir kısım Avrupalı 
tarihçiler, tarihin bu bölümünü incelliyerek bütün 
gayretlerini Türk tarihi araştırmaları üzerinde top
ladılar. Türk kavimlerinin dil, tarih, edebiyat, etnog
rafya ve folkloru hakkında çok ciddi incelemeler yap
tılar. Ortaya konulan zengin ve meraklı eserler Tür
kiyat bilgisinin büyük bir hızla gelişmesini sağladı. 
Türklerin Osmanlılardan önceki bütün eski ve zengin 
medeniyetleri birer birer meydana çıkarıldı. Bu araş
tırmalara bilhassa Rusyalı, Danimarkalı, Almanyalı 
ve Fransız alimler iştirak etti. Türk dili ve Türk mede
niyeti tarihine dair muhtelif dillerde çeşitli eserler 
yayınlandı. 

Türk münevverleri, hatta uzun müddet bütün 
bu araştırmalardan habersiz ve kendi milli tarihlerinin 
mazisine yabancı kaldılar. Ancak XIX uncu asır orta
larında lise tahsilini Fransada yapan bir Türk edibi, 
Ahmed Vefik Paşa, Batı ülkelerindeki Türkoloji 
faaliyetlerini yakından görmek fırsatını buldu. Men
sup olduğu milletin büyük mazisini aydınlatan bu 
araştırmalara karşı derin bir alaka duyarak kendisi 
de Türk dili ve Türk tarihi üzerinde incelemeler yaptı. 
Onu Süleynıan Paşa, Ali Su'avi Şem.seddiııı Sami 
gibi diğer bir kısım Tanzimat edipleri takip ettiler. 
Böylelikle Türkiyede XIX uncu asrın ikinci yarısında, 
başlangıcı Avrupada bulunan yeni ve ilmi bir Türk
çülük hareketi yapıldı. 

Tanzimat devrinin bu ilmi Türkçülük cereyanından 
Namık Kemal gibi büyük Tanzimat şairlerinin de 
haberi vardı. Fakat başta Osmanlı imparatorluğunun 
bütünlüğünü korumak gibi bir takım siyasi ve içtimat 
maksatlarla bu devrin Türk milliyetçiliği, gür sesli, 
hatta sesli bir milliyetçilik olamadı. Bilhassa edebiyata 
aksettirilmedi. Şu demek ki, . münhasıran bu konu 
ve bu heyecan üzerinde edebi eser verilmedi; Tanzimat 
Türkçülüğü bir münakaşa ve heyecan mevzuu olmadı. 
Türk milliyetçiliğinin edebiyata aksi, ancak XIX uncu 
asrın son yarısında görüldü. 

Senelerce için için yanan bu cereyan bilhassa 
1 9 1 1  yılında birdenbire alevlenerek, en büyük bir 
milli ideal halini aldı. Bir taraftan Türkiyenin mukad0 
deratına hakim olarak, siyasi bir mahiyet kazandı, 
öte yandan Türk edebiyatını geniş ölçüde kaplayarak 
milli edebiyat cereyanı diye isimlendirdiğimiz yeni 
bir edebi hareket yarattı. 

* 

Ahmet Vefik Paşa 
(1823 - 1891) 

Türkiyede Avrupa te
siriyle başlayan mil
liyetçi çalışmaların ilk 
mühim siması Ahmed 
Vefik Paşa'dır. Ah

med Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823 yılında İstanbul'da 
doğmuştur. Babası, divan tercümanlarından Yahya 
Naci Efendi'nin oğlu, tercüman RUhiddlıı Efecdi'dir. 
Vefik Paşa, ilk tahsilini, münevver bir muhit :ı:nanza� 
rası gösteren ailesi içinde ve Mühendishanenin ilk kıs
mında yapmıştır. Sonra babasıyle birlikte Parise git
miş ve tahsil hayatına Pariste St. Louis lisesinde devam 
etmiştir. (Bu sırada babası, Paris elçiliğinde, Mustafa 
Reşid Paşaya tercümanlık yapıyordu.) 

İstanbula dönünce, tahsilinin tabii bir neticesi 
olarak önce tercüme odasına memur seçilmiştir. Fakat 
Vefik Paşa böyle bir tek vazifede veya biribirine yakın 
vazifelerde karar kılmamış, çok kısa fasılalarla yurd 
içinde ve yurd dışında pek çeşitli vazifeler görmüştür. 
Bu arada Londrada elçi katipliği ; İstanbul'da tercüme 
odası mümeyyizliği ; Bükreşte Memleketeyn müfet
tişliği, İstanbul'da Encümen-i Daniş azalığı; 1851 de 
Tahran sefirliği, İstanbul'da Deavi Nazırlığı, 1860 ta 
Paris sefirliği, İstanbul Darülf'ünununda Hilınet-i 
tarih müderrisliği, Rüsılmat Eminliği, Sadaret mi.is-
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teşarlığı, 1872 de Maarif Nazırlığı, 
Şılra-yı Devlet azalığı, 1878 de Mec
lis-i Meb'usan Reisliği, Edime Vali
liği, Ayan azalığı, 1878 de Sadrazam
lık ve Dahiliye Nazırlığı, 1 879 da 
Bursa Valiliği, 1 882 de ikinci defa 
Sadrazamlık yapmıştır. 

Bu çeşitli vazifeler arasında 
Vefik Paşanın daha bir takım "ikinci 
sınıf memuriyetier"i de vardır. Fakat 
Vefik Paşa, bu memuriyetlerin hiç 
birisinde uzun müddet tutunamamış, 
sarp ve titiz tabiatı, nev'i şahsına 
münhasır, orijinal karakteri, her 
vazife ve muhitle bağdaşamıyan 
acaip hareketleri yüzünden sık sık 
azledilmiş ; hazan kısa, hazan uzun 
müddet vazifesiz bırakılmıştır. Paşa
nın Sadaret müsteşarlığında iki ay, 
birinci Sadrazamlığında iki buçuk ay 
ve son Sadrazamlığında ise yalnız 
üç gün vazifede kalışı onun bir dal
da karar kılamayışının en parlak 
örnekleri arasındadır. 

Vefik Paşa vezirlik rütbesini 
Meclis-i Meb'usan Reisi iken almış-
tır. Vazifesiz bırakıldığı zamanlarda 
hemen daima ilmi ve edebi mesai ile meşgul olmuş
tur. Başvekillikten ikinci defa uzaklaştırıldıktan sonra 
ise hiç bir vazife almıyarak ilm yolundaki çalışmala
lanna devam etmiş ve 2 Nisan 1891 de Rumelihisa
rındaki yalısında ölmüştür. 

* 
Ahmed Vefik Paşa, bu vazifelerinin bir kısmın

da ve mesela Paris sefirliği ve birinci Başvekilliği es
nasında memlekete çok faydalı hizmetler görmüştür. 
Fakat yaşadığı devrin, Osmanlı .Türkiyesinde geniş 
ölçüde bir hürriyet tatbikini imkansız bulduğu için, 
bu çağlarda hürriyet hareketlerine taraftar olmamış, 
hatta mukabil tedbirler aldığı için de muarızları tara
fından bir müstebit gibi karşılanmıştır. Tabiatının 
haşin oluşu ve mesela Meclis-i Meb'usan azasına yap
tığı sert muameleler bu zannın kuvvetlenmesi yolunda 
ciddi bir sebep teşkil etmiştir. Hatta, bu ilk Millet 
Meclisinin kapatılmasında Vefik Paşanın da mühim 
bir rolü vardır 1• 

Vefik Paşa, Türkiyenin yenileşmesi yolunda haz
mı güçleştirecek bir sür'ati doğru bulmuyor; Avrupa 

ı Sultan Abdülhamid'in, Meb'uaan Mecliaini; 
(Buraya gelen Türk meb'uslann ekseriyetle cahil 
etraf araaından aeçildiğini, buna mukabil Türk olma· 
yan Oamanlı azınlılanna menaup niebuslann bi
zimkilerle ölçülemiyecek derecede kuvvetli tabıııyet
ler olduğunu görünce) bu meclisin Türk menfaatle
rini koruyamıyacağına inandığı İçin kapatbğı teklin
deki aöylentiler doğru iae, Ahmed Vefik Patanın böy
le bir harekete yardım ediıini bir gaflet olarak değil, 

- bir hizmet olarak kartılamak icabeder 
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Ahmet Vefik Pata 

taklitçiliğini beğenmiyor, Türk san'at eserlerini hakiki 
bir anlayışla takdir ve tercih ediyor; bizzat kendisi, 
giyinişinden evinin eşyasına kadar milli geleneklere 
sadık kalıyordu 2• 

Vefik Paşa, Tanzimat büyüklerinden Mustafa 
Reşid Paşa tarafından takdir edilmiş, Ali Paşa ile 
geçinememişti. Fuad Paşa ise : "Ahmed Vefik Paşa, 
binek taşı cesametinde bir elmastır; ne yüzüğe takılır, 
ne de sokakta bırakılır" tarzındaki zarif sözleriyle bu 
Tanzimat paşasını herkesten daha iyi anlamıştır. 

Siyasi, idari ve edebi hareketleri garipliklerle 
dolu olan Vefik Paşanın giyiniş tarzı da yine oriji 
nal ve acaipti. Onun bütün bu hareketleri halk arasın
da devamlı yankılar yapmış, şahsıyeti etrafında ek
seriya zarif menkıbeler teşekkül etmiştir. Bursa valiliği 
esnasında arabasını çıkmaz sokaklara saptırdığı ve; 
"Padişahı temsil eden bir Osmanlı valisinin arabası 
geri dönmez" diye önüne gelen bu manasız duvarları 
yıktırıp, caddeler açtırdığı, bu menkıbeler arasındadır. 

Türkçe, arabça, farsça ve fransızcadan başka 
İngilizce, Latin ve Yunan dillerini de bildiği söyleni
len Vefik Paşanın türkçesi yine orijinal bir lisan ol
makla beraber muayyen bir karaktere sahip değildir. 
Onun hazan ve yerine göre çok terkipli ve sec'li bir 
lisan kullandığı, arabça ve acernce kelimelerle yüklü 
cümleler sıraladığı olmuştur. Bu lisan hazan en sade 
bir halk dili, hatta halle söyleyişi kılığına girmiştir. 

2 Kızını çok sevdiği halde onun bir Avrupa 
terliği almak istediğini "Benim evime Türk mamula· 
bndan batka bir fey giremez" sözleriyle reddetmeai, 
Vefik Patanın dikkate değer sözleri ve hareketleri 

arasında.dır. 
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Bazı cümleleri de halkın dahi kullanmadığı keyfi bir 
söyleyiş tarziyle örülmüştür. Bununla beraber Vefik 
Paşa, Lehçe-i Osmani diye isimlendirmiş olmasına 
rağmen, Türk dilinin istiklalini tanıyor, hatta bunun 
için şuurlu emekler sarfediyoıdu. 

* 
İşte Avrupadaki Türkoloji 

Eserleri hareketlerini takip eden Ah-
med Vefik Paşa, Türkiyede 

milliyetçi görüşleri ihya ederek dil, tarih ve halkiyat 
bakımından bu idealle işlenmiş eserler yazmıştır. Önce 
Ebülgazi Bahadır Han'ın Şecere-i Türk isimli kita
bını Çağatay lehçesinden Osmanlı türkçesine tercü
me etmiştir. Bu suretle Orta Asya Türk - Moğol tari
hinin Osmanlılarca bilinmiyen bir kısmını Türkiye 
Türklerine tanıtmak ve bizİm milli tarihimizin Osman
lılarla başlamadığını, Türkün çok daha eski ve asil 
bir tarihi olduğunu meydana koymak gibi o çağlar 
için büyük ve faydalı bir hizmet görmüştür. Daha 
sonra, Anadolu türkçesinin ilk lfıgat kitabı olan Leh
ce-i Osınani isimli mühim eserini yayınlamıştır. Bu 
eserin birinci kısmında asırlardanberi ilk defa olarak 
"türkçe sözler" bir araya toplanmıştır. Gerçi eserde 
dilimize fransızcadan, İtalyancadan, yunancadan gir
miş bazı yabancı kelimeler yok değildir. Eserin son
larında Arap ve Acem asıllarından gelen kelimelere 
de mühim bir yer verilmiştir. 

Fakat Vefik Paşanın, Osmanlı Türkiyesinde he
men ilk defa türkçe sözlere geniş ölçüde yer veren 
bir lfıgat kitabı hazırlamış olması, onun dil alanındaki 
milliyetçi düşüncelerinin parlak ve faydalı tezahür
lerinden biridir. Öyle ki bu eser Türkiyede kendinden 
sonraki milli lisan çalışmalarına kuvvetli bir örnek 
olmuş, daha yeni dil araştırmaları için değerli bir 
kaynak vazifesi görmüştür. 

Vefik Paşa Lehçe-i Osınani'sinde muhtelif Türk 
lehçeleri hakkında, Türkiyede ilk defa bazı bilgiler 
vermiş, bu lehçelerin Türkiye ve Türkistandaki ya
yılış sahalarını belirtmiştir. Ayrıca eserinin Türk mad
desinde çeşitli Türk kavimlerinin isimlerini saymış, 
Türk tarihinin Hicretten beş bin sene evvel başladığına 
işaret etmiş, Çağatay lehçesinin, uygurcanın bir de
vamı olduğunu, uygurcanın, yazı lisanı olmak dola
yısiyle Türkler arasında yaygın bir dil olarak kulla
nıldığını söylemiştir. Onun bu sayfalarda verdiği en 
dikkate değer malumat, Oğuzlar, Selçuklular ve 
Osmanlılar silsilesi hakkındaki kuvvetli görüşlere 
dayanan bilgilerdir. Türk aşiretlerinin en şeref
lisi ve en üstün vasıfta olanları Oğuzlardır. Mea
lindeki sözleri, Vefik Paşanın daha o tarihte Türk 
kavimlerinin kıymet ölçülerini takdir etmek bakımın
dan sağlam bir neticeye vardığını göstermektedir. 

Ahmed Vefik Paşanın yine milliyetçi bir görüş
le hazırladığı üçüncü eser, Atalar sözü isimli, darb-ı 
mesel mecmuasıdır. Paşa, bu eserinde 6-7 bin darb-ı 
mesel toplamış ve bunları oldukça muntazam bir harf 
sırası ile tesbit etmiştir. Eser, Türk darb-ı meselleri 
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üzerinde işliyecekler için zengin bir kaynak durumun
dadır 1• 

Bunkardan başka, tarihe ait Hikınet-i tarih ve 
Fezleke-i Tarih-i Osınani gibi eserler yazan ve bu 
eserleriyle de gerek tarih anlayışına, gerek Osmanlı 
tarihine dair kuvvetli fikir ve bilgiler veren Ahmed 
Vefik Paşayı Ziya Gökalp'ın "Türkçülüğün esasla
rı"nda ve Fuad Kıöprülü'nün "Milli edebiyat cere
yanının ilk mübeşşirleri"nde bir "Türkçülük rehberi" 
ve "müfrit bir milliyetperver" diye tarif edişleri ta
mamiyle yerinde verilmiş birer hükümdür 2• 

Ali Emiri ve Türkiyat Enstitüsü kütüphane
lernide matbu nüshası bulunan ve üzerinde sahibi
nin ismi yazılmamakla beraber Ahmed Vefik Paşaya 
ait oldu,ğu bildirilen darb-ı mesel mecmuası, Münta
habat-ı durub-ı emsal ismini taşımaktadır. 

Ahmed Vefik Paşa, bir Türk milliyetçisi ola
rak meydana getirdiği bu eserlerden başka edebi ter
cüme sahasında da Türk edebiyatına geniş ölçüde 
hizmet etmiştir. Onun en zevkli en orijinal tercÜ· 
meleri, klasik Fransız komedicisi Moliere'den yaptığı 
adaptasyonları ve çevirmeleridir. Gerek Moliere ko
medilerindeki İnsanların içtimai hayattan kapbkları 
gülünç huyları karikatürize eden zeki ruhu, gerek 
Türk milletinin komedi dehasını yakından kavramış 
olan Vefik Paşa, bizat kendi şahsıyetini komedi san· 
atkarlığının da inzimamiyle bu molie're adaptasyonla
rında çok ileri bir başarı göstermiştir. Komedilerdeki 
yabancı hayatın ya Türk, yahut Osmanlı hayat ve 
adetlerine çevrilişinde; isimlerin ve karaterlerin bü
yük bir ustalıkla Türkleştirilmesinde en büyük amil, 
san'atkarın Türkiyeyi ve Türk milletini bütün hu
susiyetleriyle tanımak yolundaki geniş bilgisidir. 

Tanınmış Moliere komedilerinin mühim bir kıs
mını türkçeye nakletmiş olan Vefik Paşanın bunlar· 
dan başka tercümeleri de vardır. V. Hugo'nun (Her
nani) isimli meşhur dramı, Voltaire'in (Micromega) 
sı, Le Sage'in (Gil Blas) ı bu tercümelerdendir. Fene
lon'dan Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilen (Tele
maque) tercümesini, lisan bakımıdan ağır ve külfetli 
bulduğu için bir defa da Vefik Paşa tercüme etmiş· 
tir. 

Bu eserlerin bir kısmı hatta hemen her tercü
menin bazı yerleri gerçekten sade ve tabii bir dille 
yazılmıştır. Bazı sayfalarda ise Vefik Paşanın oldukça 
garip bir dil kullandığı ve cümlelerini ya terkedilmiş 
kelimelerle veya lüzumsuz yere seci'Ii cümlelerle 
süslediği olur. Hiç bir maksat taşımayan ve sadece 
Vefik Paşanın orijinal şahsıyetinin mahsulü olan bu 
tezad, o d�vir muharrirlerinin gözünden kaçmamış, 
hatta Namık Kemal bile Abdülhak Hamide yazdıvı bir 
mektupta Vefik Paşanın Çağatayca yazdığını söyliye· 
rek, onun lisanıyle alay etmiştir. Ancak bu itirazlan, 
Paşanın üslubu hakkında kat'i bir hüküm saymak ve 
haklı bulmak imkansızdır. Şurası muhakaktır ki Ve
fik Paşa her eserinde kafi derecede yerli ve milli bir 
çeşni vermeğe muvaffak olan, pek değerli bir Tan· 
zimat edibidir. 
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Süleyman Paşa 
(1838 - 1892) 

Tanzimat devrindeki 
ilmi Türkçülüğün ikin
ci daha ileri bir siması, 
meşhur Şıpka kahra
manı Süleyman Pa-
9a'dır 1• 

Süleyman Hüsnü Paşa 1 838 de İstanbulda doğ
muştur. İstanbul'a Kastomonu'dan gelmiş bir ılile
nin çocuğudur. Tahsilini Harbiye mektebinde yap
mış ve bu mektebi 1 860 yılında bitirerek Türk - Os-

Süleyman i'ata 

ı Taazimat yıllanndaki ilmi Türkçülük cere· 
yamn& iı:mııtbıı-Jmak iatenilen diğer bir ıahsıyet de 
Muı;tafı;ı Celfileddin Pqa'dır. Ancak aalen Polanyalı 
011111 ve so:u-adan müıılümanlıiı kabul ederek Osmanlı 
tibüyeô:;:ıe ziran MusWıı: Celaleddin Pllf&YI tam bir 
Tür!:ı: milliyet;wi olarak değil, Türke çok yaklıı:tmıı 
Avn:pmlıı bli- Türkolog olarak kartılamak doğrudur. 
Gerçe?;ı<ız biu:.Uıfa Cel&ledclir. Pqa, ittirak ettiği 
1848 Labfatsn ihtiıaiinin muvaffakiyetsizliğe uğra· 
mUJ üzerin"' lst&nbura gelmif ve Osmanlı ordu
amıiia v&Zifs al..rak mW.telif aavatlara bir Osmanlı 
:ı:abit! ıııfatiyle btılmıt, dövii9müı, yaralanmıt ve za· 
mani,. tem edGrek Feriklik rütbesine kadar yük
=4ıl:s:ıi9t:r. Öl�ü, i875 K&radağ savatında aldığı bir 
y�a ilecfuo. Türklüğü be;;:ıimsemit olan bu değerli 
taha:yei; :ımmm:ı.ımııı Türkoloji netriyabm lehçe ve 
tiirkçecieı:ı ba,k& rusça, almanca ve fransızca bildiği 
i;in, dahoı y�oıcmı iahlp ı:ıtmittir. "Lea Turcı Anci
� �ı M�Wii!....,,"i;ımiyle yazdıiı franıızca bir eserde 

TÜRK EOEBİYATI TA RİHİ 

manlı ordusunda çalışmaya başlamıştır. Önce Girid 
ve Yemen bölgelerinde vazife görmüş, sonra İstanbula 
gelerek Mekteb-i Harbiyede edebiyat muallimliği yap· 
mıştır. 1874 de Paşalık rütbesi ile Mekteb-i Harbiye 
ve Mekıltib-i Askeriye Nılzın olınuştur. Bu sür'atli 
yükseliş, doğrudan doğruya çok zeki, dürüst, bilgili 
ve büyük bir insan olan Süleyman Paşanın kendi ka
biliyetinin ve şahsi faaliyetlerinin mükafatıdır. 

Süleyman Paşa, değerli şahsıyetinin ilk büyük 
hizmetlerini Askeri mektepler Nılzın iken görmüş· 
tür: Türkiyenin maarif ".e askerlik tarihinde şerefli 
bir hissesi bulunan askeri rüşdiye mektepleri, Süley· 
man Paşanın kurduğu ve tanzim ettiği kültür müesse· 
seleridir. Süleyman Paşa bu mektepleri milli · askeri 
terbiyeyi kudretle geliştirecek birer müessese haline 
koymuş, bizzat hazırladığı programlarında "milli li· 
san" ve "milli tarih" meselelerini birinci plılnda tuta
rak Türk çocuklarının milli bir ruhla yetişmelerini 
sağlamıştır. Yine bu sırada inşası sona eren Darüşşa
fakanın en büyük ihtiyacı olan öğretmen yokluğunu 
elindeki asker hocalarla gidermiştir. (Bu asker öğret
menler, Darüşşafakada bir taraftan parasız dersler 
vermek, bir taraftan da okuttuklan derslerin kitaplarını 
yazmak veya tercüme etmek suretiyle fedakarca çalış
mışlardır.) 

Nihayet 1877 Türk - Moskof savaşına bir baş
langıç olan Karadağ isyanını bastırmak vazifesini al· 
mış ve başarılı savaşlar vermiştir. Rus harbi başlayın
ca Tuna orduları başkumandanlığına getirilmiş ve 
Şıpka boğazında Moskof ordularına şiddetli darbeler 
indirerek bu orduları bir kaç defa yenmiştir. Süleyman 
Paşa'nın Şıpka kahramanı diye anılışı bu savaşlardaki 
yararlıkları dolayısiyledir. 

Ancak Şıpka zaferi tamamlanmamış, harbın 
umumi kumandanlığına getirilen Süleyman Paşa sa
rayla anlaşamamış ve bu sırada kaybedilen savaşın 
mes'ulü sayılmıştır. Süleyman Paşanın bu yıkılışını, 
Sultan Abdülhamidin kasıtlı bir hareketi olarak kabul 
edenler vardır. Bu ihtimale göre, Süleyman Paşa, 
Mekteb-i Harbiye Nazın iken Sultan Abdülılzizin 
tahttan indirilmesi ve yerine Beşinci Murad'ın geçi
rilmesi Mdisesine mektep taburu ile bilfiil iştirak eden, 
hürriyetçi ve inkılapçı bir paşa olduğu için bu cezaya 
müstahak görülmüştür. 

"eıki ve yeni Türkler" e dair bir takım içtimai, ta· 
rihi ve filolojik malumat vermiı bu arada Türklerin 
aslen bugün Avrupa milletleriyle akraba olduklanru 
ve onlann Şark medeniyeti çerçevesinden sıyrılarak 
Bab medeniyetine giritlerini bir nevi eski medeniyet· 
lerine dönüt mahiyetinde telakki etmek gerektiğini 
ileri aürmüttür. Celaleddin Paıaya göre Türk kavim· 
lerini bir bütün halinde incelemek ve bilhassa Turan 
ve Avrupa milletlerini, eski medeni ve ırki akraba· 
lıkları dolayısiyle Tour oriyenne adiyle, birletmit 
bir ırk olarak mütalaa etmek doğrudur. Ancak Cela· 
leddin Patanın bu tahsi kanaati her hangi bir ilmi 
esasa iatinad etmediği gibi fransız diliyle yazdığı eseri 
de tüphesiz Türk edebiyab tarihinin malı aayılamu. 
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Her halde rakiplerinin tezvirleriyle yıkılan Sü
leyman Paşa, hükümdar tarafından mahkemeye ve
rilmiş ve kahramanca müdafaasına rağmen bu davayı 
kaybetmiştir. Rütbesi geri alınan büyük kahraman 
Bağdad'a sürülmüş ve 14 yıl süren bir sürgün hayatın
dan sonra, Bağdat'ta vefat etmiştir. 

* 

Süleyman Paşa 
(Bağdad'ta sürgünde iken) 

Şahsiyeti 
ve 

Eserleri 

Süleyman Paşa, büyük 
bir asker olduğu kadar 
değerli ve bilgili bir 
edip, ,bilhassa şuurlu 
bir Türk milliyetper
veri idi. Askeri Mek
tepler Nazırlığına geç
ı:ği zaman, bu mektep 
lerde okutulacak kitap
ları bazı mütehassıslara 
tercüme ettirmiş, bu a
rada kendisi de bazı ki
taplar yazmıştı. Bu 
kitaplardan bir tanesi 

Sarf-ı Türki idi. Süleyman Paşa, mekteplerde 
türkçe tedrisatını kolaylaştırmak ve sistemlendir
mek için 1 yazdığı bu Türk dili gramerine Kavaid-i 
Osmaniye veya Sarf-ı Osmani gibi isimler vermemiş, 
türkçeyi müstakil bir lisan olarak kabul ettiği için onu 
Sarf-ı Türki diye isimlendirmişti. Hatta, Ta'lim.-i 
edebiyat'ın ön sözlerinde "Edebiyatı-ı Osmaniye" 
"Eş'ar-ı Osmani" gibi tabirler kullanan Recaizade
ye yazdığı bir mektupta bu Noktayı ehemmiyetle tas
rih etmişti. Süleyman Paşa bu mektubunda "Osmanlı 
edebiyatı" sözünün yanlış olduğunu, dilimize Osmanlı 
dili, milletimize Osmanlı milleti denilemiyeceğini 
söylüyor; Osmanlı tabiri devletin adıdır; milletimizin 
adı ise sabece Türk'tür. Bu sebeple lisanımıza Türk 
dili, edebiyatımıza da Türk edebiyatı demek lazımdır. 
Diyordu. 

Onun Harbiye mektebinde okutulmak üzere ha
zırladığı diğer bir kitap da Mebaniü'l-inşa isimli 
edebiyat kitabıdır. Süleyman Paşa bu eserini Harbi
ye mektebinde kitabet hocalığı yaparken yazmıştır. 
Bu eser, arabça, farsça ve fransızca bir takım edebiyat 
kitaplarından faydalanmak suretiyle meydana geti
rilmiştir. Eser, edebi san'atları ve edebi bilgileri dik
katle seçilmiş örneklerle göstermektedir. Mebaniü' 
1-inşa, Tanzimat devrinde Garp edebiyatından da 

Süleyman Paşa 
(Harbiya mektebi nazın iken) 

1 11" 1 

faydalanılarak yazılan 
ilk edebi nazariyeler 
kitabıdır ki bu bakım
dan onu kendi devri 
için başarılı bir eser 
olarak karşılamak la· 
zımdır. 

Bu esere seçilen ör
neklerin milli ve askeri 
özellikler taşımalarına 
dikkat edilmesi ve eser· 
de askeri hitabet ör· 
neklerine geniş bir yer 
verilmesi, Mebaniü'l·in· 
şa'nın üzerinde durul
acak noktaları arasın· 
dadır. Fakat Süleyman 
Paşanın ilmi Türk mil
liyetçiliği alanındaki en 

mühim eseri Tirih-i Atem'idir : B .ı çağlarda Tan
zimat Türkçülerinin dikkatini çeken en mühim 
eser XVIII inci asır Fransız tarihçilerinden Deguig. 
nes'nin, Türkler ve Mogollar'a dair yazdığı büyük 
tarihti. Süleyman Paşa, başta Deguignes'nin tarihi 
olmak üzere, daha bir takım Garp kaynaklarına baş 
vurarak yazdığı Tarih-i Alem'inde ; Türkiyede ilk defa 
olarak; ilk çağlar Türk tarihine ait yüz elli dokuz sa
hifelik bir bahis ayırmış, bu kısımda eski Türkler hak
kında çok mühim bilgiler vermiştir. 

Türklerin en eski atalarının Hunlar olduğunu 
ve meşhur Türk Hakanı Oğuz Han'ın, Hun devle
ti hükümdarlarından Mete olması gerektiğini bu sa
hifelerde ve ilk defa o söylemiştir. Bu eserin, muhtelif 
şark ve Garp tarih kaynaklarından faydalanmak, hattA 
Çin tarihlerinden haberdar olmak suretiyle meydana 
getirilmesi, gerek Süleyman Paşanın ciddi tarih meto
dunun, gerekse, bizzat Tirih-i Atem isimli bu eserin 
kıymet ve ehemmiyetini artıran sebeplerdendir. Müel
lif, geniş bir ölçü tutarak hazırladığı bu eserinin ancak 
ilk çağlara ait kısmını tamamlayabilmiştir. 

Süleyman Paşanın diğer milli ve vatanperverA
ne bir eseri de Hiss-i inkılib adlı risalesidir. Onun 
ölümünden sonra, oğlu tarafından neşredilen bu eser· 
de büyük kumandanın vatan ve inkılab yolundaki 
şuurlu ve azimli faaliyetlerinin bir hulasası vardır. 
Ancak kendi hizmetlerini yine kendi lisanı ile söyle
meği fazilet kanunlarına uygun bulmadığı için, müel
lif bu gibi gayretlerinin hatırasını bir başkasının dilin· 
den hikaye etmiştir. 

Bu eserde Süleyman Paşa, Türk milletinin zeki\, 
fazilet ve kabiliyeti hakkındaki derin imanını belirt· 
mekte ve bütün çalışmalarının böyle bir imandan 
doğduğunu düşündürmektedir. Süleyman Paşaya göre, 
Türk milleti, Avrupadaki her türlü yeni ve medeni 
hareketleri kolayca kabul edecek ve bu alanda hattA 
örneklerini seçebilecek bir kabiliyettedir. Bu millet, 
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ilerlemek ıçın sadece hükumetinin teşvikine muhtaç
tır. Memlekette ahlaki bozukluklar, daha ziyade sı
nıf-ı vükelaya dahil olanlar arasındadır. Milletin kur
tuluşunu herkes, hatta hükümdarlar bile ister. Ancak 
onlar içinde bunu istemiyecek veya yapamıyacak 
kabiliyette olanlar varsa onları devlet başından uzak
laştırmak da öyle güç bir İş değildir 1 • 

Bu sözler, bütün bu fikirlerini tatbik sahasına koy
muş ve muvaffak olmuş bir Türk idealistinin sözleri 
olmak bakımından bilhassa mühim bir değer taşımak
tadır. 

Milli imanı kadar dini imanı da sağlam olan bu 
büyük asker, Türk mekteplerinde din terbiyesine de 
ciddi bir önem vermiş ve bu hususta bazı mektep ki
tapları yazmıştır Kebir ilmihal ve Sagir ilnıibal 
isimlerini taşıyan bu eserler çok sade, temiz ve inandırıcı 
bir dille yazılmıştır. Din konusu üzerinde kaleme alın
dıkları halde bu kitaplarda arabça ve acemce keli
me ve terkiplere mümkün olduğu kadar yer verilme
miş olması bilhassa dikkate şeyandır. Süleyman Paşa
nın ilmihalleri uzun müddet mekteplerimizde okutul
muştur. 

Bunlardan başka daha bir takım eserler ve risa
leler hazırlamış olan Süleyman Paşanın büyük muha
kemesine ait tafsilat,Paşanın hayatı, askeri ve siyasi 
faaliyetleri hakkında bilgılerle bırlikte, oğlu Sami 
Bey tarafından Süleyman Paşa muhakemesi isimli 
büyük bir eserde toplanmış ve neşredilmiştir. 

* 

Tanzimat edebiyatı yılların-

Ali Suavi da, ilmin ve edebiyatın çe
şitli alanlarında eserler verir-

( 1 839 - 1 878) ken Türkolojiye de temas 
eden ve Türkolojiye ait ya

zılarında milliyetçi bir zihniyet bulunan diğer mü
him bir muharir de Ali Suavi'dir. Şarkın bir çok müel
liflerinde olduğu gibi, o gün, hangi mevzu üzerinde 
çalışıyorsa o mevzuu her konunun üstünde tutmak ; 
hangi tarihi şahsıyetle meşgul oluyorsa o şahsıyeti 
derhal ön plana getirmek; ve nihayet hangi zihniyeti 
günün mevzuu edinmişse, o zihniyeti, daha önceki 
düşüncelerini unuturcasına ; en ileri bir zihniyet diye 
tanımak vasıfları Ali Suavide de vardı. 

Mühim bir kısım eserlerini İslamcı ve Osmanlı
cı zihniyetlerle yazmış olan Ali Suavinin Türkoloji
ye temas eden yazılarını da Türkçü, hatta Pan Tür
kizm'i hedef tutan bir anlayı�la yazması ve zama
nının birinci sınıf Türkçüleri arasında yer alabilecek 
bir faaliyet göstermesi, hemen tamamiyle böyle bir 
sebepten ileri gelmiş gibidir. 

(Tanzimatın yalnız fikri ve edebi hayatında değil, 
siyasi hayatında da heyecanlı ve atak bir rol oynayan 
Ali Suavi 1 839 yılında İstanbulda doğmuştur. Ekse-

Doktor Fethi Tevet,, Benim sevdiklerim 
isimli &eri makalesinin Süleyman Paşaya ait kısımla
rında gerek bu esere, gerek eserin bu vasıflarına dik
kat etmittir. 

TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

Ali Suavi 

risi yüksek aile çocukları olan diğer Tanzimat muhar
rirlerinden ayrı olarak ; halk tabakasına mensup bir 
ailenin çocuğudur. Kendi ifadesine göre ,,Davudpaşa 
iskelesi mekteb-i rüşdiyesi"nde okumuştur. Daha ço
cuk denecek bir yaşta İslami ilimlere merak sararak 
bu konularda eserler telif ve tercüme etmiştir. Yine 
genç yaşlarında iken Bursa'ya, Simav'a, Rumeli'ye, 
hatta Hicaza gittiğini bizzat kendisi haber vermekte
dir. Bu arada Bursa rüşdiyesinde muallimlik yaptığı 
bilinmekte Filibe, Sofya gibi Balkan şehirlerinde bazı 
resmi vazifeler gördüğü ve bilhassa vaizlik yaparak 
şöhter kazandığı söylenilmektedir. 

Suavi, İstanbul camilerinde de vaizlik yapmış, 
Şehzadebaşı camiinde ders okutmuştur. Vaazları ve 
dersleri ona sür'atli bir şöhret temin etmiş, Ali Suavi 
devrinin bir çok büyük adamları tarafından alaka ile 
karşılanmıştır. İhtiraslı benliği, atak tabiatı ; bakış
larının parlak ve çekici vasıfları ; kendisini olduğun
dan fazla göstermekteki cerbeze ve cesareti onun bu 
sür'atli şöhretinin en mühim amilleri arasındadır. 
27 yaşına kadar süren dini - ilmi faaliyetleri ile 127 
yazma risale meydana getirmiş olduğuna dair bir 
havadis de bizzat Ali Suavinin kendi çalışmaları hak
kıdaki mübalağalı rivayetlerdendir. 

Siyasi hayata, 1866 yılında atılan Suavi, bu ta
rihte İstanbul'da intişar eden Muhbir gazetesinde 
ilmi - siyasi yazılar yazmaya başlamış ve bu yazı
larında ekseriya girip çıktığı konaklardaki hürriyet 
ve istibdat fikirlerinin çarpışmakta olduğu siyasi hava
dan mülhem olmuştur. Onun Muhbir'de yine atak 
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bir lisanla yazdığı siyasi yazıları iyi karşılanmamış 
ve Namık Kemal'in Erzuruma, Ziya Paşa'nın Kıb
rısa sürülmek istenildiği tarihte Ali Süavi de Kasta
monuya nefyedilmiştir. 

İki ay sonra, Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Pa
şa'nın ısrarlı daveti üzerine Kastamonudaki sürgün
lüğüne nihayet vererek Avrupaya kaçmıştır. Avrupa
da Yeni Osmanlılar cemiyetinin hamisi. olan Mustafa 
Fazıl Paşadan gördüğü yardımla Muhbir gazetesini 
bu sefer Londrada neşre başlamıştır. Ancak Yeni Os
manlılar cemiyetinin organı olsun diye neşredilen ve 
ilk sayısı 31 Ağustos 1867 de intişar eden bu gazete, 
Ali Suavi'nin cemiyet disiplinine aykırı hareketleri 
yüzünden bir taraftan Yeni Osmanlıları darıltmış ; 
bir taraftan Babıaliyi kızdırmış ve yerini 29 Hazıran 
1868 de yine Londrada Namık Kemal ve Ziya Paşa 
tarafından çıkarılan Hürriyet gazetesine bırakmak 
zorunda kalmıştır. 

Namık Kemal ve Ziya Paşa aleyhinde Fazıl Paşa
ya gizli mektuplar yazan ve bu edipler tarafından 
menfaatperestlikle, şarlatanlıkla itham edilen Ali Süa
vi, Yeni Osmanlılardan ayrılarak Pariste Ulônı gaze
tesini çıkarmış ve bu şehrin Almanlar tarafından iş
gali üzerine Liyon'a geçerek orada da Muvakkaten 
isimli bir başka gazete neşretmiştir. Bu gazetelerde 
hemen her ilimden dem vurmaya çalışan müellif, pek 
tabii olarak her ilimde zayıf ve dağınık yazılar yaz
mı�tır. 

1876 da Avrupadan İstanbul'a dönen Ali Suavi 
bilhassa Abdülhamid tarafından iyi muamele gör
müş, bir aralık "Kütüpham:-i Hümayun" da hafız-ı 
kütüb'lük yapmıştır. Muharririn, bu itibarı, Mid
hat Paşa aleyhindeki yazıları ve Namık Kemal hak
kıdaki menfi propagandalariyle elde ettiği düşünül
mektedir. 

Nihayet Galatasaray Sultanisi gibi en mühim bir 
Avrupai müessesenin müdürlüğüne getirilen Ali Süa
vi, Mekteb-i Sultanide Avrupa kılıklı bir softa man
zarası almış, bilgisiz ve laübali giyinişi, perişan ta
vırları ve idari beceriksizliği pek çabuk göze çarpa
rak bu vazifeden azledilıniştir. Bu azil hadisesinde 
Suavinin Avrupadan getirdiği bir İngiliz kadınının 
da tesiri olmuştur. Büyük bir ihtimale göre Suavinin 
karısı olduğu halde ona giydiği elbiseler ve müdürü 
olduğu mektep kadar yakışmayan bu güzel İngiliz 
kadını, bilhassa Mekteb-i Sultanideki müdürlük daire
sinde ikamet etmeleri yüzünden etrafta bir hayli dedi
kodu yaratmıştır. Avrupada Ziya Paşa tarafından 
Hasene diye isimlendirilen bu kadın, Namık Kemal'in 
Suaviye dair bir hicviyesinde de yer almış bulunuyordu : 

Suavi dedikleri o küçük adam 
Pariste oturmuş yanında madam 
Onu adam sandık o da mı cüdam 
Anıan yalnız kaldık Mustafa Paşam 

Ali Suavi -Kuvvetli bir ihtimale göre- Sultan 
Abdülhamid tarafından artık iltifat gönniyen bir duru
ma düşünce, beklenmedik bir harekete girişmiş ; Sul
tıin Hamitli tahtından indirmek ve yerine Beşinci 

Murad'ı geçirmek için, çılgın bir anarşist ruhiyle, 
cesur ve cür'etli bir atak yapmıştır. Dini şer'i telkin
lerle kandırarak peşinden sürüklediği anlaşılan Rumeli 
muhacirlerinden dört beş yüz kişilik bir grupla Be
şinci Muradın bir mahbus hayatı yaşadığı "Çırağan 
sarayı"na hücum etmiş fakat vak'ayı derhal haber 
alan Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa tarafından sopa 
ile öldürülmüştür: 1 878). 

Ali Suavi, gerek maceralı hayatı, gerek çeşitli 
eserleri dolayısıyle, lehinde ve aleyhinde değişik neş
riyat yapılan bir' muharrirdir. O, Con Türk tarihi'
inde ve Ulônı gazetesinde kendi hayatı ve eserlerine 
dair mübalağalı bilgiler vererek kendisini büyük bir 
alim ve mütebahhir gibi göstermeğe çalışmış ve Sua
vinin bu fikirlerine mesela Abdurrahman Adil gibi 
bazı Türk müellifleri de hareretle iştirak etmişlerdir. 
Buna mukabil başta Namık Kemal olmak üzere 
Ziya Paşa, Ebüzziya Tevfik, Abdurrahman Şeref 
gibi tanınmış Türk mütefekkirleri, onun bir şarlatan 
olduğu iddiasında ısrar etmişlerdir. Onu bir İslamcı 
ve Osmanlıcı olarak tanımak istiyenler veya en bariz 
vasfının Türkçülük olduğunu ileri sürenler vardır. 

Hakikat şudur ki Ali Suavide bu vasıfların her 
birinden bir parça mevcuttur. O, ekseriya İslamcı bir 
zihniyetle telif ve tercüme eserler yazmış, hazan şuur
lu bir Osmanlı milliyetperveri gibi düşünmüş, hazan 
da bir Türkçü ve bir Türkoloji araştırıcısı gibi dü
şündüğü ve çalıştığı olmuştur. Fakat kabına sığamayan, 
ateşli bir ruha sahip olması yüzünden, temas ettiği 
her mevzuu ayni kuvvetle kaleme aldığı ; benimseyip 
müdafaa ettiği için böyle değişik çehreli bir insan 
gibi görünmüştür. 

Ayrıca şurası da muhakkaktır ki Aii Suavi, İslam
cı ve Osmanlıcı neşriyatı arasında Türkçü bir mu
harrir olarak da eserler yazmamış olsaydı onun Türk 
edebiyatı tarihindeki mevkii daha sönük bir mevki 
olurdu. Çünkü, Tanzimatın çeşitli konularda eserler 
veren büyük san'atkarları yanında Ali Suavi'nin eser
leri ilim, fikir ve san'at bakımından orijinal ve üstün 
bir değere malik değildi. Bir anarşist ruhuyla hazır
ladığı Çırağan vak'ası ise, sonradan görüldüğü gibi, 
maceraya hayran muharrirler elinde ancak bir macera 
edebiyatı me'.'.lUU olabilirdi 1• Bu sebeplerledir ki 
Ali Suavi'nin edebiyat tarihimizdeki bell� başlı mev
kii Türkçülük alanında olmuştur : Gerek Uliiın gaze
tesinde, gerek Hıyve isimli risalesinde ve daha bazı 
eserlerinde Türk diline, Türk milleti ve Türk medeni
yeti tarihine dair yazdığı makale ve bahislerdir ki Ali 
Suavi'ye, devrinin, sayısı pek az olan Türkçüleri ara
sında anılmaya değer, bir mevki kazandırmıştır. 

Ali Suavi'nin Muhbir'deki ilk siyasi yazıların
da Osmanlı İmparatorluk idaresinin henüz meşruti 
bir havaya müsait olmadığı hakkındaki düşünceleri 
bilhassa dikkate şayandır. Osmanlı birliğini teşkil 

Süavinin Çırağan vak'ası Türkiyede heyecan
la karşılanmış, bu hususta manzum, mensur piyes
ler, bu vak'adan mevzu alan romanlar ve çe�itli ma
kale ve etüdler yayınlanmıttır. 
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eden Müslüman, hatta İslam olmayan unsurların 
biribirine kuvvetli bağlarla bağlı bulunduklan zan
nı da onun daha çok bir arzu çehresi taşıyan fikirleri 
arasındadır. İslam birliği düşüncesi ise Suavi'nin en 
sıcak arzularından biridir. 

Onun Türkçülük cephesi ve Türkolojiye karşı 
büyük bir alaka göstermesi Avrupalı Türkolokları 
tanıdıktan sonra başlamıştır. Fakat Süavi, bilhassa 
Ruslann Orta Asyadaki Türk kavimlerine karşı takip 
ettikleri siyasetin Türkiyede nazarı dikkati celbetmeğe 
başladığı tarihlerde yazdığı Hıyve isimli eseriyledir 
ki, Türk milliyetçiliği tarihide anılmaya değer bir 
isim yapmaya muvaffak olmuştur. Hıvye, Bilhassa 
Rusya ile İngilterenin Asya topraklarını paylaşmaları 
karşısında Müslüman Türklerin gösterdikleri muka
vemeti anlatan kısımlariyle Türkiyede heyecan uyan
dırmış bir eserdir. 

Suavi bu kitabiyle Hıyvenin tarihini, coğrafya
sını tanıtan bir monografi hazırlamış gibi görünmekte, 
bu arada Osmanlı İmparatorluğu tarafından ihmal 
edilen Orta Asyalı Müslüman Türklerin ziyan ediliş
leri karşısında alaka uyandırarak, Babıaliyi Hıyve me
selesine müdahaleye çağırmaktadır. Eserde, camileri, 
medreseleri ve yetiştirdiği büyük İslam alimleriyle, 
i ftihar edilecek bir Türk yurdu olan Maveriiü'n-ne
hir'in Rusya tarafından istila edilişi karşısında Ba
bıalinin hareketsiz kalışı teessüfle karşılanır. Önce 
1879 yılında Pariste neşredilen Hıvye, 1908 de Tür
kiyeli Türkçüler tarafından yeniden bastırılmıştır. 

Suavi, Hersek isyanı dolayısiyle tazelenen Şark 
meselesi hakkındaki görüşlerini de A Propose de 
L'Herzogovine adı ile, Pariste 1 875 te bastırdığı bir 
risalede yayınlamış ve bu arada milliyetçilik, Pan 
İslavizm, Rusyanın Osmanlı İmparatorluğu karşı
sındaki siyaseti hakkında fikirler yürütmüştür. Bu 
fikirlere göre eski bir medeniyete sahip olan ve Ana
doluya gelerek bir Osmanlı medeniyeti ve bir Osmanlı 
dili yaratan Türkler için Osmanlı birliği ve Osmanlı 
birliği için de İslamlık, bağlayıcı ve kuvvetlendirici bir 
ideal mahiyetindedir. 

Suavi'nin diğer eserleri, İslami ilimlere, siyaset, 
tarih, coğrafya, iktisadiyat ve felsefeye dair, küçük
lü büyüklü mahsullerdir. Bunların da mühim bir kıs
mı arabçadan ve arabça vasıtasıyle yunancadan ter
cüme edilmiştir. Muharrir bazı eserlerini fransızca 
yazmış ve yazılarının bir kısmını gazetelerde tefrika 
edip bırakrruştır. Onun Kanıus-ül ünıenıvel maa
rif adlı bir eseri, yeni Türk edebiyatının ilk ansik
lopedi tecrübelerindendir. 

Suavi bunlardan başka Nevai'nin Muhakenıet
ii'I-Lugateyn'ini batı türkçesine tercüme etmiş, Yir
misekiz Çelebi'nın Paris sefaret-namesini bazı ilave
lerle neşretmiş, Katip Çelebi'nin Takviınü't-Teva• 
rih'ini Pariste Fasikül halinde neşre çalışmıştır. Onun 
Ali Paşanın siyaseti isimli bir risalesi de Ali Paşa 
siyasetine hücum mahiyetindedir. 

Her halde ansıklopedik bir bilgiye ve ansiklo
pedist bir muharrir vasıflarına sahip olan Suavi'nin 
bu özelliğidir ki onun çeşitli konularda eserler ver-

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

mesine sebep olmuştur. Ali Suavi v e  eserleri hakkında 
türkçede şimdilik en derli toplu bilgiler ve bibliyog
rafik malılmat Behice Kaplan'ın Ali Suavi isimli 
henüz neşredilmemiş monoğrafisindedir 1, 

Şemseddin Sami 
1850 - 1904 

* 

Tanzimatın, Türk mil
liyetçiliği yolunda ça
lışan değerli simala
rından diri de Şenı• 
seddin Sami Bey'dir. 

Şemseddin Sami, orta derecede bir edip, selahiyetli 
bir mütercim, bilhassa çalışkan ve büyük bir dil ve 
lô.gat alimidir. 

Şemseddin Sami Bey 

Aslen Arnavud olduğu halde Türk milliyetini 
lıcnimsemiş ; Türkün bir "büyük millet" olduğuna 
inanmış, bilhassa Türk dili alanında milliyetçi bir 
zihniyetle verimli araştırmalar yapmış, Türk dilinin 
mazisini aydınlatan, istikbalini zenginleştirmeğe ça
lışan, faydalı eserler yazmıştır. 

1 Bakınız: Behice Kaplan: Üniversite mezuni• 
yet tezi. Türkiyat Enatitüaü kütüphaneai. 
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Sami Bey, Yanya'nın Feraşeri ilçesinde doğmuş
tur. Babası, Halid Bey, bu ülke�1in tanınmış ve mü
nevver bir ailesine mensuptur. İlk tahsilini hususi 
olarak Feraşcri'de yapmış, sonra Yanya'da Zosimeon 
-Rum jimnazında okumuştur. Fransız, İtalyan ve 
eski Yunan dillerini burada öğrenmiştir. Arab ve Acem 
dillerini de yine Y anyanın tanınmış bir müderrisin
den ders görerek elde etmiştir. 

1872 yıllarında İstanbul'a gelmiş ve matbuat 

kalemine girmiştir. Bu arada bizzat tesis ettiği Sabah 
gazetesinde makaleler yazarak ve tiyatro eserleri yayın

layarak matbuat ve edebiyat aleminde tanınmaya 

başlamıştır. Bir aralık Trablusgarba sürgün gönderil

miş, bir yıl sonra affedilerek kendisine bir takım küçük 

memuriyetler verilmiştir. Bir müddet Rodosta ve Yan

yada bulunduktan sonra yeniden İstanbul'a gelmiş 

ve saraya alınarak askeri teftiş komisyonu katipliğine 
ve 1893 yılında aynı komisyonun başkatipliğine geti
rilmiştir. Hayatının son zamanlarında Erenköyündeki 

Şemaeddin Sami Bey 

köşkünde ikamete memur edilmiş, 1904 yılında İstan
bul' da ölmüştür. 

* 

Şahsiyeti 
ve 

Eserleri 

Her şeyden önce büyük bir 
lugat alimi olan Şemseddin 
Sami Bey, bilhassa Fransız
cadan Türkçeye ve Türk
çeden • Fransızcaya çevir

diği büyük ve değerli kamuslariyle Türk - Frenk kül
tür münasebetleri için zamanının en faydalı eserlerini 
hazırlamıştır. Bir böyle ilim eseri hazırlamaktan duy
duğu zevk, onun bütün hayat zevklerinin üstünde 
olmuş, her gününün 10-14 saatini okuma, yazma ala
nındaki bu ilmi faaliyete hasretmekte büyük bir lezzet 
bulmuştur. Kam.us-ı Fransevi isimli bu eserleri, 
kendinden sonraki bütün Fransızca - Türkçe sözlükler 
için hakiki bir kaynak, bir rehber olmuş, son yıllara 
kadar Türk kültür alemi bu eserlerden iftiharla fay
dalanmıştır. Altı cild üzerine tertip ettiği Kiimiisü'l 
a'lim isimli eseri de onun tek başına vücuda ge
tirdiği bir tarih - coğrafya ve meşhur adamlar ansik
lopedisidir. Bugün değerinin mühim bir kısmını kay
betmiş olmakla beraber Kiiamfuıü'l a'Iam, kendi çağın
daki ilim aleminin ehemmiyetle müracaat ettiği bilgi 

kaynaklan arasında önemli bir yer almıştı. Av
rupa ansiklopedilerinden faydalanarak hazırla
nan Kamılsü'l a'lam'ın o zaman için en dikka
te değer tarafı, Avrupalı ansiklopedilerin eksik 
bıraktığı veya ehemmiyetsiz bir yer verdiği 
Şarka ait bir çok bilgilere değer vermiş ol
masındadır. 

Türkçe ve arnavudçadan başka Doğu
nun ve Batının belli başlı lisanlarına hakkiyle 
vakıf olan Şemseddin Sami, pek tabii olarak 
bütün bu eserlerini, devrinin bu konular üze
rinde en selahiyetli bir şahsıyeti sıfatiyle hazır
lamıştır. Onun Osmanlı büyüklerinden mühim 
bir kısmını Arnavud aslından göstermek husu
sundaki itinası ve kamusunun bir çok yerlerini 
daha ciddi bir kontrole tabi' tutmadan yazmış 
olması, tek başına giriştiği işin azameti karşı
sında ehemmiyetsiz bir kusur sayılmalıdır. 

Fakat Şemseddin Siminin Türk dili ve 
Türk milliyetçiliği bakımından en mühim eseri 
Kiimus-ı Türki isimli büyük türkçe lugat ki
tabıdır. O kadar ki bu kitabı -ve öz türkçe 
hakkındaki bazı şuurlu makaleleı.:i- dolayısiyle 
Şemseddin Samiyi Ahme.d Vefik Paşanın daha 
verimli ve daha metodlu bir takipçisi olarak 
karşılamak icabeder. 

Gerçekten Şemseddin Sami, 1574 sayfa tu
tarında olan ve üç sütun üzerine tertip edilı:niş 

bulunan bu kamusta Türk dilinde kullanılan 
türkçe, arabça, farsça, rumca, italyanca, fran

sızca bütün sözleri bir araya toplamaya çalışarak, lisa
nımızın en zengin lugat kitabını telif etmiştir. Bu eser
de öz türkçe kelimelere verilen yer ve değer bilhassa 
dikkate çarpar. Kamıls-ı Türki mukaddimesinde ; Türk 
dilini oldukça eski bir maziden alarak mutalaa eden 
ve türkçeyi Şark türkçesi - Garp türkçesi gibi iki ayrı 
bölüm dahilinde inceliyerek, Garp = Osmanlı türkçegj. 
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Şemseddin Sami ilk evlilik yıllarında 
hanımı ile beraber 

nin en zarif Türk dili olduğu neticesine varan değerli 
bilgin, hakikatte bunların ikisinin de Türkçe olduğunu 
meydana koymakta ve bunları biribirindeıı ayıran 
ihmal ve cehalete teessüf etmektedir. Çağatayca diye 
andığı "Şark türkçesi"ni safi türkçe bakımından daha 
zengin bulan müellif, Türk dilini tedvin ederken Çağa
taycadak.i bu saf türkçe kelimelerin asla ihmal edilme
mesi fikrindedir. 

İçinde arabça ve acemceden alınmış bir dolu 
kelime bulunduğu halde, eserine -Kamı'.ıs-ı Osmani 
yerine- "Kıimı'.ıs-ı Türki" diye isim koyuşundaki 
sebep de Şemseddin Sami tarafından şuurla izah olun
muştur. Müellife göre bizim dilimiz Türk dilidir. Bu 
lisana mahsus lılgat kitabına başka isim düşünmek 
hatadır. Dilimizde kullanılan kelimeler hangi lisandan 
gelmiş olursa olsun gerçekten kullanılan ve bilinen 
kelimelerse onları tamamiyle tiirkçe kelimeler arasında 
saymak lazımdır ı. 

Bundan başka yine bizzat çıkardığı mecmua
lardan biri olan Hafta isimli mecmuaya yazdığı bir 
makalede "Osmanlı" tabirinin sadece bir "devlet 
unvanı" olduğunu, halbuki Türk lisanının ve Türk 
milletinin Sultan Osmanın zuhurundan çok eski bir 
mazisi bulunduğunu ileri süren muharrir : "Bu lisanla 
mütekellim olan kavmin ismi Türk ve söyledikleri 
lisanın ismi dahi lisan-ı Türki'dir" diyerek Türk 
dili ve Türk milleti hakkında şu şayanı dikkat fikirleri 
ileri sürmektedir : 2 

"Lisanımızın türkçe, arab1 ve farisiden mürek
kep olduğu söyleniyorsa da, bu terekküp sair bazı li
sanlarda olduğu gibi adeta bir imtizac-ı kimyevi ile 

1 Liaan-ı Türi-yi Osmani Hafta Mec. Sayı 12  
Yıl 1881 
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hasıl olmadığından, lisanımızda müsta'mel olan ara
bi ve farisi kelimeler daima ecnebi sıfatiyle durup 
tamamiyle lisanımıza karışmamış ve lisanımızın kavaid 
ve şiyvesi asla mütegayyir olmıyarak yine esas-ı asli
yesini muhafaza etmiştir" "Her ne vak.it istersek bu 
kelimat-ı ecnebiyeyi atarak lisanımızı temyiz ve tathir 
etmek elimizdedir". 

Her nekadar Şemseddin Sami Lisan-ı Türki-i 
Osmani makalesinde Bu fikirleri ileri sürmüşse de 
bundan 17 sene sonra yazdığı Lisan ve Edebiyatı
mız" makalesinde Türkçenin istiklali meselesini 
çok daha iyi kavramış görünüyor, Türkçe'nin üç li
sandan mürekkep bir lisan olduğu fikrini reddederek 
bu düşünceyi büyük hata diye karşılıyor. Esasen mil
letlerin içtimai münasebetleri dolayısıyla kelime alış 
verişlerinin de tabii olduğunu izah ediyor." Osmanlı 
lisiinı üç lisandan yani arabi, faı-isi ve Türki'
den mürekkeptir demek adet olmuştur. .Adet-i 
İlihiyyeye ve tabiata aykırı olan bu ti'bir ek
seri kavaid ve inşa kitablarında ve buna benzer 
kitablarda zikir ve ti'dad olunuyor. Nekadar 
yanlış, ne büyük hata! Üç lisandan mürekkep 
bir lisan dünyada görülmemiş şey t 

Hayır hiç de öyle değildir, her lisan bir li
sandır. Akvam ve ümem beyninde olduğu gibi 
elsine beyninde dahi muhtelif derecelerde yakın
lık ve münasebet bulunup, her birkaç lisan bir 
zümre teşkil eder. İmdi söylediğimiz lisan el
sine-i Turiniyye zümresine mensub T tİ R K 
L İ S A N  'ıdır. Buna birinci derecede Arabi'den, 
ikinci derecede Farisi'den bazı kelime ve tabir. 
ler girmiştir. Lakin bu kelimeler ne kadar çok 
olsa lisinın esasını değiştirmez, meseli İspan
yolca ve Portekizcede o kadar Arabça kelime 
bulunuyorki bunların cem'i büyük bir cild 
teşkil etmiştir. Lakin mezkur lisanlar Arabi 
ile falan lisandan mürekkeptir denilmeyip La
tin zümresine mensub müstakil lisanlar addo
lunur. 

Kezalik İngilizcede hemen yanyanya Fran
sızca kelime bulunduğu halde, İngiliz lisanı Cer
ınen zümres�e mensub bir lisan olup Fransız
caya yabancı addolunur. Her lisanın me'huz ve 
müstear kelimelerine bakılmaz, esası olan tas
rifatına bakılır." 

2 "'Söylediğimiz lisan ne lisandır ve nereden 
çı'kmıştır. Osmanlı lisanı tabirini pek de doğru gör
müyoruz: Çünkü bu unvan bir devletin unvanıdır. 
Halbuki lisan ve cinsiyyet (Sultan Osman) ın zuhu
rundan ve devletin kuruluşundan eskidir. Bu lisanı 
konuşan kavmin ismi T Ü R K  'dür. Lisanının ismi de 
L i s a n - T Ü r k i • di r. 

" 'Osmanlı Devletinin tabiiyeti altında bulunan 
bütün kavimlerin efradına da Osmanlı denilir. Türk 
ismi ise Adriyatik sahilinden Çin hududuna ve Sibir
yanın iç taraflarına kadar yayılmış muazzam bir mil
letin adıdır. Bunun için bu unvanı küçük görmek 
şöyle duraun, onunla övünmek ve sevinmek lBzım-

dır."" 
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Şemseddin Sami'nin "Türk" kelimesi hakkında ki sa
mimi düşüncesi de şu güzel cümlesiyle ifade edilmiştir. 

"Cüheliy-ı avam indinde mezmum addo
lunan ve yalnız Anadolu köylülerine itlik edil
ınek istenen bu isim, intisabıyla iftihar olunacak 
bir büyük ümmetin ismidir.,,  

Şemseddin Sami'nin ; "Bu lisanın ismi Osmanlı 
lisanı değil, Türk lisanıdır" tarzındaki hükümleri de 
ayni konu üzerinde büyük Türkçü Süleyman Paşa ta
rafından ileri sürülen fikirleri andırmaktadır. 

Şemseddin Siminin "İlmi Türkçülük" alanın
daki faaliyeti bu kadarla da kalmış değildir. O, Av
rupalı Türkologların çalışmalanyle de yakından ilgi
lenmiş ve hayatının son yıllarında Radloff neşrinden 
faydalanarak, Türk dilinin en eski yadigan olan Orhun 
abideleri'ni Türkiye türkçesine tercüme etmiştir. Bi
rinci satıra Göktürkçe metinleri, ikinci satıra bu metin
lerin Arab harfleriyle '•tercümesini yazmak suretiyle 
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hazırladığı bu 105 sahifelik eser, onun Türk dili ve 
Türk tarihi sahalarındaki gayretli çalışmalarının gü
zel bir örneğidir. Yine Karahanlılar devri Türk edebi
yatının en tanınmış eseri olan Kutadgu Bilik'i de 
Vambery'nin neşrettiği kısımlardan istifade yoliyle 
dilimiz<le ilk defa o incelemiştir.1 

Bu tercümelere yazılan "İfade-i meram - Ön söz" 
kısımlan yine onun Türkçülük ülküsü hakkında ta
mamlayıcı bilgiler verecek değerdedir. Bilhassa Ku
tadgu Bilik'i "milli edebiyatımızın esası" diye tarif 
eden mütercim, onun mekteplerimizde çocuklanmıza 
okutulması, hatta ezberletilmesi düşüncesini ileri sür
mektedir. 

(Şemseddin Siminin Türk edebiyatı alanında
ki çalışmalan da onun velud bir muharrir olduğunu 
gösterir. Edebiyat sahasındaki muhtelif eserleri arasın
da Taaşşuk-ı Tal'at ve Fıtnat isimli hikayesini Av
rupai Türk hikayeciliğinin ilk eseri diye karşılayan
lar vardır. Ancak bu hikaye edebi kıymet bakımından 

Bu aon iki eser, el yazması olarak hazırlan
dığı ve tamamlandığı halde müellif tarafından nef
redilmemiştir. 

oldukça zayıf bir tecrübedir. Besa, Gil.ve ve Sey. 
yid Yahya isimli tiyatro eserleri de muharririne Türk 
tiyatrosunun ilk san'atkarları arasında bir yer ayırt
makla beraber edebi değer ve sahne tekniği bakımın
dan bir muvaffakiyet sayılamaz. Onun tiyatro ve roman 
edebiyatı vadisinde en mühim eserleri fransızcadan 
yaptığı tercümelerdir. Bilhassa Viktor Hugo'dan çe
virdiği Sefiller tercümesinin, batıdan yapılan ilk ter
cüme romanlar arasında değerli ve önemli bir mevkii 
vardır.) 

Daha bir takım gazete, mecmua, risale, ders ki
taplan çeşitli tercümeler ve telif eserler, dil ve lügat 
kitaplan neşreden bu çalışkan ve velüd muharriri 
edebi hizmetleri bakımından Ahmed Midhat Efendinin 
önderliğini yaptığı "Tanzimat yıllarında popüler Türk 
edebiyatı" mektebine mensup bir san'atkar olarak 
kabul etmek daha doğrudur.2 Fakat onun Türk 
dili ve edebiyatı tarihindeki en şerefli mevkii lisanımıza 
kazandırdığı değerli lügat kitaplannda ve bilhassa 
Türk dilini samimi bir anlayışla severek yükseltmeğc 
çalışan ve onu "büyük bir milletin dili" diye tarif eden 
şuurlu milliyetçiliktedir. 

İşte on dokuzuncu asır ortalarmdan ayni 
asrm son yıllarına kadar Türkiyede daha çok 
ilini ve fikri mahiyette gelişen "Türkçülük hare
ketleri"nin ana çizgileri bunlardır. Bu çağla
rm Türk ı:nilliyetçiliğine, Ahmed Midhat, bil
hassa Namık Kemal gibi büyük tanzimat 
ediplerinin hazan popüler bir ifade ile, hazan 
ilini ve fikri bir müdahale ile, hatta hazan edebi 
bir söyleyişle iştirak etmiş oldukları da maliim.
dur. Ancak bu ve bu gibi san'atkarlarm Tanzi
mat edebiyatı tarihindeki ana rolleri ve gerçek 
mevkileri daha çok bir Türk milliyetçisi olma
larmdan ileri gelemiştir. Bu sebeple Kemalin 
ve Ahmed Midhat'm ı:nilliyetçi taraflarını bura
da bir daha tekrarlamak için ciddi bir sebep 
mevcut değildir. 

Bizim taınamiyle müstakil bir bahis halinde 
incelemeyi lüzumlu ve zaruri bulduğumuz "il· 
ır..=. Türkçülük" hareketleri, Ahmed Vefik Paşa, 
Siö!f'j'D'Ulll Paşa, Ali Süavi ve Şemseddin Simi 
silsilesinden başka yine on dokuzuncu asrm 
sonlarmda daha bir takım ilim ve san'at adam
ları yetiştirmiştir. 

Tanzimat Türkçüleri tarafından başlanan 
ilınl ve fikri milliyetçilik çalışı:nalarmın tabii 
takipçileri olan bu şahsıyetlerin ayrı ayrı ve
ya müşterek faaliyetleri neticesinde Türk mil
liyetçiliği, bilhassa 1908 Meşrutiyet inkılabını 
takip eden ilk yıllarda birdenbire çok büyük 
bir gelişme göstermiştir. O kadar ki bu geliş
me, edebiyatlDllzın san'at cephesini de tesiri 
altına alarak Türkiyede geniş ölçüde bir "milli 
edebiyat cereyanı" nın doğmasına yol vermiştir. 

Şemseddin Saminin hayab, fahsıyeti ve eser
leri hakkında şimdilik en genit malumat, Hikmet 
Turhan Dağlıoğlu'nun "Şemseddin Sam�, hayab ve 
eserleri. İstanbul 1 943", isimli eserde mevcuttur. 



Bu Cereyamn nasıl ve hangi şartlar içinde 
doğduğu ; hangi alim ve san'atkarların eliyle 
Türk edebiyatına ne gibi ilim ve san'at eserleri 
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kazandırdığı ise, Yirminci asır Türk edebiyatı 
bölümünde müstakil bir bahis halinde görüle
cektir 1• 

SERVET-İ FtlNON YILLARINDA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI 

ve 

MİLLİYETÇİ SAN' ATKARLAR 

Tanzimat edebiyatı çağlarında Ahmed Ve
fik Paşa, Ali Suavi ve Şemseddin Sami gibi kud· 
retli şahsıyetler tarafından temsil edilen "İhnl 
Türkçülük hareketleri" ne Servet-i Fünun ede
biyatı yıllarında da Bursalı Tahir Bey" Necip 
Asını ve Veled Çelebi tarafından devam edilıniş
tir. 

Tıpkı Tanzimat devrinde olduğu gibi, hayat 
ve edebiyata hakim, kuvvetli bir cereyan halini 
almamakla beraber, Türkçülük hareketlerinin 
bu ağır ve ağırbaşlı devamı, genç Türk münev
verlerinin bu mühim cereyanla gittikçe daha 
yakından alakadar olduklarım gösteren, dikkate 
değer bir manaya sahipti. O kadar ki Türkçülük, 
yavaş yavaş edebiyat alemini de tesiri altında 
bırakıyor, edebiyatta garpçiliğin ve sanat için 
sanat anlayışının öylesine hakim bulunduğu bir 
devirde, genç Türk edipled arasında "milliyetçi 
sanatkarlar" ın da yetişmesine meydan hazır• 
lıyordu. Türkoloji'nin yeni simalarından Veled 
Çelebi, daha çok Şemseddin Saıninin ve Ahmed 
Vefik paşanın izlerinde yürüyor ; Necip Asım, 
Süleyman paşayı; Bursalı Tahir Bey de Ali Sua• 
vi'yi takip ediyorlardı. Türk tarihinin asaleti, 
milli faziletlerle dolu destani hayatı ise Servet-i 
Fünun muharrirlerinden (Ahmed Hikmet) i tes
hir etmiş, ayrıca (Mehıned Emin) gibi "millet 
için sanat" ülküsü ile eserler veren bir "Türk 
şairi" yetiştirmişti. 

XIX uncu asrın son ve yirminci asrın ilk 
yıllarını kaplayan bu ilim ve sanat milliyetçiliği, 
hemen hemen isimlerini andığ11111Z şu san'at• 
karların hayat ve şahsiyetleri ile beslendiği 
ve bilhassa son ikisinin eserleriyle gönüllerde 
iz bırakan bir kudret kazandığı için burada 
varlıklarım Türk milliyetçiliğine bağlayan bu 
ilim ve sanat adamlarının i1ınl ve edebi macera
lariyle birlikte hikaye ve hülasa edilecektir : 

* 

ı Bakınız: a) Servet-i Fünun devrinde; b) 
Yirminci asır Türk edebiyatında milliyetçilik hare
ketleri ve milli edebiyat cereyanı. 

Bursalı Tahir Bey 

Bursalı Tahir Bey 
(1861-1926) 

(Bursalı Tahir Bey 
1861 yılında Bursada 
doğmuş, ilk ve orta tah
silini Bursada yapmış, 
sonra Harbiye mekte
bine girerek yüksek 
tahsilini de bu mektepte 
görmüştür. Harbiyeyi 
bitirince öğretmenlik 
mesleğine intisap etmiş 

ve Manastır, Üsküp, Selanik askeri rüşdiyelerinde 
tarih coğrafya okutmuş, yine bu mekteplerde 
müdürlük yapmıştır. Daha sonra Bursadan me
bus seçilerek İstanbul Meclis-i Meb'usanında bulun
muştur. Hayatının son yıllarını kitapları arasında ça
lışmakla geçiren bu değerli bilgin 1926 da İstanbulda 
ölmüştür.) 

Bursalı Tahir Bey, ilınt Türkçülük hareketlerine 
bir biyografi ve bibliyografi alimi sıfatiyle iştirak et
miştir. Türkçülüğe hizmeti; tarihteki Türk büyük
lerini, hatta o zamana kadar Türk oldukları bilinmi
yen bir kısım büyük ilim ve fikir adamlarını Türk 
münevverlerine tanıtacak mahiyetteki eserleriyledir. 
Alimlere, şeyhlere, müverrih ve şairlere ait muhtelif 
biyografi mecmuaları Şeyh Ekber'e, Hacı Bayram 
Veli'ye, Katip Çelebi ve Ali'ye dair biyografileri 
arasında, onun en mühim bir eseri Türklerin ulum 
ve fünuna hizmetleri adiyle neşrettiği yine biyog
rafik bir kitaptır. İkdam külliyatı arasında bulunan 
bu kitapta Bursalı Tahir Bey, Farabi gibi, İbn-i Sini 
gibi, Buhiiri ve Gevheri gibi büyük islam alimlerinin 
aslen Türk olduklarını meydana koyan tetkikler ya
yınlamıştır. 

Fakat onun ilınt çalışmalarının en ileri ve geniş 
mahsulü Osmanlı müellifleri isimli üç ciltlik büyük 
ve ansiklopedik eseridir. Bu eserde Türk tarihinin Os
manlılar devrinde yetiştirdiği, şairler, edipler, tarih" 
çiler, riyaziye ve tıb bilginlerinin hayat ve eserleri 
hakkında bilgiler verilmiştir. Osmanlı müellifleri, bu
gün hala ilim aleminin kendisine müracaat ettiği ta-
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nınmış kitaplardan biridir. 1914 te İstanbulda yayın
lanmıştır. 

Necib Asım Bey 
(1861 - 1 935) 

* 
(Türk dili ve Türk tarihi 
üzerindeki araştırmaları ile 
tanınmış olan Necib Asım, 
Kilısli Bal Hasan oğulları 
isimli eski bir sipahi ailesine 

mensuptur. 1861 de Kiliste doğmuş, ilk tahsilini Şam
da, orta ve yüksek tahsilini İstanbul'da yapmıştır. 
Harbiye mektebinden mezundur. Askerlik hayatını 
öğretmenlikle geçirerek askeri rüşdiyelerde ve Harbiye 
mektebinde türkçe, fransızca, tarih muallimliği yapmış, 
bu vazifelerde Miralaylığa kadar yükselmiş ve tekaüt 
olmuştur. Meşrutiyet inkılabından sonra İstanbul 
Darülfünununda Türk tarihi ve Türk lisanı tarihi 
müderrirsliği yapmış ; Tarih-i Osmani Encümeni ile 
Asar-ı İslamiye ve Milliye tetkik encümeni'nde a�li 
aza olarak çalışmıştır. 1927 de Erzurum Mebusu ol
muş, 1935 te İstanbul'da ölmüştür.) 

Daha askeri rüş
diyelerinde hocalık 
yaptığı çağlarda mek
tepler için bazı tarih, 
coğrafya ve gramer 
kitapları yazan Necib 
Asım, bilhassa İkdam 
gazetesindeki Türko
lojiye dair ihni neş
riyat hareketlerine ge
niş ölçüde iştirak ede
rek Türk dili ve Türk 
tarihi hakkında çeşitli 
makaleler yazmıştır. 

Necib Asım Bey Bu sıralarda ayni alan-
daki bir kısım araş

tırmalarını da küçük risaleler halinde yayınlıyordu. 
Onun Türk dili araştırmaları Türkiye dışında da ilgi 
uyandırmıştı. 1 895 te Paristeki Societe Asiatiqu'e 
aza seçilişi bu alakanın neticelerindendir. 

Fakat Necib Asım'ın dil ve tarih araştırmaları
nın en verimli devresi 1908 den sonradır. Bu yıllarda 
birbiri ardınea intişar eden ve geniş ölçüde Türkoloji 
neşriyatı yapan sayılı mecmualara Necib Asım da 
kuvvetli makaleler yazıyordu. Türk Yurdu, Edebiyat 
Fakültesi mecmuası, Tarih-i Osmani Encümeni mec
muası, Milli Tetebbü'ler mecmuası ve nihayet Tür
kiyat mecmuası bu dergiler arasında idi. 

Necib Asım, bir aralık büyük bir (Türk tarihi) 
hazırlamak için faaliyet göstermiş ve ilk kısmı neşre
dilen bu eser tamamlanmamıştır. Eserin telifinde XIX 
uncu asır Fransız müşteşriklerinden Leon Cahun'ün 
Türk tarihine dair araştırmalarından, bilhassa Asya 
tarihine nıedhal isimli eserinden geniş ölçüde fayda
lanılmıştır. Necib Asım, en mühim olarak XII nci 
asır Türk ediplerinden Edib Ahnıed'in Hibetü'l
Hakayık isimli eserini okuyup, inceliyerek 1918 de 
İstanbul'da neşretmiştir. Eserin keşfi, Türk edebiyatı 
tarihinin mühim bir kısmının aydınlanmasında fay
dalı olmuştur. Daha evvel Şeınseddin Sami tarafm-
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dan dilimize çevrildiğini bildiğimiz Orhun Abide
leri de Türkiyede yine ilk defa 1921 de Necib Asım 
tarafından yayınlanmıştır. 

Bu çalışkan Türkiyatçı kafi derecede metodlu 
bir mesai göstermemekle beraber Türkolojinin her 
sahasında eserler vermeyi bir zevk edinmişti. Bir ara
lık, Osmanlı tarih-nüvisleri ve müverrihleri adı 
ile bir etüd serisine başlamış ve ilk olarak Ahmedi'· 
nin İskender-name'sindeki manzum Osmanlı tarihi 
bölümünü metin tenkidi yapmaya lüzum görmeden, 
Tarih-i Osrnani Encümeni mecmuasında kısaltarak 
neşretmişti. Leon Cahun'ün Türk tarihine ait Gök 
bayrak isimli güzel romanı da lisanımıza ilk defa 
Necib Asım tarafından çevrilmiştir. Müellifin Milli 
aruz isimli eseri, onun dikkate değer araştırmaları 
arasındadır. 

Veled Çelebi 
İzbudak 

(1869 - 1950) 

* 

Türkoloji çalışmalarına XIX 
uncu asrın son yıllarında baş
layan diğer çalışkan bir araş
tırıcı da Veled Çelebi'dir. 
(Veled Çelebi, Mevlıinıi Ce

Weddin Rümi torunlarındandır. ; 1869 da Konyada 
doğmuş ve medrese tahsili görerek yetişmiştir. Husust 
Hocalardan aldığı derslerle de arabi, farisi sahasın
daki bilgisini arttırmış, bu arada Mevlana'nın türk
ce şiirlerinden aldığı fikirle eski Türk dilini ve bu dilin 
muhtelif lehçelerini öğrenmek istemiştir. 1889 da İs
tanbul'a gelmiş ve Necib Asım'la birlikte Türk diline 
dair incelemeler yapmıştır. 

Veled Çelebi "İzbudak" 

1908 den sonra 
Mevlana Dergahı post
nişini olmuş, birinci 
dünya harbinde Mev
levi mücahitlerinden 
bir alay teşkil ederek 
Dördüncü Orduya iş
tirak etmiştir. İstiklal 
savaşı yıllarında Anlca
raya gitniiş ve uzun 
müddet Büyük Millet 
Meclisinde Kastamonu 
Milletvekili olarak ça
lışmıştır. 

Veled Çelebinin en mühim eseri büyük Türk 
dili lugatidir. Henüz neşredilmemiş olan bu sekiz 
ciltlik büyük eser, çok uzun ve çok ciddi bir araştırma 
mahsulüdür. Eserin hazırlanması için Orhun kitabe
lerinden başlanarak Türk dili ve edebiyatı alanında 
meydana getirilmiş pek çok eser, müellif tarafından 
dikkatle taranmış ve taranan bu eserler hakkında da 
kısa ve bibliyoğrafik malılmat verilmiştir. "Kitapta 
bulunan türkçe, farsça, arapça hemen her kelimeniıı 
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yanıbaşında hangi kaynaktan alındığı gösterilmiştir. 
Bundaü başka bir çok türkçe kelimeler için misaller 
ve şahitler dahi gösterilmiştir. Bu misaller ve şahitler 
beyit, mısra, ata sözleri ve diğer metinler gibi ehem
miyetli şeylerdir" Eser, Türk Dil Kurumunun neşre
deceği kitaplar arasındadır. 

Veled Çelebi, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in 
muhtelif eserlerindeki türkçe şiirleri bir araya topla
yarak 1925 te Divan-ı Türki-i Sultan Veled adiyle 
neşretmiştir. Ayrıca Türk dili, Türk edebiyatı hakkın
da, Mevlana'nın şiirleri üzerinde, muhtelif ve değerli 
eserleri, incelemeleri, "atalar sözü" toplamaları vardır. 

* 

İşte Tanzimat Türkçülerinden sonra, XIX uncu 
asır sonu ve yirminci asır başlarının yetiştirdiği Türk 
bilgisi araştırıcılarının en önemlileri bu üç simadır. 
Ancak onlarla birlikte çalışan ve ayni konular üzerinde 
araştırmalar yapan daha bazı ilimciler de vardır ki 
bütün bu simaların Türkiyedeki Türkoloji çalışmala
rının gelişimi üzerinde takdire değer bir hizmet gör
dükleri aşikardır. Bunlar içinde Necib Asım'ın tarih 
araştırmalarına verimli bir faaliyetle iştirak eden tarih 
müderrisi Mehnıed Arif Bey'i, ayni faaliyete Mu
hitü'l-nıaarif isimli geniş ölçüde bir ansiklopedi ile 
iştirak eden, fakat bu eserini ancak bir cilt halinde 
bırakan Maarif Nazın Emrullah Efendi'yi zikret
mek lazımdır. 

"Fakat İkdam gazetesi etrafında toplanan Türk
çülerden bilhassa, Fuad Raif Bey'in türkçeyi sade
leştirmek hususunda yanlış bir nazariye takip etmesi, 
Türkçülük cereyanının -hatta- kıymetten düşmesine 
sebep oldu. Bu yanlış nazariye "tasfiyecilik" fikri idi. 

Tasfiyecilik, lisanımızdan Arab, Acem kökle
rinden gelmiş bütün kelimeleri çıkararak, bunların 
yerine Türk kökünden doğmuş eski kelimeleri, yahut 
Türk kökünden yeni edatlarla yapılacak yeni Türk 
kelimelerini ikame etmekten ibaretti. Bu nazariyenin 
fiili tatbikatını göstermek üzere neşrolunan bazı maka
leler ve mektuplar zevk sahibi olan okuyucuları tik
sindirmeğe başladı. Halk lisanına geçmiş olan arabi 
ve farisi kelimeleri türkçeden çıkarmak, bu lisanı en 
canlı kelimelerinden, dini, ahlaki felsefi tabirlerinden 
mahrum edecekti. Türk kökünden yeni yapılan keli
meler sarf kaidelerini hercü merç edeceğinden başka, 
halk için ecnebi kelimelerden daha yabancı ve daha 
meçhuldü. Binaenaleyh bu hareket, lisanımızı, sade
liğe, vuzuha doğru götüreceği yerde, muğlakiyete ve 
zulmete doğru götürüyordu" ,,Bu sebepten dolayı 
İkdamdaki tasfiyecilik cereyanından fayda yerine 
mazarrat husule geldi ( l) ." 

Buraya koymak istediğimiz bilgi ve haber
lerin en ciddi bir tercümanı olan bu dikkate değer 
cümleler, Zıya Gökalp'in Türkçülüğün esaslan isim· 
li eserinden alınmıştır. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Ahmet Hikmet Ahmed Hikmet Mora müftüsü 

Müftüoğlu 
1870-1927 

Abdülhalim paşanın torunudur. 
Babası Moradan İstanbul'a göç
men olarak gelen Yahya Sezai 
efendidir. Yazar soyadım de

delerinin Mora müftülükleri dolayısıyla almıştır. 3 Ha
ziran 1870'de İstanbul'da doğmuştur. Önce Dökmeciler 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu 

mahalle mektebinde, sonra Aksaray ve Soğukçeşme 
Rüşdiyelerinde okumuş ve tahsilini Galatasaray Sulta
nisinde tamamlamıştır. Memuriyet hayatına Hariciye 
mektubi kaleminde başlamış, az zamanda ilerlemiş 
yurd dışında ve yurd içinde hariciyenin muhtelif mevki
lerinde vazife görmüştür. Kısa bir müddet Marsilya
da ve Pire'de kançılar olarak çalışmış, daha sonra Kaf
kasya'd a Poti şehbenderliğine tayin olunmuştur. Kısa 
bir müddet de Kırımda Kreç şehrinde bulunmuştir. 
İstanbul'a dönen yazar 1908'e kadar Hariciye Vekale
ti Umur-ı Şehbenderiye kalemi serhalifeliği ile çalış
mış, bir taraftanda Galatasaray sultanisinde Türkçe 
ve edebiyat muallimliği yapmıştır. 1 9 1 0  sıralarında ge
ne ek vazife olarak Darü'lfünuncla Fransız ve Alman 
edebiyatı tarihi ve estetik müderrisliği yapmıştır. 1 9 1 2  
de Peşte başşehbenderliğine tayin edilmiş 19l8'de Peş
te başşehbendeliğinin lağv edilmesi üzerine İstanbula 
dönümüş gene Hariciye ile ilgili bazı vazifeler görmüş
tür. 

( 1 922 de çok sevdiği eşi Suad hanımın ölümünden 
sonra hicranlı ve üzüntülü günler geçirmiş, küskün ve 
kırgın yaşamıştır) . 
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1925'te Halifelik başmabeyinciliğine getirilmiş 1 926 
Umur-ı Şehbenderiye ve Ticariye umum müdürü ol
muştur. Bu vazifede kısa bir müddet çalıştıktan sonra 
Hariciye Vekaleti müsteşarlığına tayin edilmiştir. An
cak hast::ılığı sebebiyle bu vazifede uzun kalamamış te
kaüd olarak İstanbula döıunüş, bir müddet Fransız 
hastanesinde tedavi görmüşse de uzun süren bir kanser
den kurtulamayarak 19/3/1927 de vefat etmiştir. Kabri 
Maçka mezarlığındadır. 

* 

Müftüoğlu giyinişinden çalış!".la
Hususiyetleri larına kadar büyük bir temizlik 

ve intzam içinde dikkatli ve ti
tizdi. Minnet altında kalmaktan endişe duyan kabalık
tan gösterişten hoşlanmayan ,vakur ve mütevazı bir in
sandı. Bilhassa kozmopolilikten, ecnebiperestlikten, züb
belikten nefret ederdi. Ruhu Türk milletinin yüce in
celiği, destani kahramanlarıyla dolu bir vatan ve millet 
sevdalısı idi. Batı musikisini de severdi fakat Türk mu
sikisine meftundu. Türkün milli sanatlarına çok düş
kündü; Dokumacılık, Tezhipcilik, oymacılık, halıcılık, 
gibi Türk sanatları onun nazarında birer zevk ve incelik 
şaheseri idi. 

Eski eserler, kitabeler onu çok alakadar ederdi ;  
Mevlid, Kur'an ezan dinlemeği çok severdi. Halk için
de bulunmaktan ve konuşmaktan zevk alırdı. Eski ede
biyattan Fuzuli'yi Şeyh Galib'i çok sever, çağdaşların
dan Abdü'lhak Hamid'i Recai zade'yi ve Sezai beyi 
beğenirdi. Hocası Muallim Naci'nin lisanındaki sade
liğe ve uslubundaki sağlamlığa hayrandı. 

Edebi Şahsiyeti 
ve 

Eserleri 

Ahmed Hik..rnet'te Edebiyat 
hevesi daha küçük yaşlarda 
başlamıştır. Bunda gerek şair 
babasından tevarüs ettiği 
san'at kabiliyetinin gerek ye

tiştiği aile muhitinin tesiri olmuştur. Daha Galatasaray 
sultanisinde talebe iken yazı ve hatta neşir hayatına 
başlamıştır. Leylıi yahud Bir mecnunun intikamı 
isimli ilk hikayesini talebe iken neşretmiş bunu Baronne 
de Staffdan tercüme ettiği Tuvalet veya Letifet-i 
aza isimli eseri takibetmiş, daha sonra da Duuıas Fils 
ten tercüme ettiği "Bir riyazinin muaşakası' nı ya
yınlamıştır. 

Ancak bütün bunlar heveskafık devrine ait başarı
sız eserlerdir. Onun asıl edebi faaliyeti İkdam gazete
sinde yazılar yazdığı, ve bilhassa Servet-i Fünuna ilti
hak ettiği zaman başlamıştır. 

Ahmed Hikmet, daha 1895 te Kafkasyanın Poti 
şehrinde şehbender vekilliği yapıyorken, edebiyatı
mızın milli bir hedef gütmesi lüzumunu muhitinden 
aldığı intibalarla idrak etmiş bulunuyordu. 1 89 1  d:e 
Roman fabrikası ba�lıklı bir yazısı ile Servet-i Fünun'a 
yazmaya başladığı zaman henüz, Servet-i Fünun edebi
yatı teşekkül etmemi�ti.. Edebiyat-ı Cedide faaliyete 
ba5ladığı zaman da Ahmed Hikmet, öteki Servet-i Fü
nunculardan oldukça ayrı bir san'at anlayışı ile çalıştı. 
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Gerçi onun Servet-i 
Fünunda yayınlanan 
Haristan ve Gülis
tan isimli güzel "ma
sal" ı, söyleyiş bakı
mından, Servet-i Fü
nun lisanından ayrı 
değildi. Hatta devrin 
süslü ve külfetli lisan 
modası, ilk zamanlar
da en çok Ahmed 
Hikmet'in kalemine 
sarılmış bulunuyordu. 

Haristan ve Gü
listan'ın Ronsy bi
raderle'rin bir hika-
yesinden alındığını 
açıklayan Hüseyin-
Cahid'in edebi hatı-

Ahmet Hikmet Müftüoğlu ralarında bildirildiği-
ne göre bu tarihlerde 

Ahmed Hikmet, kulağına hoş gelen arabi ve farisi keli
meleri, küçük bir deftere yazıyor, sonra, fikir için keli
me arayacağı yerde, yazı yazarken, bu seçtiği kelimeleri 
kullanmak için vesile ve fikir arıyordu. 

Fakat, ayni san'atkarın, ilk edebi hayatına ait bu 
dalalet, çok kısa sürdü. O kadar ki, az sonra, Servet-i 
Fünun san'atkarları arasında sade dile, yerli ve milli 
mevzulara doğru ilk şuurlu teuıayl'ü gösteren mu
harrir, Ahmed Hikmet oldu. Birtaraftan Yeğenim 
isimli meşhur monoloğu ile deverin· her çeşit alafran
galık modasına ustalıkla ve zarafetle hücum etti. Öte 
yandan, içinde kendi ailesinin de bulunduğu Rumeli 
muhacirliği'nin yarattığı Türkçü duygularını eserlerine 
kuvvetle işlemeğe başladı. 

Yeğeniuı'de tahsilini Pariste yapan bir gençle 
alay ediliyordu. Onun frenklerden kaptığı, Türk ah
lak ve geleneklerine uymayan türlü gülünç huylan bir 
bir sayılıyordu ;  bu arada bir taraftan Türkiyedeki şuur
suz Avrupa taklitçiliğine hücum edilirken öte yandan 
Türkün Avrupalılardan ayrı ve üstün taraflarını belirti
liyordu. Ahmed Hikmetin bu eserde, Türkü Avrupalı
lardan ayırdetmek için gösterdiği delillerden bazıları, 
sonradan bir mana ifade etmez oldu. Mesela, bizim ya
zıyı sağdan sola yazışımıza mukabil onların soldan sağa 
doğru yazışları ; bizim başımızı örtmek suretiyle göster
diğimiz "hürmet" yerine onların ayni hürmeti ,,baş 
açarak göstermeleri, o zaman için bir satire muharririni 
tatmin edecek ayrılıklardandı. Fakat Cumhuriyet inkı
labından sonra, bu farklar Avrupalılar lehine ortadan 
kalkınca "Yeğenim" in bir kısım düşünceleri de mana
sını kaybetti. Kaybolmayan kıymet, müfrit Servet-i Fü
nun alafrangalığı içind1:: yetişen bir Türk san'atkarının 
milli geleneklere değer verişindeki özellik ve Yeğenimi 
ören sade ve tabii türkçesinin güzelliğiydi. 

Ahmed Hikmetin edebi şöhretini yapan ilk mühim 
eseri, içinde daha bir takım küçük hikayeler bulunan 
Haristan ve Gülistan adlı kitabıdır. Bu eserin, 
edebi neviler bakımından dikkate değer parçası, ayni 
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zamanda bütün kitaba isim veren ilk masaldır. Avrupa
lıların "C1Jmte" dedikleri "masal" çeşidinin yeni Türk 
edebiyatındaki ilk güzel örneği budur: "Haristan" için
de hiç kadın bulunmayan ve kadın tanımıyan bir ada, 
Gülistan, onun yalnız kadınlarla meskı1n bir zıddıdır, 
ki saadet bu iki ülkenin birleşmesinde mevcuttur.,, Ah
med Hikmet bu eserinde Şarkın masal zevki ve masal 
geleneği ile Garp tekniğini ve Servet-i Fünunun renkli 
süslü üslubunu birleştirmiştir. Eser, 1901 de Ediebiyat-ı 
Cedide kütüphanesi neşriyatı arasında yayınlanmıştır. 
Fakat bu san'atkarın milli edebiyatımız bakımından 
daha edebi eseri Çağlayanlar isimli, tamamiyle milli 
hi.Icayeler ve nesirler kitabıdır. 

Çağlayanlar, 1908 den sonraki Türkçülük hareket
lerinin, milli kültür ve milli heyecanla yuğurulmuş, zen
gin verimlerinden biridir. Peşte başşehbenderi iken 
Mehmed Emin'e yazdığı bir mektupta : "Türksazı'nın 
tellerini ırkımızın damarlarından mı seçtiniz ? Her mıs
raı, onlan köklerinden titretiyor, Baz\ akşam kah sa
zınızı, kah Ey Türk uyan,, mızı Tuna,ya karşı okuyo
rum ve sanıyorum ki, kanları, kemikleri bu topraklara 
serpilen yüz binlerce Türkün ruhu penceremin önü
ne geliyor, sizin sazınızın nağmelerini dinliyorlar. 
Anlıyorlar ve ağlıyorlar., dedikten sonra, yakında kendi
sinin de Çağlayanlar'ı ile Mehmed Emin'e "dem
saz,, olacağını haber veren Ahmed Hikmet, denilebi
lir ki, Mehmed Emin'in şiirde yaptığı işi nesirde ve hi
kayede yaparak devrinin miIU heyecanına kuvvetli bir 
tercüman olmuştur. 

Bu eserin en güzel'parçalan, Trablusgarp savaşı 
dolayısıyle yazılan Padişahım alınız m enekşeleri
mi, veriniz gülümü isimli hikaye ile; İstanbul sokak
larında, sırtlarındaki ağır küfelere rağmen, sokak satı
cılığı yaparken bile gür ve heybetli Türk sesi'ni kuv
vetle aksettiren Anadolu Türklerinin milli ve fıtri asa
letini tasvir eden Üzümcü hikayesi ; yahut Uygurların 
Göç destanından alınmış bir mevzuu etrafında vücuda 
getirilen Altın ordu ; nihayet, baştan sona öz türkçe 
kelimelerle yazıldığı halde san'atkarının seçme zevki 
ve söyleyiş kudreti yüzünden, asla yadırganmayan, zevk 
li ve kudretli bir üslubla yazılan Yakarış isimli, men
suredir. 

Bütün bu parçalarda, baştan sona, zengin bir Türk 
dili ve Türk tarih kültürü seslenmekte; bu kültür, 
san'atkarın milli heyecanıyle birleşerek, ileri bir san'at 
değeri kazanmaktadır. Çağlayanlar, 1922 de İstan
bulda neşredilmiş; ayrıca yeni harflerle de bir kaç 
baskısı yapılmıştır. Muharririn yine milli emellerle 
yazdığı Gönül hanım isimli bir romanı, da tefrika 
edilmiş, sonra da yeni harflerle 1000 temel eser serisin
den neşredilmiştir. ıı• Ahmed Hikmetin Harlstan ve 
Gülistan'ından seçilmiş üç hikayesi Fr. Schrader 
tarafından Almancaya tercüme edilmiş ve Türkische 
Bibliothek'te Türk kadınları adıyle yayınlanmış
tır2. 

Milli Eğitim Basımevi lst. 1 971 
Berlin; 1907 
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Gönül Hanım 

yer almış, hatta bunun en fa'al bir azazı olmıştır. Türk 
derneği, Türk ocağı gibi teşekküllerin kuruluşlarında 
vazife görmüş, Türk yurdu dergisinin yazı kadrosun
da yeralmıştır. 

Bu sıralarda Türk dili ve Türk Milliyetçiliği için 
yazılar yazdı, edebi tetkiler yaptı, konferanslar verdi. 
Darü'lfünunun'd-aki Galatasaray'daki derslerinde hep 
bu mevzuları işleyerek telkinlerde bulundu. 

Darülfünun müderrisi bulunduğu sırada Atina da 
yapılan müsteşrikler kongresine murahhas olarak işti
rak etti, Fransızca bir beyanat verdi; ve bilhassa şu 
noktalar üzerinde durdu: 

(Türk yurdları, Türklerin yetiştirdiği büyük adam
lar, Türk dilinin hususiyetleri, başka dillerle olan mü
nasebetleri, dilimizin kelime türetme ve zenginleştirme 
yolları, Türk edebiyatınd a Türkçülük ve Türkeçcilik 
şuurunun esas olması ) .  

1912 d e  Peşte Başşehbenderi (Büyük elçi) iken Türk
ler hakkında geniş tetkiklerde bulundu. Müste�riklerle 
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göriiştü. "1" yazılarından bazıları, Almancaya ve Fran
sızcaya çevrildi. Macarlarla yakın münasebette bulun
du hatta (Macar-Türk dostluk ve kültür birliği) adıyla 
bir teşekkül kurmağa muvaffak oldu, böylece Türk kül
türünün Avrupa'ya tanıtılmasına gayret etti. 

Fakat bütün bu çalışmalarla beraber o Edebiyatı
mızdaki asıl yerini yazı hayatının ikinci devresinde yaz
dığı Türkçü ve Milliyetçi hikayeleri ile sağlamlaştır
mıştır. Bu hikayelerin bir kısmını Çağlayanlar isimli 
kitabında topladı, fakat bir kısmı bazı mecmualarda 
dağınık kalmıştır. 2 

Ahmet Hikmet'in öztürkçe olarak yazmayı de
nediği yazısını örnek olarak veriyoruz. 

Y A K A R I Ş  

Ulu Tanrı 

Gün batıyor ; Sevgili korkun gönlümde doğuyor. 
Kumral akşam bana sessizlikler içinde büyüklüğünü 
fısıldıyor. . .  Bu alaca karanlıklar arasında bir kulun, 
Dilmaç1 kullanmadan, öz bilgisiyle sana diller dök
mek istiyor ... Ödünç giyim almadan, kendi çaputla
rıyla karşına çıkmak diliyor. 

Onun yalvarışlarını dinlemez misin? 

Kanadı incinmiş, karnı acıkmış bir serçenin ötüş
cüğünü anlarsın! Boynu bükük, benzi uçuk bir çiçeğim 
isteciğini duyarsın. Bu gün bir Türk'ün, yıpranmamış 
sesini birinci olarak sana işittirmek istiyen suçunu 
bağışlasan gerektir. 

Ey, yüce gökleri ışıklı yıldızlarla, azgın deniz
leri köpüklü dalgalarla süsleyen Tanrı ! ...  Kullarına 
kendilerini tanımak, kendilerinde özünü tanıtmak üzre 
onlara beyin, gönül verdin. Onlardan yüzbinlerce 
Türkler sevgili son yalavacının2 doğru izinden bu 
us3 bu duygu kanadlarıyla yüksele yüksele uçmağa' 
ermek istediler . . .  

ı Müşterik Vamberi ile yaptığı bir sohbeti ya
yınlanmıştır, yazar bu yazısında ve bazı hikayele
rinde "Yavuz" ismini kullanmıştır. Türk Yurdu, sayı 
5 teşrinievvel 1329. 

Kitablarına girmeyen bu hikayelerden ba
zılarını kıymetli araştırıcı Fethi Tevetoğlu ilk defa: 
Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmed Hi•kmet, Milli Eği
tim Basımevi 1951 Ankara, eserine almış, daha 
sonra Çağlayanlar, Müftüoğlu Ahmed Hikmet, Ha
zırlayan Fethi Tevetoğlu 1000 temel eser yayınla
n M. Eğ. Basımevi İstanbul 1971,  isimli eserine de 
altı tanesini eklemiştir. Müftüoğlu'nun Kadın Oyun
cak değildir isimli Monoloğ tarzında yazılmıf küçük 
bir eseri de ilim alemine Değerli araştırıcı Fevziye 
A Tansel tarafından tanıtılmıştır. Fevziye A. Tan
sel : Gözden Kaçan Orkun Mecmuası Ekim 1963 sa• 
yı 2 1 .  

Dilmaç: Tercüman, 
Yalavaç: Peygamber, 
Us: Akıl, 
Uçmak: Cennet, 
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Yer yüzünün en büyük ulusu olan Türklerin yü
reklerini donduran soğuk bozkırlarını, yurdlannı 
bırakarak sözlerini anlamak, senin öz birliğini tanı
mak, sana tapmak üzere yalın ayak başaçık yad elle
re düştüler .• Sıcak çöllere üştüler. O genişliklerde yıl
dıranlar tutsağın oldular. Yorgun urganına sarıldılar. 
İlk çağda aya, güne tapan bunlar, şimdi ayın günün 
ıssını5 buldular. Kutlu oldular. Yalavacının söylediği 
Yarlığına6 boyun eğdiler, yaradanlarını bildiler ; doğ
ru yola girdiler. İstediklerine erdiler. Ey bizi yoktan 
var eden Oğan 7 sonra seni ululatmak, birliğinin sanca
ğını yeryüzünün bir ucundan öbür ucuna iletmek, 
gönlü, gözü kör olanlara, seni tanımıyanlara seni gös
termek, seni tanıtmak üzre savaşmağa başladılar. 
Şimşeklerine baktılar, kılıçlarını çektiler. Yıldırımları
nı işittiler, toplarını kullandılar. Kanlarını uğrundıa 
döktüler, başlarını yoluna koydular. Koca denizleri 
geçtiler. Yüce dağları aştılar . .  Yer yüzündeki sayısız 
kullarından, çok pek çok onlar senin uğrunda çabala
dılar. Sen de onlara öğüdler verdin, dirlikler bağış
ladın ! ..... 

Senin ve yalavaçlarının adlarına ayırdığın ünlü 
yerleri bütün onların yurdlannın bucaklarınd� sak
ladın. Öğübte yarattığın Türklerin sana dü�künlükle 
yükseldiler . . .  Bu yücelikten onları indirme; Ey sevgili 
Tanrı Onları indirme ... 

Mehmet Emin 
Yurdakul 

1869 - 1944 

XIX uncu asrın son yıl
larında milliyetçilik imanını 
şiir sahasına naklederek, Türk 
edebiyatında açık bir Türkçü
lüğü, ilk defa bir san'at ideali 

haline getiren Türk şairi :Mehmed Emin Yurdakul'
dur. 

( San'atının büyük ve değişmez özelliği dolayı
siyle Türk şairi diye anılan Mehmed Emin, 1869 
yılı Mayıs ayında, İstanbulda, Beşiktaşta doğmuş
tur. Atalan, Terkos gölü çevresindeki Zekeriya köyü 
halkındanchr. Babası bir ığrıp (yedi çifteli baLıkçı 
kayığı) sahibi olan Salih reis'tir. Annesi, Trakyanın 
U�uncaova, Hasköy'ünden, Körükçü Mehmed Ağa
nın kızı Em.ine Hatun'dur. Tam bir halk çocuğu olan 
Mehmed Emin, babası tarafından hevesle okutula
rak, ilk tahsilini "Saray mektebi"nde, orta tahsilini 
Beşiktaş askeri rüşdiyesinde yapmıştır. Daha sonra bi
raz idadi tahsili görmüş ve bir müddet te Mülkiye 
mektebinde okumuştur. On sekiz yaşında iken Babı'
ali sadaret dairesi evrak kalemine maaşsız katip olarak 
girmiş, iki yıl sonra da Hukuk mektebine devama 
başlamıştır. Hukuktan Amerikaya gitmek emeliyle 
ayrılmış, Fakat bu teşebbüsü netice vermemiştir. 

tık eseri olan Fazilet ve asalet isimli küçük 
kitabı Sadrazam Cevad Paşa tarafından takdir edil
miş ve Mehmed Emin Rüslımat dairesi tahrirat ka
lemine Cevad Paşanın tavsiyesiyle girerek bir müd-

Is: Sabi�, 
6 Yarlık: Ferman, Emir, 

Oıjan: Allah. 
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Mehmet Emin Bey 

det sonra bu dairenin evrak müdürlüğüne getiril
miştir. Bu sırada Şeyh Cemileddin Afga.anl(l) ile 
tanışan san'atkar, bu vecidli ve imanlı şeyhin tesiri 
altında kalarak benliğiµ.deki halkçı ve milliyetçi duy
gulan genişletmiş, bu duygular onda yavaş yavaş bü
yük bir iman ve hayat ideali haline gelmiştir. 

Şair, ilk şiirini 1897 yılında selanikte Asır gaze
tesinde neşretmiş ve bu şiir, Türkiye edebiyatının 
Türklük heyecaniyle terennüm edilen ilk şöhretli 
manzumesi olmuştur (2) .  Mehmed Eminin bu man
zumede :  

Ben bir Türküm; dinim cinsim uludur, 
Sinem, özüm ateş ile doludur. 

(Şeyh Cemaleddin Afgaani) 19  uncu asrın 
Afganlı bir Türk ve İslam filozofudur. Kabilde ve 
Hindistanda okumuı, din ilimleri, riyazi ve tabii bil
giler tahsil etmif. Müslümanlığı, içinde bulunduğu 
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tarzındaki güğüs kabartıcı, gür 
sesi, Türk edebiyatı tarihinde hat
ta bir dönüm noktası sayılabilecek 
ölçüde yüksek ve kuvvetli çıkmış
tır. 1899 da neşrettiği Türkçe 
şiirler isimli ilk şiir mecmuası, 
edebiyatımızda ciddi bir hareket 
yapmış, bu eserle Mehmed Emin 
Türk edebiyatının tanınmışlan 
arasında hususi ve muhterem bir 
mevki kazanmıştır. Türkçe şiirle
rin intişarından sonra, İstanbulda 
Servet-i Fünun mecmuasında, Se
lanikte Çocuk bahçesi ve İzmir
de Muktebes mecmualarında yi
ne türkçe şiirler neşrine devam et
miştir. Bir aralık Abdülhamid ta
rafından Erzuruma yan sürgün 
olarak gönderilen Mehmed Emin, 
Meşrutiyet inkılabı yıllarında Trab
zon'da Gümrük nazırlığı yapıyor
du. Abdülhamidin tahttan indfril
mesi üzerine İstanbula çağrılarak 
bahriye müsteşarlığına getirildi. 
Fakat kısa bir zaman sonra bu
radan ayrılarak Hicaza vali vekili 
ve daha sonra Sivas valisi oldu. 
191  O yılında Sivas valiliğinden çe
kilerek İstanbulda Türk yurdu 
mecmuasının imtiyazını aldı. Bu 
sırada İttihadcılar tarafından par
tinin İstanbul murahhaslığına ge
tirilmek istenildi. Fakat o yıllarda 
Osmanlılık ideali için çalı�an İtti
had ve Terakki fırkasiyle Mehmed 
Eminin "Türk milliyetperverliği" 
uyuşamadığı için bu vazifeyi al
madı. Bilakis Türkçülük için çalış
mak emeliyle Türk Ocaklarını 
kuran gençler arasına katıldı. 

taassup aleminden kurtarmak için çalışmışbr. Hicaza, 
Mısıra gitmiş, İstanbula gelmiş, Ali Paşanın sada
reti zamanında hürmetle karşılanarak Meclis-i Maarif 
azalığına getirilmiş, Hoca Tahsin Efendi ile birlikte 
umumi dersler, konferanslar vermiştir. Fikirlerindeki 
serbesti dikkati çekince 1stanbuldan uzaklaıtınlmıt, 
Cemaleddin derslerine Mısırda devam etmiştir. Rus· 
ya'ya, Parise, Londraya gitmiş, Müslümanlık lehin
deki neşriyatı ile beynelmilel bir şöhret kazanmış
hükümdardan yardım ve iltifat görmüştür. Makale
ler halinde kalmış muhtelif eserleri arasında "Irk ve 
cinsiyet.. hakkındaki bir yazısı onun yalnız bir İs
lamcı değil aynı zamanda bir Türk milliyetçisi ol
duğunu meydana koymaktadır. 1897 de İstanbul'da 
ölmüş, Maçkada Şeyhler mezarlığına gömülmüıtür. 
Mezarı bir Amerikalı tarafından yaptırılmıttır. 

2 Bugünkü bilgimize göre,, Tanzimattan son• 
raki Türk edebiyatında .. Türküm r· sesiyle övünen 
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Şeyh Cemaleddin Efgani 

Bunun üzerine daha Türk yurdu neşredilmeden 
ve Türk ocakları kurulmadan Mehmed Emini Erzu
rum valiliğine gönderdiler. Bir müddet sonra bu vazi
feden tekaüt edildi, İstanbula gelerek Türkçülük 
uğrundaki neşriyatına devam etti. 1921 de İs
tanbuldan Anadoluya geçerek milli mücadeleye iş
tirak etti ve Atatürk tarafından iltifatla karşılandı. 
Daha evvel Osmanlı Meclis-i Meb'usanında Musul 
Mebusu olarak yer almış bulunan şair, Cumhuriye
tin Büyük Millet Meclisinde de Karahisar, Urfa ve 
İstanbul MiUetvekilliklerinde bulundu. Türk halk
çılığı ve Türk milliyetçiliği uğrunda daha bir çok kıy
metli eserler verdikten sonra, 1944 te İstanbulda öldü. 
Hayranlarının başları üzerinde taşınarak Balmumcu
daki yeni mezarlığa gömüldü.) 

Mehmed Emin, Türk edebiyatının son asırlarında 
yetişen büyük ve idealist şairlerden biridir. Onun söy
leyiş bakımından çok kere fazla sade ve musıkisiz olan 
manzumelerini güzel gösteren tılsım, inanmış ruhu-

ilk fair, idealist bir Türkçü olmamakla beraber, mil
li duyguları çok kuvvetli ve şuurlu olan Muallim 
Nacidir. Nacinin burada saygı ile hatırlanması ge
reken sözü, meşhur: 

Ben ki bir Türküm unutmam Ca'beri 
mısraıdır. Ancak Mehmed Emin bu sözü yalnız bir 
defa söylememiş; bütün Ömrünce hep bu heyecanı 
terennüm etmiş ve bu terennümlerinde de aruz vez
nini değil, milli vezindir diye taparcasına ıarıldığı 
hece veznini kullanmıtbr. 
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nun sönmek bilmeyen Türkçülük ve halkçılık aşkında 
ve bu aşkın mısralara çarpan bir gönülden ses vermeğe 
muvaffak olan samimiliğindedir. Bu şiirleri bilhassa 
onun hayatını tanıyarak okuyanlar, manzumelerinde 
haykıran imana karşı, daha derin ve saygı ile karışık 
bir sevgi duyarlar. Onun adata demokrat bir söyleyiş
le, ı.özü tabii akımından ayırmadan terennüm ettiği 
şiirlerinde zaman zaman gerçek bir heyecan dalgası 
hareketlenir ki bu heyecanı dile getiren mısralar, za
mc.n zaman stu:J..e bir nazım dizisi olmaktan kurtulmuş 
ve şi'riyetin ulvi sesi ile birleşmeğe muvaffak olmuş
lardır. 

Yeni Türk şiirinde sade ve tabii bir "halk dili" 
kullanmayı ülkü edinen şair, zamanının Servet-i Fünun 
lisanından bilgi ile ve şuurla ayrılmış bulunuyordu. 
Yalnız şehir ahalisinin değil, şehirler dışındaki Türk 
halkının; Anadolu ve Rumeli köylüsünün hayat ve 
ıztırapları da münevver Türk şiirinde önce onun kale
mi ile samimi bir şiir konusu olmuşdu. Mehmed Emin, 
İttihad ve Terakki büyüklerinin ısrarlarına rağmen, 
Osmanlı milliyetçiliğine dirsek çevirmiş ve bütün 
ömrünce yalnız Türk halkı ve Türk milliyetçiliği için 
çalışmıştı. 

Hece veznini, eski Türk vezni olduğu için adeta 
mutaassıp bir ısrarla aruza tercih etmiş. Türk edebi
yatında yeni bir hece vezni cereyanının başlamasında 
bu ısrarların ehemmiyetli te'siri olmuşdu. Bütün bu 
cepheleriyle Mehmed Emin Türk edebiyatı tari
hinde çığır açmış bir san'atkar sıfatiyle, önemli bir 
yer almıştır. O ;  

Ben bir Türküm; dininı cinsinı uludur, 
Sinem, özüm ateş ile doludur. 

dediği zaman, Türklük imanını bu derece açık ve 
ateşli bir sacla ile terennüm edebilmiş bir başka 
san'atkar mevcut değildi ve Türk edebiyatında Cen
ge doğru, Anadoludan bir ses, Irkımın türküsü, 
Ey Tüı·k uyan gibi isimlerinde bile büyük ve deği
şik bir mana bulunan ilk şiirler onun imzasiyle yazıl
mıştı. 

Türk edebiyatına sesini, ilk defa 1897 Yunan 
harbinde duyuran şair (1),  ı899 da Türkçe şürler 
isimli kitabını yayınladığı zaman bu kitabın başın
da Abdülhak Hamid, Recai-zade Ekr�nı, Şemsed-

Bu Yunan harbinin Türkler arasında ve iç
ten doğma bir milli heyecan yarattığı muhakkakbr. 
Devamlı mağlubiyetlerden bunalmış Balkan Türkleri 
ve genel olarak zafere susamış Türk gönülleri için 
Edhem Paşa ordulannın Atinaya yürüyen muzaffer 
hareketleri hudutsuz bir sevinç menbaı olmuştu. Bu 
savaşta Anadolu ve Rumeli askerlerinin gerçek bir 
kardeşlikle kaynaştıkları, hatta İmparatorluğun Türk 
olmayan bazı unsurları arasında bile müşterek za
ferden doğan bir yaknılık husule geldiği görülmüı
tü. Bu savaşa katılan halk şairlerinin: 

Eğil dağlar eğil üstünden aşam 
Yeni talim çıkmış, va ram alışanı 

gibi ıevk dolu türküler söyledikleri hatta meihurı 
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din Sami ve Sezai gibi tanınmış Tanzimat şairleri 
tarafımla!! sitayişli bir lisanla yazılmış bir çok "tak
riz" bulunuyordu. Ayrıca Şemseddin Sami 1 Mart 
1899 tarihli Sabah gazetesinde intişar eden bir ma
kalesinde Türkçe şiirler'in müstakbel edebiyat bina
mızın ilk temel taşı olduğunu söylemek ihtiyacını duy
muştu. 

Mehmed Emin Bey'in gençliği 

Türkçe şürler, Türkiyede derhal bir hareket 
yapmış, bir takım muakkipler, münekkitler ve taraf
tarlar bulmuştu. Hatta eserin şöhreti kısa bir zamanda 
Türkiye hudutlarını da aştı. İngiliz müsteşriki Gibb, 
6 Haziran 1899 da Mehmed Emin'e bir mektup yaza
rak; "Akıbet sizin himmetinizle Türk milleti sadasını 
buldu." diyecek kadar bu yeni harekete ileri bir 
değer verdi. Rus Türkiyatçısı Minorsky, eserin Türk 
edebiyatındaki yeri ve değeri hakkında güzel bir etüd 
ilavesiyle TürkÇe ıiirler'i 1903 te rusçaya tercüme 
ve neşretti. Daha bir takım Avrupalı Türkiyatçılar, 
Türkçe şiirler üzerinde alaka ile durdular. 

Davul seılerini düğün mü sandın 
Al yeşil bayrağı gelin mi saldın 

türküsünün bu savaşta duyulduğu, büyük tair Yah
ya Kemalin habraları arasındadır. Bu elektrikli çağ
larda Selanikte bulunan Mehmed Emin'in milli he
yecanı üzerinde bu coşkun günlerin esaslı bir rolü 
olmaaı kuvvelte muhtemeldir, 
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Bu alakanın belki çok mühim bir sebebi, şiirlerin 
bu yabancılar tarafından daha anlaşılır bir lisanla 
yazılmış olmasıydı. Çünkü müsteşrikler bu şiirlerdeki 
ses durgunluğunu, hatta ses aksaklığını farkedemi
yorlardı. Mehmed Eminin Zavallılar isimli bir şiiri, 
Selanikte Çocuk bahçesi isimli gazetede şiirin 
kendisine itlıaf edilmesi dolayısiyle, Tevfik Fikret'in 
bir teşekkür mektubiyle beraber neşrolunmuş, Rıza 
Tevfik'e ithaf edilen bir başka şiiri de bu şairin uzun 
bir teşekküriyle ve edebiyatımızda yeni bir devir açıl
dığını haber veren fikirleriyJe karşılanmıştı. 

Böyle olduğu hald e aynı şiirler Türkiyede kısmen 
haklı, kısmen haksız bir takım itirazlar gördü. Hatta 
bu yüzden Ömer Naci ve Rıza Tevfik arasında 
uzun süren şiddetli bir tartışma oldu. Birincinin Ser
vet-i Fünun lisanını müdafaa etmesine mukabil, Rıza 
Tevfik Türkçe şiirler'i ısrarla müdafaa ve methetti. 
Bu münakaşa Türkçe şiirler'in daha çok tanınmasına 
yaradı. 

Mehmed Emin'in en büyük aksaklığı halk dilini 
ve halk veznini kullandığı halde, an'anevi Türk halk 
şiirinin sesini kavramamış olmasında idi. Gerçekten 
bu şair, halk edebiyatının milli bir ses ve milli bir 
zevk mahsulü olan vezinlerini kullanmıyor, hece 
veznini sadece bir "parmak hesabı" gibi kabul etmiş 
görünüyordu. Onun şiirlerinde halk edebiyatımızın 
koşma, destan, türkü vezinlerini ve bu vezinlerin 
duraklarını, ses bölümlerini ve an'anevi kafiyeleri bul
mak çok güçtü. Mehmed Emin Servet-i Fünuncu
ların aruzla ve Servet-i Fünun lisanı ile yaptıkları 
işi hece vezniyle ve sade bir türkçe ile yapmağa ça
lışıyordu. Onun 4+4+4+3 tarzında veya 4 + 4 +3 
halinde kullandığı hece vezni, aruzun fa'iliitün, fa'i
liitün, fa'iliitün fa'ilün vezninin veya fa'iliitün 
fa'iliitün fa'ilün kalıbının parmak sayısına tatbikin
den başka bir şey değildi. 

Şu sebiller, imaretler 
Mermer kervansaraylar, yollar bizim işlerimiz 

Şu kubbeli memleketler 
Medreseler, camiler, hepsi bizim eserimiz. 

tarzında söylediği müstezadların da Fikretin ve Cena
bın aruzla yaptıkları serbest müstezad'dan farkı yoktu. 

Melımed Emin halk şiirine yalnız vezin bakı
mından değil, şekil bakımından da nüfuz edememişti. 
Şiirde halk sesini aksettirmek istiyen bu şair, manzu
melerini milli nazım şekilleriyle değil, üç mısralı veya 
serbest alafranga manzumeler halinde yazıyordu. llv!eh
med Eminin halk şiiri musıkisinden uzak kalışı o öl
çüde bir gafletti ki, hemen ayni tarihlerde ;  halk şiirini 
daha yakından tanıdığı ve şiirlerinde ılşık söyleyişini 
taklide muvaffak olduğu için; hece ile ncfes'ler, koş
malar, destanlar söyliyen Rıza Tevfik, bu veznin 
bayraktarı olan Mehmed Eminden daha çok şiir 
söylemiş oldu. Daha çok tanındı ve daha çok sevildi. 

Bununla beraber, Mehmed Emin bir ülkü şairi 
idi. Ses bakımından muvaffak olmasa bile, söylediği 
fikirler ve heyecanlar bakımından. bir çok ses şair
lerinden üstün ve faydalıydı. Nitekim onun şiirlerin-
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deki sesi, kendi şiirlerinin orkestrası yanında iptidai 
bir kaval sesi'ne benzeterek, ona değer vermeğe lü
zum görmiyen Servet-i Fünunculara karşı o yalnız : 

Ey sevgili kardeşler, hemşeriler, evet siz 
İnildiyen sesime, kaval sesi dediniz. 
Y a1nız tahkir edilen hamiyetten utandıın 
Göz yaşıma güldünüz, ben zavallı katlandım. 
Hakaretler lazımsa, bunu tahkir eyleyin. 

diyerek, ince ve nazik bir serzenişle mukabele edi
yor, her san'atın hürmete layık olduğunu söylüyor 
ve : "Zıyanı yok" "Siz kuyumcu olunuz, ben demirci 
olayım" ; yeter ki hepimiz, şu vatan için bir çekice 
sarılıp çalışalım." demekle iktifa ediyordu. 

Gerçekten, şairin bu gibi ta'rizlere değer vere
cek ve "söyleyiş" için zaman harcayacak bir tarafı 
yoktu. O, Türk edebiyatında yeni sözler, yeni he
yecanlar terennüm ediyor, edebiyatımızın eksik bı
rakılmış bir cephesini bütünlüyordu. üç mısralı kıt'a
larla söylediği şiirlerde bile, "şair"in cemiyet içinde
ki yüce vazifesini belirten ileri bir san'at anlayışı ; 
milli - içtimai, kuvvetli bir görüş ve haykırış vardı. 

Mehmed Emin : 

Ben en hakir bir insanı kardeş sayan bir ruhum.. 
Bende esir yaratmıyan bir Tanrı'ya iman var, 
Paçavra!ar altındaki yoksul beni yaralar. 

Mazlumların int�amı olmak için doğmuşum., 
Volkan söner lakin benim alevlerim eksilmez, 
Bora geçer lakin benim köpüklerim kesilmez. 

Bırak beni haykırayım, susarsam, sen matem et, 
Unutma ki şiirleri haykırmıyan bir millet, 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. 

Zaman ona kan damlıyan dişlerini gösterir. 
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk. 
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk 

diyor ; kendi devrindeki "cemiyet için, millet için 
san'at" idealinin yorulmaz bir mümessili sıfatiyle 
çalışıyordu. Çok sevdiği milletini, en derin mazisi ile 
tanıyor : 

Ey milletim, sen bundan tamam beş bin yıl evvel 
Altaylarda yaşarken 

Tanrım sana dedi ki : "Ey Türk ırkı, bu yerden 
Güneşlere süzülen kartal gibi uç, yüksel ! 
Senin, her bir kuvveti, ram edici ellerin 
Bütün mağrur başlara yıldırımlar saçacak, 
Sana Çin'in İran'ın, Hind'in, Mısır'ın her yerin 
Er istiyen tahtları kollarını açacak. 

Ve bu milletin, hayranı olduğu tarihi kahraman
lığını durmaksızın övmekten büyük bir zevk alıyordu: 

Milletleri öldürmiyen faziletler yine bizde, 
Sözde sebat, işde azim, sabır, bizim kavmimizde. 

O cihangir Oğuzları, 
Fatih yapan cesaretler bizim erkek ruhumuzda, 

O kahraman Yavuzları 
Galip eden itaatler bizim yiğit ordumuzda 
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Mehmed Emin'in bu sözleriyle, aynı çağlarda 
'kahramanlık"ı bir vahşet ve cinayet derecesine 
indiren Tevfik Fikret'in dalaleti arasında ne derin 
bir uçurum vardı. 

Şair, türkçe şiirlerden sonra "Yunan savaşını 
takip eden yıllarda" milli ruhu uyandırmağa çalışan 
bir enerjiyle bilhassa birinci dünya harbinin Çanakka
le ve Irak cepheleri savaşlarından aldığı ilhamlarla 
daha bir çok türkçe şiirler yazdı. Şiirlerinin büyük 
bir kısmını Türk ordusuna hitap ederek, onu takdis 
eden, ona cesaret ve iman veren duygularla teren
nüm etti. Bunları sırasiyle Türk sazı (1914'), Ey Türk 
uyan ( 19 14), Tan sesleri ( 1915), Dicle önünde 
(1916), Turana doğru ( 1918), Ordunun destanı, 
Zafer yolunda ( 1918) gibi isimler taşıyan kitaplar 
halinde yayınladı. 

(Maksat hasıl olmuş, zaman idealist şaire, ül
küsünün tahakkuk ve tekamül yolundaki ilerleyişini 
göstermişti. Onun sade ve terkipsiz lisanla yazmak 
ve söylemek için attığı adım, kısa bir zaman sonra 
Selanikte Genç kalemler mecmuası etrafında topla
nan edipler vasıtasiyle daha geniş bir hareket haline 
getirilmişti. Aruzla söylenilen şiirler yanında ses
siz, sadasız, sönük bir akışla ilerliyen Türk hece vezni 
zamanla bir cereyan halini almış, genç Türk şair
leri tarafından aruza tercih edilecek bir ehemmiyet 
kazanmıştı. Şair, Türk halkının, hakkını ve hürriyetini 
almak için savaştığım, Türk münevverlerinin ruhunda 
Türkçülük aşkının önüne geçilmez bir iman haline 
geldiğini de görmüştü. Türk şiirinin genç nesilleri 
onun söyleyişini beğenmiyor, bu söyleyişi devam et
tirmiyor, Fakat onun söylediklerini daha milli ve daha 
musıkili bir söyleyi�le birleştirerek, heyecanla teren
nüm ediyordu. 

Gerçi Turancılık yoluna sapan müfrit Türkçü

lük, emeline ulaşamamış, birinci dünya savaşından 

sonra Türkiye elim bir duruma düşmüştü. Mehmed 

Emin, sevgili milletinin dünya ölçüsünde uğradığı 

haksızlığa şiddetle itiraz etti. Bu yoldaki ıztıraplarını 

İsyan ve dua (1918) isimli, manzum ve Türkün 
hukuku (1919) adlı mensur eserlerine işledi. Fakat 

İstiklal savaşı yıllarında yeniden canlı ve milli bir ham

le yapan büyük milletinin yaşama ve yükselme hak

ları uğrunda çalışmak ve eserler vermek onun en bü
yük zevki oldu. Ayni zamanda heyecanlı bir hatip 

olan şair, yeniden şiirler, nesirler ve hitabelerle bu 

büyük cihada heyecanla katıldı. Türkiye Cumhuri

yeti kurulduktan sonra da, edebi faaliyetine devam 

ederek Mustafa Kemal (1928), Danteye ( 1928} ve 

Ankara ( 1939) isimli mensur ve manzum eserlerini 

yazdı. Ayni ideal uğrunda ikinci derecede daha bir 
takım eserler, şiirler verdikten sonra, hayattan mil

letine ve ülküsüne karşı vazifesini yapmış bir insan 

huzuriyle ayrıldı. 



XIX. Yüz yılın ikinci yarısında 

Türkiye Dışı Türk Edebiyatı 
ve 

TÜRK MİLLİYETÇİLİGİ 

Avrupai Türk Ed ebiyatı v e  Türk milliyetçiliği, 
Türkiye hududları dahilinde bu seyrine devam eder
ken, daha başka Türk illerinde de hem Avrupai, 
hem milJiyetçi bir takım edebi hareketler oluyordu ; 
Denilebilir ki şu son asırların Türkiye dışı Türk Ede
biyatı, en ziyade bu yeni milliyetçi cebheleriyle ta
nınmaya değer bir özelliğe sahibdir. On dokuzuncu 
asır Orta Asya Türk i!Ierinde Çağatay lehçesi ede
biyatının eski hakimiyetini tamamiyle kaybettiği ; 
buna mukabil Kırım, Kazan, Kırgız-Kazan Türkleri 
arasında, kısmen eski edebi ananelerle, kısmen de 
garbdan gelen yeni fikirlerle eserler veren bir takım 
Mahalli Lehçe Edebiyat'larının vueud bulduğu 
asırdır. Aynı ülkelerde, avrupai Rus kültür ve edebi
yatının tesiri altında yeni bir Özbek Edebiyatı'nın 
teşekkülü ise Orta Asya'daki Türk san'atının son 
deprenişi ve son hadisesi olmuşdur. 

Fakat Türkiye dışındaki yeni ve milli bir edebi 
cereyan, bilhassa Azerbeycan bölgesinde görülmek
tedir. 

Denilebilir ki bu ülkede Rus kültürü hatta Rus 
baskısı altında, milliyetçi ve avrupai yeni bir Azeri 
Edebiyatı vucuda gelmişdir. Rusların askeri ve ik
tisadi maksadlarla Azerbeycan topraklarında yollar, 
fabrikalar yapmaları, petrol işletmeleri ve çeşidli av
rupai müesseseler kurmaları bu bölgelerde yeni bir 
medeni ve ticcari hayatın başlamasını sağlamışdı. 
Yine bazı iktisadi menfaatlerle Ruslara yakınlaşan 
bir takım Azeri zenginlerinin çocuklarını Rus mek
teblerinde hatta Rus şehirlerinde okutmaları da Av
rupa kültürünün, batı teknik ve medeniyetinin Azer
beycan'a girmesi üzerinde büyük bir rol oynamışdı. 
Bu medeni ve ve sanat hayatı kısa bir zamanda Av
rupaileşmeye yönelmiş, şiir ananelerine sadık ve muha
fazakar Azari şairlerinin şiddetli itirazlarına rağmen 
bu ülkede yeni bir edebiyat teşekkül etmişti. 

* 

Azeri Türkçesinde avrupii ve 
milJiyetçi bir edebiyatın ilk ve 
kudretli mümessili Mirza Feth 
Ahund-zade'dir. Ahundza-

Mirza Fetlı Ali 
Ahundof 

(1811-1878) de'nin kurduğu Azeri milliyet
çiliğinin ana karakteri ise, Azerbeycan Türklerini ; 
- Onlara Avrupa kültür ve medeniyetini tanıtmak 
yoluyla - yeni medeniyet vadisinde yürütmek ve 
yüceltmekdir. 

Mırza Feth-Ali Ahundzade 
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Feth Ali bu emelinde muvaffak olmak için, yur
dunda yeni kültürle mücehhez ve kend isini iyi karşı
layan bir münevver zümre bulmuşdur. Rus dili ve Rus 
kültürü yoluyla kuvvetli bir garb Edebiyatı anlayı
şına ulaşan sanatkar, büyük ideolojisini tahakkuk et
tirmek için bilhassa nesir vadisind e çalışmış, çok zayıf 
olan Azeri nesrine yeni ve hareketli bir hayat vermiş, 
bu nesirle tiyatro eserleri ve romanlar yazarak, fikir
lerini milletine bu eserler vasıtasıyla aşılamışdır. Hal
ka hitab eden bu nesrin, Azeri halk d ilinde çok yakın 
olması, onun diğer bir meziyetidir. Ahundzade, Fran
sız Komedi sanatkarı Moliere'i örnek edinmiş, muhi
tinin içtimai hadiselerini, karakteristik tiplerini, Mol
liere'i andıran bir eda ile sahneye koymuş, eserlerine 
Rus sanatkarı Gogol'den de kuvvetli akisler katmış
dır. Onun bu milli ve mahalli piyesleri Azerbeycanda 
İran'da defalarca temsil edilmiş, Farsça'ya çevrilen 
eserleri İran edebiyatında da bir tiyatro sanatının 
başlamasında müessir olmuşdur. Eserleri muhtelif 
Avrupa dillerine tercüme edilen Feth Ali'yi bütün 
Türk edebiyatının Avrupai edebiyat yolunda mil
letlerarası şöhret kazanan ilk büyük müceddidlerinden 
biri olarak karşılamak lazımdır. Arada bir şiirler, kuv
vetli hicivler, mizahi yazılar da yazan Ahundof, Azeri 
edebiyatında daha çok bir tiyatro muharriri sıfatıyla 
ebedileşmiş bir müceddid ve bir idealist vasfıyla de
vamlı tesirler uyandıımışdır. 

Feth Ali, Azerbeycan'ın Şeki (Noha) kasabasın
da doğmuşdur. Çok küçük yaşta babasız kalmış dayısı 
tarafından büyütülmüştür. Çocukluğunda özel olarak 
şark dillerini ve bilimlerini öğrenmiş fakat şair Mir
za Şefi'nin tesiri altınd.a kalaı<!k medrese tahsilini bı
rakmış Müslümanlar içirı açılan hır Rus okuluna gir
miş okulu bitirdikten sonra da Tiflis'e gitmiş, Asker 
olmuş ve albaylığa kadar yükselmişdir. Edebiyattan 
başka Felsefe ve sosyal bilimlerle de alakalanmıştır. 
Fakat Ahondof'a asıl şöhret kazand ıran Tiyatro eser
leri olmuştur. Onun Tiyatro eserlerini yazmağa baş
laması Kafkasya genel valisinin 1 850 de bir Tiyatro 
binası yaptırmasıyla başlamışdır. Ahundof piyeslerini 
bu Tiyatro da oynanmak üzere kaleme almıştır. Bu 
eserler yazılış tarihlerine göre; Hikaye-i Molla İb
rahim Kimyager (1267-1850) Mösyö Jurden, He
kiın-i Nebatat ve Derviş Mest Ali Şah Meşhur 
Gazuger (1850), Sergüzeşt-i Vezir, Han-ı Serap 
Yahud Lenkeren veziri ( 1850), Hks-i Guldur Ba
san, ( 1851) Sergüzeşt-i Merd-i Hasis, (Hacı Gara) 
(1852) Mürafaa Vekillerinin hikayesi, (1855) 
Aldanmış, Kevakib-Yahud Hikayet-i Yusuf Şah 
( 1856) Bu eserlerin hepsi bir arada Temsiliit-ı 
Kabudan Mirza Feth Ali Ahundi zade adıyla Tif
lis'de ( 1859) da basılmışdır. 

Ahundof bu tiyatro eserlerinden başka Sosyoloji ve 
metafizikden bahseden Hakke'l Yakin adında bir 
eser de yazmışdır. 

Ahundof genel olarak bütün şark dünyasının kal
kıınası ve batı medeniyetine çabuk girmesi iÇin arab 
alfabesinin isltılıı lt1zırn geldiğine inanıyordu ;  1857 de 
Grandük Mişcl'in yanında doğu dilleri tercümanlığı 
yaptığı sırada bunu düşünmüş olan Ahundof İstan-
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bul'a gelerek ilim adamlarıyla temaslarda bulunmuş
tur. Bu teklifi toplayan eserini zamanın sadrazamı 
Fuad Paşa'ya vermiş Fuad Paşa da eseri incelenmek 
üzere "Cemiyet-i tlmiyye-i Osmaniye" ye göndermiş, 
Cemiyet, Ahondof'u çağırarak bir toplantı yapmış ve 
teklifi incelemişise de bir netice alınamamıştır. 

Tiyatrolarını Şinasi'den dokuz sene evvel yazmış 
olan Ahundof çalışma tarzı ve şekli bakımından Azeri 
edebiyatının Şinasi'den daha sanatkar benzeridir. 

Böylelikle Azerbaycan coğrafyasında edebi bir 
devir açan Mirza Feth Ali'den sonra, bu ülkede, ede
biyatın Avrupai neviler dahilinde eserler veren da
ha yeni san'atkarlar yetişmiş, Feth Ali'yi Necef beğ 
Vezirli, Haşim beğ Vezirli, Doktor Nerimanof 
gibi yeni muharrirler takibetmiştir. Çeşitli tiyatro 
eserleri, romanlar, fikri - tenkidi eserler kaleme alın
mış, bu arada kuvvetli bir mizah edebiyatı ve gate
cilik hayatı sür'atle inkişaf etmiştir. 

(Azeri edebiyatının yirminci asrın ilk yirmi yı
lında daha milli bir çehreye biıründüğü ve Azeri Türk
lerinin tarihi ihtiyaçlarını daha kuvvetle ele aldığı 
görülecektir. Feth Ali devrinin Ruslara karşı sempatik 
davranmasına mukabil, yeni Azeri münevverleri ara
sında bilhassa Ruslara karşı cephe almayı lüzumlu 
gören daha şuurlu bir Azeri milliyetçiliği meydana 
çıkacaktır. Bu yeni Azeri milliyetçiliği, Türk birliği 
emellerine gönül verecek, Kırımda Tercüman isimli 
bir gazete çıkaran Türk mütefekkiri İsmail beğ Gas
pırh'nın müdafaa ettiği Türk birliği ve Cemaleddin 
Afgam'nin tesise çalıştığı İslam ittihadı idealleri, genç 
Azeri münevverlerini heyecana getirecektir. Eski şii 
taassup ve an'aneleri ile İrana bağlanan Azeri Türk
leri arasında Türkiyeye göz çevirenler artmaya baş
layacaktır. 

Yirminci asır Türkiyesindeki milliyetçilik hare
ketleri bölümünde bu alandaki mühim rollerinden 
bahsedeceğimiz Ağaoğlu Ahmed, Hüseyin • zade 
Ali gibi değerli Azeri Türk milliyetperverleri önce 
Azerbaycanda, sonra Türkiyede büyük Türk bütün
lüğü için hararetle çalışacaklardır. Azeri edebiyatında 
Namık Kcmal'in, Himid'in, Ekrem'in hatta Fik· 
ret'in tesirleri belirecek, bu arada Azerbaycan mil
liyetçiliği, büyük Türkçü Ziya Gökalp'in program
laştırdığı "Türkçülüğün esasları" na göre harekete 
geçecektir. 

-

Azeri edebiyatı, ayni yıllarda gerçekten münev
ver ve yeni fikirlerle mücehhez bir çok gençler yetiş
tirecek, bu arada Sabir gibi milliyetçi bir şair ve bir 
milli - içtimai mizah üstadı, çok sevdiği vatanında 
haklı bir şöhret kazanacak, bu şair için Bakuda bir 
abide dikilecektir. 

SABIR 
(1861-1911) 

* 

Hayatı, mlileın;idi yoksulluk
lar içinde geçen ve değeri öl
dükten sonra daha iyi anlaşılan 
Sabir, kuvvetli bir içtimai mi

zah san'atkarıdir. Onun, hafızalarda zevkli bir intiba 
bırakan keskin, nükteli mısraları, yıllarca çe�itli taas
suplar ve geri geleneklerle yıkılmış bir cemiyetin bü-
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tün hırpalanacak zaaflarını kuvvetle teşhir eden, acı 
söyleyişler ve içinde adeta deruni bir lirizm bulunan 
hüzünlü iğneleyişlerle bu cemiyetin bir düzene gir
mesi için heyecan duyan bir edil.ya sahiptir. Bu zeki 
sanatkar, Azerbaycanın tarihi mizah mecmuası olan 
Molla Nasreddin'de ve Hophop imzası ile neşret
tiği mizahi şiirleri vasıtasiyle yurdunun ve milletinin 
ilerlemesine engel olan her çeşit içtimai geriliklerle 
ve fena huylar edinmiş "gülünç" !erle amansızca mü-

/ 
/ 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

cadele etmiş, onları şiddetle alaya almıştır. Onun bü
yük Türkiye şairi Namık Kemal'in bir vatan şarkısın
dan ilham alarak Kafkas Türklerine hitaben yazdığı 
acı bir nazireden bir parça, Namık Kemal bölümüne 
alınmıştır. bk. S. 9 14 Sil.bir'in şiirleri Hophop-name 
adiyle 1912, 1914 ve 1922 yıllarında üç defa kitap 
halinde basılmıştır. 

Azeri edebiyatı, Sil.birden sonra, Sabir gibi yaz
maya çalışan bir çok muharrirler yetiştirmiş ve Sil.
bir'i bu edebiyatın içtimai mizah vadisinde tamamiyle 
klasik bir san'atkir sıfatiyle karŞılamıştır. 1920 den 
sonra ise Sosyalist Sovyet Cumhuriyetinin kurulması 
ile siyasi hayatında büyük bir değişiklik vukua gelen 
Azerbaycanda bu devrenin ilk yılları oldukça müsait 
şartlar altında geçmiştir. ülke dahilinde yeni mek
tepler açılmış, devlet kütüphaneleri, tiyatro mektebi, 
konservatuvar müesseseleri kurulmuş, hatta ilmi şe
kildeki Türkoloji  araştırmalarına başlanmış, Arab 
harfleri yerine Latin alfabesinin kabul edildiği görül
müştür. 

Fakat kuvvetli Rus propagandası ve Rus kül
türü tesiri Azeri edebiyatını sararak, bu topraklar
da bolşevik temayüllerin artmasını ve hatta kökleş
mesini sağlayınca, bir kısım Azeri gençleri arasında 
maziye karşı duyulan bağlar, sistemli bir şekilde azal
mış, hele "Latin harflerinin kabulü Azeri gençliğini 
eski edebi an'anelerden tamamiyle ayırdığı için" yeni 
Azerbaycan kültür ve edebiyatında komünizm daha 
kolay ve daha sür'atle yayılabilmiştir (1) .  Geçen asır 
sonlarındaki mesut yakınlaşmalardan sonra, Azeri 
Türk .:..kültürüyle, Türkiye kültürü arasındaki bağ
ların.;,:kesilmesi ise, umumi Türk kültürü adına her 
halde iyi karşılanacak bir durum değildir.) 

Azeri edebiyab ve onun son devirleri hak
kında geniş malumat İçin bakınız: Azeri edebiyatın
da teceddüt devri. Türkçe İslam ansiklopedisi: U. 
144. 
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Asrın tarihi akışına kısa bir bakış. - Fecr-i Ati edebiyatı. - Yirminci asır Türk edebiyatında mil
liyetçilik hareketleri ve milli edebiyat cereyanı. - Yirminci asır Türk edebiyatında dil milliyetçiliği: 
Genç kalemler ve başkalan. -- Ömer Seyfeddin. - Ali Canib. - XX nci asır Türk edebiyatında ilim ve 
fikir milliyetçiliği: Ziya Gökalp. - Türkiye'de Türkoloji araştırmalarının altın devri ve Fuad Köprünü. 
- Milli edebiyat cerayanında hitabet l'debiyatı ve Hamdullah Suphi. - Türk edebiyatında san'at ve fe· 
kit milliyetçiliği ve hece vezni cereyanı. - Yeni Türk tiirinde aşık tarzı tesirleri. - Yirminci asır 
Türk edebiyatının müstakil san'atkarlan. - lslami Ti\rk milliyetçiliği ve Mehmed Akif. - Türk tiirinde 
Fransız sembolizmi ve Ahmed Haşim. - Türk edebiyatında milli kıymetler saltanatı ve Yahya Kemal. -
Yeni Türk nesrinde mistik temayüller ve Yakup Kadri. - Hikaye lisanında özlenilen türkçe ve Refik Ha· 
lid. - Yeni Türk hikaye ve tiirinde memleket edebiyatı ve Retad Nuri, Faruk Nafiz. - Yirminci asır 
Türk edebiyatının kadın san'atkarları. - Son asır Türk edebiyatının diğer tanınmış, similar. - Cumhu-

riyet devrinde Türk edebiytı 

Yirminci asır, Türk tarihinin buhranlı çağlarından 
biridir. Orta Asya Türkleri bu asırda yalnız istiklal
lerini değil, hatta Türklüklerini kaybetmek tehlike
sine düşmüşler; Türk tarihinin en muazzam eseri 
olan Osmanlı İmparatorluğu, bu asırda son haddine 
varan iç sarsıntılarına ve dış tazyiklerine artık muka
vemet edememiştir. 

Hemen bütün on dokuzuncu asır boyunca, Os
manlı İmparatorluğunun Avrupalılaşmak yolunda 
sarfettiği gayretler, İmparatorluğu, emperyalist 
Avrupa devletlerinin devamlı baskısından kurta· 
ramamış ; büyük d,evletler, hazan Balkan kavim
lerini kışkırtarak, hazan bilfiil harekete geçerek bu dev· 
Jete bir nihayet vermek emellerine bu asırda kavuş· 
muşlardır. 

Bununla beraber, İmparatorluğun yikılması, yal
nız harici baskının eseri olmamış, memleket dahilinde 
lüzumu kadar sür'atli bir kalkınma yapılamayışı, is
tibdat hükUınetinin 1908 de devrilmesine ve yerine 
gerçek bir Meşrutiyet getirilmesine rağmen, Meşru
tiyet idaresinin de yine lüzumu kadar kuvvetli devlet 
adamlarına sahip olmayışı ;  bu yıkılışta müessir olmuş
tur. 

Sultan Abdülhamid, 1908 de ikinci Meşrutiyeti 
ilan ettikten bir yıl sonra 3 1  Mart hareketi sonunda 
Hareket Ordusu tarafından tahtından indirilmiş
tir. Yerine geçen Beşinci Mehnıed, her hangi bir 
Meşrutiyet idaresi için, ideal denilecek derecede kendi 
halinde bir hükümdar olduğu halde, devrin idare 
adamları elde ettikleri zengin serbestiyi iyi kulla-
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namamı�lar ve İmparatorluğu, yabancıların sürük
lemek istediği, neticesi meçhul bir sergüze�te pek 
kolay bırakmışlardır. 

Devamlı Rus tehlikesi, Rusyanın ve Avusturya
nın Balkanlardaki hareketleri, Giridin Yunanistana 
iltihakı, Bulgaristanın istiklalini ilan etmesi ; istiklal 
istiyen ve istiklale kavuştuktan sonra da büyümek 
heveslerine kapılan Balkan kavimlerinin anarşist 
faaliyetleri, İtalyanın Trablusgarb'i işgali, Arnavut 
isyanı, nihayet 1912  Balkan harbi Osmanlı İmpara
torluğunun yıkılmasını sistemli bir şekilde hazırlayan
ların emellerine yardım etmiş ; ve Balkan savaşında 
hazin bir mağlubiyete uğrayan Türkiye, tarihi toprak
larından ve bu topraklardaki Türk evlatlarından bir 
anda ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Bu felaketlerin hemen arkasından ve başta bulu
nan İttihad ve Terakki partisinin toyluğu yüzünden 
birinci cihan harbine girmekte acele edilmiş, bu harpte 
Çarlık Rusyasının yıkılmasına, İmparatorluk ordu
larının esaslı bir mağlubiyete uğramayışına, hatta 
Çanakkale zaferi gibi, dünya tarihinde - hala - eşi gö
rülmeyen muazzam bir müdafaa zaferi kazanılmasına 
rağmen İmparatorluk, - Almanyanın mağlubiyeti ka
bul edişine ve dünyanın umumi yürüyüşüne boyun 
eğmek zorunda kalarak - mağlublar safına geçmiş ve 
İşte Osmanlı İmparatorluğu bu mağlubiyeti kat'ileş
tiren muahedelerle yıkılmıştır. 

Bunun üzerine, Bir taraftan İstanbul hükumeti, 
büyük Türk milleti için utanılacak derecede küçük 
bir imtidadı, bir takım muahedelerle ve uysal hareket
lerle temine çalışırken asil Türk milleti, artık milli 
iktidarını millet olarak göstermek ihtiyacını duymuş 
ve gerek Sevr muahedesine, gerek Anadoluyu istiyla
ya gönderilen Yunan ordularına karşı -Türk tarihinde 
ikinci defa- bir istiklal mücadelesine girmiştir. 

Türk milleti, bu mücadelenin idaresini Musta
fa Kemal Paşa'ya tevdi etmiş, onun ve arkadaşla
rının gösterdiği hedeflere azimle yürüyerek bu savaşı 
kazanmıştır. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu
na son veren hadiseler karşısında, milli imana ve milli 
enerjiye dayanan yeni bir Türk devleti yaratılmış, 
bir, Türkiye Culllhuriyeti kurulmuştur. 

Türk milleti, kurduğu bu yeni devletle tarihte 
yine Göktürkler'denberi ikinci d efa, Türk kelimesi
ni şerefli bir devlet adı olarak yüceltmeğe ve ebedi
leştirmeğe muvaffak olmuştur. 

* 

Yirminci asır Türk edebiyatını, bizim ölçümüzde, 
ancak, bir Türkiye türkçesi edebiyatı halinde ta
kip etmek mümkündür. Bu edebiyatın ise, asrın ilk 
yirmi beş yılındaki en gi;ze çarpan faaliyeti, geçen 
asırdaki milli edebiyat hareketlerini kuvvetle devanı 
ettirerek; zengin ve faydalı bir milli edebiyat cere
yanı haline vardırışıdır. 

Asrın ilk yılJarı, edebi faaliyet bakımından çok 
hareketsiz geçmiştir. Türk edebiyatı, Ancak 1908 in
kılabından sonra yeni bir hayat bulmuş, yeni ve canlı 
hamleler yapmaya başlamıştır. Önce, Servet-i Fü-

nuncular'dan beklenilen bu edebi faaliyet ; onları 
bir araya toplayan bağlarm kopması yüzünden ; ilkin, 
Fecr-i Ati nesli tarafından yapılmıştır. Ancak, mem
leket meselelerini ve içtimai edebiyat vasıflarını ikinci 
plana bırakan Servet-i Fünun edebiyatının genç el
lerde dirilmesi mahiyetindeki bu Fecr-i Ati toplantısı, 
tabiatiyle, çok kısa ömürlü bir hareket olmuştur. Böy
lelikle, Fecr-i Ati toplantısı'na mensup gençler tarafın
dan, Servet-i Fünun lisanı ile hareketlendirilcn yeni 
Türk edebiyatı, asıl, Milli edebiyat cereyanı men
supları elinde zengin ve müsbet neticeli bir hayata 
ulaşmıştır. 

Edebiyat, ilk yıllarda, İmparatorluğu ayakta tu
tacak her çareye baş vurmuş; yaşlı, genç hemen bütün 
vatansever edebiyatçılar, Osmanlı ittihadı veya İs
lam birliği gibi idealler uğrunda eserler vermişler
dir. Fakat hadiseler, milli kurtuluşun ancak milli iman
la mümkün olabileceğini meydana koyunca, genç Türk 
edipleri ; Türk milletinin istikbalini milli birlikte ve 
milli imanda bularak; canla başla, milli ve milliyetçi 
bir edebiyat yolunda birleşmişlerdir. 

Dil sadeleşmiş, hece vezni, adeta milli edebiya
tın alameti farikası haline getirilmiş, Türk tarihinin 
derinliklerine çevrilen bakışlar, orada karşılaştıkları 
fazilet sahnelerini edebiyatın ana mevzuu haline koy
muşlardır. Bu arada Avrupa medeniyeti ile yan yana 
yürüyebilmek için Batının fikir ve sanat hayatını daha 
yakından kavramak lüzumuna inananlar belirmiş, Garb 
tekniği, Garp tefekkürü, Türkiyeye daha şuurlu bir 
şekilde girmeğe başlamıştır. 

Genç Türk edipleri içinde Avrupai ilim hareket
lerini, felsefe cereyanlarını, Avrupa san'atını, bilhas
sa Garp şiirini çok iyi kavrayanlar yetişmiş, Türk ede
biyatının Avrupai çehresinde bir kalite üstünlüğü gö
rülmüştür. Meşrutiyetin ilanı üzerine Türkiyede te
maşa hayatı canlahmış, önce Namık Kemalin, Ab
dülhak Hamidin piyesleri sahneye konulmuş, Türk 
aktörleri ve nihayet Türk kadınları sahneye çıka
rak yerli ve Avrupalı bir çok eserleri Türk sahnesinde 
muvaffakıyetle temsile başlamışlardır. 

Daha Meşrutiyetin ilk yıllarından başlayarak, 
Türkiyede geniş ölçüde bir kitap, gazete ve mecmua 
neşriyatı yol almış, ilmi edebi, siyasi bir çok gazete 
ve mecmualar Türk basın hayatının ve dolayısiyle 
yeni Türk kültürünün gelişmesinde esaslı bir vazife 
görmüştür. 

Fecr-i Ati Edebiyatı 
Türkiyede 1908 Meşrutiyet inkılabı ardından ya

pılan ilk edebi hareket, Fecr-i Ati toplantısı'dır. 
Fecr-i Ati, gerçekten bir edebi akım veya bir edebi 
ekol değildir. Bu hareket, hemen hemen devrin genç 
edipleri tarafından yapılan bir kaç hevesli toplantı
dal'l ibaret kalmışti. O kadar ki eğer Fccr-i Ati teşek
külüne katılan bu gençler, gitgide, Türkiyenin edebi 
hayatında hakiki birer değer payesine ermemiş olsay
dılar, edebiyat tarihimiz belki de bu toplantılardan 
bahsetmek için fazla çekici bir sebep bulamıyacaktı. 
Fakat Servet-i Fünun'cuların dağılışırıdan 1908 inkı-
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labına kadar geçen bir kaç yıllık sükut devresinin ha
zırlayıp yetiştirdiği bu gençler, önce, tıpkı Servet-i 
Fünuncular gibi, hatta gene Servet-i Fünun mec
muasında, toplu bir hareket yapmak için heveslenmiş-
ler; sonra, türlü sebepler yüzünden, bunda muvaffak 
olamayınca ; ayrı ayrı mecmualarda yazarak ve ayrı 
ayrı yollardan yürüyerek; yirminci asır Türk edebiya
tının en tanınmış simaları arasında yer almışlardır. 

O kadar ki bugün Ahnıed Haşim gibi, Fuad 
Köprülü gibi, Hamdullah Suphi, Refik Hıilid ve 
Yakub Kadri gibi edebiyat ve san'at hayatımızda 
kıymet olan şahsıyetlerden bahsederken, bir zamanlar 
Fecr-i Ati teşekkülünde ve hep bir arada çalışmış ol
duklarını söylemek, ihmal edilmez bir adet olmuştur. 

Şu demek ki Fecr-i Ali toplantılarının en bahse 
değer tarafı ; istikbalde böyle isimler yapacak olan bir 
takım genç edipleri; kıfa bir zaman için dahi olsa ; 
bir araya getirmiş olmasıdır. 

Fecr-i Ati'nin genç edipleri, hürriyetin ilanın
dan sonra, Servet-i Fünun san'atkarlarının, durmak
sızın şikayet ettikleri "İstibdat" tan kurtulmuş olmanın 
verdiği hızla ve birdenbire harekete geçeceklerini, 
eskisinden daha zengin ve daha canlı bir "edebi hamle" 
yapacaklarını ummuş ve beklemişlerdi. Fakat bu bek
leyiş uzun sürdü. Çünkü Servet-i Fünuncuları· dağıtan 
kuvvet sadece istibdat değildi. Onları birbirine bağla
yan edebi ve içtimai bağlar da yıpranmış, hatta kop-
muştu. Esasen Serveti-i Fünuncular çok kere eksik 
ve zayıf tarafları için istibdadı müthiş bir sebep olarak 
göstermek suretiyle, istikbalin tenkidinden kolayca 
sıyrılmak istiyorlardı. Hele toplu bir halde çalışmaları 
için istibdadın bir engel olmak şöyle durdun, birleş
tirici bir sebep teşkil ettiği, onların Meşrutiyetten son
raki dağınık hayatlarından kolayca anlaşılmaktadır. 

Fecr-i Ati gençleri, Servet-i Fünun san'atkarla
rının ilk Meşrutiyet yılında birbirlerinden ayrı olarak 
dahi öyle parlak eser vermediklerini gördüler. Bütün 
bir yıl içinde onların gözlerine çarpan en mühim eser
ler, Tevfik Fikretin Rücô' ve Mazi-Ati isimli manzu
meleriyle Halid ziyanın Nesl-i Ahir'inden ibaret 
kaldı. Bu iki büyük Servet-i Fünuncuya ait yazılar 
da onların, eski yazılarıyle ölçülebilecek bir değerde 
değildi. Bu sebepledir ki Fecr-i Aticiler daha ziyade 
beklem�k istemediler ve gene Servet-i Fünun şairlerin
den Faik Ali ile Celil Sıihir'in kendileriyle işbirliği 
yapmalarından aldıkları cesaretle hep birden, yeni 
bir edebi akım yaratmak istediler. 

Genç edipler, faaliyete geçmeden önce 1 1  Şubat 
1325 ( 1909) tarihli Servet-i Fünun mecmuasında bir 
"Beyaname" neşrettiler. Bu beyaname o devir için 
dikkate değer cümleler taşıyordu. Fecr-i Aticiler di
yorlardı ki :  

"Şimdiye kadar memleketimizde "edebiyat" 
kelimesinin taşıdığı ciddiyet ve ehemmiyeti an
layan ve bu ehemmiyeti halka anlatan tered
dütsüz söyliyebiliriz ki, pek az kimse gelmiş
tir. Edebiyat tarihimizi tetkik edersek, en par
lak devirlerde bile edebiyatın mıinasmdaki . bü
tün genişlikle anlaşılıp, anlatılmadığını görürüz. 

ıo•ı_c. 

Onun içindir ki bizde san'at ve edebiyat boş va
kitlerin güzel bir arkadaşı olmaktan fazla bir 
ehemmiyet almamış ve bunların nasıl hissi ter
biyenin tekamülüne hizmet etmek yoliyle bir 
milletin terakkilerine önder olduğu takdir edi
lememiştir. Eski devirlerden ayrılıp zamanımı
za doğru gelince bu anlayışın yavaş yavaş bir 
değişiklik geçirdiğini görürüz. Kemal Bey ve 
çağdaşları, bir çok münasebetlerle bu husus
taki fikirlerini söylemişlerdir Hiemal Beyin, 
"Edebiyatsız millet, dilsiz insan gibidir." sözü 
meşhurdur. Fakat efkıir-ı umumiyenin anlama
maktan ve anlamak için hiç bir ciddi ve iyilikçi 
rehbe,r bulamamaktan ileri gelen kayıtsızlı
ğına böyle bir cümlenin deva olabilmesi elbette 
mümkün değildir." 

Fecr-i Ati beyanamesinin, terkiplerini türkçe
leştirerek naklettiğimiz bu cümleleri, yeni neslin ede
biyatı bir içtimai müessese gibi telakki etmeleri tar
zında o devir için gerçekten önemli sayılabilecek, ol
dukça yeni bir düşünceye sahip bulunduğunu göster
mektedir. Fakat : 

"Osmanlı efkar-ı umumiyesinin bu rehberi; 
kat'i surette bulduğu tarih, itiraf etmeli ki ede
biyat-ı Cedidenin genç ve faal zekıilannın Servet-i 
Fünun sayfalarında ilk tesis-i meslek ettikleri 
zamana tesadüf eder. Bu hey'et-i edebiyenin er
kıinı o mecmuanın sayfalarında muhitini tenvir 
eden bir :manzu.m.e-i muzi' vazifesini görüyordu. 
Fakat hükômetin gittikçe artan zulmü onların 
kalemlerine ilk darbe-i anifü kahharı indirdi. 
Ve bunlar ilerde tekrar toplanmak ümidiyle, 
hepsi dağılıp gittiler. Hürriyetin ilıinıyle tekrar 
ziyalanna intizar edildiği zaman ise, pek az 
istisna ile, artık onlar eski melike-i hayalleri 
olan san'at ve edebiyata karşı bir sehıib-ı lakaydi 
ile bürünmüştüler." 

diyerek bir taraftan Edebiyat-ı Cedideye karşı olan 
hayranlıklarını gizlemiyen, öte yandan beyanname
lerini bu cümlelerde görüldüğü gibi tamamiyle Ser
vet-i Fünun lisaniyle yazan Fecr-i Aticiler de genel 
olarak Servet-i Fünunnun bir devamı olmaktan daha 
başka bir şey yapmak iktidarında değillerdi. 

Beyanname şu mühim cümlelerle devam ediyordu : 

Fecr-i Ati izası, kendilerine herkesten ziyade 
edebiyat-perest ve azim-perver olmaktan fazla 
bir kıymet ve ehemmiyet vermemekle beraber, 
temelini attıktan müessesenin bu ilim ve edebi
yat çöliillde zümrüt renkli bir gölgelik haline 
gelmesini beklerken, şimdilik Avrupadaki ben
zerlerinin küçük bir örneğini temsil ve irae et
mesine çalışacaklardır. Lisanın, edebiyatın, ede
bi ve içtimi.i bilgilerin ilerlemesine hizmet et-ı 
mek, şurada burada ayrı ayrı beliren istidatları 
sinesinde toplamak ve bu birleşmelerden doğa
cak tekemmülle: "müsademe-i efkarın parlata
cağı bıirika-i hakikatle" fikirleri aydınlatmaya 
çalışmak: İşte Fec-i Atinin gaye-i azmü merimı l 
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Daha Meşrutiyetin ikinci yılında; kendilerine 
hatta uzun gelen bir bekleyişten sonra; işte bu ga
ye ile meydana atılan Fecr-i Ati, "bir edebi mahfil 
olarak 7 Mart 1325 (1909) te kuruldu. Fakat kurulu
şunun üçüncü haftasında önce 3 1  Mart hadisesi yüzün
den dağılıverdi. Sonra 10 Temmuzu müteakip yeni
den harekete geçti. Fakat maalesef bu faaliyet de öyle 
uzun ömürlü olmadı. Fecr-i Ati'yi kuran san'atkarlar, 
önce san'at anlayışı bakımından birleştirici mahiyette 
ve yeni bir tarza sahip olmadıkları için; sonra içtimai 
muhitin istibdat devrinde yaptığı baskı'ya benzer sebep
lerle bir yerde toplanmak ihtiyacını duymadıkları 
için, nihayet Türkiyede edebi neşriyat yaparken yalnız 
Servet-i Fünun mecmuasına bağlanmaya lüzum kal
madığı ve Meşrutiyeti takibeden yıllarda daha yeni, 
daha çekici bir takım mecmular çıkarıldığı için birbir
lerinden sessizce ayrılmaya başladılar. Ve edebi faa
liyetlerine tamamiyle müstakil olarak yazı ve kitap 
neşretmek ve bu, çeşitli mecmua ve gazetelerde çalış
mak yoluyla devam ettiler. 

Fecr-i Ati ile işbirliği yapmağı vadederek, hat
ta onları teşvik ederek bu edebi toplantıya cesaret 
veren Faik Ali ve Celal Sihir gibi iki Servet-i Fü
nuncu istisna edilirse, yeni teşekkülü kurmak için 
harekete geçildiği zamanlarda Fecr-i Ati kadrosun
da belli başlı şu edipler vardı: Ahmed Haşim, Ah· 
med Samim, Ali Süha, Cemil Süleyman, Emin 
Bülend, Emin Lami, Fazıl Ahmed, Fuad Köprülü, 
Hamdullah Suphi, İzzet Melih, Mehmed Behçet, 
Müfid Ratib, Refik Halid, Şehabeddin Süleyman, 

Tahsin Niihid, Yakub Kadri. 

İçlerinde, birer büyük kabiliyet oldukları halde, 
genç yaşta ölen Tahsin Niihid, Şehabeddin Süley
man, Ahmed Samim, Müfid Ratib gibi simalar; 
Kin ve Hisarlara karşı gibi şiirleriyle milli edebiya· 
tımız için pek büyük bir ümit ve istikbal olduğu hal
de edebiyat hayatına çabuk veda eden Emin Bü
lend gibi ateşli bir şair ve bugün edebiyatımızda birer 
haklı şöhret ve birer edebi isim olan Ahmed Haşim, 
Fuad Köprülü, Hamdullah Suphi, Refik Halid, 

Yakub Kadri gibi büyük edipler bulunan bu teşek
külü, Türkiyede Servet-i Fünundan sonra isim bakı
mından en zengin kadrolu bir teşekkül olarak karşı
lamak zarureti vardır. Filhakika Fecr-i Atiye dair 
başlıklı bir makalesinde çocukça edebiyat heveslerin
den, toplantıya iştirak eden genç ediplerin hep böyle 
çocuk denecek bir yaşta olduklarından bahseden Re
fik Halid'in : "İçimizde en küçük ve tabii en cahil iki 
genç vardı : Hamdullah Suphi ve Köprülü-zade Meh
med Fuad. Ancak bunlardan birincisi, memleketin 
Maarif Vekili oldu. ikincisi, ilmi eserleriyle ilim alemi
mizin haklı bir iftihar duyduğu büyük bir alim." mea
lindeki sözleri Fecr-i Atinin başlangıcı ile, kadrosunda
ki ediplerin ulaştıkları şöhret ve kıymeti, kuvvetle 
belirtmektedir. 

Yine Refik Halidin bir makalesine göre, Fecr-i 
Atinin ismi, aslında Sma-yı Emel olacaktı : "Bir ce
miyet kurmak için Faik Ali'nin reisliğinde toplanan 
gençler, bu edebi teşekküle isim ararlarken, ilk önce 
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ileri sürülen kelime, Sina-yı Emel olmuştu." Onlara 
göre, nasıl Musa peygamber "Sina adasında, Tôr 
tepesine çıkarak Rab ile buluşmak suretiyle mesleğinin 
en ileri haddine erişti ise" Fecr-i Ati teşekkülü de 
"öyle bir dereceye yükselme ümidini taşıyacak, bu 
ümidle çalışacak" tı. Gerçekten "Edebiyat-ı Cedide
ye mahsus bir kelime, hayal ve fikir tuhaflığı taşıyan" 
bu isim bile, Fecr-i Aticilerin daha ilk toplanışlarında 
ne derecede bir Servet-i Fünun edebiyatı yapmak 
istidadında olduklarını gösteriyordu. 

Filhakika, yukarıda bir iki cümlesini gördüğü
müz Fecr-i Ati Beyannamesi'ndeki nesir lisanı gibi ; 
mesela Fikret'in ve bilhassa Cenab'ın şiir lisanını en 
ileri haddine ulaştırdıktan sonra, şiirde kendini bul
maya muvaffak olan Ahmed Haşim'in ve daha bazı 
Feçr-i Ati şairlerinin nazım lisanları da, ilk zaman
larda tamamiyle Servet-i Fünunun bir devamından 
ibarettir. 

Toplantıda reddedilen Sina-yı Emel yerine ka
bul edilen Fecr-i Ati terkibinin de yine bir Servet-i 
Fünun terkibi olduğu aşikardır. Fakat ne olursa olsun 
Fecr-i Ati, edebi karanlığı yırtan bir ışık vazifesini 
görmüş ve devrin en değerli genç ediplerine bir edebi 
hareket yapmak cesaretini vermişti. Bu manzarayı 
tarif ederken "Karanlığa uzanan mumun kadrini 
gece yolcusuna ;  sormalı." diyen Refik Hali'de hak 
vermek lazımdır. 

Bununla beraber Tahsin Nahid'in Riih·• bikayd 

isimli şiir mecmuası için Ahmed Haşim t<trafından 
yazılan bir makale ile, 1 909 yılında tazelenen yeni
ler - eskiler meselesi, Fecr-i Ati gençlerinin tamamiyle 
meselesiz sayılmalarına imkan bırakmamaktadır. 

Fuad Köprülü'nün, daha o tarihte kuvvetli bir 
görüşle hulasa ettiği bu mesele'nin edebiyat tarihi
mizin gelişimini yakından takip edenler için hiç de 
küçük görülerniyecek gerçekler taşıdığı aşikardır. Köp
rülü'nün 1910 da neşrolunan Servet-i Fünun Salna
rnesi'ne yazdığı bir makaleden hulasa ettiğimiz şu 
cümleler bu gerçeği aydınlatacak mahiyettedir: 

Edebiyatımızda nazım ve nesir dili pek tabii 
olarak tedrici bir tekamül göstermiştir. Bu te
kamül, tamamiyle zamanın icaplarına göre 
olnıuştur. Veysi'den Reşid Paşa'ya, Reşid Paşa'
dan Namık Kemal'e, Namık Kemal'den Halid 
Ziya'ya doğru ilerliyen ve değişen bir lisan oldu

ğunu inkar etmeğe imkan yoktur. Bunun sebebi 
de Cenab'ın dediği gibi ; "Ayni edebi nesilde bile 
zamanla değişiklik gösteren edebiyat, bir nesil
den diğer bir nesle gerçerken mutlaka değişir." 
hakikatidir. Düşünülmelidir ki Edebiyat-• Cedi· 

deden sonra hürriyet ilin edilmiş ve yeni san'at 
eserlerinin meydana gelnıesini İcab ettirecek 
şartlar ve sebepler hasıl olnıuş ur İlk nazarda 
bu yeni şartlar dahilinde yapı'acak, yeni edebi 
hareketlerin, Edebiyat·• Cedide üstadları tara
fından yapılması lizıın geldiği akla geliyorsa 
da, işte onlar, hürriyetin ilanındanberi susuyor· 
lar. 
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... Biz oıııların artık bir hareket yapmak 
durumunda olınadıklarına kaan.i olarak, yeni 
hareketin nesl-i ahir tarafından yapılması gerek
tiğine inandık, 

... Bu yeni edebiyatt vücuda getireceklerin 
kalemleri hiç şühesiz ki eski neslin miraslarına 

sahiptir. Ancak, bazılarının söylediği gibi nesl-i 
ahir, eski neslin istihalesi değildir. Ve mutlaka 
değişmiş bir tarafı vardır. 

Yine Fecr-i Ati teşekkülünü ; "Edebiyat hakkın
daki gayelerini tevhid etmiş bir edebi zümre" addet
menin doğru olmadığını, daha o tarihte ileri sürerek; 
bizzat Fecr-i Aticilerden biri olan Ahmed Haşim'in 
bu noktada yanıldığını belirten Fuad Köprülü, bu 
hususta şöyle söylemektedir. 

"San'at, şahsi ve muhteremdir.'' düstiiruna 
riayet eden Fecr-i ati; edebiyat hakkındaki gaye
lerini tevhid etmemiş bir heyet-i muhtelitedir. 
Bu hey'ette bir şahsıyet-i san'at'a malik ve ede
biyatta lüzilın-ı teceddüd'e kini' olanlar; bulun
duğu gibi ; eski üstadları taklid eden ve lüzum-ı 
teceddüde kani' olmıyanlar da pek çoktur. 

Hakikat şudur ki, zaman, Fecr-i Ati teşekkülü
nü böyle bir cümle ile hulasa eden Köprüllfnün bu 
görüşünü isbat etmiş bulunuyor. Zira, memleketle
rindeki edebi karanlığı, kendi cesaret ve enerjileriyle 
yırtarak; ortaya, ellerinden geldiği kadar, bir san'at 
ışığı vermeğe çalışan Fecr-i Ati gençlerinin o tarihler
de kurmaya çalıştıkları bu edebi teşekkül, çabuk dağıl
mıştır. 

Fakat edebiyat sahasındaki ilk cesaret ve ham
lelerini bu teşekkülde meydana koyan genç ediplerin 
mühim bir kısmı, bugün; tamamiyle ayrı yollardan 
yürüyüp gelerek; milletlerinin edebiyat tarihlerinde 
şerefli birer mevki almaya muvaffak olmuşlardır. Bun
lardan Fuad Köprülü ile Hamdullah Suphi'nin Türk 
edebiyatındaki mevki ve hizmetleri, Milli edebiyat 
cereyanı bölümünde görülecektir. Ahmed Haşim, 
Refik Halid, Yakub Kadri gibi diğer birinci sınıf 
Fecr-i Aticiler;  Yirminci asır Türk edebiyatının müs
takil san'atkarları bahsinde mütalaa olunacaktır, ki, 
Fecr-i Ati teşekkülünün edebiyatımıza hediye ettiği 
en mühim şahsıyetler bunlardır. 

Fakat, hayatlarının vefasızlığı dolayısiyle böyle 
bir duruma ulaşamadan tarihe karışan bir kısım Fecr-i 
Aticiler daha vardır ki bunların içinde de yine büyük 
istidatlar bulunuyordu. Bunlardan : 

* 

Şahabeddin Süleyman 
1885-1921 

Daha mektep sıraların
da iken mecmualara hi
kayeler yazmağa başla
yan Şahabeddin Süley

man Mülkiye mektebini bitirdikden sonra bir müddet 
öğretmenlik, mekteb müdürlüğü gibi vazifelerde bu
lundu. Gittikçe telkamül eden bir nesirle orta dereceli 
tiyatro eserleri yazdı. Köprülü ile birlikte yazdığı Ede
biyat tarihi ve edebiyat bilgileri gibi arıiştırma eseri 
vardır. 
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Şahabeddin Süleyman Bey 

Çıkmaz sokak, 3 perdelik 
Eserleri piyes, ( 1 9 1 1) Fırtına : iki 

perdelik piyes (1910)  Ben 
başka "bir perdelik milli piyes Tahsin Nahid ile 
müşterek Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye (Aşık 
Paşadan Edebiyat-ı Cedide yazarlarına kadar, Tahsin 
Nahid'le müşterek) Malumat-ı Edebiyye, Yeni 
Osmanlı edebiyatı tarihi (Köprülü ile müşterek 
2 Cild. 1910) Muhtelif gazete ve mecmualarda ma
kale, tenkid ve hikayeleri vardır. 

Tahsin Nahid 
1887 - 1918 

* 

Askeri Rüşdiye'de Galatasaray 
sultanisinde ve Mekteb-i hu
kuk'da okudu. Gerek ruh ge
rek söyleyiş bakımında olduk

ça güzel şiirleri vardır. Tiyatro sahasında da muvaffak 
sayılabilecek bir kaç eser yazdı. Muhtelif memuriyet-
lerde çalışdı. Kısa bir ömür içinde oldukça geniş bir 
edebi faaliyet gösterdi. Şiirlerinde Ahmed Haşim'in 
tesiri göze çarpar. İlk şiirlerini "Ruh-ı Bikayd" isimli 
bir kitabda topladı (1908) daha sonraki şiir kitabına 
Kırlar ve denizler ismini vermişdir. 

Telif tercüme, mü�terek ve yalnız yazdığı tiyatro 
eserleri de şunlardır : Hicranlar (1908) Jön Türk 

(Rahşan Nevvare ile beraber 1909) Ben Başka (Şaha-
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Daha Meşrutiyetin ikinci yılında ;  kendilerine 
hatta uzun gelen bir bekleyişten sonra ; işte bu ga
ye ile meydana atılan Fecr-i Ati, "bir edebi mahfil 
olarak 7 Mart 1325 (1909) te kuruldu. Fakat kurulu
şunun üçüncü haftasında önce 31 Mart hadisesi yüzün
den dağılıverdi. Sonra 10 Temmuzu müteakip yeni
den harekete geçti. Fakat maalesef bu faaliyet de öyle 
uzun ömürlü olmadı. Fecr-i Ati'yi kuran san'atkarlar, 
önce san'at anlayışı bakımından birleştirici mahiyette 
ve yeni bir tarza sahip olmadıkları için ; sonra içtimai 
muhitin istibdat devrinde yaptığı baskı'ya benzer sebep
lerle bir yerde toplanmak ihtiyacını duymadıkları 
için, nihayet Türkiyede edebi neşriyat yaparken yalnız 
Servet-i Fünun mecmuasına bağlanmaya lüzum kal
madığı ve Meşrutiyeti takibeden yıllarda daha yeni, 
daha çekici bir takım mecmular çıkarıldığı için birbir
lerinden sessizce a)'Tılmaya başladılar. Ve edebi faa
liyetlerine tamamiyle müstakil olarak yazı ve kitap 
neşretmek ve bu, çeşitli mecmua ve gazetelerde çalış
mak yoluyla devam ettiler. 

Fecr-i Ati ile işbirliği yapmağı vadederek, hat
ta onları teşvik ederek bu edebi toplantıya cesaret 
veren Faik Ali ve Celal Sihir gibi iki Servet-i Fü
nuncu istisna edilirse, yeni teşekkülü kurmak için 
harekete geçildiği zamanlarda Fecr-i Ati kadrosun
da belli başlı şu edipler vardı : Ahmed Haşim., Ah
med Sam.im., Ali Süha, Cem.il Süleym.an, Em.in 
Bülend, Em.in Lam.i, Fazıl Ahmed, Fuad Köprülü, 
Hamdullah Suphi, İzzet Melih, Mehm.ed Behçet, 
Müfid Ratib, Refik Hilid, Şehabeddin Süleyman, 
Tahsin Nihid, Yakub Kadri. 

İçlerinde, birer büyük kabiliyet oldukları halde, 
genç yaşta ölen Tahsin Nihid, Şehabeddin Süley
man, Ahm.ed Sam.im., Müfid Ratib gibi simalar ; 
Kin ve Hisarlara karşı gibi şiirleriyle milli edebiya
tımız için pek büyük bir ümit ve istikbal olduğu hal
de edebiyat hayatına çabuk veda eden Em.in Bü
lend gibi ateşli bir şair ve bugün edebiyatımızda birer 
haklı şöhret v'e birer edebi isim olan Ahm.ed Haşim., 
Fuad Köprülü, Hamdullah Suphi, Refik Hil.id, 
Yakub Kadri gibi büyük edipler bulunan bu teşek
külü, Türkiyede Servet-i Fünundan sonra isim bakı
mından en zengin kadrolu bir teşekkül olarak karşı
lamak zarureti vardır. Filhakika Fecr-i Atiye dür 
başlıklı bir makalesinde çocukça edebiyat heveslerin
den, toplantıya iştirak eden genç ediplerin hep böyle 
çocuk denecek bir yaşta olduklarından bahseden Re
fik Halid'in : "İçimizde en küçük ve tabii en cahil iki 
genç vardı : Hamdullah Suphi ve Köprülü-zade Meh
med Fuad. Ancak bunlardan birincisi, memleketin 
Maarif Vekili oldu. ikincisi, ilmi eserleriyle ilim alemi
mizin haklı bir iftihar duyduğu büyük bir alim." mea
lindeki sözleri Fecr-i Atinin başlangıcı ile, kadrosunda
ki ediplerin ulaştıkları şöhret ve kıymeti, kuvvetle 
belirtmektedir. 

Yine Refik Halidin bir makalesine göre, Fecr-i 
Atinin ismi, aslında Sina-yı Em.el olacaktı : "Bir ce
miyet kurmak için Faik Ali'nin reisliğinde toplanan 
gençler, bu edebi teşekküle isim ararlarken, ilk önce 
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ileri sürülen kelime, Sina-yı Emel olmuştu." Onlara 
göre, nasıl Musa peygamber "Sina adasında, Tôr 
tepesine çıkarak Rab ile buluşmak suretiyle mesleğinin 
en ileri haddine erişti ise" Fecr-i Ati teşekkülü de 
"öyle bir dereceye yükselme ümidini taşıyacak, bu 
ümidle. çalışacak" tı. Gerçekten "Edebiyat-ı Cedide
ye mahsus bir kelime, hayal ve fikir tuhaflığı taşıyan" 
bu isim bile, Fecr-i Aticilerin daha ilk toplanışlarında 
ne derecede bir Servet-i Fünun edebiyatı yapmak 
istidadında olduklarını gösteriyordu. 

Filhakika, yukarıda bir iki cümlesini gördüğü
müz Fecr-i Ati Beyannamesi'ndeki nesir lisanı gibi ; 
mesela Fikret'in ve bilhassa Cenab'ın şiir lisanını en 
ileri haddine ulaştırdıktan sonra, şiirde kendini bul
maya muvaffak olan Ahmed Haşim'in ve daha bazı 
Feçr-i Ati şairlerinin nazım lisanları da, ilk zaman
larda tamamiyle Servet-i Fünunun bir devamından 
ibarettir. 

Toplantıda reddedilen Sma-yı Em.el yerine ka
bul edilen Fecr-i Ati terkibinin de yine bir Servet-i 
Fünun terkibi olduğu işikardır. Fakat ne olursa olsun 
Fecr-i Ati, edebi karanlığı yırtan bir ışık vazifesini 
görmüş ve devrin en değerli genç ediplerine bir edebi 
hareket yapmak cesaretini vermişti. Bu manzarayı 
tarif ederken "Karanlığa uzanan mumun kadrini 
gece yolcusuna ; sormalı." diyen Refik Hali'de hak 
vermek lazımdır. 

Bununla beraber Tahsin Nahid'in Riih-ı bikayd 
isimli şiir mecmuası için Ahmed Hişim tıtrafından 
yazılan bir makale ile, 1909 yılında tazelenen yeni
ler - eskiler meselesi, Fecr-i Ati gençlerinin tamamiyle 
meselesiz sayılmalarına imkan bırakmamaktadır. 

Fuad Köprülü'nün, daha o tarihte kuvvetli bir 
görüşle hulasa ettiği bu m.esele'nin edebiyat tarihi
mizin gelişimini yakından takip edenler için hiç de 
küçük görülemiyecek gerçekler taşıdığı aşikardır. Köp
rülü'nün 1910 da neşrolunan Servet-i Fünun Salna
mesi'ne yazdığı bir makaleden hulasa ettiğimiz şu 
cümleler bu gerçeği aydınlatacak mahiyettedir: 

Edebiyatımızda nazım. ve nesir dili pek tabii 
olarak tedrici bir tekim.üt göstermiştir. Bu te
kim.üt, tamam.iyle zam.anın icaplarına göre 
olm.uştur. Veysi'den Reşid Paşa'ya, Reşid Paşa'
dan Nam.ık Kemal'e, Nam.ık Kemal'den Halid 
Ziya'ya doğru ilerliyen ve değişen bir lisan oldu
ğunu inkar etmeğe im.kin yoktur. Bunun sebebi 
de Cenab'ın dediği gibi ; "Ayni edebi nesilde bile 
zam.anla değişiklik gösteren edebiyat, bir nesil
den diğer bir nesle gerçerken mutlaka değişir." 
hakikatidir. Düşünülmelidir ki Edebiyat-ı Cedi· 
deden sonra hürriyet ilan edilmiş ve yeni san'at 
eserlerinin meydana gelm.esini İcab ettirecek 
şartlar ve sebepler hasıl olm.uş . ur İlk nazarda 
bu yeni şartlar dahilinde yapı'acak, yeni edebi 
hareketlerin, Edebiyat-ı Cedide üstadları tara
fından yapılması lizım. geldiği akla geliyorsa 
da, işte onlar, hürriyetin ilanındanberi susuyor
lar. 
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... Biz onların artık bir hareket yapmak 
durumunda olınadıklarına kaani olarak, yeni 
hareketin nesl-i ahir tarafından yapılması gerek
tiğine inandık. 

••• Bu yeni edebiyatt vücuda getireceklerin 
kalemleri hiç şühesiz ki eski neslin miraslarına 

sahiptir. Ancak, bazılarının söylediği gibi nesl-i 
ahir, eski neslin istihalesi değildir. Ve mutlaka 
değişmiş bir tarafı vardır. 

Yine Fecr-i Ati teşekkülünü ; "Edebiyat hakkın
daki gayelerini tevhid etmiş bir edebi zümre" addet
menin doğru olmadığını, daha o tarihte ileri sürerek; 
bizzat Fecr-i Aticilerden biri olan Ahmed Haşim'in 
bu noktada yanıldığını belirten Fuad Köprülü, bu 
hususta şöyle söylemektedir. 

"San'at, şahsi ve muhteremdir." düstôruııa 
riayet eden Fecr-i ati;edebiyat hakkındaki gaye
lerini tevhid etmemiş bir heyet-i nıuhtelitedir. 
Bu hey' ette bir şahsıyet-i san'at'a malik· ve ede
biyatta lüzôın-ı teceddüd'e kani' olanlar; bulun
duğu gibi ; eski üstadları taklid eden ve lüzum-ı 
teceddüde kini' olınıyanlar da pek çoktur. 

Hakikat şudur ki, zaman, Fecr-i Ati teşekkülü
nü böyle bir cümle ile hulasa eden Köprül{i'nün bu 
görüşünü isbat etmiş bulunuyor. Zira, memleketle
rindeki edebi karanlığı, kendi cesaret ve enerjileriyle 
yırtarak; ortaya, ellerinden geldiği kadar, bir san'at 
ışığı vermeğe çalışan Fecr-i Ad gençlerinin o tarihler
de kurmaya çalıştıkları bu edebi teşekkül, çabuk dağıl
mıştır. 

Fakat edebiyat sahasındaki ilk cesaret ve ham
lelerini bu teşekkülde meydana koyan genç ediplerin 
mühim bir kısmı, bugün; tamamiyle ayrı yollardan 
yürüyüp gelerek; milletlerinin edebiyat tarihlerinde 
şerefli birer mevki almaya muvaffak olmuşlardır. Bun
lardan Fuad Köprülü ile Hamdullah Suphi'nin Türk 
edebiyatındaki mevki ve hizmetleri, Milli edebiyat 
cereyanı bölümünde görülecektir. Ahmed Haşim, 
Refik Halid, Yakub Kadri gibi diğer birinci sınıf 
Fecr-i Aticiler; Yirminci asır Türk edebiyatının müs
takil san'atkarları bahsinde mütalaa olunacaktır, ki, 
Fecr-i Ad teşekkülünün edebiyatımıza hediye ettiği 
en mühim şahsıyetler bunlardır. 

Fakat, hayatlarının vefasızlığı dolayısiyle böyle 
bir duruma ulaşamadan tarihe karışan bir kısım Fecr-i 
Aticiler daha vardır ki bunların içinde de yine büyük 
istidatlar bulunuyordu. Bunlardan: 

* 

Şahabeddin Süleyman 
1885-1921 

Daha mektep sıraların
da iken mecmualara hi
kayeler yazmağa başla
yan Şahabeddin Süley

man Mülkiye mektebini bitirdikden sonra bir müddet 
öğretmenlik, mekteb müdürlüğü gibi vazifelerde bu
lundu. Gittikçe telllmül eden bir nesirle orta dereceli 
tiyatro eserleri yazdı. Köprülü ile birlikte yazdığı Ede
biyat tarihi ve edebiyat bilgileri gibi araştırma eseri 
vardır. 
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Şahabeddin Süleyman Bey 

Çıkmaz sokak, 3 perdelik 
Eserleri piyes, (1911) Fırtına: iki 

perdelik piyes (1910) Ben 
başka "bir perdelik milli piyes Tahsin Nahid ile 
müşterek Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye (Aşık 
Paşadan Edebiyat-ı Cedide yazarlarına kadar, Tahsin 
Nahid'le müşterek) Malumat-ı Edebiyye, Yeni 
Osmanlı edebiyatı tarihi (Köprülü ile müşterek 
2 Cild. 1910) Muhtelif gazete ve mecmualarda ma
kale, tenkid ve hikayeleri vardır. 

Tahsin Nahid 
1887- 1918 

* 

Askeri Rüşdiye'de Galatasaray 
sultanisinde ve Mekteb-i hu
kuk'da okudu. Gerek ruh ge
rek söyleyiş bakımında olduk

ça güzel şiirleri vardır. Tiyatro sahasında da muvaffak 
sayılabilecek bir kaç eser yazdı. Muhtelif memuriyet-
lerde çalışdı. Kısa bir ömür içinde oldukça geniş bir 
edebi faaliyet gösterdi. Şiirlerinde Ahmed Haşim'in 
tesiri göze çarpar. İlk şiirlerini "Ruh-ı Bikayd" isimli 
bir kitabda topladı (1908) daha sonraki şiir kitabına 
Kırlar ve denizler ismini vermişdir. 

Telif tercüme, müşterek ve yalnız yazdığı tiyatro 
eserleri de şunlardır : Hicranlar (1908) Jön Türk 

(Rahşan Nevvare ile beraber 1909) Ben Başka (Şaha-
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Tahsin Nahid 

beddin Süleymanla beraber 1 9 1 1 )  Kırık mahfaza 
(Ş. S. beraber 1 9 1 1 )  Rakibe Fransızcadan adapte 
1919) Bir çiçek iki böcek ( 1919) .  

Müfid Ratıb 
1887-1917 

* 

Galatasaray Sultanisini bitirdi 
bir süre tercümanlık yaptı. Ba
zı memuriyetlerde bulundu, 
Edebiyat hayatına mensur şiir

leri ile girdi. Daha çok da tiyatro eserleri ile tanıldı. 
Bazı tiyatro tenkidleri yazdı. 

-,', ,f,· 
l 

Müiid Ratıb 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Zencir (hir perdelik komedi) 
Eserleri Gece, Hucum (tiyatro tercü-

meleri) Kanije Müdafaası 
(tarihi komedi Refik Halid'le müşterek) Guy de Mau
passant'dan Güzel Dost isimli bir roman tercümesi 
vardır. 

Emin Bülend 
Serdaroğlu 

1886-1942 

* 

Galatasaray Sultanisinden me
zun oldu, muhtelif memurluk
larda bulundu. Gayet hassas 
izet-i nefsine fazlasıyla düşkün 
çekingen içine kapalı ve mü

tevazı bir gençidi. Şiirlerinde ciddi ve titiz bir dikkat 
görülür. Bazı şiirlerinde Ahmed Haşim tesiri hissedilir. 
Şiirleri duyuş ve ifade tarzı itibariyle Fecr-i Ati özel
liklerini taşımakla beraber onun ferdi konular yanın
da sosyal ve milli konuları da işlediği olmuştur; hatta 
milli şiir bakımından ümid verici olduğu söylenir, 
Kendisine şöhret temin eden en güzel manzumeleri 

l �lıilJı.. 
,' ... "'!:. 
·: 

1 

Emin Bü!end 
(Tahsin Nahid'e verilmiş bir fotoğrafı) 

Kin, Hisarlara karşı, Hatif diyor ki isimli eser
leridir. Şiirleri ölümünden sonra Salih Zeki Atay 
tarafından (Emin Bülend 'in şiirleri, İstanbul Semih 
Lütfi Kütübhanesi 1943) toplanmıştır. 

KİN 

Göster sema-yı mağnbe yüksel de alnını 
Dök kalb-i sil-ı millete feyz-i beyanını .•• 
Al bayrağınla çık yürü, sağken zefer-nüına 
Bir gün şehld olunca da olsun kefen sana ••• 
Ey makbere-i muazzam.-ı ecdadı titreten 
Düşman sedası, sus, yine yükselme gölgeden. 
Düşman ! HiW-i rayet-i isıama hürmet et ! 
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Toplar boğar hitabını dağlarda akibet 
Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini;"l" 
Binlerce can dirilse de anlatsa geçmişi ; 
Garbin cebin-i zalimi affetm.edinı seni ... 
Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir 

kişi ! 
Ben şôre-zar-ı kalbimi kinim ile süslerim 
Kalbimde bir silah ile ferydayı beklerim. 
Kabrinde müsterih uyu ey nim-dar atanı ! 
Evladının bugünkü adı sade intikam ! 

İzzet Melih 
1887-? 

* 

1887 yıllannda Girid'de doğ
du, Girid'de çıkan bir kanşık
lık yüzünden ailece İstanbul'a 

hicret edilmiş ve yerleşilmiştir. Galatasaray lisesinden 
mezun olmuştur. Daha mekteb sıralarında iken Türk
çe ve Framızca şiirleri mecmualarda intişar etmiştir. 
1908 den sonra roman ve Tiyatro eserleri yazdı Leyla 

izzet Melih 

isimli fransızca bir tiyatro eseri Beyoğlu tiyat
rolarında temsil edilmiştir. Sermed ve Tezad isimli 
hikaye ve romanları vardır. İlk zamanlarda kuvvetli 
ve ümid verici olmasına rağmen o da arkadaşları gibi 
edebiyat sahasından çabuk ayrılmıştır. 

-
Bazı baskılarda bu kelime (nakletse) şeklinde

dir. 
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Fecr-i Atici'lerin bir kısmı genç yaşda ölmilş, bi
zıları da edebi hayatı çabuk terketmişlerdir; yalnız 
ikisi hevesle başladıkları edebi hayata ömür boyu sadık 
kalmışlardır. Bunlardan: 

* 

Fazıl Ahmed Aykaç 
(1887-1967) 

Orta tahsilini Gümüşha
ne ve Musul idadilerin
de yaptı İstanbul'da 

Fransız mektebinde tamamladı. Bir müddet Sanayi-i 
nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akad emisi) mimarlık 
bölümüe devam etti. Derslerini mektupla takibettiği 
Fransız siyasi bilgiler mektebini bitirdi. Bazı gazete
lerde baş muharrirlik yaptı. Uzun seneler Ed'Cbiyat 
öğretmeni olarak çalışdı. Bir aralık da mebusluğa se
çildi. 

Fazıl Ahmed Aykaç 

Fazıl Ahmed Aykaç şöhretini tamamiyle edebi 
çalışmalarıyla kazanmışdır. Edebiyata önce ilmi eser
lerle başlamış fakat hakiki şöhretini mizahi manzume
leriyle tesis etmişdir. Terkedilmiş olan divan şiiri tar
zını devrin mizahi terennümleri için bir vasıta olarak 
kullanmış ve bu tarz birdenbire büyük bir rağbet gör
müşdür. Devrinin meşhur şahsiyetleri ağzından, fakat 
divan şairlerinin meşhur şiirlerindeki, vezinler kafi
yeler, hatta söyleyişlerle tcrtibettiği manzumeleri, mi
zahla nazireciliği birleştiren yeni bir çeşni mahiyetin
dedir. Onun eski, yeni tanınmış şair ve nasırlerinin 
uslubunda, onların şiirlerini aynen söyleyebilmek nu-
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fuzu, bilhassa dikkate değer. Fazıl Ahmed'in en es
ki şiirden, en yeni söyleyişlere kadar böyle mizahi 
bazen ciddi nazirleri vardır. Yine çeşidli hayat ve ta
biat görüşlerini karikatürize eden original manzume
leri de çok sevilen yazıları arasındadır. Fazıl Ahmed, 
şiir anlama kabiliyeti, hatta yazma kabiliyetinden 
ileri olan bir şahsiyettir. 

Fazıl Ahmed Aykaç 

Divançe-i Fazıl, Harman Sonu, Kırpıntı, 
Şeytan diyorki, tanın� eserleridir. Fecr-i Ati'nin 
unutulmaz bir Siması da : Mehnıed Behçet Yazar'dır. 

M. Behçet Yazar 
1890-

ilk ve orta tahsilden sonra 
Mekteb-i Hukuk'u bitirdi. 
Daha sonra liseler için açılan 
edebiyat hocalığı imtihanlarını 
kazandı, kısa devreli me

murluklar haricinde ömrünce kıymetli bir edebiyat 
öğretmeni olarak çalıştı. Mensub bulunduğu Fecr-i 
Ati topluluğunun gerek nesir gerek nazım sahasındaki 
bütün özelliklerini benimseyen bir şairdir. Konularda 
duyuş ve hayellerdeki ferdçilik bakımından da tama-
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M. Behçet Yazar 

miyle mensub olduğu ekolin prensiplerine bağlıdır. 
Şiirlerinde Cenab'ın ve Haşim'in tesiri hissedilir; Nazım 
tekniğine hakim samimi ve lirik bir edası vardır. Er
ganun isimli şiir kitabı şiirlerine bir başlangıç olmuş, 
daha yeni, daha orijinal ve daha şiirli manzumelerini 
Yumak adlı şiir ki�bında toplamıştır. Onun diğer 
kıymetli verimleri bilhassa son çağlar üzerindeki sala
hiyetli takib ve araştırmalarıdır. Genç şiirlerimiz ve 
eserleri, Genç hikayecilerimiz ve eserleri adla
rıyla neşrettiği kitablarda kuvvetli bir görüş ileri bir 
seçme ve tanıtma değeri vardır. 

• •• 
fşte edebi hayatlarının ilk hareketli ve şöhretli 

başlangıcı Fecr-i Ati toplantısında bulunan bütün bu 
sanat ve edebiyat mensubları, Türk edebiyatına ayrı 
ayrı yollardan yürüyerek hizmet etmiş, edebiyatımıza 
unutulmaz isimler ve eserler kazandırmışlardır. Ancak 
onların Fecr-i Ati dağıldıktan sonraki bütün hizmet
leri ne olursa olsun ; Köprülü'nün; Fecr-i Ati ede
biyat hakkındaki gayelerini tevhi.d etmemiş 
zevatdan ibaret bir hey'et-i muhtelitadır. Sözleri 
bundan yıllarca evvel söylemiş olmasına rağmen, Fecr-i 
Ati'yi hala en iyi tarif eden cümledir. 



Yirminci asrın ilk yılları, Türkiyede san'at, fikir 
ve kültür hareketleri bakımından ne ölçüde durgun 
geçmişse, 1908 Meşrutiyet inkılabını takip eden yıl!ar 
da o derece canlı, hareketli ve verimli bir çalışma 
devresi olmuştur. Geçen amda bilhassa Ahıned Vefik 
Paşa ile ba�layarak Süleyman Paşa, Ali Suavi ve 
Şemseddin Simi ile devam eden ilmi Türkçülük 
hareketleri asrın sonlarında biraz daha yayılmış ; Bur
salı Tihir Bey gibi, Veled Çelebi gibi Necib 
Asım gibi ·Türkiyat bilgisi alanında var kuvvetleriyle 
çalışan değerli şahsıyetler yetiştirmiş ve bu şahsıyetleri 
yirminci asra da devrederek bilhassa 1908 Meşru
tiyetinden sonra, onlara daha verimli bir çalışma 
muhiti hazırlamıştı. 

1 908 den sonra bu eski Türk dili ve Türk tarihi 
araştırıcılarına hemen birdenbire denilecek kadar 
kısa bir zaman içinde daha yeni ve daha genç bir çok 
Türk milliyetçisi katılmış; gerek Türkoloji alanında, 
gerek Türk milliyetçiliği yolunda büyük ve canlı bir 
deprenme olmuştur. Bir yandan hatta hükümetin de 
teşvik ve yardımına mazhar olan milli - İslami bir 
takım ilmi teşekküller kurulmuş, milli mecmualar neş
redilmiş ve bu mecmualaııın sinesinde yeni ve milli
yetçi ilim adamları toplanmıştır. Bir taraftan da bu 
ilim ve fikir adamlannın meydana koydukları bilgiler 
ve geçen asır sonlarındanberi bu bilgilerle heyecanla
narak eser vermekte olan Ahıned Hikmet, Mehmed 
Emin gibi san'at adamlarının imanlı çalışmaları ve 
eserleri genç Türk san'atkarları üzerinde büyük tesirler 
yaparak "Milli san'at" hareketinin kısa bir zaman
da geniş bir cereyan haline girmesini mümkün kıl
mıştır. Ancak bütün bu hummalı faaliyetlerin enbüyük 
amili, içinde yaşanılan devrin, siyasi ve içtimai, kuv
vetli zorlayışlarıdır. 

1908 inkılabından sonra Türkiyeyi idare eden
ler hakikatte idealist birer devlet adamı oldukları hal
de, gerek bizzat yaratt•.kları inkılabın sarhoşluğu içinde, 

gerek, şahsi tecrübesizlikleri dolayısiyle devleti hangi 
yoldan yürütmek ve hangi ülkü peşinde çalışmak la
zım geldiği noktasında hayli şaşırmış bir durumda 
idiler. İlk zamanlarda bunlar. Osmanlı İmparator
luğu hudutları dahilindeki çeşitli milletleri yine Os
manlılık ülküsü etrafında birleştirmek emelini ter
cih etmişlerdi. Hatta "bu esnada intişara başlayan 
Türk Derneği mecmuası, gerek bu sebepten, gerek, 
yine tasfiyecilik cerayanına kapılmasından dolayı hiç 
bir rağbet" görmemişti. 

Fakat hürriyet ve milliyetçilik fikirlerinin, biJ
hassa istiklal idealinin bütün dünya gönüllerini şid
detle tutuşturduğu bu kritik çağlarda Osmanlılık �i
yaseti her hangi bir başarı elde edemezdi. Osmanlı 
devletine ne din, ne de milliyet bakımından hiç bir 
zaman bağlanmamış olan Balkan milletlerini, hatta 
Arnavutlar ve Araplar gibi islam dinini tanıyan azın
lıkları, kuvvetli bir milliyet fikri sarmış ve Osmanlı bü
tünlüğünden, manen dahi olsa, koparmış bulunuyordu. 
Ciridin Yunanistana i ltihak arzusu, Bulgaristanın Doğu 
Rumeli ile birlikte istiklal ilan edişi ; Bosna - Hersek'
in Avusturyalılar; Trablus'un İtalyanlar tarafından 
işgali, nihayet İmparatorluk için hakiki bir felaket olan 
Balkan savaşı ; bütün bunlar; hep 1908 ile l 912 arasında 
birbirini kovalıyarak, Türkiyenin artık Osmanlılık ül
küsiyle idare edilemiyeceğini açıkça meydana koydu
lar. Yine hemen bu yıllarda teşekkül eden Rum, Erme
ni, hatta Arnavud ve Arab milli fırkaları Türk milli 
durumuna büsbütün başka bir mahiyet verdi. 

Esasen "31 Mart hadisesinden sonra Osmanlıcı
lık fikri eski nüfuzunu kaybetmeğe başlamış evvvelce 
Abdülhamid'e İslam ittihadı fikrini vermiş olan Al
man Kayseri ve bu fırsattan istifade ederek, Sultanah
med mı:ydanında İslam ittihadı namına bir miting ya
pılmasını, telkin ve temin etmişti. Bu hadiseden sonra 
Türk.iyede gizli bir İslim birliği faaliyeti görülmüştü. 
Genç Türkler, Osmaiılıcı ve İttihid-ı İslim'cı ol-
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mak üzere iki karşı kısma ayrılıyorlardı. Fakat dev
let başında bulunan İttihad ve Terakki fırkasının, bir 
aralık, Ermenilerden başka, İstiklal davası için hareke
te geçen Arnavud ve Arab kavimleri üzerine asker gön
dermek zorunda kalışı, devletin, İslam birliği siyasetin
de dahi muvaffak olamıyacağmı açıkça meydana koy
du. 

Esasen, milliyetçilik duyguları yalnız Osmanlı 
devletine tabi olan bu yaramaz azınlıkları sarmış de
ğildi. Bizzat, hakim millet olan Türk milletinin de gön
lünde artık önüne durulmaz bir Türk milliye tçiliği 
alevleniyordu. 

Bir taraftan başta Namık Kemal olmak üzere 
milliyetçi ve vatancı Tanzimat şairlerinin ve 
yine başta Ahmed Hikmet olmak üzere bir 
kısım Servet-i Fünuncuların ve Mehmed Emin 
gibi samimimt Türkçülerin heyecanlı millet ve vatan 
terennümleri ; bir taraftan milli tarihin, mazinin de
rinliklerine doğru her gün biraz daha aydınlanan 
şerefli sayfaları ; bir taraftan böylesine büyük bir mil
leti en küçük kavimler karşısında dahi izzeti-nefis kı
rıcı, gurur yaralayıcı dunımlara düşüren acı mağlu
biyetler ve bu mağlubiyetlerin yurd ve millet bağ
rında açtığı derin yaralar; nihayet şanlı ve asil bir 
tarihe, eski ve muazzam bir medeniyete sahip olmanın 
bıraktığı diriltici ve yaşatıcı miraslar; dünyanın en 
eski milliyetçi kavmi olan Türk milletini yeniden ve 
yer yüzünün en üstün milli heyecanlariyle hareket
lendiriyordu. 

Nihayet, Çanakkale savaşından sonra bir de İs
tiklal savaşı yapacak olan bu büyük milletin yarın
ki milli kahramanları, hep bu elektrikli çağların genç
leri ve genç milliye�perverleriydi. İşte bu sebepledir ki 
yeni Türk hükı'.ı.metinin tutacağı yol kendiliğinden 
beliriyor ve büyük bir milli - içtimii.i ihtiyaç halinde, 
bilhassa 1909 yıllarındaki genç Türk hükümetinin 
yolunu aydınlatıyordu. 

Artık Türk devletinin de güdeceği ülkü, ister is
temez bir milli ülkü olacak, yani Türk milleti ve Türk 
vatanı artık Türkçü bir zihniyetle ve böyle bir siya
setle idare olunacaktı. Nitekim bütün bu sürükleyici 
olaylar karşısında İttihad ve Terakki fırkası hükıime
metinin Türkçü siyaseti o kadar kat'i ve kuvvetli oldu, 
ki, yeni devlet ideali kısa bir zamanda hatta taşkın 
bir mahiyet aldı. Bazı genç devlet adamları, Türkçü
lük siyasetinde birdenbire zamansız bir ifrata vararak ; 
hatta yersiz bir hayale kapılarak, henüz iyi hazme
dilmemiş bir Türkçülüğü bir d evlet siyaseti yapmak, ve 
Turancılığa ulaştırmak gibi ; milliyetçilikte siyasi bir 
hata sayılabilecek heyecanlara kaplıdılar. Bir taraftan 
İslam birliğini temine devam etmek, öte yandan bir 
Türk birliği vücud� getirmek gibi emeller besliyen 
gönülieriyle - kaçınılmaz bir savaş olmakla beraber -
Türk milletini 1914 cihan harbine sürüklemek istiyen 
yabancı devletlere; bu maksatlarında muvaffak ol
maları için ; adeta kolaylık gösterdiler. 

* 

TÜRK EDE HİYATI TA RİHİ  

Yirminci asır Türk tarihinin bu geniş ölçüdeki 
milliyetçilik hareketleri de, önce tamamiyle fikri ve 
kültürel bir şekilde başladı. Daha 25 Aralık 1908 de 
Türk Derneği isimli bir cemiyet kurulmuş; Türk 
kavimlerinin eski ve yeni hayatını incelemek, Türk 
dilini sadeleştirmek ve zengin bir dil haline getirmek 
gibi ilmi hayalerle çalışan bu cemiyet, yine Türk Der
neği adında bir de mecmua neşretmişti. Türk der
neğini kuranlar arasında Necib Asım, Veled Çelebi 
gibi bu ideal için geçen asır sonlarındanberi çalışmakta 
olan yerli Türkçülerle. Yusuf Akçura gibi Orta Asya 
Türklüğü ve Türkçülüğü ile daha yakından ilgisi olan 
simalar vardı. Ancak bu yılların, Osmanlı birliği ve 
İttihii.d-ı islam siyaseti gibi daha kuvvetli hareketleri 
arasında Türk derneği büyük bir iş yapamadan dağı
lıvermişti. 

Fakat 1911 yılı Kasım ayında gerek fikir hayatı 
ve gerek içtimai muhit bakımından çok daha uygun 
şartlarla; çok daha kuvvetli bir kadro ile, ve Türk 
Yurdu adıyle yeni bir cemiyet kunılarak, ayni isim
deki değerli mecmuayı neşretmeğe başladı. Bu mec
muanın kurucuları, Mehmed Emin, Ahmed Hik
met, Yusuf Akçura, Ağaoğlu Ahmed, Akil Muh
tar, Hüseyin-zade Ali gibi, yine Türkiyeli Türk
çülerle, Çarlık Rusyası baskılarından kaçarak, Tür
kiyede Türklük için çalışmak istiyen Türkistan ve 
Azerbaycan Türkçüleriydi. Cemiyetin ve mecmuanın 
hakiki kurucusu ve imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin, 
hükı'.ımet tarafından adeta zorla Erzurum valiliğine 
gönderilince mecmuayı Yusuf Akçura'ya bıraktı ve 
Türk yurdu, uzun müddet, Yusuf Akçura tarafından 
idare olunarak, Türkçülük alanında çok feyizli neşri
yat yaptı. 

Yine ayni tarihlerde, hemen ayni şahsıyetler ve 
Tıbbiyeli gençler daha ileri bir hamle yaparak, 12 
Mart 1912 de Türk Ocağı'nı kurdular. Kısa bir za
man sonra yurdun bir çok köşelerinde şubeler açarak, 
Türk milliyetçilerini bir araya toplayan bu ocak, Tür
çülük tarihinin en hareketli ve en şerefli teşekklülü 
oldu. Türk ocağında, yukarıdaki isimlerden başka 
Ferid Bey, Mehmed Ali Tevfik, Emin Bü!en.d, 
Fuad Sabit ve bilhassa Ocak reisliğini yıllar boyu 
büyük bir başarı ile yaparak kuvvetli hitabet kabi
liyeti ile Türk gençliği üzerinde çok cidd i tesirler 
bırakan Hamdullah Suphi gibi yeni ve değerli 
Türkçüler de vardı. 

Yine bu sıralarda Selanikte bulunan bazı geç 
edipler de, Türk dilini kat'i bir surette sadeleştirmek, 
bilhassa lisanımızdaki yabancı terkip ve kaideleri ta
mamiyle yok etmek için milli bir heyecanla ciddi ve
iddialı bir hareket yaptılar. Önce Ömer Seyfeddin 
ve Ali Cinib tarafından girişilen bu harekete biraz 
sonra Ziya Gökalp gibi Türk milliyetçiliği tarihinin 
en selahiyetli siması da iştirak edince bu cereyan daha 
sur'atle ve daha kuvvetle gelişerek hatta yeni lisan 
gibi oldukça mübalağalı bir isim aldı. 29 Mart 1327 
( 1 1  Nisan 1911} de Selanikte Genç kalenıler mec
muasında başlayan bu yeni lisan isimli hareket, İstan
bul'da ve bütün Türkiye edebiyatında sür'atli ve et-
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raflı bir gelişmeye mazhar oldu. Bunun sebebi, yeni 
lisan'ın gerçek bir yeni lisan olmayışı ve Türk edebi
yatının uzun yıllardanberi böyle bir dil sadeliği içinde 
çalışan bilgin ve san'atkarları tarafından ötedenberi 
ileri sürülmiiş ve hatta tatb..k sahasına intikal ettiril
miş bulunması idi. 

Fakat Türkçülük cereyanına bilhassa Ziya Gök
kalp'in katılmasıyledir ki bu cereyan, birdenbire Türk 
edebiyatının, ön planda yer alan büyük ve şümullü 
bir hareketi haline geldi. Milliyetçilik bütün ilim, fi
kir ve edebiyat alanlarını sardı. 

Bir taraftan bizzat Ziya Gökalp gibi "Türkçü
lük cereyanının nazımı" olan bir fikir adamı yetişti. 
Bir taraftan Fuad Köprülü gibi, Türkiyeyi Türko
loji ilminin merkezi haline getiren büyük ve dünya 
çapında bir Türkiyat alimi kazandık. Bir taraftan 
da bu eski ve yeni Tüı;kçülerden büyük bir yardım 
gören edebiyat, şiirde, nesirde, romanda, fakat bil
hassa şiirin vezin ve şekil gibi dış unsurlarında tama
miyle milli bir edebiyat halini aldı ve bir milli edebi
yat cereyanı doğdu. 

Yirminci asır Türk edebiyatında belli başlı ola
rak dil milliyetçiliği, ilim ve fikir milliyetçiliği ; san
at ve şekil milliyetçiliği diye üç kısım dahilinde ge
liştiği söylenebilecek olan bu milll edebiyat cereyanı
nın ana çizgilerini ve önemli simalarını, şimdi bu üç 
bölüm dahilinde, biraz daha inceliyerek belirtmeye 
ve tanıtmaya çalışacağız : 

XX inci ASIR 
TÜRK EDEBİYATINDA 

DİL MİLLİYETÇİLİGİ 
"GENÇ KALEMLER" VE BAŞKALARI 

Türk milliyetçiliği daha XI inci ve XIV, XV inci 
asırlarda bile daha çok bir dil milliyetçiliği halinde 
idi. Tanzimattan sonra Avrupa Türkoloklarından 
örnek alınarak yapılan ve Ahmed Vefik Paşa ile baş
layan muasır Türk milliyetçiliği de yine en çok bir 
dil milliyetçiliği manzarası göstermiş ve başta Ahmed 
Vefik Paşa olmak üzere Süleymen Paşa, bilhassa 
Şemseddin Sami gibi Türkçüler, lisanımızın der
lenmesi, sadeleşmesi üzerinde ısrarla çalışmışlardı. 

Hele Şemseddin Sami'nin; "Keliınat-ı ecnebiyeyi 
atarak lisanımızı temyiz ve tathir etmek" yolun
daki bilgili ve ısrarlı çalışmaları inkar edilmez bir 
vuzuh taşıyordu. Ayrıca Müstatraf mütercimi Es'ad 
Efendi ile başlayan xıx uncu asır sade lisancılığı, 
Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı enbiya'sında zevkli 
bir hakikat haline girmiş; Tanzimat şairlerinin halk dili 
ile hitab etmek ülküleri de bilhassa Namık Kemal'de 
başarılı örnekler vermiş, Mualliın Naci de Ömerin 
çocukluğu isimli hatıratında örnek sayılabilecek sa
de bir lisan kullanmıştı. 1899 yıllarında İkdam gaze
tesi etrafında toplanan Türkçülerden bir kısmının, 
lisanda tasfiyecilik yapmaya kalkışacak kadar ileri 
gitmiş oldukları da malumdu. Nihayet, şair Mehmed 
Emin, daha XlX uncu asrın son yıllarında yabancı 

1 101 

terkip ve kaidelerden hemen tamamiyle sıyrılmış, sade 
bir lisanla Türkçe şürler yazmaya başlamıştı. 

Bütün bunlar açıkça göstermekte idi ki Genç 
kalemler mecmuasında 1911  yılında ileri sürülen ve 
tatbikine geçilen sade lisan, hiç bir zaman Yeni lisan 
diye sıfatlandırılamazdı. Böyle olmasına rağmen Genç 
kalemler'in gerçekten genç ve ateşli muharrirleri, ıs
rarla ve ülküyle giriştikleri bu hareketi belki de başar
maya ve yapmaya niyet etmiş, imanlı bir gayretle 
başladıkları için Yeni lisan diye isimlendirmekte hiç 
bir mahzur görmediler. Çüııkü yeni lisancılara göre 
"Meşrutiyetten önce ortaya, doğru yanlış bir çok dü
şünceler atılmış, fakat kat'i bir netice vermemişti." 
Bu sebepledir ki ilk sayısı 1 1  Nisan 19ll  de çıkan Genç 
kalemler mecmuasının başmakalesi, Yeni lisan baş
lığını taşıyordu. 

"Yeni lisancılarda gaye, yazı dilinde türkçenin 
kaidelerini hakim kılması. Onlara göre "ötedenberi ' 
bazı muharrirler sade yazmaya temayül etmekle bera-
ber bu temayül son zamanlarda hala umumi bir ma
hiyet almamıştı." 

Genç kalemler'in ilk sayısındaki Yeni lisan baş
lıklı kuvvetli ve iddialı makale, Ömer Seyfeddin 
tarafından yazılmı�tı. 1 Gerçekten yeni lisanın en 
hararetli tarafları ve hamlecisi Ömer Seyfeddin idi. 
O, bu işe başlamadan evvel Ali Canib'e bir mektup 
yazmış ve Geliniz Canib Bey, edebiyatta, lisanda 
bir ihtilal vücuda getirelim ! diyecek kadar, bu 
hareketi mühimsemiş ve benimsemişti. Yeni lisan 
makalesinde ileri sürülen ana fikirler şunlardı :  

"Eski lisan, asla konuşulmayan, latince, İb
ranice gibi yalnız kendisiyle meşgul olanların 
zevkine, idrakine taalluk eden bir şeydi. Din ve 
edebiyat bize farisi öğretmiş, batta bir zaman
lar resmi lisanımız farisi olmuş, dilimize arabi 
{irisi bir çok kelimeler dolmuştu. Edebiyat, 
san'at ve bilhassa tezyin fikri dilimize arabi ve 
farisi kaideler getirmiş, türkçe müvazenesini 
kaybetmişti. Edebiyatımız ya şarka doğru, İrana, 
yahut garba doğru Fransıya yönelmiş, bugün 
Fransaya doğru gidenlerin yaptıkları hareket• 
lerle eskiden İranı taklit edenlerin hareketleri 
arasında bir fark kalmamıştı. Eskiden farsça 
yazanlar gibi şimdiki gençler arasında da fran-

Genç kalemler; 1 91 0  yılında Selanikte çı· 
karılmakta olan ""Hüsün ve şiir"" isimli bir: heveskar 
mecmuasının tekamülü ile teessüs etmif bir mecmua 
idi. Ali Canib'in Hüsün ve tiir sahipleriyle itbirliği 
yapmaaından sonra mecmuanın ismi Genç kalem
ler olmuştu. Bu mecmuada Hüsnü, Hamid, Nesimi 
Sarım gibi gençler çalışıyorlardı. Hüsün ve şiir, sc· 
kizinci sayıdan sonra Genç kalemler ismini almıştı. 
Fakat ayni mecmua, 1 1  Nisan 1 9 1 1  de biraz daha 
genişletilmiş ve yeniden 1 ,  2, 3 diye numaralana
rak ve 2 nci cild kabul edilerek İntişara başlamış
tı Yeni lisan. makalesi bu ikinci cildin birinci sayı· 
ıında yayınlanmıştı. 
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sızca şiirler, piyesler yazıp, bunlarla iftihar 
edenle!' vardı. Tevfik Fikret, en mühim şiir ldta· 
bı olan Rubab-ı şikeste'sinin ismini bile Emile 
Bergerat'nın Lyre Brisee (Kırık saz) mdan alınış· 
tı Türk dili edebiyatında otuz beş sene evvel 
başlayan sadeliği öldürenler Servet-i Fünuncu• 
lardı. Onların öyle mısraları, cümleleri vardı 
ki, içinde hiç türkçe kelime yoktu, Şimdi yeni 
bir hayata, yeni bir intibah devresine giren Türk• 
lere, yeni, tabü bir lisan, yani kendi lisanları 
lazımdı, Milli bir edebiyat vücuda getirmek 
için evveli milli bir lisan isterdi. Eski lisan, 
hastaydı ve bu hastalığın sebebi de içindeki 
lüzumsuz ve yabancı kaidelerdi." 

Genç kalemler'de bu hastalığı gidermek için ileri 
sürülen çareler de şöyle idi :  

ı .  Arabça, farsça terkip ve cemi kaideleri 
asla kullanılmayacak. Bundan yalnız ıstılahlarla 
müfret halinde kullanılan ceıniler istisna edi
lecekti, Sadrazam, ahlak, kainat gibi. 

2. Şiyed, anuna, la.kin gibi konuşma lisa
nına geçmiş olanlardan başka arabça, farsça 
edatlar kullanıluıayacaktı. 1 

3. Arabça, farsça kelimeler içinde halk di· 
llnde teliffuzu değişmiş olanlar, yazı dilinde 
türkçedeld bu değişik şekilleriyle yazılacaklar
dı: Kalabalık, hoca gibi. Buna mukabil güneş 
varken şems ve ay varken kamer denilmiyecekti. 

4. Yazı dilinde yalnız milli ve basit sarf 
hakim olacaktı. 

5. Konuşma lisanı, bir çok Türkler tarafın· 
dan anlaşılan İ stanbul türkçesi olmalıydı. 

Genç kalemcilere göre bu fikirler, kendilerin
den önce cl,e mevcuttu. Hele Şemseddin Sami'nin 
makalelerinde bu gibi mutalaalar mühim bir yer al
makta idi. Fakat bu fikirleri ileri sürenlerin pek çoğu 
şikayet ettikleri ecnebi kaidelerden kendi kalemlerini 
kurtaramamışlardı. İşte Genç kalemcilerin rolleri bu 
idi. Onlar; "Türkçeye Türk sarfı hakim olacaktır" 
demişler ve bunu derhal tatbik etmişlerdi. 2 

Genç kalemler mecmuasının ikinci sayısındaki 
başmakale de birinci gibi imzasız olarak, fakat bu 
sefer Ali C3.nib ve Ziya Gökalp tarafından müştereken 
yazılmıştı. Bu makalede Ali Canib gençliğe hitap ede� 
rek onları yeni lisana davet ediyor, Ziya Gökalp ise 
yeni linın mekteplere tatbiki için yollar gösteriyordu. 
Yeni lisan hamlecileri, ayrıca Yeni lisan ve bir İm· 
tizac adıyle 36 sayfalık bir broşür neşrederek genç 
ve yaşlı bütün muharrirlerin fikirlerini almak, d olayı
siyle, bütün muharrirleri bu yeni hareketten haberdar 
kılmak istemişlerdir.3 Ancak bu broşür fazla rağbet 
görmemiş, Hamdullah Suphi, Raif Necdet, İzzet Ulvi 

Ali Canib: Yazı dili münakaşalan. Çınaralb. 
Sayı 16. 

Ali Canib: Ayni makale. 
a Bu broşürün en mühim kısımlan Ali Ca

nib'in ayni makale serisinde ve Çınaraltı dergisinin 
1 7  sayılı niishasında neşrolunmuştur. Bu imtizacı 
tetkil eden 36 sayfalık yazıda şüpheıiz eksik taraflar 
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ve Macar müsteşriki Konoş'tan alınan bir kaç müs
bet cevaptan başka ciddi bir cevapla karşılaşmamış
tır. Buna muikabil bir kısım Servet-i fünuncularla 
Fecr-i Ati teşekkülüne mensup genç ediplerin bu yeni 
harekete karşı oldukça şiddetli itirazlar yaptıkları 
görülmüştür. 

Yeni lisanı itirazla karşılayanlar arasında Ah· 
med Haşim, Yakub Kadri gibi genç san'atk3.rlarla 
büyük Türkiyat alimi Fuad Köpriilü d e  vardır. O 
zamanlar henüz çok genç olmalarına rağmen Köp
rülü ve arkadaşları yine q tarihler Türk edebiyatın
da hala bütün ihtişamiyle yaşayan, zengin ve kudretli 
Servet-i Fünun lisanının yerini, altında bir çok öz 
türkçe kelimelerinin izahları yapılmak suretiyle yazı
lan fazla sade ve her türlü san'at kabiliyetinden uzak 
bir türkçeye bırakabileceğini ummak istememişlerdir. 
Fakat bu cereyanın, bir yandan da esasen sadcleşmek
te, hem de zevkli bir surette sadeleşmekte olan Türk 
lisanının, bu yoldaki hızına faydalı bir tesir yapışını 
memnunlukla karşılamaktan da uzak durmamışlar
dır. Her halde Refik Halid, Yakub Kadri, hatta Ahmed 
Haşim gibi Fecr-i Aticilerin lisanlarında görülen sa
deliğe doğru sür'atli tekamül adımlarında Genç ka
lemler mecmuasında yapılan yeni lisan hareketlerinden 
de izler bulunduğu inkar edilmez bir hakikattir. 

Bilhassa Fuad Köprülü'nün Ziya Gökalp'la an
laşmak suretiyle sade lisan ve milli edebiyat cereyanı
nın ilerlemesi yolundaki hararetli, ilmi çalışmaları, 
onun, Türk dili edebiyatının her çeşit müsbet inkişafı 
yolunda daha o çağlarda bile asla mutaassıp olmayan 
ileri bir anlayışla hareket ettiğini gösteren ilmi ve fikri 
meziyetlerinin ilk delilleri arasındadır. 

Gerçekten, ismi, ne kadar mübalağalı olursa ol
sun, Ziya Gökalp gibi, Köprülü gibi büyük fikir ve 
ilim adamlarımızın devamlı yardımlariyle kuvvetle
nen bu yeni lisan cereyanı; Türk dili edebiyatının 
sadeleşmesi ve sade bir güzellik içinde işlenerek gerek 
nesir, gerek şiir alanında Refik Halid gibi, Yakub 
Kadri, Ahmed Haşim, Orhan Seyfi ve Faruk 
Nafiz gibi kuvvetli şahsıyetler yetiştirmesi yolunda, 
edebi hayatın akışına faydalı bir sür'at kazandırmış, 
milli hareketlerden biridir. 

Ziya Gökalp'ın : "Senelerdenberi Türk milletinin 
sosyalojisini ve psikolojisini tetkik için sarfcttiğim mesai
nin mahsulleri kafamın içinde istif edilmiş duruyordu. 
Bunları meydana atmak için yalnız bir vesilenin zu
huruna ihtiyaç vardı. İşte Genç kalemler'de Ömer 
Seyfeddin'in başlamış olduğu mücadele bu vesileyi 
hazırladı." diyerek, milliyetçilik tarihimizdeki mev
kiini kat'i bir cünıle ile çizmiş olduğu bu harekete, ede
biyat tarihimizin önemli bir mevki ayırması zaruridir, 
ki bu hareketin başlamasında olduğu kadar gelişmesi 
ve tarihi adımlarının tcsbiti bakımından büyük bir 
şeref hissesi de hikayeci Ömer Seyfeddin ile onun 
vefalı arkadaşı A1i Canib'e aittir : 

* 
da olmakla beraber o zaman içiıı Türk dili ve ede
biyatı hakkında gerçekten İyi görülmüt ve iyi dütü
nülmüş mütalaalar vardır, 
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Ömer Seyfeddin 
1884-1920 

Ömer Seyfeddin, yirminci asır 
başlarındaki realist Türk hika
yeciliğinin ileri simalarından 
biridir. Genç yaşında ölmüş 

olmasına rağmen, Edebiyatımıza hediye ettiği eserler, 
gerek sayı gerek değer bakımından Türk hikayeciliğin
de kuvvetli bir adım diye sıfatlandırılabilecek özel 
bir ehemmiyete maliktir. 

Ömer Seyfeddin 

Ömer Seyfeddin 1884'de Gönen'de doğdu. Baba
sı Binbaşı Ömer Şevki bey kuvvetli bir ihtimale göre, 
Kafkas Türklerindendir. Annesi kaymakam Mehmed 
Bey'in kızı Fatına Hanımdır. Daha küçük yaşlarında 
en çok kağıd kalem ile oynamayı her oyundan fazla 
seven Küçük Ömer henüz 4 yaşında iken mektebe baş
lamıştır. Tanınmış hikayeci mektep hayatını And 
isimli hikayesinde anlatır. 

Gönen'den sonra Ayancık'da tahsiline devam eden 
Ömer bu mektebteki hatıralarını da Falaka isimli 
hikayesinde canlandırmıştır. 

Daha sonra annesiyle beraber İstanbul'a gelen 
Ömer Seyfeddin Aksaray'ın Yusuf Paşa semtindeki 
Mekteb-i Osmaniye'ye devam etmiş oradan da Eyüb'
deki Baytar Rüşdiyesine geçmiştir. Mektebi bitirince 
asker çocuğu olduğu için Kuleli askeri İdadisine yazıl
mıştır. (1893) Bir müddet sonra da Edirne askeri ida
disine nakletmiş ve tahsilini burada tamamlamıştır. 

Edebiyata pek hevesli olan Ömer burada Tanzi
mat ve Servet-i fünun şiiri ile alfıkalanmış ve o da bir
çok gençler gibi Edebiyat hayatına şiirler yazarak 
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atılmıştır. Daha sonra İstanbul'a Mekteb-i Harbiye'ye 
gelmiş ve ilk manzumesini burada Mecmua-i Edebi
ye'de neşretmiştir. 

Ömer Seyfeddin'in doğduğu 
Gönen Kasabasından bir köte 

Ömer Seyfeddin Harbiye'den piyade mülazım-ı 
sfınisi rütbesiyle mezun olmuş, ( 1903) İzmirdeki 111. 
Ordu redif fırkasına gönderilmiş, daha sonra Kuş
adası redif taburuna nakledilmiştir. 1906 da İzmir 
Jandarma mektebine muallim tayin edilmiştir. İki 
sene sonra da Selanik III. Ordu nizamiye taburuna 
gönderilmiştir. Az zaman sonra Bulgaristan hudu
dunda muhtelif kasabalarda vazife görmüştür. 

Ömer Seyfeddin'in gençliği 

Bütün bu gezdiği yerlerde Balkan kavimlerinin 
milliyetçilik ve İstiklal mücadelelerini yakından taki
beden Ömer Seyfeddin'de bu hareketlere karşı milli 
bir reaksiyon uyanmış, hikayelerindeki sağlam ve §U· 
urlu milliyetçilikte bunun tesiri olmU§tur. 
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Ömer Seyfeddin'in talebelik yılları 

Ömer Seyfeddin'in asıl edebi faaliyeti "Yeni li
san" isimli makalesini yazdığı 29 Mart 1327 (1911) 
de çıkan Genç Kalemler mecmuasında başlamış
tır. Bu makale yazarın, hem dil ve edebiyat kültürünü, 
hem de milliyetçi görüşlerini meydana koyması bakı
mından çok mühimdir. Buradaki Türkçe anlayışı o 
zamandanberi Türk dili üzerinde ileri sürülen fikir
lerin en doğrusudur. 

Genç Kalemler Mecmua'sında Ali Canib bilhas
sa Ziya Gökalp gibi kuvvetli ideal arkadaşları ile be
raber çalışan Ömer bir aralık istifa ederek tekrar or
duya dönmüş, Balkan savaşında bulunmuştur. Ka
manova 'da Sırplar'a Yanya'da Yunanlılara karşı 
savaşmış Yanya'da esir düşmüş Bir yıl kadar Yunanis
tan'da kalmıştır. "1" Esaret hayatında hikaye yazmağa 
devam etmiş ve oıÜ.ıiı bu hikayelerini Ali Canib Hal
ka Doğru, Türk Yurdu, Zeka mecmualarında neş
retmiştir. 

Balkan savaşından sonra askerlikten ayrılarak !s
tanbul'a gelmiş Türk Sözü mecmuasında baş muharir 
olarak çalışmış ve geniş bir neşriyat hayatına atılmış
tır. Ayni yıllarda İstanbul'da Kabataş Sultfuıi'sinde 
ve İstanbul Erkek Muallim Mekteb'inde edebiyat 
hocalığı yapmıştır. 1913 den sonra hikayecilikte çok 
velud bir devreye girmekle beraber sade lisan dava
sına da ısrarla devam etmiş, Türk Sözü mecmuasında 
kurulan Bilgi Derneği ismi altında toplanan genç 
edebiyatçıların başında bilhassa Servet-i Fünun'cu
lara karşı ciddi bir mücadeleye girişmiştir. 

"İşte biz Türk dilini bu edebiyat zalimlerinin 
elinden kurtarmağa çalışacağız, Halka ken
di faydasına yarayacak şeyler yazacak ve 
memleketimizde "Okuma muhabbeti" uyan
dırınağa çalışacağız. 
"Türk Sözü" uyanan alem ve milliyete aşık, 
yüksek Türk gençliği ile, hala uyuyan ve bir 
ışık bekleyen Türk halkı arasında bir ka
pıdır. Gençlik o kapıdan girmekle alçalma
yacak bilakis halkı yani kendi varlığını kcn• 
di milliyetini yükseltecek, kendine benze
yecektir. 

Ömer Seyfeddin; Balkan Harbi hatıraları, 
Hayat Mecmuası Maı·t 1967. 
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Gibi biraz fazla serbest söyleyişlerle mücadelesine de
vam etmiştir1• Makalelerini ve hi.kiyelerini Baş yazar
lığını yaptığı Türk Sözü mccmua5ından başka, Büyük 
Mecmua, Diken Dergisi Vakit gazetesi, Zaman 
gazetesi, gibi mecmua ve gazetelerde neşretmiştir. 
Bu hummalı faaliyet devresi sonunda genç ya�da aman
sız bir hastalığa yakalanmış 6 Mart 1920 de vefat et
mıştır. Önce Kadıköy mezarlığına gömülc'n na'şı son
radan asri mezarlığa nakledilmiştir. 

* 

Ömer Seyfeddin'in son yılları 

Türk Hikayeciliğinin 
Edebi Şahsiyeti önde gelen simaların-

dan olan Ömer Seyfed
din, hikayelerini görgü bilgi, fikir ve nükte unsurlarıy
la ören bir sanatkardır. Milli hislerinin kuvvetli oluşu, 
onun birçok hikayelerini, Türk-Osmanlı tarihinin fa
zilet, iman ve kahramanlık vak'alarından alınmış 
mevzularla süslemiştir. 

Onda içtimai hayatın ve bu hayattan kapılan gü
lünç huyların tenkidini yaparak, cemiyeti iğnelemekten 
zevk alan hicivci bir karakter de vardır. Hikayelerinde 
bir kaç sade çizgi ile canlandırılmış kuvvetli tipler 
yanında zengin bir duygu ve hayal dünyasıyla birleş
tirilmiş kahramanların da yer aldığı görülür. Fakat 
en çok başarı gösterdiği hikayeler tamamiyle destani 
bir ruhla yazılmış olan milli-tarihi hik<lyeleridir.2 

ı Ömer Seyfeddin ve Türkçenin sadeleştiril
mesi; Nermin Pekin; Kubbeatlı Akademi mecmuası. 
Yıl, 2 Sayı 1 .  

2 Onun destani bir ruh taşıdığının diğer bir 
misali de, eski destanlardan yaptığı tercümelerdir. 
Bunlardan İlyada tercümesi, Yeni mecmuada ve Ka
levala tercümesi de Tfü·k yurclu'nda tefrika edilmiş
tir. Ayrıca Türk destanm• manzum olarak yazmak 
yolunda yarım bırakılmış bir tec:"übesi de vardır. 
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Elim ve hazin Rumeli muhaceretlerinin içiride 
yaşadığı, Balkan savaşının sayısız facialariyle karşı
laştığı ve ma 'sum Türk milletine Balkanlı kavimler 
tarafından yapılan vahşi zulümleri yakından gördüğü 
için bazı hikayelerinde bu Mdiselerin işitilmeğe taham
mül edilmez vak'aları da yer almıştır. Ancak bu çeşit 
hikayelerinde muharririn realist hikayeciliği fazla 
ileri götürdüğü v e  yalnız acı değil, ayni zamanda 
"çirkin" denilebilecek bir takım tafsilat verdiği görülür. 
Balkanlarda yarı vahşi bir çete hayatı yaşayan ve hay
vani hayatları, insani hayatlarından çok daha ileride 
bulunan zorbaların gerek kendi kavimlerine, gerek 
Türk milletinin kadın ve erkeklerine yaptıkları işken
celer, hele kadınlara tasallutun çirkin teferruatı, bu 
hikayelerde, zaman zaman, okuyanın yalnız hadise
leri değil, onların yazılışını da iğrenç bulması gibi 
bahtsız bir neticeye sürüklemiştir. 

Muharririn adeta marazi bir ısrarla işlediği şeh
vet ve taaruz sahneleri "Bomba" gibi bazı hikayele
rinde daha san'atkarane olmakla beraber, mesela 
"Beyaz lale" de asla güzel denileıniyecek bir anlatışla 
yazılmıştır. Behimi tecavüzlerin tasvirlerinde lüzum
suz bir ısrarla durularak, adeta okuyucuların bu his
lerini harekete getirmek istiyen bir tabiye kullanılmış
tır. Bulgar askerlerinin Türk kadınlarına tecavüz ediş
leri, okuyanların milli hislerinden evvel bedii hislerini 
yıpratacak bir ifade ile kaleme alınmıştır. Esasen oku
yanları, biribirinden daha acı ve daha ürpertici bir 
takım vak'alar sıralayarak ezmek, hikayeciliğin kolay 
fakat geri taraflarındandır. 

Buna mukabil yine "Bomba" da olduğu gibi, hi
kayeleri beklenilmez neticelerle bitirerek okuyucu üze
rinde unutulmaz bir tesir bırakmak, bir çok hadise
lerde teferrüat kabilinden sayılacak küçük vakaları, 
küçük hareketleri, zevkli bir ifade ile zenginleştirerek, 
birinci planda bir vak'a gibi cazip gösterebilmek 
ve dolayısiyle, bütün bu hikayeleri çok zengin iç konu
lar" la süslemek, onun hikayeciliğinin karakteristik 
vasıfları ve başarıları arasındadır. 

Ömer Seyfeddin'in Türk edebiyatında, "edebiyat
sız edebiyat yapmak" gayesiyle çalışması ; yani ede
bi eserleri lüzumsuz söz, şekil, mecaz ve hayal san
atlariyle süslemeden; "parlak cümleler" kullanma
dan yazmak düşüncesi de onun hikayeciliğinde tat
bik sahasına getirilmiş özelliklerdendir. 

Ömer Seyfeddin çok hikaye yazmış ve bu hika
yelerin mühim bir kısmını çabuk yazmak ibtilası yü
zünden, sönük ve zayıf bırakmıştır. 

Harem gibi, Balkon gibi hikayelerinde eski adet 
ve ahlakımıza ait temaslar, Nakarat, Tuhaf bir 
zulüm gibi eserlerinde Balkan bozgununa ait hic
ranlar vardır. Fakat onun yine en güzel hikayeleri 
Yalnız efe, Pembe incili kaftan, Başını venni
yen şehid, Forsa, Topuz, Kaç yerinden gibi eski 
ve yeni Türk kahramanlıklarına ait konular üzerinde 
işliyerek vücuda getirdiği destani ruhla yazılmış milli 
ve milliyetçi hikayelerid ir. 

İnsan'ın gavurunu müslümanından, fakirini zen
gininden ayn·d etmiyen bir gönül toleransına sahip 

bulunmaı.ına rağmen, bir asker çocuğu ve Balkan 
zulümlerini yakından görmüş bir Türk genci olması 
Ömer Seyfeddini bütün hayatınca milliyetperver bir 
insan olarak yaşatmıştır. 1 

"Yeni lisan" makalesiyle, Türk dilini kozmopo
lit krakterinden uzaklaştırmak için giriştiği ve mu
vaffak olduğu mücadelede yine bu milliyetçi iman 
hakimdi. Türkçeyi yabancı gramerlerin hakimiyetin
den kurtarmak yolundaki gayretli ve verimli çalışma
larının, Türk hikayeciliğinin sade dile doğru akışını 
hızlandırmak bakımından takdir ve şükranla anılma
ya değer bir rolü olmuştu. Bizzat kendisi, hikayelerini 
çok sade ve konuşma dilinden alınmış, tabii bir lisanla 
yazmış, hatta hazan böyle bir lisan kullanmakta ileri 
giderek hikayelerini her türlü süsten mahrum, cazi
besiz bir sönüklüğe mahkum etmişti. Bu sönük kalış, 
biraz da Ömer seyfeddinin, en çok Servet-i Fünun 
lisanı karşısında duyduğu tiksinmeyi andırır bir hoş
nutsuzluktan ileri geliyordu. 

* 

. .  

Gönen'de Çarşı Meydanındaki 
Ömer Seyfeddin Büstü 

ı Onun bir kısım hikayeleri de Türk folklo
rundan ve halk hikayeleri geleneğinden alınmıı mev
zularla tertip olunmuştur. Kurumuş ağa,.lar, Binecek 
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Hikayelerinin 
Hususiyetleri 

Ömer Seyfeddin Hikayeleri
nin mühim bir kısmında, Türk 
-Osmanlı kahramanlığını, ima
nını ve faziletini işlemiş, bazı

larında da çocukluk hatıralarını aksettirmiştir. Bir çok 
hikAyelerinde Türk gençliğinin milli gururunu canlan
dırmak arzusu vardır. İçtimii hayatın aksayan taraf
larını gösteren ve bu hadiselerde şarlatan şahısları ele 
alan hikayelerinde hicvici bir karekter görülür. Ede
biyatın her bakımdan halka hitab etmesi luzumuna 
inanan yazarın duyduğu heyecan halkın ruhunu ok
şayan heyecandır. 

Hikayelerini beklenmeyen neticelerle bitirerek kuv
vetli bir terdid san'atı ile okuyucuya tesir etmek, vak'a
ları harekteli bir anlatışla zenginleştirmek, fikirlerini 
bu vak'alara sindirerek telkin etmek ömer Seyfeddi'nin 
hikayeciliğinin başarılı taraflarıdır. 

Yazar sade Türkçe ile yazdığı bu hikiye tarzını 
halka sevdirmiş, eserlerindeki mecazsız sade süssüz 
uslub hikayelerinin büyük rağbet görmesini sağlamış
tır. Ömeır Seyfeddin herşeyden çok kuvvetli bir mef
kılrecidir. Fikirlerini, açık, sade ve hazmedilmiş ifa
delerle anlatır. Milliyetçi görüşlerini tarihi hikaye
lerinde olduğu gibi tarih vak'alarıyla birleştirerek ifa
de eder. Onun milliyetçiliği Türk Birliği esasına daya
nır, fakat bu birliğin esası yalnız kan ve ırk birliği 
değildir. Mesela Dil Birliği ona göre en kuvvetli bağ
layıcıdır. Türk olınak için Türkçe konuşmak, Müs
lüman olmak Türk terbiye ve örfünün içinde yaşamış 
olmak lazımdır. Bu şartlar içinde bulunan insanlar, 
Türktür. Görülüyor ki Ömer kan birliğinden çok dil, 
din terbiye gelenek örf (kültür) birliğini esas tutmak
tadır. Bu hususu Yarınki Turan Devleti isimli yazı
sında ifade ettiği gibi, hikayelerinde de sindirilmiş 
cümleler halinde ortaya koymuştur. 

Ömer Seyfeddin halk külütrüne de büyük ehem
miyyet vermiştir. O bu kültürün halk yaşayışındaki 
çizgilerine dikkat etmiş Halk İrfanı'na bilerek anla
yarak inanmıştır. Bu inanç onun hikayeyeleriynde halk 
hayatına dikkat ve halk ruhuna nufuz edişin sırlarını 
taşır. 

* 
Ömer Seyfeddin bazı hi

Hikiyelerinden Örnek kayelerinin başına bir 

ler ve Temel Fikirler darbı mesel veya tarih-
ten bir pasaj koyarak 

mevzuu bu ana fikir üzerinde işlemekten zevk alırdı. 

Mesela : 
Başını vermeyen Şehid: Peçevi tarihinden alınan 
bir vak'ayı işlemiş olan bu hikayenin başında bu ta-

fey, Yüz akı isimli hikayeleri bu çeşittendir. Esasen 
muharririn halk ruhunda, halk hayatında ve halk 
felsefesindeki çeşitli kıymetlere karşı derin bir ilgi 
ve hayranlığı vardır. O, Türk halkındaki an'anevi 
kültürü sevgi ile sezen muharrirlerdendir. Halkın 
"alim'" olmıyan fakat "arif" olan sıcak ve zeki varlı
ğını her fırsatta tanımak ve tanıtmak Ömer Seyfed· 
rlin'in hususi zevkleri arasında idi, 
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tihten alınmış bir pasaj vardır. Peçevi tarihi Grijgal 
kadısının yazdığı bir destanı manzum ve mensur par
çalar halinde anlatır. Ömer bu destanı hikayesinde 
işlemiştir. 

Yazar bu hikayesi ile Milli tarihin büyüklüğünü 
ve kahramanlık sahifelerini okuyarak aldığı büyük 
zevk ve heyecanı halka aksettirmek istemiştir. 

Kızılelma Neresi : Padişah Divanında bu mev
zuun münakaşası yapılır, Ordudan ve Ulemadan 
herkes fikrini söyler, en sonunda Kanuni Sultan Sü
leyman; gördünüz ya Kızılelma benim gitmek 
istediğim ve Hakk'ın beni götüreceği yerdir" 
sözleri ile kanatini bildiri. Fakat kızılelma yine de be
lirtilmiş olmaz. Hakikatte Kızılelma Türk idealinin 
senbolüdür. 

Kütük: Ömer bu hikayesinin başına "Karama
nın koyunu, sonra çıkar oyunu" sözünü yazmış 
ve mevzuu bu temel fikir içinde işlemiştir. 

Bu hikayede Şolgo Burcunu alan Aslan bey'in 
kahramanlığı ve askeri zekası anlatılmıştır. 

Teke tek: "Türkler az söyler çok yapar" 
sözü üzerine yazılan bu hikayede bu iddia ispatlanır. 

Fethettikleri yerlerde İnsanlığın en üstünününü 
gösteren, yerli halka zulüm yapmayan, derin şefkatle 
muamele eden, Tüık fatihlerinin reayadan gördük
leri kötülük anlatılır. Sonrada bu nankörlüklerin na
sıl cezalandırıldığı belirtilir. Ömer bu mevzu daha 
başka hikayelerinde de değişik şekillerde işlenmiştir. 

Penbe İncili Kaftan: Ömer Seyfeddin bu hi
kayesinde, mağrur İsmail Safevi'ye elçi olarak gön
derilen Muhsin Çelebi'nin Türk'ün cesaretini guru
runu ve millet sevgisi uğruna yaptığı fedakarlıkları 
anlatır. Bu hikaye yazarın en çok beğenilen en çok 
sevilen ve okunan hikayesidir. Ancak yazarın hikaye
sini istediği istikamette yürütmek için real iteyi muba
lağalı bir ruhla zorladığı hissedilir. Bu tarz Ömer 
Seyfeddin'in diğer hikayelerinde de göze çarpar. 

Penbe İncili Kaftan hikayesinde İstanbul fet
hini takibeden o kahramanlık ve fütuhat asırlarında, 
düşman ülkesine gönderilecek, cesur bir elçi seçmek 
icabettiği zaman, Osmanlı sadrazamının : 

"Hacegan'dan Enderun'dan ve Divan'dan benim 
aklıma böyle gözü pek bir adam gelmiyor." 
demesi asrın gerçeğine aykırıdır. Çünkü o devirde bir 
sadrazamın bukadar geniş bir muhitten, birçok kah
raman hatırlaması ve hangisini seçeceğinde tereddüd 
etmesi lazımd ı. Halbuki yazar hikayesinde kendi dü
şündüğü gibi bir kahraman yaratmak istemiştir ve 
böylece bir kahraman yaratmak isteğiyle realiteyi 
zorlamıştır. Diğer tarafdan ayni hikayede Şah İsmail 
Safavi'nin çok zalim olduğunu anlatmak için, ken
disine kızını vermeyen Dülkadir oğlu Alıiüddev
le'nin oğlunu ve torunlarını öldürdükten sonra ateşte 
kebab ettirerek etlerini yediği ve ya adamlarına yedir
diği . rivayetine verdiği ehemmiyet de vak'a kahra
manlarının kötülerini çok kötü iyilerini de çok 
iyi göstermek için sarfettiği romantik gayretin bir baş
ka delilidir. 
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Bütün bunlar yazarın t!rihi hikayelerinde bir 
destan hatta masal yazarı gibi davrandığını gösterir. 

Ancak araştırıcı bir göze görünen bu aksaklıkla
rına rağmen Ömer Seyfeddin Türk Hiilyeciliğinin 
en parlak mümessillerindendir. 

Ömer Seyfeddin şiir de yazmıştır, hatta edebi
yat ve neşriyat hayatına şiirleriyle atılmıştır. İlk şiirle
rini çocuk denecek yaşda neşretmiş olan ömer'in ş!ir
liği pek dikkati çekmemiş, hik!yecilikteki büyük şöh
reti, şiirlik cebhesini gölgelemiştir. Esasen kendisi de 
böyle bir iddia'da değildir,1 

Ömer Seyfeddin şiirlerini önce kendi adıyla neş
retmeğe başlamış 1905 Çocuk bahçesi9' isimli bir 
mecmuada yayınladığı bir şiirinde Süheyl Feridun 
mahlasını, 1908 - 1912 yılları arasında iki Tem.muz 
gazetesi, Kadın, Bahçe, Etref, Piyano, Genç Kıa
lemler gibi mecmualarda ki şiirlerinde Perviz, tak
ma adını kullanmış, Başyazarlığını yaptığı Türk Sözü 
mecmuasında ise şiirlerini ve makaleslerini Tarhan 
İsmi ile yazmıştır. Mensur şiirlerinde ise Camsab 
takma adını kullandığı görülmektedir. 2 

Ömer Seyfeddin'in şiirleri kronolojik bir sıra ile 
tetkik edilince fikri tekamülünü kesin çizgilerle gör
mek mümkündür.3 Önceleri aruz vezniyle Tevfik Fik
ret, Ahmed Haşim tarzında manzumeler yazmış, aşk, 
tabi'at finilik. mevzularını işlemiş, fakat 1914 den son
ra bilhassa Genç Kalemlerdeki d il ve edebiyat anlayışı
na uygun olarak yazdığı şiirlerinde hece veznini kullan
mış, içtimai ve milli mevzuları işlemiştir.• Bunlar ara
sında hece vezniyle, fakat milli nazım şekilleri yerine 
Sonnet tarzında yazdığı şiirler de vardır. (1.  örnek) 
m!m!fi daha sonra halk nazım şekillerini kullanmağa 
başlamış, koşmalar yazmış hatta bu sırada Milli Türk 
destanlarını manzum olarak yazm� teşebbüsünde de 
bulunmuştur. Bunlar da ömer'in şiirde de milli yolu 
bulduğunu görülür. Fakat şiirleri ses bakımından 
şiir seviyesine yükselememiş, didaktik manzumeler ha
linde kalmıştır. (Örnek 2.) 

ı Milli Edebiyata doğru lst. 1918 S. 85 V. 
devamı 

2 Ömer Seyf eddin'in tiirlerini toplayarak ev
vela makaleleriyle ilim alemine tanıtan de,ğerli arat
bncı Fevziye Abdullah Tansel daha sonra onun bü
tün tiirlerini toplamıt, tiir hakkındaki dütüncelerini, 
tairimiz hakkındaki fikirlerini belirten yazılannı da 
ilave ederek, kıymetli tetkikleri ile beraber: yayınla· 
mıttır ( Fevziye A. Tansel Ömer Seyfeddin'in Şiirle
ri, Türk Kültürünü araıtırmalar derneği yayınlan 
1 972) . 

8 Ömer Seyfeddin'de tiir yazma hevesi pek 
genç yafta evlerindeki divanlan okuya okuya batla-

mıf, hatta gazeller yazmayı da denemittir. Divan 
Edebiyatının ayn ve genit bir kültür İstediğini far
ketmit, gerekli bilgisi olmadığından bu edebiyatı an
layamadığını itiraf ederek bu tarzdan vaz geçmif, 
gazellerini netretmemittir. 

"' (Fevziye A. Tansel ayni eser) 
• Şiir Önce Türk sözü, daha sonra Yann 

meçmuaaı'nda neşredilmiştir. 
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Örnekler : 1) 

2) 

YOL 

Her zaman mes'udların 
gezdiği bu yol neden 
Bu gece böyle dargın? 
Tenha, • •  Hicrana giden 

Bir yol 1 sesi rüzginn 
"Nerde onlar !" diyorken 
Ay arar uzak yakın 
Issızlığı .• Yalnız ben 

Bir ben, evet, kimse yok, 
İçim.de bin aşk, elem., 
Tek batım.a kalmışım., 

Güzel yol ! Vefasız çok 1 
Yıllar var ki fU gölgem 
Yanımda arkadaşım.. 

KOŞMA 

Milletleri uyandınr uykudan, 
Bir ateştir alevi var, külü yok 1 
Hiünlerin ödü kopar korkudan, 
Kurtulunca yayından bu ateş ok. •• 

• • •  
Bu atetin nuru ile esirler 
Zincirleri koparırlar, galeyina gelirler. 
Taht yıkarlar, baht yaparlar ve derler: 
"Durmayalım hakkımız var daha çok ••• " 

• • •  
Mefkôre bu, yok mu ey Türk haberin? 
Bu mukaddes şeyle yanar içerin, 
Aç gözünü artık uyan, hem. gerin 
Bırak çıksın kalbinden şu atet ok ! " • " 

Her halde Ömer Seyfeddin edebiyat tarihimiz
de bir şair olarak değil, dilde ve hiilye anlayışında 
inkılip yapmağa çalışmış, değerli bir muharrir olarak 
yaşayacaktır. Makale, roman ve tiyatro denemeleri 
de yapmış olmasına rağmen, Ömer Seyfeddinin edebi
yatımızdaki gerçek mevkii küçük hikayeciliğindedir. 
Hatta küçük hiilyeyi geniş bir kütleye sevdirmek ve 
bu hikiye çeşidine cemiyet içinde bir değer kazandı
mak bakımından, san'atkirın Türk hikayesine hakiki 
bir hizmeti dokunmuştur. Küçük hikayeleri Harem., 
Ashib-ı Kebfimiz, ilk düşen ak, Yüksek ökçeler, 
Bom.ha, Gizli m.ibed, Asilzadeler, Bahar ve kele
bekler, Beyaz We, Tarih ezeli bir tekerrürdür 
isimli eserlerde toplanıp neşredilmiştir. Ayrıca 
Mahcupluk imtihanı isimli bir komedisi, Açık 
hava mektebi adında bir romanı vardır. O, muhitini, 
milletinin tarihini, havi umumiyetle insanlığı iyi gör
müş ve gelecek nesillere kendi devrinden bir çok özel
likler bırakmaya muvaffak olmuş bir millet ve cemiyet 
san'atkirıydı. 

* 



Ali Canib Yöntem 
1887-1976 

Daha Genç kalemler 
mecmuasında başmu
harrirlik yaptığı yıllar
dan başlayarak gerek ye

ni lisan iddiasında, gerek Türk dili ve edebiyatı üzerin
de değerli çalışmaları ve hizmetleri olan Ali Canib, 
edebiyatın daha çok fikir ve ilim cephesinde çalışmış 
bir muharrirdir. 
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Ali Canib Yöntem. 

1887 de İstanbul'da doğmuş, Üsküdar'da Gül
fem hatum mektebinde, Toptaşı askeri rüşdiyesinde 
ve iki yıl kadar da Fransız mektebinde okumuştur. 
Bir evkaf memuru olan babasının Selaniğe gönderil
mesi üzerine tahsiline Selanik idadisinde devam etmiş, 
bir yıl İstanbul Hukuk mektebinde,, dört yıl da Sela
nik Hukukunda okumuştur. Daha sonra muallimlik 
ve muharrirlik yapmaya başlamış, Servet-i Fünun, 
Aşiyan, Hüsn ü aşk mecmualarına yazı yazmış ve 1911  
de Genç kalemler mecmuasının başmuharrirliğini 
yapmıştır. l İlmi ve edebi ıneşriyatına Türk yurdu, 
Kitaplar, Yeni mecmua, Hayat ve Türkiyat mec
mualarında devam etmiştir. Çanakkale, Gelenbevi 
Sultanilerinde, İstanbul Erkek Muallim Mektebinde, 
Kabataş Lisesinde edebiyat muallimlikleri yapmış; 
bir müddet Maarif Vekilliği umumi müfettişi olmuş 
1934 de Ordu'dan mebus seçilmiş, Millet Meclisinde 
ve Türk Dili Tetkik Kurumunda çalışmıştır. 1 926 da 
bir yıl kadar da İstanbul üniversitesinde vekil olarak 
ders okutm�tur. 
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Ali Canib, Türk dilinin sadeleşmesi ve milli de
ğerini meydana koyması yolunda Ömer Seyfeddin'le 
Ziya Gökalp'la birlikte bilgi ile ve ülkü ile çalış'an 
bir muharrirdir. Daha idadi sıralarıııda iken yazdığı 
ince ve hisli şiirleriyle bir şair olarak tanınmıştı. Önce
leri Divan şiiiri ve Servet-i Fünun şairleri tarzında 
yazmakla beraber sonra, dil sadeliğini şiire de tatbik 
etmek; aruz vezniyle ve terkipsız bir lisanla şiirler yaz
mak yolunu tutmuş, bu tarz şiirlerini Geçtiğim yol 
isimli küçük bir kitapta toplayarak 1918 de neşretmiş
tir. Bu kitapta şairin 1906 - 1912 yıllan arasında yaz
dığı şiirlerin ancak bir kısmı vardır. Ayni kitapta 
bulunan ve 1902 - 1903 tarihlerinde söylenmiş 
gazelleri ise onun ilk şiir tecrübeleri arasında dır. 
Ali Canibin bu kitaptaki şiirleri asla vasattan aşağıya 
düşmiyen, hatta dil, söyleyiş ve şiir anlayışı bakımın
dan devrinin bir çok şiirlerinden üstün vasıfta, ekse
riya aşk ve tabiat ürperişleriyle dolu, ince duygulu 
şiirlerdir. Sade bir türkçenin, aruza tatbikinde ciddi 
bir başarı sayılabilecek olan bu şiirlerde bir milli lisan 
havası bulunmakla beraber, milli şekillere yanaşmamış 
bir cephe görülmektedir. Şair, bu kitabında bilhassa 
klasik İtalyan üçlüğü : Terza-riına tarzının edebi
yatımızdaki en güzel örneklerini yayınlamıştır: 

SOKAK FENERİ 

Ölü bir camdan ağlayan korku 
İniyor serseri ve boş geceye 
Kaldınmlar bütün sükut, uyku ••• 
Her duvar, her kovukta şimdi neye 
Bir büyük göz niyaz eder, ağlar 
"Bitsin artık bu gizli şüphe !" diye 

Korkarım ... Saklanır heyfilalar ... 
Bana det:: •'İşte bir sahife, oku, 
Sarı gölgemde hasta kalbin var !,, 

Ölü bir camdan ağlayan korku ... 

Yalnız, bu parçadaki sade lisanla aruz ; daha 
1912 yılında ve henüz Fecr-i Ati şairleri ve onların 
taklidcileri şiirde Servet-i Fünun lisanını devam et
tirirlerken; Ali Canibin bir şeyler yapmak istediğinin 
kuvvetli delillerinden biridir. Ali Canib, daha sonra, 
Ömer Seyfeddinle birlikte hececi şairlerin arasına ka
tılarak, bu sefer hece vezniyle fakat yine milli şekil
lere iltifat etmiyerek baz ı hisli ve ahenkli fiirler söy
lemiştir. 

Benden şi'r istiyorsunuz 
"Yaz da gönder" diyorsunuz ... 

İçimde, ti derinlerde 
- Sizi sakladığım yerde -

Fırtınalar, dalgalar var ; 
Orda öyle şey ne arar? 
Orda yalnız bin bir hicran 
Bir de zavallı hıçkıran ... 

ı Bu mecmuadaki bazı yazılannda (Yekta Ba

hir) takma adını kullandı. 
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Ancak Ali Canibin Türk edebiyatındaki mevkii, 
sonradan tamamiyle terkettiği bu şairlikte değildir. 
O, Genç kaJemler'deki yeni lisanın hareretli bir 
hazırlayıcısı olmak, gerek Ömer Seyfeddini, gerek 
Ziya Gökalpi, harekete getiren faaliyetlerde bulunmak, 
bütün ömrünce Türk dili için yorulmadan çalış· 
mak ve bilhassa XVIII inci asır Türk edebiyatının 
itinalı bir araştırıcısı olmak gibi hareketleriyle, edebi
yatımızda daha çok yer tutmuş ve daha çok eser veı-
miştir. 

Milli edebiyat meseleleri ve Cenab Beyle 
münakaşa1arım (İstanbul, 1918) ; Edebiyat (Lise 
dokuzuncu sınıf kitabı, İstanbul, 1918) ; Epope 
(İstanbul, 1927), "Bu kitapta muharririn edebi nevi'
lerle edebi mesleklere dair bazı makaleleri de toplan
mıştır.,, ; Naiına tarihi, Leyla ve Mecnun (İstanbul, 
1927) ; Türk edebiyatı antolojisi ( 1931) ; Ömer 
Seyfeddin ve hayatı ( 1935) onun kitap halinde m
tişar etmiş eserleri arasındadır. Fakat edebiyat tarihi 
araştırmaları bakımından en değerli yazıları, Hayat 
ve Türkiyat mecmualarında yayınlanan XVIII inci 
asır Türk edebiyatına, Türk şair ve tarihçilerine ait 
devamlı makaleleridir. Edebiyatımızda yazı dıli mü
nakaşalarına ait, güzel bir tetkiki Çınaraltı mecmua
sındadır. Muharrerin Dil kurumunda büyük Türk 
lugatı için çalışmaları da onun en ciddi ve en değerli 
hizmetlerindendir. 

Ali Canıp daha sonra 1943'de tekrar İstanbul 
üniversitesine öğretim üyeliğine getirildi. 1950 yılı 
mayısında Çanakkale den millet vekili seçildi. 1954 
de milletvekilliğinden ayrıldı. 26 Ekim 1976 da vefat 
etti. 

XX. Asır Türk Edebiyatında 
İLİM VE FİKİR MİLLİYETçtı.iCİ 

Yirminci asrın Balkan savaşına tekaddüm eden 
ve bilhassa Balkan savaşını takip eden yıllarındadır 
ki milliyetçilik cereyanı, daha zengin ve daha şuurlu 
bir Türkçülük mahiyeti alarak gelişmeğe başlamış
tır. Türkçülük; bir taraftan bütün Türklerin gönül
lerini saran ateşli bir iman halinde kuv'Vetlenirken bir 
taraftan da onun felsefesini yapan ve onun tarihini 
ciddi ve ilmi metodlarla meydana koyan mütefekkir
ler ve Alimler yetiştirmiştir. 

Bu tarihlerde Türk derneği, Türk yurdu, Türk 
ocakları gibi mecmua ve teşekküllerde hummalı bir 
faaliyetle çalışan milliyetçi alim ve mütefekkirler ara
sında: 

a) Türkiyede tıb tahsili yaptıktan sonra; Kaf
kasyada, Rusyada Türk haklarını elde etmek ve koru
mak için çalışan, A vrupada Türklük için propaganda 
yapmağa gayret eden; Baküdeki Türkoloji konferan
sında Fuad Köprülü ile birlikte Türk ilmini temsil 
eden ve Türk Tıb Fakültesinde uzun müddet profe
sörlük yapan, tıb bilgisi ve Türk milliyetçiliği alanında 
çeşitli eserler hazırlayan ; Garbin iki destanında 
Türk risalesinin müellifi, idealist bilgin Azerbaycanlı 
Hüseyin-zade Ali Bay ; Ali Turan'ı ; 

Hüıetinzade Ali Bey 

b) Lise tahsilini Tiflistc yaptıktan sonra Paris
tc hukuk mektebinde ve College de France'da tamam
layarak, zengin bir kültürle memleketine dönüp, Azer
baycanda İsmail Gaspernski ve Hüseyin· dde 

Ağaoğlu Ahmed Bey 
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Ali Turan gibi Türkçülerle birlikte ayni gaye uğrunda 
hararetle çalışırken Çarlık hükumetinin tazyiki altın
da Türkiyeye gelerek Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, 
şair Mehmed Emin gibi Türk milliyetçileriyle birlikte 
Türkçü mecmua ve teşekküllerde geniş faaliyetlerde 
bulunan; Türkiyede gazetecilik, Hukuk Fakültesi pro
fesörlüğü ve mebusluk yapan, Türk birliğinin kurula
bilmesi ve gelişmesi için sünnilik ve şülik aynlıklarının 
ortadan kaldırılması, İslam kadınlığının terakkisi fi
kirlerini ileri süren ; bir çok türkçe makale ve eserlerin
den başka Türk hukuk tarihi ve rusça İslama göre 
ve islam alem.inde kadın isimli eserlerin muhar
riri Ahnıed Ağaoğlu'nu; 

c) Volga Türklerinden Akçora isimli tanınmış 

bir ailenin çocuğu olan ve tahsilini Türkiyede Harbi

ye mektebinde yaptıktan sonra Pariste "Siyasi ilimler 

mektebi" ni bitirerek; önce, Kazan'da, 1908 inkıla

bından sonra da, Türkiyede milliyetçi bir muharrir 

ve bir Türkiyat bilgini olarak çalışan; Türk yurdu 

mecmuasında muharrirlik ve idarecilik, Türk Darül

fünununda profesörlük, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde milletvekilliği yapan; Üç tarz-ı siyaset, Av

rupada fikir cereyanları, Şark meselesi gibi de

ğerli eserlerin müellifi ve Rusya müslümanlannm 
ittihadı cemiyetinin umumi katibi Yusuf Akçura'yı 

ehemmiyetle hatırlamak lazımdır. 
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Yuıuf Akçura Bey 
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Fakat içli dışlı bütün bu milliyetçilik hareket
lerine rağmen Türk topluluğu içinde hala birinci 
plana ulaşamamış ve gerçek hedefini bulamamış durum
daki Türkçülük akımını birdenbire en parlak bir dev
reye ulaştırarak Türk gençliğine milli ve hayati bir 
hedef çizen ve Türkiyede zengin bir "milU edebiyat 
cereyanı, yaratılmasında kuvvetle !mil olan en mü
him �ahsiyet, büyük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp'tır. 

Ziya Gökalp 
1876-1924 

"Türkçülük, Türk milletini 
yükseltmek demektir'' dü
şüncesiyle ve Türk milletinin 
"lisanca, dince, ahlak ve be

diiyatça müşterek, ayni terbiyeyi almış ferdlerden 
mürekkep" bir bütün olduğu inancı ile çalışan Ziya 
Gökalp, Türk mimliyetçiliği tarihinde en sağlam 
esasları kurup müdafaa eden büyük bir mütefekkir, 
bir edip ve alimdir. "Yüksek bir felsefi kabiliyete 
sahih, geniş malumata malik, hakiki bir idealist" 
olan bu aydınlık zeka ; Osmanlı birliği, 1slam birliği 

fikirlerinin hala çarpışmakta olduğu bir devirde, kalb
leri memleket sevgisiyle çarpan fakat milli saadete 
dağınık ve vuzuhsuz yollardan yürümeye çalışan genç
lere gerçek ve ışıklı bir hedef göstermiş; ,milliyetper
verliğin program ve felsefesini çizerek, milli cereyanın 
kalbi ve nazımı olmuştur." : 

Gökalp'ın asıl adı Mehmed Zi-
Hayatı yadır. 23 Mart 1876 da Diyar-

bakırda doğmuştur. Babası Di
yarbakırlı Mehmed Tevfik Efendi, bu şehre Çermik'ten 
gelmiş eski bir ailenin çocuğudur. Diyarbakır vilayeti 
evrak müdürü olan Mehmed Tevfik Efendi, muhi
tinin münevver simalarındandı. Vilayet gazetesinde 
başmuharrirlik yapıyor, memleketteki yeni fikir hare
ketleri ile alakadar oluyor, Namık Kemal'i anlayarak 
ve severek okuyordu. Aynca bir "Diyarbakır salna
mesi" de yazmıştı. Bu münevver babanın, Ziya Gök
kalp'ın yetişmesi üzerinde aşikar ve iyi bir tesiri oldu . 
Gökalp'ın daha çocuk yaşlarında iken okumaya karşı 
derin bir heves duyduğu görüldü. Diyarbakır Askeri 
rüşdiyesini böyle bir hevesle bitirdi. Bilhassa müsbet 
ilimlere karşı ciddi bir ilgisi ve istidadı vardı. Çeşitli 
dilleri öğrenmek bakımından da ayrı bir kabiliyetti. 
Farsçayı, arabçayı amcasından öğrendi. Yine Diyar
bakırda iken fransızca öğrenmeğe de başlamış, hatta 
temas ettiği bir kısım halktan faydalanarak Kürd 
dilini bile incelemeğe çalışmıştı. Diyarbakır Askeri 
rüşdiyesinden sonra bir müddet de aynı şehrin mül
kiye idadisinde okudu. Matematik dersleri yanında 
felsefi bilgilere de alaka gösteriyor, İslam felsefesini, 
tasavvuf kültürünü öğrenmeğe çalışıyordu. 

Namık Kemal'i, bilhassa bu büyük idealistin 
ölümü dolayısiyle tanıdı. Babası ona Kemal'in ölümü
nü hakiki bir ızdırapla haber vermiş, bu hadise Gök
alp'in Namık Kemal'e büyük bir sevgi ve saygı ile bağ
lanmasına yol açmıştı. Hürriyet milliyet fikirlerini ve 
bu ülküler için nasıl bir fedakarlıkla çalışmak gerek
tiğini Kemalden, onun hayat ve eserlerinden öğrendi. 
Ancak bir taraftan felsefi anlayışının birbirine ters-
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dÜfCD fikir dalgalan arasında geçirdiği sarsıntılar; bir
taraftan hürriyet ve milliyet idealleri uğrunda hum
malı kafa yoruşlar, bir taraftan büyük bir idealist ruhu 
taşımasına rağmen hfil aydınlık bir yol bulunmamış 
olmanın ruh! tazyikleri Ziya Gökalpta derin bir deruni 
buhran yaratmıştı. Ölen babası yerine kendisine baba
lık yapan amcasının, İstanbul'a gidip okumaya:;:de-

Ziya GOKALP 

vam etmek yerine Diyarb�kırda kalıp, kendi kızı ile 
evlenmesi için yapuğı ısrar, bu buhranı bir kat daha 
arttırdı. (Bir şifahi rivayet de Gökalpın dört beş ceddi 
bilinen, eski bir Türk ailesine mensup olmasına rağ
men bir aralık Kürd dili için bir alfebe hazırlayacak 
kadar yanlış bir hareket yapmasının ondaki bu ruh 
buhranını körüklediğini söylüyordu.) 

Bütün bu karışık ve dumanlı sebepler arasında 
Ziya Gökalp bir gün kafasına bir kurşun sıkarak 
intihara baş vurdu. Ancak kurşun kafasının içinde 
kalmakla beraber onu öldürmedi. Hatta bu kurşun 
onun hayatında hayırlı ve şifa verici bir tesir bile yaptı. 
Ziya Gökalp, hayata yeniden sarıldı. İstanbula geldi. 
Baytar mektebine girdi. Bu mektebin son sınıfına ka
dar ciddi bir çalışma ile okudu. Fakat son sınıfında 
iken siyasi işlerle meşgul olmaya başladı. Tıbbiyeliler
ce kurulan gizli cemiyete lzl oldu. Ancak onun bu 
hareketlerini ve Diyarbakırdaki arkadaşlarına yaz
dığı mektupları kontrol eden polis tarafından tevkif 
edildi. Dokuz ay müddetle hapiste yattıktan sonra 
memleketi olan Diyarbakıra sürüldü. 

Bu sürgün yılları Gökalp'in Diyarbakır halkı ile 
daha çok ve daha yakından temas etmesini sağladı. 
Hatta Diyarbakır halkını haraca kesen iU �ireti reisi 
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İbrahim Pap'yı halkın -telgrafhaneyi basmak su
retiyle- doğrudan doğruya saraya şık!yet etmesi tar
zındaki bir hareketi, bizzat teşvik ve idare etti. Bu 
arada bir taraftan da Kur'an okuyarak din kültürttnü 
ve bilhassa arabçasını geniş ölçüde zenginleştirdi. 

1908 inkı!Abı ü:ııerine Gökalp Diyarbakırda bir 
İttibad ve Terakki şubesi açtı. Dicle ve Peyman 

isimli gazetelerde yazılar yazmaya 
başladı. 191 O da Selanikte topla.. 
nan İttihad ve Terakki cemiyeti 
kongresine Diyarbakır murahhası 
sıfatiyle iştirak etti. Bu kongre onu, 
partinin merkez-i umumi lzllığı
na seçti. Ziya Gökalp'ın Türk mil
liyetçiliği alanındaki şuurlu ve te
sirli çalışmaları işte bu tarihte baş
ladı. Selanikte Ömer Seyfeddin, 
Ali Canib gibi milliyetçi gençler 
tarafından yayınlanan Genç ka
lemler mecmuasının neşriyatına 
katıldı. Bu mecmuanın 22 Şubat 
1326 (1910) sayılı nüshasındaki 
Turan isimli meşhur manzume
siyle milliyetçi muhitlerde elektrikli 
ve ışıklı bir tesir uyandırdı. Ayni 
mecmuanın 1911 yılında Yeni 
lisan makalesiyle yaptığı büyük 
hamleye o da eskiliiin muka.e
meti isimli yazısiyle ve kuvvetle 
katıldı. Mecmuanın diğer sayıları
na yüksek değerde felsefi - içtimai 
makaleler verdi. bu makaleler, 
Gökalp'ın otuz dört yaşlarında 
bulunduğu o çağlarda ne olgun bir 
felsefi kültüre sahip bulunduğunu a

çıkça gösteriyordu. Mebmed Ziya, bu mecmuadaki ya
zılarını ekseriya Tevfik Sedat imzası ile yazıyordu. 
Bazı makalelerine Demirtafl müstear adını attığı da 
oldu. Fakat mecmuanın yazı işlerini idare eden Ali 
Cinib, bu Demirtaş imzasını beğenmedi. Onun yerine 
bir gün, Gökalp diye bir başka müstear imza koydu. 
Buna itiraz etmiyen Mehmed Ziyanın bu tarihten 
sonraki yazıları artık Ziya Gökalp imzasiyle yayın
landı ve Muharr, Türk edebiyatı tarihinde bu yeni 
ismiyle ebedileşti. Gökalp, İstanbula Balkan harbi 
dolayısiyle ve parti umumi merkezi ile birlikte geldi. 
Onun Selanikteki ilmi - fikri ve edebi faaliyeti, İstan
bulda daha büyük bir hızla ve daha geniş tesirler uyan
dırarak devam etti. Türk yurdu mecmuasında ve 
Türk ocaklarında artık en salahiyetli isim, Gökalp'ın 
adıydı. 

İstanbul Darülfünununda içtimaiyat müderris
liği yapıyor, Milli tetebbüler mecmuasında ve bil
hassa tesis ettiği Yeni meemua'da Türk milliyet
perverliğinin yollarını çiziyor, programını tanzim 
ediyordu. Bütün mütevazı tabiatine ve gösterişsiz 
hayatına rağmen ; bilhassa hususi musahabeleriyle 
gençlik üzerinde bir peygamber tesiri bırakıyordu. 
Birinci cihan harbinden sonra İngilizler tarafından 
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Maltaya sürüldü. 1921 de Malta esaretinden kurtu
larak sırasiyle İstanbula, Ankaraya ve Diyarbakıra 
gitti. 

Diyarbakırda, bir taşra mecmuası olmasına ve 
baskısının kötülüğüne rağmen, içinde onun en olgun 
bir takım yazıları bulunan K:üçük mecmua'yı neş
retti. Bir müddet sonra Ankaraya dönerek Maarif 
Vekilliği telif ve tercüme encümeni reisi oldu. Türk 
türesi ve Türkçülüğünün esasları isimli eserleri
ni bu sırada yazdı. Biraz sonra Büyük Millet Mec
lisine mebus seçildi. 

Liseler için yazdığı Türk medeniyeti tarihi 
isimli eserinin birinci cildini tamamladıktan sonra 
hastalandı. Tedavi için geldiği İstanbulda, J,.924 yılı 
Ekim ayının 25'inde öldü. Ölümü Türkiyede haklı 
ve hakiki bir «milli matem" oldu. Kabri Sultan Mah
mud Türbesinin bahçesindedir. 

San'atı, Fikri, 
Felsefi, ve Edebi 

Özellikleri 

Ziya Gökalp, Türk edebiya
tına, şiir, manzum destan ve 
masal, nesir, ilmi - fikri maka
leler ve kitaplar bırakın ış olan 
büyük bir ilm ve ideal adamı, 

hakiki ve şuurlu bir Türk milliyetperveridir. Onu 
edebiyatımızda bir şair olarak karşılamak için hiç 
bir ciddi sebep yoktur. Gökalp, manzum söyleyişi, 
«çocuk terbiyesinde nasıl oyun tarzında dersler veri
lirse" "halk terbiyesinde de bazı fikirlerin vezin kis
vesinde arzedilmesini" doğru bulduğu için tercih et
miştir. "Şuur devrinde şiir susar, şiir devrinde şuur 
seyirci kalır" diyen Gökalp, "İçinde bulunduğumuz 
zaman, galiba birinci devreye aittir." cümlesiyle de 
şiir için değil, şuur için çalıştığını açıkca ifade etmiş
tir. Onun en olgun fikirleri, sade, basit, hattA çocuksu 
bir söyleyişle mısralaştırması, tamamiyle halka hitap 
eden ve halk hafızasına bazı "klişe fikirler" yerleştri
meyi ülkü edinen bir zihniyetle çalışmasından ileri 
gelmiştir. 

Gözlerimi kaparım 
vazifemi yaparım. 

mısralarını nakarat halinde kullandığı "Askeri va
zife anlayışı"; yahut : 

Güzel dil türkçe bize 
Batka dil gece bize 
İstanbul konuşması 
En saf, en ince bize. 

gibi sade mısralarla söylediği hal.iki Türk dili sevgisi; 
hele: 

l.iydurma söz yapmayız 
Yapma yola sapma� 
Türkçeleşm:İf, türkçedir 
Eski köke tapmayız. 

mısralarındaki, Türk dilciliğinin düstô.r edinmesi ge
reken, kolay söylenilmiş fikirler; uzun bilgi, tecrübe 
ve tefekkür hareketlerinden sonra bir vuzuha varmış 
olmanın en canlı ifadeleridir. 

Çocuklar için yazdığı manzumelerde milli çocuk 
terbiyesini, askerler için yazdığı manzumelerde Türk 
askeri terbiyesini gözeten yine böyle kolay ve vAzıh 
bir ifade vardır. Manzumelerinin ekserisinde ıuillet 
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sevgisi ile din ve dil sevgisinin ihtimamla birleştril
diği görülür. Tevhid, tıahi, Türkün tekbiri, As
ker du'isı isimli manzumelerinde hep ayni samimi 
din ve millet sevgisi birleşmiştir. Polvan Veli isimli 
manzum masalında "dini güç" le birleşen "milli güç" 
ün nasıl mucizeler yaratan bir kuvvet olacağını telkin 
eden zevkli bir tahkiye vardır. Bu değerli mütefekkir, 
milli iftiharlarla coştuğu veya milli matemlerle bur
kuiduğu çağlarda, mısralarına -Onları şiire ulaşrıran
canlı bir lirizm katmaya da muvaffak olmuştur. 

Ziya Gökalp'in vatan ve milliyet anlayışındaki 
ilmi ve fikri şahlanışları ise her türlü ölçünün üstün
deydi. Bu şahlanışla ZiyA Bey'in hala genç kalemin
den, arı'.lz vezninin de ahenk tılsımlarıyle tesirli bir 
güzel manzume çıktı. 

Turan şiiri, 22 şubat 1 910'da, Sel.inik'de Genç 
Kalemler Mecmuası'nda neşrolundu. Bu şiir, Ziya 
Gökalp'in idealindeki vatanın bir tArifi çehresindeydi : 

Nabızlarım.da vuran duygular ki tirihllı 
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil, 
Güzide, şanh, necib ırkımın uzak ve yakın 
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde, 
Nabızlanmda okur, anlar, eylerim tebcil. 

Sahüelerde değil, çünkü Atllli, Cingiz 
Zaferle ırkımı tetvic eden bu nasıyeler, 
O tozlu çerçevelerde, o iftira-imiz 
Muhit . içinde görünmekte, kirli, şermende; 
Bakat şerefle nümayan Sezar ve skender 1 

Nabulanmda evet, çünkü ilm için mübhem 
Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamiimiyle, 
Damarlarımda yaşar şan ü ihtişamiyle 
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem ; 

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan; 
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir; Turan •• 

Milli duygu ve düşünüş bakımından, yer yer, 
şiir iklimlerine yükselen bu manzı'.lme, bir taraftan 
Avrupalı tarihçilerin, eski cihangirler hakkındaki ta
raf tutucu görüşlerine karşı bir isyandır. Avrupa tA
rihçilerine göre, eski cihangirlerin adı Sezar veyA 
İskender'se, bunlar, tArihin şerefli kahramanlarıdır. 
Değil de Oğuz Han veyA Attila ise, bunlardan bahis 
açmaya değmez. YAhud da onlardan, ancak zalim, 
barbar sıfatlarıyle bahsedilir (1) .  

Bu şiirdeki orijinal duyuş ve düşünüş, ilim alemi
nin henüz iyi tanımadığı Oğuz Han'ı bir Ttirk'ün 
kalbinin tanımasıdır. Bu, eski Oğuz Türklerinin da-

ı Ziya Gö'kalp'in, eski Türk cihangirleri ara
sına Cingiz'in de İsmini katması, bazı çevrelerde, bu
gün de devam eden bir aldanıftır. Cingiz, Türk de
ğil, Mogol'dur. Diğer taraftan Cingiz ve oğullarının 
ülkeleri fethedif üslupları, Türk üslubu değildir. 
Çünkü Türkler, fethettikleri yerlerde masum halkı 
katliam yoluyla öldürmek gib�, insanlık dışı zulüm
lere girifmemitlerdir. Aksine, fethettikleri her ülke
ye tefkat ve adalet götürmÜ§lerdir, Fetihler devrin
de, fatih milletleri birbirinden ayıran bu en mühim 
farka yani milletlerin fetih üsli'ıbu'na dikkat etme
den bu mevzularda hiiküm vermek doğru değildir. 
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marlarındaki asil kanın, bugünkü Türk damarlarında 
en canlı bir miras halinde yaşadığının ve aktığının 
kuvvetli ifadesidir. Yani milliyetin bir kan mirası 
olduğu cephesinin şiirleşmesidir. 

Tarih haksızlıkları, Ziya Gökalp'in rUhunda 
i syan duyguları uyandırmış; ona, tarihlerin yazmadığı 
Oğuz Han'ı,(1) kalbinin çok iyi tanıdığını söyletmiş ; 
damarlarında akan kanın, eski Oğuzlar'ın kanı ol
duğunu söylemek ihtiyacını duyurmuş ; ve işte bu 
çoşkunluk içindedir ki : 

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan; 
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan ! 

beytini söyletmiştir. 
Bu söz, suda halkalar uyandırmış, ne Türkiye, 

ne de Türkistan olan, mübhem bir vatan tarifine 
rağmen, devrin bir köke sarılma ihtiyacına cevap 
verdiği, için, biraz da Ariiz'un sihirli yardımıyle, ha
fızalarda sıcak akisler uyandırmıştır. 

* 
-

Ziyi Gökalp'in o devir Türkiyesi'ne, elde bulu
nan büyük ve haşmetli vatanın bütün sağlam köşe
lerini koruyup perçinlemek ve bu vatan üzerinde, 
yeni şartlara uygun, ilmi teknik ve medeni bir yükse
lişle yücelmek gibi realist bir ideal yerine, hem mu
hayyel, hem de devrin dünya siyaseti bakımından 
çok tehlikeli bir vatan tavsıyesi, yerini ve zamanını 
bulmuş mu idi? Bu şiir, çok samimi ve çok güzel olma
sına rağmen, devrin çeşidli milli buhranları içinde bir 
ışık arayan Türk gençliğine sunulacak en sağlam 
mefkme'yi mi terennüm erliyordu? 

Bu şiir ve onun telkin ettiği sıcak ve ışıklı ülkü, 
mitolojide, Tanrıların denizlere çarpan kamçıları gi
bi, kahramanlık deryası bir milletin gençliğindeki 
asil rılhu kamçılamıştır. Daha mühimmi, devrin bazı 
toy ve ihtiraslı siyasileri, bu şiirin yarattığı hayali, 
kendi ihtirasları için siyasi bir basamak gibi de kullan
mışlardır. 

O kadar ki 1912 - 1913'de uğranılan Balkan 
Harbi feliketi yetmiyormuş gibi, bu hızla ve bu al
datışla Birinci Dünya Harbi'ne girilmiş ve guya 
yeni topraklar alma hevesindeki İmparatorluk Tür
kiyesi, dört yıl gibi kısa bir zaman içinde mirasyedice 
harcanmış ve çökertilmiştir. Kafkaslarda, Balkan
larda kaybedilen ana vatan toprakları üzerinde asır
lardan beri hür ve efendi millet olarak yaşayan, mil
yonlarca Türk, bu felaketlerin sonunda düşmanları
mızın eline düşmüş ; canlarını, mallarını, namuslarını 
kaybetmek gibi, Türkiye tarihinin en ağır darbesine 
uğramışlardır. 

·* 

ı Oğuz Han'ın tarihte yafamıt tek bir hü
kümdar olınadığını, bu ismin Oğuz Türklüğü0nün 
bir sembolü olarak destanlarda tek bir kahraman 
gibi gösterildiğini, eski Türk destanlarının en ka
rakteristik vasıflarından biri olarak, diğer Örnekle
riyle birlikte mütalaa için Bkz. Kitabımızın C. I, 
s. 27. 
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Ziya Gökalp, söylediği bu şiirin, daha doğrusu, 
yayılmasına hizmet ettiği bu TQ.rancılık idealinin, 
mesela Enver Paşa gibi toy ve muhteris bir ele düşüp 
felaketle neticelenecek maceralara basamak yapılacağı
nı bilseydi, bu şiiri söyler, hatta o güzel ideali böyle 
pişmemiş bir şekilde, açığa vurur mıuydu? 

Buna Evet, denikmez. 

Gerçi Yahya Kemal, Yahya Kemal Enstitüsü 
tarafından neşredilen Siyasi ve Edebi Portreler 
isimli eserinde (İst. 1968, s. 59) : 

"Ziya Bey, Enver'i en sert bir müslüman 
taassubu ile seviyordu, Ne Sarıkamış, ne Ara
bistan cephesinin turfası, ne Irak bozgunlukları 
ne iişe ve ihtikir reziletleri, hiçbir şey, Ziya 
Bey'i bu lminını sarsmamıştı." Cümleleriyle 
başlayan yazısında, Ziya Gökalp'in Enver Paşa'ya 
adeta körükörüne bağlanış'.nı çok iyi tahlll eder. 

Türkiye'de henüz Mustafa Kemal adının iyi 
bilinmediği yıllarda Ziya Bey·in Enver'e bu sarılışı, 
herşeye rağmen, içine düşülen felaketlerden, Türkiye'yi 
yine bu Birinci Dünya Harbi diktatörünün kurtarabi
leceğine dair, ikinci bir ümid ve aldanış olmalıdır. 

Aynı tarihlerde Ziyi Bey'in, yukarıdaki vatan 
tarifi, yine Yahy& Kemal'e Ziya Gökalp arasında 
ancak çok ölçülü, hürmetkar ve fikri bir münikaşa 
mevzuu oluyordu. qi) 

Y ahy� Kemal : ''Eğer milletlerin çocuklan, 
yalnız mücerred mefhmnlar için ölüme sevk 
bilseydi, yeryüzünde hiçbir cemiyet olamaz 
dı." 

"Felsefe tirihini yakından biliriz, bir fey· 
lesofun diğer blı' feylesofa hem de aksi nazariye 
ile halef olduğu ve hükümlerin muttasıl değiş• 
tiği milQ.mdur. Eğer milletler, nazariyeleri mut
tasıl değişen feylesofların kafasına tibi' olarak 
döğüşselerdi küre-i arz üzerinde tekevvün hA· 
disesi dururdu." 

Gibi fikirlerini, bu münakaşalarda, önce Ziyi 
Gökalp'e söylemişti. 

Yahya Kemal'in, yıllarca sonr, aynı mevzudaki 
fikri de �uydu : 

"Nimık Kemal'in 1862 ile 1888 arasında yazı 
yazdığım ve bu devirde Türk milletini bir 0& 
manlı ideali uğrunda harbe divet ettiğini bili· 
riz. Derken, onun zamanında bir genç mektepli 
olan Ziyi Gökalp'in onun nazariyesini bir ta 
rafa bırakarak ve Taran diye, kendi tirifiylı 
ne Türkiye, ne Türkistan olan bir vatanın müdi· 
faasına 30 seneden az bir farkla divet ettiğin: 
gördük. Şayet eski Türklüğün dünyaya hakin: 
olma 1jeklindeki vatan nazariyesi ihya edilmiı 
olsaydı, Türk milletinin bu sefer bütün küre
arz üzerinde bir kördöğüşüne çıkması gerekir 
di." 
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Hakikat şudur ki Turan şiiri söylendiği zaman, 
bizim elimizde hAia büyük bir vatan vardı. Bu vatanın 
bugün elimizde olmayan nice şehirleri, bugünkü Tür
kiye şehirleri gibi, halis Türklerle meskı'.in, anavatan 
bcldeleriydi. O tArihte biz henüz Balkan Harbi'ni 
bile kaybetmemiştik. Fakat hiç de iyi prtlar içersinde 
değildik. 

Birşeyler yapmak, eski tlrihfmize yakışır yeni 
zaferler kazanmak, içimizde ateşti. Bu zaferleri, tek
nik, kültür, sa.nAyi', tcadlar, sanatlar, velhAsıl yeni 
medeniyet s!hasında kazanmalıydık. Bunun için de 
bir sulh ve sükı'.in içinde yaşamayı; her ne pahasına 
olursa olsun, hiçbir harbe girmemeyi, bir harb mu
kadderse, bunu, kuvvetlendiğimiz, hiç olmazsa düny! 
siy!sctinde yeniden ağır basacak bir seviyeye yük
seldiğimiz zam!na bırakmayı bize hedef gösterecek, 
tek bir sözü geçer fikir adamına s!hip değildik. EsAsen 
asırlardan beri Osmanlı - Türk devletini içeriden ve 
dışarıdan yıkmaya çalışan düny! devletleri de bizim 
bu eksiğimizden istiflde ediyorlardı. 

Kaderin dikkate değer bir tecellisidir ki, bir za
manlar Tilran şiirini söylemiş ve gençliğe Turan'ı 
hedef göstermiş olmasına rağmen, Türkiye'de bu hiz· 
meti görmeye teşebbüs eden ilk fikir adamı, yine Ziyi 
Gökalp'tir. 

Gökalp'in 1918 de neşrettiği Yeni Hayat kita
bındaki VATAN manztimesinde vatan anlayışı'nın 
T6ran şiirinden büyük farklarla ayrıldığı görülür. 
Bu yeni Vatan manztimesinde Gökalp, artık, Tür· 
kiye hudutları dışındaki eski, yeni, kaybedilmiş ülke
leri ve bunların hepsinin ve hepsindeki Türklerin 
bir araya gelmesiyle gerçekleşecek TUraıı mefkure· 
sini bir tarafa bırakır. Yeni Vatan manztlmesinde, 
hudutları içinde dil, m.efkiire ve din birliğiyle bir
leşmiş, yekp!re ve çalışkan bir millet düşünür. Ye
ni Vatan, bu milletin huzô.r içinde yaşadığı yerdir; 
milli ve medeni hedefli, büyük sanayi ile meşgul olduğu, 
orada tersAneler, fabrikalar kurduğu yerdir. 

Ziyi Gökalp, bu şiirinde, şüphesiz, yine Türkçü 
ve Türkçeci'dir. Birinciden yedi sene sonra, yeni 
vatan anlayışı'nı şu mısr!larla tesbite başlar : 1 

ı Bu sıralardaki küçük yanlıt; em.n'ın bir 
aea olduğunu; müslüman Türk milletinin asırlardan 
beri aüregelmif, iıılami an'aneye ve Hz. Muhammed'in 
okuttuğu ilk ezana aadık kalmayı daha güzel bulan 
bir vicdan terbiyesi içinde yetiımit bulunduğunu dü· 
tünmeyittir. Mutlaka birıeyler değittirmek ihtiyacı· 
ileriye yönelmiı, yeni mevzwar için doğrudur. Ta· 
rihin ve aıi'anenin kolay değiıtirilemiyeceğini iae, 
Türk milleti, bu mevzudaki direnifiyle iabat etmit 
bulunmaktadır, Kaldı ki ezan o güzel aealerini bil
haaaa inanmıt Türkler elinde kazanm.ıt• bir bakı· 
ma. milli ve dini bir miiaıki kıymetindedir. Bu ba

kımdan. Tann Yerine Allah demekte hiçbir mah· 
ziir olamıyacağım Ziya Gökalp, hesaba katmamıt· 
br. Çünkü Türkler tarafından, göğüs dolusu bir 
imanla ve heybetle aeıılendirilen Allah adının bu 
güzel aeıi de Türkçe'dir. 

TÜRK EDEBİYATI TAR İ Hİ 

Bir ülke ki ciıniinde Türkçe ezan okunur; 
Köylü anlar m.iııi.sını ııam.azdaki du'Bııuı. .. 
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kwan okunur, 
Küçük, büyük, herkes bilir buyruğunu 

Hudi'ıım 
Ey Türk oğlu, itte senin orasıdır vatanın.. 

Bugünkü vatan anlayışımızıdan, din'e verdiği listün 
kıymet ve ehemmiyetle ayrılan ve manztimeslne: 

Bir ülke ki "'toprağında başka ilin gözü yok, 
Her ferdinde m.efk6re bir, lisan, idet, din 

birdir ... 
Meb'usinı tem.iz, orda Boşo'lann sözü yok •• 
Hududunda evlatları seve seve can verir l 
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın l. 

kıt'asıyle dev!meden Ziya Gökalp'in, dil birliği, 
kültür birliği, ülkü birliği gibi" bir milleti ulus 
olmaktan yükseltip m.illet yapan birlikler istemesi, 
şimdi çok yerindeydi. Gökalp'in bu kıt'asında dikkate 
çarpan en mühim nokta, millete din birliği isteyişi
dir. 1918 yılı başlarında bile Türkiyede gerçekleş
mesi hayli müşkil olan böyle bir birliği hiç olmazsa 
Türk halkında görmek isteyiş o yılların atmosferinde 
vardır. Bize Çanakkale Harbi'ni kazandıran, bize 
İstikW Harbi'ni kazandıracak olan kuvvetlerin 
başında im.an kuvvetl'nin . bulunduğuna Ziyi Gök
alp'in dikkat etmemesi mümkün değ.ildir. O zamanki 
din müessesi bugünkü kasıdla sarsılmış olmadığın
dan, Ziyi Gökalp, bu hakikati söylemekte hiçbir 
siyfuıi ve içtimM mahzur görmemiş olmalıdır. 

Bu ikinci Vatan şiirinde, vatanı içinden fethe
decek; bütünleyip kalkındıracak, yeni bir hayat is
tenişi, bu manztimenin belki en doğru ve realist dü
şüncesidir: 

Bir ülke ki çarşısında dönen bütün senniye, 
San'atına yol gösteren ilim.le fen Türkündür. 
Hirfetleri birbirini diim. eder himaye, 
Tersiiııeler, fabrikalar, vapur, tiren Türkündür 
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın ı •• 

* 

Fakat, t!rih ve t!lih yine tersine dönmüştü. Daha 
on yıl evvel, Ne Türkiye, ne Türkistan, ancak 
Turan olan bir vatan isterken, aynı Ziyi Gökalp, 
birgün, kendisini, İngilizlerin estri olarak, Malta'da 

buldu. Orada, üçüncü vatan şiiri'ni söyledi. İlk deB, 
Ocak 1920 de ve imzAsız olarak, İstanbul'da Birinci 

Kitab'da neşrolunan bu şiir, de, o, şimdi, yalnız, en 

hazin bir elden gitme tehlikesi içindeki Anadolu'yu 

düşünüyordu, Anadolu'yu kurtarmak istiyordu. 

O tlrihte İtilil donanmaları ve askerleri İs

tanbul'da idi. Adana Vil!yeti, Fransızlar; Urfa, Maraş, 

Antep, İngilizler tarafından işgal edilmişti. Antalya 

ve Konya'da İtalyan askeri vardı. VelhAsıl, Tilran 

şöyle dursun, Türkiye, elden gitme tehlikesi için
deydi. 
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Türkiye'nin Malta'daki bu milliyetçi müte
fekkiri, -öyle görünüyordu ki - artık Yahya Ke
mal'e hak veriyordu. Yahya Kemal : "Vatan, ne 
bir feylosof'un fikridir, ne de bir şairin duygu• 
su • • •  Vatan gerçek ve hakiki bir yerdir; Onun 
her maddesini her lıilini sevenler, vatanı seve• 
bilir." 

"Vatanı, mesela şirharlar beşiği diye tanıt
mak eksiktir. Vatanın adını söylemelidir. Vatan, 
İstanbul'dur, Osküb'dür, Trabzon'dur, Yozgad'· 
dır, Ankara'dır, ve bunların içinde sayılamıya
cak kadar hatıralar vatandır ... diyordu.1 

Ve işte, şimdi Ziya Gökalp de öyle düşünüyordu. 
Sesi, üzgün ve muztaripti, fakat artık vatanın adını 
söylüyordu : 

Çobanla bülbül 

Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle: 
Sürülerim hani, ovaın nerede? 
Bülbül sordu boynu bükük bir güle: 
Şarkılarun hani, yuvam nerede? 

Ağla çoban, ağla ovan kalmadı, 
Gözyaşı dök, bülbül, yuvan kalmadı. 
Çoban dedi : "tlıkeler hep gitse de 
Kopmaz benden Anadolu ülkesi." 

Bülbül dedi : "Düşman hased etse de 
İstanbul' da şakıyacak Türk sesi I" 
Çalış çoban, çalış kurtar özyurdu 1 
Şiirlerden topla, bülbül, bir ordu 1 
Çoban dedi : "Edirne'den tA Van'a, 
Erzurum'a kadar benim mülklerim I" 
Bülbül dedi : İzmir, Maraş, Adana 
İskenderun, Kerkük en saf Türklerim !" 

Sarıl çoban, sarıl mülkü bırakma 1 
Yad elinde, bülbül, Türkü bırakma l 
Çoban dedi: "Sürülerim hep kaçsa, 
Bir sürüm var, kaçmaz, adı : Türk İli !" 
Bülbül dedi: "Şarkı ölsün, yok tasa; 
Türkülerim yaşar söyler halk dili I" 
Yalvar çoban, yalvar ilin kurtulsun 1 
Dile Hak'dan, bülbül, dilin kurtulsun 1 

Görülüyor ki bu son şiirde vatan, TUraıı gibi, 
ideal fakat hayali bir tikle değildir. Hatta Vatan man
zumesindeki gibi, iktisadi ve nazari bir tarif de değil
dir. Fakat, bizzat vatanın kendisidir. Yani, Anadolu'
dur, İstanbul'dur, Edirne, İzmir, Maraı, Adana, 
İskenderun, Kerkük gibi, gerçek vatan şehirleri
dir; kısaca, bu şiirde vatanın .adı söylenmiştir. 

O kadar ki bu son şiirde Gökalp'in tek hatası, 
Şarkı'yı, Türkü'den ayrı, yabancı bir söyleyiş san-

1 Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal Y aıarken, 
lat. 1969, S. 20 • 22 Yahya Kemal'in bu kitapta 
nefredilen vatan beyanab daha genittir. Yukandaki 
ıatırlar, ileride Yahya Kemal bölümünde neıroluna· 
cak bu beyanatın diğer cümlelerindendir. 

ı ıı s  

m.asıdır. Halbuki Şarkı, Anadolu asırlarında, Türk 
şiirinde ibda' edilmiş, bir milli &öyleyiş'tir. Yani, 
Arabın veya Acemin değildir. Türk Halk şiirindeki 
Koşma ve Türkü'lerin Aruz'la söylenmesiyle mey
dana gelmiş, her haliyle milli bir terennümdür.2 

* 
Bütün bunlardan çıkacak netice şudur: Evet, 

Zlyi Gökalp, başlangıçta Tutancı'dır. TUraıı man
zılmeslni bu devirde, çok haklı bir milli çoşkunluk 
ve bir milli infial içinde yazmıştır. Şiirlerin en güzeli, 
bilhassa en ahenklisi de odur. Bu, onun heyecan devri 
manzılmesidir. Fakat, hadiseler, milletlere hayall 
idealler değil de gerçek hedefler göstermenin daha 
isabetli olacağını, çok acı bir şekilde meydana koyun
ca, Gökalp gibi bir idealist bile, vatan ve mefk1ire 
bahislerinde daha ölçülü ve daha realist davranmanın 
lüzOmuna inanmıştır.3 

Yukardaki iki şiir, Vatan ve Çobanla Bülbül 
şiirleri, bu hakikatin, başka türlü anlaşılmaz delil
leridir. Fazla olarak, aynı Gökalp, Türkçülüğün Esas
ları isimli, çok kıymetli milliyetçi kitabında da bu 
mevzfilara yine en ölçülü düşünüşlerlerle tem!s etmiş
tir. 1910'da : 

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, 
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: T6ran l 
diye haykıran bir idealistin 1923'de neşrettiği Türk
çülüğün Esasları kitabında Turan meselesine temas 
etmemesi elbette mümkün değildi. Fakat bu tem!s, 
şimdi, şu ölçülü sözlerle ifade ediliyordu: "Bugün 
şe'niyyet (realite) sahasında yalnız Türkiyecilik 
vardır." "Türkçülüğün uzak mefk1iresi ise Tu-

:ıı Esasen, Ziya Gökalp'in Aruz vezni ve milli 
nazım tekilleri gibi, Türk musıkisi hakkındaki fikir
leri de hayli ıathi ve pürüzlüdür. Gökalp, Ar\ız'un 
bir Türk aruzu haline geliı tarihine dikkat etmemit; 
.Şarkı"nın Türk olabileceğini dütünmemit ve en mü
himmi klasik Türk (Şark?) musıkisini, Bizana'dan 
alınmıt göstermek gibi bir hataya dütmüştür. Ka
bilelerin bile muaıkisi olduğunu çok iyi bilmeıi ge
reken bir içtimaiyat alimi'nin, Şark milletlerini, bu 
arada, Üstün Türk milletinin aydınlar zümresini 
baıkalannın musıkiıiyle muııkili görmesi, bilhassa 
cihangir Türk ordusunun, bir yabancı musıkiden 
alınan hızla dünyaya hakim olamıyacağını dütün· 
memesi ilmi değil, fevri görütlerdir. (Türk ArUzu 
hakkında Bkz. Kitabımızın S. 156-181).  

Ziya Gökalp, Türkçülük idealinde ölçülü ve 
gerçekçi bir devreye girdiğine, etrafındaki fikir ve 
sanat adamlannı da inandırmııtır. Halide Edib"in fU 
ıabrları bunun bir ifadesidir: "Ziya Gökalp, lttihad 
ve Teraklki"nin belki en büyük mütefekkiri ve Par• 
ti"nin felsefesini kendisine göre teıbit etmiş bir ıah· 
siyetti. Pan-Türkizm hareketi de onunla başlar. Fa
kat kanaatimce o zaman, Ziya Göıkalp yanlıı tefsir 
edilmiştir. Çünkü O, dünya Tüıık ıBirliği'ni siyasi ol· 
m aktan ziyade kültürel olarak telakki ederdi. (Mor 
Salkımlı Ev, lat. 1963, S. 156). 
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ran'dır." "Uzak m.efk6re, rihlardaki vecdi DA· 
m.ütenahi bir dereceye yükseltmek için istihdaf 
edilen, çok cizibell bir hayM'dir." "RWılann 
büyük bir iştiyakla aradığı KIZllelm.a, şe'Diyyet 
sihasında detfl, hayAI sahasındadır." 

Ziya Gökalp'ta zamanla daha realist bir Türk
çülük fikri kuvvetlenmiş, Gökalp, umumt. Türkçü
lüğün bir kültür Türkçülüğü olması ve «fiiU Türk
çülüğün" de ancak bir Türkiye Türkçülüğü anla
yışiyle hareketlenmesi kanaatine varmıştır. 

Nitekim büyük mütefekkir, Türkçülüğün esas
ları isimli olgun eserinde en çok kendi çalışma ve 
araştırmalariyle vuzuha ulaşan Türk milliyetçiliği'ni 
açık ve kolay anlaşılır cümlelerle tarif etmiş, bu mil
liyetçiliğin gerçek hedeflerini;c devirlerini göstermiş 
.ve yarının milliyetçileri için Türkçülüğün mükemmel 
bir programını çizmiştir. 

Ziya Gökalpın bu son eserindeki fikirlerine gö
re; "Türkçülük, Türk milletini yükseltmek de
m.ektir." "Millet, ne ırki, ne kavm.t, ne coğrafi, 
ne siyasi, ne de idari bir zümredir. Millet, 
llsanca, dince, ahlikça ve bediiyatça müşterek, 
ayni terbiyeyi almış ferdlerden mürekkep bir 
zümredir." Millet, Türk köylüsünün "Dili dllim.e, 
dini dinime uyan" diye tarif ettiği topluluktur. Türk 
cemiyeti için, "(Türküm.) diyen her ferd Türk 
tanımaktan, yalnız Türklüğe hiyanetl görülen
ler varsa, cezalandırmaktan başka çare yoktur." 

Bugünkü duruma göre Türkçülüğün üç büyük 
mefkı1resi olmalıdır: Bunların hakikate en uygun 
olanı Türkiyecllik'tir. İkinci mefkı1re Oğuzculuk, 
yahut Türkm.encilik'tir. Çünkü kültür bakımından 
birleşmesi en kolay olan Türkler, Oğuz Türkleri yani 
Türkmenlerdir. "Türkiye Türkleri gibi, Azerbaycan, 
İran, Harzem ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uru
ğuna mensuptur." 

Nihayet üçüncü bir mefkure daha vardır ki bu, 
bir Kızılelm.a'dır. İstikbalde Kırgız, Tatar, Öz
bek gibi diğer Türk zümrelerinin de Oğuzlarla birleş
mesi hayaldir. Ancak bu bir hayal dahi olsa Türk
çülük için kuvvet menbaıdır. O Turan, ki mazide 
bir hakikatti. Mete'ler, Göktürk hükümdarları bir 
zaman bütün Türkleri birleştirmemişler miydi? 

"Türkçülük esaslarından biri de halka doğru 
gitmek olmalıdır. Halka doğru gitmek, halk arasında 
yaşayan ınilll kültürü münevverlere, münevverler
deki medeni kültürü de halka tanıtmak demektir." 

Yine Ziya Gökalpa göre Türkçülük asla müte
assıp olmamalıdır. Türkçülük başka milletlerin me
deniyetlerinden faydalanmamak değildir. Kozmopo
litlik Türkçülüğün tamamiyle zıddıdır. Fakat baş
ka milletlerden medeni hissemizi almak da ayn bir 
vazifedir. Bugün medeni bir alışveriş yapacağımız 
ülke, Avrupadır. Ancak Avrupa medeniyetini siste
matik bir surette alırken milli zevk ile harici zevk'i 
birbirine karıştırmamak lazıl:ndır. Her milletin asli 
ve daimi olan zevki, milli zevkidir." 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Fakat Gökalpın bu eserindeki en olgun ve en 
açık fikirler, o kadar ki Türk münevverleri için her 
zaman hakiki bir rehber vazifesi görecek düşünceler, 
Türkçülüğün programı ismiyle hazırlanan direk
tiflerdir. Ziya Gökalp'a göre Türkçülüğün ; "Lisant 
Türkçülük", "Bedü Türkçülük", "Ahlaki Türkçülük", 
"Hukuki Türkçülük", "Dini Türkçülük", "İktisadı 
Türkçülük"• "Siyasi Türkçülük,. nihayet «Felsefi 
Türkçülük" başlıkları altında toplanacak bir prog
ramı olmalıdır. Bizzat Gökalp tarafından sal!hiyetle 
çizilen bu programın en zengin kısmı Lisani Türk· 
çülük kısmıdır. Gökalp, Türk dilinin milli esaslar 
dahilinde gelişmesi ve zenginleşmesi hususunda büyük 
bir ehemmiyet vermekte ve Türk dilciliği için en doğru 
ve en makul hedefleri kuvvetle göstermektedir: 

"Yazı dilini konuşma diliyle birleştirerek", 
"Halk dilinde yerleşmiş bulunan arapça acemce 
kelimeleri, türkçenin kendi kelimeleri olarak 
kabul etmek; bir manzumesinde söylediği gibi 
"türkçeleşmiş, türkçedir''. düşüncesinden ayrıl
mam.ak; arapça (siyah) yerine türkçe(kara), 
arapça (beyaz) yerine, türkçe (ak) kullanarak 
dilimizi lüzumsuz bir fakirliğe düşürmemek; 
Türk dilinde bu gibi kelimeler arasında ınina 
farkları bulunduğuna dikkat etmek, mesela 
"Siyah yüzlü bir adamın alnı ak olabilir, beyaz 
çehreli bir adamuı da yüzü kara çıkabilir." diye 
düşünmek. Velhasıl Türk diliDin ıslahı yolunda 
bilhassa şu iki noktayı gözden kaçırmam.ak 
tazım.dır: 

1 - Türkçede arap, acem, Usanlarıııuı kapi
tülisyonlan ilga olunarak bu iki lisanın ne siy• 
gaları, .ne edatlan, ne de terkipleri lisanımıza 
idlıal olunmalıdır. 

2 - Türk halkının bildiği ve kullandığı her 
kelime türkçedir. Halk için munis olan ve "sun'i 
olmayan" her kelime millidir. 

Onun lisan anlayışının en güzel ifadesi şu küçük 
manzumesinde açıkça görülür. 

Güzel dil türkçe bize, 
Başka dil gece bize. 
İstanbul konuşması 
En saf, en ince bize. 

• 
Lisanda sayılır öz 
Herkesin bildiği söz; 
Manası anlaşılan 
Lugate atmadan göz. 

• 
Uydurma söz yapmayız, 
Yapma yola sapmayız. 
Türkçeleşmiş, türkçedir; 
Eski köke tapmayız. 

• 
Açık sözle kalmalı, 
Fikre ışık salınalı ;  
Müteradif sözlerden 
Türkçesini a!nıalı. 

• 
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Yeni sözler gerekse 
Bunda da uy herkese. 
Halkın söz yaratmada, 
Yollarını benimse. 

* 
Yap yaşayan türkçeden, 
Türkçeyi incitmeden 
lstanbul'un türkçesi 
Zevkini olsun yeden, 

* 
Arapçaya meyletme 
İran'a da hiç gitme, 
Tecvid'i halkdan öğren, 
Fasihlerden işitme. 

* 
Gayn'h sözler eınmeyiz, 
Çocuk değil memeyiz ! 
Birkaç dil yok Turan'da 
Tek dilli bir kümeyiz. 

* 
Turan'ın bir ili var, 
Ve yalnız bir dili var. 
Başka dil var diyenin 
Başka bir emeli var. 

* 
Türklüğün vicdanı bir, 
Dini bir, vatanı bir; 
Fakat hepsi ayrılır 
Olmazsa lisanı bir. 

Ziya Gökalp Türkçülük programının diğer kı
sımlarında da her çeşit Türkçülüğün esaslı yollarını 
göstermiş ve her nevi Türkçülükte çok büyük bir mede
niyetin evladı olan Türk milletinin bütün ideallerini 
kendi mazisindeki miraslarla birleştirmek yoluyla ta
hakkuk ettirmesinin en mesut neticeyi vereceği haki
katında ısrar etmiştir. 

Mesela bedii Türkçülük üzerinde düşünürken 
Türk şiirindeki vezin meselesine derin bir kavrayışla 
nüfuz ettiği görülmektedir. Gökalp'a göre, milli vezin 
hece vezni olmakla beraber bu veznin seslendirilişi 
de ancak Türk halk zevkinin beğenip yaşattığı esas
lara uygun olmak zorundadır. Fransız milli zevki 
nasıl 6 + 6 vezninden hoşlanıyorsa, Türk milli zev
kinin de 6 + 5 vezninden hoşlandığına dikkat etmek 
mecburiyeti vardır. Tıpkı bunun gibi milli musiki
miz de halk musikisinin, yani halk zevkinin bize ver
diği melodileri armonize etmelidir. Bunu yapmak ve 
anlayabilmek için inanmalıdır ki Türklerde mazisi 
pek derin olan bir "milli zevk" vardır. Bu milli zevki 
bulmak için de halka doğru gitmek, halk san'atların
dan uzun uzadıya bedii bir terbiye almak lhımdır. 

Türk halkında nasıl bir bedii zevk bulunduğu
na Mihailof'un şu sözleriyle de dikkat etmek müm
kündür: "Hiç bir alete, hiç bir modele, teknik mi
hiyette hiç bir tahsil ve terbiyeye milik olmı· 
yan Türkmen kızının taklidi imkansız nakış
larla süslü, çok nefis halılar vücuda getirebil
mesi ancak bir san'at sevk-ı tabiisine milik 
olmasiyle izah olunabilir." İşte büyük Türk san'atı 
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bu halk zevki ile beruelmilel san'at dehalarından alı
nacak "zevk terbiyesi" nin birleşmesinden doğacak
tır. 

Bundan başka !ile ahlakı için, güzel san'atlar 
için, dini, siyasi hatta felsefi Türkçülük için Türk 
milletinin mazisinde ve Türk halkı arasında örnek 
alınacak çok zengin miraslar vardır. Velhasıl, "Başka 
milletler asri medeniyete girmek için mizile
rinden uzaklaşmaya mecburdurlar. Halbuki 
Türklerin asri medeniyete girmeleri için yalnız 
eski mizilerine dönüp bakmalan kafidir," Ora
da her türlü med.eni inkişaf için mutlaka asırlarca 
evvel hazırlanmış bir milli temel bulacaklardır. 

Türkiyenin "Türk milletinden, İslam ümmetin
den, Avrupa medeniyetinden" olmaya çalışmasını 
def'alarca söyliyen Ziya Gökalp, aynı zamanda Türk 
tefekkür hayatında bir inkılap yapmaya muvaffak 
olmuş, büyük bir içtimaiyat alimidir. Gökalp'ın içti
maiyattaki sistemi, içtimil mefkurecilik sistemidir. 
Onu bu bakımdan E. Durkheim'in içtimai mekte
bine mensup bir mütefekkir olarak tanımak lazım
dır. Ancak Gökalp'ın bu içtimai mefkı'.ıreciliğe temas 
ve onu izah eden görüşlerinde geniş ölçüde bir milli
yetçilik vardır. İçtimai iddialarının örneklerini Türk 
topluluğundan ve Ti.irk tarihinden seçmesi, diğer 
bütün Türk içtimaiyatçılarma örnek olacak, yerli ve 
milli bir kültür ve tefekkür neticesidir. Gökalp'ın en 
yakın arkadaşlarından, Yakub Kadri :Karaosman
oğlu, Ziya Gökalp'a temas eden bir eserinde onun 
edebi ve fikri portresini şu kuvvetli satırlarla çizmiş 
bulunmaktadır : 

"0 daha ziyade Horasan illerinden gelmiş 
bir gizli tarikat şeyhine benziyordu. Memleket• 
te işgal ettiği siyasi mevkün şevket ve azametine 
rağmen hususi hayatı bir "tarik-i dünya" nın 
maiyşet tarzından farksızdı. Bütün gösterişlerden 
çekiniyordu. "Masiva" nedir bilmiyordu ve ya· 
şama pratiğinde ise bir masum çocuk kadar 
acemi idi. Meşrutiyetin ilk yıllarındaki kuru 
reybiliğimizi müteakıp, şimdi içinde yaşadığı· 
mız trajik devrenin sıtmalan bizi marazi bir
mistizme atmış bulunduğundan onda bir der
viş hüviyeti bulmak daha ziyade işimize geli• 
yordu. Arasıra yazdığı tasavvufi şürlerle o da 
bizim bu meylimizi kuvvetlendirmekte idi. 

Viiz, deme cehennemin ateşi; 
Çıkar bilmem kaç bin çeki odundan. 
De ki, vardır bir güzellik güneşi, 
Doğmuş bizim aşkımızın odundan. 

Bu kıtada veya şu aşağıdakinde : 

Ne 117-llğım, ne yakınım. 
Yüz verilmez bir şaşkınım 
Ayrılamam, alışkınım 
Dost olalım tekrar Tanrım. 

bir Yunus Emre'nin nefesini bulmamak ne müm
kündü. 
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Li.kin o bunlarla övünmez, bunları benim• 
semezdi. Bize sık sık bahsettiği üstat, (Yunus 
Emre) den büsbütün başka b� tasavvufla ta• 
ban tabana zıd (Durkheim) isminde bir Frenk 
alimiydi. O zamana göre Durkheim, cemiyet 
ilmini (Kari Man:) dan sonra matematiğe belld 
en çok yaklaştırmış olan bir sosyolog sayıla· 
bllirdi. "İt bölümü" ve "Mesleki temsil" sistem· 
leri; ahliJd lıidiseleri içtimai kanunlarla tarif 
usulü ve tarihi; Man'm ekonomik materyallz
masma müvazi olarak bir nevi sosyolojik Deter
minizma ile tefsir edit cereyanı, yine sanı• 
yorum ki, bu alimin ııazarlyesleriyle başlamış 
bir fikir hareketi idi. Türk Ocağı'nm şeyhi işte 
bize en çok bu nazariyeleri izah ve telkin etmeği 
severdi." 

"Fert yok, cemiyet var.'� Onca bütün ant• 
ropolijik lıidiselerin izahı ancak bu formülden 
çıkarılır ve bu formüle irca edilebilirdi. Fert 
yok. Likin bir taraftan da bize Türk milletini 
kurtaracak destAni kahramanla Türk kültürünü 
kuracak destan şairinin hayali tasvirini yapan, 
hıuretiyle şiirler yazan yine o değil miydi? O da 

bidmle beraber, bu mabedin mlhrabı karşısında 
önümüze geçecek imamı beklemiyor mıydı? 
Nihayet her Türk idealisti gibi o da bütün nok· 
sa.mm Mesihsiz bir havvari olunşunda hisset• 
miyor mıydı? 

Günün birinde ondan bu tezadm izahım 
dDecliğimiz zaman, gözlerini büsbütün kapamış 
veı 

"Milll kahraman, bir fert değil, milletin 
muşahhas timsilidir." demişti..1 

Ziya Gökalp'ın hemen btitlin eserlerinde kullan
dığı dil, sade, konuşma dili kadar samimt ve tabii 
bir lisandır. Bu samimilik onun Maltadan bilhassa 
kızlanna gönderdiği mektuplatda daha sıcak bir 
ifadeye bürünmüştür. Gökalpın bu mektuplarında 
hayat için, istikbal ve bir kızının adı olan Hürriyet 
için iyimser ve ümid dolu bir söyleyiş vardır: 

'Nasıl bu gördüğümüz mavi gökte parlak 
bir güneş varsa, ruhlarm manevi semasmda 
ondan daha parlak bir güneş vardır, ki doğmak 
üzeredir. Bu güneş hürriyettir ki nurları haki
kat, harareti mahabbettir. Vazifesini sorarsan, 
adalettir kızun.., 

"İnsanları kurtaracak mefkiirelerdir. Mef· 
kire her memleketi bir cennet yapacak, her 
millet, kendi cennetinde hür ve mesut yaşıya
caktır." "Fertler biribirini sevecek, milletler 
hiribirini sevecek, dinler birbirini sevecek, me
deniyetler birbirini sevecek" "Bu zaman gelin· 
ce biziııı mili.etim.iz de mesut olacak, şimdi hak
sızlıP, sefalete, esarete, sıkıntıya tahammül 
lizun geliyor. İnsanlar bu hale uzun müddet 
tahammül edemezler. İnsanda akıl, irade mef
kUre varken zilleti kabul edemez kızım." 

ı Bakınız: Yakup Kadri Kara Oamanoğlu: Ata
türk. lıtanbul - 1946. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Ziya Gökalp'ın milli ve içtimai mefkı'.iresini ta
nıtmak ve aşılamak için yazdığı yazılarında da yine 
sade ve tabii bir söyleyiş vardır. Bu yazılardaki lisan, 
muharririnin geniş bir orta kültür sınıfına hitap et
meyi ve bu sebeple mümkün olduğu kadar sade ve 
kolay anlaşılır bir dil kullanmayı hedef tuttuğunu 
zannettirecek hususiyetlere maliktir. Böyle bir alış
kınlığın sebebiyledir ki, onun en yüksek felsefi - içti
mai yazılarında dahi sade ve açık bir ifade görülür. 
Bunun çok mühim bir sebebi de muharririnin bahis 
mevzuu ettiği konular üzerindeki derin vukufu, on
ları en kolay bir ifade ilo. söyliyebiiecek derecedeki 
geniş salahiyetidir. Arada bir fer'i gibi, mefkiire 
gibi bizzat icat edip kullandığı ilim ıstılahlarından bir 
kısmı sonradan tamamiyle unutulmuştur. Fakat tlıkü 
gibi bir başka kelime ile değiştirilmek istenilmiş olma
sına rağmen onun mefkôre'si bu ıstılahların en uzun 
ömürlüsü olmuştur. Önceleri oğan gibi, yalavaç 
gibi, müz gibi, öz türkçedir diye kullanmak hevesi 
duyduğu bazı kelimeleri ise, devirlerini bitirmiş, hayat
larını kaybetmiş olduklarını görerek daha sonra ken
disi de terketmiştir. 

Gökalp'ın, nazım lisanı da her nevi san'at gös
terişlerinden uzak, hatta hazan mahrum denilebile
cek bir sadelik içindedir. O vezinciliği bir milliyet me
selesi edinecek kadar ileri gitmiş ve manzumelerini 
bir kaç tanesi müstesna olmak üzere hep hece vezni 
ile yazmıştır. Bununla beraber, vezinde bu derece 
mütaassıp olmasına rağmen, nazım şekilleri bahsin
de milU Türk nazmının vahid-i kıyasisi olan dört
lüklerle şiir söylemeyi çok kere o da ihmal etmiştir. 
O kadar ki hece vezninde 6+6 nın frenk vezni ol
duğunu ve milli zevkin 6+5 i yaratmış bulunduğu
nu ehemmiyetle ileri sürdüğü halde, milli zevkin da
ha sağlam bir mirası olan "dörtlük" leri ihmal et
tiği zamanlar olması ve hazan hiç bir esasa istinat 
etmiyen fantastik şekiller kullanması dikkat edilecek 
bir noktadır. 

Ziya Gökalp'ın manzum ma-
Eserleri sal, didaktik manzume, mefkı1-

re terennümleri ve Yunus 
tarzı il.Ahilerden mürekkep şiirleri üç ayrı kitapta 
toplanıp neşrolunmuştur. Bunlar, Kızıl Elma, (İs
tanbul, 1913), Yeni hayat (İstanbul, 1918) ve Altun 
ışık isimli şiir mecmualarıdır. 

Onun bir çok ilmi, içtimai, edebi makaleleri Genç 
kalemler gibi, Milli tetebbular mecmuası gibi, 
neşriyatına iştirak ettiği veya Yeni mecmua, Küçük 
mecmua gibi bizzat neşrettiği muhtelif dergilerde 
intişar etmiştir. 

Türk medeniyeti tarihi'nin birinci kısmı, Türk 
türesi, Türkçülüğün esasları, Türkleşmek • İS• 
limlaşmak . muasırlaşmak ve Malta mektup
lan isimli eserleri de kitap halinde yayınlanmıştır. 
Bunlardan Türkçülüğün esasları ile Kızıl Elma, 
Alton ışık ve Yeni hayat isimli şiir kitapları yeni 
harflerle de basılmış bulunmaktadır. 

* 



TÜRK EDEB İYATI TARİHİ 

Türk tefe.kkürü tarihinde Zı-
Tesirleri ya Gökalp, muhiti üzerinde en 

çok tesir uyandırmış simalar
dandır. O, bir taraftan türkçülüğün tekamülü yolunda 
çalışırken bir taraftan da Türk içtimaiyatı ve Türk 
edebiyatı alanlarında devrinin alim ve sanatkarlarına 
yol göstermiş, Türkiyede muasır içtimaiyat ilmini o 
kurmuş, milli edebiyat hareketlerinin geri dönülmez 
bir cereyan halini almasında en ziyade o amil olmuş
tur. 

Büyük Türkiyat alimi Fuad Köpriilü'nün Türk 
medeniyet ve edebiyat tarihi alanlarındaki engin ça
lışmaları, hareket noktasını Ziya Gökalp'ta bulduğu 
gibi, Türk edebiyatında hece vezniyle şiirler söylemek 
ve bir kısım şiirinin ilham ve mevzularını en eski çağ
lardanberi devam edip gelen milli tarihimizden al
mak yolunda bir hareket yapan "hececi şairler" de bu 
hareketlerinde yine en · çok Zıya Gökalp tarafından 
desteklenmişlerdir. Bu bakımlardan Zıya Gökalp'i 
yirminci asır Türk edebiyatında sanatkatlara yol gös
teren ve onları peşinden sürükleyen gerçek bir münek
kit olarak karşılamak, onun Türk edebiyatı tarihinde
ki çok önemli bir cephesini tanımak demektir. 

İstanbul Üniversitesinde Zıya Gökalp tarafın
dan tesis edilen Türk içtimaiyat ilmi de yine onun 
kuvvetli tesirleriyle yeni ve değerli ilim adamları 
yetiştirmiş, eserler vermiştir. Onun, Milli tetebbu
lar mecmuasındaki <<Bir kavmin tetkikinde takip 
edilecek usul» gibi sağlam ve vazıh makalelerinin, iç
timaiyat alanında çalışanlar için bir rehber hizmeti
gördüğü aşikardır. Tıpkı bunun gibi Diyarbakır'da 
<�üçük mecmua>> da yayınlanan «Halkiyat: Ma
sallar» gibi yazıları da Türkiyedeki folklar araştırı
cıları için ayni ölçüde faydalı olmuştur. 

İstanbul Üniversitesinde Zıya Gökalp'm içtima
iyatçı görüşünü devam ettiren profesörler arasında: 
"Türk içtiuıaiyatçılan ; Ziya Gökalp" 2 "Zı· 
ya Gökalp'ın hayat ve felsefesi''3 gibi eserlerin 
müellifi ve Türkçü İ ş  mecmuası sahibi Profesör Fın· 
dıkoğlu Ziyaeddin Fahri'yi bilhassa hatırlamak la
zımdır. Göklap'ın Ahlak manzumesindeki : 

Ben sen yokuz, biz varız. 
mısraı da Türk milletini Ziya Gökalp gibi, "bölün
mez bir bütün" olarak kabul eden ateşli ve atak Türk 
idealisti. Nihal Atsız'ın Atsız mecmua, Türk sazı 
ve Orhun mecmuası gibi milliyetçi dergilerine bir 
Türkçülük sembolu olarak alınmıştır. : Ben, sen o 
yok, biz varız. 

Ancak bu mecmualarda takip edilen heyecanlı 
ve biyolojik ırkçılık zihniyetinin, Ziya Gökalpın ırk 
telakkisi ile anlaşamıyacak tarafları vardır. Hele 
Atsız ve Orhun mecmualarından örnek alarak neş
riyat yapan, fakat Atsız gibi kuvvetli bir şahsıyete 

ı Ziya Gökalp'in külliyab Fevziye A. Tansel 
tarafından toplanarak, Tarih kurumu yayınlannın 
18. kitabı olarak baııılmışbr. F evı:iye A. Tansel, Zi
ya Gökalp Külliyab - 1 Şiirleri ve halk maaallan: 
Ank. 1952. 
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sahip olmayan bazı dergılerde, Türkçülük, bizzat 
Türkçülüğe zararlı olacak bir şekilde zayıf bir duruma 
düşürülmüştür. 

Ziya Gökalp'ın bir şair ve mütefekkir olarak 
faaliyetleri, Avrupalı ve bilhassa Almanyalı Şarkı
yatçılar tarafından da büyük bir dikkatle takip edil 
miştir. 

* 

Yirminci asır Türkiyesinde, TÜRK.İYEDE TOR- gerçek bir "milli edebiyat"m 
KOLOJİ ARAŞTIR-

l b'lm . . . b MALARININ AL TIN yer eşe ı esı ıçın, u cereya-

DEVRİ VE nın ilim cephesini ele alarak 

FUAD 
KÖPRÜLÜ 

1890 -1966 

ortaya geniş ölçüde milli-ta
rihi kültür ve san'at malzemesi 
koymaya muvaffak olan ve 
Türkiyede Türkoloji çalışma

larının altın devrini kendi eserleriyle açan büyük 
Türk alimi Fuad Köpriilü'dür. 

Köprülü, Türk medeniyeti tarihi üzerinde bir 
san'atkar heyecanı ve hakiki bir alim metodu ile çalı
şaraıı:, "Türk milletlerinin edebiyat tarihi" ni başlan
gıçtan bugüne kadar ilk defa bir "bütün" halinde 
inceleyip meydana çıkarmaya muvaffak olmuştur. 

O kadar ki, bugün, edebiyat ve medeniyet tari
himize ait ölmez eserlerden örülmüş bir abidenin mi
marı olan Fuad Köprülü, yalnız Türkiyede değil, 
Türkiye dışı memleketlerde de Yurdumuzdaki Tür
koloji araştırmalarının "yorulmak bilmez kurucusu" 
hüviyetiyle tanınmaktadır. 

O, bizim edebiyat dünyamıza önce genç ve duy
gulu bir şair, bir san'atkar olarak girmiş ; sonra, ülke
mizde asırlarca ihmal edilen, gerçek bir edebiyat 
tarihçiliği kurmak için çalışmayı daha güzel ve da
ha lüzumlu bulmuştur. Bu sebepledir ki onun eser
lerinde daima derin görüşlü, sağlam metodlu bir 
alim titizliği ile birleşmiş ince ruhlu bir san'at-kAr 
zevki ve bir san'atkAr işleyişi görülür. 

Türk edebiyatı, Türk hukuku, Türk tefekkürü 
velhasıl Türk medeniyeti tarihi üzerindeki zengin 
araştırmalarına ait mevzularını seçiş ve inceleyiş
lerinde hep ayni san'atkar ruhun zevki, heyecanı ve 
milli tarihimizin karanlıklarda kalmış anı tlanna 
ışık saçabilmekten doğan asil bir hazzın ciddi ve 
ağır başlı edAsı vardır. 

Fuad Köprülü, edebiyat tarihini, büyük mede
niyet ve içtimaiyat tarihinin zengin bir şubesi 
olarak kabul etmek ve bu tarihi, medeni tarihin hare
ketleri arasında ve asla onlardan ayırdetmeden in
celemek yolundaki sağlam tarihçilik metodunun ilk 
fikirlerini değerli üstadı Ziya Gökalp'tan almıştır. 
Onun tarihçilik usullerinde "Fransız mektebi� nin 
de kuvvetli tesirleri vardır. · 

2 Paria - 1935 (fransızca) . 
a Paris - 1936 (fransızca). 
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Fakat Türk edebiyatı tarihi'ni, bu tarihin ken
di orijinal gelişmelerini ; başka diller ve başka ede
biyatlarla olan münasebetlerini ;  Türkler ar"-Sındaki 
devamlı zümre edebiyatlarıııı ve bütün bunların 
milli - içtimai hayatla olan derin bağlılıklarını mey
dana çıkarmak için takip ettiği usul, tamamiyle ken
di çalışma, araştırma ve tecrübeleri neticesinde tekA
mül etroiş ve edebiyat tarihçiliğini daima en seçme, 
en ciddi malzeme ile inşa edilen hakiki bir mimad, 
ölçülü bir san'at haline getirmiş ileri ve velud bir 
usuldür. 

Fuat KÖPRÜLO 

Hayatı; 

Fuad Köprülü XVII. asır Osmanlı İmparator
luğuna parlak bir devir yaşatmış olan Köprülüler 
sülalesine mensubdur. 4 Aralık 1890 (22 teşrinisani 
1306) da İstanbul'da doğdu. Büyük dedesi, Divan-ı 
HümAyun beylikçisi Köprülüzade Akif Bey, de
desi Bükreş sefiri Ahmed Ziyabey'dir, Babası Beyoğlu 
ikinci Ceza Başkatibliğinden emekli İsmail Fil• 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ  

Bey'dir. Mehmed Fuad Köorülü, ilk v e  orta tahsi
lini Mercan İdadisi ve A yasofya Merkez rüşdi· 
ye'sinde yapmış, 1907 - 1910 yılları arasında Mek· 
teb-i Hukuk'a devam etmişse de buradaki dersleri 
yetersiz ve hele kendi sahası için luzumsuz bulduğun
dan daha fazla vakit kaybetmemek için kendi kendini 
daha iyi yetiştirebileceğine inanarak mektebi terk 
etmiş, kendisini istediği sahada yetiştirmiştir. l 1910-
1913 yılları arasında Mercan, Kabataş, liselerinde 
daha sonra İstanbul ve Galatasaray liselerinde Türk
çe ve Edebiyat hocalıkları yapm1�tır. 

Daha küçük y�Jarında araş
tırıcı bir zihniyete sahih olan M. 
Fuad Köprülü, tarih, edebiyat, sos• 
yoloji okuyarak kendini yetiştirmiş, 
bu arada fransızca da öğrenmiştir. 
Oni.iç-ondört yaşlarında, şiir yaz. 
mağa başlamış ve hukuk talebesi 
iken de (1908 -1910  neşriyat ha
yatına atılmış, Meha.sin, Servet-i 
Fünun mecmualarında ve Tanin 
gazetesinde şiirler, edebibiyata, 
sosyolojiye tenkide dair makaleler 
yayınlamış, bu arada te'lif ve ter
ceme eserler de yazmıştır.2 

Köprülü bu sıralarda memle
ketimizde milliyet ve türkçülük fi
kirlerini, araştırmalara dayanarak 
yayma, gayesiyle kurulan Türk 
Derneği'nde, Türk yurdu Ce
nıiyeti'nde en faal bir aza olarak 
çalıştı ; Türk ocağı'nın hars hey
' etinde vazife aldı. 3 

Henüz 23 yaşında iken İstan
bul Darülfünunu'na Türk Edebi
yatı müderrisliğine tayin edilen 
Köprülü burada sahasını bulmuş
tu. Talebe ve asistanlarıyla birlikte 
ve tam bir Üniversite profesörüne 
yakışacak şekilde metodlu ve geniş 
ölçüde ilmi araştırmalara girişti. 
Hummalı bir faaliyet içinde dur
maksızın eserler vermeğe başladı. 

İlk yılda Fransız ilmi metod
larından ve daha çok şahsi araşrıt
ma ve tecrübelerinden faydalana
rak Tüı·k Edebiyatı Tarihinde 
Usul adlı mühim makalesini neş
retti, Köprülü bu yazısı ile metod
lu ve ciddi çalışmalarının temelini 
atımş oldu. 

1 Hikmet Feridun Es, Sorbon Üniversitesine 
Türk bayrağını çektiren adam, Y edigün 5 Aralık 
1939. 

2 Hayat-ı Fikriye (te'lif) Ruh-ı Siyaset ve 
Müdafa'a-i içtimaiye (dr. Gustave Le Bon'dan ter
ceme) Paris kadını (Üç perdelik komedi Henri 
Beecque'den terceme) 

Türk Yılı; Toplayan Yusuf Akçura Jst. Yeni 
Matbaa 1928 S, 36. v.d. 
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M. Fuad Köprülünün gençlik yıllan 

Köprülü hocalığı çok seviyor insan yetiştirmek
ten sonsuz zevk alıyordu. İstanbul Darülfünun'unda 
hocalık yaptığı sırada ayrıca, İlahiyat fakültesinde 
Türk Din Tarihi, ( 1923 - 29) daha sonra İstanbul'da 
Mülkiye Mektebinde ve onun devamı olan Ankara 
Siyasal Bilgiler Okullu'nda, "Siyasi Tarih", "Türk 
Müesseseler tarihi", "Türkiye Tarihi" dersleri okut
muş, .Ankara'da kurulan Dil-Tarih-Coğrafya Fakül
tesinde Ortazaman Türk Tarihi kürsüsünde dersler 
vermiştir. 

1926 - 1 929 yılları arasında (Senayi-i Nefise) 
güzd san'atlar Akademi"sin de "Medeniyet Tarihi" 
dersleri okutmuş, 1934 de İstanbul Üniversitesin
de Edebiyat fakültesi dekanlığına seçilmiştir. Köprülü 
bu vazifeleri arasında Maarif vekaletinin idari işlerin
de de bulunmuştur. 

Hocalığı kadar iyi bir teşkilatçı olan Fuad köp
rülü daha genç yaşında Türk yurdu cemiyeti, Türk 
ocağı gibi milli kuruluşlarda çalışmıştı. 1914'de Ciddi 
ilim ve ihtisas üzerine kurulan Bilgi derneği 'nin 
Türkiyat şubesinde, daha sonra Ali Emiri efendi'nin 
reisliğinde teşekkül eden Asir-ı İstaıniye ve Mil
liye tetkik Encümeni'nde umumi katiblik vazife
sini yaptı. Cumhuriyetin ilanından sonra Maarif iş
lerini düzenlemek için kurulan ilmi hey'ete seçilmiş, 

l 1 2 1  

1924 de i'roğramını bizzat hazırladığı Türkiyat Ens
titüsü'nü kurmuştur 1• 

Fuad Köprülü bu teşekküllerin neşir vasıtası olan 
mecmualar çıkarmak suretiyle de ciddi hizmetlerde 
bulunmuştur. 1915'de Milli Tetebbu'lar mecmua
sını l 925'de Türkiyat Mecmuası'nı çıkarmağa baş
lamıştır. (Bu mecmua hala Türkoloji aleminin en 
cirldi mecmuası olarak devam etmektedir) 1931 -
1939 yıllarında iki cild halinde çıkardığı Hukuk ve 
İktisad Tarihi Mecmuası, 1 936 - 1941 yılları ara
sında Müdürlüğünü yaptığı Ülkü Mecmuası, 1944 
de Ankarada çıkardığı, Türk Hukuk tarihi Dergisi 
Köprülü'nün hem kendisinin hem de etrafında topla
nan kıymetli araştırıcıların yayın vasıtan olmuştur. 
Köprülü ayrıca, daha gençlik yıllarından itibaren 
Servet-i Fünun, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Bil
gi Mecmuası, gibi mecmualarda ve muhtelif günlük 
gazetelerde de yazılar yazmış, bu arada Türk Halk 
Edebiyatı antolojisi'ni de tek başına çıkarmıştır. 
(1936) 

Köprülü'nün muhtelif mecmualarda adeta kitah 
büyüklüğündeki mühim maka leleri ; (Türk Edebi
yatı Tarihinde Usul, Türk Edebiyatında Aşık 
tarzının Menşei ve Tekamülü hakkında Bir 
tecrübe, Anadoluda İslamiyet) ve 1919 da 
basılan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 
Türk Edebiyatı Tarihi idmli eserleriyle batı dün
yasının dikkatini çekmiş, Türkoloji sahasında artık 
bir otorite olmuştu, bu sebeble daha l 923'den itiba
ren muhtelif ilim müesseseleri tarafından ilim kon-

1 grelerine davet edilmiş, memleketimizi ve üniversi
telerimizi temsil etmiştir. 

1923'de Paris'dek.i Dinler tarihi Kongresi'ne 
1925 te Rus Ulum Akademisi'ıtln 200. yılını kut
lama merasimine, 1926'da Baku'da Türkiyat, l 928'de 
Oxford'da Müsteşrikler Kongresine ( 1929) davet 
edilmiş, Londra'da Dinler tarihi, kongresine Har
kof'da Müşteşrikler kongresine milletimizi tem
silen murahhas aza olarak katılmıştır. 

Köprülü 1934 yılında da Tahrana Firdevsi'nin 
1000. ölüm yıl dönümü merasimin'e milletimizi 
temsilen murahhas olarak gönderilmiştir. 

1919 da neşredilen eseri dolayısıyla batı dünya
sının Türkoloji aleminde hakiki bir hayranlık uyan
dıran Köprülü için, İlk olarak Fransız Enstitüsü aza
sından Prof. Cl. Huart (İlk Mutasavvıflar) kitabı 
dolayısıyla : "Muhakkak ki Türkiyede değişen bir 
şey var." "Bu eser bize yeni bilgiler vermek ve 
eski bilgimizi tamamlamakla kalmıyor, tarihi 
ve edebi tenkidin en sıkı metodlarmın bu eser
deki tatbikini takdire varan bir hayretle görü
yoruz." "Eğer kendisini tıikibedenler olursa-ki 
fazlasıyla olacaktır- Bu eser bir devir açacak-ı 

d ·H • • • 
tır."2 Aynı eser dolayısıyla Bu apeşte unıversıtesı 

ı Fevziye Albdullah Tansel : Prof: Dr. Fuad 
Köprülü, Belleten cild XXX. sayı 120 Türk Tarih 
Kurumu yayınlan Ankara ve bibliyoğrafyası. 

Journal Aaiatique Ocak - Mart aayıaı, 1923. 



Türkoloj i  profesörü Nenıht Gyula'da "Onun ve 
talebesiıı.lı:o bu tarz çalışnıaları sonunda Türk 
Edebiyatı tarihi diğer nıilletlerin edebiyat ta
rihleri yalillldaki layık olduğu mevki'i işgal 
edecektir" gibi hükümlerde bulunmuştur.1 

Filhakika Fuad Köprülü değişik ve geniş coğ
rafyalardaki Türk milletlerinin edebiyat tarihlerini 
Türk tarihi gibi bir "bütün" halinde İncelemek ge
rektiğini ilk defa ileri sürmüş ve bu maksatla çalışarak 
edebiyat tarihimizin en karanlık ve yazılması en 
güç taraflarını tek başına yazmaya muvaffak olmuş
tur. Onun "Türk Edebiyatı Tarihi" isimli bu eseri de 
Türkoloji dünyasında kuvvetli akisler uyandırmış ; 
Avrupa ilmi, onun çalışmaları karşısındaki hayranlı
ğını ifade için adeta yeni bir fırsata kavuşmuştur. Bu 
arada Viyana İ limler akademisi azasından Prof. F. 
Kraelitz'in bir makalesinden aldığımız şu cümleler 
bilhassa dikkate değer hükümler taşımaktadır : 

"Bu eser Adriyatik sahillerinden Çin hudut
larına kadar uzanan geniş bir sahadaki Türk 
cinslerinin unıumi edebiyat tarihidir.'', "Bu eser 
yalnız mütetebbi ve ilimler için değil, bu eski 
milletlerin kültürü ile yakından ilgilenen herkes 
için en lüzl!mlu bir rehber hizmetini görecek
tir.'' 2 

Rus alimi Gordelevsky de "Türk edebiyatının 
dönüm noktası" adiyle yazdığı bir makalede onun 
için şu sözleri söylemişti : 

"Köprülüzade muhakkak ki yeni Türkiye
nin en n:ıühiın sin:ıalanndan biridir." "Şark ve 
garp kültürlerinin mücessem timsali olan Köp
rülü, ışığa can atan yeni Türkiyeyi milletler 
arası kongrelerde başariyle temsil ediyor.", 
"Onun ince ve parlak bir usluba malik olan 
eserleri mevzularının yeniliği ile dikkati çek
tikten başka yalnız Türkiye için değil Avrupa 
ilimcileri için de büyük bir kıymeti haizdir.'' 
"Hem şair, hem cemaatçi muharrir, hem aiiın 
olan Köprülüzade herzanıan ve her yerde vata
nını seven ve ona imin eden bir insan sıfatiyle 
çalışmaktadır.'' a 

Avrupalı alimlerin Fuad Köprülü ve onun eser
leri hakkında yazdıkları müteaddit makalelerden seçti
ğimiz bu parçalar, Köprülünün Tiırk ilmine dünya 
ilmi nazarında nasıl övünülecek bir mevki kazandır
mış olduğunun kuvvetli delilleridir. Nitekim Avrupa 
ilim aleminin Fuad Köprülüye karşı duyduğu bu 
hayranlık onun birbirini kovalayan makale ve eser
leri dolayısiyle gittikçe ziyadeleşmiş ve batı ilminin 
büyük teşekkülleri Köprülüyü kendi aralarında ve 
kendi ilmi teşkilatlarına mensup bir alim olarak gör
meği bir zevk edinmişlerdir : 

1 92 5  yılında Avrupada Şark ilimleriyle uğraşan 
akademilerin en büyüğü olan "Şura cumhuriyetleri 
birliği ilimler akademisi" ne içinde şu cümleler bu-

2 
Köı-ösı csoma Archivum. N .  4 1 924. 
l\forr. B. il, 1-2 .  1923 . 1 925. S. 1 67. 
Azerbeycanı tetkik ve tetebbu eden cemiye

tin ihban ;  S. 2 
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lunan bir rapor verilmiştir : "Bu alimin araştırma
ları sayesinde İstanbulda bugünkü filolojik ilim
lerin istediği derecede yüksek, ilmi bir mekte
bin)emelleri atılmıştır.'' "Köprülüzade'nin araş
tırmaları ile Türkiyat ilmi gerek tarih, gerek 
lisaniyat bakımından eskisi ile ölçülemiyecek 
derecede yükselmiştir. Bundan dolayıdır ki aşa
ğıda imzalarını koyanlar, Profösör Kıöprülüza
de'nin ilimler akademisi muhabir azalığına se
çilmesini hakkiyle istemektedir.'' 

Köprülüden evvel Türkoloji alanının en büyük 
otoritesi olan Prof. Barthold1un da imzasını taşıyan 
bu rapor üzerine Köprülüye bu şerefli azalığın dip
loması gönderilmiştir. 

1 927 de ise Heidelberg Üniversitesi ona fahri 
Felsefe doktorluğu unvanını vermiş ve bu doktorlu
ğa ait diplomaya şu cümleler yazılmıştır: "İstanbul
da fevkalade temeyyüz etmiş ilim ve eserle
riyle eski Türk edebiyat ve kültür tarihini yeni 
ve sağlam esaslara dayandıran ve Türkiyede 
Şarkiyat araştırmalarının yorulmak bilmez ku
rucusu Kıöprülüzide Mehmed Fuad Beye fel
sefe fakültesi, doktorluk piyesini fahri olarak 
vermiştir." 

Köprülü 1 934 te Macar ilim cemiyetinin fahri 
azalığına seçilmiş, 1 937 de yüzüncü kuruluş yılını 
kutlayan Atina üniversitesinden fahri doktorluk 
payesi almıştır. 

Köprülü 1934 de Sorbonne Üniversitesi tarafın
dan Konferans vermek için davet edild i. Osmanlı 
İmparatorluğunun kuruluşu hakkında verdiği üç 
konferans 1 935'de Paris'de Fransızca olarak basıldı. 
1 939 da ayni Üniversite tarafından kendisine, millet
ler arası birkaç alim için yaptığı büyük bir törende 
Üniversitenin� şeref direğine-tarihte ilk d efa- Türk 

Fuad Köprülü'ye Sorbonda doktorluk payeıi 
verilirken 
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bayrağını çekerek Fahri Doktorluk diploması veril
miştir. 

Orata çağlardanberi büyük bir titizlikle ancak 
dünyanın en büyük alimlerine verilen bu diploma 
sunulurken ona bu ilim rütbesinin ananevi beyaz kür
kü'de törenle giydirilmiştir.1 

"Köprülü bu hadise için : 
"Bu benim ilim hayatımın en değerli mükafatı 

oldu. Sorbonne'un üstünde Türk Bayrağı dalga
lanırken Üniversite'ye Fransız Cumhur reisi 
girmişti. Kendilerine beni Türk atinıi diye tak-

Köııriilii�ii.n_ bir karikaturıı .{()emaJ Jll_adirt 

O gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün 
Ucu kültür gibi ardınca sürünsün yürüsün 

dim ettiler. Elimi sıktı gayet nazikane tebrik 
etti. Bilcümle milletler arası sahadaki akisler 
takdirler, insanı çalışmak daha büyük işler 
daha büyük muvaffakıyetler yaratmak için ide
ti arkasından iten bir siik olur." diyor.2 

Fuad Köprülü 1 935 yılı üniversite talebeleri 
arasında (sağında Ali Nihad Tarlan) 

(solunda Cağferoğlu Ahmed bey) 

1 Les Nouvelles Literaires. 2 Mart 1940. 
2 Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ikinci 

baskı Önsöz 1 966 Ank. Not 1 0, Hikmet Feridun Es. 
Sorbonne Üniversitesine Türk bayraiını çektiren 
adam Yedigün. 5 Aralık 1 939. 
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Yabancı memleketlerin birçokları Köprülü'yü 
muhabir azalığa ve şeref azalıklarına seçmişlerdir. 3 

l 939'dan sonra Macar İlimler Akademisi muha
bir azalığına seçildi. l 947'de Amerika şark cemiyeti 
(American Oriyantal Society) tarafından şeref üye
liği verildi. Fuad Köprülü Ford vakfının ve Harvart 
Üniversitesinin müşterek proğramı icabınca Türk 
tarih ve edebiyatı üzerinde araştırmalarda bulunmak 
üzere Amerika'ya davet edildi. 13 Eylül 1958 de git
tiği Amerika'da 10 ay müddetle tetkiklerde bulunmuş 
Harvart'da Colombia Üniversitesine bağlı Yakın ve 
Orta-Şark dilleri Enstitüsünde konferanslar vermiş 
kendisine Amerika Tarih Cemiyeti tarafından şeref 
üyeliği verilmiştir. 1 964'de Macar sefaretinde tertip
lenen bir törenle Macar Sefiri İnıre Kutas vasıta
sıyla şeref üyeliği diploması verilmiştir. Köprülü 
yine 1964 yılında Londra'daki Şark ve Afrika ted-
kikleri mektebinin muhabir azalığına seçilmiştir. 

Memleketimizde 4 Mart 1939 da tedris hayatı
nın 25. yılı jübilesi yapılmış, eserleri hakkında bib
lioğrafyalar yazılmış altmışıncı doğum günü müna
sebetiyle iki Armağan baalmıştır.4 

--

F. Köprülü'nün son resimlerinden biri 
Yahya Kemal müzesinde hatıra defterine 

tahassüslerini yazarken 

=-

3 Fevziye A. Tansel Prof. Fuad Köprülü Ank. 
1966. 

4 Fevziye A. Tansel, Prof. Dr. Fuad Köprülü 
Belleten XXX. Sayı 120, S. 631, 
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Prof. Fuad Köprülü 1 933 'de Ordinaryus Profe
sörlüğe yükselmiş, 1935'de siyasi hayata atılmış, Kars'
dan Millet vekili seçilmiş, bununla beraber İstanbul 
ve Ankara Üniversiteleri:ıdeki derslerine 1 943'e kadar 
devam etmiştir. Bu sırada yazdığı siyasi makaleler 
yüzünden C.H.P. den ihrac edildi. 1 946'da üç arkadaşı 
ile birlikte D.P. yı kurdu ( 1 946)  1 950'de Dış işleri 
bakanlığına seçildi. Muvaffakıyetli bir siyasi çalışma
dan sonra bu partiden de ayrılarak, bir müddet'de 
Hürriyet Partisi ile çalıştı. 1 96 l 'de Hür demokrat 
partiyi kurdu ise de partisinin 1 962 de savcılık tarafın
dan kapatılması üzerine siyasi hayattan çekildi. 

* 
Yazı hayatına ölümüne kadar devam eden Köp

rülü, geçirdiği bir trafik kazasında kırılan kalça kemiği
nin yaptığı ihtilat neticesinde 28 Haziran l 966'da 
İstanbul'da "Balta limanı hastahanesi"nde vefat et
miş, Çenberlitaşta Köprülü mesçit'ine bitişik aile kab
ristanında babası Faiz Köprülü'nün kabrine defnedil
mi�tir. 

J: 

F. Köprülü'nün Mezarı 

Gerek siyftsi hayatında gerek 
Şahsiyeti ilmi hayatında son derecede 

dürüst ve açık sözlü olan F. 
Köprülü keskin zekası sayesinde her muhit ! çabuk 
intibak eden, hoşsohbetliği ve nüktedanlığı dolayı
sıyla da çok sevilen ve aranan bir insandı. İlmin, &iya
setin, san'atın kaprislere, ahlaki zaaflara alet edilme
mesi lazım geldiğine samimiyetle inanmıştı. bunun 
içinde hayatı boyunca bu fikrin mücadelesini yaptı. 
İnsan gücünün üstünde sabır ve metanet sahibi idi. 
Sonsuz çalışkanlığını da eserleri ile ispat etmiştir. 
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İl.mi ve Edebi şaheiyeti : 

Türk edebiyatında Fuad Köprülü önce Fecr-i 
Ati toplantısına mensup bir şair ve bir edebiyat mü
nekkidi çehresiyle görünmüştür. Onun ilk şiirleri daha 
çok Servet-i Fünun tarzında bir söyleyişle terennüm 
edilmişlerdir. Ve daha ilk tenkidi yazılarında, Türk 
edebiyatını içtimai ihtiyaçlara cevap verir, ileri ve 
mütekamil bir edebiyat haline getirebilmek gayesiyle 
ileri sürülmüş kuvvetli fikirler vardır. 

Fecr-i Ati topluluğunda çalıştığı sıralarda Köp
rülü, önce Selanikten seslenen yeni lisan ve milli ede
biyat cereyanlarının Türk dili ve edebiyatını tabii 
inkişafından uzaklaştıracak ve onu şerefli bir tarih 
boyunca elde ettiği çeşitli servetlerden mahrum 
bırakacak mahiyette gördüğü acele ve müfrit hareket
lerini hassas bir itirazla karşılaşmış, fakat asla müteaas
sıp olmıyan bu itirazlardan sonra, yeni cereyanın 
Türk dili ve edebiyatı için faydalı taraflarını seçerek 
belirtmek yolunda en bilgili ve en salahiyetli bir çalış
ma ile Milli edebiyat cereyaıu'na kuvvetle İştirak 
etmiştir. 

Köprülünün hece vezniyle ve milli nazım şekil
leriyle terennüm ettiği şiirler, onun, Servet-i Fünun 
söyleyişinden milli terennümlere doğru sür'atli bir 
geçiş yaptığının ilk güzel ve zeykli örn.ekleridir. 1 

Bir tarafdan edebiyatın tamamiyle içtimai bir 
mahsul oluşu hakkındaki tetkike dayanan telakki
leri Türk edebiyatı tarihi ti.lerindeki zengin araştır
maları neticesinde Fuad Köprülü kısa bir zamanda 
"Milli edebiyat cereyiinın"ın en faydalı ve salahi
yetli bir unsuru olmuştur. Bilhassa 1 9 1 7 - 1 9 1 9 yıiları 
arasında muhtelif mecmua ve gazetelerde intişar eden 
makaleleri ile milli edebiyat hareketlerinin fikri ve ilmi 
taraflarını desteklemeğe çalışmış, Türk tarihinin ve Türk 
edebiyatı tarihinin birçok milli kıymetlerini sağlam 
araştırmalarla seçip belirterek, devrinin genç san'atkar-

)arına milli edebiyata doğru açık ve aydınlık bir yol 

Köprülü'nün Fecr-i ati devrine ait şiirlerin· 
de birazda Haşim tesiri bulmak mümkündür. Örnek: 

Hep Gölge 
Gecenin ruhuma mühtez, mübhem 
Serpilen girye-i ezlamıyle 
Duruyorken müteellim tenha 
Cevf-i eşgafına ezhar-ı elem 

* * *  
Gömülen leyle-i hülyada senin 
A rarım handeni sevdalarını . . .  
Bulamam . . .  sonra peritan Ü hazin 
Ruhumun sevgili hülyalarını 

* * *  
Bir derin makber-i nisyana gömer, 

Kaçarım ... uPk-ı melalimde bile 
Hep tevali edecek matemler . . .  

* * *  
Gece ...  hep gölge seraser gölge . . .  
Leylin ezlal-i elem-darıyle 
Kaldı senden de bu muğber gölge. 
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göstermeğe muvaffak olmuştur. Onun "Bugünkü 
edebiyat" isimli eserini teşkil eden "Milli edebiyat 
meseleleri" başlıklı bir seri makalesi ; Türk edebiya
tının milli-içtimai bir edebiyat olabilmesi yolunda 
gayretli çalışmalarının bilgi, seziş, fikir ve heyecan 
unsurlarıyla örülmüş kuvvetli verimlerdir. 

Akıncı Türküleri 

Tuna boyal rmıda sıra serviler 
Tan yeli estikçe sessiz ağlarmış ; 
Gül bahçelerinde 'baykuşlar öter . . •  
Şu viranelikler eski bağlarmış 1 

* * *  
Namaz-gah bir otluk; kalmamış taşu 
Çemenlerden akan, 'kanlı gözyaşı .•• 
Orda bir güzel var, çatılımış ,kaşı ; 
Ak alnına kara çatkı bağlarmış 1 

Kırık minareden duyulmaz ezan . . •  
Hep ocaklar sönmüş devrilmiş kazan. 
Bir inilti duydum sandım bir ozan ; 
Sesime ses veren karlı dağlarmış 1 

* * *  
Söğüd dallarında hasta serçeler 
Eski akın destanını heceler . .. 
Tuna ağlıyormuş bazı geceler:  
Göğsünde kefensiz şehidi er varmış 1 

* * *  
Bozulan bağların üzümü ac!; 
Asi köle kesmiş eski haracı ; 
Yine yedi kral giymişler tacı 
Şahin yuvasını 'kargalar sarmış 1 

* * *  
Haydi eski ozan, al sazı ele, 
Düşmanlar içine düşsün velvele. 
De ·ki : Hor bakmayın bu du rgun sele;  
O,  yetmiş bir  'kavme akın çrkarmış. 

Eski tarz şiiri de denemit olan Köprülü'nün Rubai"
lerinden Örnekler: 

Aşkından ölünce inhiraf eylemeyiz 
Billah muvahhidiz hilaf eyleyemeyiz 
Cebril-i Emin olsa eğer rehberimiz 
Her Kabe-i hüsnü biz tavaf eylemeyiz. 

2 
Gördüm şeb-i hicranını çeşmanında 
Efsane-i vaslı la"li-i handanında 
Mansur olurum zülfüne ber-dar olsam 
Tek haşrolayım yarin deh-i dermanında 

3 

La'l-i lehine taze gülistan mı desem 
Çeşmanına çeşme-sar-ı mestan mı desem 
Vechinde bütün nukuş-ı sevda meknuz 
Ey büt sana deyr-i büt-perestan mı desem. 
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Köprülünün Türk dili meselesi hakkındaki fi
kirleri de çok müsbet esaslara dayanıyordu. Daha 
Yeni Lisancılar zamanındaki dil atağına bile itiraz 
etmişti. Ancak yeni lisancılar'ın kelime katliamına 
girmeyip Türkçe'ye tam bir istiklal verileceği prensip
lerini öğrenince bu makul harekete hatta iştirak etmiş
ti. 

zaman ilerleyip Türk dili ve Edebiyatı üzerinde 
tam bir otorite olduğu vakit başlayan Yeni dil hare
ketleri'ne de fiilen katılmadı. Tıbkı Yahya Kemal 
gibi Hüseyin Cahid gibi yeni Türkçecilik hareketle
rinin dışında, hatta karşısında kaldı ; ve bu hareketin 
doğru olmayan taraflarını ilmi , yazılarla anlatmaya 
çalıştı. Uydurma Türkçe'ye hız verildiği zamanlar 
buna şiddetle karşı çıkdı. Bu husustaki fikirlerini önce 
2 Nisan 1 942 de Anayasa hakkındaki hükumet sorusu
na verdiği cevap yazısında belirtti. 

Köprülü'ye göre ; Okuyup yazma bilen halk ara
sına kadar ve asırlarca kullanılmış kelimelerin yerine 
yeni kelimeler uydurulması dcğru değildi. Asırlarca 
işlene işlene son şeklini almış olan Türkçemiz Arab
çadan, da acemceden de ileri bir medeni dil olmuştur 
diyor. Bir ilim ve edebiyat dili haline gelmiş olan Türk
çemizi kendi tabii inkişaf istikametınde bırakmak İcab 
ettiğini, muhtelif yazılanyle anlatmaya çalışıyordu 2• 
ölümüne kadar da bu mücadeleye devam etti. 

Türk ilmine bunca şerefler kazandıran Fuad 
Köprülü, bütün bu zaferlerini, bir milli Türk edebi
yatı ve bir beynelmilel Türk ilmi meydana getirebil
mek için giriştiği azimli mefkure yolunda yılmadan, 
yorulmadan ve heyecanla çalışarak elde etmiş bu
lunmaktadır. 

Gerçekten Köprülünün yalnız isimlerini say
makla sayfalar dolacak derecede, gerek sayı, gerek 
keyfiyet bakımından olgun ve dolgun eserlerini teş
kil eden bilgi malzemesi ve bu malzemenin hayret 
verici bir şekilde tefrik ve terkibi, bir tek ömrün
milli ve ilmi bir heyecan duymaksızın- başarabile
ceği işlerden değildir. Bu sebeple Nouvelles Litte
raires'in bir anketine verdiği cevapta "Memleketi
m.in ekseri münevverleri gibi ben de milliyet
perverinı." diyen Köprülü için Gordelevsky'in "Köp
rülü zade, her zaman ve her yerde vatanını seven 
ve ona iman eden bir insan sıfatiyle ·çalışmış
tır." Cümlesi, her bakımdan dikkate değer bir cüm
ledir. 

Fuad Köprülü bugün, başardığı işlerin en büyü
ğü olan "Büyük Türk edebiyatı tarihi"ni -bilinen 
taraflarını anahatlarıniyle karanlıkta kalmış tarafla
rını da kuvvetle aydınlatarak- geniş ve çeşitli tetkik-

2 Fuad Köprülü, Dil meselesi Vatan G. 1/Xl/1945, 
İlim Politika aleti Vatan G. 
30/X/1 949. 
Düzme Devlet dili nasıl yapıldı 
Vatan 30/X/1949. 

Bu hususta daha başka bilgiler için Bkz. 
Emin Bayrakdaroğlu, Fuad Köprülü ve Türk 

dili Meydan dergisi 2/Vll/1966. 
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ler halinde yazmış ve meydana koymuş bulunmaktadır. 
Onun Türk edebiyatı tarihi, ana hatlariyle baş

langıçtan XIV inci asır sonuna kadar "Türk edebi
yatı tarihi" isimli eserinde, geri kalan kısımları da 
"Yeni Türk" dergisinde yayınlanan "Anadoluda 
Türk dili ve edebiyatının tekamülüne umumi bir ba
kış" isimli makalelerinde ve fransızca İslam ansikl°'" 
pcdisindeki "Türk edebiyatı" maddesinde mevcuttur. 

Aynı konu üzerinde geniş tafsilat veren bütün
leyici araştırmaları ise burada sayılamıyacak kadar 
çok sayıdaki Türk dili ve edebiyatı tarihine ait müs
takıl eser ve makalelerindedir. 

Fuad Köprülü ilmi ve fikri makale ve ese�leriy
le bir taraftan milli edebiyat akl�lanna zengin mal
zeme ve kuvvet verirken bir taraftan da tesis ettiği 
gerçek Türk ilimciliğinin genişlemesi için kendisini 
takip edecek ilim araştırıcılarına geniş ufuklar gös
termeğc muvaffak olmuştur. Türk tarihi, Türk hu
kuk tarihi, Türk tasavvuf edebiyatı ve Türk halk ede
biyatı tarihi, üzerindeki eserlerinde hep aynı yetiş: 

tirici hususiyetler vardır : 
Onun eserlerinin en dikkate değer bir tarafı da 

kendisini takip edeceklere işlenecek mevzuları bü
yük bir vuzuhla haber verişidir. Köprülü, bir pro
fesör olarak da eşsiz bir yetiştiricidir. Onunla birlikte 
çalışmak talihine erenler, ciddi ilmin yollarını bütün 
incelikleri ve sarıcı zevki ile �avramakta güçlük çek
mezler. Öğreticiliğinde talebesine de şahsi ve yüksek 
eserler kazandıran bir tılısım vardır. 

Köprülüde seçmiş olduğu vazife sahasında oku
mak bir ihtiras, yazmak bir sanattır. "Okumak tenbel 
işidir. Güç olan yazmaktır." diyen büyük alim oku
mayı da yazmayı da en küçük lüzumlu noktayı gözden 
kaçırmayan hususi ve sağlam bir sezişle, ileri bir 
ilim zekası ve kuvvetli bir metodla başarmıştır. 

Brüksel Üniversitesi Türkoloji Profesörü Paul 
Wittek'in söylediği gibi "Onun Marmara sahilinde
ki kuleye benzer köşkünde bir fikri kuvvet ve irfan 
hazinesi toplanmıştır." "Bu çalışma dairesini hiç bir 
ziyaretçi derin bir alaka duymadan ve zengin bir bil
gi yüklenmeden terketmiş değildir."! 

Köprülü, her biri bir ömür mahsülü sayılabile
cek ölçüdeki zengin bilgi malzemeRiyle yüklü eseı
lerinden mühim bir kısmını Milletvekili olarak siya
si hayata atıldıktan sonra yazmıştır. "Türk dili ve 
edebiyatı hakkında araştırmalar", Barthold'u ta• 
mamlamak için yazılan "İslim medeniyeti Tarihi'', 
"Türk saz şairleri antolojisi"2 başta "Azeri ede· 
biyatı'', "Çağatay edebiyatı'', "Aruz", "Bay• 
rak'', "Biki" maddeleri olmak üzere 1941 - 1950 
yılları arasında türkçe İslam ansiklopedisine yazdığı 
70'i mütecaviz eşsiz derecede zengin, kıymetli ve 
büyük maddeler, Türk tarih kurumu "Belleten" inde 
yine her biri büyük bir eser mahiyetindeki makaleleri 

Turkische ·Post,, 3 Ağustos 1 947. 
2 Bu eserin, saz şairlerimiz hakkında verdiği 

esaslı bilgi ile çok kıymetli bir etüd mahsulü olan 
lugatçe kısmına bilhassa dikkat edilmelidir, 
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ve bunlar arasında "Anadolu Selçukluları tari
hinin yerli kaynaklan" isimli büyük etüd, Sor
bonne'da verdiği konferanslardan müteşekkil Les 
Origines de L'Enıpire Ottonıan, isimli fransızca 
eseri, ikinci Türk tarih kongresinde okunan "Orta 
zaman Türk hukuki müesseseleri" ; Türkiyat 
mecmuasında, Türk hukuk ve iktisat tarihi mecmua
sında, Ankara Türk hukuk enstitüsü mecmuasında, 
Vakıflar dergisinçle intişar eden çeşitli makaleleri hep 
bu çağlarda yazılmış ve yayınlanmışlardır. 

Eserleri 

* 

Fuad Köprülü'nün Türkiyenin 
en kıymetli ilim ve san'at rru:c
mualarında bu mecmuaları de

ğerlendirerek neşredilen, birçoğu büyük bir eser hac
minde olan çok sayıda makalelerinin hepsini saymağa 
ve sıralamaya sayfalar müsaid değildir. Biz ancak 
büyük alimin mühim ve müstakil eserleriyle o ölçüde 
büyük ve orijinal makalelerinden bazılarının bir 
listesini verebileceğiz.3 
Türk edebiyatı tarihinde usul : Bilgi mecmuası. 1913. 
Türk edebiyatının menşei : Milli tetcbbular mec. 1916. 
Türk edebiyatında aşık tarzının menşei ve tekamülü : 
M.T. 1915 .  
Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (İs. 1919) .  
Türk edebiyatının Ermeni edebiyatı üzerindeki te
sirleri (Edebiyat Fakültesi mec. 1922) . 
Anadolu tarih-i dinisi hakkında tetebbuat (Almanca 
1922) . 
Türkiya tarihi : İstanbul - 1923. 
Bugünkü edebiyat : İstanbul - 1924. 
Türk edebiyatı tarihi : (İstanbul - 1926) . 
Azeri edebiyatına ait tetkikler. (Baku - 1926) . 
Gevheri : (Monografi) (İ�tanbul - 1929) . 
Kayıkcı Kul Msutafa ve Genç Osman hikayesi : İs
tanbul - 1930) . 
Erzurumlu Emrah : (Monografi) (İstanbul - 1929) . 
XVI'ncı asır sonuna kadar Türk saz şairleri : 1930. 
Divan edebiyatı antolojisi : (İstanbul - 1931 ) .  
Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar : (İstanbul 
- 1934) . 
Türk halk edebiyatı antolojisi : (İstanbul - 1936) .  
Les Origines d e  L'Empire Ottoman (Paris - 1935) . 
Influence de ChamanİFme Turca - Mongol (Fran
sızca) (İstanbul - 1929) . 
Orta zaman Türk hukuki müesseseleri : (İstanbul -
1937) . 
Türk saz şairleri antolojisi : (İstanbul - 1940). 
İslam medeniyeti tarihi (Barthold - Köprülü) (İs
tanbul - 1940) . 

s Şerif Hulusi Sayman: Köprülünün Yazılan 
için Bibliyografya 1 9 1 3  - 1 934 lst. l935. 

Aynı müellifin ikinci defa çıkardığı bibliyograf
ya 1912  - 1940 yıllarındaki yazılarını ihtiva eder. 
Köprülü'nün diğer eserleri için bkz. Prof. Dr. Fuad 
Köprülü, Fevziye A. Tansel Belleten XXX ve bibli
yografyası. Ank. 1 966. 
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Türkiyat Mecmuası : (İstanbul - 1 925 - 1930). 
Bu mecmuadaki en mühim makaleleri : Meddahlar, 
Lı'.'ıtfi Paşa, Oğuz etnolojisine ait notlar, Anadolu bey
likleri tarihine ait notlar, Bektaşilik. 
Türk hukuk ve iktisat tarihi mecmuası ( 1931 - 1939). 
Bu mecmuadaki en mühim makaleleri : Bizans mü
esse�elerinin Osmanlı müesseselerine tesiri hakkında 
bazı mülahazalar; Eski Türk unvanlarına ait notlar; 
orta zaman Türk devletlerinde : Hukuki semboller
deki motifler. 
Vakıf müesseselerinin hukuki mahiyeti ve tarihi te
kamiilü : (Vakıflar dergisi 1942) . 

Türk Dili ve tarihi hakkında araştırmalar, Doğu
munun 60. yıl dönümünü kutlamak için çıkarılmış
tır. Toplayanlar H. Eren T. Halasi-kun Türk tarih 
kurumu yayınları Ank. 1950. 

Namık Kemal, RMan Müdafanamesi (İslamiyet ve 
Maarif) Ord. Prof. Fuad Köprülü Milli Kül
tür yayınları (dini Kültür serisi Ank. 1962 

Türk saz şairleri, il. XVII Asır saz şairleri, Milli Kül-
tür yayınlan, Türk dili ve edebiyatı serisi No 2 
Ank. 1 962 

Türk sazşairleri - III XVIII asır. Milli yayınları ya
yınlan 3 Ank. 1962 

Türk sazşairleri iV. XIX. asır sazşairleri Milli kültür 
yayınlan Ank. 1964 

Türk sazşairleri V. XIX. asır sazşairleri Milli kültür 
yayınları Ank. 1 965 

Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar ikinci basım. 
Diyanet işleri başkanlığı yayınlan. Ank. 1966 

Üçüncü baskısı ilave notlarla Orhan Köprülü ta
rafından yapılmıştır. Diyanet İşleri Yayınları Ank. 1976 

"Bu baskının önsözünde oğlu Orhan Föprülü ta
mamlayıcı biblioğrafik bilgiler vermiştir." 

Memleketimizin ilim, fikir, siyaset hayatında çok 
mühim yeri olan Köprülü'nün biyografisi hakkında 
almanca Brockhaus ansiklopedisinde, rusça Rus 
edebiyatı ansiklopedisinde, Fransızca jean Deny, 
Voiıı: de Turqui Les Novellef! No 907 2 Mart 1940 
bilgiler vardır. Jean Deny'nin bu küçük fakat kuvvetli 
biyografi Köprülüyü en iyi anlatan yazılardan. tercüme :  
Peyami Erman bir ankete cevab. Ülkü me C.C. XVI 

Bir Amerikan ilim adamı olan George T. Park 
Köprülü'nün şahsiyeti eserleri ve tekmil bibliyograf
yasını toplayan 432 sahife tutarında bir doktora tezi 
yapmıştır. (Bu eser hakkında bkz. Köprülü hakkında 
ihmal edilmeyecek bir eser : Orhan Köprülü, Türk 
Kültürü sayı 176 Haziran 1977) .  
Türkiyede :  lbnü'l Emin Mahmud Kemal İnal Son 
asır Türk şiirlerinden. 111 İst. 1 932 
Hocalık hayatının 25. yıldönümü münasebetiyle bası
lan broşür. İst. 1 939 
Prof. Fuad Köprülü, Belleten cild XXX sayı 120 Fev
ziye A. Tansel. Ank. 1966 bilgiler vardır. 

1 Fuad Köprülü'nün buraya alamadığımız eserleri 
hakkında Fevziye A. Tansel'in Prof. Dr. Fuad Köp
rülü; Belleten cilt XXX sayı 120 deki yazısına bakı
qız. 
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Şurası muhakkaktır ki Fuad Köprülü Katip Çe
lebi'den beri dünya ölçüsünde büyük alim yetiştiremi
yen Türk ilminin bu hazin husranını kendi gayretiyle 
ve fazlasiyle gidermeğe muvaffak olmuştur. Onun 
tarihi araştırmaları, buluş ve sezişleri yanında, günün 
sanat, edebiyat ve fikir hareketleri hakkındaki, kuv
vetli görüşleri ve yol gösterici yazıları dolayısiyle 
KöprülUyü yalnız bir tarih ve içtimaiyat alimi olarak 
değil, Ziya Gökalptan sonra, edebi hayatımızın daha 
geniş ölçüde, ciddi ve büyük bir "nıünekkid"i olarak 
tanımamız lazımdır . .  

Her halde mensup olduğu sülalenin, ülkeler fet
heden vezirlerinden üç asır sonra, yeni Köprülü, Türk 
kültür tarihine "ilim ülkelerinin fatihi" olarak yer
leşmiştir. 

* 

MİLLi EDEBİYAT CERE
YANINDA HİTABET 

EDEBİYATI 
ve 

Yirminci asır Türkiye
sinde milliyetçilik çalış
malarının içtimai bir 
hareket ve edebi bir ce-

Hamdullah Suphi reyan halini almasında 
bu hareketlere merkez-

Tanrıöver lik yapmış olan Türk-
1886-1966 ocakları'nın büyük bir 

u vazife gördükleri mu-
hakkaktır. Ocaklarda vazife · alan Türk ediplerinden 
bir kısmı gençtik üzerinde yazılariyle müessir olu
yorlarken diğer bir kısmı da kuvvetli söz söyleyişleriy
le aynı milli heyecanı ale\l-Iendirmek ve yaymak için 

ı 11' "· 

Hamdullah Suphi Tannöver 

çalışıyorlardı. Ziya Gökalp'ın sessiz ve sakin musa
habeleri yanında Mehıned Emin'in ve daha bazı 
Ocaklıların gür ve tannan bir sesle Türk milliyetçi
liği için konuşup, türkçülük heyecanını terennüm 
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eden şiirler okudukları duyuluyordu. Fakat Türko
cağının yetiştirdiği hatipler içinde hayatının büyük 
bir kısmını ocak çalışmalarına hasreden ve kudretli 
hitabet kabiliyetiyle bir çok gençleri türkçülüğün sih
rine süriikliyen, hizmeti unutulmaz sanatkar, Ham
dullah Suphi Tanrıöver'dir. 

(Hamdullah Suphi yetiştirdiği fikir ve sanat a
damlariyle tanınmış bir ailenin çocuğudur. Büyük 
babası, Tanzimat devrinin edebiyat ve devlet adam
larından Abdurrahman Sami paşa, babası yine 
aynı devir tarihçilerinden ve yine muhtelif nazırlık
larda bulunmuş, Suphi paşa'dır. Tanzimat ediple
rinden Sami Paşazade Sezai Bey Hamdullah Sup
hinin amcaları arasındadır. 

Hamdullah Suphi, 1886 da İstanbulda doğmuş, 
Nümune-i Terakki mektebinde ve Galatasaray Sul
tanisinde okumuştur. Lise tahsili çağlarında büyük 
Türk şairlerinden en çok Namık Kemal'i sevmiş, 
hatta çocukluk yaşlarında Namık Kemal için şiirler 
yazmıştı. 1 908 inkılabını takip eden yıllarda Ham
dullah Suphi bir taraftan Fecr-i ati toplantısına işti
rak etmiş ve bu zümre arasında önce bir şair olarak 
tanınmıştır. Diğer taraftan, muallimlik mesleğine 
atılmış, Ayasofya rüştiyesinde, İstanbul "Darü'l mual
limin" inde muallimlik yapmıştır. 

1912 yılında 766 numaralı aza olarak Türkoca• 
ğı'na intisap eden Hamdullah Suphi, bir taraftan 
Ocak idare heyeti reisi, bir taraftan da canlı ve ateşli 
hitabeleriyle bu Ocakta gelişen Türk milliyetperver
liğinin gür ve temiz sesi olmuştur. Ocak reisliğini 20 
yıl müddetle ve başarı ile idare eden hatip, bir aralık 
İstanbul Darülfünununda "İslam-Türk sanayi-i nefi
sesi" müderrisliğine getirilmiştir. Daha sonra Meclis-i 
Mebusanda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısında Saruhan Milletvekili olarak bulunmuş, 
Maarif Vekili olmuş, Büyük zaferden sonra ise İstan
buldan Milletvekili seçilerek yeniden Maarif Vekil
liğine getirilmiştir. Hamdullah Suphi 1 946 ya kadar 
on üç yıl boyunca Bükreş sefirliğinde bulunduktan 
sonra, 1 946 da yeniden İstanbul Millet vekilliğine 
seçilmiş, 10 Haziran 1966 da vefat etmiştir. 

Edebi hayata vatan ve millet sevgisi heyecan
lariyle terennüm edilmiş, güzel ve imanlı şiirlerle atı
lan Hamdullah Suphinin bu ilk şiirleri önce Sezai 
Bey tarafından Pariste ve İstanbulda çıkarılan "Şu
ray-ı Ümmet" gazetesinde, daha sonra, Musavver 
Muhit ve Servet-i Fünun mecmualarında intişar 
etmiştir. Fakat onun milliyetçilik ve milli edebiyat 
'.ereyanına en büyük hizmeti Türkocağındaki verim-
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l i  v e  enerjik çalışmalariyle olmuştur. İstanbul Türk
ocağında toplanan gençlere : 

"Aziz Ocaklı, milletinin tarihinden bir vazife 
aldın ve birbirinden daha yüksek tepelere doğru 
yepyeni bir resul dünya ve imaniyle çıkıyorsun. 
Genç kalbine büyük bir aşk sünUh etmiştir. 
Sen, Türk vatanı üstünde aşkın tlınsalisin, aş· 
km yani arzın tanıdığı en büyük, en yaratıcı 
kuvvetin timsalisin. Yokuşları tırmandıkça, uf
kun genişledikçe unutulmuş bir alemi hayran 
gözlerinle tekrar buluyorsun." 

Aziz Ocaklı, sen Türkün gören gözü, duyan 
kulağı, uyanık vicdanısm !" 
gibi haykırışlarla hitap eden Hamdullah Suphi, Türk 
gençlerine, Türklük uğrunda daima yükselen bir 
"Dağ yolu"nda bulunduklarını haber veriyordu. Dai
ma gür, ahenkli ve tannan bir sesle konuşan Ham
dullah Suphi milli edebiyat cereyanının belki en hare
ketli ve en heyecanlı ediplerinden biriydi. Berrak, 
çekici ve inandırıcı söyleyişleriyle 1 9 1 2  - 1 920 yılları 
arasındaki milli heyecanın dili ve kalbi oluyor, genç
ler üzerinde kuvvetli tesirler bırakıyordu. 

Türkocaklarında söylediği hitabelerden toplan
mış eserini "Dağ yolu" adıyle 1 928 de ve ikinci cildi
ni 1 931 de yayınladı. Yine milli heyecanla süslenmiş 
ve muhtelif mecmua ve gazetelerde yayınlanmış ma
kalelerinden meydana gelen diğer bir eserini de "Güne 
bakan" adıyle 1929 da neşretti. Bu kitaplarda top
lanan yazılar, tarihe gizlenen Türkü, yaşayan Türke 
tanıtmak ve Türk gençliğine Türk milletinin hürri
yeti ve saadeti için çalışmak yolunda kuvvetli tel
kinler ve örneklerle süslü ve milli edebiyatımızın gür 
sesli yazıları arasındadır. 

Hamdullah Suphinin Cumhuriyet yıllarındaki ha
yatı daha çok idari ve siyasi vazifelerle geçmiştir. 
Bu arada onun bir nevi siyaset edebiyatı denilebile
cek ölçüde ve Türk milletinin komşulariyle olan si
yasi - tarihi münasebetlerini aydınlatacak mahiyet
te, tetkike ve iyi görüşlere dayanan ve 1 946 yılında 
Vatan gazetesinde neşrolunan bir kısım "konuşma
lar"ı da önemle hatırlanmalıdır. 

İslam birliğinin geçirdiği safhalar", "Sovyet re
jimi", "Arap birliği hakkında tarihi mütalaalar ve 
bizim görüşlerimiz" gibi başlıklar taşıyan bu konuş
malar, onun siyasi hayatı boyunca da tam bir milli
yetçi görüşüyle çalıştığının kıymetli ve kuvvetli delil
lerindendir. Hamdullah Suphi, ölümüne kadar Müs
lüman Türk milletinin vicdani terbiyesi ve sol cereyan
lara karşı Türk milliyetçiliğinin müdafaası mevzu
ları üzerinde heyecanla çalışmı�tır. 
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SAN'AT ve ŞEKİL MİLLİYETÇİLİGİ 
EDEBİYATTA MİLLi KÜLTtl'R, MİLLİ MEVZULAR VE HECE VEZNİ CERYANI 

İşte bütün bu hadiselerin ve bu şahsıyetlerin kuv
vetli tesirleriyle ; bilhassa 1914 - 1920 yılları arasın
da eser veren genç Türk şair ve ediplerinin, akılları
nın erdiği, güç ve bilgilerinin yettiği nisbette ve hep 
birden, "milli" karakteri haiz yazılar yazdıkları gö
rüldü. Ancak bu yazıların her bakımdan "milli" ve
ya "milliyetçi" sayılabilecek olanlarını bu yıllarda 
da yine, Mehmed Eınin gibi, Ziya Gökalp gibi, 
Ahmed Hikmet, Ömer Seyfeddin ve Fuad Köp
rülü gibi milli edebiyat cereyanını ötedenberi bir 
bilgi ve bir ülkü ile hazırlayan veya hazırlamakta 
olan şahsıyetler veriyordu. Yeni yetişen gençler İse, 
pek azı müstesna olmak üzere, milli edebiyatı daha 
çok bir "hece vezni meselesi" gibi karşılamış ve yeni 
cereyana ancak sade bir türkçe ile ve hece vezniyle 
yazmak suretiyle katılabilmişlerdir. 

Gerçekten bu çağlarda edebiyat hayatına atılan 
gençler arasında "milli edebiyat"ın ne çeşit bir ede
biyat olması gerektiğine dair berrak bir fikir mevcut 
değildi. Kimi gençler milli olmayı yalnız sade lisan
la yazmaktan ibaret sanıyorlar, kimisi hece ile şiir 
söylemeği milli olmak için yeter bir hareket olarak 
kabul ediyordu. Miliiyetçilikte daha müfrit olan bir 
kısım gençler ise milli elmayı Öz türkçecilikle ifade
ye çalışıyorlardı .  Bununla beraber hem sade türkçe 
ile hem de hece vezniyle söylemiş oldukları halde 
Mehmed Emin'in şiirleri örnek tutulmuyor; genç 
şairler arasında daha çok Riza Tevfik'in halk şiirin
den naklettiği hisli ve ahenkli şiirler seviliyordu. Aynı 
gençler, milli duygularını, milli kültürlerini daha 
çok Ziya Gökalp'dan alıyor, fakat gerek Mehmed 
Emin'in, gerek Ziya Gökalp'ın bir türlü "şiir" olamıyan 
söyleyişlerinden "şiir"e geçebilmek için de bilhassa 
büyük şair Yahya Kemalin musahabelerinden fay
dalanıyorlardı. Yine aynı yıllarda milli edebiyatın 
milli kültüre ve milli ülküye dayanan en kuvvetli mü
dafaasını da "Milli edebiyat meseleleri,, başlıklı 
makaleleriyle Fuad Köprülü yapıyordu. 

Genç kalemler mecmuasının "Yeni lisan" id
diası da müfrit bir iddia olmasına rağmen, hatta bel
ki de sırf bu ifratı yüzünden, yeni edebiyat üzerinde 
kuvvetli bir tesir bırakıyordu. Türk edebiyatında bil
hassa 1914 yıllarından itibaren, Servet-i Fünun lisa-

nından süratle uzaklaşan ve gittikçe daha sade, da
ha tabii bir kıvama ulaşan canlı ve temiz bir Türk 
dili yerleşmeğe başlıyordu. 

Bu dil temizliği Fec-i ati toplantmnı Servet-i 
Fünun lisaniyle yapan san'atkarlarda bile sade dile 
doğru süratli bir ilerleyiş zevki uyandırmıştı. O ka
dar ki bu yıllar türkçesinin en güzel eserlerini ve sa
de dil cereyanının en zevkli tekamülünü ilk yazıla
rını Servet-i Fünun - Fecr-i ati dili ile yazmış olan 
bu sanatkarların yazılarında görmek mümkün olu
yordu. Başta Refik Halid olmak üzere Yakup Kadri 
gibi, Fuad Köprülü ve Ahmed Haşim gibi Fecr-i ati 
edipleri kısa bir zamanda ve bizzat kendi lisanların
da hakiki bir tasfiye yapmaya muvaffak olmuşlardı. 
Bilhassa Refik Halid, içinde yetiştiği "eski İstanbul 
ailesi"nin güzel türkçesini, genç yaşta dolaştığı Ana
dolunun zengin halk lehçesiyle ve muv·0Jfakıyetle bir 
leştirerek yirminci asır Türkiyesinde örnek bir Türk 
dili yaratabilmek başarısına ulaşmıştı. 

Refik Halid'den başka yeni lisan iddiasını or
taya atan Ömer Seyfeddin'in İstanbula gelerek Ziya 
Gökalp tarafından 1917 de kurulan "Yeni mec
mua" neşriyatına iştirak etmesi de sade dil ve milli 
edebiyat cereyanı için hakiki bir kuvvet olmuştu. Bu 
mecmuada Refik Halid'in Türk edebiyatında Ana
dolunun belki de ilk ve en güzel "Memleket hildi
yeleri"ni yazması : Ömer Seyfeddinin bilhassa milli 
tarihimizden aldığı mevzularla ve milliyetçi bir ina
nışla hikayeler kaleme alması, milli edebiyat cereya
nının hiç şüphesiz en müspet taraflarındandı. 

Buna mukabil Fecr-i ati toplantısına yetişemi
yen veya iştirak etmiyen daha genç sanatkarlar ; bil
hassa ilk eserlerini aruzla yazmış ve bu veznin zev
kini almış bulunan genç şairler, en çok Ziya Gökalp'ın 
telkinleriyle hareket ederek, aruzdan heceye doğru 
topyekun bir akın yapmış ve bu akın bütün zayıf ve 
sakat taraflarına rağmen edebiyat tarihimizde hakiki 
bir "akım" olmuştu. 

Bu mühim cereyanın en sakat tarafı, genç şair
lerin büyük bir ekseriyetle "milli edebiyat''ı ancak 
bir vezin ve biraz da şekil meselesi diye kabul etme
ğe müsait bir durumda oluşları ve mevzuun ruhuna 
nüfuz edebilecek bir derinliğe ulaşamayışlarıydı. 
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Gerçekten· devrin genç şairlerini bu eksik anla
yışa sevkeden bazı mühim ve tarihi sebepler vardı : 
Bir kere Türk edebiyatı tarihinde milliyetçilik cere
yanı ötedenberi ve pek haklı olarak bir "dil milliyet
çiliği" halinde gelenekleşmiş ; son zamanlarda da dil 
milliyetçiliğine ilaveten bir "vezin milliyetçiliği" te
zahür etmişti. Edebiyatın her şeye rağmen halk hayat 
ve ihtiyaçlarından malzeme almayışı, Türk tarihinin 
ve tarihi Türk adet ve geleneklerinin edebi hayatta 
layık olduğu mevkii bulmayışlan, ötedenberi İslamcı 
ve Osmanlıcı bir zihniyetle hareket eden Türk top
luluğunda milli özellikleri kµvvetle belirtecek sebep
lerin çok az oluşu, edebiyatta milliliğin iyi anlaşılmama
sını hazırlayan amiller arasında idi. 

Edebiyatta milliliği koyu bir türkçülük mahiye
tinde görmek ve göstermek istiyen idealist Türkçüler 
ise, muhitlerinde her şeye rağmen kendilerine ayak 
uyduracak ölçüde, milli kültürle hatta sadece kül
türle inücehhez bir edipler kafilesi bulamıyorlardı.  
Bunun diğer mühim bir sebebi de genç şairlere yol 
gösteren ve göstermekte olan Türkçü alim ve mütefek
kirlerin "sanat cephesi" bakımından zayıf olmaları 
ve gençliğe örnek olabilecek ölçüde yüksek değerli 
"edebi eser" veremeyişleriydi. Bu tarihlerde Servet-i 
Fünunculann kendilerini ancak kullandıkları dil ve 
aruz vezni bakımından müdafaa edebilecek bir durum
da olmaları da Servet-i Fünuncularla mücadeleye 
girişen "milli edebiyat rehberleri'� Türk şiirinin 
mutlaka hece ile söylenilmesi icabet:tiğine dair ileri 
sözler söyletmiş ve bu rehberler zafer kazanmak için 
en radikal bir şekilde hareket etmek lüzumuna kuv-
vetle inanmışlardı. • a· 

1917 de kurulan ve milli edcliiyat cereyanında 
gerçek bir rol oynayan "Yeni mecmua" da Ziya 
Gökalp ;  gerek Servet-i Fünun türkçesine, gerek bu 
edebiyatın bir Türk vezni değil fakat bir Türk aru
zu haline getirmeğe ba5ladığı zengin ve ahenkli a
ruz veznine büyük bir cesaretle hücum etmekten 
çekinmemişti : 

"Aruz" sizin olsun "hece" bizimdir. 
Halkın söylediği türkçe bizimdir. 
"Leyi" sizin "şeb" sizin "gece" bizimdir. 
Değildir bir miina üç ada muhtaç. 

Bunun içindir ki bir taraftan teknik gerilikler 
ve siyasi beceriksizlikler yüzünden kaybedilen savaş
ların yarattığı milli ıztıraplarla, öte yandan ilim yolu 
ile kazanılan ve gittikçe aydınlanan "milli tarih"in 
yüreklere iman ve ferahlık veren övünçleriyle türlü 
sarsıntılar ve heyecanlar geçirmekte olan genç Türk 
gönülleri milli olan herşeyi "en güzel" bulmaya el
verişli bir ruhla hece veznine sarılmış ve milli kültür
leri en çok bu kadarına yettiği için hatta milli edebi
yatı bir "milli vezin edebiyatı" sanacak kadar, hece 
vezniyle söylemiş olmayı milli eser vermiş olmak 
manasında anlamışlardı. 

Halbuki yeni edebiyat nazariyecilerinin Türk 
edebiyatında görmek istedikleri "milli malzeme" sa
dece hece vezninden ibaret değildi ; 2 Eylül - 1917 
tarihli "Milli vezin" makalesinde Fuad Köprülü 
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"Milli edebiyat cereyanı"nın alması lazım gelen ha
kiki çehreyi kuvvetli. çizgilerle belirtmişti : 

"Milli edebiyat cereyanı yalnız bir "vezin" ya
hut sadece bir "şekil meselesinden ibaret değildir. 
Milli hayatın bütün unsurlarında, hukukta, ahlakta, 
iktisadiyatta, bediiyatta birbirleriyle hemahenk ola
rak yapılması şiddetle icabeden geniş bir inkılap, 
çok büyük bir "terkip" vardır ki milli vezin ve milli 
edebiyat meselesi de işte bu terkibin küçük bir par
çasından ibarettir." denilen bu makalede milli vez
nin aruza karşı muvaffak olmasının ne münasebetle 
İstenildiği de sarahatle haber veriliyordu. Fuad Köp
rülü'ye göre "Her milletin vezni, onun ruhundaki 
manevi ahengin harici bir ölçüsü" idi. Bu, her lisa
nın kendi bünyesinden ve kendi hususiyetlerinden 
çıkan bir ölçüydü. Bu sebeple milli Türk edebiyatı
nın vezni de pek tabii olarak Türk dilinin kendi mu
sikisinden doğan hece vezni olmak lazımdı. O kadar 
ki, aruzun bütün saltanatına rağmen bir milli zevk 
mahsulu olan hece vezni halk türkülerinde, koşma 
ve destanlarda hele muazzam ve milli bir "tekke ede
biyatı" yaratmış olan Türk dervişleri arasında asır
lardanberi kuvvetle yaşatılmakta idi. 

Bütün bu düşünceler o çağlarda aruza karşı hiç 
şüphesiz kuvvetli bir hücum mahiyeti taşıyordu. 
Ancak; hece vezni, Türk dilinin Arab, Acem dilleri
ni hele aruz veznini tanımadan evvekli kendi özel 
musikisinden doğmuştu. Halbuki kat'i olarak on 
birinci asırdan beri Türk edebiyatı aruz vezniyle de 
eser vermeğe başlamış ve gerek arap - acem dille
rinin, gerek bilhassa aruz vezninin Türk dili musiki
si üzerinde inkar edilmez tesirleri oluşmuştu. Bilhas
sa kendi müsavi ölçüdeki açık ve kapalı hecelerine 
ilaveten, pek belirli bir "uzun hece" kazanmış olan 
türkçenin hele Türkiye türkçesi olarak dokuz yüz 
yıl süren inkişafı neticesinde artık yeni türkçe, için
den arap ve acem kaideleri çıkanlsa dahi, eski türk
çenin ahenginden çok daha ileri ve zengin bir ahen
ge sahip olmuştu. Türk dilini bilhassa büyük ve mü
nevver şairler elinde bu ahenge kavuşturan amille
rin en başında, -sade nazımda değil- nesirde bile 
gizli bir aruz halinde yaşayan ve yaşatılan' "aruz vez
ni" bulunuyordu. Aruz vezni, bu uzun yılları kap
layan Türk edebiyatı tarihi süresince işlene işlene 
artık bir Türk vezni olmasa bile muhakkak ki bir Türk 
aruzu olmuş, tamamiyle millileşmişti. Bu sebeplerlc
dir ki Türk edebiyatının millileşmesi demek, asla hece 
vezni demek değildi. Netekim bu hakikati bu ölçüde 
sarih olmamakla beraber, Avrupadan almış olduğu 
zengin ve kıymetli "sanat terbiyesi" dolayısiyle büyük 
şair Yahya Kemal mükemmellen görmüş ve milli 
edebiyatı dahi yalnız şiir ve sanat değeri ile ölçmeği 
tercih ettiği için - Yeni mecmuanın kapatılışından 
sonra, kültür hayatımızda onun yerini tutan - Dergih 
dergisinde vezinlere dair yazdığı makalelerle mey
dana koymaya çalışmıştı1 • Yahya Kemal'e göre Türk 
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edebiyatında bir hece - aruz mücadelesi çıkarmaya 
lüzum yoktu. Edebiyatımızda hece vezni de, aruz 
vezni de asırlardan beri yanyana, hiç çarpışmadan 
kardeşçe yaşamışlardı. "Aruz ve hece iki kardeş ne
hir, Fırat ve Dicle gibi yanyana akıyorlar, sonra bir
birlerine kavuşuyorlar, milletin hafızası olan umma
na karıııyorlardı." 

Yahya Kemal, bu vezin münakaşaları içinde bil
hassa "şiir"in kayboluşuna üzülüyor ve pek haklı 
olarak "On, on beş sene sonra yeni Türk edebiyatı 
tamamiyle belirirse münekkitler bu ihtilafımızı bizim 
şiire biganeliğimizin bir farikası gibi 2:ikredecek" 
diyordu. Yahya Kemale göre vezin ancak bir "alet"di. 
Sanatta hedef, "şiir söylemek" di. Fakat devrin da
vası, şiir söylemekten evvel mutlaka bir milli edebi
yatın temelini atmak hedefini tutuyordu. Hatta bu 
devir, ne divan şairleripi ne de Servet-i Fünunculan 
"milli" sayıyordu, bunun için tabiatiyle bu eski şair
lerin kullandığı "saz"ı da reddetmek zorunda bulu
nuyordu. Maksat, gerek halk şiirinde, gerek tekke ede
biyatında asırlarca yaşatılan hece veznini yalnız bu 
edebiyatlara mahsus bir vezin olmaktan yücelterek 
Türk münevverlerinin de iltifat edecekleri bir vezin 
haline getirmekti ve her yeni iddia, �ndini kabul 
ettirmek için, kendisinden evvelkini şiddetle yıkmak 
temayülünde olduğundan milli edebiyat rehberleri 
de yine pek tabii olarak aruz veznine hücum etmeği 
o devir için lüzumlu görüyorlardı. O kadar ki Fuad 
Köprülü davayı, Avrupalı bir usulle muhakeme ederek: 
"Hayatta daima iki zıd cereyan olabilir; bunlar
dan hangisinin daha kuvvetli ve istikbal üzerin
de nufuzlu olduğunu anlamak için ikisi de ayrı 
ayrı ölçülür ; hangisi mütezaid bir silsile takip 
ediyorsa, istikbalde hikim olacak mutlaka 
Odur." "Dün denilecek kadar yakın bir mazide 
hece vezniyle yazılan eserler aruzla yazılanlara 
ııisbetle yüzde bir ııisbetinde idi. Halbuki beş 
altı senedenberi bu ııisbet tezayüd ede ede bu
gün en aşağı yüzde kırka çıktı." "Muarızlar 
istedikleri kadar bağırmakta serbesttirler, mil· 
li vezin, yani milli edebiyatın galebesi, yarın 
için artık içtinap kabul etmez bir zarurettir." 

Hadiseler vezin meselesinde söz söyliyenler için
den bilhassa bu iki büyük üstadı tamamiyle haklı 
çıkardı. Fuad Köprülünün tahmini doğru çıkarak, 
kısa bir zaman sonra hece vezni aruza karşı kahir 
bir galebe kazandı. Fakat gittikçe güzelleşen ve bir 
Türk aruzu olmakta çok ileri hamleler y;ıpan aruz 
veznini Türk şiir zevkinden uzaklaştıram,adı. Aynı 
hadiseler bu aruz üzerinde büyük bir zevkle işliyen 
Yahya Kemali de haklı çıkardılar ve hece vezninin 
büyük bir cereyan halini aldığı bu çağlarda uzun yıl
lar hemen sadece "vezin" terennüm edildi, fakat 
"Yahya Kemal'in istediği şiir" söylenemedi. 

Hece vezninin 1914- 1921 yılları arasında git
tikçe artan ve bir cereyan halini alan hakimiyeti faali
yetlerine iştirak edenler muhtelif edebi zümrelere men
suptu. Bunlardan Mehmed Emin ve Ziya Gökalp 
gerek hece vezninin, gerek milli edebiyat hareketleri-
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nin ülkücü simalarıydı. İlk şiirlerini aruzla söylemiş 
olan ve şiirde Fecr-i ati zümresine mensup bulunan 
Fuad Köprülü de şimdi hece ile, sade lisanla ve milli 
şekiller, milli mevzularla güzel şiirler terennüm edi
yordu. Çok geçmeden hece cereyanına Servet-i Fünun
culardan Celal Sahir de kuvvetle iştirak etti. "Genç 
kalemler" (ıareketinin çalışkan kurucuları, Ömer 
Seyfeddin ve Ali Canip de hece ile şiirler söylemeğe 
başladılar. 

Fakat gerek bu yılların muhtelif gazete ve mec
mualarında, gerek milli edebiyat cereyanının organı 
olan "Yeni mecmua" da gerek ve bilhassa 1920 yıl
larında bir hece vezni hareketi yapmak gayesiyle 
yayınlanan ve Celal Sahir tarafından ayda bir defa 
neşredilen Birinci kitap, İkinci kitap .. Sekizinci kitap 
isimli şiir-nesir-hikaye-tiyatro eserlerinden mürekkep 
"Kitaplar" da hece vezniyle şiirler söyliyerek bu ce
reyana hep birden hız veren genç şairler, sayı bakı
mından daha mühim bir yekıln tutuyorlardı. Bu şair
lerin de mühim bir kısmı şiire daha önce "aruz" la 
başlarrıış, hatta aruz vezniyle başarılı manzumeler ve 
kitaplar neşretmiş fakat sonra heceye dönerek, edebi
yat tarihimizde hececilikle şöhret kazanmışlardı. Her 
ne şekilde olursa olsun bu yıllarda hece vezniyle şiir 
yazmayı bir cereyan haline getiren şairler ve bunların 
en mühimleri, isimlerini alfabeye göre sıraladığımız 
şu eski ve yeni imzalardı : 

Ahmed Hamdi, Ali Canib, Ali Hasan (Ali 
Mümtaz), Celal Sihir, Cemil Sena, Emin Receb, 
Enis Behiç, Ertuğrul Emin, Faruk Nafiz, Fuad 
Köprülü, Halide Nusret, Halid Fahri, İbrahim 
Alaeddin, İdris Sabih, İhsan Mukbil, Mehmed 
Emin, Necmeddin Halil, Orhan Seyfi, Ömer 
Seyfeddin, Rıza Tevfik, Sabiha Nurunnisa, Saib 
Mualla, Suad Salih, Şükufe Nihal, Vali Nured· 
din, Yusuf Ziya, Ziya Gökalp •• 

Gfü ülüyor ki bu yıllarda hece vezni için müşte
reken çalışan Türk şairleri hiç bir ilmi kıymeti ol
mıyan bazı tasniflerde gösterdiği gibi sadece "Beş 
hececi" den ibaret değildi. Bütün bu yukarıda say
dığımız isimler, on dokuzuncu asrın son yıllarından 
başlayarak yimiinci asrın ilk yirmi yılına kadar su
ren ve bilhassa 1914 - 1 920 arasında bir cereyan hali
ni alan hece vezni hareketlerine ekseriya, hep bir
den iştirak etmiş şairlcrdh . Enis Behiç, Faruk Nafiz, 
Halid Fahri, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya imzalan, hece 
vezni cereyanına ne zaman iştirak etmişlerse, Aka 
Gündüz, (Enis Avni), Ali Canib, Ali Mumtaz, Celal 
Sahir, Fuad Köprülü� Halide Nusret, İbrahim Alaed
din, Necmeddin Halil, Ömer Seyfeddin ve Vala Nu
reddin de aşağı yukarı aynı yıllarda katılmış ve hizmet 
etmişlerdir. Esasen bu böyle olmasaydı şiirde ancak 
bir tanesi 1 hakkiyle muvaffak olan bu beş imzanın 
Türkiyede bir hece vezni cereyanı yapabilmesi el
bette mümkün değildi.2 

Faruk Nafiz. 
2 Gerçe, Şair Yusuf Ziya da neşrettiği Hece

nin on şairi isimli bir eserle bu sayıyı iki misline 
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Fakat bütün bu şerefli, değerli veya tanınmış 
isimlere rı.ğmen, Türk edebiyatı ve bilhassa Türk 
şiiri bu yıllarda ve bu imzalar elinde, yüksek bir mil
li değer kazanmak şöyle dursun, yüksek bir edebi değer 
de kazanmış sayılamaz. Bütün bu imzaların Türk 
dilinin sadeleşmesi, güzelleşmesi ve Türk şiirinde 
hece vezninin kökleşmesi yolunda çok büyük bir rol 
oynadıkları ve aynı ölçüde büyük ve tarihi bir hiz
met gördükleri muhakkaktır. Bu böyle olduğu halde 
yine bir takım tarihi. ve içtimai sebepler dolayısiyle 
bu devrin "milli edebiyatı" bize beklenen terennüm� 
leri verebilmekten uzak kalmış, Bilhassa Fuad Köp
rülü'nün tarif ettiği "milli hayatın bütün unsurlarında, 
hukukta, ahlakta, iktisadiyatta, bediiyatta birbir
leriyle hemahc:nk olan" tam manasiyle milli kültür 
malzemesiyle yüklü ve milli il)tiyaçlara cevap veren 
bir edebiyat kıvamına ulaşamamıştır. Bu imzalardan 
bir kısmı, ancak, Türkiye coğrafyasında daha hakiki 
ve daha enerjik bir milli hava yaratan "Kurtuluş sa
vaşı" ndan sonra kendilerinden beklenen eserleri, az 
çok verebilmişlerdir. Cumhuriyetten evvelki "milli 
edebiyat cereyanı"nın sanat değeri bakımından böy
le ileri eserler veremeyişinin sebebi mesela şiirde genç 
sanatkarların "hece vezni" gibi yeni bir sazla söyle
meği ve bu yeni saza ses vermeğe çalışmalarından 
doğan bir "başlangıç devri" nde bulunmaktan ibaret 
değildir. Bu hadisenin daha mühi� sebebini önce 
içinde yaşanılan içtimai - tarihi hftdiselerin Türk 
topluluğu arasında yarattığı buJrranlı ve marazi 
havada aramak lazımdır: Gerçekten bu çağlarda; 
bütün bu milli kalkınma duygul�ına· rağmen; mem
lekette hala "içtimai inan" bakı,mmdan mütereddit 
ve hasta bir rüzgar dalgalanıyordu; İstibdat yıkılmış, 
fakat Meşrutiyet beklenen saadeti getirmemişti. Balkan 
savaşının kaybedildiği elim günler; onun ardından 
gelen şanlı bir Çanakkale müdafaasına rağmen, Türk 
milletinin büyük bir imparatorluğu kaybetmekte ol
duğu ve kaybettiği bu yıllar, milli gururu kıracak, 
milli huzuru sarsacak sayısız olaylarla dolu bu çağlar 
içinde Türk edebiyatının hatta bir milli edebiyat oluş 
bakımından dahi canlı ve imanlı bir hayat ve sanat 
hamlesi yapabilmesi güçtü. 

Yalnız edebi hayatta değil, bu hasta çağlarda 
bilhassa Türk edebiyatına merkezlik yapan İstanbul 
çevresinde ileri bir hassasiyet hüküm sürüyor, in
sanlar, şuurlarından ziyade gönülleriyle yaşıyan · bir 
çehre takınıyorlardı. Edebiyatta Servet-i Fünundan 
kalma elem ve ölüm mevzularından hoşlanılıyor; ve
rem edebiyatı, solgun ve sönük varlıklardan zevk al
ma itiyadı genişliyordu. İster aruzla, ister hece ile 
olsun, yazılan şiirlerin mühim bir ekseriyeti aşk, ız
tırap ve kısmen de arzu ve ihtiras şiirleriydi. En çok 
sevilen şairler, en güzel, en ince, en duygulu "aşk şiir
leri" yazanlardı. Hatta bu şiirler, gerçekten güzel 
olmasalar bile, memleketin mühim bir çoğunluğu 
onları güzel bulmakta tereddüt etmiyordu. Genç kız-

çıkarmıftır. Fakat hece vezni cereyanını ittirak eden
leri bu tekil indi fikirlerle ölçüye vurmak, için biç 
bir ciddi ıebep yoktur. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

!arın, delikanlıların şiir defterleri, milli şiirlerden zi
yade Rıza Tevfiğin, Orhan Seyfinin, Faruk Nafizin 
hisli aşk şiirleriyle dolup taşıyordu. Büyük aşk ve ıztı
rap şairi Fuzuli bile yeni Türk tarihinde belki en çok 
bu çağlarda sevilmişti. Bu devrin en çok zevk alınan 
romanları da "Eylül" gibi, "ölmüş bir kadının evrak-ı 
metrukesi" gibi, "Zavallı Necdet" gibi mühim bir 
kısmı yarı popüler, aşk, ölüm ve elem romanlarıydı. 
İlk defa 1 920 -22 de tefrika ve neşredilen "Çalıkuşu" 
nun birdenbire çok büyük bir sevgi ve rağbet görmesi 
ise, bu güzel Türk romanının yüksek bir edebi 
kıymet taşımasından başka aynı zamanda bu devrin 
marazi romantizmini en gönül doldurucu bir kuvvetle 
tatmin etmesinden ileri geliyordu. Velhasıl bu yıllar 
Türk edebiyatının hemen hemen merkezi olan İstan
bulda adeta on sekizinci asır sonu Avrupasının has
talıklı havası hüküm sürüyor ; geniş ölçüde romantik 
bir rüzgar esiyordu. 

Bu yılların dikkat edilecek diğer bir özelliği de 
ister milli edebiyat cereyanına katılmış olsun, ister 
bu cereyanın dışında bulunsun, devrin hikaye ve ro
man sanatkarlarının hececi şairlere nisbetle çok da
ha kuvvetli eserler vermeleridir. Hikaye ve roman 
edebiyatı bu yıllarda Ömer Seyfeddin gibi, Refik Ha
lid gibi, Halide Edip, Yakup Kadri, Reşad Nuri gibi 
her biri ayrı bir değer olan kuvvetli sanatkarlar elin
dedir. Hele aruzla terennüm edilen ve aruzla teren
nüm edildiği için milli edebiyat cereyanının dışında 
sanılan Türk şiiri Mehmed Akif gibi, Ahmed Haşim 
gibi, Yahya Kemal gibi çok büyük şairler yetiştirmiştir. 

Buna mukabil hece ile söylenilen şiirler bu bü
yüklerin eserleriyle ölçülemiyecek kadar zayıf bir du
rumdadır ki, bunun belli başlı sebeplerinden biri de 
hececi şairlerin büyük bir ekseriyetle ya çok genç, ya
hut ta böyle bir cereyanı başaramıyacak kadar az 
kültürlü olmalarıdır. 

Bu şairler, ne kendilerine yol gösteren Ziya Gök
alp'ın ne de eserlerine kültür malzemesi hazırlayan 
Fuad Köprülü'nün ülkü ve kültür anlayış ve sevi
yesinde bulunuyorlardı. Onların milli edebiyat cere
yanına daha ileri bir kıymet kazandıramayışları milli 
edebiyatı bir vezin ve şekil meselesi olarak kabul et
meleri kadar başkalarına söylenecek sözleri de olma
ması yüzündendi. O kadar ki, bu şairler, büyük bir 
ekseriyetle, okudukları ve tetkik ettiklerini değil, an
cak Ziya Gökalp gibi, Yahya Kemal gibi büyük bilgi 
ve fikir hazinelerinden işitip alabildiklerini yazıyor
lardı. 

Bu devrin bir kısım genç şairlerine, Türk mille
tinin kendi varlığını korumak maksadıyle giriştiği 
muazzam ve enerjik Kurtuluş savaşı bile yeter de
recede bir milli iman havası verememiş unların mü
him bir kısmı İstanbulda, Anadolunun dertleıinden 
uzak ve kendi "Aşk şiirleri" ile baş başa kalmışlardı. 

Fakat işte bu aşk şiirleriyle haşhaşa kalan şair
lerdir ki hece veznini en çok onlar işlemiş, bol ölçüde 
sade dile, her türlü tasannu hevesinden uzak, hatta 
çok kere -romantikler gibi- kendi maceralarını teren
nüm eden şiirler söylemişlerdir. 
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Yine bu sebeplerle olmalıdır ki bu devrin şiirin
de milli ve tarihi mevzu ve heyecanlar da büyük bir 
yer tutmaktad�r. :Milli ve tarihi mevzular, daha zi
yade bu yılların hikaye ve romanlarında göze çarpı
yor. Ahmed Hikmet'in "Çağlayanlar" mı teşkil eden 
milli iman dolu hikaye ve nesirleri, Ömer Seyfeddinin, 
Türk-Osmanlı tarihinden alınmış - konularla işlediği 
destani hikayeleri, başta Refik Halid olmak üzere, 
Fahri Celal, Reşad Nuri hatta Yakup Kadri ve Halide 
Edip gibi mevzularını İstanbul ve Anadolunun milli 
ve mahalli hayatından alan değerli ediplerin eserleri 
aynı yılların hece ile söylenen şiirleriyle ölçülemiye
cek kadar millidir. 

Ma'mafih Milli Edebiyat Cereyanının şairleri 
arasında, eski ve yeni çağların hatıra ve heyecanlarıy
la şiirler söyleyen ba'zı şairlere de rastlanmaktadır. 

* 

Enis Behiç Koryürek 
1891-1949 

Askeri Doktor Behiç be
yin oğludur. tık tahsilini 
Selanik ve Üsküb ida-
dilerinde lise tahsilini 

İstanbul lisesinde yaptı. 1 Ç 13'de Mekteb-i Mülkiye'den 
mezun oldu. tık şiirlerini de bu sıralarda yazdı. Hari
ciye, Adliye ve İktisad vekaletlerinde oldukça mühim 

Enis Behiç Koryürek. 

vazifelerde bulundu. 1 9 1 6  da Budapeşte başşehbender
liği refakatine verildi, burada Ahıned Hikınet Müf
tüoğlu ile tanıştı. Yedi sene Macaristan'da kaldıktan 
sonra 1 922'de yurda döndü. 1946 ya kadar muhtelif 
memurluklarda bulundu. 1 946'da Demokrat parti'den 
Zonguldak Millet vekili adaylığını koymak için vazi
fesinden ayrıldı. Vefatına kadar geçen üç senesini, 
tasavvuf heyecanları içinde geçirdi 1• 

* 

Şair bu tarihden sonra kendisini ruhlar ale
mine vermiş, XVII. asrın ikinci yansında yafayan 
Mevlevi şeyhlerinden Çedikçi Süleyman Çele'hi'nin 
ruhu ile tanışmış onun verdiği ilhamlarla yazdığı 
şiirler Varidat-ı Süleyman, - Çedikçi Süleyman Çelebi 
ruhundan ilha�lar ölümünden biraz Önce basbrıl
mıştır. 
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Şairliğinin ilk yıllarında Ser
Edebi Şahsiyeti vct-i Fünun tesirinde ve aruz-

la şiirler yazmağa başlayan 
Enis Behiç asıl şahsiyetini Ziya Gökalp'in tavsiyesi 
ile hece vezni ile yazdığı şiirlerinde bulmuştur. Şair
liğinin en kuvvetli devresi, eski çağların hatıra ve he
yecanlarıyla örülmüş olan milli kahramanane şiir 
!erini yazdığı devredir. Balkan felaketi dolayısiyle 
duyduğu milli elemlerle aruz vezniyle vatan için mer
siyeler yazmıştır. Hatta bir aralık bu vezni alaturka 
musikinin usulleri ile birleştirmeğe çalışmıştı. Fakat 
şiire ,,milli heyecanla giren bu san'atkar, kısa bir za
manda hece cereyanına katılmış ve hece ile de yine 
milli-destani neşideler söylemiştir. 

Milli Neşide'den 

Biz kimleriz ? Biz Altaydan gelen erleriz. 
"Çanılıbel"de uğuldarız ;  coşar gürleriz 
Biz öyle bir milletiz ki ezeldenberi 

Hak yolunda yalın kılıç hep seferberiz. 
* * *  

Yürüyoruz ;  başımızda "ay-yıldız"ım:ız, 
Genç, ihtiyar, kadın, erkek, oğul, kızımız 
Soyumuzda ne kahraman kardeşler vardır : 

Türkmen, Oğuz, Başkurd, Tatar ve Kırgız'ıınız 
Demir dağlar delıniş olan Bozkurtlarız ki 
Orhun'da var Kül-Tigin'den kalına yazımız 
Haınleınizden yere geçer kanlı saraylar, 

Bizce birdir gedalarla Baylar, Giraylar ••• 
Medeniyet şimşeğinden gelir hızımız ; 
Sorma: Kimdir kanatlanmış bu genç alaylar : 

Bunkar bütün nura doğru akın eden Türk ! 
Hey koca Türk, uzakları yakın eden Türk ! 

O bu manzumelerini yazarken arada bir "Klasik 
Hece" üzerinde değişiklikler yapmayı düşünmüş 6 + 4  
yerine 7 + 4  l e  söylemek yahud 3 + 3 + 4  tarzında yeni 
bir on'lu vezin yapmak gibi tecrübelere de girişmiş. 
Bu tecrübeler ses bakımından pek muvaffak olma
mış, fakat bir manzumede bir kaç vezni birden kullan
mak suretiyle yazdığı bazı şiirlerde, onun bu, yenilik 
ve değişiklik hevesinin muvaffak olduğu ve tutunduğu 
görülmüştür. Bunlar arasında "Süvariler" ve bilhassa 
"Gemiciler" isimli manzumeler, böyle bir Serbest 

hece"nin en başarılı verimleridir. _ 
Şairin, Türk denizcilik tarihinden aldığı mevzu 

ve motiflerle süslediği manzum destanları, bilhassa 
Gemiciler adındaki milli kahramanlık terennümleri, 
ona, içinde yaşadığı çağların milliyetçi cereyanına uy
mak bakımından, devrinin birçok hececilerinden daha 
üstün bir yer vermiştir. Şair Sevgili Yurdum için 
başlığı altında topladığı onaltı şiiri ile kendi san'at 
ve şahsiyetine yalnız hece vezni tarihinde değil, milli 
edebiyat cereyanı tarihinde de gerçek ve haklı bir 
mevki sağlamıştır.2 

2 Enis Behiç. Edebi hayatının 1 927 ye kadar 
olan verimlerini "Miras" isimli bir kitapda topla
mıştır. 1 927 - 1 947 arasında yazdığı şiirleri ise "Gü
neşin Ölümü" ismi ile toplanmışsa da bu eser Mi-
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Gemicilerden 
Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz, 
Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz. 
Güneşlerde uyuklayan yamaçları, 
Kalbi durgun tarlaları bıraktık. 
Gölge veren ağaçları, 
Sevmiyoruz biz artık. 
Sevgilimiz, 
Ey deniz ! 

Poyraz var; 
Yelken dolar. 
Gemi sanki kanatlı ! 

* * *  

Enginlerde penbe güneş 
Gülümserken, bu yolculuk ne tatlı ! 
Çal sazını kalenderce yiğit kardeş ! 
Nağmelerin yorulmayan dalgalardan bahtiyar. 
Gönderelim bu ihengi o sevgili yurda kadar. 

* * *  
Milliyetçilik yolunda ancak hecelikle iktifa eden 

bu yılların şairleri içinde memleket derdleri ile ala
kalanan şairler pek azdı. Mesela İstanbul'un işgal al
tında bulunduğu o acı yıllarda Yeni Edebiyat Neş
riyatı gibi mühim bir isimle hemen bütün genç he
cecileri bir araya toplayan aylık ,,Kitablar" mec
muasında devrin derdleri ile ilgili şiir bulmak pek 
mümkün değildi. Herbiri 48, 64 sahife tutarında, 
sekiz ay boyunca neşredilmiş bu şiir-hikaye-temaşa 
mecmuasının içinde Ziya Gökalp'in Çobanla Bül· 
bül şiiri devrin elemini terennüm eden bir başlan
gıçtır. Yusuf Ziyi'nın Türkün İstanbulu böyle bir 
konuya temas etmekle beraber zayıf bir manzume
dir. Hilid Fahri'nin Bir Şarkının Kibusu'nda İz. 
mir''in bir elemi seslenmektedir. İsmail Safa'nın El
malı dağlar'ında memleket derdleri karşısında; 

Ey kızlar atm artık göğsünüzden o gülü 
diye haykıran fakat yine mübhem bir feryadı vardı. 
Saib Mualli, Tabiatın yazı'nda :  

Ağla dere ağla dere 
Gitti yurdum yad ellere 

diyerek ayni derdlere fakat yine zayıf bir sesle iştirak 
edebilmiştir. Bu Kitablar'da memleket elemleri için 
bazı samimi şiirler ancak Necmeddin Halil ve Celil 
Sahir imzaları ile yazılmıştır. 

Bu yıllarda çok genç bir şair olan Necmeddin 
Halil'in kendisine eski bir bozgunun acı hatırasını 
anlatarak ,,Sen bu acı günleri görmedin oğul" diyen 
dedesinin bu hatıraları ardından: 

Eminim ki bu anda dedemin ruhu bile 
Mezarında inliyor bugünün mitemiyle 
Şimdi güzel vatanım esir oldu her derde 
Artık benim doğduğum yer bile, yad 

ellerde 

ras"ın başına eklenen bir mukaddime ile beraber ölü
münden sonra Tevetoğlu (Ank. 1 95 1 )  tarafındail 
bastırılmıştır. Enis Behiç'in "Kanuni Sultan Süley
man'a dair Muhteşem Süleyman'" adında bir tercü
mesi de vardır. 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Mısralarıyla nihayetlenen Karlı Geceler'in de 
gerek hecenin gerek milli ıztırabın samimi terennüm
leri vardır. Bu devirde hece ile söylenen avare man
zumelerde, böyle bir zamanda, nasıl söylendiklerine 
hayret edilecek kadar içtimai derdlerden uzak afaki 
macera ve sevda hikayeleri ile dolu olan "Kitab
lar"da İstanbul edebiyatının bu kayıdsızlığına isyan 
eden milli şiir Celil Sihir"in devrin bütün hususi
yetlerini bir araya toplayan şu canlı "Feryid"ıdırı 

Celal Sahir'in bir karikatürü 

F E R  Y A D  

Düğün evi gibi bili dört köşen • •  
Gafil çocukların ne kadar da şen ! 
Anne, bu rü'yi mı? İnliyen sesin 
Değil mi duyduğum? Sen değil misin, 
Bu bağrı kanayan, bu can çekişen? •• 

Yakarken son ateş tevekkülünü, 
Savururken tjizgir sıcak külünü, 
Neş'esinden hiç bir kalb uyanmıyor; 
Anne, hiç kimsenin içi yanmıyor. 
Kızlar kıvırıyor bak kihülünü . • •  

Bak, hepsi benziyor bir taş bebeğe, 
Hepsi kalb arıyor büyüleıneğe, 
Gözlerde sürmeler bir siyah oya, 
Dudaklarda boya, yüzlerde boya, 
İçlerinin rengi saklansın diye • • •  

Hepsinin izinde bir delikanlı, 
Göğsü heyecanlı, gözü dumanlı, 
Koşuyor başında cünun eserek ! .. 
Anasının derdi nesine gerek, 
Onun bir hevese gönlü nişanlı ! 

Ancak bu arada Midhat Önıer'in bir hika
yesini istisna olarak zikretmek yerinde olur. 
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Hem çare var mı bu felaketlere? 
Niçin üzülmeli beyhude yere? 

Yetişmez mi artık beş yılın cevri? ... 
Canlansın yeniden bir Lale devri : 
Aksın piyaleler, şenlensin dere • • •  

Hülyalar örerken mehtabın rengi, 

Çalınsın çalgılar, oynasın çengi, 

Çınlasın havada bir açık gazel ... 
Bu belde ölürken bile ne güzel ! 
Sarsın gönülleri aşkın ahengi ... 

Fikirler bir engin sevdaya dalsın, 
Billur piyaleler dolsun, boşalsın, 
Her kadehten sonra gülden kırmızı 
Dudaklar okşasın dudağımızı ... 
Gönüller Felekten intikam alsın !. 

Hıçkırırken hasta annenin sesi 
Bütün bu gençliğin bu felsefesi 

Hepimizin ruhu kör, vicdanı kör 
Hepimiz alçağız, hepimiz nankör, 
Hepimiz bir insan müstehasesi ! 

tlstünde gülerken bir yığın sersem 

Şehir ta içinden tutuyor matem: 
Solgun bir acı var güneşte, ayda, 

Çiniler ağlıyor eski sarayda, 
Susuz çeşmelerden sızıyor elem .. 

Sarsıyor sanki bir gizli zelzele 

Nasıl kım.ıldayor sandul!alar, bak 
Altında yatanlar şimdi kalkacak 
Bir derin ye's ile verip el - ele .. 

Kubbe, mihraba loş bir gam döküyor ; 

Her beyaz minare boyun büküyor ! 
Ey şerefelerden yükselen ezan, 

Bir son nefes gibi göklere uzan 

Vatan anneye ka'rşı söylenilen bu samimi mıs
ra'lar, büyük yurd elemleri karşısında ıstırab duyan
ların, işgal altındaki İstanbul neşriyatında hüküm 
süren sansüre rağmen bu elemi nasıl terennüm edebi
leceklerini gösterdiği kadar o devir İstanbul'unun 
mahdud da olsa bazı muhitlerine arız olan kay
gusuzluğu da kuvvetle belirtmektedir. Milli edebiyat 
cereyanına mensub bazı şairleri de kadrosuna alan bu 
kayıtsızlık karşısında geriye bakanların tek tesellisi 
ayni yıllarda büyük Türk milletinin Anadolu 

ortalarında milli mucizelerle dolu bir kurtuluş 

savaşı yaparak şerefli tarihine yeni sahifeler 

katması, İstanbul'dan hakiki yurdseverlerin de 

bu savaş canla başla, İstanbul'da yapılması la

zım gelen yardımları yapmalta olduklarıdır. 

Bu şiir ayni zamanda Servet-i Fünundan Ferc-i 
Ati'ye oradandan da milli edebiyat cereyanına, geçen 
CeW Sihir"in bu cereyanda gerek söyleyiş, gerek 

duyuş ve düşünüş bakımından oynadığı ehemmiyetli 
rolü de meydana koymaktadır.,, ı "  

Şairin : Ak ey semavi nehir 

Temizlensin bu şehir 

mısralarıyla biten Yağmur yağarken isimli manzu
mesinde ve ; 

Ömrümüze çöktü bir garib akşam ; 
İçimiz karanlık bahtımız siyah 

Sana da bize de acısın Allah, 
Bayram derdli bayram, yaralı bayram ! 

Msıralarıyla nihayetlenen Bayram'a adlı manzu
mesinde hep ayni elemin ifadesi vardır. Ayni "Ki
tab" !ar mecmuasında Necmeddin Halil de İs
tanbulun karşısında batan güneş şiirinde ayni 
elemleri ifade etmektedir. Fakat hece şairlerinin di
ğerlerinde bu elemleri bulamıyoruz. 

1 9 1 4  - 192 1 yıllarındaki hece vezniyle milli ede
biyat cereyanı hareketlerinin en yapıcı şairleri Ziya 
Gökalp, Fuad Köprülü, Rıza Tevfik, Celil Sihir 
ve Enis Bahiç'ten başka Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, 

Hilid Fahri, Faruk Nafiz, Hilide Nusret, Nec
meddin Halil, Ali Mümtaz gibi simalardır. 

Bunlardan Faruk Nafiz'in, hatta Halide Nusret 
ve Necmeddin Halil'in Türk edebiyatındaki hakiki 
şahsıiyetleri daha çok Cumhuriyet yıllarında teşekkül 
etmiştir. Tıpkı Celal Sahir gibi her devrin edebi hüvi
yetine iltihak etmeğe çalışan Halid Fahri'nin de Cum
huriyetten sonra devam eden bir edebi siması vardır. 
Bütün bu şairler içinde 1927 den sonra edebiyatı he
men hemen terk eder bir durum alan Enis Behiç'ten 
sonra en mühim olarak Orhan Seyfi ile Yusuf Zi
ya'dır ki, Cumhuriyeti müteakip Akbaba mizah 
mecmuasını çıkararak uzun müddet edebiyatın mizah
çılığını yapmak suretiyle hakiki san'at kaygusundan 
uzak durmuşlar, ve Türk edebiyatı tarihındeki en 
parlak mevkilerini, hece cereyanına yapmış ol
dukları hizmete borçlu kalmışlardır. Ayni şairlerin 
son zamanlarda roman, tiyatro, edebi tetkik, biyoğrafi, 
antoloji, hatta şiir neşretmek suretiyle giriştikleri çe
şitli faaliyetleri ise onların hece vezni cereyanı es
nasında teşekkül eden edebi şahsıyetlerine fazla bir 
şey ilave edememiştir. 

Neşriyat hayatına atıl
dığı 1 9 1 2  yılındanbcri 

Şöhretini önce Servet·Fünun sahifelerinde 
yapan sonra da Fecr·i Ati edebiyatının mühim bir 
yazarı olan Celal Sahir 1 9 1 1  yılında Genç Kalem
ler'i çıkaranlarla yaptığı konuşmadan sonra dilin sa
dele§mesi fikrinin kuvvetli bir müdafii oldu. Sade dil
le yazdığı Cünun isimli şiirini Genç Kalemler'de 
neşretti. Bir taraftan Türk yurdunda yazılar ya
zıyordu. Bir müddet Türk Yurdu'nun sonra 
da Türk Ocağı'nın idare heyetinde çalıştı. 1 928'de 
Zonguldak millet vekili oldu, ve Türk dili tetkik 
cemiyetine Üye seçildi. Ölümüne kadar seyrek de 
olsa samimi bir heyecanla tiir yazmağa devam etti. 
14 Aralık 1935'de öldü. 
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Türk edebiyatında şiir 
tiyatro, edebi tetkik, 

Halid Fahri Ozansoy 
1891-1971 

Roman ve saire gibi çe
şitli edebi nevilerde telif ve tercüme bir çok eserler 
neşreden Halid Fahri, edebiyatımızda kabuslar ve 
buhranlarla hazan ince ve içli, hazan taşkın ve ihti
raslı aşk ve arzu nöbetleriyle sarsılan, mütenevvi 
duygulu bir iç alemini terennüm eden bir şair olarak 
iz bırakmıştır ( 1 ) .  Şiirlerine ve şiir mecmularına "gü
zel isimler seçmekte büyük bir hüner gösteren bu şair, 
ilk şiirlerini muvaffa
kiyetli bir aruzla yaz
mış, hatta ilk şöhretini 
Baykuş isimli, aruzla 
söylenilmiş manzum 
bir tiyatro eseriyle te
min etmiştir. Baykuş, 
bir oğlunu kurdlar •. 
parçalayan, öteki oğlu "" 
veremden ölen ve bü- , .  
tün bu uğursuzlukları 

bir baykuş sesinde bu
lan ihtiyar bir köylü
nün bu devamlı ve ezi
ci iç ve dış faciaları 

arasındaki çıldırışının 
hazin hikayesidir. Mıs 1-{alid Fahri Ozansoy 

ralarına fazlaca şairanelik karıştırılmış, bu aşırı ro
mantik eser, yazıldığı ve temsil edildiği 1 9 1 6  da ve 
onu takip eden yıllarda büyük bir rağbet görmüştür. 
Şair 1 9 1 7  yılında yine aruzla milli ve vatani şiirler
den mürekkep Cenk duyguları isimli bir şiir mec
muası yayınlanmış ve bu tarihlerde - aruzla eser neş
rine devam ettmekle beraber - hece vezni cereyanına 
iltihak ederek hecenin çeşitli vezinleriyle yine müte
nevvi konular ve duygular üzerinde şiirler söylemiştir. 
Onun aruzdan heceye geçerken terennüm ettiği Aruza 
veda manzumesi, arkada çok sevgili hatıralar bıra
kan bir insanın ince ve derin hasret duygulariyle örül
müş, güzel bir şiirdir: 

Aruza Vedi 
İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri 
Ey paslı tellerinde gülen, ağlıyan ariiz 
Ey eski dost yadedelim eski demleri, 
Mademki son sadıinı dağıtmış, yorulmuşuz 

Anlat, alevli bir çölün üstünde ansızın 
Billur sesinle hıçkırarak doğduğun günü ! 
Bin bir diyarda bin bir ilahi güzel kızın 
Anlat nasıl terennümün inletti gönlünü ! 

Doktor Mehmed Fahri Paşa'nın oğlu olan 
Halid Fahri 189l 'de İstanbul'da doğdu İlk ve orta 
tahsilini İstanbul'da yaptı. Galatasara) lisesinden 
mezun oldu. Kayseri, Muğla, Konya sultanilerinde 
Edebiyat Öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul'da 
birçok liselerde öğretmenliğe devam etti. 1 965 yılın
da emekliye ayrıldı. 1971 yılında İatanbul'da vefat 
etti. 
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Akşam guruba karşı tüten bir buhurdanın 
Hüzniyle şahid olma nihayet zevaline ! 
İran yohyla - Zühre tacın, nağme kervanm
Şihiııe geldiğin gibi şihane git yine !. 

Halid Fahri, aruzla söylediği şiirlerin en güzel
lerini Gülistanlar ve harabeler isimli bir kitapta 
toplamış, hece ile terennümlerinin bir çoğunu da ilk 
defa Aylık kitaplar serisinin Bulutlara yakın isimli 
beşinci kitabında yayınlamıştır. Daha sonra, ser
best söyleyişle de şiirler terennüm eden şair Para
van gibi, Balkonda saatler gibi daha canlı ve daha 
realist bir kısım hayat ve aşk şiirlerini ihtiva eden 
kitaplar neşretmiştir. Diğer mühim eserleri arasında 
Sönen kandiller isimli hece ile söylenilmiş ,fakat 
yine romantik duygularla örülmüş bir manzum piyes, 
Nedim isimli, Lale devrini ve Nedim'i  yaşatmaya 
çalışan bir manzum tiyatro eseri, Sulara dalan göz
ler adında diğer bir şiir kitabı, Sulara giden köprü 
isimli bir romanı vardır. Halid Fahri Türk edebiya
tına telif ve tercüme daha bir çok eserle hizmet etmiş 
romantik ruhlu fakat hakiki bir san'at aşıkıdır. 

Yazar daha sonra, Hep onun için, Sonsuz 
gecelerin ötesinde, On yılın destam, Hayalet, 
Bir Dolabdır Dönüyor, adlı piyeslerini, Aşıklar 
Yolunun Çolcuları, isimli romanını, Edebiyatçı
lar Geçiyor, Darülbediyı Devrinin Eski Günleri, 
Eski İstanbul Ramazanları, adlı hatıra kitablarını 
neşretmiş bazı tercümler yapmış ve makaleler yazmıştır. 

Orhan Seyfi Orhon 
1890-1972 

Orhan Seyfi ; Milli 
Edebiyat Cereyanı dev
rinde ince ve duygulu 
şiirleriyle tanınmış bir 
şairdir. O bilhassa yeni 

hece cereyanına bir terennüm lisanı vermeğe muvaf
fak şairler arasında esaslı bir vazife görmüş kudretli bir 
san'atkardır. Orhan Seyfi XX. asır Türk şiirine temiz 
Türkçeyi, Türkçenin kendi saf güzelliğini ve kendi 
güzel sesini getiren bir şairdir. Ziya Gökalp devrindeki 
Milli Edebiyat Cereyam'na mensup olan şairin 

Orhan Seyfi Orhon 
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Türk diline büyük hizmeti vardır. Orhan Seyfi son 
asır Türk edebiyatında bu hizmeti bilerek istiyerek ve 
çok severek yapan ; bu yolda uydurma Türkçeye baş 
vurmadan, muvaffak olan, Türkçeyi iyi anlayan, son 
zamanlarda ki dil anarşisine şiddetle karşı koyan dil 
islahatçılarındandı. 

* * * 
Orhan Seyfi ; İstanbul'da Çengelköyünde doğ

muştur. Babası Miralay Emin Bey annesi Nimet 
Hanım'dır. 

İlk tahsilini Çengelköyünde Havuzbaşı ilk mekte
binde yapmış, 1 902 de bu mektebi 1 905 de Beylerbeyi 
Rüşdiyesini bitirmiş 1 909 da Mercan İdadi'sinden 
1 9 1 4  de de Mekteb-i Hukuk'dan (İstanbul Darülfü
nunu Hukuk Fakültesi ) mezun olmuştur. 

Ayni tarihte Osmanlı Meclis-i Meb'usam Ka
vanin ve içtimaiyat-ı umumiye katibi olmuş, mcclis-i 
mebu'sanın kapandığı tarihe kadar bu vzaifede kal
mıştır. Daha sonra, Harb Akademisinde, Harbiye 
Mektebinde ve İstanbul'un muhtelif liselerinde"1" 
edebiyat hocalığı yapmış, 1 946 da Halk Partisi Zon
guldak Millet Vekili olarak siyasi hayata atılmış, 
1 960 da Gazeteciliğe dönml.iş, 1 965'de Adalet Partisi 
İstanbul Millet Vekili olarak tekrar meclise girmiş 
ı 969 seçiminde ise yoklamalara girmeyerek yeniden 
gazetecilik hayatına dönmüştür. Ötedenberi Tasvir-i 
Efkar, Cumhuriyet, Ulus, Zafer v.b. gibi gazete
lerde siyasi edebi neşriyat yapan muharrir ölümüne 
kadar Son Havadis gazetesinin fıkra yazarı idi. 

Gazeteciliği 
Şiire daha çocukluk yıl
larından başlayan şa-
ir, gazete ve mecmua

larda şiirler neşretmiş, makale, röportaj, piyes adap
tasyonları ve tenkid yazıları da yazmıştır. Orhan 
Seyfi'nin, fikir edebiyat ve siyaset hayatına, bu saha
larda, ciddi ve mizahi mecmualar neşretmek yolu ile 
de hizmeti olmuştur. Neşriyat hayatına henüz yüksek 
tahsil talebesi iken başlayan şair, ilk olarak l 9 ı o'da, 
ı 5 günde bir çıkan ve ancak 5 sayı devam eden Hı
yaban isimli bir mecmua çıkarmakla başlamıştır. 
1 9 1 ı 'de Türk Yurdu mecmuasında, 1 9 1 7'de Yeni 
mecmua'da şiirler neşretmiştir. Yazı neşrettiği diğer 
mecmualar Şıiir 1 9 1 8, Büyük Mecmua 1 9 1 9, Yarın 
1 92 1  v.b. kısa ömürlü dergilerdir. 

İlk şiirlerini aruz vezni ile söyleyen ve bu veznin 
bir Türk aruzu oluşu tarihinde hizmeti olan şairin, 
bu vezne tekrar tekrar avdet etmekle beraber, bir 
edebiyat ekolünde mevki aldığı cereyan, Türkiye'de 
1 908 - 1 9 1 2 'den sonra gelişen Milli Edebiyat Cere
yanı'dır. Orhan Seyfi bu devirde, Hece vezniyle 
şür cereyanı'nın bellibaşlı şairleri arasındadır. He
ceye aruz'dan geçmiş olmanın verdiği alışkanlıkla bu 
yolda tabii bir başarı sağlamıştır. 

Erenköy kız lisesi, Pertevniyal lisesi, İstan
bul Erkek lisesi ve İtalyan lisesinde uzun müddet 
edebiyat hocalığı yapmıtbr. 
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Şair 1 92o'de Celal Sahir'in çıkardığı ve her ay 
bir kitab şeklinde yayınlanan Birinci Kitab, İkinci 
Kitab • • • • • • •  Sekizinci Kitab isiınli Şiir, Hikaye
Temaşa mecmuasında hece vezniyle yazdığı başarılı 
şiirleriyle iştirak etmiştir. 

Daha sonra Yusuf Ziya Ortaç ile birlikde Akba
ba isimli mizah mecmuasını çıkarmıştır. (7 Ocak 1 922) 
Orhan Seyfi 1 924'de Resimli Dünya isimli çocuk 
dergisini, 1 927'de Güneş mecmuasını, Papağan isiınli 
mizah gazetesini, Yeni Kalem adıyla diğer bir mizah 
mecmuasını neşretmiş ; 1 932'de Edebiyat Gaze
tesi'ni 1 935'de Ayda Bir dergisini, 1 942'de Çmar
altı isimli, Türkçü fikir ve san'at mesmuasını çıkar
mıştır. Hayatının son yıllarında Kubbealtı cemiyeti
nin azası olan şair Kubbealtı Akademi Mecmu
ası'na da yazılar yazmıştır. ( 1 9 7 1  - 1 972) . 

Fikri ve Edebi 
Şahsiyeti 

Şair l 9 1 3'de yazdığı ve 
bir şiirde çeşidli Aruz 
Vezinleri kullanarak 
bu arada aruzla Ge-
niş Müstezad (Ser

best müstezad) hareketleri yaparak terennüm ettiği 
Fırtına ve Kar isiınli güzel manzumesiyle ilk şöhre
tini sağlamıştır. Orhan Seyfi'nin ilk şiir kitabı, 
yine Fırtına ve Kar adıyla neşrettiği bu küçük ki
tabdır. Bu kitabın diğer tanınmış şiirleri Tereddüd ve 
Mahalle Evleri ile Nedim'e ve Yahya Kemal'e 
söylenmiş Tahmis'lerdir. 

Şairin ikinci şiir kitabı, bu sefer hem Türkçeinn 
hem de Hece'nin bir zaferi olan Peri Kızı ile Çoban 
Hikayesi'dir ( 1 9 1 9) .  Orhan Seyfi 1 922'de bu iki 
kitabı bir araya getirerek ve daha başka şiirler de 
katarak Gönülden Sesler adıyla ilk büyük şiir kita
bını neşretmiştir. '2' Şairin 4. şiir kitabı Kervan'3' 
( 1 935) de 5. şiir kitabı O Beyaz Bir Kuştu 1 94 ı 'de 
6. şiir kitabı İstanbul'un Fethi 1 953'de 7. İşte Sev
diğim Dünya 1 962'de neşredilmiştir. 

Orhan Seyf i'nin bilhassa ilk şiirlerinden Ha
mid'den başlayarak Fikret'in Cenab'ın hatta Yahya 
Kemal'in tesirleri hissolunur bunla beraber Gönül
den Sesler kitabındaki Mahalle Evleri ve Tereddüd 
gibi manzumeler, gerek bizzat Fırtına ve Kar isimli 
şiir şairin seçme, duyma ve bilhassa ifade etme kabili
yetinin ilk kuvvetli örnekleridir. Bu kitabları teşkil 
eden temiz Türkçe bilhassa aruzla elde edilen ileri 
bir söz ses anlaşması, manzumelerin dikkate değer 
özellikleridir. 

Orhan Seyf i'nin Türk Edebiyatında yerini bu
luşu bilhassa Hececi arkadaşlarıyla birlikte yeni Türk 
şiirinde bir merhale teşkil etmesindendir. O, hece'ye 
muvaffakıyetli bir aruz ve bir Türk aruzu seviye-

a Bu kitapdaki fiirler, bazı ilavelerle birlikte 
Yusuf Ziya Ortaç tarafından hece ile alanlan Gönül
den Sesler aruzla olanları Kervan adıyla iki kitap 
halinde tekrar yayınla!"mıştır. 

Bu kitap S'er beyitlik 4 manzumeden ibaret-
tir. 



sinden geçen şairlerimizdendir. Bu aruz son asırda 
bilhassa Muallim Naci'nin şiirinden başlayarak, Tev
fik Fikret, Mehmed Akif, Yayha Kemal, Ahıned 
Hişinı ve hatta Faruk Nafiz serisinde başlayarak 
Türkçeleşen aruz'dur. Ana kaidesi aruz'un uzun he
celeri yerine Türkçenin uzun ve kapalı hecelerini 
aruz'un kısa heceleri yerine de Türkçenin açık he
celerini koymaktadır. Bu vezinde diğer bir muvaffa
kıyet sırrı da Türkçeleşmiş kdimelerdeki uzun hece
lerin hatta bir san'at seviyesine yükselmiş imilelerin 
bu aruzda büyük bir zevkle yer almasıdır. 

Şairin Fırtına ve Kar isimli şiirindeki : 

Kudurmuşsan denizden intikam al ! 

Mısraı böyle bir şiir için ustalıklı bir başlangıçtır. Ayni 
şiirde güzel bir teşhis san'atı ile şairin karşısına çıkan 
İhtiyar Kar için söylenen; 

Garib çehreli a'sir-dide bir derviş 

mısraında da insanın ruhunda gurbet duygusu uyan
dıran Kar'ın garib çehresi ve şu köhne dünyaya 
asırlardan beri yağan bu beyaz varlığın böyle asırlar 
süren macerası duyulur. 

Fakat, Orhan Seyfi'nin, şiirde daha manalı 
başarısı, önce Peri Kızıyla Çoban Hi.kiyesi'nde 
ışıldayan ve Hece ile sağlanan ahenktedir : Bu ahenk, 
Türk Edebiyarının, değil yalnız şiirinde, hatta mensur 
eserlerinde bile, hazan çok aşikar görünen gizli bir 
arftz'la sağlanmıştır. öyle bir arftz'un, bugün ser
best söyleyiş adı verilen ve her türlü kiıidenin dı
şında kalmaya çalışan, en yeni şiirde bile devam etmesi 
çok manalıdır. Bunun sebebi, aruz veznini'nin tam 
ı ooo yıl, Türk dili'nin notası oluşu ve Türkçe'nin, 
başta şiir olmak üzere bütün eserlerindeki müzikal 
tekamülde büyük bir vazife görmesidir. 

Orhan Seyfi'nin Peri Kızıyla Çoban Hi.ki
yesi'nde, hece ile söylendikleri halde aruz ahengi 
taşıyan, çok sayıda mısra bulunması da bundandır. 
Bu şiir, daha : Çok eski bir zamanda (Mefa'ilün 
fa'ulün) mısraından başlayarak, mesela : Bütün ci
hanı sarmış (Mefa'ilün fa'ulün) ; Sevimli kız, gü
zel kız (Mera 'il ün fa'ulün) ; Dağ başlarında yalnız 
(Müstef'ilün fa'ulün) ; Tek yaratmaz Tanrımız 
(Fa'ilatün fa'ilün) ; Dağlarda bahtıyar, şen (Müs
tef'ilün fa'ulün) ; Ne şekle girmişim bak (Mefa' 
ilün fa'ulün) Dağıldı i!ep sevincim (Mefa'ilün fa
ulün) Görünce girmiş denir (Mefa'ilün fa'ilün) ; 
Yeniden bir yaşına (fa'ilatün fa'ilün) gibi, çok, 
hem de pek çok mısralar, Hece ile Aruz'un tam bir 
iştiraki ve Türk hecesinin aruzlaşması hadisesinin 
dikkate değer örnekleridir. 

O kadar ki yeni hece'de, başta Faruk Nafiz, 
Orhan Seyfi, Halid Fahri ve Yusuf Ziyi olmak 
üzere, muvaffak olan bütün şairler, bu zaferlerini 
Hece'ye Aruz'dan geçmiş olmalarına borçludurlar. 
Bu hadise, onların aynı zamanda Türkiye Türkçe
si'nin güzel sesini duyan şairler oluşlarının da açık 
!fadesidir. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Peri Kız İle Çoban isimli bu zarif masal onun 
yeni cereyandaki değer ve önemini meydana koyan 
bir eserdir. Ziya Gökalp'e ithaf edilen ve : 

Çok eski bir zamanda 
- Oğuz Han hükümdarmış 

İşitmiştim "Turan" da 
Bir peri kızı varmış. 

mısralariyle başlayan bu masal, aslında her hangi 
bir Şark masalından farksız.dır. Fakat onun, gerek 
Oğuz Hanın ismiyle, gerek Turan kelimesiyle baş
layışındaki milli hava, gerek yedili hece vezniyle, 
zamanına göre kuvvetli bir nazım tekniği ve bil
hassa çok temiz ve tabii bir Türk dili ile terennüm 
edilişindeki özellikler bu manzum masalı, milli ede
biyat cereyanının örnek verimleri, arasına yerleştir
miştir. Kısa bir zamanda dillerde dolaşan, meclisler
de okunan Peri kızı ile çoban hi.kiyesi'nden baş
ka, şair, aylık "Kitaplar" neşriyatına da iştirak ede
rek burada yine aruzdan heceye geçen bir başkangıç 
devri için muvaffakiyetli sayılması gereken manzu
meler yazmıştır. Bu manzumeler arasında Annemle 
hasbihal gibi, Küçük sultan gibi, Saz şairi gibi 
yalnız hecenin değil, şiirin de ciddi başarılarından 
sayılabilecek manzumeler vardır. Orhan Seyfi, bu 
devir hece şairleri içinde Rıza Tevfikten sonra, saz 
şiirine en çok yakınlaşmış olan şairdir. Onun; 

Sen gül dalından gonca 
Ben dağ yolunda yonca 
Sen açılır gülersin 
Ben sararıp solunca. 

gibi zarif manileri ve daha bazı şiirleri bilhassa ka
fiye anlayışı bakımından halk şiirinin yarım kıifiye
lerine uzun müddet yabancı kalmakla beraber, 
yine bu şiirden ses almış, kuvvetli söyleyişlerdir. O, 
bir taraftan yeni hece ile halk şiirini birleştirmeğe 
gayret ederken bir taraftan da yine hece ile Divan 
şiirini mezcetmeğe çalışmış ve hece vezniyle gazel
ler yazarak kendi devrinde iyi karşılanan zarif man
zumeler meydana getirmiştir. Bu çeşitten olarak Göz
lerde seyahat isimli güzel ve nükteli bir manzumesi 
o çağlarda yeni hecenin zaferlerinden biri diye kar
şılanmıştır : 

Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate 
Bu yolculuk bilmem nasıl erecekti nihayete? 

Mii gözler pek asabi dalgalı bir deniz gibi 
Yeşil gözler en ziyade mütemayil hiyinete. 

Sarışınlar yorgun bir yaz semisınt andırıyor 
İlk busede başlayacak tiliinden şikiyt:tP.. 

Eli gözler akşam gibi gölge dolu, hicran dolu, 
Bu gözlerde hiç tesadüf etmedim ben saadete. 

Gece oldu... En sonunda siyah gözler geldi, 
durdum ; 

Bu karanlık yolda artık imkan yoktu seyahate. 
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Ancak onun, bu çeşit manzumelerinde görülen 
ciddi şiirden ziyade mizahi manzume lisanı ve bu 
nükte zevki, az sonra Orhan Seyfide hatta bütün 
ciddi edebiyat anlayışına galebe çalmış ve şair 1922 
den sonraki edebi hayatına daha ziyade Akbaba ga
zetesinde çalışan bir mizah muharriri sıfatiyle de
vam etmiştir. Onun arada bir hareketlenen ciddi san
at hevesi, uzun yıllar bir türlü kararını bulamamış ve 
san'atkar, mizah ve hiciv vadisinde çalışmakta ısrar 
etmiştir. Bu arada söylediği bazı manzumeler, ta
mamiyle popüler bir mahiyet taşımalarından dolayı, 
halk arasında bestelenerek terennüm edilmiştir. An
cak 1935 yılında Ayda bir mecmuasında, neşrettiği 
Münacat, Biri var, Vasiyet gibi manzumeleri 
ile yeni bir hamle yapmak isceyen şair, san'at ale
minde yine eskisi ölçüsünde bir ses uyandıramamıştır. 

Fakat şairin daha sonra yayınlanan ve Hatıra
lar ismi altında toplanan şiirlerinde aruz'un ne kadar 
başarılı bir Türk aruzu olduğu yakından duyulur. 
Orhan Seyf i'nin ayni aruz'u daha yeni bir anlayışla 
kullanarak terennüm ettiği edebiyatınuzda bir yeni
lik gibi esen bir kısım şiirleri de İşte Sevdiğim Dünya 
( 1962) kitabındadır. 

Bu eser şairin Japon Şiirinde olduğu gibi küçük 
çok küçük çizgiler halinde yaşadığı ve sevdiği dün
yayı aksettirerek çizdiği üçer, beşer mısralık Şiir, 
resim ve ses kompozisyonu halindeki küçük şiirlerle 
süslüdür. Bu ses aruz'dur. Aruz burada Türkçenin 
en tabii bir vezni olarak yine Türkçenin güzel sesini 
aksettirmiştir. Eserin, Böcekler, Çiçekler, Kuşlar, 
Yağmur, Bulut, Irmak, Deniz, Kar gibi bölüm
lerinde hep bu güzel Türkç-: seslenir. Ayni kitabın 
Resim Galerisi, Bahar ve Gençlik, Sabah, Bir
kaç Sembol, İhtiyarlık, Aşk ve İhtiras bölümleri 
de böyledir. Bir misal olarak Eski Terbiye şiiri, bir 
kelebeğin 4 satırlık şiiridir. 

Güzel bu yelpazen 
Ve pek kibarca tutup nazlı nazlı sallayışm ! 
Kelebek, söyle kimden öğrendin, 
Bu eski terbiyeyi? 

Bu kitapta; Papatyalar: 

Papatyalar, ne kibirsiz, ne hoş çiçeklerdir ! 
Ne ayrı bir bakım ister, ne bahçevan, ne 

de su ••• 
Yeter papatlara 
Biraz sarıyla beyaz renk, biraz bahar kokusu 1 

Evet, bu şiirler, aruz'la söylenmişlerdir ve onun 
için mılsıkilidirler. Aynı sebeple çok yeni oldukları 
halde hiç yadırgamadığınuz ve adeta içimize sesle
niyor veya içimizden sesleniyorlarmış gibi bir halleri 
vardır. Aynı kitapta Serçeler: 

Küçücük serçeler diyorlar ki : 
"Yaşarız hür, bu dost dünyada, 
Şu ince dallar için hiç değilse yük değiliz. 
Küçüğüz çok şükür, büyük değiliz !" 

diye, çok manalı ötüşürler. Kitabın Ormanda bölü
münde, Sincaplar:  
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Tutunc� fireyi baykuş, karanlık ormanda 
Bütün ağaçları birden fısıltılar kaplar: 
Gülüşür gizli gizli sincaplar • . •  � 

mısralarıyle, şiire iştirak ederler. Düşünceler bölü
münde ise : 

Suya bir damla düştü yapraktan, 
Buruştu alnı hemen. 
Genişleyip büyüyen dalgalar epiy sürdü. 
Suyu bir damla, çok düşündürdü ! 

mısralarıyla girilir. Bu şiirler, bizim cansız sandığımız, 
en ince tabiat varlıklarını, duygulu ve düşünceli, birer 
teşhis ve intak sanatıyle canlandırıp konuşturmuş 
şiirlerdir, ve hepsi de aslında Türikiye coğrafyasın
dan yükselen bir sesle, yani öylesine Türkleşmiş bir 
aruz'la söylenmişlerdir. 

Bu şiirlerde Orhan Seyfi'nin diğer bir kısım man
zumelerinde görülen şekle bağlılık yoktur. Fakat 
aynı şiirlerde, böyle bir ahenge ulaşabilmek için, vak
tıyle, vezinli, kefiyeli, şekilli şiirin ahenk yollarından 
geçmiş olmanın, şaire neler kazandırdığını düşündüren, 
nice değerler vardır. 

Çünkü Orhan Seyfi'ye göre "Şiir, bir sanat 
şekli, bir vezin kalıbı ve 1.r ritm içinde söyle
nirse şiirdir ve nesirden bö}•"' vasıflarla ayrılır." 
Yukarıdaki vezinli, k.fiyeli fakat şekilsiz şiirlerde 
adeta bir şekil varmış vehmini uyandıran ahenk de 
işte bu anlayıştan doğuyor 1 

Orhan Seyfi, Türkiye tarihinde hayli şiddetli bir 
içtimlii romantizm'in hakim olduğu buhranlı bir 
devirde yetişmiştir. İn-
sanların aşk'tan ve Al
Iah'dan başka bir şeye 
inanamaz haller yaşadık
ları bir iztırap çağında 
şiirler söylemiştir. Onun 
söylediği aşk şiirlerinde 
bile yer yer gizli bir iğne 
ince bir hiciv ve romantik 
bir sızı vardır. Onun ister 
arı'.ız'la ister hece ile za
man zaman milli nazım 
şekilleriyle söylediği şiir, 
masal, hikayeler ne şekilde 
ve hangi devirde söylen
miş olurlarsa olsunlar Ha
lis Türkçe şiirlerdir. Ve 

Orhar, ·Seyfi Orhon 

denilebilir ki şairin şiirden çok Türkçe'ye hizmeti 
olmuştur. 

Tamamiyle milli-bedii ihtiyaçlardan doğan bir 
ortak hareket gibi Orhan Seyfi, Faruk Nafiz ve 
arkadaşları da Ömer Seyfeddin ve Ziya Gökalp'in 
1909'da alevlenen Dil milliyetçilikleri ile Türki
yede en güzel kıvamını asrımızda bulan milli dil'i 
şiirde, nesirde, hikayede ve tiyatroda seslendirmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Orhan Seyfi şiir kitablarından başka, mizah 
gazetelerinde Fiske imzası ile neşrettiği yazılarım 

Orhan Seyfi Orho n :  Şiirler 1 000 temel eııer 
aeriıi İat. 1 970 önaöz. 
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Fiskeler ( 1922) adlı bir kitabda toplamıştır. Kerem 
ile Aslı adlı halk hikayesini Asri Kerenı adlı bir 
"mizam destan" halinde yazmıştır ( 1938). Muhar
ririn bunlardan başka Çocuk adam isimli bir romanı 
( 1941)  vardır. Bir kısım makelelerini de Dün-Bugün
Yarın isimli bir kitapta toplamış, bir kısım fıkralarını 
Kulaktan kulağa adı altında yayınlamıştır ( 1943). 
ı957'de neşrettiği Düğün Gecesi isimli eserinde mi
zah ve hiciv hikayeleri vardır. 

Peri kızı ile Çoban Hi.kayesi'nden 

Çok eski bir zamanda, 
-Oğuz Han hükümdarmış, 
İşitmiştim Turanda 
Bir peri kızı varmış 

Bu nazlı peri kızı, 
Bu güzellik yıldızı, 
Her gönülde bir sızı, 
Bırakarak yaşarmış. 

Issız dağlarda gezer, 
Yokmuş izinden eser, 
Bazen göründüğü yer, 
Bir sihirli pınarmış. 

Yüzü prn:.ıe bir şafak, 
Gülse güller açacak, 
Yaşarmış elden uzakpv·,� 
Dostları çobanlarmış. 

Bu kız öyle güzel ki •t  
Çıldırtır aşkı belki, 
O kadar muhayyel ki 
Akıllara zarar mış. 

Cefa imiş adeti, 
Hiç yokmuş merhameti; 
Sevmeyen bu afeti, 
Sevenden bahtiyarmış. 1 

Vurulurmuş kalbinden, 
Bir kere onu gören, 
Aşıkları tahminen, 
Gür saçları kadarmış, 

Gençlerin yüzü solmuş, 
Gözleri yaşla dolmuş. 
Aşkı bir afet olmuş, 
Bütün cihanı sarmış . . .  

* * 

Ulu Hakan Oğuz Han, 
Bu kızı merak eder, 
Görmek ister yakından. 
Çağırtır yanına . . .  Der 

Sevimli kız, güzel kız ! 
Dağ başlarında yalnız, 
Yaşıyorsun, bu neden ? 
Bu güzelliğinle sen 
Bir sihirli güneşsin ! 

Fırtına: 
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Sevimli kız ! Güzel kız ! 
Tek yaratmaz Tanrımız 
Kimseyi tabiatta. 
Var bir eşin elbette, 

Sen de birine eşsin ! 

Kız:böyle tek yaşamak, 
Yaraşır m� hele bak, 
Senin gibi güzele? 
Gel karış artık "El" e;  
Neslimiz güzelleşsin ! 

Kız der ki :  Ulu Hakan, 
Ben de sevdim bir zaman. 
Vaktiyle genç bir çoban 
Sevgilimdi, eşimdi ; 
Yalnızım fakat şimdi. 

Dağlarda bahtiyar şen, 
Sevişerek yaşarken 
Bir söz onu incitti; 
Bana darıldı gitti 
Ne kendi geldi geri; 
Ne duyuldu haberi ... 
İşte o gündenberi 
Hissizim kayıdsızım; 
Tek yaşayan bir kızım. 

İşte hemen o günü, 
Başlayan bu düğünü 
"Felek" dedikleri pir 
Görünce girmiş denir 
Yeniden bir yaşına ! 
Bu düğün öyle uzun, 
Sevinçli bi; düğün ki; 
Bu, o şerefli gün ki, 
Darısı yurdumuzun 
Güzelleri başına! 

FIRTJNA VE KAR'dan 

Kudurmuşsan denizden intikam al ! 
Ufuklardan zalim al ! 

Ağaçlar yık, bulutlar çak çak et ! 
Bütün dünyayı isteı-sen helak et ! 

Fakat yalnız, 
Benim sessiz ve ıssız 

Şu höcremden çekil, hülyamı bozma! 
Benim rüyamı bozma! 
Nedir tehevvürün ey had, 
Bu bitmeyen feryad, 
Bu sayhalar bu gırıv? 
Ey div, 

Kudurmuşsan denizden intikam al !. 
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KAR: 

Dışarda yorgun adımlar . . .  çalındı sonra kapım; 
"Acep gelen bu saat kim? ... " dedim gidip açtım. 

Görünce kalbimi oynattı bir küçük lerziş, 
Garib çehreli, a'sar dide bir derviş ! 

Elinde buzdan asa, Koltuğunda bir ney var; 
Omuzlarında uzun bembeyaz uzun saçlar . , • •  

-Ne var, dedim, nereden geldın, ihtiyar ne adın? 
Neden bu korkulu yollarda böyle geç kaldın 

-Uzak, uzak . • .  dedi, meçhul uzak ufuklardan, 
Sürüklüyor beni ruhumda duyduğum hicran ! 

Terennüm: 

Sarsalara hemrah, büyük dağlan aştım, 
Çağlarla dolaştım, 

Sandım ki şitabımla bir ümide yanaştım. 
A'sar gelib geçti fakat bulmadı payan 

Ruhumdaki hicran! 

Gezdim aradım her yeri bir fırtına oldum; 

Beyhi'ıde yoruldum, 

Yalnız şunu gördüm, şunu buldum 

Yalnız şunu duymaktayım el'an 

Hicran . . •  Yine hicran . . .  Yine hicran! 

Sabah uyandım, odam b0ştu. Nim muzlimdi, 

Yoktu hiçkimseden eser şimdi. 
Ben uyurken yatakta asude, 

Dümanlı camlan örtmüş birer beyaz perde. , . •  
Aradım ihtiyar aceb nerde? 
Yoktu hiçbir eser kafeslerde 

Sade buzdan asa kırıkları var, 
Açık kalan kapımın 

Kenarlarında beyaz, muhterem beyaz saçlar ! . • •  

KOçt"K SULTAN 

Siyah servi divan durur 
Baş ucunda bütün gece. 
Gün doğunca gelir, vurur 
Kapısını birkaç seçe . . • •  

Küçük Sultan açık saçık 
Uyur diye geceleri, 
Kapatılmış şu ufacık 
Odasının her biri yeri . • .  

Bazı coşkun ırmakların, 
Ninni söyler akan suyu. 
Bazı, esen bir rüzgarın 
Dudakları der ki : ,, UYU" 

"Bir didişme bütün hayat . . •  
"Uyanır mı böyle rahat 
"Bir uykuya yatan? • •  , Uyu!-" 

"Issız bir dağ başındasm, 
"Henüz ondört yaşındasın 
"Uyu, Küçük sultan; Uyu ! . .  " 

Talih Kuşum 

Konmakta talih kuşları 
Fırsat bulup her gün başa! 
Bekler benim talih kuşum : 
Düşsün başım, 
Aksın yaşım, 
Bitsin işim, 
Konsun leşe ! 

Üç Dünya 
İnsan, 
Yaşar, üç türlü şu üç dünyada : 
Evvela : 
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"Şunu sevdim, bunu sevdim! " diyerek 
Ömrü sevmekle geçer ! 

* 
Sözde olgunlaşır ondan sonra : 
"Şunu yaptım, bunu yaptım! " diyerek 
Ömrü saymakla geçer. 

* 
İhtiyarlıkta tanır dünyayı : 
"Kahpe dünya diyerek 
"Hey gidi dünya" diyerek 
Ömrü sövmekle geçer ! 

Yusuf Ziya Ortaç 
1895-1967 

Hece vezni cereyanı
nın kolay ve ahenkli 
söyleyiş bakımından 
kuvvetli simalarından 
biri de Yusuf Ziya' 

dır (1). Yusuf Ziyanın şairliğinde ileri bir hassasiyet 
veya tatmin edici bir tefekkür unsuru bulmak müş
küldür. Bu şair çeşitli heyecanlarında da orta haddi 
aşmış değildir. Buna mukabil Yusuf Ziya daha heceye 
ilk başladığı çağlardanberi heec vezninin Türk dili 
musıkisi bakımından en pürüzsüz manzumelerini söy
lemek istidadını göstermiştir. -

Çok kuvvetli kafiyeler ve düzgün söylenilmiş 
mısralarla örülen bu manzumeler, taşıdıkları "harici 
ahenk" dolayısiyle hece'nin sevilme ve tutunmasında 

ı Yusuf Ziya, 1895'te İstanbul'da doğmuf, 

Beylerbeyi, Abdullah ağa mektebinde, "Alyans ls
railit'" de ve Vefa idadisinde okumuştur. Umumi harp 
yıllarında Darülfünunda açılan bir imtihana girerek 
muallimlik ehliyeti almış, İzmit sultanisinde edebiyat 

muallimliği, Galatasaray lisesinde muallim vekilliği 
yapmıf. İstanbul'un muhtelif ecnebi mekteplerinde 

yine edebiyat okutmuştur. Bu arada başta "Akbaba"' 

mizah mecmuası olmak Üzere ve Orhan Seyfi ile 
birlikte muhtelif mecmualar neşretmiştir. Sular ida

resi meclis-i idare azası iken 1 946'da Milletvekili se
çilmiştir, 1 1  Mart 1 967'de öldü. 
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hatırı sayılır bir rol 
oynamışlardır. O 
çağlarda Yusuf Zi
yayı hece vezninin 
Tevfik Fikreti diye 
karşılı yanlar ; biraz 
acele ve bir hayli 
mübalağa etmekle 
beraber bu düşün
celerinde büsbütün 
haksız sayılamazlar. 
Şurası muhakkaktır 
ki Yusuf Ziyanın 
hece şiirindeki ba
şarısı Faruk Nafiz'e 
takaddüm etmekle 
beraber sonradan 
Faruk Nafizin ulaş
tığı ve Türk şiir lisa
nına vermeğc mu
vaffak olduğu ileri 
ahenk derecesini de 
bulamamıştır. Yu
suf Ziya 19 14 - 192 1  
yılları arasında he
ce ile "aşk şiirleri" 
söyliyen genç şair 
!erin hemen en ava
re ruhlusudur. O-
nun sevda teren- Yusuf Ziya Ortaç 

nümlerinde devrin 
diğer şairlerinde görülen hülyalı iç ürperişlerinden 
ziyade bir maceraperest ruhu ve yarı çapkın bir eda 
vardır :  

Esiriyim bir busenin 
Bugün onun, yarın senin 
Bütün bütün olamadım 
Hayatımda hiç kimsenin. 

mısraları, onun bu çeşit realist söyleyişleri arasın
dadır. Bununla beraber devrinin marazi sevda te
rennümlerine zaman zaman Yusuf Ziya da iştirak 
etmiş ve : 

Köyün mezarlığından geçersen bir gün eğer 
Bir kaç dakika durup bak yosunlu taşlara, 
Görürsen etrafını otlar bürümüş bir yer 
Ti yanına yaklaşıp benim adımı ara 
Sonra bırak göğsüne taktığın beyaz gülü 
Biri kabrinde gülsün bu bahtı siyah ölü ••• 

gibi manzumeler de yazmıştır. 1 

Bu mısralar, Faruk Nafiz'in "Serenad" ındaki 
"Bu yoldan bir daha dönmezsem geri - Önüme ser
pilen beyaz gülleri - O zaman k:msesiz kabrime dö
kün" mısralarından farksızdır. Yine aynı tahassüslere 
daha bir çok hece fairlerinde ve mesela Necmeddin 
Halil'in "Sen de ak saçlarını dağıtıp ince ince - Göz 
yatınla beni an mezarımın üstünde" mısralannda 

raıtlanabilir, 

TÜR K  EDEBİY A Ti T ARİHI 

İlk şöhretini 1914 te Türk yurdu mecmuasın
daki şiirleriyle temin eden Yusuf Ziya bu tarihlerde 
mühim olarak Servet-i Fünun, İnci mecmualarında 
şiirler neşretmiş, kendisi de l9 ı8  de Şiir isimli haf
talık bir edebi mecmua çıkarmıştır. 1 920 - 192 1 yıl
larında hecenin diğer şairleriyle birlikte aylık Ki
taplar mecmuasında şiirler neşretmiş, l9 ı3  te ise 
Orhan Seyfi ile birlikte Akbaba mecmuasını tesis 
ederek daha çok, _ bir mizah san'atkarı sıfatiyle ça
lışmıştır. 

Onun, daha ı923 ten evvel neşrettiği Akından 
akına isimli - hece ile - şiir mecmuası, yahut Cenk 
ufukları adlı daha milli ve vatani bir çehreye bü
rünmüş küçük şiir kitabı : Şairin duası adlı diğer 
bir şiir kitabı; nihayet Lale devrine ait milli - tarı
hi bir sahneyi muvaffakiyetle canlandıran Binnaz 
isimli - hece ile - manzum piyesi ; neşredildikleri 
çağların yeni edebiyat mahsulleri arasında gerek 
lisan, gerek teknik bakımından parlak bir gelecek 
vadeden kitaplardandı. Tanzimattanberi hece ile 
yazılmış veya tercüme edilmiş bir takım manzum 
piyesler mevcut olmakla beraber Yusuf Ziyanın Bin
naz'ı gerek sade ve tabii türkçesi, gerek 6 + 5 vez
ninin muvaffakiyetle kullanılışı dolayısiyle adeta he
cenin zaferleri arasında hatırı sayılır bir yer almıştı. 

Fakat san'atkarın 1923 ten sonraki mizahi fa
aliyeti, daha yüksek kaliteli vı: ciddi eserler verme
sine hakiki bir engel olmuş, yeni edebiyatın bu 
kuvvetli ümidi, günlük mizahi - siyasi yazılarla har
canarak bütün yazı yazma kabiliyetini bir mizah 
mecmua.�ında teksife çalışmıştır. 

(Mütareke yıllarında Refik Halid tarafından 
çıkarılan Aydede isimli edebi mizah mecmuasının 
daha sönük bir devamı olan Akbaba sahibi tara
fından uzun müddet yaşatılmış ve müesseseleştiril
miş olmasına rağmen, Türk edebiyatının Akbaba 
kurucusundan beklediği hiç şüphesiz bu mecmua 
değildi. Yusuf Ziya ötedenberi muvaffakiyetli bir 
7 + 7 ile yazdığı manzum mizahi hikayelerini ve 
manzum temaşa parçalarını Nikibta keramet adlı 
bir eserde toplanmıştır. Ayrıca Kör düğüm isimli 
bir tiyatro eseri, Kürkçü dükkim, Şeker Osman 
isimli büyük hikayeleri; Yanardağ, Bir selvi göl
gesi adlı şiir kitapları ; Gök isimli bir romanı onun 
tanınmış eserleri arasındadır. Bunlardan başka, 1962 
de yayınladığı Bir rüzgar esti isimli bir şiir kitabı 
ile, Öç katlı ev ( 1 953) isimli bir romanı fıkraları, 
Beşik, ( 1 943 Ocak ( 1 943) ve Sarı Çizmeli Meh· 
med Ağa ( 1956) isimli eserleri vardır. 

Muharririn Nedim Divam antolojisi, Halk 
edebiyatı antolojisi gibi bazı antoloji  tecrübeleri de 
vardır. Daha yeni eserleri arasında ise Mezad ad
lı bir piyes, Bekir odası adlı bir roman ve İsmet 
İnönü ( 1884 - 1922) isimli kuvvetli bir monografi 
bulunmaktadır. Yusuf Ziyanın yine 1 923 ten sonra, 
ekseriya Orhan Seyfi ile beraber çıkardığı aylık veya 
haftalık müteaddit mecmualar vardır. Bunlar arasında 
Orhan Seyfi ile beraber tesis ettikleri Ayda bir mec
muası ( 1 935) gerek mecmuacılık zevki, gerek ihtiva 
ettiği edebi yazılar bakunından güzel fakat süreksil' 
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bir eserdir. Bütün bu est'rkrde, Yusuf Ziya'nın göze 

çarpan en mühim tarafları ; türkçesinin güzelliği 

içtimai hayatın gülünç taraflarını kuvvetle görüp 

karikatürize eden mizahi melekesi ve zaman zaman 

şahlanmak arzusu duyan eski bir san'at heyecanıdır.) 

Ali Mümtaz Arolat 
1897 - 1967 

"Hece vezniyle şiir" in 
1 920 - 1 925 yıllarında
ki inkişafından bah
sederken, edebi faali-
liyeti hemen hemen 

( 1 920 - 1 925) yıllarına inhisar eden, fakat bu çağlarda 
hece ile şiir'e canlı ve hareketli bir "ses" katarak ; 
ileri bir şiir anlayışı ile bir 
takım renk, ışık, su ve ge
ce şiirleri terennüm çden 
Bir gemi yelken açtı 
şairi Ali Mümtaz'ı ehem
miyetle hatırlamak yerin
de olur. Ali Mümtaz'ın 
şiir anlayışı, kendi çağın
ciaki bir çok hece şairleri
nin şiir telakkilerinden üs
tündür. Mısralara bir te
rennüm lisanı vermek, şi
ire Fransız Parnasyenleri
ni andıran bir ahenk kat
mak, mısra sonlarını ek
seriya muvaffakiyetle kul
lanılan bir takım tunç 

Ali Mümtaz Arolat 

kafiyelerle seslendirmek ve bu arada suların, ışık
ların, mehtabın, gecenin, çi çeklerin ve ince aşk 
duygularının şiirini terennüm etmek Ali Mümtaz'ın 
şiir san'atındaki özelliklerdendir. 

İlk şiirleri Ali Hasan imzasiyle altıncı ve ye
dinci Kitaplar'da intişar eden bu şairin, sonradan 
Yahya Kemal'in edebi riyaseti altında neşrolunan 
Dergah mecmuasında çalışması ve Yahy a Kemal
den fikirler almış olması, onun şiirindeki tekamülün 
sebeplerindendir. Ali Mümtaz, milli edebiyat cere
yanına, bir çokları gibi sadece hece vezniyle şiir yaz
mak suretiyle katılmış ,yurd meseleleriyle meşgul 
olmamıştır. 

Ali Mümtaz ; 1 897'de İstanbul' da doğdu. III. 

Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşanın oğludur. 

Lise tahsilini Galatasaray sultanisinde yaparken pat

layan Cihan Harbi'ne gönüllü olarak katılmış dön

dükten sonra tahsilini Ticaret Lisesinde tamamla

mış, evvela yabancı bankalarda çalışmış sonradan 
İş Bankasına girmiştir. İlk eseri olan Bir gemi 

yelken açtı isimli şiir kitabını ı 926'da neşretmiş, 

uzun bir müddet İmzasına dergilerde de rastlanma

mış olmakla beraber şiiri terk etmemiş olan şaırın 

ı 96 ı 'de Hayal ikliminden Dönen diyor ki isimli 

bir �iir mecmuası ne�redilmi�tir, 

Damla Damla 

Göklerde soldu akşam ... 
Ürperdim, damla, damla 
Ruhuma doldu akşam. 

Yorgun gezindi rüzgar, 
• Sonu gelmez bir gamla 

Kalbime sindi rüzgar. 

Ölüm yollara düştü ; 
Bu kimsesiz akşamla 
Gönlüm yollara düştü. 

Bu kimsesiz akşamla, 
Sonu gelmez bir gamla 
Riih erir damla damla. 

Hayal İkliminden Dönen 
Diyor ki 

Yeşil bahçesinden bir al yanaklı 
Elma kopardım ki inci dişlerin, 
Üstünden ısırıp menevişlerin, 
Tatsın hangi cennet içinde saklı. 

Ormanların en sık yerine girdim ; 
Sülün tüylü, altın bakışlı, insan 
Gibi düşünnıeden gülen, konuşan 
Bu kuşu da tuttum sana getirdim. 

k, 
Bak, bir yıldız gözü, gibi parlıyor • • •  
Gizli bir kumsalda buldum bu taşı. 
Denizden dalgalı saçıe.da taşı. 
İsmini bilenden anlayandan sor. 

Bunların hepsini getirdim sana ; 
Yorucu ve uzun yolculuğumdan 
Kulaklarımdaki türküdür kalan . . •  
O türküyü sen de çok görme bana. 

Bir geceydi, su ve gök son nefeste, 
Deniz kızlarının şakrayan sesi 
Yaktı kalbimdeki eski hevesi ; 
Bilmem, hangi sihir vardı bu seste? 

* * *  
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İşte yukarıdanberi ana hatları esaslı hareket

leri ve en mühim simalariyle takip ettiğimiz milli 

edebiyat cereyanının Cumhuriyet yıllarına kadarki 

macerası budur. Görülüyor ki 1 9 1 2  - 1 923 yılların

da milli edebiyat cereyanına bilhassa şiir söyliyerek 

iştirak edenlerin ekserisi bu cereyanın tam bir mü

messili olmak iktidarında değildir. Bu devrin genç 

şairleri milliyetçiliği, sade lisanla ve bilhassa hece 

vezniyle şiirler söylemekten daha ileri götürememiş

ler ve böylelikle daha çok bir vezin ve şekil milli
yetçiliği yapmışlardır. Türk dili edebiyatının ge

lişmesi ve kendine dönmesi yolunda şüphesiz bu da 
bir hizmettir. 
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Fakat 1 9 1 2  - 1923 yılları gibi yurdumuzun an
cak milli konular üzerinde işliyccck san'atkarlara 
muhtaç olduğu bir devirde Türk edebiyatının ve 
bilhassa milli edebiyat cereyanının bu san'atkarlar
dan daha başka eserler beklemesi tabii idi. Nitekim 
bu şairlerden bazıları kurtuluş savaşından sonra, 
memleketin ruhuna gömülerek onun bağrında yaşa
yan çeşitli san'at ve edebiyat malzemesini daha ya
kından kavramış, daha milli ve daha vatani eserler 
vermişlerdir. 

Başta Faruk Nafiz olmak üzere Kemaleddin 
Kanıi, Ömer Bedreddin, Necmeddin Halil gibi he
cenin daha genç şairleri Dumlupınardan sonraki 
ilhamlarını yıllarca günün ve yurdun heyecanların
dan almışlardır. (Ayni yıllarda yine başta Ateşten 
gömlek ve Dağa çıkan kurd muharriri Halide Edip 
olmak üzere Yakub Kadri gibi, hatta bazı bahtsız 
sebeplerle yurd dışında kalan Refik Halid gibi eski 
nesir san'atkarları da mevzu ve ilhamlarını yine 
en çok milli heyecan kaynaklarından; veya milli 
heyecanla yuğrulan hadise ve hareketlerden alıyor
lardı.) 

Esasen zaman, hece vezni şiirlerine "milli ede
biat, davasında şeklin ve veznin bir ana rol oyna
madığı hakikatini öğretmiştir. Hececilerin bütün müş
terek gayretlerine rağmen, şiirlerini aruzla yazmak
ta ısrar eden Mehmed Akif gibi, Ahmed Haşim 
gibi Yahya Kemal gibi şairlerin, devirlerinin en bü
yük, hatta Mehmed Akif ve Yahya Kemal gibi en 
milli şairleri olarak şiir dünyamıza hakim olmaları 
bu hakikati daha kuvvetle aydınlatmıştır. Bizzat 
hececi şairlerin de pek çoğu sonradan yine aruzla 
veya Türk şiir geleneği ile ilgisi olmayan bir ser
best söyleyişle şiirler tanzim etmişlerdir. Hele Cum
huriyetten 1 5  yıl sonra, Atatürk'ün ölümü üzerine 
yazılan şiirlerin ekseriya aruz vezniyle terennüm 
edilişi, üzerinde dikkatle durulması gereken bir söy
leyiş hadisesidir. Bir zamanlar hece ile de şiirler söy
lemiş olan İbrahim Alieddin'in meşhur Tavaf'ı, 
Faruk Nafiz'in Bizsiz gidiyor gibi şiirleri, Or
han Seyfi'nin Gidiyor manzumesi, velhasıl bu bü
yük matem dolayısiyle yazılan daha bir çok ve te
sadüfen en güzel şiirler, hep aruzla söylenilmiş man
zumelerdir. 

Cumhuriyetten sonraki Türk edebiyatının, mil
li, vatani ve askeri mevzuları üzerinde ne gibi eser
ler verdiği ve bilhassa İstiklil savaşı'nın bu edebi
yatın ilk yıllarında nasıl bütün sa'atkarlan ve san'at 
alemini saran, heyecanına doyulmaz ve feda edil
mez bir mevzu olduğu ayrıca üzerinde durulmak 
gereken bir bahistir. Ancak, Cumhuriyeti takib eden 
yıllarda, yeni Türkiye hükumetinin milli esaslara 
dayanan bir hükumet olması ve istiklal savaşını milli 
imanın kazandığına şiddetle inanılması, Türk ede
biyatının daha samimi bir milli çehre alması için 
kafi bir sebep teşkil etmiştir. Bizzat devlet, elde kalan 
Türk topraklarında "dil, kültür ve mefkure birliği" 
ile birbirine bağlanmış vatandaşlardan mürekkep 
bir milli birlik vücuda getirmek için esa5lı gayretler 
sarf etmiştir. 

TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

Bu arada ortaya atılan hatta aşırı ckrcccdc 
milli bir "tarih tezi" devlet tarafıııdaıı himaye edil
miştir. Ayrıca Türk <liliııin tasfiycsiııi ve zcngiıı
leştirilmesini hedef tutan, aynı ölçüde bir "dil dev
rimi" yapılmıştır. O kadar ki bu yolda yapılan neş
riyat, bir aralık Türkiyede "bütün milletlerin Türk 
olduğu" ve "bütün dillerin Türk dilinden doğ
duğu" tarzında zararlı derecede mübalağalı bir iddia 
halini de almıştı _( l ) .  

Türkiye hükumetinin, bilhassa yakın kom�ula
riyle tesis etmek istediği sulhçu kardeşlik siyaseti 
dolayısiyle müsamahakar karşıladığı bu neşriyat, 
bir aralık bazı Türk münevverleri tarafından ten
kid edilmiş, gerek Türk tarihi, gerek Türk dili ala
nın da daha ilmi metodlarla çalışınılması, hele dil 
inkılabının yeni kelimeler icad etmek tarzındaki if
ratından vaz geçilmesi için teşebbüsler yapılmıştır. 
Bu arada devlet kuvvetiyle yapılan dil ve tarih ha
reketlerindeki aksaklıkları tenkid ve Ziya Gökalp 
devrindeki Türk milliyetçiliğinin bazı müfrit ta
raflarını ihya etmekten doğan yeni bir Türkçülük 
hareketi de Cumhuriyet çağlarının dikkate değer 
hadiselerinden biri olmuştur. 

"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur (2) .", "Ne mutlu Tükrküm diye
ne! (3)·" gibi Türk gönüllerinde elektriklenen tari
hi sözlerden ve bazı Türk mekteplerine alınacak 
parasız yatılı talebenin Türk ırkından olmasını şart 
koymaya lüzum gören devlet emirlerinden kuvvet 
alan bir kısım ileri Türkçüler, bu yeni Türkçülük 
hareketinin bayraktarı olmuşlardır : Birbiri ardın
dan çeşitli, Türkçü mecmualar çıkaran ve zaman 
zaman cidden kuvvetli ve imanlı neşriyat yapan 
bazı gençler, bilhassa kaybedilmiş Türk illerine ve 
milli bütünlüklerini ziyan etmiş Türk kavimlerine 
hasret ifade eden yazılar yazmışlardır. Bu yazılar, 
tarihi kuvvet kaynaklarını en çok, Hunlar, Gök
Türkler ve Osmanlılar çağındaki Türk kudret ve me
deniyetlerinin azametinden alıyorlardı. 

(Yine bu mecmualarda milli asalet taraftarlı
ğının, za!Ilan zaman tarihi ve biyolojik esaslara da
yanan bir ırkçılık halini aldığı da görülmüştür.) 

Cumhuriyetten sonra Milli-Tarihi gayelerle çı
kar.lan Atsız, ve Orhun mecmu'aları, bu mecmu
alarda toplanan - başta mecmua sahibi Nihal Atsız 
olmak üzere - genç milliyetçilerin şiirleri, mefkureci 
makaleleri, tetkikleri, yüksek değerde ilim ve fikir 
heyecan ve �ücadele yazıları, gençlik üzerinde pek 
kuvvetli tesirler uyandırmış, hareketli bir milliyet-

ı Bu iddianın muanzları pek haklı olarak, bü
tün milletlerin Türk olmas�, Türklük için bir şeref 
sayılmaz. Türkün ferefi, onu diğer milletlerden ayı· 
ran büyük meziyetlerinde mevcuttur, diyorlardı. 

tuk).  

2 Atatürk: Türk gençliğine hitap (Büyük nu-

Atatürk onunçu yıl nutku. 
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çilik devresi lıaşlanu�tır. Atsız ve Orhun mecmua
larını takibcden Ergenekon, Bozkurd, Gökbörü, 
mecmuaları birinciler nispetinde kuvvetli olamadı. 
Ayni yıllarda Dr. Fethi Tevetoğlu'nun çıkardığı 
Kopuz mecmuası da zamanının milliyetçilik hareket
lerine hız veren fakat kısa ömürlü bir mecmua oldu. 
Bu yıllarda Tükrçülük hareketlerine iştirak eden 
diğer mühim bir mecmuada Dr. Rıza Nur ,,1" ta
rafından çıkarılan Tanrıdağı dergisi'dir, öteden
beri bir Türk milliyetçisi sıfatıyla Fransa'da ,Mısır'da 
neşriyat yapan Rıza Nur'ın 14 cildlik heyecanlı bir 
ifade ile yazdığı Türk Tarihi vardır. Çalışkan bir 
milliyetçi olarak tanınan Dr. Rıza Nur'un neşrettiği 
tarihi-edebi vesikalar dikkatleri çekmıştir. 

Ayni yıllarda, adını, Ziya Gökalp'ın Yeni mec
muadaki bir makale başlığından alan Çınaraltı mec
muası da yine harar�tli bir Tükrçülük yapıyordu. 
Bu mecmualarda şuurlu ve bilgili yazılarıyle iyi te
sir bırakan doktor Mustafa Hakkı Akansel'in adını 
burada ehemmiyetle hatırlamak yerinde olur. 

Fakat Orhun mecmuasının Mart - Nisan 1944 
sayılarında, Türkiycdeki solcu hareketlerden müte
essir olan Atsız'ın, zamanın Başbakanına yazdığı 
iki açık mektup, bütün bu neşriyatı birdenbire felce 

ı Hayab ve eserleri için bkz. Türk Meşhurla
rı Ansiklopedisi, Kopuz Mec. Mart 1 944. 
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uğratacak bir tepki uyandırmıştır. Atsız'ın bu mek
tuplarından doğan bir hakaret davasını Ankarada 
ve Atsız lehine nümayi�le karşılayan bir gençlik ha
reketi, hükumet tarafından hoş görülmemiş ve henüz 
tarih olmadıkları için üzerinde istikbalin daha ta
rafsızca durabileceği, bir takım hadiseler, milliyetçi
lik cereyanı.nda arzu edilmez vaziyetler yaratmıştır. 

Bununla beraber, Türk milleti en sevgili ve en 
hayati imanı olan milliyetçilik ülküsünün, geçirdiği 
bu sağlı sollu sarsıntılarla sarsılacak bir millet de
ğildir. Dünya tarihinin en eski milliyetçi kavimle
rinden biri olduğunu bütün bu sahifelerde hikaye et
tiğimiz bu millet, kendi medeniyet tarihini ve ken
di istikbalini şüphesiz daha ilmi metodlarla ve daha 
ağırbaşlı, sistemli çalışmalarla aramaktan ve ay
dınlatmaktan geri kalmıyacak ve evlatları arasında 
her zaman bu uğurda çalışacak, değerli simalar bu
lacaktır. 

Esasen Türk dili ve tarihi üzerindeki şuurlu ve 
sistemli çalışmalar durmuş değildir. Gerek ilim mü
esseseleri, gerek ferdi çalışmalar, bu konularda eser 
vermeğe devam ediyorlar. Türk gençliği, memle
kette solcu hareketlere meydan vermemek yolun
da gerekli adımları atmış bulunuyor. Şuurlu Türk 
hükumetlerinin ise memleket dahilindeki çeşitli ide
olojiler içinde her zaman olduğu gibi yine milli ima
na yardımcı olacağı, en tabii hakikatlerdendir. 

Milli Edebiyat Cereyanının Bir Başka Tezahürü 

YENİ TÜRK ŞÜRİNDE 

AŞIK TARZI TESİRLERİ 

Türk münevverleri arasında daha Nedim dev
rinde başlayan ve Tanzimat çağlarında hareketle
nen Aşık tarzı söyleyiş temayülü'nün yakın yıllar 
Türk edebiyatında adeta bir şiir cereyanı mahiye
tini aldığına dikkat etmemek mümkün değildir. Bu 
cereyanın, Türk şiirinde bir kendini buluş mahi
yeti taşıması ve bir inkişafa eriştiği takdirde milli 
edebiyatımız için bir ümit kaynağı olması, onun 
hareketleri üzerinde ısrarla durmamızı icabettiren 
sebeplerdendir : 

Aşık tarzı söyleyişlerin, münevver zümre ede
biyatına Nedim devrinde başlayan ehemmiyetli te
siri -kitabımızın Türk edebiyatında mahallileşme 
cereyanları bölümlerinde takib edilmiştir- Mahalli
leşme cereyanının Tanzimat öncesi ve Tanzimat 
devri şairlerinden Akif Paşa, Edhem Pertev Paşa, 
Münif Paşa, Manastırlı Faik Bey gibi şahsıyetler 
üzerindeki tesirlerini ve bu şairlerin koşma, destan 
şekilleriyle söyledikleri şiirleri yine Tanzimat dev
rinde mahallileşme cereyanının devamı bölümün
de hatırlatmış bulunuyoruz ( ı ) .  

Ayrıca Namık Kemal, Ziya Paşa gibi, Rec:.ii
zade Ekrem gibi Avrupai Türk edebiyatı şairlerinin 

Resimli Türk edebiyatı tarihi. S: 954 

de arada bir halk tarzı şiirler söyledikleri malum
dur. Fakat Yeni Türk edebiyatında aşık tarzı söy
leyiş, daha kuvvetli ve müsbet tesirler bırakan bir 
hareket halinde, XIX uncu asrın son yıllarında Rı
za Tevfik'in şiirleriyle başlamış ; Ziya Gökalp'ın bu 
tarza verdiği ehemmiyetle, milli edebiyat cereyanı
nın bir başka tezahürü halini almış ve münevver 
Türk şiirinde aşık tarzı, yirminci asrın yılları iler
ledikçe, evvelkilerle ölçülemiyecek kadar güzel ve 
kuvvetli şiirler vermiştir. Genç Türk şairlerinin aşık 
tarzı söyleyişte elde ettikleri bu muvaffakiyetin se
bepleri meydandadır: Türkiye de milli edebiyat 
cereyanlariyle müvazi bir inkişaf gösteren halk ede
biyatı araştırmaları, çok zengin sonuçlar vermiş, 
Türk halk şiirinin bütün özellikleri, ananevi halk 
kültürü ve halk dilinin incelikleri ve aşık tarzı söy
leyişin çeşitli musıki unsurları, milli nazım şekilleri, 
vezinler, duraklar, yarım kafiyeler, alliteration'lar ve 
zengin halk cinasları, münevverlerin zevkine ve hay
ranlığına arzedilmiştir. Yunus Emre gibi, Pir Sul

tan gibi, Aşık Ömer, Karacaoğlan gibi tekke ve 
saz şairlerinin saf türk diliyle söyledikleri erişilmez 
terennümler, bugün artık münevverlerin dilinde ve 
gönüllerindedir. 
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Bütün bunlardan çok daha mühim olarak yeni 
Türk şiirinin birçok münevver şfıirleri, tıpkı eski saz 
şairleri gibi, bizzat Anadolunun bağrında yctişıniş 
yurd içi çocukları'dır. Şehirlerde okuyan, İstanbul
da, Ankarada, hatta Avrupada yüksek tahsillerini 
tamamlayan bir çok memleket çocukları, elde ettik
leri zengin kültürle, bir milli zevk mirası olan halk 
söyleyişini kuvvetle birleştirmeğe muvaffak olmuş
lardır. Gerçi bu, her bakımdan nıilli şiir cereyanı
nın istikbali hakkında kat'i bir söz söylemek müm
kün değildir. Ancak, yeni Türk şiirinde sağlı, sol
lu çeşitli tesirlerin ve kaprislerin rol oyadığı son 
yıllarda, ince bir kol halinde de olsa, karakterini 
kaybetmiyen, bilakis gittikçe olgunlaşan halk tarzı 
söyleyişin, diğer şiir cereyanlarından daha ümitli 
bir geleceği olması düşünülebilir. 

Her ne olursa olsun, yabancı tesirlerden uzak, 
tarihi ve an'anevi Türk şiirinin ümit verici bir teza
hürü olan bu cereyanı, biz ; Servet-i Fünun devrin
den bu yana genişliyen ve olgunla5an hayatiyle; 
müstakil bir bölüm dahilinde toplamayı ve tanıt
mayı faydalı buluyoruz ( ı ) .  

O n  dokuzuncu asrın son yıllarında bir Türkçe 
şürler çığırı açmağa çalıştığı halde, sırf an'anevi 
halk söyleyişine yabancı kaldığı için, bu güzel çığır
da layık olduğu başarıyı elde edemiyen, büyük 
Türkçü şair Mehnıed Emin'e mukabil ,halk şiirine 
nüfuzu, ve bir saz şiiri kültürü ile ortaya atılan Rıza 
Tevfik'in, Türkiye'de aşık tarzı söyleyişin sevilme 
ve yayılmasında inkar edilmez bir hizmeti vardır. 

Rıza Tevfik Bölükbaşı 
1869 - 1949 

bilhassa Meşrutiyetten sonra 

Edebi hayata Ser
vet-i Fünun yıllarında 
atılan ve aruz vezniy
le Servet-i Fünuncular 
ayarında şiirler söy
liyen Rıza Tevfik,2 

neşrettiği aşık tarzı şiir-

Milli edebiyat devrinde aşık tarzı tesirleri, 
Türkiye'de ilk defa kdvvetli ve bütün bir araştırma 
halinde Fevziye Abdullah Tansel tarafından incelen
mit ve yazılmıştır. Bakınız: Ülkü mecmuası: Sayı: 
74 - 79. 

z Riza Tevfik, Mutasarrıf Mehmed Tevfik be
yin oğludur. Ceşri Mustafa Pata kasabasında doğ
muştur. İlk tahsiline burada başlamış daha sonra 
muhtelif memurluklarla Anadolu'nun muhtelif yer
lerine giden babası ile dolaşmış, ve nihayet lstan
bul' a gelerek lise tahsilini "Galatasaray Sultanisi'n
de bitirmiştir. Yüksek tahsilini Tıbbiye mektebinde 
tamamlamıtıa da daha lise sıralarında başlayan ser
keş ve muhalif hareketleri yüzünden diploması hü
kumet emriyle Tıbbiye mektebi idaresince bir müd
det haczolundu. 

Bu sırada Karentina dairesinde çalışmakta olan 
Cenab Şehabeddin'in ve Ahmed Midhat Efendinin 
yardımları ile karantina doktorlu.ğuna ta'yin edildi. 
Fakat daima gözönünde bulunduruluyor, yurd dışı
na çıkmasına müsaade edilmiyordu, Bµ vazifede faz-

TÜ R K  EDEBİYATI TA RİHİ 

Rıza Tevfik Bey 

!eriyle, Türkiyede 2deta bu tarz şiire gizli bir hasret 
duyan gönüllülere yeni bir şiir zevki vermiş, man
zumeleri, edebiyat alemimizde geniş ve kuvvetli akis-

la kalamadı. 1 907'de ' 'l ttihad-ı Tera'kki"ye iltihak 
etti. İkinci meşrutiyetin en kuvvetli hatibleri arasın
da idi. Edirne'den meb'us seçildi. Bir yandan da şiir 
ve felsefe ile yakından alakalanıyor şiirler ve felse
fi yazılar yazıyor, edebi münakaşalara girişiyordu. 
Hatta Ömer Naci ile Türkçe-Osmanlıca, Hece-aruz 
münakaşaları sarayın dergiyi kapatmasıyle sona erdi 
Rıza Tevfik'in siyasi hayatı hayli ıstırablı ve gürül
tülü geçmiştir. 

Alman Feylesofu Herbert Spenser'in ve Hukuk 
Prof. Holtzendorff'ın kuvvetli te'sirinde kaldı ve 
ferdiyetçi bir felsefe anlayışına yöneldi bu sebeple 
de siyasi sahada Liberalizm'e bağlandı. Bu yüzden de 
yaman bir mücadeleci oldu. Abdülhamid , devrine 
muhalif olduğu gibi daha sonra, evvelce bağlandığı 
İttihadçı'lara da karşı çıktı ve bu muhalefeti vatan 
sathına yaymağa çalıştı. 19 12'de meclis-i mebusanın 
kapanmasıyla açıkta kaldı. Nihayet bir muhalefet 
partisi olan Hürriyet ve hilaf fırkasına girdi. Bu gü
rültülü ve mücadeleci siyasi hayatı yanında edebi
yat ve felsefe Üzerindeki çalışmalarına devam edi
yordu. Prof. Browne'in ricası Üzerine Fransızca ola
rak Les Textes Houroufis " "Hurufi Metinleri" " isimli 
eserini yazdı. 1914'de tekrar Karantina dairesine 
girdi ayni zamanda Rehber-i lttihad-ı Osmani isimli 
bir mektebde felsefe okutuyordu. Burada okuttuğu 
ders notlarını toplayarak " 'felsefe dersleri"" isimli bir 
kitap neşretti. 

Bir Felsefe Kamusu yazmak istemişse de bunu 
ancak C harfine kadar yazabildi. Hürriyet ve iti'laf 
fırkasının iktidara geçmesiyle Riza Tevfik Maarif 
nazırlığına getirildi. Damad Ferid (>asa kabinesini11 
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ler uyandırmıştır (1) . Onun aruz vezniyle söyledi
ği şiirlerinde Hamid'in ve Fikret'in tesirleri bellidir. 
Bunlardan Gelibolnda Hamzabey sahili başlıklı 
bir manzumesi, tarih ve tabiat karşısında düşünen 
mısralariyle ve lisanındaki sadelik dolayısiyle, şairi
ne ehemmiyetli bir şöhret kazandırmıştır. Yine tarih 
ve tefekkür unsurlariyle örülen Fecr-i evvelin, onun 
aruzla söylediği, tanınmış ve sevilmiş şiirlerindedndir. 

Rıza Tevfik, bir aralık hece vezniyle, Mehmed 
Emin tarzı Türkçe şiirler de yazmış ve bu şiirlerin
den Koca Hasan dayı, Selma sen de unut yavruın 
gibi bazı manzumeleri, mektep kitaplarında yer al
mış ve dillerde dolaşmıştır. Fakat Riza Tevfik'in 
Türk edebiyatında devamlı bir tesir ve hareket ya
pan şiirleri ; daha geniş ölçüde yazdığı ; aşık tarzı 
söyleyişleridir. Şair, aşık tarzını, çocukluğunun bir 
kısmını geçirdiği Geliboliı'da görüp dinlediği saz şair
lerinden öğrenmiştir. zaman ilerledikçe bu tarz şiir
ler söylemek için kuvvetli bir heves duymuş; Bay
burdlu Zihni'nin, Aşık Derdli'nin, Kerem'in şiirle
rini zevkle okuyarak, ayni yolda şiirler söylemeğe baş
lamıştır. Rıza Tevfik, kendi rivayetine göre ilk olarak : 

Felaket bağını gezdiın serseri 
Feryad ü zarıını duyan kalınaınış 
Aradıın o şahin, yiğit erleri 
Yattıkları yerden nişan kalmaınış 

Sevr Muahedesini imzalamak Üzere tertiplediği he· 
yete alındı. İşte Siyasi hayabnın yüz karası olan bu 
hareketi yüzünden 1 922'de vatana ihanet suçundan 
yurd dışına sürülen 1 50 kişilik listeye sokuldu. Bir 
müddet büyük geçim sıkıntısı içinde yaşadı. Daha 
sonra Amerika'ya gitti. Orada bazı konferanslar 
verdi. Birçok seyahatler yaptı muhtelif yabancı der
gilere yazılar yazdı. Daha sonra çıkan avf kanunundan 
faydalanarak yurda döndü 
Abdülhak Hamid'in felsefesi ile Viktor Hugo'nun 
fikirlerini mukayese eden "Abdülhak Hamid'in Mü
lahazat·ı felsefiyesi", Hüseyin Danişin Ömer Hay
yam tercümesinin başına "Ömer Hayyam 'ın Efkar-ı 
felsefiyesi isimli felsefi eserler yazdı. 1 934'de firle
rini biraraya toplayarak "Serah-ı Ömrüm" isimli 
şiir kitabını Lefkoşe'de bastırdı. Tevfik Fikret'in ölü
münün 30. yılı münasebetiyle "Tevfik Fikret-san'ab 
ve Hayatı" isimli bir tetkik eseri yazdı, Serab-ı Öm· 
rüm"ü ikinci defa bastırdı. Bu kitabta Türkçeden 

başka farsça ve fransızca şiirleri de vardır. 

ı "Asıl milli Türk vezninde,, milli Türk şeklin· 
de, lstanbul şivesiyle ve zevkiyle yazılmıf olan bu fi· 

iri erin"... "Meşrutiyetten evvel basılanları da vardı. 

Meşrutiyetin ilanını müteakip birer ikişer neırolun
maya başladı, ve umumun teveccühünü kazandı ... 
Bakınızı Rıza Tevfik (Serôb-ı Ömrüm) .  Kıbrıs · Lef· 

koşe. 1 934 ve Fevziye Abdullah. Milli edebiyat dev

rinde aşık tarzı. Ülkü. Sayı: 74, 
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dörtlüğü ile başlayan meşhur Divan'ını, Zihni'nin : 

Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş 
Yavru gitıniş, ıssız kalınış otağı 
Caınlar şikest olınuş, meyler dökülmüş 
Sakiler meslicten çekıniş ayağı. 

tarzındaki t�rennümlerinin sihirli tesirleriyle yaz
mıştır. 

Rıza Tevfik'in aşık tarzı tesirleriyle meydana 
getirdiği manzumeleri ve diğer şiirleri ı934'te Kıbrıs -
Lefkoşa'da neşrolunmuştur. Ayni şiirlerin mühim bir 
kısmını Rıza Tevfik hakkında son yıllarda yayınlanan 
muhtelif eserlerde ve bilhassa Kandemir tarafından 
yayınlanan Kendi ağzından Rıza Tevfik (İstanbul 
1943) isimli eserde bulmak mümkündür. Şairin Bek
tfişi edebiyatından mülhem Nefes'leri üzerinde Dertli 
'nin ve Yunus Emre'nin kuvvetli tesirleri vardır. 
Onun(2) 

Rıza Tevfik Bey 

Rıza Tevfik'in Elyazısı 

:ı "ilk yazdığım türkçe tiir budur" "Bu şıırı 
Anadoluda atıklar sazla terennüm ediyorlar." Bakı
nız: Kendi ağzından Rıza Tevfik. lstanbul. 1 943. 
Şairin bu sözünde bir hafıza yanlışlığı yoksa, aynı 
kitapta tiirin yazılış tarihi olarak gösterilen 1 922'nin 
yanlıf, belki de Hicri 1322'den yanlı, olarak geç
mittir, 



1 148 

Yüce dağlar ardından 
Evliyalar yurdundan 
Ulu bir şara vardım 
Erenlerin bağından 
Yunus'un toprağına 
Sildim gönül pasını 
Deniz aşıru geldim 
Selim tapşuru geldim. 
Dosta armağanım var 
Güller devşirü geldim. 
Vardım yüzümü sördüm 
Yunuben aru geldim. 

gibi dörtlüklerle örülmüş bir şiirinde Yunus'un eda
sı açıktır. Fakat Rıza Tevfik, bilhassa saz şiiri
ne mahsus Koşma ve Divan'lariyle, bu şiirin özelli
ğine kendi devrinde ilk defa ve en çok yakınlaşan 
şairdir. Onun bir çok şiirlerinde, saz şairlerinin, 
o zamanın münevverlerince hemen hiç tanınmayan 
güzel şiirlerinden akisler vardır. Bununla beraber 
Rıza Tevfik'i dahi, halk söyleyişinin bütün tılsımla
rına nüfuz etmiş bir şair diye kabul etmek müm
kün değildir. Fevziye Abdullah'ın isabetle işaret 
ettiği, gibi bu şair, halk şairleriyle münevver sınıf 
arasında bir mutavassıt vazifesi görmüştür ki, onun 
Türk edebiyatı tarihindeki hakiki rolü budur. Rıza 
Yevfik, tanınmış saz şairlerimizin koşmalarını ele 
alarak, çok defa onları ayni vezin ve kefiyelerle, adeta 
tanzir etmiştir. Onun Anadolu isimli şiirindeki : 

Orınanında türlü kuşlar ötüşür 
Çayırında gürbüz koçlar itişir 
Tarlasında altın başak yetişir 
Gölgesinde gam dağıtır o iller. 

gibi söyleyişleri, Karacaoğlan'ın meşhur bir koşma
sındaki : 

Rüzgar eser dallarınız atşır, 
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür 
Üren yerler bu bayramdan pek üşür 
Sünbül niçin yaşlı bakışır dağlar. 

söyleyişini hatırlatır. Tevfik Fikret için yazdığı : 

'Dediler ki ıssız kalan türbende 
Vahşi güller açmış görmeğe geldim. 
O bağ-ı cennetin hikine ben de 
Hasretle yüzümü sürmeğe geldim. 

mısralariyle başlayan tanınmış manzumesinde yine 
Karacaoğlan'ın bir koşmasındaki : 

Ela gösterini sevdiğim dilber 
Göster cemilini görmeğe geldim 
Şeftalini derde dermen dediler 
Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim. 

söyleyişinin kuvvetli tesiri altındadır ( ı ) .  Yine Fev
ziye Abdullah, bu şairin diğer bir kısım şiirlerini de 

1 Aynı söyleyitin Gevheri'de ve daha bir takım 
halk fairlerinde tekrarlandığı görülmektedir. Halk 
tiirimizde aynı vezin ve kafiyelerle tiir söyleyitin bir 
gelenek halinde bulunduğu bu münasebetle tekrar 
hatırlanmalıdır. 
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bilhassa Dertli'nin tesiri altında söylediğine dikkat 
etmiştir. Hakikat şudur ki Rıza Tevfik, kendi ça
ğının münevverlerine, Türk halk şiirinin zevkini 
tattırmak, onların ruhunda milli söyleyişe karşı bir 
sevgi uyandırmak gibi inkar edilmez bir hizmet 
görmüştür. Bu şairin bizzat duygulu bir ruha sa
hih olması, şiirlerine bilgi ve tecrübelerinden akis
ler katması, onun bu vezifeyi başarmasında ayrıca 
müessir olmuştur. Zaman ilerleyip de saz şairleri
nin kendi şiirleri, Türk münevverlerine tanıtıldığı 
ve genç Türk şairleri iı,;inde halk söyleyişini daha 
zevkli bir şekilde kavrayıp, kullanan şairler yetiş
tiği vakit, Rıza Tevfiğin şiirleri, artık eskisi kadar 
aranmamış, fakat bu şiirlerin edebiyat tarihimiz
deki mevki ve ehemmiyeti, Türk şiirinde aşık tarzı 
tesirlerinin gelişmesiyle biraz daha kuvvetlenmiştir. 

Türkiyede münevver zümre şairlerin;n aşık tarzı 
söyleyişe değer vermeleri, Rıza Tevfikten sonra Ziya 
Gökalp'ın ve Fuad Köprülü'nün çalışmalariyle ciddi 
bir çığır mahiyeti alLııştır. Milli edebiyat cereya
nının kuvvetli nazımı olarak, Ziya Gökalp'ın, bütün 
milli değerlerimizi meydana koymak yolundaki çe
şitli faaliyetleri arasında aşık tarzı şiire de ayrı bir 
ehemmiyet verdiğini, bir taraftan halk edebiyatı araş
tırmalarına yol gösterirken diğer taraftan bizzat ken
disinin mesela Yunus tarzı ilahiler söyliyerek bu cere
yanda fiili bir vazife gördüğünü biliyoruz. 

Yine aşık tarzında ince ve zarif şiirler söyliye
rek, bu milli terennümlere bilfiil iştirak eden bü
yük Türkiyat alimi Fuad Köprülü de bilhassa Türk 
halk edebiyatı üzerindeki esaslı ve verimli araştır
malariyle; bu yolda çalışacaklara geniş ölçüde san
at ve bilgi kaynakları hazırlayarak Türkiyede aşık 
tarzı söyleyişin yayılmasında gerçek ve müsbet bir 
vazife görmüştür. 

İşte bir taraftan milli edebiyat cereyanının, di
ğer taraftan Rıza Tevfik'tenberi kuvvetlenen aşık 
-tarzı söyleyişin devamlı tesiriyle hemen bütün milli 
edebiyat cereyanı şairleri ve onları takibeden daha 
genç ve daha yeni şairler -hangi edebi cereyana ve 
nasıl bir şiir anlayışına mensup olurlarsa onsunlar
ekseriya bu aşık tarzı söyleyişi tecrübe etmekten 
kendilerini alamamış; geçici veya devamlı bir şekilde 
aşık tarziyle yeni şiirler söylemişlerdir. Orhan Seyfi, 
Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz gibi hece vezni cereyanının 
ön planda gelen şairleri daha, hece ile şiir söylemeğe 
başladıkları ilk yıllardan itiharen, yalnız halk vezin
lerini değil, milli nazım şekillerini de kullanmak su
retiyle saz şiiri ile münevver zümre şiiri arasında yeni 
bir söyleyişin oldukça güzel örneklerini vezrmişlerdir. 

Bu şairlerin, aşık tarzının bütün inceliklerine 
nüfuz edemedikleri ve mesela koşma ve mani şekil
leriyle söyledikleri şiirleri adeta Parnasse kafiyele
riyle seslendirmek gibi halk söyleyişine tamamiyle 
aykırı bir yol takip ettikleri ileri sürülebilir. Bununla
beraber her üç şairin de gerek hece veznini, gerek 
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milli nazım şekillerini sevdirmek yolunda esaslı hiz
metleri vardır. Faruk Nafiz'in Yeni Kerem isimli 
bir şiirini : 

Gerçek mi, yalan mı duyduğum haber 
Baharla dediler, köye döşmüşün 
Kucakta çıkmıştın yola bir seher 
Sılaya bir akşam yaya dönmüşün. 

Açılsan hasretin denizlerine 
Varamaz sevdiğim su dizlerine 
Dökülmüş saçlann omuzlanna 
Bulutla örtülen aya dönmüşsün. 

yarım kafiyelerle söylemek suretiyle, halk zevkine 
biraz daha yaklaşması, oldukça yeni bir hadisedir (1) . 

Fakat, halk dili, halk: tabirleri, halk kafiyeleri 
velhasıl hakiki aşık tarzı ile şiir, Türk edebiyatın
da milli edebiyat cereyanını takibeden yıllarda da
ha kuvvetli şairler yetiştirmiş ve daha güzel örnek
ler vermiştir. Böylelikle, gerek milli edebiyat ce
reyanı mensuplarının, gerek onları takibeden yeni 
Türk şairlerinin az veya çok mühim bir kısım şiir
lerini aşık söyleyişiyle terennüm etmeleri, edebiyat 
tarihimizin gözüne çarpması gereken bir hadise du
rumundadır. Yukarıda ismi geçen şairlerden başka, 
bu devrin şiir sahasında imzası bulunan hemen bütün 
şairlerinin bu tarzı denedikleri görülmektedir. Hatta 
Türk şiirinde yep yeni bir serbest söyleyiş çığırı aç
mağa çalışan bir kısım son nesil şairlerinin dahi 
Aşık Tarzı'nda söylenmiş şiirleri vardır. Tütk şiirin
de oldukça büyük bir yekun ve yer tutan Aşık Tar
zı'nın Yeni Türk Edebiyatına geniş tesiri olduğu mu• 
hakkaktır. 

Halk şiirini münevver ZÜfl".<'F şiirin'=' getirirken 
hakiki bir başarı göstermiş olan bir kaç mümessilin
den örnekler vermek bahsimizin icabıdır. 

İlk zamanlarda , ı 920 !erde" aruzla da güzel 
şiirler söylemekle beraber daha çok halk tarzı 
şöyley ,şlerde bir muvaffakıyet kazanmış olan : Orhan 
Şaik Gökyay bu tarza örnek olacak bir şahsıyet gös
termiştir. Onun çok kere halk söyleyişlerinden bil
hassa seçtiği saf ve samimi kelimelerin birbiriyle 
imtizacından doğan mısralarında işık tarzını yeni 
ve ileri bir şiir anlayışıyla birleştiren bir özellik 
vardır. Yarım kafiyelerin, hatta kafiye olmayan 
kelim,.ler:i) yarım söylenişleri 6+ 5, 4+4+ 3= 1 1  ve
zinlerini ayni manzumede zevkle birleştiren yine 
yarım ses değişiklikleri; on birli mısraları bazan on 
ikili hece ile, adeta farkında değilmiş gibi terennüm 
eden sele serpe bir söyleyiş ve bütün bunlarla birle
şen, zengin bir halk dili ve halk edebiyatı kültürü 
Orhan Şaik Gökyay'ın şiirlerini güzelleştiren yerli 
ve milli san'at unsurlarıdır. Onun ekseriya derin ve 
hisli gönül ürperişlerinin terennümleri halinde mey
dana konulan şiirleri yanında zaman zaman yurd 

Bu şiir, ilk defa Ayda bir mecmuasında ( 1 
mayıs 1936) da netrolunmuştur, 
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ve millet sevgisinin, mi!H ve içtimai heyecanların kuv
vetli ve örnek manzumeler halinde yer aldığı görülür. 
En güzel şiirlerinden olan İçlenme'de sularla birlikte 
söyleşen bir gönül vardır. Gurbet, Türk toprakla
rındaki hisli ve an'anevi gurbet şiirlerinin en duy
gulularından biridir. Ü'ç nehir, Mar'aş türküsü, 
Bayburd türküsü gibi, şiirlerinde, vatan sevgisinin 
smimi mısraları seslenir. Zetyin dalı, Bana bir 
seslenen var gibi manzumelerinde tabiat güzellikle
riyle birleşmiş derin ve psikolojik terennümler du
yulur. Bu vatan kimin? başlıklı tanınmış ve bestelen
miş manzumesı ıse halk söyeyişiyle birleşen yeni ve 
milli Türk şiirinin zaferlerinden biridir : 

Bu Vatan Kimin 
Bu vatan toprağın kara bağnnda 
Sıra dağlar gibi duranlanndır. 
Bir tıirih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir. 

Tutuşup : kül olan ocaklanndan, 
Şahlanıp : köpüren ırmaklanndan 
Hudutlarda gazi bayraklarından 
Alnına ışıklar vuranlarındır, 

Ardına bakmadan yollara düşen 
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan 
Huduttan hududa yol bulup koşan, 
Cepheden cepheyi soranlarındır, 

İleri atılıp sellercesine 
Göğsünden vurulup tam ercesine 
Bir gül bahçesine girercesine 
Şu kara toprağa girenlerindir, 

Tirihin dilinden düşmez bu destan, 
Nehirler gizidir, dağlar kahraman, 
Her taşı bir yakut olan bu vatan 
Can verme sırrına erenlerindir. 

Gökyay'ım ne desem ziyade değil, 
Bu sevgi bir kuru ifade değil, 
Sencileyin hasmı rüyada değil, 
Topun namlusundan görenlerindir. 

Nihal Atsız ( 1905-1975) daha çok, geniş bir Türk 
milliyetçiliği yolunda çalışmak; ilmi eserler ver
mek veya milli ideal şiirleri terennüm etmekle tanın
mış olmasına rağınen, halk tarzı manzumeleriyle, bu 
söyleyişin sırrına eren inualardandır. 2 Onun 1946 
da toplanarak Yolların sonu adiyle neşredilen şiir
lerinin mühim bir kısmı varsağı'lar ve koşma'lar 
halinde terennüm edilmiştir. Bu şiirlerde halk söy
leyişinin çeşitli incelikleri ve şairin idealist ruhunun, 
hazan coşkun, bazan, onun mücadeleci hayatından 
ümit edilmiyecek kadar ince hisli akisleri vardır. Mü
cadele hayatının, sert darbelerle yıpranan elemli ve 
ümitsiz günlerinde söylediği : 

2 Ha, atı ve esereri İçin bak. . . . . . . . • 
ve Türk Dili ve Edebiyatı Anık. Dergah Yayınları 
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Şu yollar bilmem ki dağ m.ı ova m.ı? 
Gitsem bulur muyum kendi yuvamı? 
Kuş ! yolun nereye? bizim eve mi? 
Sen götür, ben haber salam.ıyorum. 

Her gece orda bir yaslanan m.ı var? 
Sessizce kirpiği ıslanan m.ı var? 
Uzaktan bana bir seslenen mi var? 
Ne diyor? Sesini alam.ıyorunı. 

Günleri sayarım, geceler iner; 
Beklerim geceyi, yıldızlar söner; 
Gizli bir yaram var ; durmayıp kanar 
Neresi? Bulup da silemiyorum. 

Ulaşsa da sana yolların ucu 
Varmağa yetmiyor Atsız'm gücü 
İçimde dururken bu kadar acı 
Hala yaşıyorum ,ölemiyorum. 

gibi şiirlerinden akseden sesler, bu içli ruhun ve bu 

karakteristik halk söyleyişinin sesleridir. Atsız gi

bi, aşık tarzına kendi san'atkar benliğinden değer

ler katarak • Türk şürinin klasisizmi, bir de aşık 
tarzı söyleyişte olduğuna göre • bu tarz şiirleriyle, 

şiirimize bir başka neo classicisme'in müjdelerini 

getiren diğer bir isim de Zeki Ömer Defne'dir. 

Muhtelif mecmualarda yayınlanan aşık tarzı şiir
leriyle ve bilhassa Büyük Erzincan zelzelesi felaketi 
için söylediği Bu memleket böyle ağlar isimli bir 
ağıt'ı ile haklı bir sevgi ve alaka toplayan Defne' aşık 
tarzı söyleyişe yeni değerler katan münevver Türk şair
lerindendir. Zeki Ömer'in şiirlerinde yalnız sırrına iyi 
varılmış bir halk söyleyişinin değil, Türk halkının, Türk 
kızlarının eliyle işlenmiş bütün güzel şeylerin ve bun\arın 
hepsinin üstünde, halkın en güzel eseri olan tabii 
Türk dilini ince sıcak halk tabirlerinin, yarım kafi
yelerinin, rediflerinin münevverlerin zevkine ve hatı
rasına arzedilmiş zengin bir resmi geçidi vardır. Onun 
bu tarz manzumelerinin bir parça uzun oluşu, şairin 
halk söyleyişinin yardımcı ses unsurlarından aldığı 
ilhamın lıolluğunda ve hisli ruhunun her duyguyu 
dile getirmek isteyen coşkunluğundadır. İsminin biraz 
iddialı olmasına rağmen Bu memleket böyle ağlar 
şiiri bu iddialı bağlığa yakışacak ve hak verdirecek 
güzelliktedir. 

Bu Memleket Böyle Ağlar 

Kanşam sulara çağrışan: ah oy ! 
Katılam kurtlara böğrüşem: ah oy ! 
Kopanı boralarla, bağnşanı: ah oy 1 

Yurdu birbirine katanı Erzincan ! 
Hangi ses nıakbulün vatan ErzincanB 

Oy akar uykumu durduramadım, 
Oy kara düşlerim yorduranıadım, 
Saate sabahı vurduramdını, 
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Yer tatlı demlerim bastı Erzincan 
Gök kara düşlerim yastı Erzincan 1 

Ucu gönle çıkan yollar nerede? 
Yazı yare çeken dallar nerede? 
Avcu meyve kokan eller nerede? 

Daldırma gül mü oldu kollar Erzincan 
Gelin mi verecek güller Erzincan? 

Defne ! Dağlar deli, bağlar bereli, 
Umutlar tezgahta kaldı gerili, 
Mekikler candadır, nakış yaralı, 

Gözlerde kalmadı merhem Erzincan 
Arzun can değil mi veren Erzincan ! 

Bu tarzda oldukça muvaffakıyetli şiirleri görülen : 

Aka Gündüz, Ali Mümtaz, Ahmed Kudsi, Behçet 
Kemal, Ekrem Reşit, Fazıl Hüsnü, Fethi Tevet, 

Fevziye Abdullah, Halide Nusret, Hikmet Turan, 
İhsan Raif (Hanım), Kemaleddin Kami, Mehmet 
Halid, Necib Fazıl, Ömer Bedreddin, Pertev Nıllli, 
Rıfkı Melw, Sabahaddin Ali, ŞükUfe Nihal, Uluğ 
Turanlıoğlu imzalarının ve bu imzaların eser ver

dikleri muhtelif çağlarda şiir sahasında görülen bir 

çok, yeni ve genç şairlerin ;  az veya çok nisbette, aşık 

tarziyle söylenilmiş şiirleri vardır. Bunlardan bil

hassa ; Halide Nusret ve Fethi Tevet imzalarının 

güzel verimlerini ihmal etmek mümkün değildir. 

Daha hece ile söylediği ilk şiirlerinden beri ince ve 

temiz kadın duygu!�rına muvaffakiyetli bir terennüm 

lisanı veren Halide Nusret, halk söyleyişiyle teren

nüm ettiği daha yeni manzumelerinde de ayni zevkli 

başarıyı elde etmiştir. Geniş ölçüdeki Türk milliyet

çiliğine, zarif ideal manzumeleri kazandıran Fethi 
Tevet'in de en çok baş vurduğu söyleyiş tarzı, yine 

bu an'anevi halk ve aşık söyleyişidir. Ayrıca Behçet 

Kemal Çağlar'ın da Ankaralı Aşık Ömer imza
siyle ve aşık söyleyişiyle yazdığı şiirler diğer şiirlerin
den daha üstün meziyetlere sahiptir. 

Şurası aşikardır ki, en yeni, en genç, hatta en 

kiide ötesi söyle} İşleri zevk edinen bugünkü Türk 
şairlerinden bir çoğu tarafından rağbet ve alaka 
gören bu en eski ve en devamlı Türk şiir söyleyişi, 
milli şiirimizin ve dolayısiyle milli zevkimizin klasik 
temellerinden ve geniş bir Türk kütl-:si tarafından 
asırlar boyu işlenerek yaşattfan geleneklerimizden bi
ridir. Bu cereyanın Türk şiirinde bir kendini buluş 
manası kazanması ve daha ciddi bir gelişmeye maz
har olduğu, daha yeni şiir anlayışları ile ve daha yeni 
söyleyiş değerleriyle birleştirildiği taktirde milli ede
biyatımızın yarını için büyük ümitler vermesi, onun 
en ehemmiyetli cephesidir. 



XI.X. Asır Türk Edebiyatının 

MÜSTAKİL SAN' ATKARLARI 

Yirminci asır Türk edebiyatında, milli edebiyat 
cereyanı istisna edilirse, çok sayıda değerli imzayı bir 
araya toplayan ve san'at yolundaki gayelerini birleş
tirmiş sanatkarlardan mürekkep, her hangi devamlı 
bir edebi cereyan ve bir edebi ekol vücut bulmamıştır. 

Bu asırda çeşitli sanat anlayışlarının ve yine çe
şitli fikir ve inanış mesleklerinin bir· arada yaşayabil
mek imkanı bulduğu Türkiye sanat ve tefekküründe; 
buna mukabil ; bu değişik anlayış ve söyleyişleri, ken
di kudretli şahsıyetleriyle temsil eden - en az - birer 
büyük sanatkar yetişmiştir. 

Yirminci asırda, şiirleri ve manzum hikayeleriyle 
İslami Türk milliyetçiliğini temsil eden M e h m e d 
A k i  f; Türkiyede Fransız sembolizmini kökleştirmeğe 
çalışan A h m e d  H a ş i m ; Türk dili edeb�yatında 
ve Türk tarihindeki milli kıymetleri bir araya toplaya
rak, şiirimizde her cephesiyle milli, yeni ve yüksek bir 
söyleyiş sanatı yaratmağa muvaffak olan Y a h  y a  
K e m a l; yeni Türk nesriG.e mistik ve artistik de
ğerler katan Y a k u p  K a d r i ; yerli ve milli de
ğerlerle örülen Türk nesrinde özenilen türkçeyi bul
mak ve kullanmak sırrına eren R e f i  k H a l i d ;  
nihayet Türk şiir ve  hikayesinde bir memleket ede
biyatı vücuda getirişleri, sanatlarının en belirli vasfı 
olan F a r u k N a f i  z v e R e ş a d N u r i, Çağdaş 
edebiyatın, kendi yollarında çok defa tek başlarına 
çalışmış, mümtaz simalarıdır. 

Bu sebeple, yirminci asır Türk edebiyatının müsta
kil sanatkarları diye ayrı bir bölüm dahilinde ta
nıtmayı vakıalara daha uygun bulduğumuz bu sa
natkarların mühim bir kısmının iştirak ettikleri en 
dikkate değer nokta ise, onların eserlerinde mem
leket, dava, sarsıntı ve kalkınmalarının - açık veya 
kapalı - kuvvetli akisler bırakmış ve hep birden Türk 
dili edebiyatının tekamülüne daima müsbet hizmet 
etmiş olmalarıdır: 

Mehmcd Akif Ersoy 
1873-1936 

İstiklal marşı şai-
ri Mehmed Akif 
Türk edebiyatında 
bir ahlak ve fazilet 
timsali, bir dini iman 
san'atkan ve bir milli 

heyecan şairi sıfatiyle ebedileşmiştir. 

Akif, arabçayı ve fransızcayı ana dili kadar 
iyi bilen, lisana kuvvetle hakim; ve fen bilgileriyle 
değerlendirilmiş fikri ve edebi kültürle mücehhez, 

Mehmet Akif Ersoy 

realist bir san'atkardır. Yaşamış ve yaşayan insan
lığın iç ve dış alemlerine ait derin görüşleriyle bir-, 
leştirdiği, bilgi ve şuurun ışığiyle aydınlanmış; 
açık ve kolay söyleyişleri, onun büyük san'atını belli 
etmiyecek kadar sade, mütevazı ve tabiidir. O, Tür
kiyenin idaresi altında bir İslam birliği için tam 
bir idealist sıfatiyle çalışmıştır. Dini iman ve milli 
heyecanla dolup taştığı bazı anlarda ise Akif; yal
nız Türk şiirinin değil, belki dünya şiirinin en üstün 
bir kaç manzumesini söyliyen şairdir. 

Akif, Türk tarihinde tıpkı Namık Kemal gibi, ha
yatı san'atının ve san'atı hayatının eseri olan sima
lardan biridir : İstanbulda doğmuştur. Baba tarafın
dan Arnavudluklu, anne tarafından Buharalı ve eski 
bir Türk ailesine mensuptur. Babası, İpek'li ; annesi 
Tokatlı'dır.1 Şair, muntazam bir mektep tahsili gör-

Mehmed Akif'in ailesi, şeceresi, hayatı, şah
siyet ve eserleri hakkında en geniş ve doğru bil
giler, bu konuda çok güzel bir monoğrafi hazırlayan, 
değerli kadın edibimiz Fevziye Abdullahın "Mehmed 
Akif - hayatı ve eserleri" isimli kitabındadır. İstan
bul 1 945, 
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mekle beraber, öyle görülüyor ki dini ve fikri ilk ter
biyesini, kendi ailesi içinden, bilhassa bir ders-i 'am 
olan babası Tahir Efendi'den almıştır. "Benim hem 
babam, hem babam, hem hocamdır. Ne biliyorsam, 
kendisinden öğrendim." diye tanıttığı bu bilgin ve müs
lüman baba, Akif'e Arab dilini, din bilgilerini öğret
miş, onu, daha çocuk yaşında iken Fatih camiine götür
müş, Tanrı karşısında secdeye kapanan temiz ve samimi 
müslüman kütlelerinin muazzam dindarlığını, Akif, 
çocukluğunun ilk intibaları arasında görmüş; bu 
lahuti havayı daha o yaşlarda teneffüs etmiştir. Bu 
arada hıfza çalışmış, bir taraftan rüşdiyeye devam 
ederken, diğer taraftan devrin bazı kıymetli hocala
rından arabça ve farsça öğrenmiştir. 

Akif, daha dört buçuk yaşında iken mektebe 
başlamış ; önce mahalle mektebinde okumuş, sonra 
Emir Buhari'deki ilk mektebi ve Fatih merkez rüşdi
yesini bitirmiş, orta tahsilini Mülkiye idadisinde 
bütünlemiştir. Bu sırada babası öldüğü için, yük
sek tahsilini Halkalıdaki Baytar mektebinde yatılı 
talebe olarak tamamlamış, burada kuvvetli bir fen 
tahsili görerek, mektebi birincilikle ikmal etmiştir. 
Böylelikle müselsel ve muntazam bir mektep tah
sili gören san'atkar, Baytar mektebini bitirdiği se
ne evlenmiş ve memuriyet hayatına atılmıştır. Zira
at Nezareti ümur-ı baytariye müdürlüğünde vazife 

1 numaralı Mehmet Akif Efendi, Halkalı Baytar 
Mektebinde talebe formuile, 
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alan Akif, bir müddet Rumeli, Anadolu ve Arabis
tanda müfettiş muavinliği ile dolaşmış, Edirne ve 
Adanada vilayet baytarlığiyle bulunmuş, sonra mer
keze gelerek, dairesinin müdür muavinliğine ka
dar yükselmiştir. Bu arada şair, bir taraftan me
muriyetine devam ederken bir taraftan da Halkalı zi
raat mektebinde, çiftçilik makinist mektebinde kita
bet muavinliği yapmış ve 1 908 yılında İstanbul Da
rülfünunu edebiyat-ı umumiye müdrerisliğine tayin 
edilmiştir. 

Akif 'in dil ve edebiyat vadisindeki yükselişi de 
yine uzun, muntazam ve devamlı bir çalışma iledir : 
Daha çocuk denecek yaşlarda şiir söylemeğe çalı
şan ve mülkiye idadisinde iken, hocası Muallim Na
ci'nin tesiriyle gazeller söyliyen ; bu arada güzel 
bir terci-i bend yazan şair, yine Beytar mektebine de
vam ettiği yıllarda fransızca öğrenerek, batı ede
biyatını tanıdı. Böylelikle çok iyi bildiği Türk, Arab, 
Acem · dil ve edebiyatlarından başka, Fransız dili 
ve edebiyatını da -zamanla- bu dilden en ağır eser
leri okuyacak ve en kolay tercüme yapabilecek bir 
şekilde öğrendi. 

Kuvvetli bir dini terbiye gören, İstanbulun Fa
tih semti gibi, o zamanın en milli ve muhafazakar 
bir semtinde, temiz bir Türk - Osmanlı ailesinin ço
cuğu olarak yetişen Akif'in, bu ilk muhitinden 
aldığı sağlam terbiye, şairin mektep hayatiyle bü
tünlenerek, ona bütün hayatınca yurdunun, müslü
manlığın ve insanlığın iyiliği için çalışan bir büyük 
insan siması vardi. 

Akif, -kalben Türk milletinin siyasi ve idari ik
tidarı altında yücelmesini istediği- büyük bir İs
lam birliği için çalışıyor, bu samimi ideal ona hem 
Türkiyeyi, hem de İslam dünyasını kurtarıp yaşa
tacak tek çare gibi görünüyordu. Bu sebeple ol
malıdır ki, san'atkar 1895 yılında neşriyat hayatına 
atıldığı zaman, ayni yılın bütyük edebi cereyanı olan 
Servet-i Fünun teşekkülüne katılmadı. Servet-i Fü
nuncuların lüzumundan fazla alafranga ve mevsim
siz san'at kayguları Mehmed Akif'i ilgilendirmiyordu. 

Doğunun ve batının edebiyat ve fen bilgilerinden 
tasfiye edilmiş, kuvvetli kültürüne rağmen, mescid
lerde mukabele okuyacak, camilerde vaaz verecek 
kadar, dini ve milli geleneklere sadık bulunan ve 
bir ideal için yaşayan şair, neşriyat hayatına önce 
Kur'ana hitab adlı bir manzume ile başlamıştı ( ı ) .  
Fakat Akif 'in Türk edebiyatında bir hareket yapan 
neşriyatı, ıgo8'den sonra, Eşref Edib'in çıkardığı 
Sırit-ı müstakim mecmuasında görüldü. Şairin 
Safahat adını verdiği şiir kitaplarında toplanan 
manzumelerinin ekserisi bu mecmuada ve onu ta
kip eden Sebilü'r Reşad dergisinde yayınlandı. 

Akif, bu mecmualarda şiirler, günün içtiınai ha
yatından büyük bir kudretle aksettirilmiş man
zum hikayeler neşretmiş ;  telif ve tercüme makale
ler, edebi musahabeler yazmıştır. Onun, ekserisi 
tercüme olan dini makaleleri asla taassup ruhu ta-

Resimli ıazetede. 
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şımayan, mesela İslam kadını ıçın içtimai hayat 
ve hürriyeti hak tanıyan özelliklerle dolu, fakat İs
lamlığın, bilhassa İslam birliğinin temadi ve tahak
kuku uğrunda yazılmış eserlerdir. Akifin bu yazı
larında Mısırlı büyük din alimi ve İslam birliği ideali
nin kudretli mütefekkiri Muhaınnıed Abduh ile, 
bu alimin de üstadı Cemaleddin Afgiini'nin kuv
vetli tesirleri vardır ( ı ) . 

Mehmed Akif'in bu tanınmış idealistlerin yo
lunda bütünlenen görüşlerinde bir parça da Namık 
Kemal'i, Osmancılık idealine bağlayan zihniyeti an
dırır taraflar vardır : Fransa ve Almanya gibi ülkeler 
için bir kuvvet ve birlik kaynağı olan milliyetçilik 
fikri, muhtelif milletlerden mürekkep, Osmanlı ca
miası için olduğu kadar İslam birliği için de yıkıcı 
ve dağıtıcı bir zihniyettir. İslam birliği Akife içinde 
bulunduğu buhran günler.inde hem Türk hükum
ranlığın devam ettirmek, hem de asırlardanberi uğ
runda hemen yalnız Türk kanı dökülen İslıim'ı ve 
İslam dünyası'nı kurtarmak ve yaşatmak için tek 
çare görünüyordu. 

O çağlarda Osmanlı birliğine katılmış hıristiyan 
kavimlerin bazı Avrupa devletleri bilhassa Ruslar 
tarafından kışkırtılarak, istiklal kazanmak için çok
tan harekete geçtikleri çağlardı (2). 

Türkiyede milliyetçiliğin başlamasından en az 
yarım asır evvel, Balkanlarda Sırplar, Bulgarlar, Ro
menler, Arnavudlar ve Yunanlılar arasında bu mil
letlere göre büyük milliyetçiler yetişmiş ve bunlar, 
yine Ruslar ve Avrupalı devletler tarafından yetiş
tirilmişti. (Bir misal olarak Bulgar İhtilalini Rus 
zabiti kıyafetiyle idareye çalışan Yorgi Manıarçef 
bunlardan . biriydi. Bulgaristan muhtariyet kazandığı 

Muhammad Abdu ve Cemaleddin Afgaani 
için Fevziye Abdullah Tansel'in Mehmed Akif isimli 
eserine ve bu eserde gösterilen diğer kaynaklara 
müracaat edilmelidir. S. 54 - 62. 

Türk milletinin ve Türk vatanının o tarih
lerde uğradığı her ta'lisizli.ği her musibeti derin ıst1>o 
rapla ve büyük infialle karşılayan Akif, devrin ya
rım münevverleri gibi bu felaketlerin suçunu Türk 
iktidanna yüklemiyoı:, asıl ve en büyük suçluyu arı
yordu. Bu yüzdendir ki şairin baf düfman dediği ön
ce vatan�mıza ve milli istiklalimize göz diken O illet 
Moskof'tu. 

Akif; 
İşte hülyalarımın canlı yerindeyken of, 
Nüksedip karşıma çıkmaz mı o illet Moskof? 
Gözlerim çoktan açık olmasa derdim kabus ! 

Gibi Üzülü,Ieriyle, yahud: 
Kahraman milleti gördün ya, biraz silkindi, 
Leş yiyen kargalann sesleri birden dindi, 
Eski sevdaları kabilse unutsun Ruslar 1 

Gibi ümidlerle yaranın ve sevincin nereden geldiğini 
herkesten iyi biliyordu. Osmanlı imparatorluğuna 
onun mirasına konmak için Hasta Adam adını bir 
Rus çarı takmıştı. Bu bir iftira idi. Bunun iftira ol
duğunu en Üstün şiirlerini Akif'in söylediği Çanak
ıkale zaferi ve istiklal savaşı göstermişti. 

1 153 

gün, iktidara bir Rus Prensi geçti. Devleti Rus Ge
neralleri idareye başladı.) İşte bu hıristiyan kavim
lerin bizim idaremizden, bizim topraklarımızla, yani 
Balkanlar'daki halis Türk şehirleriyle birlikte kop
mak ayrılmak yolunu tuttukları bir devrede, Türk 
iktidarını hiç olmazsa İslim Birliği gibi hala muaz
zam bir toplulqğun üstünde yaşatmak Akif'e göre ; 
bizim hem toprak büyüklüğümüzü hem de hudud
larımızı koruyacak, faydalı siyasetti. 

.... .... . 
' __,  

'ı ! 
Mehmet Akif'in kızı Feride'ye gönderdiği resim. 

İşte Avrupalıların Osmanlı ve İslam ülkelerine 
Milliyetçilik fikrini bir kundak gibi sokmak istedik
leri maksad buydu. Osmanlıların bu çöküş devirlerinde 
Türkiyeyi hiç olmazsa İslam birliği gibi muazzam 
bir kuvvetin önünde ve üstünde yaşatmak, şark dün
yası için biricik kurtuluş çaresi olabilirdi. 

Ruhunda böyle bir milli endişe gizleyen samımı 
ve İslamcı yazılarıyla Mehmed Akif bilhassa 1912 'den 
itibaren, geniş bir Türk ve İslam alemince sevilmişti. 
Akif yazılarındaki Rus düşmanlığı, ile ahlak ve fazilet 
aşıklığı ile Arnavud ve Arab İstiklallerindeki şiddetli 
tenkidleriyle Müslüman-Türk bütünlüğünün kalbinde 
haklı bir saltanat kurmuştu. 

Şair yine o tarihler Türkiyesi için açık bir Türk
çülük �iyasetindeki siyasi zararları Ziya Gökalp'den 
evvel anlamış, bu yoldaki müfrid Türkçüleri uyar
mıştı. 
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1 9 1 3  yılında . resmi vazifesinden tekaüd olduktan 
sonra kendisini yazı hayatına büsbütün vakfetti. Aynı 
yılın başında iki aylık bir Mısır seyahati yaptı. Bu 
arada Medine'ye uğradı, ve müslüman yurdlarında 
deva bulmaz bir gerilikle karşılaştı. 19 14'de ise Harbiye 
nezaretine bağlı teşkilat-ı mahasusa tarafından Alman 
ve Türk-İslam dostluğunun bazı tezahürlerini yakın
dan görmek için Berlin'e gönderildi. Bu seyehatin
de eski şark gezisinin tamamiyle aksine olarak hıris
tiyan aleminin eriştiği terakkiyi gördü. Yeni bir se
yehatde Mehmed Akif yine cemiyet-i Mahsusa tara
fından Arabistana gönderildiği zaman Necid çölle
rinden Medineye isimli karakteristik şiirini bu Arab 
çöllerinin bağrında bir kere daha yanarak söyledi. 

Balkan felaketinde ve bilhassa birinci Dünya 
savaşının kaybedildiği yıllarda Akif'de görmüş ve 
anlamıştı ki, devamlı ve sistemli Rus ve Avrupa dev
letlerinin baskısı altında ezilen şark milletleri için 
İslam Birliği de tıbkı Turan ideali gibi artık müşkül 
bir dava hatta uzak bir hayaldir. 

Halbuki bu ilk dünya savaşında Türk orduları 
müttefiklerinin mağlubiyetine kurban gitmiş, fakat 
yenilmemişti. Hatta Türk ordusu bu harbde Çanak
kale Savaşı gibı milli tarihimizin göğsünü iftiharla 
kabartan bir zafer kazanmıştı. Bu zafer müslüman
Türk millerinin imanının zaferi idi. Bu zafer karşısın
da şiiri Çanakkale şehitlerine yakışacak, muazzam 
bir abide haline getiren Akif, bütün tarihimizden 
Mehmedçik'in ne demek olduğunu bu şiirle anlat
mıştır ( ı ) .  Milli kudretin bu kadar parlak bir şekilde 
ortaya çıkışına rağmen, milletimize gösterilen uçu
rum karşısında. Akif bir an için derin bir ümidsizliğe 
düşmüş ve hüsranlarını haykırmıştır. 

Hüsran 

Ben böyle bakıp durmayacaktım eli bağlı ! 
İslamı uyandırmak için haykıracaktım! 

Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak 
Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzakdım. 

Haykır! kime lakin hani? sahibi eri yurdun? 
Ellerdi yatanlar . . .  sağa baktım, sola baktım, 

Feryadımı artık boğarak na'şını tuttum, 
Bin parça edib şiirime gömdüm de bıraktım. 

Seller gibi vadiyi eninim boğacakken 
Hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. 

Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz, 
Ağlar safahatımdaki Hüsran bile sessiz. 

Fakat bu derin ye'sin hemen arkasından hayatı
nın en ümidli ve mukaddes mücadelesine koştu. İs
tanbul Şeyhüislfımının isyan diye ilan ettiği bu savaş 

Safahat Cild Vl Çanakkale Şehidleri şiiri 
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Müslüman-Türk milletinin İstiklal Savaşı idi ( 1 920) . 
Bu mücadeleye Akif öyle inanıyordu ki, İstanbuldan 
Ankaraya kadar hemen hemen yürüyerek gitti; ve 
önüne gelen yerde halkı milli kuvvetlerle birleşme
ğe sevketti. Vaazlar verdi. Nutuklar söyledi. Bu 
arada Kastamonuda Nasrullah eamiinde biriken hal
kın karşısına çıkarak : 

Bizi mahv için tertip edilen muahede-i sül
hiye paçavrasuu C) mücahidlerinıiz Şark tara
fından yırtmaya başladılar. Şimdi beri taraftaki 
dindaşlarınııza düşen vazife, Anadolumuzun di-

ğer cihetlerindeki düşmanları denize dökerek o 
murdar paçavrayı büsbütün parçalamaktır. 
diye haykırdı ki, büyük müslüman şairi Mehmed 
Akifin Anadolu hareketlerine böyle candan katıl
ması, mühim bir kısım müslüman - Türk halkının 
bu mücadeleyi benimseyişi üzerinde şüphesiz çok 
müsbet bir tesir bıraktı. 

Akif artık yerinde duramaz olmuştu. Vatanın 
bağrı yanık toprağını adım, adım dolaşıyor ; bütün 
ıstırablarına rağmen "hala güzel" Anadolu'nun bir 
Cennet vatan oluşundaki sırrı yakından görmeğe 
çalışıyordu. Bir gün ; 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. 

diye şiirin varabileceği en yüksek söyleyişle terennüm 
ettiği Vatan mısra'lan İşte böyle derin bir görüş 
ve duyuş neticesinde söylendi. 

Milli mücadele yıllarında yalnız Türkiye'nin değil, 
belki Türkiyenin istiklallinde bütün doğu dünyası
nın kurtulmasını ö�leyen şair; İstiklal savaşı yılların
da, yaralı bir aslan gibi kükreyen Türk Milletinin, 
-doğunun misk;nliği içinden bulutlardan sıyrılıp par
layan güneşler gibi- yükseldiğini gördü. Bunun sırrını 
ve sebebini anladı. 
Korkma ! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten, en son ocak ! 
mısralarındaki iman bu anlayışın ifadesidir. 

* * 
Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgali, Türk 

tarihinin en acı sahifesiydi. O gün Osmanlı İmpara
torluğunun kurucusu Türk Hükumdarı Sultan Os
man'ın gümüşlü'deki türbesinde Türk'ün mukaddesa
tına hakaret edilmişti. Bu acı karşısında yine milli 
bir ıstırabla haykıran ilk Türk şairi Mehmed Akif'tir. 
Bu felaket Türk şiirine Bülbül manzumesi gibi (hazin 
bir zafer) kazandırmıştır. Akif Bülbül şiirinde türk
çeyi vatan semalarına ve kaybolan topraklarımız için 
ağlayanların vicdanlarına gerilmiş bir tel gibi inlet
miştir (3) . 

Sevr muahedenamesi. 
Bülbül manzumesi ses olarak da bir inleyişi 

duyurur. Bu hadise Türk dilinin tarihi boyunca gö
rülmüştür. Büyük şairler milletlerinin dilindeki gÜ· 
zel sesleri ve musikiyi duyabilenlerdir. 

Nitekim, tarihi bir (Kafiye lisanı) olan Türkçe
de, daha başlangıçtan beri engin bir alliterasyon ha
disesi vardır. Sözde ses tekrarı demek olan bu ha-
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Bülbül 

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin 
Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin? 

O zümrüd tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun, 
Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun! 

Bu gün bir yem yeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen 
Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. 

Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır, 
Niçin bir katrecik göğsünde bir umman hı'.ıruşandır? 

Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım 
Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım! 

Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda 
Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda 

Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı 
Serapa Garb'e çiğriettim de çıktım hak-i ecdadı. 

Hayalimden geçerken şimdi fikrim here ü merc oldu 
Salahaddin Eyyub-i'lerin, Fatih'lerin yurdu 

Ne zilletir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın 
Ezan susun, fezalardan silinsin yadı Mevlii'nın 

Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi Serab olsun, 
O kudretler o satvetler, harab olsun, türab olsun 

Çökük bir kubbe kalsın ma'bedinden Yıldırım Han'ın 
Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın 

Ne haybattir ki : vahdet-gah-ı dinin devrilip, taş, taş 
Sürünsün şimdi milyonlarca me'vasız kalan dindaş 

Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın ;  
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın !. 

Dolaşsın sonra İslamın haremgahında na-mahrem 
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem 

dise mesela (Dede Korkud) hikayelerindeki Türk
çeyi nazımda da nesirde de bir saz gibi söyletir. Ay
ni hadise Fuzulinin şiirinde mesela (Kerbela Şehid
leri) için bir ağlayış, bir ney sesi ve kudum sedası
dır. 

Ya şah-ı Kerbela ne reva bunca gam sana 
Derd-i demadem ü elem-i dembedem sana 

mısralarındaki dua yükselikleri ve kudum vuruşlan 
bunlardır. Anı musıki Seyhülislam Yahya'nın mıs
ralarında; 

Erdi bahar sen yine şad olmadın gönül. 
Güllerle lalelerle küşad olmadın gönül. 

sesleriyle bir bahar şarkısı bestesindedir. Yakın ta· 
rihde ise Tevfik Fikret, Rübabın cevabı şiirinde ın 
ın ın sesleri ile Türükçeyi bir vatan derdine inlet· 
miştir. 

İşte Mehmed Akif de Türkçenin bu güzel sesle· 
rini, Bursa gibi bir vatan parçasının kopanlışında
ki acıyı - 27 asırlık şiir lisanımızı -, tam bir gÖ· 
nü) Ürperişiyle ve bir yanık bülbül gibi inletmiştir. 
Bu manzumede dikkat edilirse şairin nıın, nıın di
yen musikisinde bu inleyiş duyulur. 
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Bu mısra'larda artık İslam kahramanlarının de
ğil, Anadolu ve Balkan fatihlerinin hatıraları sızlar,. 
bununla beraber Türk milletinin o elemli yıllarda 
katlandığı her acıya rağmen, ve bütün İstiklal harbi 
boyunca, Mehmed Akif milletine olan itimadını ve 
kazanma ümidini kaybetmez. O kadar ki en sevgili 
yurd par�aları elden giderken, bir taraftan ağlar bir 
taraftan da : 

Ey benim her taşı bir ma'bed-i iman yurdum ! 
Seni ergeç bana bir gün verecek ma'budum ! 

diye haykırır. Denilebilir ki Mehmed Akif, bu savaş 
yıllarında daha çok Türk milliyetçiliğinin şairidir. 
Onun ı 92 ı yılında yazdığı İstiklal marşı Büyük Millet 
Meclisinde dört defa ayakta dinlenerek, Türk mil
letinin İstiklal marşı olarak kabul edildi. Bu marş, 
bir ;stiklal savaşı yapan Türk milletine yakışacak 
kadar güzeldi. Şair, bu marşın mısralarında artık Türk
lükle. hatta Türk ırkı ile iftihar ediyordu. Türk bay
rağındaki hilale : 
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celil 

diye sitem edişinde veya: 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal 

diye haykırışında, böyle ölmez sesler haline konu
lan hadise, Türk ırkının istiklaliydi ( ı ) .  

1 İstiklal marşı şiir yarışmasına katılan 724 
şiir içinden seçilerek kabul edilmiş olan Akif'in ti· 
iri, Türk milletinin inanmış bir şairi dilinden bu ka
dar güzel bir İstiklal marşına sahih oluşu karşısın
da şaşıranları kıskandıracak kadar güzeldir. Nite
kim bu yüzden de bir hayli haksız tenkidlere uğra
mıştır. 

Her dilin bir takım söz ve söyleyiş İncelikleri, 
dillerin dehasından asırlarca işlenmiş, olmasından 
doğan ifade sırları vardır. Dillerde anahtar kelimeler 
vardır ki manalan nice iz'anlara kapalı cümlelerin 
veya mısra'lann mana hazinelerine girecek kapıları 
açar, Bunun içindir ki o dildeki umumi uslubu, dilin 
yapısını cümle ve mısra' mimarisini, kelimelerin ta· 
rihin\, kısaca o dili İyi bilmek lazımdır. 

İstiklal Marşı Türkçenin bütün İnceliklerini bi
len bir şair tarafından tam bir lisan ve vicdan sağ
lamlığı içinde söylenmiştir. İşte bu incelikleri bile
meyenler bu marşı tam manasıyla anlayamazlar. 

İstiklal marşının açıklanmasında bilhassa itiraz 
gören şu noktalar Üzerinde durmak faydalı olacak
tır. 

İstiklal Marşının ilk mısra'ındaki KORKMA ! ve 
ŞAFAK kelimeleri şu manalarda kullanılmıştır: Şa
fa:k burada alışıla gelmiş manası olan Güneş doğ
madan evvel ufukta görülen kırmızılık manasına 
değil, bunun tam aksine güneş battıktan sonra ufuk
ta kalan kırmızı renk yani Curub manasındadır. 

İstiklal mücadelesinin başlarında duyulan ıstı
rab sonsuzdu, millet kan ağlıyordu. Bakışlar nerede 
bir al renk görse şiddetle Ürperiyor, her al renlk her 
vatan evladına Türk Bayrağı'nı hatırlatıyor ve bay-

rağından geleceğinden endişe duyuluyordu. 
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Harbin son ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Akif, 
Büyük Millet Meclisinde Milletvekili sıfatiyle bu
lundu. Fakat İstiklal savaşı sonunda kurulan Tür
kiye Cumhuriyeti, laik bir devlet sistemi kabul 
edince, Akif, uğruna bir ömür verdiği İslami emel 
ve heyecanlarından ayrılmadı. Müslümanlığa, Türk 
ırkının büyüklüğü ölçüsünde inanmış olan şairin ru
hunda göçen taraflar oldu. Türkiye Cumhiuryetinin 
laiklik sistemindeki zaruri manayı haklı bulmak
la beraber, Akif inanmış bir insandı. Onun din için 

O günlerde; 
lzmir gitmiş, Bursa düşmüş, Afyon kaybedil

mişti. Düşman Anadolu içerilerinde ilerliyordu. 

Acaba Bütün Balkanlarda, Kafkaslarda ve dün
kü vatanımızın daha nice ülkelerinde olduğu gibi 
bu bayrak Anadoluda da bir gün sönecek miydi? 

Bir milletin bütün gönülleri bu en büyük azab 
İçende iken yurtta yine akşamlar oluyordu, yine 
ufuklarda bayrak rengi yanıyor ve sonra sönüyordu. 
Bir gurub ufkuna bakan gözler Önce hiç sönmeye
cek sanılan bu al renk tufanları kısa zamanda yok 
olub yerini karanlıklar sarınca, ister istemez aynı 
sızıyı duyuyordu: 

Acaba al bayrağın sonu da böylece sönmek 
midir? İşte Mehmed Akif'in istiklal marşında yükse· 
len erkek sesi, vatan semalarında böyle bir zamanda 
gürledi. 

KORKMA 1 Sönmez hu şafaıklarda yüzen al sancak 1 

Neden? 
"Çünkü korkmak, her zaman ödü patlamak 

manasında değildir. Korkmak çoğu zaman asıl bir 
duygudur, insani bir endişedir. Mesela: 

- Çocuğun ateşi var, doktor ! Korkuyorum ! 
diyen bir annenin asil korkusu hiç bir zaman can 
korkusu ile söylenmiş değildir. Demek ki korku, 
herzaman ödleklik manasında değil ekseriya bir fa. 
zilet ve bir asil endişedir" istiklal Marşı şairi ise 
aziz milletine şunu söylüyor: 

Batı ufuklannı kaplayan bu al renk sönebilir 
sönecektir. Fakat senin; rengini şafak renginden alan 
al sancağın SÖNMEZ ! Çünkü sönmemesi için kanı· 
nın son damlasını vermekten çekinmeyen büyük 
milleti onun arkasındadır. O,, sönmez çünkü onun 
sönmesi için bu yurdun Üzerinde tek bir aile, tek bir 
Türk kalmayıncaya kadar bu milletin millet halinde 
ölmesi lazımgelir, bu da mümkün değildir. 

Burada Şafak kelimesinin gurub manasını de
ğerlendiren anahtar kelime Sönmek'tir. Çünkü an• 
cak akşam şafağı, gittikçe söner sabah ,afağı ise 
gittikçe aydınlamr. Akif gibi dilin bütün inceliğini 
ve tarihini bilen büyük bir dil ustasının hiç bir keli
meyi gelişi güzel kullanmayacağını düşünmek lazım· 
dır. istiklal marşında böyle derin düşünmeyi icab et· 
tiren bir hayli kelime vardır. Yanlış anlaşılan mü
him sözlerden ikisi de Ulusun ! ve Medeniyet ke
limeleridir. 
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çalışılamıyacak, hatta dini propaganda yapılamı
yacak bir yerde yaşaması, eski, büyük hayatını ma
nasızlaştırdı. Şair, yeni durum karşısında imanın
dan veya bir ömür boyu sarsılmayan karakterinden 
fedakarlık yapamadı. Gerek kendi şahsıyeti, gerek 
milletinin huzur ve rahatı uğrunda Türkiyeden ayrıl
mak için bazı zaruri sebepler gördü. Mısıra gitti. 
Camiü'l-Mısriyye'de Türk dili ve edebiyatı müder
risliği yaptı. 

Garbin afakını sarmışsa "çeli'k zırhlı duvar 
Benim İman ·dolu göğsüm gibi serhaddim var ! 
Ulusun 1 Korkma nasıl böyle b'ir İmanı boğar 
Medeniyet dediğin telk dişi kalmış canavar. 

Buradaki ULUSUN ! sözü alt satırdaki tek dişi 
kalmış Canavar ile İzah edilecektir. Bu tek dişi kalan 
canavar istediği kadar ulusun dursun böyle bir 
imanı boğamayacaktır; manasınadır. Medeniyet'in 
canavar ile karşılaştırılması da sebebsiz değildir. 
Buradaki mecazi söyleyişte derin bir ıstırabın acı sı
sızılan vardır. O yıllarda lngiliz, Fransız, ltalyan 
hele Yunan İşgali altındaki Türk illerinin yaşadığı 
ıstırabı, hatırlamak, hele Yunanlıların: "Biz Türki
ye"ye medeniyet götürüyoruz" diye dünya ölçüsün
de yarattıkları yaygarayı duymak . . . . . . . Çanakka· 
le'de yenemedikleri Türk kudretini müttefiklerimizin 
rnağlub olmalanyle yendiklerini sanan İşgal kuvvet
lerinin medeniy�tleri kadar, Anadolu'da yapmadık 
zul\ım ve vahşet bırakmayan '"Yunan Medeniyeti" 
için de Mehmed Akif'in kullandığı Canavar sözü hat• 
ta acı bir alaydır. 

istiklal Marşı'nın ilk mısraında şafak, akşam kızıl
lığı manasında ise de bu kelime, aynı marşın son kıt'. 
asında, bu sefer, sabah penbeliği ve gittikçe ağaran 
şafak manasındadır. 

Böylelikle şair, İstiklal Harbi'nin başlangıcın· 
da al rengin gurubu ihtimaliyle muztarip gönüllere 
cesaret verir; ikinci kullanışta ise onun bir sabah 
şafağı gibi parlayışındaki neş'eyi bir müjde gibi 
söyler. Şu demek ki bu şiir, büyük bir İmanın kıt'a 
kıt'a kuvvetlenmesi ve en kuvvetli kıt'ayla sona er
mesi şeklinde, yüksek bir kompozisyondur: 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal 1 
Olsun artık dökülen ·kanlarımın hepsi helal. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 
Haklkıdır hakka tapan milletimin İstiklal 1 

sözleri, onun, istiklal bir ümidken bile buna ne çok 
ve ne haklı olarak inandığını gösterir. Şairin bu
rada kullandığı ırkıma sözü de aynca manalıdır. 
Çünkü başlangıçta İslami bir Ümmet şairi vazifesini 
yüklenen Mehmed Akif, giderek, İslami Türk milli
yetçiliği diyebileceğimiz bir İmanın en büyük şairi 
olmuştu. 

hte istiklal Marşı bu anlayışla görülmesi, İnce
lenmesi icabeden şiirdir. Bu hususta daha geniş bil
gi için Kubbealtı Akademi mec. Yıl 3, sayı 4, ve 
Yahya Kemal; Eğil Dağlar lst. 1 966 bakılmalıdır. 
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Mehmet Akif Ersoy 

Fakat Mısırda bir an bile mesudf olmadı ( r ) .  
Geniş bir sıla hastalığı içinde yaşadı. Buna, Mısıra 
giden yabancıların tutuldukiarı bir sıtma sonunda 
müptela olduğu vahim siroz hastalığı inzimam etti. 
Yabancı topraklarda ölmekten korktu (2). Vata-

Vatan ve İstiklal şairi M. Akif'in son ıstı
rabı Mısır topraklarında kaldığı yıllara aitdir. O ka
dar ki Akif burada acı bir mizah yoluyla kendisini 
bile hicv eden manzumeler söylemiştir. 

Mevzun düşünür saçmayı bir saçma ·adam var, 
ıManzum sayıklar gihi manzume sayıklar, 
Zannım mütekaid şueradan olacak ki, 
Hiç bir yenilrk yok herifin herşeyi es'ki;  
Hala ne sakaldan geçebilmiş, ne bıyıktan ;  
Asarı d a  memnun görünür köhne !kılıktan. 
\Hicri, Kameri, ayları ezber sayar amma, 
Yirminci asır, zihnine sığmaz, ne muamma. 

* 
Ma"mure-i dünyayı dolaştıysa da yer yer 
Son son hadi sen kumda biraz oyna demişler. 
2 Akif vatanın bir avuç toprağına kavuşmak 

ıçın ıstırab içindeydi; bu mısra'lar son günlerin acısı 
ile söylenmiştir. 

Şu serilmiş gorunen gölgeme imrenmedeyim 
Ne saadet hani ondan bile mahrumum •ben. 
Daha yıllarca eminim ki hayatın yü•künü, 
Dizlerim titreyerek çe'kmeğe mahkumum ben. 
Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını 
Bana ço'k görme ilahi bir avuç toprağını, 
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Mehmet Akif'in hastalığı 

nımda öleyim diyerek İstanbul'a döndü ve 27 Aralık 
1936 da bir Pazartesi gecesi, İstiklal marşı şairinin 
iman dolu kalbi, İstanbulda durdu. Ölümü için, res
mi tören yapılmadı..vA.ncak, Türk gençliğ., büyük 
İstiklal marşı şairini yurd bayrağına sararak; ve eller 
üstünde taşıyarak, Edirnekapı şehidliğindeki vatan 
topraklarına sakladı. ,, 

Fikri, Edebi şahsiyeti 
ve Eserleri 

Bir mütefekkir 
olarak, Mehmed Akif, 
yirminci asır Türki
yesinde İslami Türk 
milliyetçiliği diyebile

ceğimiz dini - fikri bir hareketin kudretli mümessilidir. 
Sebilü'r Reşad ve Sırit-ı ınüstakiın gibi, Akif'in 
şiirlerini ve mensur yazılarını neşreden mecmualarda 
yapılan İslami neşriyata, Akıf, geniş ölçüde bir milli 
çehre vermeğe muvaffak olmuştur. İslam birliği ideali, 
Akif'in bu imana ilave ettiği milli renkle birleşerek, 
o çağlardaki Türk topluluğu arasında mühim bir 
zümrenin dini, fikri ve bedii ihtiyacına bir cevap 
teşkil etmiştir. 

Akifin dindarlığında milli, içtimai hayatımız
dan alınmış kuvvetli intibalarla ve faydalı müslü
man gelenekleriyle birleşen bir ahlak ve fazilet aşık
lığı ve bir içtimai hayır-halılık parıldar. Gerçi İslam 
birliği için çalışan bir insanın, bu birlik içinde milli
yet farkı gözetemiyeceği düşünülmüş, hatta Akif'in : 

Fikrk-i kavıniyyeti tel'in ediyor Peygamber 
mısraı, onun milli cephesinin aleyhinde bir delil 
gibi görülmüştür. Ancak, milli, medeni, şerefli mi
raslara sahip ve müstakil sayılabilecek her hangi 
bir büyük devlete mensup olmayan Cemaleddin 
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Afgani ve Muhammed Abdıılı gibi Pan-islamistler 
için doğru olabilecek bu görü�, Akif için böyle de
ğildi : Halifeliğin, Türk - Osmanlı padiphiarında 
bulunduğu bir devirde, müslüman bir Türk münev
veri sıfatiyle Akif'in istedığı İslam birliği ; İslam bir
liğine dayanan, kuvvetli bir Türkiye demekti ki, 
Namık Kemalin Osmanlıcılık idealinde olduğu gibi, 
Mehmed Akif'in İslam birliği emellerinde de böyle 
deruni bir milliyetçilik bulunduğu görülür. 

Bir şair olarak, Mehmed Akif, Türk şiir sanatın
da ilerlemeler kaydeden bir san'atkardır. Akif, 
şiire, Muallim Naci gibi sağlam söyleyişli bir üsta
dın izinde yürüyerek başlamış ; Aruz veznini, kendi 
manzumelerine kadar görülmemiş bir tabiilik ve 
kolaylıkla kullanmıştır. O kadar ki, bu veznin, pü
rüzsüz bir halk türkçesiyle ve halkın konuşma lisa
niyle birleşerek, tam bir Türk aruzu haline gelişin
deki kat'i muvaffakiyet, Akifindir. Önce Naci tarzı 
gazeller söyliyen şairin, r go8'den evvel yazdığı ba
zı mersiyelerinde de bir Abdülhak Hamid tesiri ve 
bilhassa Makber lisanından mülhem bir söyleyiş 
vardır. Akif, Hamid tesirinden kurtulduktan sonra 
da Makber şairini bir büyük şair olarak tanımakta 
ısrar etmiştir. 

Mclımed Akif, İran şiirinde, Şirazlı Hafız'ıın 
ve bilhassa hakim şair Şirazlı Sa'di'nin hayranla
rındandır. Fransız san'atkarları arasında en çok 
beğendikleri ise Lamartine'le Aleııı:andr Duma fils
tir. Şair, Lamertine'i, eserlerindeki dini lirizm do
layısiyle sevmiş ; Duma fils'i ise "küçük hikayeleri 
ile büyük hakikatler söyliyen" Sa'di ile aralarında 
bir yakınlık bulduğu için beğenmiştir. Mehmed 
Akif'e göre, Sa'di ile Duma fils arasındaki benzer
lik, her ikisinin de "büyük büyük hikmetler, ibret
ler göstermek için uzun uzun vak'alar tertip etme
ğe" lüzum görmedikleri ve "her gün görülen, gö
rüldüğü için hiç dikkati çekmeyen hadiseler,, den 
na-mütenahi mevzular çıkarmaya muv�ffak oldukları 
içindir. 

Bu tarif, Akif'in Türk edebiyatında ilk defa re
alist vasıflarla yazdığı manzum hikayeleri için ôe 
doğrudur. Filhakika Akif'in edebiyatta kendi şah
sıyetini bulduğu zamanlara ait ilk ve en güzel eser
leri bu manzum hikayelerdir. Bir takım içtimai yara
larımızı ,  sade fakat sihirli çizgilerle belirten bu hi
kayelerde san'atkarların karşımıza getirdiği can
lı tablolar, kelimenin bütün manasıyle acı hakikat
lerdir. Türk edebiyatında Akif'ten evvel manzum 
hikaye tecrübesi yapanlardan İsmail Safa'nın Ök
süz Ahmed'i, Tevfik Fikret'in Balıkçılar, Hasta 

çocuk gibi manzumeleri, Ali Ekrem'in Vasiyet'i, 

Hüseyin Suad'ın Ayşecik'i, Mehmed Emin'in hece 
vezniyle yazdığı Ahretlik gibi hikayeleri yanında, 
Akif'in eserleri, zeki ve realist çizgilerle belirtilmiş 
birer mahalli tablo olmak bakımından, hikaye san
atının üstün değerli verimleridir. 

TÜRK EDEBİYA Ti TARİHİ 

Ekseriya muhavere tarzında yazılan bu lıiki
yckrdc anız vezni, Türk dil i  için inanılmıyacak de
recede yumuşak bir söz kalıbı lıaline konulmu� ; 
günlük hadiseler, büyük bir ustalıkla karikatürize 
edilmiş, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocluk, çocuk 
bütün vak'a şahısları, dikkate değer bir sadakatle, 
kendi üslubları ve kendi argoları ile konuşturulmuş 
ve yazarın asıl söylemek istediği hakikatler, çok 
kere böyle tabii ve· alaylı muhavereler arasında be· 
lirtilmiştir. Onun bu tarz hikayelerinin en meş
hurları Küfe, Mahalle kahvesi, Meyhane, İstibdad, 
Hasta, Bebek, Köse imam, Seyfi baba gibi hikaye
lerdir. Bunlardan Küfe, babasından kalan bir kü
fenin altında ezilmek istemiyen, hamallıktan kaç
mak ve okumak isteyen zayıf ve zavallı bir mahalle
le çocuğunun acı haykırışlariyle yüklüdür. Mahal
le kahvesi, kahvelerde birikip vakit öldüren ve tür
lü sebeplerle yüz göz olarak kahveleri bir tembellik 
ve terbiyesizlik meşheri haline koyanların gerçek 
hikayesidir. Meyhane, ondan daha kötü bir yerdir. 
İstibdad, haksız yere evinden alınıp, götürülmek, 
sürülmek istenilen erkeğini zalim ellere bırakamı
yan fakir bir kadının feryatlariyle dolu, bir istibdad 
sahnesidir. Hasta, muharririn Halkalıda hocalık 
yaparken karşılaştığı hazin bir vak'adır ki vereme 
tutulan bir talebenin ıhma! ve kayidsızlık yüzünden 
nasıl ziyan olduğunu hıkaye eder. Bebek, şa_rin 
kendi kızları olan Feride ile Cemile'nin oyunlarını, 
sevimli fakat ibret verici çocuk kaprislerini göste
rir. Köse imam'da, şeriatin emrini yanlış anlaya
rak, karısını boşamak istiyen cahil ve zalim bir er
keğin şahsıyetinde, islimlığın ve insanlığın yanıl
mış bir cephesi düzeltilmek istenilmiştir. Seyfi ba
ba'da eski ve ışıksız İstanbul sokaklarından geçip, 
hasta ve fakir bir ihtiyarın evine varan şairin kar
şılaştığı basit fakat düşündürücü bir sefalet sahnesi 
anlatılmıştır. 

San'atkirın bu çeşit mahall1 ve içtimai hika
yelerinden başka bir takım tarihi hikayeleri, ve hi
kayeleştirilmiş seyahat hatıraları, onun manzum 
hikaye vadisindeki unutulmaz eserleri arasındadır. 
Akifin, bu tarz hikayelerinde yer yer dalgalanan 
his ve heyecan dolu mısraları, şiirin bu hikayelere 
diğerlerinden daha çok müdahale ettiğini gösterir. 
Şairin, tarihi hikayelerinin mevzuunu ekseriya pey
gamberle Halifelerinin, velhasıl İslim büyüklerinin 
hayatlarından alması, bu hikayelerin, yer yer dini 
bir lirizm ile beslenmesincle kuvvetle müessir olmuş
tur. Onun bu tarz manzumeleri, İslam dinindeki 
ah!ak, fazilet, hak ve adalet değerlerini belirten 
İslamiyete candan bağlı büvük bir san'atka
rın samımı duygulariyle bezenmiş, birer iman 
ve heyecan mahsulüdür. San'atkar, bu tesirli man
zumelerini bir bakıma, İslam birliği ümitlerinin sar
sılmak tehlikesi gösterdiği r g r 2 yıllarında yazarak, 
onlarla bu büyük gayenin tamirine çalışmıştır. 

Bunlardan, Bir gece, Muhaınmed'in büyük ha
yatının hikayesidir. Koca karı ile Ömer, Halife 
Ömer'in şahsıyetinde tecelli eden İslam adaletinin 
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parlak bir örneğidir. Dervas, güzel konuşan bir 
kabile çocuğunun, Emcvi Halifesi Hişam'ın huzuru
na çıkarak; kuraklık yüzünden aç ve pcriaşn olan 
çöl insanlarına, halifenin yardımını isteyişi ve bu 
arada, sefaletin, sefalet üzerine kurulan saltanatla
ra karşı, çocuk ağzından dökülen bir isyanıdır. 

Şairin hikayeleşmiş seyahet hatıralarının en 
güzelleri ise, Mısır - Medine seyahati dolayısiyle 
yazdığı El-Uskur'da, Berlin hatıraları, Necid 
çöllerinden Medine')'�, Firavun ile yüz yüze isimli 
manzumelerdir. Akif'in bu çeşit manzum hikayelerinin 
dışında kalan diğer eserleri arasında bir vaiz tala
katiyle terennüm ettiği, dini - telkini manzumeleri, 
dini - lirik şiirleri onun idealist cephesini bütünle

-yen eserlerdir. 

Şair, bunlardan başka, bilhassa hayatının son 
çağlarında sıla hasreti . ve ümitsizliği andırır ıztı
raplar içinde geçen günlerinin anlık elemlerini da
ha küçük şiirler halinde terennüm etmiş, büyük 
elemleri ekseriya dört mısralık kıt'alara eşsiz bir 
maharetle sağdırmıştır. 

Zaman, zaman ümidsizliği bazen hasreti ifade 
eden bu küçük kıt'alarla Akif son günlerinin elem
lerini dile getiriyordu. Ekseriyetle dostlarına gönder
diği resimlerinin altına yazdığı bu k1t'alar onun adeta 
ruhun akisleri oluyordu, 

Resmim İçin 
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince 
Günler bu heyulayı da, er geç, silecektir. 
Rahmetle anılmak ebediyet budur anıma, 
Sessiz yaşadım, kim, beni nerden bilecektir. 

Resmim için 
Bir canlı izim zarsa şu toprakta silinmez 
Ölsen seni sırtında taşır toprağın altı 
Ey gölgeden ünıınid-i vefa eyliyen insan 
Kaç gün seni hatırlatacaktır bu karaltı. 

Büyük bir ömrü, daima başkalarının hayrı için 
harcayan bu kudretli şairin, bütün hayatınca, kim
seyi kırmamaya dikkat etmesi, onun - asil vasıfları 
arasındadır. Bununla beraber Akif kendi şahsıye
tine değil fakat inandığı faziletlere taarruz edenle
re karşı lakayd kalamamış ve bilhassa dine, Kur'a
na ve 

'
Muhammede sövenler için acı sözler söyle

mekten çekinmemiştir. Onun bu hareketleri ara
sında en karakteristik hadise, milletinin inandığı 
kitap ve tanrı için bP.dbaht ve karanlık sözler söyli
yen Tevfik Fikret'le olan çarpışmasıdır. Akif, 
Fikretin Tarih-i kadim manzumesini nefretle karşı
lamış, bu manzume ona bir zamanlar san'attaki 
kudretine inandığı Fikretin kendisini de kaybettir
miştir. Akif, Galatasarayı terkederek çalışmalarını 
Robert CollegC' e hasreden Fikret için : 

Şimdi Allaha söğer, sonra biraz bol para ver 
Hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder. 

mısraları böyle ruh hali içinde söylemiş, bu arada 
Servet-i Fünfınun "fuhuş edebiyatı" cephesine hü
cum ederek, bilhassa Mehmed Raufun Zambak isimli 
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müstehcen hikayesindeki mütereddi ruhu meydana 
koymuştur. Fakat Ber!in hatıraları'nın Sebilü'r Re
şad'daki neşrinde mevcut olan bu mısraları şair, 
Safahat isimli eserine almamıştır. Bu, san'atkarın, 
hatta saşhsan nefret ettiği bir başka san'atkara karşı 
göstermek lüzumunu duyduğu saygının asil bir te
zahürüdür. • 

Akifin yine Safahat'a almadığı bir başka şiiri 
de meşhur İstiklal marşıdır • .  Çünkü şair, bu büyük 
şiiri Safahat'a niçin almadığını soranlara : 
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İstiklal Marşı 

- O benim değil, milletimindir. derdi. 

Akif'in şiirleri yanında, 
Saf ahit büyük bir yekun tutan, telif 

ve tercüme makaleleri, ekse
riya dini, edebi ma.hiyette eserlerdir. San'atkarın bu 
yazılarında güzel, temiz bir nesir dili ve çok kere 
bu ne�ir cümlelerinde çarpan hisli bir gönül vardır. 
Bu bakımdan Mehmed Akifin mensur eserlerinde 
bilgi ve fikir unsurları ölçüsünde yurd, millet, din 
ve ahlak davalariyle yakından ilgilenen idealist bir 
san'atkarın his cephesi de kuvvetle müşahede olunur. 
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Sanatkar, edebi musahabelerini, Darülfünun müder
risleği dolayısiyle temas ettiği edebi konular üzerinde 
kaleme almıştır. 

Akifin tercüme makaleleri ekseriya arabçadan 
ve Şeyh Şibli, Ferid Vecdi, Muhammed Abduh 
gibi alimlerin eserlerindendir. Hemen hepsi Sırat-ı 
müstakimde neşrolunan bu yazılardan Vecdi'den 
tercüme ettiği Müslüman kadını isimli eser ayrıca 
kitap halinde basılmıştır. Şairin dini tercümeleri
nin en mühimmi ise, henüz neşredilmemiş olan 
Kur'an tercümesidir.* 

Fakat Mehmed Akif'i Türk edebiyatında ebe
dileştiren en güzel eser, manzum hikayeler, man
zum seyahat hatıraları, manzum vaazlar ve müsta
kil lirik şiirlerden mürekkep Safahat isimli şiir mec
muasıdır. 

Safahat, Akif tarafından yedi ayrı kitap halinde 
neşredilmiştir. Bunlardan, Birinci Safahat ( 19 1 1 )  
şairin ekseriya içtimai veya tarihi manzum hikayeleriy
le doludur. Küçük ve manzum bir mukaddimeden 
sonra, Fatih camii için söylenilmiş bir manzume 
ve diğer şiirler, bu arada Hasta, Küfe, Meyhane, 
Seyfi baba, Koca kan ile Ömer, Dervas, Mahalle 
kahvesi, Bebek, Yemişçi ihtiyar gibi hikayeler 
bu kitapta neşrolunmuştur. İkinci Safahat ( 19 1 1 ) ,  
şairin Süleynıaniye kürsüsünde isimli büyük dini, 
ahlaki manzumesidir. Üçüncü Safahat ( 19 12 )  da 
ayet ve hadisler tefsir yollu yazılan manzumelerle, 
Pek hazin bir mevlid gecesi isimli bir şiir vardır. 
Akif bu eserine Hakkın Sesleri (ı) adını koymuştur. 

• Bu Kuran tercümesinin tairin kendisi tara
fından imha edildiği söylentileri vardır. 

Hakkın Sesleri'nde 

Bir din tairi olarak tanınmış olan Akif'in bu 
felaketler karfısında zaman ;aman Allah'a bile si
temle seslendiği olmuftur. 

Yarab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı }  
Mahşerde mi  biçarelerin, yoksa felahı 1 
Nur isciyoruz . . .  Sen bize yangın veriyorsun 1 
"Yandık"" diyoruz boğmaıfa kan gönderiyorsun!  

Mısralarıyla batlayan manzumesinde uzun tikayet
lerden sonra: 

Mazlumu n"dir ezmede ezdirmede mana 
Zalimleri adlin hani, öldürmedi hala 
Cani geziyor dipdiri can vermede ma'sum 
Suç başkasınındır da niçin bafkası mahkum 

gibi mısra'larla adeta heaab sorar, ve nihayet: 

Madama ki, ey adl-i l!aıhi yakaca'ktın . . .  
Ya'ksaydın a l  mel"unları tutun bizi ya!ktın l. 
Küfrün o mülevves eli il.yatını sildi ;  
'Binlerce cevami' yıkılıh hake serildi 1 

1 ' ' . '  t ' .  t • ' • ' • • •  ' 
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Dördüncü Safahat ( 19 13) Fatih kürsüsünde isimli 
yine uzun bir manzumedir ki yer yer dini lirizmle 
dalgalanmış ve Balkan felaketini hazırlayan içtimai 
yaralarımızla duygulanmış yarı satirik, yarı didak
tik bir eserdir : Akif, bir arkadaşiyle vapurdan Köp
rüye çıkarak, Fatih camiine gidiyor. Yolda iğneli 
ve nükteli bir lisanla büyük mabedlerimizi kuran 
eski medeniyetimizle o günkü halimizi mukayese edi
yorlar. Sonra Fatih camiinde bir vaaz dinliyorlar. 
Bu vaaz, uğradığımız felaketleri, �ebepleriyle gösteren 
kuvvetli içtimai görüşlerle doludur. 

Beşinci Safahat ( 1 9 1 7) Vazife ile gittiği Berlin' 
de gördüğü medeni hayatı, memleketimizdeki hayat 
ile karşılaştıran manzumelerden müteşekkil Berlin 
hatıralarını ve El Uksur isimli seyahat hatırala
rını ihtiva etmektedir. Ayrıca Uyan isimli bir man
zumesiyle yine ayet ve hadis'lerin tefsiri mahiyetinde 
manzumelerden ibarettir. Beşinci Safahat Hatıralar 
ismi ile yayınlanmıştır. Altıncı Safahat : Asım 
( 1 9 19) İlkin Sebilü'r Reşad'da tefrika edilen 
eser ancak 1923'te tamamlanmıştır. Bu eser şaire 
daha büyük bir şöhret kazandırmış ve daha ebedi 
bir mevki sağlamıştır. Muhavereli manzum bir hi
kaye şeklinde yazılmış olan eserde vak'a (Hocazade 
"Akif" Köse imam Akif'in babasının talebelerinden 
"Ali Şevki Hoca' "Asını" Ali Şevki hoca'nın oğlu 
"Emin" Akif'in oğlu) dört şahıs arasında Umumi 
Harb içinde ve Akif'in Sarıgüzel'deki evinde geçer. 
Bu muhaverede zamanın bütün acıları ve bozukluk
ları mevzu edilir. Asıın'ın şahsiyetinde münevver 
vatansever hakiki Türk gençliği Asınun Nesli olarak 
temsil edilir. Bu nesil Çanakkale'ye koşan ve Çanak
kale zaferini kazanan nesildir. Türk'ün namusunu 
çiğnetmeyen bu imanlı nesil Türk Milletini kurtara
cak yarınki Türkiyeyi kuracak olan nesildir. Akif 
bu nesilden çok ümidlidir. Bu neslin vazifesı artık mem
lekete faziletli ve imanlı bir medeniyet getirmektir. 
Çünkü memleketin kalkınması için iki şey lazım 
dır, Maarifet ve Fazilet ; Akif bu çocuklara söyle 
seslenir:2 

Bizler edvar-ı faziletleri cidden parlak 
Bir büyük milletin evladıyız, oğlum, ancak 
O fazilet son üç asrın yürüyen ilmiyle, 
birleşip gitmedi 

Dul kaldı ıkadınlar, >babasız kaldı çocuklar; 

Her giryede hin ailenfo matemi çağlar!  
En kanlı şena"atle kovulmuş vatanından, 
Milyonla hayatın yüreğinden gidiyor kan 1 
lslamı elinden tutacak ·kaldıracak yok . .  
Na-hak yere feryad ediyor acize ha'k yok 1 
Yetmez mi müsii:b olduğumuz bunca d'>vahi 

Ağzım kurusun . .. yok musun ey Adl-i İlaıhi 

tarzında söyleyi,Ierle adeta ilahi adalete serzenişler 
yağdınr. 

Bu mevzuda daha genit bilgi Nermin Pekin 
Yetilay Mec. Ş, 41 l 
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Geri kalışımızın sebeblerini böylece açıklayan Akif 
onları tekrar Avrupa'ya gidiniz eksik olanı getiriniz 
diye teşvik ediyor. 

• • • •  Hiç yılmasın oğlum gozunuz, 
Sade garbin yalnız ilmine dönsün yüzünüz, 
Gidin üçyüz senelik ilıni tez elden edinin 
Fen diyarında sızan na-mütenıihi pınirı 

Hem için hem getirin yurda o nafi' suları 
Ayni menba'ları ihya için artık burada 
Kafanız işlesin oğlum kanal olsun arada 

Bu manzum eserde Akif'in Türk milletine karşı büyük 
imanı ve bu imanın şerefli bir terennümü olan Ça
nakkale Şehidleri için yazdığı abide şiirde vardır. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ'nden 

Vurulup tertemiz alnından azanınış yatıyor, 
Bir hilal uğruna Yarab ne güiıeşler batıyor ! 
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker ! 
Gökden ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhid'i •• 
Bedr'in arslaııları ancak bu kadar şaıılı idi. 
Sana dar gelıniyecek makberi kimler kazsın? 
Gömelim gel seni tarihe desem, s ı ğ m a z s ı n ! 
Here ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab 
Seni ancak ebediyyetler eder istiab. 

Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına ; 
Rı'.ihumun vahyını duysam da geçirsem taşına ; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, rida hamiyle, 
Kanayan lahdine çeksem bütün ecraıniyle: 
Ebr-i nisinı açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan ; 
Sen bu avizenin altında, bürünmüş kaiııııa 
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına 
Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem ; 
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem; 
Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana ... 
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırına. 

Şair, son olarak, 19 18  - 1933 yılları arasında 
yazdığı kırk iki şiirini Mısırda Gölgeler adiyle top
lamaış ve bu kitap Safahatın yedinci ve son cildi ol
muştur. Akifin, küçük ve derin tesirli şiirleri, kıt
aları, Bülbül gibi. Leyli, Gece, Secde, Hicran 
gibi şiirler, Safahat için, Kendim için, Resmim 
için gibi derhal dillerde kalan kıt'alar, hep bu son 
Safahat'da toplanmıştır. Mühim bir kısmı Mısırda 
"Hilvan" da yazılan bu şiirlerinde Akif, Türk ede
biyatına çok güzel mısralar hediye etmeğe muvaf
fak olmuştur. ( ı ) .  

Gölgeler' deki kıt' a'lardan: 

Şehidler için 

Gök kub'benin altında yatar al kan içinde 
Ey Yolcu şu topraklar için can veren erler, 
Hakkın ıbu veli kulları taş türbeye girmez, 
Gufre1na bürünmüş ralınız Fatihe1 bı:kler, 
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Burada ehemmiyetle hatırlanmalıdır ki bu kud
retli şairi, yalnız manzum hikayeleri, muhavereli 
manzumeleri ve manzum vaazlariyle tanıyanlar 
-şiddetle yanılarak- ona, sadece kuvvetli hir nazım 
olmaktan daha üstün bir paye vermek istememiş
lerdir. Akif'e, tıpkı Namık Kemal'e yapıldığı gibi, 
sol sesli kimseler tarafından bazı hücumlarda bulu
nulmuş, bir Türk büyüğü daha, vatan çocuklarının 
gözünden düşürülmek istenilmiştir. Türk gençliği
nin, gerek Akif'in. ölüm gününde, gerek onu takip 
eden her yıl, buna verdiği parlak cevap da burada 
taktirle ve ibretle anılmalıdır. Şu muhakkaktır ki 
İstiklal marşı şairi, dini - lirik şiir. milli - vatani şiir, 
yurd ve iç hicranlarını dile getiren şiirler vadisinde, 
yirminci asır Türk şiirinin en kudretli san'at mahsul
lerinden bir kısmını kendi imzasiyle değerlendiren, 
büyük san'atkardır; ve Türk dili, onun bu dile ver
diği sade, samimi ve zevkli güzellik dolayısiyle bu şaire 
minnettardır. 

.:- _,/ .. ,,.�� ; ... ) .. •_, J --:  .-: :» ı., flV . / 
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Midhat Cemal'e gönderdiği kıt'a, 

Akifin, muhtelif tarihlerde ve muhtelif yer
lerden bazı çok yakınlarına veya hürmet ettiği kim
selere yazdığı mektuplar da tarihi ve edebi birer 
değerdir. Bazı parçaları Midhat Cemal'in Mehmed 

.. b 
Kıssadan Hisse 

Geçmitten aıdam hisse kaparmış . .. Ne ma&a] şey i 
Beş bin senelik 'kıssa yarım hisse mi verdi? 
"Tarih"i "T e<kerrür" cliye tarif ediyorlar; 
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü eder<di. 

Resmim için 

Dış yüzüm ·böyle ağarclı•kça ağarma!kta fakat, 
Sormayın iç yüzümün rengini yüzler karası 1 
Beni kendimden utandırdı, ha•kikat şimdi, 
Bana hiç benzemeyen şufetimin manz&raşı 1 
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Akif isimli eserinde neşrolunan bu mektuplar, ge
rek dillerindeki gtizellik, gerek yazanın derin kül
türü, zengin ve yepyeni medeni görüşleri bakımın-

Ölümünden 1 2  ay, 13 gün evvel Mehmet Akif'in 
Mısır'da Prens Aziz Hasan'ın kızlan tarafından çı

kanlan resmi, 
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dan Akifi tanımayanların dikkatle okumaları gereken 
yazılardır. Akif, ekserisi ga;�ellerclcn mürekkep olan 
gençlik şiirlerini Safahat'a ·almamıştır. San'atkirrın Sa
fahat işimli eseri, damadı Ömer Rıza tarafından yeni 
harflere yayınlanmış ve sayfaları arasında İstiklal marşı 
da ilave edilmiştir. Daha sonra defalarca basılmış olan 
bu eserin daha dikkatli bir tab'ına hila ihtiyaç vardır. 

Akif'in hayatındaki özellikleri ve onun sağlam 
seciyesini çok iyi t�nıtan bir eser Midhat Cemal 
Kuntay'ın zevkli bir lisanla kaleme aldığı Mehmed 
Akif isimli kitaptır (İstanbul - 1940) . Fakat şairin 
hayatı ve eserleri hakkında, bu gibi çalışmalara ör
nek olacak derecede göze!, ilmi bir eser Fevziye 
Abdullah Tansel tarafından yazılmıştır. Bakınız : 
Mehıned Akif. Hayatı ve eserleri. İstanbul 1945. 

Soldan: Prens Abbas Halim; Mehmet Akif; Hahri
ye Miralay mütekaidi Nuri; 1908 Meşrutiyeti ayan 
meclisi azasından Sami· Paşa oğlu Halim; Ressam 

Halil Paşa; eski ŞU.rayı Devlet azasından Kadri. 

�M EH M E D  A K ı F�. 
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:XX. Y. yıl Türk Şiirinde 

FRANSlZ SEMBOLİZMİ 

AHMED HAŞİM 
1883-1933 

Ahmed Haşim, 
Türk, şiirimle Fran
sız symbolisme'inin 
mümessili diye tanın
maktadır. 

Hakikatte, daha 
Servet-i Fünun çağ-
larında, Cenab Şa

habeddin ile başlayan symbolisme temayülü ; 

Ahmed Haşimin şiirleriyle de ; bu şiir anlayışının 
son noktasına ulaşmış değildir. Buna mukabil Haşim; 
kısmen Servet-i Fünun şiirini, kısmen Fransız "symbo
lisme"ıni, hatta kısmen de Türk Divan şiiri tesirlerini 
kendi şair benliğinde birleştirerek, şiir dünyamıza 
musıkili ve orijinal bir söyleyişle tılsımlı terennümler 
bırakmaya muvaffak ofmuş, kudretli bir şairdir. 

Ahmet Haşim 

(Ahmed Haşim, Bağdad'da, yetiştirdiği ilim 

ııdoml!lriyle tanınmış, eski bir Arab ailesi olan Alusi 
- zide'lerdendir. Bağdad'da doğmuş, çocukluğunu 
Arab muhitinde geçirmiş, on iki yaşlarında babası 
Arif Hikmet Bey'le birlikte İstanbula gelerek; bir 
sene Nümune-i terakki mektebinde türkçe öğren
dikten sonra Galatasaray Sultanisinde okumuştur. 
Galatasarayda İzzet Melih gibi, Hamdulla Subhi 

ve Emin Bülend gibi, ileride Fecr-i Ati'yi teş
kil edecek olan edebiyat amatörleriyle tanışmış 
onlarla birlikte bazı edebi faaliyetlerde bulunmuş 
ve ılk şiirlerini Mekteb-i Sultini'de yazmıştır. Su!-
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taniden sonra, Reji idaresine müsabaka ile memur 
seçilmi� ve bir müddet Hukuk Faküllesinc devam 
etmiştir. Daha sonra İzmir Sultanisinde fransızca 
muallimliği, İstanbulda Maliye Nezareti tercüman
lığı gibi vazifeler gören Haşim, büyük harb yılla
rını ihtiyat • zabitliği ile geçirmiş, harbin sonunda 
yine müsabaka ile Düyun-ı umumiyye'ye girmiş, bu 
arada Güzel San'atlar Akademisi bediiyat muallim
liğinde bulunmuştur. 1924'te bir Paris seyahati 
yapan şair, dönüşte Osmanlı bankasında çalışmış, 
akademideki hocalığına ilaveten Mülkiye mektebin
de fransızca muallimliği de yapmıştır. 

1926 da ikinci defa Parise girmiş, hayatının son 
yıllarında, Anadolu Demiryolu IPeclisi idare azası 
iken, hastalanmış, tedavi için Frankfurt'a gitmiş 
bu son Avrupa seyahatinden sonra uzun müddet ya
şayamamış ve 4 Haziran 1933'te İstanbulda ölmüş, 
Eyüb mezarlığına gömülmüştür.) 

Edebi hayata, Galatasarayclaki edebiyat heves
karlığiyle başlayan Haşimin ilk şiir, 1 900 yılında 
Mecmua-i edebiye'cle intişar etmiştir. Şair, bu çağ
larda modem Fransız şiirinin ve Türkiyecle Fik

ret'in, Cenab'ın ve Abdülhak Hinıid'in kuvvetli 
tei>irleri altındadır. Şair, Mecmua-i edebiyye, Resim
li kitap ve Muhit mecmualarında şiir neşrine devam 
ederken 1 909 yılında Fecr-i Ati teşekkülüne katıla
rak, şiirlerini Servet-i Fünun'da yayınlamaya ve 
bu teşekkülün en kuvvetli şairi sıfatiyle dikkati çek
meğe başlamıştır. Onun bu çağlardaki şiirleri, müf
rit bir Servet-i Fünun üslubiyle söylenilmiştir. 
Servet-i Fünun'cla neşrettiği şiirlerde Fikret ve Ce
nab tesirlerine ilaveten ; Servet-i Fünuncularclan biraz 
daha yaklaşılmış bir symbolisıne anlayışı ve 
yine bu çağların modası halinde bulunan bir Şeyh 

Galib tesiri vardır. 

Şair, daha sonra ; hemen şiirleri ölçüsünde 
zevkli bir nesirle, Akşam gazetesinde edebi fıkra ve 
makaleler yazmış, en güzel şiirlerini ise 1 92 1  yılın
dan başlayarak Derhag mecmuasında yayınlamıştır. 
Haşimin kendi şair simasını ve şiirde keneli şahsıye
tini meydana koyan orijinal şiirleri bunlardır : Ha
şim, yeİıi şiirlerini eskileriyle ölçülemiyecek kadar 
sade ve temiz bir Türk dili ile ve kuvvetli bir mıısı
kiyle terennüm etmeğe muvaffak olmuştur. Ancak 
onun, Dergah'ın ilk sayısında çıkan Bir günün 

sonunda arzu isimli şiiri, sembolizmi müphemiyet
ten ibaret sanan ve Haşimin şiirlerinde mutlaka bir 
müphemiyet göstemk istiyenler tarafından; mübala-
ğalı bir görüşle; müphem şiirler diye karşılanmış, 
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ve bu müphemiyet damgası Haşimin şiirleri etra

fında hayli neşriyat yapılmasına sebep olmuştur. 

Ahmed Haşim Bey 

Onun yine 192 ı 'de yayınlanan Göl saatleri 

isimli ilk şiir mecmuası da devrin tanınmış imzaları 
tarafından tahlil ve tenkid edilmiş ve Ahmed Haşim, 
bilhassa Bir günün sonunda arzu şiirini alayla kar
şılayanlara karşı, Dergah mecmuasında şürde ma

na ve vuzuh meselesini bahis konusu yapan kuv
vetli bir makale ile cevap vermek, lüzumunu duy
muştur. Sonradan Piyile isimlı ş.ir kitabının başı
na koyduğu bu Şür hakkında bazı m.üLihazalar 

makalesiyle Haşim, kendi şiir telakkilerini izaha ça
lışmıştır ki bu görüşlerde Fransız sembolistlerinden 
kuvvetli akisler vardır. 

Şairin 1 924'te yaptığı Fransa seyahatinde Les 

tendances actuelles de la litterature turque baş
lığı ile yazdığı mühim bir miikale, Mercure de Fran-

ces'ın ı Ağustos 1924 tarihli nushasındadır. Bu makale 
Avrupai Türk edebiyatına umumi bir bakış mahi
yetindedir. Haşim, 1926'da intişar eden Piyile'sin
den sonra, daha ziyade nesir sahasında çalışmış, 
İkdam gazetesinde fıkra muharrirliği yapmış, se
yahat hatıraları yazmış; bunları kitap halinde neş
retmiştir. Daha sonra; belki en olgun şiirleri ara
sında bulunacak, bazı küçük kıt'alar söylemekte 
iken kudretli san'at hayatını, beklenmiyen bir ölüm
le. yarım bırakmıştır, 
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Ahmed Haşim, 

Şiirlerinin hususiyeti 
ve :Eserleri 

varlıkların renkli, ışık
lı güzellikleri karşı

sında duyan ve dü
şünen İnsanların iç 

alemlerindeki ihtizazlar! dile getiren bir tabiat şairi-
dir. Ancak, onun terennüm ettiği tabiat, geniş za
manlı bir tabiat değildir. Haşim eşyanın gün ışığı 
altındaki hayatiyle fazla ilgilenmemiştir. Buna mu
kabil, akşam güneşinin sihirli ışık oyunları karşısında 
derin bir haz duymuş; şiirlerinde bu renk ve ışık 
şa'şaasından yankılar vermiştir. Onun en güzel ve 
ebedi şiirleri, akşam renkleriyle yanan, ay ışığiyle 
sararıp, şafakla pembeleşen renk ve ışık anlarının 
kudretli terennümleridir. Bazı şiirlerinde kuvvetle 
duyulan akşam hüznü ise, adeta bu renk ve ışık 
dünyasından uzaklaşmanın ıztırabıdır. 

Akşam renkleri ve akşam hüznü, Haşimin Yol
lar şiirinde : 

Bir lıim.ba hüzniyJe 
Kısıldı altın ufuklarda akşanıın güneşi 

mısralariyle başlar. Bu şairin, hatta ölmek istediği 
an: 

Ve bir gunun dem.-i alıiyiş-i zevilinde 
Sürüklenir sular afaka şfile halinde 

Ahmed Haşim'in karikatürü 

mısralariyle tarif ettiği andır. Bu Akşam, Bir Gü
nün Sonunda Arzu şiirinde fecir renkerliyle süsle
nir, iri güller halinde açılır, kuşların, altın kuleler
den ömrün tekrarını ilan edişleriyle seslenir ve ni
hayet : 
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Akşanı yine akşanı, yine akşanı 
Bir sırnıa kemerdir suya basanı, 
Akşanı, yine akşam, yine akşam 
Göllerde bu dem bir kamış olsam ... 

sesleriyle nihayetlenir. Şairin akşam renklerini ve 
akşam duygularını büyük bir muvaffakiyetle akset
tirdiği şiirlerinden biri de "Bahçe" manzumesidir : 

Bir Acem bahçesi, bir seccade 
Dolduran havzı ateşten bide 
Ne kadar gamlı bu aşanı vakti 
Bakışın benzemiyor nıutida 
Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar 
Dalmış üstündeki kuşlar yida 
Bize bir zevk-ı tahattur kaldı 
Şu sönen, gölgelenen dünyada. 

Fakat bu akşam garipliği, bu renk ve ışık ih
tizarı, onun en çok Merdiven şiirinde nefis bir renk 
ses ve duygu kompozisyonu halindedir : Şair, önü
nüze geniş ve devamlı, beyaz merdivenler serer. 
Ağır ağır çıkacağınız bu mermer kademeler üzeri
ne bir başka gurub demek olan güneş rengi yap
raklar yığar. Sizi hem günün, hem mevsimin, hem 
de akşam renkleriyle bir kat daha sararan yaprak
ların hazanı ve hüznü karşısında yaşlı gözlerle se
maya baktırır. Sular sararmış, yüzler, perde per
de solmaktadır. Bir de bakarsınız ki güller, top
rağa eğilmiş, kanıyorlar. Yerlere dökülen kızıl ışık
lar, sanki yaralarından ışık sızan bu güllerin 
kanıdır. Gözlerinizi ağaç!:ı.ra kaldırınız. Semaya 
alev gibi yükselmiş dallar göriırsünüz ki, üzerlerinde 
kan damlası bülbüller vardır. Mermer bir havuz 
akşam güneşının sihriyle tunç rengini almıştır, ve 
tabiatın yanmak nedir bilmiyen güzel varlığı sular, 
bu havuzun içinde yanar gibidir : 

Eğilıniş arza kanar, muttasıl kanar güller, 
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller 
Sular nıı yandı, neden tunca benziyor m.ernıer? 

Ve gerek symbolismi, gerek Haşimin şiirini müp
hemiyetten ibaret sanarak, bu güzel gurub tab
losundan daha başka manalar arayanlara ise şair, 
şiirinin sonunda engin bir vuzuhla, şöyle seslenir : 

Bu bir lisin-ı hafidir ki ruha dolmakta, 
Kızıl haviları seyret ki akşanı olmakta ... 

Haşimin son şiirlerinden olan Ağaç ve Süvari 
isimli kıt'alar da yine akşam renkleriyle örülmüş
tür. Şairin ayni alev ve ateş manzarasiyle ördüğü 
diğer karakteristik bir şiiri de Piyile manzumesi
dir. Gül, lale, ateş, gülgun, piayela, alev ve yanmak 
mefhumlarının zengin tenasübiyle terennüm edilen 
bu şiirin mimarisinde, şairin sihirli bir ustalıkla bir
leştirdiği bir renk, ses ve duygu ihtişamı vardır: 
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Piyi le 

Zannetme ki güldür ne de lile 
Ateş doludur tutnıa yanarsın 
Karşında şu gülgôn piyile. 

İçmişti Fuzôli bu alevden 
Düşmüştü bu iksir ile Mecnun 
Şi'rin sana anlattığı hile. 

Yanmakta bu siğarden içenler 
Doldurmuş anınçün şeb-i aşkı 
Baştan başa efgi n ile nile. 

Ateş doludur tutnıa yanarsın 
Karşında şu gülgôn piyale. 

Haşim, Sonbahar şiirinde "Suyu yakuta dön
düren bu hazan" mısraiyle ; Parıltı'da "A.teş gibi 
bir nehr akıyordu - Ruhumla o ruhun arasından" 
terennümüiyle; Karanfil'de "Yarin dudağından ge
tirilmiş - Bir katre alevdir bu karanfil" mısraları
nın hararetiyle ; Bülbül'de "Savrulmada gül şimdi 
havada - Gün doğmada bir başka ziyada" mısraların
daki fecir ışıklariyle; ve eski - yeni manzum - mensur, 
daha bir çok yazılariyle, bu ateş renklerinin;  bu ak
şam, bu gurub ve fecir tahassüslerinin şiirini terennüm 
etmiştir. 

Şairin, Bir yaz gecesi hatırası, Havuz gibi şi
irleri ve : 

Muzlim. şeceristin arasında 
Esrir ile yekpare münevver 
Bir yoldur açılnıış sana derdim 
Kari', bu kitibın gecesinde 
Mehtibı seninçün yere serdim.. 

kıt'asiyle takdim ettiği Şi'r-i kam.er başlıklı man
zumeleri de, "gece" lerin, "mehtab' ve "yıldız" !a
rın, renkli, ışıklı ve çeşitli ilhamlariyle örülmüştür. 

Onun gurub şiirlerinde an'anevi akşam garibli
ğine çok yakışan içli bir hüzun ve manzumelerinin 
ekserisinde aşk duygularının gizli gönül ürperişleri 
halinde, derin, sızılı, fakat feveran etmiyen, sanki 
duyulmaktan çekinen bir hali vardlJ', O kadar ki, 
acı şeyler görmekten; duymaktan ve düşünmekten 
bunalmış, bedbin ve muztarip bir başın, hisli bir 
gönülle için için anlaşarak ortaya koyduğu bu ateşli 
şiirlerde, yanan renklerin hareretini kendine ve 
ışıklarını başkalarına sunmak istiyen, marazi bir hod
binlik sezilir. 

Bütün bu şiirlerin hafızalarda kuvvetle yer eden 
güzelliğindeki en büyük hisse ise, mısralarında
ki kuvvetli ses ve söz anlaşmasındandır. O kadar 
ki, Haşim, Türk edebiyatında duyguları, kelimeler
den örülmüş bir ses dizisi haline koymasını bilen 
müstesna şairlerden biridir. San'atkar, Şiir hak
kında bazı m.ülihazat isimli makalesinde bu duyu
rucu şiir anlayışı üzerinde durmuş ve kendi şiir te
lakkisini izaha çalışmıştır : Haşime göre ; "tiir, 
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anlaşılmak için değil, duyulmak için söylenilmiş, 
"söz ile musıki: arasında ve sözden ziyade musi
kiye yakın" ve "şairle insanlar arasında müş
terek bir teessür lisanı" dır. "Şiirde her şeyden 
evvel ehemmiyeti haiz olan kelimenin manası 
değil, cümledeki telaffuz kıymetidir. Şairin he
defi, her kelimenin cümledeki mevkiini, diğer 
kelimelerle olacak temas ve tesadümden ve es
rarengiz izdivaçlardan mütehassıl, tatlı, mahrem 
havai veya haşin sese göre tayin ve müteferrik 
kelime ahenklerini, mısraın umumi revışıne 
tabi kılarak, mütemevviç ve seyyal, muzlim 
veya müzi, ağır veya seri hislere, kelimelerin 
manası fevkinde, mısram musiki temevvüca
tmdan na-mahdud ve müessir bir ifade bulmak
tır." "Manzumede elektrik cereyam nev'inden 
olan şiir seyyalesi bir an inkitaa uğradı mı" şiiri 
meydana getiren bütün anasır "derhal fıtn 
çirkinliklerine sukut ederler. Şiir bir hikaye de
ğil, sessiz bir şarkıdır." "Hasılı şiir, resullerin 
sözü gibi muhtelif tefsirata müsait bir vüs'at 
ve şümulü haiz olmalı" dır. "En zengin, en derin 
ve en müessir şiir, herkesin istediği tarzda an
layacağı ve binaenaleyh nii-müteniihı hassa
siyetleri istıiib edecek bir vüs'ati olandır". 

Makalesinin başı ile s0nu ve tarif ettiği şiirle, 
kendi söyledikleri arasında bazı tenakuzlar bulun
masına rağmen, Haşim Türk edebiyatında dudak
larda bir "be�te" halini alabilmiş, belki yirmiye ya• 
kın, gerçek şiir'e imza koyabilen bir şairdir. Onun 
söyleyişinde bazı dil pürülzeri, hazan güzel, hazan 
mevsimsiz aruz irnaleleri eksik değildir. Hatta bir 
çok şiirleri, şairin sembolizmden de ileri giderek, 
varmak istediği saf şiir ölçülerine uymaktan uzak
tır. Mesela : 

"··· Kenar-ı aba dizilmiş, sükôn ile bek1er 
Füsôn-ı miiha dalan pür-hayil leylekler 

sözünde dalan dedikten sonra pür-hayal demek, ya
hut da sükôn ile bekler demek, üst üste haşivlre 
söylemektir. Çünkü füsun-ı nıiiha dalan mahluklar 
elbette ki pür-hayil'dirler ve elbette ki sükun ile 
beklerler. 

Bir gamlı hazanın seherinde 

rnısraında da böyle sarih bir haşiv vardır. Bir gam
lı hazan dernek, zaten hazan'ın farikası olan ganı'ı 
lüzumsuz yere söylemektir. Çünkü bu takdirde ha
zana neş'eli demek de mümkün olabilir." Hal
buki, saf şiir anlayışı, bu tarz haşivlerie yani, mıs
ralara bir nevi doldurma hece veya kelime mahiye
tinde yerleştirilmiş, lüzumsuz sözlere asla yer ver
rnemıştır. 

Şiirlerini aruz vezniyle yazan ve son şiirleri 
Türk aruzu'nun gerçek başarıları arasında bulunan 
Ahmed Haşim'in, Türk şiir'tıde muvaffak olduğu 
bir başka söyleyiş tarzı da serbest müstezad'dır. Yi
ne Fransız sembolizminden mülhem olan bu söyle
yişin bir çığır halindeki başlangıcı, Servet-i Fünun 
devrindedir. Ancak Haşim, Servet-i Fünuncuların 
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genişlettikleri rnüstezad tarzını, onlardan daha ser
best kullanmıştır : Ayni şiirde çeşitli aruz vezinle
rinin değişik kalıplariyle örülmüş, büyüklü küçükl4 
mısralar sıralayarak, bu söyleyişi bir nevi serbest 
söyleyiş haline getirmiştir. Şairin Yollar, Ölmek 
ve bilhassa O belde isimli güzel şiirleri, onun bu 
tarz söyleyişlerinin tanınmış örnekleridir. O belde
den aldığımız şu mısralar ise Haşim tarzı serbest 
müstezad hakkınd(l sarih bir fikir verebilecek ma
hiyettedir : 

Denizlerden 
Esen bu ince hava saçlarında eğlensin 
Bilsen 
Meliil-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan 
Bu gözlerinle, bu hüzünle sen ne dilbersin ! 
Ne sen, 
Ne ben, 
Ne de hüsnünde toplanan bu mesa 
Ne de alam-ı fikre bir nıersa 
Olan bu mavi deniz 
Melali anlamıyan nesle aşina değiliz. 

Ahmed Haşim'in, şiirlerinden daha büyük bir 
yekun tutan mensur eserleri, onun şiirlerine bir hayli 
mübalağa ile isnad edilen müphemiyetle ölçüle
miyecek kadar vazıh, hatta bu çeşit mensureler için, 
dikkate değer bir vuzuh bolluğu ile örülmüştür. 
Gerçi şair, nesr'i şiirden çok ayrı bir ifade vasıtası 
telakki ettiğini söylemiştir. Fakat bu söyleyişde tarif 
olunan konuşma lisam ile Haşimin mensureleri 
arasında yine bir fark bulunması tabiidir. Bu fark, 
onun nesrinde de şiirlerindeki gibi artistik bir söy
leyiş bulunmasındadır. 

"! .- ' 

Ahmed Haşim Abdiilbak Hamid il. 
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Güze!, berrak, bazan veciz cümleler içine sıkış
tırılmış, zengin tahassüsler, kuvvetli müşahede, fi
kir ve tasvir unsurlariyle meydana getirilen bu ne
sirler, Haşimin edebi kudreti için, ayrı ve zevkli 
bırer delil mahiyetindedir. o kadar ki, şairin, mıs
ralar halinde söyliyemediği, belki de şiir diye söy
lemekten çekindiği bir takım zengin ve keskin hi
cıvcı ve iğneleyici fikir unsurları, onun nesirlerini 
kıymet arttırıcı bir olgunluk ve güzellikle kapla
mıştır. 

Ahmed Haşimin_, kitap halinde yayınlanan ilk 
eseri Göl saatleri ( 192 1 )  dir. Bu eserde şairin Re
simli kitap, Muhit, Aşiyan, Servet-i Fünun ve 
Rübab mecmualarında neşrettiği şiirler vardır. Yol
lar, O belde, Mehtapta leylekler gibi tanınmış 
şiirleri bu kitaptadır. Şairin ikinci şiir kitabı, ilk 
tab'ı 1926 da yayınlanan Piyale'dir. Bu eserde Ha
şimin yine Resimli kitap, Dergah ve yeni nıecnıua
cia yayımlanan şiirleri toplanmıştır. Bu eserin en gü
zel ve orijinal şiirleri, Mtlkaddinıe (Piyale), ölmek, 
Merdiven, Bir günün sonunda arzu, Havuz, 
Şafakta, Başını, Karanfil, Bülbül, Karanlık, 
Kaari'e başlıklı manzumeleridir. Kaari'e, evvelce 
Resimli kitap'ta yayınlanan Şi'r-i kamer serisinin 
mukaddimesidir. Şairin, Ağaç, Süvari ve Bahçe 
isimli. son şiirleri bu şiir kitaplarında yoktur. 

Haşimin mensur eserlerinin ilki Gurabahane-i 
laklakan ( 1928) isimli nesirler kitabıdır. Bu eser
de, san'atkarın m'ikale ve mubasabeleri vardır. Kü
çük nesirleri, küçük seyahat notları ve fıkraları ise 
Bize göre ( 1 928) isimli eserinde toplanmıştır. Şair, 
hastalığı dolayısiyle Frankfurt'a tedavi için gittiği 
zamana ait seyahat hatıraları da, seyahat edebi
yatımızın en güzel verimlerinden biri olan Frank
furt seyahatnamesi isimli eseriyle yayınlanmıştır 
( 1 933) . 

Türk edebiyatında Ahmed Haşim hakkında ya
zılan eser, miikale ve tenkidler de mühim bir ye
kun tutar. Bunlar arasında Abdülhak Şinasi'nin 
muhtelif mecmua ve gazetelerde İntişar eden maka
leleri Haşimin muhtelif cephelerinı iyi tanıtan ya
zılardır· ( ı ) .  Ahmed Hanıdi'nin Yeni Türk mecmu
asında yayınlanan (Temmuz 1 933) Ahmed Haşinıe 
ait hatıralar'ı da bu konuda dikkate edeğer bır ya
zıdır. Hişime dair diğer eserler arasında Yakub 
Kadri'nin Ahmed Haşim'i ( 1934) ve Suud Kemal 
Yekin'in Ahmed Hiişinı ve synıbolisnıe isimli eseri 
bilhassa ehemmiyetlidir. Ahmed Haşim, hayatı ve 
şiirler hakkında yapılan şimdilik en ciddi tetkik, Şerif 

Hulusi'nin Ahmed Haşim, hayatı ve seçme 
şürleri isimli eseridir. (İstanbul - 1 947) .1 

Gerek bu makaleler hakkında, gerek Haşime 
ait türkçe, almanca, fransızca ve rumca neşriyat için 
Şerif Hulusi'nin yukarıda zikredilen eserindeki bibli
yografiye müracaat olunmalıdır. 
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Haşimin üç nesir kitabı, Bize göre, Gureba
hane-i Laklakan, Franfurt seyahatnamesi, son 
olarak Prof. Mehmed Kaplan tarafından hazırlanmış 
ve Devlet kitabları yayınlarının ıooo temel eser se
risinden 1 7 .  kitab olarak basılmıştır. ıst. 1 9692 

Türk Şiirinde Milli 
Kıymetler Saltanatı 

ve 

Yahya Kemal Beyath 
1884-1958 

Yahya Kemal, Tür
kiye tarihinin şeref 
sahifelerinden süzül
müş dil ve san'at ha
tıralarını ; kültür ve 
medeniyet mirasları
nı ; milli ve Avru
pai bir san'at anla

yışiyle birleştirerek ; bir duygu, bilgi ve tefekkür salta
natı içinde; edebiyatımıza tarihi ve muasır Türk 
şiirinin muhassalası diyebileceğimiz kudretli bir 
söyleyiş kazandıran, büyük üstfıd şairdir. 

Yahya Kemal Beyatlı 

Bu san'atkarın bugünkü Türk şıırıne verdiği 
zengin terennüm lisanı ise, Türk dilinde bir nıusıki 
cümlesi yaratmak için giriştiği azimli ve bilgili ça
lışmaların parlak zaferidır. Daha 1 9 1 2  yJlarından 

Hayatı ve eserleri hak. bilgi için bk. Fev
ziye A. Tansel İst. 1 973 
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başlayarak, şiirleri ve musahabeleriyle ,Türk şiir 
dünyasını adeta · teshir eden Yahya Kemal, yalnız 
kendinden sonraki nesiller üzerinde değil, kendi 
nesli, hatta kendinden önceki edebi nesillerin ha
yatta bulunanları üzerinde de kuvvetli ve devamlı 
bir tesir uyandırmıştır. Şiirleri kitap halinde neş
redilmeden evve hemen her şiiri edebiyat ve neş
riya alemimizde bir hadise yaratmıştır; şairin ge
rek şiir san'atı, gerek edebi ve tarihi düşünceleri, 
gerek şiirleri ve şahsıyeti etrafında yine devamlı, 
ve esaslı neşriyat yapılmış ; mökaleler, kitaplar ya
zılmıştır. 

Yahya Kemal Osmanlı 
Hayatı İmparatorluğu devrinde,Bal-

kanlarda yerleşen Türk 
evlatlarından ( ı )  eski ve asil bir ailenin çocuğudur. 
Bu ailenin bugün malum olan en eski büyüğü, Üçün-

Yahya Kemal'in babası lbrahim Naci Bey 

Rumelide Şehsuvar paşa'nın Evliıd-ı Fat·i
han 'dan olduğu söylenir. Rumelide evlad-ı fatihan 
sözü ile Rumeli fatihlerinin çocukları kasdedilir. Bun
lar İ'kinci Murad zamanına kadar kendilerine Rume
li"nin mülk olara�, arazi verildiği ilk gaziler ve on
ların çocuklarıdır. Bunlara Tımar, Zeamet verilmit
tir. Evlad-ı Fatihan bu tımar ve zaamet sahibleri
dir. bak. Nihad Sami ıBanarlı : Yahya Kemal'in Ha
tıraları. 
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cü Mustafa devrinin sancak beylerinden Şehsüvar 
Paşa'dır (2) . Öyle ki şairin hem baba, hem de anne 
tarafından ecdadı, bu Şehsüvar Paşada birleşmektedir. 
Ailesinin sahip olduğu geniş arazi, Niş, Leskofça 
ve Vranya bölgelerini kucaklayan bir vatan topra
ğıdır. Zamanla bu arazi taksime yğramış ve şairin 
baba tarafı Niş'te, anne tarafı Vranya'da kalmıştır. 
Topraklarındaki Türk köylüsünden başka, Balkan 
azınlıklarına mensup ırgatlar da çalışan zengin bir 
çiftlik, Yahya Kemal ailesinin bir kaç batın süre
since sahip olduğu bir yerdir. Şair, 1884 yılı Aralık 
ayının ikinci günü Üsküpte doğmuştur (3) . Babası, 

Yahya Kemal'in Üsküp'deki evi. 

bir müddet Üsküpte Belediye reisliği yapan İbrahim 
Naci Bey, annesi Nakiye Hanıın'dır. Müslüman 
ve hamiyetli bir Türk kadını olan Nakiye Hanım, 
ayni zamanda Divan şairi Leskofçah Galip Bey'in 
yeğenidir. 

Yahya Kemal, henüz beş yaşında iken Üsküpte 
Sultan Murad camii yanında Yeni mektep isimli 
bir mahalle mektebinde okumağa başlamış fakat 
burada kendisine sadece kulaktan ezberletilen bir 
dersle 'Amme cüzü öğretilmiştir. Yedi yaşında iken 
Üsküpte Müşir Ahmed Eyüb Paşa'nın açtırdığı 
Mekteb-i edeb isimli, hususi ve modern bir mektebe 
devama başlamış, burada Selanikli Galip Efendi 
adında kudretli bir hocadan ve Oku isimli okuma 
kitabından harfleri ve okumayı öğrenmiş, bu mektepte 

2 Şairin soyadı olan Beyatlı bu Şehsuvar keli
mesinin türkçeleştirilmiş şeklidir. 

Eski ve güzel bir an'aneye uyarak babası, 
Yahya Kemal"in doğumunu - ki asıl adı Ahmed 
Agah idi - el yazısı ile Kur'an-ı Kerim'in bot sahi
fesine yazmıştı. 

(Mahdumum .61hmed Agiıh'ın dünyaya geldiği 
tarihtir. Sferü'l hayr 1 4/ 1 3 02  2 0  teşrin sani 1 300  
salı gi.•nü saat onbirbuçuktadır. ) 

Bu hesaba göre 2 Kanun-ı evvel (Aralık) 1884 
de doğmuştur. Bu Kur'an şimdi Yahya Kemal Mü
zesindedir. Yahya Kemal adını alışı hakkında; bak. 
Yahya Kemal'in Hayatı, Reşad Beyatlı, Y. K. Ensti
tüsü Mec. cild 1 ist. 1959, Çocukluğum Gençliğim, 
Hatıralarım. Yahya Kemal, lıt. 1 972 sb. 33. 
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dört yıl tahsil görmüş ; Mekteb-i edebi bitirdikten 
sonra, 189;/te Osküp idadisine verilmiştir (1). 

Yahya Kemal İdadi talebesi 

Yahya Kemal bir taraftan Üsküp idadisine devam 
ederken, bir taraftan da İshak Bey Camii Med
resesi'ne de devam ederek Arabça ve Farsça ders
leri almıştır ("). Fakat Teselya Harbinin başladığı 
bu yıllarda şairin aile hayatında bir sarsıntı olmuş, 
babası İbrahim Naci Bey ailesini SeI::ı.ni'ğe götürmek 
mecburiyetinde kalmış ve Yalıya Kemal tahsiline 
Selanik idadisinde devam etmeğe koyulmuştur. 

ı Mekteb Hatıraları mektebe girişi hakkında 
bak. Nihad Sami Banarlı; Yahya Kemal'in Hatıralan; 
lst. 1 960 ve Çocuklulum, Gençliğim, Hatıralanm. 
Yahya Kemal İst. 1 972 sh. 33. 

2 Halk arasında Gazi Baba diye anılan, haki
katte Yavuz Sultan Selim ve Kanuni zamanlarında 
Üsküb kadılığında bulunan TezkiretÜ'f Şuera sahi
bi ma'ruf şair Aşık Mehmed Çelebi'nin türbesi al
tında bir Rlıfai Tekke'si vardı ki şeyhi şair Sa'dedin 
Efendi idi bu zat çok kamil olgun bir şahsiyetti 
Yahya Kemal daha 12-13  yaşlarında iken bu tekke
ye muntazaman devam eder, merasimlere iştirak 
ederdi. İşte ilk farsça derslerini de bu zattan almıştı. 

B� meyanda Vardar Nehri kenannda aynca bir Sa
di tekkesi' Şeyhi olan Kadri Efendi'den de arapça 

Farsça dersleri almıştır. bk. Reşad Beyatlı: Yahya 

Kemal Enstitüsü mec. cilt 1 ah. 1 36 lıt. 1959 
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Daha o yıllarda devletin sıkıntılı günler geçirdi
ğini hissetmekte olan Kemal'de politikaya karşı -"Ne
den" diye düşündürücü sorularla- bir araştırıcı he
vesi duymağa başlamıştı (3) .  

Daha 1 2  yaşlarında iken Üsküb'e kadar gelen 
Girid İhtilali haberleri Rumların Türklere yaptığı 
mezalim her Türk gibi onun da küçük kalbinde yara
lar açmıştı. · 

l898'den sonra annesinin hastalığının artması 
sebebiyle aile tekrar Üsküb'e dönmüşse de şair çok 
sevdiği annesinin ölümü ile hayatının en acı ıztıra
bıyle perişan olmuştur. Bu hadiseden sonra Y.K. 
için düzensiz ve ıstırablı günler başlamış, babasının 
yeni kurduğu hayata tahammül edememiş ve nihayet 
tahsilini İstanbul'da tamamlamasına karar verilerek 
1902 senesinde İstanbul'a annesinin akrabalarının 
yanına gönderilmiştir (4). 

Sultani tahsilini tamamlamak üzere Galata Sa
ray Sultani'sine müracat edilmişse de nisan ayında 
rastlayan böyle bir mücaratın kabul edilmesi mümkün 
olmadığından Kolej'e kaydedilmek üzere sene başını 
beklemeğe mecbur olmuştur n. 

Bu sırada annesinin akrabalarından Abdurrah
man Paşazade İbrahim Bety'in Sarıyerde oturduğu 
konakta misafir kalmış, bu evin selamlığında her 
hafta Hacı Arif Bey'in riyaset ettiği saz toplantı
larında bulunmuş bu seslerle kulakları dolan genç 
Y. Kemal'in alturka musikinin zevkine ve inceliklerine 
nufuz eden bir hayatı olmuştur. Yahya Kemil'in ha-

yatındaki bir başka dönüm noktası da Sarıyerdeki 
konakta Şekib Bey isimli bir gencin Avrupa'ya dair 
müsahebeleriyle karşılaştığı zamandır. Bu Şekib Bey 
siyasi fikirleri dolayısıyla Paris'e firar etmiş sonra dön
müş, lakin ayni sebeblerle ordudan ihrac edilmiş, 
ahlaklı seciyeli fakat fazla Avrupalalaşmış bir şahsi
yetti ; İyi Fransızca bilmesi, telkin edici bir lisanla 
konuşarak, etrafındaki gençlere, Avrupa'yı mutlaka 
gidilmesi gereken, bir L�ık alemi gibi göstermesi, Yah
ya Kemal'in üzerinde ciddi bir tesir bırakmıştı. Esa
sen kendisinde de o devrin alafranga neslinin çocuk
larını saran bir Paris sevdası vardı (6). İşte bu sebeb-

Yahya Kemal: Çocukluğum geniçliğim Siyasi 
Edebi hatıralarım İst. 1 973 S. 58 (Yahya Kemal 
ilk politika hevesini akıllı ve dürüst bir memur olan 
Ragıb Efendi' den aldığını anlatır) ; ayni eser ah. 
60 - 65) 

' Y. K. : Çocukluğum Gençliğim siyasi ve 
Edebi Hatıralarım İst. 1973 sh. 66 - 70 

5 Yahya Kemal, İstanbul'da hiç bir mektebe 
gitmemiştir, Çocukluğum Gençliğim. 

6 ( 1 902 senesinde onsekiz yaşındaydım ala-
franga neslin birçok çocukları gibi bir ıParis sevda-
sı'na tutulmuştum Hayatıma başlıca bir istikamet ver
mif olan bu sevdanın birkaç menşei vardı. Bunu 
nakletmekle o devirdeki Türk gençliğinin ruhiyatını 
izah etmiş oluyorum. 

lstanbul'da avare bir tqra genciydim. Hiç Fran
su:ca bilmiyordum. Servet-i fünun"da çıkan Edebi-
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!erle şair henüz onsekiz yaşında iken her türlü tehlike
yi göze alarak, ailesinden izinsiz Paris'e gitmiştir. 
Pariste ailesinden para getirtinceye kadar geçen ay
lar çok sıkıntılı olmuş, fakat yılmamış ailesinden para 
geldikten sonra daha ciddi bir tahsil görmek için te
şebbüse geçmiştir. 1 

Yahya Kemal'in Paria'te talebe iken çektirdiği resim 

yat-ı Cedide'nin şiirleriyle,, mensureleriyle tercüme
leriyle tetkikleriyle kafam doluydu. Memleketi zın
dan Avrupa'yı nurlu bir alem gibi görüyordum. İı
tanbul'un hafiyelik havasından ürkmüştüm, bilhassa 
Asya ahlakından müteneffirdim . 
Tevfik Fikret'in şiirinde ve Halid Ziya'nın nesrinde 
ve bu iki müteceddidin peşine takılmış gençlerin 
eserlerinde Fransızcadan tercüme edilmiş romanlar• 
da gördüğüm aleme atılmak istiyordum. Bilhassa Pa· 
ris hayalimin fevkinde bir yıldız gibi parlıyordu. 
Manakyan'ın tiyatrosunda La Dame aux Camelias'ı 
görmüştüm, romanını okumuş ağlamıştım. Bu aşk 
serencamının kahramanı Armand Duval ve o hazin 
Marguerite Gautier aşklarının geçti,ği o bulvarlarla, 
o tiyatro localarıyla, o Bougival sayfiyesiyle visal· 
!eriyle ve ayrılıklarıyle gözümde tütüyorlardı. Gön
lümü Parise çeken bir sebep de Jön Türklüktü) 
Y. K. Çocukluğum, Gençliğin İst. 1 973 

ı Y. K. Çocukluğum Gençliğim, Edebi ve Si

yalİ Habralarım, lıt. 1973 ah. 76 • 84 
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Şair Pariste bütün Jön Türkleri tanımış ; Ah
med Rıza Bey'le, Sami Paşa-zade Sezai ile, Hoca 
Kadri Efendi ile, Prens Sabahaddin, Doktor 
Nihad Reşad, Fazlı ve Rifat Bey'lerle, Abdullah 
Cevdet'le, Abdülhalim Memduh ile hep bu şehirde 
tanışmıştır. 2 

Onun Quartier Latin'de vakit geçirmiyerek ley
li bir kolleje yerleşmesi üzerinde Abdullah Cevdetin 
ısrarı ve tesiri olmuş, şair, 1903 - 4 senesinde Marne 
nehri üzerindeki Meaux kollejine leyli talebe olarak 
girmiş ve burada bir yıl kadar kalarak, fransızca 
öğrenmiştir. 1904 yılı Ekim ayında ise, Yahya Ke
mal, Paris'te Siyasi ilimler mektebine yazılmıştır ("). 
Bu mektepte şairin devam ettiği kıı.ım, mektebin beş 
şubesinden biri olan harici siyaset şubesi'dir. 

(Paris Siyasi ilimler mektebinin diplomasi sek
siyonunda o zaman Fransanın en büyük tarihçisi 
sayılan Albert Sorel, ayni ölçüde birer büyük ta
rihçi olan Albert Vandal, Emile Borgoix ve ta
nınmış hukuk alimi Louis Renault gibi beynelmilel 
profesörler vardı. Yayha Kemal, tarihe olan meyli 
dolayısiyle, en ziyade Albert Sorel'in tesirinde kal
mıştı. Sorel'in en devamlı ve en çalışkan talebe
sinden olduğu için,bu profesöre meftun olan diğer 
talebe ile birlikte onun Assace sokağında ki ko
nağındaki çaylarda bulunur, burada Sorel'i saat
lerce dinlemek imkanını bulurdu. Yine o çağlarda 
Pariste fikir hayatı ve ideal hareketleri en zengin 
bir devrini yaşıyordu. Şair, Fransayı saran sayısı 
buhranları gazetelerden takip ediyor ; Sorel'in an
lattığı Alman ve İtalyan milliyetlerinin uyanışı üze
rinde ısrarla duruyor; Paris'te durmaksızın miting
ler yapan Rumların, Bulgarların, Sırpların bu mil
liyetçi hareketlerini gözden kaçırmıyor, Jön Türk
lerin, bu hareketler karşısında bir hayli yıpranmış 
bulunan hala kenun-ı esasinin ihyasından ibaret 
emellerini artık köhne ve kifayetı.iz buluyordu. 

Sorel'in dersleri, ona tarih ortasında Türklüğü 
aramak ve bulmak gibi sonsuz bir heves vermişti. 
Yahya Kemal'e göre, Türklüğü bütün Asyada ara
mak, müphem bir çalışma idi. O, asıl Türkiyedcki 
Türklüğün; ne zaman, nerelerden ve nasıl geldiğini 
ve Anadoluya geldikten sonra, nasıl tekevvün etti
ğini merak ediyordu. 

Bu bahisleri önce frenk kitablarından okuyor, 
sonra ayni mevzular üzerinde bilgi edinmek için 
Türkçe eserler arıyordu. Bir gün bir mecmuada 
Fustel de coulanges'in en esaslı talebesi olan ta
rihçi Caınille yulien'in tekrarladığı ışıklı bir cümle 
okumuştu : Bu cümle, ,,Fransa'mn toprağı bin yıl 
içinde Fransız milletini yarattı" diyordu. Acaba 
bizi de 107 ı 'den sonra zabt ve istila edilen, yerleşi
len Türkiye toprakları mı yaratmıştı? 

Nihad Sami Banarlı : Yahya Kemal' in Ha
tıralan İst. 1960 sh. 41 ve devamı. 

Y. Kemal Mektuplar, Makaleler İst. 1 977  
ıh. 67 • • •  
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Yayhi Kemal Fustel de Coulanges'ın "Fran
sanın menşelerini aramak için bulduğu usule dikket 
etmiş, bu usulle ana vatadanda Türklüğün asırlarını 
aramak, taramak eserlerini tespit etmek, ihtiyacını 
duymuştu. Bu gayeye varmak için Selçuk ve Osmanlı 
aMrlarını, nazariyelerinden sıyırarak, evveli yıl sıra
sıyle, mümkün değilse, devir ve nesil sırasıyla vak'alar 
sırasıyla iyice öğrenmek lazımdı. 

İşte Yahya Kemil'in kafasında Malazgird, 
daha o zamandan beri bir ba�langıç gibi tecelli etmiş ; 
büyük şairin kendi tabiriyle "bu müddei" kırk se
nedenberi onu bir an bile terketmemiştir. 

Yahya Kemal büyük bir şevk ve hevesle bu 
müddei etrafında evvelce yazılıp da okunmamış, 
hele iyi okunmamış frenk ve Türk eserlerini bir bir 
aramış, okumuş,, bu yolda en yeni araştırmaları 
da gözden kaçırmamaya ehemmiyet vermıştır. 
Amprik nazariyetlerden şiddetle uzaklaşan şair, dai
ma vesikaların gösterdiği gerçeklere başğlanmış mil
letimizin tarifini gerek derslerinde, gerek dersleri 
kadar müessir, şifahi münazara ve musahabelerinde 
( 1) ; "İşte biz, sekiz asır zarfında buymuşuz ve 
buyuz. Buna mensup olmaya milli olmak der1er. 
Bizim milliyetimiz millidir. Biz ona mutabık 
olduğumuz nisbette milliyiz." sözleriyle yay
mıştır. 

(İstanbula döndükten sonra bu inanışını Türk
çüler arasında ifade etmiş ; bugün bir gerçek olan 
vatan, devlet ve milletimizi Malazgirddenberi bü
tün tecellileriyle öğrenmenin ve benimsemenin farz 
olduğu kanaati üzerinde ısrarla durmuştur.) 

Yahya Kemal l 9 1 2'de Paristen lstanbula dön
düğü zaman Dirüşşefakayı yeni bir tedris hey'eti 
ile uhdesine alan Sati' Bey Yahya Kemale bu mek
tebin tarih ve edebiyat derslerini vermiştir. San
atkarın muallimliğe başyalışı bu mekteptedir. Bun
dan bir müddet sonra, Sultanselimde açılan Medre
setü'l va'ızin'de medeniyet tarihi muallim vekilliği
ne getirilmiş, burada İslim medeniyeti üzerinde ve 
yepyeni bir görüşle verdiği dersler, o zamanın genç 
talebesini fazla sarmıştır. Bu muallimlik senelerin
de Yayha Kemal bir taraftan da Türk ocağında ve 
Bilgi derneğinde açılan lisan ve tarih münazarala
rına iştirak ediyordu. O zaman Ziya Gökalp'la ara
larında gerek lisan, gerek Türk milletinin tarihi 
tekevvünü bahislerinde esaslı nir ihtilaf vardı. 
Bu ihtilafın tenviri için, beyhude kinlere kapılmaksı
zın münakaşa ve münazaralara devam etmek hem 
mümkün oluyor, hem de büyük faydalar doğuru
yordu. 

Yahya Kemalin Türkiye Türklüğünün tekev
vünü bahsinde edinmiş olduğu itikad, sağlam ve 
esaslıydı. Büyük ve mütefekkir şaire göre : 

"Türkçemizin, mimarimizin, musikimizin, güzel 
hat sanatının, şehir dekorlarımızın ve diğer büyük 
küçük bütün sanatlarımızın vasıl oldukları terakki, en 

Bu derslerin ve bu münazaraların nerelerde 
yapıldığına dair bilgiler, onun hayatının bu sayfa. 
!ardaki devamındadır. 

1 17 1  
çok Rum Sulçukluğu Anadoluya yeıı�tikden sonra ve 
Osmanlı asırlarında vücut bulmuş, bu muazzam ter
kip, Rumeli ve İstanbul ana vatanla yekpare bir kitle 
olduktan sonra, hasılı yeni vatan, yeni şartları içinde 
milliyetimize yeni bir şekil verdikten sonra meydana 
gelmiştir." 

Fakat bu münakaşalar dolayısiyle Ziya Gökalp, 
Yahya Kemal'den uzaklaştırmak söyle dursun onu da
ha ziyade takdir etmişti. O zaman Darülfünunun 
nüfuzlu bir müderrisi olan Ziya Gökalp, münhal 
bulunan bir tarih kürsüsüne meclis-i müderrisin'de 
Yahya Kemal'in intihap edilmesini teklif etmiş ve 
Türkçü müderrislerin İştirakiyle bu teklifi kabul et
tirmişti. Halbuki Yahya Kemalin bundan haberi 
yoktu. Müderris seçildiğini ancak sonradan öğrendi. 

Bu hadise, Darülfünunun gerek hariçten mü
derris getirebilmek hürriyet ve selahiyeti, gerek 
muarız mütefekkirlerin birbirlerine karşı gösterdik
leri bu itimat bakımından bilhassa dikkat ve iftihara 
değer bir hadiseydi. 

' . � � . . ...... 
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Yahya Kemal Pariı'te 

Yahya Kemal, 1915  - 1 8  yılları arasında eski 
Darülfünunda önce Medeniyet tarihi, sonra Garb 
edebiyatı tarihi, daha sonra Türk edebiyatı tarihi 
kürsülerini işgal etmiştir. 1918 mağlubiyeti facia
sından sonra, ise Yahya Kemal, talebesi ile birlikte 
milli istiklal cidaline daha ilk saatlerden itibaren 
bağlanmış ve bu senelerde gündelik gazetelerdeki 



1 1 72 

kuvvetli neşriyatından baş
ka, Dergalı mecmuasını çı
karan gençliğin de başında 
bulunmuştur( ı ) .  Büyük şai
rin fikri hayattan siyasi ha
yata atılışı bu sebepledir. 
Nitekim 1922'de Yahya Ke
mal Lozan hey'et-i murah
hasasına müşavir olarak a
lınmış, Lozandan döndük
ten sonra da 1923'te ikinci 
Büyük Millet Meclisine Ur
fadan mebus seçilmiştir. 
1 925'te Türkiye - Suriye hu
dut tahdidi hey'etine mu
rahhas tayin edilmiş ve Fran
sızlarla yapılan bu müza
kerede Payas İstasyonunun 
arkasında altı kilometre a
razi ile, Kilis'ten 1 3, Has
sa'dan 18 Türk köyünün 
ana vatana ilhakını temine 
muvaffak olmuştur. 

Bu komisyon çalışma
larını bitirdikten sontra, 
Yahya Kemal Varşova'ya 
orta elçi tayin edilmiş, 1929 
'da Madrit orta elçiliğine 
gönderilmiş ve uhdesine ay
ni zamanda Lizbon elçiliği 
verilmiştir. 1934'te Yozgat
tan milletvekili seçilerek 
tekrar Büyük Millet Mecli
sine dönmüş, ayni yılın so
nunda Tekirdağından mebus 
seçilmiş ve 1 943'e kadar bu 
mebuslukta kalmıştır. 1946' 
da İstanbulda yapılan kısmi 
seçimde Yahya Kemal çetin 
bir seçim mücadelesini büyük 
bir ekseriyetle kazanarak, İs· 
tanbul Milletvekili olmuş, lm 
mücadele esnasında İstanbulun ve daha bir çoJ.. vat-ın 
şehirlerinin Yahya Kemale olan derin sevgisi, he
yecanla tezahür etmiştir. Çok dikkate layık, manevi 
bir hadise olan bu seçimde asil Türk milletinin, 
şiirine, tarihine, lisanına hizmet eden bir evladını 
heyecanla takdir edişi, Türk kültürü adına bir za
fer sayılmalıdır. 

Yahya Kemal, son olarak 1947 yılında istiklalini ka
zanan müslüman Pakistan devleti nezdine Türkiyenin 
ilk büyük elçisi seçilmiştir, 1948 ki bu tarihi vazife de bü
yük şairin siyasi ve tarihi hayatına denk, şerefli bir 
elçilik tir. 

Daha Parise gitmeden Önce ve Paristen 
döndükten sonra, ilk yazılarını asıl adı olan Ah
met Agah ve Agah Kemal imzasiyle neşreden ve 
bazı İstanbul gazetelerinde Süleyman Sadi müstear 
adıyle yazılar yazan büyük şair, edebiyabmızda bu
ırün Yahya Kemal adıyle ebediletmiş bulunmaktadır. 
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Yahya Kemal Varşova elçisi iken 

Yahya Kemal Madrit'de 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Pakistan büyük elçisi 

Büyük şair bu vazifede ancak bir yıl kaldı 1949 da 
emekliye ayrıldı. Bu tarihten sonra İstanbul'a yerleşti, 
ancak tedavi için birkaç kere Parise gitti. ı 957'de yeniden 
hastalandı . Sık sık nükseden barsak kanamasından kur
tulamadı. ı Kasım 1958 de vefat etti. Muazzam bir ce
naze töreniyle Rumeli Hisar mezarlığına defnedildi. 

,.,, . �. 
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Yahya Kemal'in son günleri. 

Fikri - Edebi Şahsiyeti 
San'atı Şiir anlayışı 

ve Şiirleri 

cılarının öksüz bıraktıkları 
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Yahya Kemalin 
san'atını şahlandıran 
heyecan, Balkan şe
hirlerinde geçen bir 
çocukluk çağında baş
lamıştır. Her yaz, şi· 
male doğru asırlarca 
koşan eski Türk akın-

vatan topraklarında tü-
ten, bir mazi hasreti, bu san'atın ilk ürperi,lerini 
yaratmıştır. Bu bakımdan şairin açık deniz şiirindeki : 

Aldım Rakofça kırlarının hür havasını 
Duydam akıncı cedlerinıin ihtirasını. 

mısralarının Yahya Kemaldeki san'atkar karakte
rin teşekkülü cihetindekn derin bir manası vardır. 
Bu kırlardaki hür havayı teneffüs ederek, ufuklara 
koşmak ve ufuklarla yarışmak istiyen eski Türk 
akıncılarının kudretli ve enerjik duyguları, denile
bilir ki, Yahya Kemalde şiir iklimlerinin ufuklarına 
varmak ve bu iklimlerin ufuklariyle yarışmak şek
linde tecelli etmiştir. Şair, üzerinde at koşturduğu 
meydanın şehsüvarı olmak kudretini bu iklimler
den ve bu iklimlerdeki şerefli hatıralardan almıştır. 
Açık deniz'de : 

Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı 

musıkisiyle terennüm edilen "ufuklarla yarışmak" 
temi ; şairin bir çok şiirlerinde kudretli mısralar 
halinde parlamaktadır. Bir tepeden şürindeki: 

Irkın seni iklimi
ne benzer yaratır

ken 
Kaç fethe koşan 
tuğlar, ufuklarla 

yaraşmış 
mısralarında, yahut 
Mohaç türküsü'n
deki : 

Uçtuk Mohaç uf
kunda görünmek 

hevesiyle 
Canlandı o meş
hur ova at kiş

nemesiyle 
terennümlerinde, hat
ta: 

Yahya Kemal'in mezan batında kabre toprak serpilirken 

Gözlerin arkaya 
çevrilmiy e r e k  

pervasız 
Yürü ! Hür mavi
liğin bittiği son 

hadde kadar 
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insan alemde hayal ettiği nisbette yaşar, 
mısralariyl.:: nihayetlenen Deniz türküsü'nde, baş
tan başa bir ufka dalış demek olan Uçuş şiirinde hep 
ayni coşkun ruhun şahlanışları vardır. 

Yahya Kemal daima ufuklar ötesini isteyen veya 
ufuklar ötesinde yaşayan ruhunun duygularını niha
yet Ufuklar şiirinde daha açık söylemiştir. 

Ruh ufuksuz yaşamaz. 
Dağla.r ufkunda mehabet, 
Ova ufkunda huzur, 
Deniz ufkunda teselli duyulur, 
Yanılız onlarda bulur ruh ezeli lezzetini. 

Ancak aynı ruh uzun ve derin bir hayat tecrübesi ve 
insanlık sevgisiyle biraz daha olgulaşınca, şair, insan 
ruhu için daha engin bir ufkun bizzat Ruh Ufku ol
duğu neticesine varır. Bu riih ufku, ya dost riihu, 
arkadaş riihu yahud sevgili ruhii'dur; bu düşünüşü 
şair: 

Yaşayan her fani 
Yaşayan riih özler • •  , 
Her sıkıkdıkça arar 

Dar hayatında ya dost ufku, ya cinin ufku, 

Mısralarında söylemiştir. Bu mısra'lardaki dar hayat 
ve dost ufku sözlerinden de sezileceği gibi ufuk 
sevgisi Yahya Kemal'de bir bakıma gizli bir misti
sizim halinde derin ve devamlıdır. Bir rubaisinde 
ölüm hadisesini, ten kafesinden kurtulan ruhların 
limanda rüzgarla dolan gemiler gibi, yelken yelken 
engine açılmaları, şeklinde tasavvuru, bunu gösterir. 
Sessiz Gemi şiirinde aynı ruhun, sessiz sedasız, engine 
yol alışı, bütün bunlar yaşayan veya vücuddan ayrı
lan her ruhun ancak ufuklar ötesinde bir hedefi ol
duğu duygusundadır. Kısaca Yahya Kemal'in na
zarında hayat dar, ancak ufuk geniştir. 

* 
Şair, sekiz-on yaşlarında iken Leskofça muhacir

lerinden Hüseyin adlı bir Uşak, ona Battal Gazi'yi 
okur, Budin, Belgrad, Leskofça türküleri söylerdi. 
Budin Türküsünden : 

Yattığımız toprak yaştır 
Zindancı bir kı.zılbaştır. 

gibi beyitler hatırlayan san'atkarın : "Bu türküler 
bana bir nostalji verirdi. Bu türkülerde müphem 
surette Macar ufuklarını görürdüm ( ı ) .  gibi 
hatıraları" ondaki milli karakterin nasıl teşekkül etti
ğini de belirten noktalardandır. 

Yahya Kemalin_, milliyetçi benliği ve inanmak 
kabiliyeti üzerinde yine inanmış bir kadın olan an
nesinin derin tesiri vardır. Bu anne, şair çocuğuna 
Kur'an öğretir, Muhammediye'yi okurdu. Yazıcı• 
zide'nin müslümanlılkla Türkülüğü yuğuran milli -
İslami harsını Yahya Kemal annesinden duyarak 
benimsemişti. Yine annesi, ona : "Peygamber efen-

Y. K.: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve 
Edebi Hatıralarım lst. 1973 ah. 1 7  • , , 
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dimizi, bir d e  Murad efendimizi sev" derdi. B u  Mu
rad adında, Balkanların büyük fatihlerinden Birin
ci ve İkinci Murad'ııı hatıraları ve hizmetleri birle
şiyordu. Türkleri Balkanlara yelreştiren ; Sırpları, 
umumiyetle İslavları mağlub eden ; Üsküp'te ulu ca
miler yücelten Türk büyükleri, Balkan Türklerinin 
asil hafızasında tek bir Murad adiyle yaşıyordu. 
Hulasa birinci Kosova zaferi ile ikinci Kosova sava
şını kazanan iki ayrı kahraman, Rakofça kırla
rında yaşayan destani Türk inanışında bir tek mu
kaddes insandı (2). 

Nihayet 1 897 Yunan harbinin Türkler arasında 
yarattığı milli heyecan da Yahya Kemalin benliğinin 
teşekkül ettiği yıllara rastlamıştı. Devamlı mağlubi
yetlerden bunalmış Balkan Türkleri ve umumiyetle 
zafere susamış Türk gönülleri için Gizi Edhem Pa
şa ordularının Atina'ya doğru muzafferane yürüyü
şü, bir sevinç ve heyecan kaynağı olmuştu. Yahya 
Kemal, bu savaşa katılan halk şairlerinin : 

Eğil dağlar eğll üstünden aşam 
Yeni talim çıkmış, varam, ahşam. 

gibi şevk dolu türkülerini yakından duymuş ;  

Davul seslerini düğün mü sandın, 
Al, yeşil bayrağı gelin mi sandın? 

terennümlerinin besleyici heyecanlarıı arasında 
yetişmişti (3) . Bütün bu sebeplerledir ki "Mağliiben 
ordu, yaşlı dururken bütün vatan - Rüyama 
girdi her gece bir fatihine zan" mısralarının büyük 
şairi, çocukluğunda hep o fetihler devrinin kendi şair 
benliğindeki devamlılığı içinde yaşamıştı (4). 

Y. K.: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve 
Edebi Hatıralarım lst. 1 973 sh. 33 - 35 

Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Hatıraları 
lst. 1960 ah. 24 • • .  

3 Yahya Kemal'in yazılı hatıralanna göre; Şi
ire başlayışı bir aşk duygusuyladır, Şair daha beş 
yaşında iken Üsküb'de Radife hanım isminde bir 
Türk güzelini sevmiş bu sevgi 12-15 yaşlannda iki 
defa daha tazelenmi,, ve şair ilk şiirini 12 yaşında 
iken bu sevgi için söylediği bir türkü güftesi halinde 
yazmıştır. Y. IK. "in Hatıraları, sh. 66.  

4 Yahya Kemil'in bu gün elimizde bulunan ilk 
fiİri Yunan harbi sıralarında yazdığı şu kıt'a'dır. 

(O tarihte ben onüç yaşında idim. Aynı mu-
harebe ve zafer şevkiyle askerlerimiz için : 

Seyf-i adli saldılar 
Tırnova'ya daldılar 
Turhalaa'yı aldılar 
Şanlı Türk askerleri 

şeıklinde mısra'lar söylemiştim. Bu tkıt'a benim aruz
la ilk şiir tecrülbemdir. 

Bk. Yahya Kemal'in Hatıraları, N. S. Banaı-lı lst. 
1 960 ah. 89. 

Y. K. Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi 
Hatıralarım. lst. 1973 sh. 93 . • •  

Yahya Kemal Şiir zevkinin ve kültürünün nasıl 
geliştiğini anlatırken, bilhassa Muallim Naci'ye hay
ranlığını ifade eder, Onı.ın henüz 15 yatında bir ida-
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Fransada şiir, Yayha Kemali "Parnasse' cı şa
irlerin mükemmel manzumeleri ve "Symbolisme"in 
deruni mı'.ısıkisi ile karşıladı. San'at için san'at an
layışının altın devrini yaşadığı bu çağlarda Fran
sada mazinin, san'atkar ruhlarını aydınlatan büyük 
meş'alesi, yine eski Yunan şiiri idi. Yahya Kemalin 
Fransız şiirinde ilk dikkatettiği hadise, Fransız şa-

di talebesi iken şiir muhitini dolduranlar arasında 
Naci en esaslı yeri almıştır. 

(Üsküh'ün karşıyakasında Sadi Dergahı'nın se
mahanesi yeni yapılmıştı, ona lbir tarih söylemek he
vesine düştüm. Bu münasebetle de Ebced hesabı'nı 
öğrendim. Babamın kitapları arasında "Muallim Na
ci"nin "Şerare" sini buldum; bütün hevesimle ona 
sarılmıştım. O mecmuadaki gazelleri yüıkseık sesle 
okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane eda
lann zevkine varıyordum. 

'Bakmayın bağda fevvare'ye diLdare bakın 
Dalmayın Kevser'e Firdevs'de didare bakın 
Hüsn ü aşık etti kemal üzre tecelli bizde 
Görecek göz var ise bir 'bana bir yare bakın. 
(Gazelini tahmis ettim. Eskilerin bu .tahmis ve 

tanzir usulü 'bir çırak için iyi 'bir atölye idi. 
Muallim Naci gönlümü sarmıştı, "Şerare"sinden 

sonra "Ateşpare"sini "İbnü'l Gazaan"'ını "Füruzan"ı 
gördüm edindim. Bu mecmualardaıki şiirlerin çoğu
nu ezber hiliyoroum. Recai zade Ekrem'in "Üç zem
zeme"sini olkuyorsam da yine meylim Naci'ye idi. 

Yahya Kemal hatıralarının devamında Ziya pa
şa'yı Hamid'i okuduğunu, "Talim-i Ede·biyat" ve "ls
tılahat-ı 1Eıdebiye"yı karşılaştırdığını bunlardan ancak 
bir antaloji gibi istifade ettiğini anlatıyor. Zamanın 
diğer mütehibat mecmualarını karıştırdığı fakat ge
ne de gönlüne ve zevkine yerleşen Naci olduğunu: 
"Lakin anladığım ve sevdiğim şair Naci'ydi. Naci is
mi bile kalbime bir yakınlık hissi veriyordu. Var
na'dan lstanbul'.a hicret ettiği o hazin baharı anlatı
şıyla Teselya'da, Fırat ve Dicle ıkenarında söylediği 
hasretli kıt'alarıyla kendisini tanımış gibi hissedi
yordum." 

Yahya Kemal'in halk arasında ilk yayılan şiiri 
de gene kendi ifadesine göre; Üsküb'de çıkan bir is
yanı tasvir eden şiiridir. ilk yayımlanan tiiri de is
tanbul'u görmeden tasvir ettiği "Hatıra" unvanlı 
şiiridir. "Ter�ki" isimli bir mecmuada basılmıştır. 
bk. N. S. Banarlı: Yahya Kemal'in Hatıraları) Yah
ya Kemal çocukluğunun en yaygın edebi cereyanı 
olan Servet-i Fünun'u idrak editini de şu satırlarla 
anlatır. "Üsküb'ün hasretiyle şiire daha ziyade dal
mıştım Ç<>'k okuyordum. Malumatım artmıştı. Mama
fih o seneler "Servet-i Fünun"un en hararetli sene
leri iken "Edebiyat-ı Cedide"yi idra'k etmemiştim. 
Cumaları, arkadaşlarımla hüıkumet 1konağı karşısın
da bir kıraathanede çay içmeğe giıder ve orada Ser
vet-i Fünun"' nushalarını okurdum. Tevfik Fikret, Ce
nab Şehabeddin gibi yeni imzaları görür ve eserle
rinden pe'k hazzederdim. Yahya Kemal bu sıralarda 
Selanik idadisinde talebe idi ve şiirlerinde "Esrar" 
mahlasını kullanı7ordQ, 
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irlerinin daha Ronsard'dan, Du Bellay'den başlaya
rak Andre Chenier'ye ve Chenier'den en yerii sem
bolist şairlere kadar, eski Yunan mısralarını fran
sızca bir mısra haline getirmek için giriştikleri ve ba
şardıkları tarihi faaliyet oldu. Şair, mesela Leconte 
de Lisle'in Yunan şairi Theocrite'den doğrudan doğ 
ruya tercüme ettiği bir "idyll" i veya bir "eglugue" 
u dikkatle okuyor, sonra ayni şiirin yine mesela bir 
A. Chenier veya bir Jose Marie de Heredia tara
fından nasıl fransızca bir mısra haline getirildiğini 
inceliyordu. Bu derin dikkatlerden doğan bir arzu 
ve anlayışla bir aralık Yahya Kemal'de "Türk şiirini 
ve Türk zevkini, asırlardanberi almış olduğumuz Arab 
ve Acem tesirlerinden uzaklaştırarak doğrudan doğru
ya Yunan ve Latin edebi terbiyesine bağlamak" meyli 
uyandı. Bu temayül, sarı'atkarı, ayni mısraların türk
çedcki "ifade sırlarını bulmak" gibi bir mesaiye sü
rükledi. Bu yolda, şairin mesaisine ışık veren diğer 
mühim bir cümlede Stephane Mallarme'nin söyledi
ği "bir mısra, kelimelerin. yan yana dizilmesinden 
vücuda gelir" sözüydü. Bu cümle, Yahya Kemalin 
zihnindeki eski şiir anlayışını tamamiyle sarsmıştı. 
Eski anlayışa göre "şair bir mevzuu, bir fikri, bir 
hayali, bir hissi pürüzsüz ve selis bir ifade ile söylerse, 
işini görmüş, yani mısraı söylemiş sayılırdı. Halbuki 
bu ikinci telakkide lisan pürüzsüzlüğü, selaset ve be
lağatin bütün kaideleri şiırin söylenmesine kifayet et
miyordu." Şiir, "ritm" in lisan haline gelmesi, yani 
söyleyişin bir "musıki cünılesi" olabilmek sırrına 
ulaşmasaydı. 

İşte Yahya Kemal, bir mısram, kelimelerin 
yan yana dizilmesiyle örülen bir musıki cümlesi olu
şundaki sırrı, böyle bir mesai ile tanıdı. Böylelikle 
yeni Türk edebiyatında bir şair, ilk defa, şiirin Av
rupai tekamülünü metodik bir görüşle inceliyor ve 
"ritm" in lisan haline gelmesi demek olan bir "mıs
ra" ın şiirdeki hayati kıymetine dikkat ediyor ; en 
mühimmi, böyle bir mısraı türkçede hangi dil ve 
san'at unsurlariyle örebileceğini araştırıtyordu. 

fakat : 
Aldım Rakofça kırlarının hür havasını 
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını. 

Fakat Yahya Kemal'in servet-i Fünuncularla 
alakası lstanbul'a geldikten sonra artmıttı. "İstan
bul'da gözlerim etrafa açıldıktan biraz sonra" Tev
fik Fikret'in "Rübab-ı Şikeste"si el.ime geçti. Bu yeni 
şiir bu defa ıbeni kuvvetle sardı. "Muallim Naci"yi 
hatta "Abdülhak Hamid" ve "Recai zade Ekrem 
Bey"i maziye intikal etmiş gibi gördüm. 

"Rübab-ı Şikeste"nin delaletiyle Cenab Şeha
beddin'i ve diğer yeni şairleri anladım. Bir kelime 
Fransızca ıbilmeksizin alafrangalaştım "Malumat" 
mecmuasında yeni şiir çığırında bir  ço'k manzume
lerim çıktı. 

(Bu manzumelerden bir kısmı da irtika mecmua
sında çıkmııtır. Bk. (Bitmemiş Şiirler; ist. 1 977 
sh. 77) . 
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mısralarının şaırı, şiir iklimlerine ancak bu akıncı 
cedlerin � t  sürüşlerindeki her şeyden çok Türk olan 
bir üslubla girebilecek bir ruhta yaratılmıştı. Şair, 
bir taraftan hocası Albert Sorel'in kendi büyük ru
hundaki milli telleri ihtizaza getiren tesiri altında, 
tarih ortasında Türk milliyetini aramak arzulariyle ; 
öbür taraftan bilhassa Jose Marie de Heredia'nın 
veya Leconte de Lisle'in destani şiirlerinden duydu
ğu ürperişler ve güzelliği en çok mazide bulan duy
gularla "şiirin hakiki heyecanını ancak kendi milli 
tarihinden alabilecek deruni bir vecd alemiyle dol
muştu. Türk milliyeti hakkındaki kanaatini; 

"Beniın içi 1071'den evvelki devrilerinıiz 
kabl-et tarih, fakat 1071'den sonraki devirleri
miz tarihdiler. Selçuk ve Osmanlı asırlarında, 
Anadolu, Rumeli ve İstanbula nıanzara ve mi
mari itibariyle verdiğimiz şekli ; lisanın yeni 
tecellisini, devlet ve medeniyetimizin yeniden 
yaradılışı ve yürüşünü; sanayimizin hariçten bir 
çiviye bile muhtaç olmaksızın vatan toprağın
dan ve milletin eliyle yapılışını; ordumuzun bü· 
tün silahlarını, donanmamızın beş yüz sene bü
tün tahta, demir ve yelkenleriyle kendi elimiz· 
den çıkışını, hasılı bütün bu terkibi şedid bir 
hayranlıkla idrak etmeğe başlamıştım •• 

Ancak bunu duymak ve hayal meyal gör
mek kafi değildi. Yakından bilmek lazınıdı. Bil
mek için de en sağlam vesikaları birer birer 
okumağa ihtiyaç vard." "İstiyordum ki milliye
timizin tedkiki, hiç bir zaman inkar edilemiye
cek böyle sağlam vesikalarla tahlil ve terkib 
edilsin. O kadar ki, asırlarca Türk gençleri bir 
vesikadan bir saniye bile şüphe etmesinler" 
gibi cümlelerle aydınlatan Yahya Kemalden beklene
cek şiir, elbette ve ancak milli bir şiir olabilirdi. Bu
nun içindir ki Yahya Kemal, Servet-i Fünun şairleri 
gibi Osmanlı dili ile Avrupalı şiir söylemek hatasına 
düşmedi ( r ) .  Bilakis tam bir Avrupalı şair anlayışiyle 
"Türkün şiiri" ni söyliyebilmenin sırlarını araştırdı. 
San'atlarının mazisi, eski Yunanda olan Ftransız şa
irlerinden ayrılarak2 ve ilk anda gözlerini alan eski 
Yunan'dan sıyrılarak, şiirimizin kendi milli mazisine 
döndü. 

On üçüncü asırdan başlıyarak, yirminci asra 
kadar, san'atkar atalarımızın, üzerinde yedi yüz 
bu kadar yıl işledikleri Türkiye türkçesi, işte bunun 
içindir ki Yahya Kemalin mısralarında pürüzsüz 
bir musıki cümlesi olmak derecesine ulaştı. Bu 
mısralarda her şeyden önce Türk dilinin dehası 
terennüm edildi. 

İlk Gençlik hatta çocukluk çağlannda "Ser
vet-i Fünun" şirini de denemişti. bk. Yahya Kemal, 
Çocuklu.ğum, Gençl�ğim, Siyasi ve Edebi Hatırala
nm, İst. 1 973 Nihad Sami Banarlı; Yahya Kemal'in 
Hatıraları İst. 1 960 s. 77 - , 98 - 100. 

2 Fransa'da bulunduğu ilk yıllarda . .  Sicilya 
Kızları .. .. Biblos Kadınları .. isimli tiirlerini bu tesir 
ile yazmıttı. 
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Aruz vezni ile Fikret, kuvvetli bir dış musıkisi 
ve ustalıklı bir manzume lisanı viieuda getirmişti. 
Bu vezni daha temiz, daha sade bir tiirkçe ile dil
lendirmek kudretini de Mehmed Akif göstermişti. 
Fakat tam on asırlık bir atalar mirası olan bu gü
zel vezinle "yalnız şiir söyliyen" ilk büyük şair Yahya 
Kemal oldu. Atalar mirası her güzel şeyi sevecek 
bir ruh asaleti ile yaratılan şair, Türk dilini : 

Bu dil ağzımda annemin sütüdür. 

diyerek seviyor ve onunla en güzel türkçe mısra'ı 
söylemeyi, san'atının en asil ülküsü diye kabul edi
yordu. Edebiyatımızda Yahya Kemal imzasını ta
şıyan yüzde yüz milli şiirler, İşte bu çeşit mısralarla 
örüldü. 

Büyük şair, yine dikkat etmişti ki, "Mallar
me'nin şür tarifi ilk defa onun tarafından bir 
tarif cümlesi haline getirilmişse de, hakikatte 
asıl şürin ezeldenberi söylenilmiş mısralarına 
tatbik olunabilirdi." Mesela bizde Nedim: 

Dökülen mey, kırılan şişe-i rindan olsun 

mısraını bu şekilde söylemeseydi de onun maz• 
mununu kolayca anlayabileceğimiz bir başka 
cümle ile söyleseydi, şür söylemiş olmazdı. Bu 
mısrada "dökülen" ve "kırılan" dan "olsun" 
redifine kadar bütün kelime unsurları, "ritm"in 
rüzgarı ile uçuştuğu için, zihniınize müracaat 
et eksizin şairin nasıl müfrit bir şevki ifade et
tiğini derhal anlıyorduk." 

Yahya Kemal Paris'te 
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İşte bütün bu hareket noktalarından ilerliye
rck, Yahya Kem.al, bu büyük milletin nı.azisindeki 
bütün hatıraları, lıülün kıymetleri derin bir kavra
yışla topladı. Bunları kendi zamanının zevk ve ih
tiyaçlariyle birleştirip, güzelleştirerek büyük bir şiir 
kudretiyle terennüm. etti. Türk ve Avrupa şiiri hak
kındaki geniş kültürü nı.illi tarihimiz, milli mi
raslarımız ve nı.illi iftiharlarımız üzerindeki engin 
bilgisi, tefekkürü ve heyecaniyle gerek Türk lisanına, 
gerek aruz veznine, Türk şiir tarihinin en kuvvetli 
mızrabını vuran şair, Yahya Kemal oldu. O ka
dar ki büyük şair, Türk şiirinin gerek mazisini, ge
rek bugün kendi şiirleriyle vasıl olduğu şahikayı ve 
gerek bu şiirin büyük istikbalini kendi mısraların
da toplayarak, adeta, "İşte şiir budur. Bu olmalı
dır ve bu şiir, böyle söylenir" diyebilmek kudretini 
gösterdi. 

Ziya Göalpın Türkçülüğün esaslan isimli ese
rinde : "Başka milletler asri medeniyete girmek ıçın 
kendi mazilerinden uzaklaşmağa mecburdur. Hal
buki Türklerin asri medeniyete girmeleri için kendi 
eski mazilerine dönüp bakmaları kafidir" diye, çok 
yerinde söylenilmiş bir söz vardır. Yahya Kemalin 
şiirlerindeki bugünden çok yarının malı olacak o 
ileri yeniliği de işte böyle bir bakışın ışıklarında ara
malıdır. O kadar ki büyük şairin XVII nci asrın 
musıki üstad Itri hakkında söylediği : 

Ta Budin'den Irik'a, Mısr'a kadar 
Fethedilnıiş uzak diyarlardan 
Vatan üstünde hürr esen rüzgar, 
Ses götürmüş bütün buharlardan. 
O dehi öyle toplamış ki bizi, 
Yedi yüz yıl süren hikayemizi 
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan. 

Musıkisinde bir taraftan din, 
Bir taraftan bütün hayat akmış ; 
Her taraftan Boğaz, o şehrayin, 
Mavi Tuncayla gür Fırat akmış. 
Nece seslerle gök ve yerlerimiz, 
Hüznünıüz, şevkimiz, zaferlerimiz, 
Bize benzer o kainat akınış. 

mısraları - bizce ltri'den çok, Yayha Kemalin 
kendi milli ve büyük san'atını tanıtacak mahiyette, 
emsalsiz bir tarif olmuştur. Çünkü : 

Türk dili edebiyatında Yahya Kemalin şiirle
rindeki güzelliğe ulaşanlar, savaşlarda, çocuklar gibi 
şen "akıncı" ların "Mohaç ufkunda görünmek he
vesiyle" nasıl uçtuklarını, dile gelmiş bir musık.i ha
linde duyarlar; Bir başka şiirinde; 

Rüya gibi bir akşamı seyretmeğe geldim 
Çok benzediğin memleketin her tepesinde 
Baktım konuşurken daha bir kerre güzeldin, 
İstanbul'u duydum daha bir kerre sesinde 

mısralarıyla vatan güzellikleriyle birleşen, sevilen 
bir güzele; 
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Büyük Itri 

Irkın seni iklimine benzer yaratırken, 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış ••• 
Tarihini aksettirebilsin diye çehren, 
Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış 1 

diye seslenen bu dil, İstanbul güzelinin konuşmasında 
Türkçe'nin zevkini tadıp bir türk kadının güzelliğinde 
bütün bir Türk tarihini seyretmenin lisanıdır. 

Yahya Kemal'in Eski Şiirin Rüzgarıyla söy
lediği manzumelerde ise yediyüz yılın süzgecinden 
geçirilmiş bir Osmanlı Türk sesi. vardır ( ı ) .  

Bu musiki lisanı, İstanbul'u fetheden Yeniçe' 
ri'ye Gazel, söylediği zaman o muhteşem zaferini 
top sesleriyle ilan eden ord, .. ıun şerefli macerası size 
yine top seslerini besteleyen bir gürleyişiyle seslenir. 

Vur ! Pençe-i Ali' deki şemşir aşk ll1a 
Gülbangi 2) isünıiim tutan pir aş ilDa 
Ey leşker-i müfettihü'l-ebvib vur bugün 
Feth-i mübin'i zaınin o tebşir aşkına 

İlerdeki sahifelerde (Eski tiirin Rüzgarıyle) 
kitabının bahsine bakınız. 

2 Gülbang: Y eniçeri'lerin hücum esnasında 
söylediği "Allah Allah, Eyvallah, baş üryan, sina 
püryan, kılıç al kan, bu meydanda nice ba,lar ke
silir olmaz hiç soran Allah Allah, nur-ı Muham
med nebi pirimiz hünkarımız Hacı Bektaş-ı Veli 
adına HU !.. deyelim HUU ! .... " eözlerinden ibaret 
bir tekerlemedir, 
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Son savletinle vur ki açılsın bu surlar 
Fecr•İ hüciinı içindeki tekbir aşkına 

* *  
Yahya Kemal bir destan şairidir : 

Destan şairi, destanını terennüm ettiği milletin 
fazilet ve kahramanlık çağlarını bizzat görüp yaşı
yan şairdir. Eğer kendi zamanımızda yaşıyorsa, ru
hu, tarihin zafer ve şeref sahifelerinde dolaşır. San
ki o mazi asırlarında, düşman safhalarını yaran atlı
lar ve akıncılar arasında bizzat bulunmuş gibi, ru· 
hunun o günlerde ve o kalıplarda yaşadığı vak'aları 
hatırlar. Kısaca, destan şairlerinde, milletlerin fazi
let, kahramanlık ve ihtişam tarihini, o milletlerle 
birlikte, asırlarca ve çağlarca yaşıyan bir milli ruh 
vardır. Yahya Kemal'in : 

Ben hicret edip zaıruimmızdan yaşadım 
İstanbul'u fethettiğimiz günlerde 

mısralarıyle söylediği bu hadise, gönülleri doldura
cak bir hakikattir : 

Ta Malazgird'den bu yana, bütün Selçuk zafer• 
leri, bütün Osmanlı şahlamşlan, dünya tarihine de
nizlerde ve karalarda yazdığımız altın sahifeler ne
rede ve ne zaman yaşamış, nerede ve ne zaman ya
zılmışsa, Yahya Kemal'in aziz ve ufuklara sığmaz 
ruhu da orada ve o zamanda yaşamıştır. 

Yahya Keıruil'de bu milli uyanış çok gençlik 
yıllarında başlamıştır. 1906 yıllarında Londra'ya 
gitmiş orada bir İngiliz ailesi yanında Pansiyoner 
kalmıştır. Şairin bir Türk destanı yazmak için heves 
ve heyecan duyması, ve bu destan denemesinin ilk 
mısra'lannı söylemesi, bu zamana rastlamıştır. "0 
günlerde Londra'da yeni bir Türk destam yaz· 
mağa savaştım. Eski akınlarımıza ve korsanla· 
runıza dair beş on ınısra'ı çok sonralan birçok 
yerlerde basılmış ve tekrar edilmiş olan bu des. 
tan beni senelPrce peşinden koşturdu Gerçi 
onu yazmadın fakat yaznıağa uğraşırken ken· 
diıne göre bir şiir lisam buldum ( ı ) .  
Burada adı geçen destanın unutulmayacak belli başlı 
mısra'ları şunlardır. 

Elli hin atlı2 kılıç koymamak azmiyle kına 
Doludizgin koşuyorlardı akından akına 

Akdeniz ufkunu bir ıruivi duman gölgeliyor 
Elli kalyonlu donanırui-yı Hümayun geliyor ! 

Londra'da yirmiiki yaşında söylennµş bu mısralardaki 
milli destan rlıhu; 

Canavarlar kaçıyormuş gibi gür bir doludan, 
Bir salib ordusu bozgun kaçıyor niğboludan 

mısralarıyle devam etmiş ve şairde ; bu destanları 
yazmak hevesini coşturmuştur. Bu mısralar şairin 
gizli iman dediği iç duygusunun o yıllardaki ilk te
zahhürüdür. Genç Yayha Kemal içten içe eski yıl-

Yahya Kemal'in yazılı Hatıraları; Nihad Sa
mi Banarlı. 

2 Bu beyitin ilk kelimesi evvelce Şehsuvaranı 
teklinde razılmıttı. 
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larımızı düşünüyor, Türk-Balkan savaşlarının bir 
Gaza ve salib savaşı olduğuna inanıyor ve pek tabii 
olarak, Niğbolu gazilerinin milli ve dini zaferlerini 
alkışlıyordu. 

Yahya Kemal, son dökümü Malazgird'de baş
layan Mehmedçik denilen abide için müstakil şiirlerde 
söylemiştir. Bu şiir bir bakıma yeni vatandaki bütün 
Türklüğün şiiridir. Bir kaç müsveddesi elimizde 
bulunan bu "bitmemiş şiir" şairin Malazgird'den 
bu yana yeni Türk tekevvünü hakkındaki fikirlerini 
hülasa eder. 

Senden evvel bu vatan vardı, bu millet vardı ; 
Yine baki kalacaklar ölümünden sonra. 
Bu görüş gerçi büyük gerçektir, 
Lakin aksettirmez bu senin varlığım 
Bir uzun hadisedir varlığının tarihi. 

Sen bu engin vatanın toprağına 
Gelişinden evvel 
Yine vardın. 
Gidişinden sonra 
Yine (sen) var olacaksın. 

(Bu vatanda), 
Ta Malazgird'e çıkan var oluşun 
O (Mübarek) ovada 
Döğüşenlerdensin. 
O güneş yüzlü Ağustosta, zaferden sonra, 
Ronıanos Kayser'i görmüştün esir olduğu 

gün. 
O zamandan beri her cengine girdin vatanın 
Bu denizlerde, bu dağlarda, dokuzyüz senedir 
Seyre daldın güneşin doğduğunu ; 
Ne kadar def'a şehid oldun da 
Bilmedin kanlı savaşlarda şehid olduğunu1 
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Şi'ıirclcki bu dc�tan ruhu ileri bir batı şiir kültürü 
ve klasik Türk şiirinden süzülmüş zengin dil ve san'at 
değerleriyle de doludur. 

Bunun içindir ki tarih zaferlerini bu zaferlerin 
kazanıldığı asırlardaki lisanla söylemek şair ruhunun 
bütün varlığıyla o asırlarda ve o zaferlerde yaşamasın
dan doğan bir inceliktir. 

(Esasen bir şiir veya herhangi bir edebi eseri 
Klasik devirlerin diliyle ve san'at anlayışıyla ve uslu
biyle söylemek dünya edebiyatında yeni bir hadise 
değildir. 

Mesela Alman dahisi Goethe, Hernıaıın ve. 
Doothea isimli destan şaheserini, Alman faziletleriyle 
fakat Eski Yunan destan şairi Homeros'un epozla
rını andıran bir şekilde ve öyle bir eda ile yazmıştı. 
Goethe bu eserinde Homeros'un en çok kulladığı 
altı tefileli Heksametron vezini de kullanmayi ih
mal etmemişti.) 

Yahya Kemal'de XVI. yüz yıla ait bir Yavuz 
Sultan Selim Destam halinde terennüm ettiği yedi 
bencilik Seliıınme şiirini : 

Hakan ki at sürünce bir iklim-i düşmene 
Piş ü pesinde mahşer ü tiğ ü teber gelür 
Kaç fatih-i zaınan gören İran-zemin bugün 
Görsün kiıninle hangi cüyuş-i zafer gelür 

• 

Tekbirlerle halka iyan oldu tuğlar 
Sahra-yı Üsküdar'e re-van oldu tuğlar 

gibi şahane mısraları Çaldıran ve Mısır fatihlerinin 
çağındaki klasik şiir türkçesiyle, bir İmparotarluk 
Türkçesi'yle söylemişti. İstanbulu Fetheden Yeni
çeriye Gazel şiirindeki lisan da XV. asır divan şii
rinde kullanılan lisandı. Gedik Ahmed Paşa'ya 
Gazel şiirini : 

Çıktı Otranto'ya pür velvele Ahmed Pişi 
Tuğlar varsa gerektir kızılelına'ya kadar ( ı )  

gibi mısralarla, bizim İstanbul'dan sonra Roma'ya 
hakim olmak emelimizin şiiri halinde söyliyordu. 

Yahya Kemal, bir destan şairi olarak, bizi ec
dadımızın destanlar yarattığı asırların atmosferine 
götürüyor, orduların zaferlerini bir divan şairi türk
çesiyle terennüm ederek asırları ve zaferleri kendi ses
leriyle dinliyoruz. 

Ayrıca bu destan şairinin Malazgird'den bu yana 
İstiklal savaşına kadar Destan şiirlerinde heykelleş
tirdiği Mehmedçiği, Süleyınaniyede bayram sa
bahı'nda • 

Ta ! Malazgird ovasından yürüyen Türkoğlu 
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu; 
Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli 

Kızıl elma: Türk idealinin Sembolüdir. 
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diye tasvir ediyor. Türk ordusunun sağlam iradesini 
Akıncılar gibi Mohaç Türkusü gibi şiirlerinde en 
açık ve ahenkli bir dille birer zafer marşı halinde iş
lediğini görüyoruz. Onun Türk ordusuna beslediği 
sonsuz ümid ise ; en acı günlerimizde bile söylediği 
şu mısralardaki sağlam imanda görülür. 

Şu kopan fırtına Türk Ordusu'dur Ya Rabbi ! 
Senin uğrunda ölen ordu budur Ya Rabbi ! 
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, 
Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın 

Bir vatan şairi olarak, Yahya Kemal, Türkiye'de 
Yüz yıllık mazisi olan vtan edebiyatının son büyük 
simasıdır. 

Naınık Kemal'den bu yana, Hamid, Fikret, 
Süleyman Nazif, Ziya Gökalp ve Mehıned Akif 
gibi büyük imzalar elinde yükselen vatan şiirimiz, 
Yahya Kemal'de yeni bir merhaleye varmıştır. 

Yahya Kemal'in vatan şairliği, sadece, vatanın 
büyük sarsıntılar geçirdiği yıllarda duyulması tabii 
bir hassasiyetin eseri değildir. Yahya Kemal'de tari
hi, coğrafi, içtimai bilgi ve hakikatlere dayanan, yük
sek ve realist bir vatan anlayışı vardır. Bu anlayış 
vatan hikayesi'nin, Türk ve dünya coğrafyasında 
geçirdiğ1 maceraların tedkikinden doğmuş, olgun ne
ticedir. Onun vatan şiirleri böyle bir tefekkür heye
cam'yle terennüm edildikleri için büyük, engin ve 
kudretli olmuştur . 

Yahya Kemal'e göre : 
Vatan hiçbir zaman bir nazariye değil, bir 

t o p r a k  'dır. Toprak, cedlerin mezarıdır. Ca
milerin kurulduğu yerdir. Saniyi-i nefise na
mına ne yapılmışsa, onun sergisidir. 

Daha derine gitmek ve demek lazımdır ki 
vatandaşlan zaten o vatan vücuda getirmiştir. 
Havasıyle, suyuyle, kırları ve dağlanyle, sabah
lan ve geceleriyle, bilhassa vatandaşlara ken
dini müdafaa ettirmesiyle hal-hamur olmuştur. 

Vatan ne bir feylesofun fikridir, ne bir 
şairin duygusu ••• Vatan, gerçek ve hakiki bir 
yerdir. Onun her maddesini, her halini seven
ler vatam sevebilir." 

"Vatam, meseli şirharlar beşiği diye tanıt
mak eksiktir. Vatanın adım söylemelidir. Va
tan, İstanbul'dur, Üsküp'dür, Trabzon'dur. Yoz
gat'dır, Ankara'dır, ve bunların içinde sayıla
mıyacak kadar hatıralar vatandır. 

Mesela Yozgat, bir hudud için kaç şehid 
vermiştir? Vatan dahilinde yetişenlerin şarkı
ları, birbirine benzemiyen kaç yerde okunmuş
tur? Birbirine uzak olan y�rlerde kaç aile ev• 
lenmiş, kaç kan karışmıştır? 

Velhisıl vatan mücessem bir mefhumdur. 
Mücerred bir mefhiim olarak, onu yalm.z bir 
ansiklopedide okuyabiliriz. Halbuki vatanın ev• 
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Iadları ,uıücerrt;d bir mefhüm için ölmez. Fa
kat mücessem bir mefhüm için, asırlarca ve 
ınilyonlarca insan ölebilir." 

* 
"İstanbul'un tehlikede bulunduğu zaman-

lar, Muş'dan, Siird'den, Maraş'dan ve uzak, 
yakın bir çok viliyetlerde gelıniş olan erler, 
ömürlerinde görmedikleri ve belki de görmi
yecekleri bir İstanbul için döğüşmeye gelmiş
lerdi. 

Çünkü İstanbul, vatanın mücessem bir par
çasıdır. Eğer milletlerin çocukları yalnız mücer
red mefhumlar için ölüıne sevkedilebilseydiler, 
yeryüzünde hiç bir cemiyet olamazdı. 

Felsefe tarihini yakından biliyoruz. Bir fey
lesofun bir başka feylesofa hem de aksi bir 
nazariye ile halef olduğu ve hükümlerin mut
tasıl değiştiği miliimdur. 

Eğer milletler, nazariyeleri muttasıl deği
şen feylesoflar silsilesinin kafasına tabi olarak 
döğüşselerdi, küre-i arz üzerinde tekevvün ha
disesi dururdu." 

* 
"··· Bereket versin ki Türk vatam, hiçbir 

nazariyecinin, hiçbir feylesofun, hiçbir vaizin 
tefsirine sığnııyan ve yalmz kaderin, yalmz 
onu kuran mü'minlerin, onun uğrunda ölen
lerin ve ıstırab çekenlerin ; onun havasında 
yaşıyan, onun toprağında çift sürenlerin ; onun 
sinesinde nişanlanan, evlenen ve nesiller ye
tirenlerin Yalmz ve yalnız onun havasım, ik
limini, hatıralarını edinmiş olanların ; onda 
yetişmiş olan kahraman, şiir, bestekar, hasılı 
mütehassis, mütefekkir, bütün vatandaşların 
üzerinde yaşadıkları topraktır. 

Onu yaratan Tanrı, o kadar ınilyonlarca 
unsurdan mürekkebdir ki göz önünde olduğu 
halde, çok geniş ve çeşitli olduğu için, bir tek 
şahsıyet bilinde bir türlü görülemez. 

Vatan üzerinde yaşıyan her fert, işte bu 
Tanrı'nın bir parçasıdır." ( ı )  

* 
Fakat Yahya Kemal'in olgun ve imanlı vatan an-

layışı ,bu sağlam, sevgi ve tecrübe dolu vatan ta
rifiyle tamamlanmaz. Bu anlayış, Kanlıca'nın İhti
yarları gibi, Yol Düşüncesi gibi vatan şiirlerinde, 
aynı sağlamlıkta mısralar halinde şiirleşir ve niha
yet: 

Cihan vatandan ibarettir itikadımca 
mısra'ının, bütün bu söyleyişleri hulasa eden kat'ili
ğinde ve salabetinde tamamlanır. 

Şair, bir sonbahar günü, İstanbul'da, Kanlıca'
da, Kanlıca'nın, geçmiş sonbaharları hatırlıyan ih
tiyarlarına bakar ve onların çehrelerinde vatanın 
güzelliğini düşünür. 

Yahya Kemal'in vatan anlayışına ait daha 
genit bilgi için bakınız: 

Yahya Kemal Mektuplar Makaleler; İst. 1977 a. 
300 - 3Q5, 
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Yalmz bu semti sevmek için ömrünüz kısa .• 
hükmüne varır. Aynı şiircte, birgün böyle bir va
tanı dünya göziyle görmek zevkinden ayrıl ı�ın ıztıra
bı duyulur : 

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor, 
Likin vatandan ayrılışın ıztırabı zor. 

gibi, vatan mevzı'.ıunda bir benzeri söylcıımiyecck 
kadar duygulu mısralar alevlenir. 

Yol düşüncesi şiirinde ise şair aziz vatanını 
hatta öldükten sonra dahi görmek ve sevmek için yanıp 
tutuşmaktadır : 
Eğer mezarda, şafak sökmiyen o zindanda, 
Cesed çürür ve tahayyül kalırsa insanda, 
- Cihan vatandan ibarettir itikadımca -
Budur ölümde benim çerçevem, muradıınca : 
Vatan şehirleri karşımda her saat, bir, bir 
Fetihler ufku Tekirdağ ve sevdiğim İzmir, 
Şerefli kubbeler iklimi Marmarayla Boğaz, 
Üzerlerinde bulutsuz ve bitmiyen bir yaz, 
Bütün eserlerimiz, halkıınız ve askerimiz 
Birer birer görünen anlı şanlı cedlerimiz, 
İçiınde dalgalı Tekbir'i en güzel dinin, 
Zaman zaınan da Nevakar'ı doğsun Itri'nin, 
Ölüm yabancı bir ilemde bir geceyse bile, 
Tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle. 

Bu mısralar, yabancı bir alemde geçirilen ge
celerin ölümden farksız olduğunu düşünen ve bunu 
tecrübe eden şairin, vatanına ne derin sevgilerle 
bağlı olduğunun canlı ifadesidir; "Şerefli kubbeler 
iklimi Marmarayla Boğaz," şairin asil güzelliklere 
hayran olan ruhunu tatmin eden canlı ve medeni 
bir kompozisyondur. Yahya Kemal, İstanbulu öyle 
derin bir ürperişle sevmektedir kı, bu güzel şehrin 
hatta sisler altında kalmasına bile tahammül edemez : 

Birden kapandı birbiri ardınca perdeler ... 
Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye nerdeler? 

Som zümrud ortasında muzaffer akıp giden 
Firiire nehri nerde? Bugün saklıdır, neden? 

mısralarında, onu, hatta bir an için bile gözden 
kaybedişin ince ve derin ıztırabı vardır. Bu bakım
dan ,,bir devri lanetiyle boğan şairin Sis'i"2 ile Yah
ya Kemalin Siste söyleniş'i arasında derin bir 
tezad görülür. Gerçek ve samimi vatan sevgisi ve 
vatanı her haliyle ve her şeyin üstünde tutan ruh, 
Yahya Kemaldedir. 

Yahya Kemal Üsküp'de doğmuş, kendi doğum 
yeri için de : 

tlsküb ki Yıldırım Beyazıd Han diyarıdır, 
Evlid-ı fatihan'e onun yadigarıdır. 

gibi, sevgi ,ilgi ve özleyiş dolu mısralar söylemiştir. 
Fakat aynı şairin, eski, yeni, bütün Türk vatanın
da en çok İstanbul'u sevdiği ve şiirlerinde bir vatan 
beldesi olarak, en çok İstanbul'u terennüm ettiği gö
rülür. Bunun sebebi, vatanın herhangi hır şehrini 
diğerlerine tercih etmek gibi, büyük vatanseverliğe 
aykırı sayılabilecek bir gönül hadisesi değildir. Yah
ya Kemal, İstanbul'u, bütün Türkiye'nin muhassa-

2 Tevfik Fikret, sis manzumesi. 
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lası olduğ�, bütün Türk vatanını kendi güzelliğinde 
hulasa eden, emsalsiz bir milli nıinııiri ile vücuda 
geldiği için sever. Bu, daha İstanbul'un alınışında 
başlamış ; İstanbul'un Aksaray semtine Konya Aksa
ray'ından ahali getirilmesi gibi;· bu şehrin her kö
şesi, vatanın her semtinden gelen Türklerle si.tslen
miştir. İstanbul, onların dili, onların zevki ; onların, 
vatanı kendi ev, aile, sokak, sanat, medeniyet anla
yışlarıyle işlemeleri neticesinde, onların hayatlarıy
le hal-hamur olarak böyle, Türkiye özeti belde ha
linde yaratılmıştır ( ı ) . 

İşte bu muhteşem ve sevgili kompozisyon, onun, 
İstanbul'da görüp, İstanbul'da hulasa ettiği bütün 
vatandır. 

Bu sebepledir ki Yahya Kemal, Avrupa'da hay
li üzgün olduğu ve. vatana derin özleyiş duyduğu 
bir gün, Bedri'ye Mısrıilar adıyle söylediği bir şiirde 
İstanbul sevgisi'ni bütün bir vatan sevgisi min�
sında, şu mısralarla terennüm edee.: 

Gelmek'çün ikinci bir hayata, 
Bir gün dönüş olsa ahiretten: 
Her rUh açıhp da kiiııita, 
Keyfince semada tutsa mesken ; 
Talih bana dönse, nizikine, 
Bir yıldızı verse rniilikiine ; 
Bigine kalır o iltifata, 
İstanbul'a dönmek isterim ben. 

Aynı şiirin : Binbir tepe yükselen Boğazdan - Bak
tıkça vatan görünsün engin.. ı:nıı.raları da aynı 
engin duygunun ifadesidir (2). 

• 
Yahya Kemil'in bir çok şiirlerinde işlediği bu 

vatan sevgis! çok kere bır İstanbul sevgisi olarak 
senbolleşmiŞtir. Mesela Karnaval ve dönüş şiirinde 
vatana dönerken Çamlıca tepeleriiı.den görünen İs
tanbul'u bir an evvel görebilmenin sabırsızlığı, heye
canı içindedir. : 
Nis karnavalda eğleniyor. 
Her yanda haykırış ve gülüşler ... 

Bu noktayı daha iyi belirtmek 'H fiirin, İs
tanbul ve Boğaziçi'nde, nasıl bütün vatanı gördüiü
nü, kendi kalemiyle ifade edilmif cümlelerle göıter
mek maksadıyle, 10 Temmuz 1 948 de Karaçi'den 
bana gönderdiği bir mektuptaki fU aabrlan tekrar
lıyorum: 

"Yalnız Boğaziçi'nin iki sahil topraklarında va
tanın ruhunu uyandırmaya çalışılmış mısralar .. , ne 
kadar mes"uddurlar." "Yalnız Boğaziçi'nin dedim. 
Ah, keşki vatanın her tarafının, Anadolu'nun, Ru
meli"nin, Adalarımızın tbirçok •köşelerini ·böyle te
ganni edebilseydik. Lakin l:ıilirainiz ki bu şiir cevhe
ri de pek nadir bir şeydir ;  o'kka ile batmanla bulun
muyor. Kanlıca'nın ihtiyarlarına dair bir mısra ba
zan Kanlıca'da bulunuyor. Bütün vatan olaıb.iliyor." 

Bu mektubun bütünü ve tiirin elyazısını göıte
ren fotokopisi, Yahy·a Kı>mal Enstitüsü Mecmuası, 
aayı l'dedir. lıtanbul, 1 95-9. 

11 Yah1i Kemil Yatarken, lat. 1959 a. 130-170. 

Bir haftadan beri 

Rü'yalanmda sallanıyor vals etekleri .•• 
İçrnek, gülüşmek eski zaman itiyadıdır. 
Bu karnaval, 
Geçmişte bağbozun:ılarının belki yıidıdır. 
Garb aleminde eğlenişin bir misıili bu. 

Ben yolcuyum bugün 
Nis karnavalda eğlenedursun. 

ı ıın 

Ben yolcuyum bugün, yolun ufkunda Çamlıca. 
Hila görünmüyor ; 
Hali görünmüyor diyerekten sabırsızım. 
Yıllarca sevdiğim adalar, sevdiğim deniz 
Artık- görünseler • • •  
Görsern Erenköyündeki leylaklı bahçede 
Cananla bir zaman konuşup içtiğim yeri. 

Erenköyünde Bahar şiirinde bahar mevsiminde 
bir başka güzellikle canlanan İstanbul aşklarının bir
leşik terennümünü buluruz. 

Üsküdar vasfındaki şiirleri İstanbul Fethi gibi 
ulu bir ruyayı yakından gören bu Türk şehrine karşı 
duyulan gıptanın asıl ve tarihi şiiridir. 

Üsküdar, bir ulu rü'yıiyı görenler şehri ! 
Seni gıptayla hatırlar vatanin her şehri, 
Hepsi der: "Hangi şehir görmüş onun gör-

düğünü? 
Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü !" 
Elli üç gün ne mehabetli tenııişıi idi o !  
Sanki halkın uyanık gördüğü rü'ya idi o !  
Şimdi beş yüz sene geçmiş o büyük hatıradan: 
Elli üç günde o hengame görülmüş buradan; 
Canlanır levhası hıilıi, beşer ettikçe hayıil ; 
O zaman ortada, her siniye gerçek bir hıil. 
Gürlemiş Topkapı'dan bir yeni şiddetle daha 
Şanh ninıiyle "büyük top" denilen ejderha. 
Sarfedilnıiş nice kol kuvvetli. gündüz ve gece, 
Karadan sevkedilen yüz gemi geçmiş Halic'e; 
Son günün cengi olurken, ne şafakrn•ş o şafak, 
Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak, 
Görmüş, İstanbul'• yüzbin meleğin uçtuğunu ; 
Saklamış durmuş, asırlarca, hayıilinde bunu. 

Ve nihayet, < büyük gönlü, bütün bu vatan, millet, 
tarih, insanlık sevgisiyle dolu olan şairin Üsküdar'm 
Dost Işıklan şiirinde, yalnız bir vatan parçası için 
tutuşmuş duygular değil, ayni zamanda ve bilhassa, 
birer şiir ve musiki cümlesi haline konulmuş bir Millet 
sevgisi bir nıillet anlayışı, hatta bir sehl-i müın
teni halinde söylenmiş bir nıillet tarifi vardır. 

Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer ; 
Geçtikçe her dakika belirmektedir seher. 
Bilmem kaçıncı fecri, vatan toprağında, biz, 
Görmekle şimdi bir yaşatan vecd içindeyiz. 
Etrifı okşuyor nıayısm tize rüzgArı; 
Karşımda köhne Ü&kiidar'an dnt lfıldan. .. 
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mısralarıyle başlar. (Fakat bugün, Yahya Kemal'de 
bir tarih olduktan sonra, buraya şu noktanın ilave
si lüzumludur ki :) 

Yahya Kemal, her sabah, Cihangir semtinden 
bakarak, kendi ömrünün muztarip yalnızlığı içinde, 
uyanışını seyrettiği Üsküdar'ın bu dost ışıklarıyle 
avunurdu. 

Fecre karşı, Üsküdarda uyanan bu ışıklar, Yah
ya Kemal'e göre yalnız Üsküdar'ın değil, Anadolu 
yakasındaki bütün vatanın ve her sabah, vatanda uya
nan bütün Türk halkının semboliydi. 

Şair, bu ışıklarda vatan semti'ni görür. Bursa'da, 
Konya'da, Eskişehir'de, İzmir'de, Ankara'da, her yer
de uyanan Türk ailelerinin sıcak yuvalarında, onlar
la birlikte uyanır, onlarla birlikte yaşardı. Bu vatan 
semti sakinlerine : 

Kinılersiniz? ya bağrı yanık kimselersiniz ! 
Yihud da her sahih uyanık kimselersiniz ! 
Dünya yüzünde, bir sefer olsun, tanışmadan, 
Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an, 
Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden ! 
Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden ! 
Gönlüm, dilinı, kanını ve nıizacınıla sizden'im, 
Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim. 

diye seslenir. 

' .  -- -�-,:--· ·-,----:---::•�;::�--:.-::; 
·. ,,;· :�· ·:.;;ji, 

Diin7a Ye ahret kartı kartı1a I 

Yahya Kemal 
Türkçesi 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Yahya Kemal'i Türk
çe'nin sadeleşmesi da
vasında, eskiye bağlı 

sanmak yanlıştır. O, Türk dil inkılabından en az yir
mibeş otuz sene evvel Türk şiir dilinde saf türkçe'ye 
doğru ağırbaşlı ve reklamsız bir inkılap yapmıştır. 
1 904 - 1 9 1 2  yılları arasında Paris'de Türkçe söy
leyiş 'in sırlarını ararken terennüm ettiği : 

Canavarlar kaçıyormuş gibi gür bir doludan 
Bir Salih ordusu bozgun, kaçıyor Niğbolu'dan 

gibi destan mısraları, bu hadisenin şahitleridir. İs
tanbul'a döndüğü ilk yıllarda ( 1 9 1 2  - 1 9 1 7) söylediği : 

Gönlünıle oturdum da hüzünledim o yerde, 
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günler nerde? 
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde 
Sen nerde, o fecrin ağaran dağları nerde? 

gibi şarkı güfteleri, daha birçok benzerleriyle, şairi
mizin, Türk şiir lisanını, daha o yıllarda özlenen gü
zelliğe ulaştırdığını gösteren örneklerdendir. 

Yahya Kemal, o tarihlerde şiir lisanına halkı
mızın derhal seveceği, bazı güzel ve güzel hatıralı 
Türkçe kelimeler getirmek için ayrı bir gayret sarfe
diyordu. Sonsuz gibi, akın gibi, sökün gibi, atlı, 
doludizgin, koşu gibi kelimeler bunlar arasındadır. 

Bu demektir ki Yalıya Kemal'in şiirlerinde iki 
ayn lisan vardır. Bunlardan biri, Eski Şiirin Rüzga
rıyle söylediği manzumelerin lisanıdır. Bu manzume
lerde yediyüz yılın süzgecinden geçirilmiş bir Os
manlı - Türk sesi duyulur. Kendi Gök Kubbemiz 
adı altında toplanan şiirlerinde ise, en zengin terennüm 
lisanını Yahya Kemal'in şiirlerinde bulan, ideal bir 
Türkiye Türkçesi seslenir. 

Bu dil, Vuslat'da aşkımızı, Uçuş'da şevkımizi, 
Itri'de m(ısıklmizi, Deniz Türküsü'nde türkümüzü, 
Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nda ise hemen 
bütün milliyetimizi dile getiren, büyük bir milli 
terennüm lisanıdır. 

XX. asır şiirinde bir Yahya Kemal Türkçesi 
vardır. Yahya Kemal Türkçesi, lisanımızın büyük 
fırtınalar geçirdiği bir çağda türkçenin sesine, mima
risine, ruhuna ve dehasına sadık kalmak yoliyle bu 
lisanı kendi devrinin şahikasına götürmüştür. 

Yahya Kemal Türkçesi ne bir tesadüfün, ne de 
moda hareketlerle müşterek bir dil cereyanının ese
ridir. Şair, türkçeııin Türkiye topraklarındaki gü
zelleşmesi tarihini adım adım takip ederek, milleti
mizin asırlar boyunca bu lisana verdiği güzellikteki 
sırları araştırmış, bulmuş ve onu terennüm etmiştir. 
Batı şiir lisanlarının kendi milli dehaları içinde asır
larca nasıl işlendiğini görüp, ayni ses ve söyleyiş 
üst'..ı.nlüğünü türkçeye de vermek için gereken yolları 
araştırmaktan doğan bu netice, şairin kendi dil ve 
sanat sevgisiyle, kendi gayretiyle ve kendi lisan fel
sefesiyle elde edilmiştir.1 

Yahya Kemal'in türkçe şiir söyleyişte takip et
tiği lisan anlayışını Edebiyat Tarihi'ııin çerçevesinde 

Yahya Kemal'in Türkçe hakkındaki fikir
leri için bkz. Y, K. Edebiyata Dair lst. 1971 a. 83-106 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ifade etmek mümkün değildır. Şu lıirkaç-trı<!dde Yahya 
Kemal Türkçesi'ni yaratan anlayışın ancak bir hu
lasası olabilir:  

ı - Şiirde, yaşıyan türkçeye girmemiş hiç
bir Arap, Acem ve Frenk kelimesini kullan
mamak ; 

2 - Yaşıyan türkçeye girmiş Arap, Acem 
ve Frenk kelimelerini, onlara Türklerin ver
diği ses ve mana içinde Türkçe addetmek ; 

3 - Nahiv'de Türk milletinin cümleye ver
diği nıinıariye şiddetle sadık kalmak ve "Tat· 
lısu Türkçesi" nin Servet-i Fünun şiirindeki 
tesirini kaldırmak. 

4 - Aşka, kahramanlığa, elemlere ve şevk
lere Türk milletinin verdiği üiideyi gözetmek ; 

5 - Şiirde rhytme'in lisan biline gelmesi 
demek olan halis mısra•i bulmak ve böyle mıs· 
rilardan müteşekkill nıanzUıneyi, ilk mısradan 
son mısra'a kadar, yepkare bir rhytme terkibi 
bilinde terennüm etmek •.. Böylelikle şiiri nesre 
zıd bir terkip olarak yaratmak. 

6 - Şiiri o çıkış noktasından hareket ede
rek söylemek ki bu şiir, önce bizi, bizim ınil
liyetiınizi, bizim duygu ve düşünce dünya.mızı 
söylesin.. Fakat ayni şiir, bu nıi1li atmosfer 
içinde bizi terennüm ederken ayni ölçüde beşeri 
olsun Bütün insanlığın duygu, düşünce, şevk 
ve heyecan alemlerinin müterennimi olabilsin. 

7 - Hulasa olarak: Yahya Kemal'in şürin
de göze çarpan şey ,,türkçe duyuş" ve ,,türkçe 
duyuşu türkçe deyiş haline kalbetmek" şeklinde 
büyük bir nıi1li sanattır. 

Çok güzide bir şairimizin bu şiiri tarif ederken : 
,,Yahya Kemal'in mısra'ı duyguların riyazi ifadesi
dir." sözü, diyebiliriz ki bu şiirin en ölçülü tariflerin
den biri olmuştur. ( ı )  

• 
Yalıya Kemal, tarih içinde Türk milliyetini mey-

dana getiren büyük mimariye ve bu mimariyi yara
tan Türk tanrısının sanatına hayran olmuş; onun bu 

Şair bana, yukarıda madde madde sıraladı
ğım türkçe anlayışını söyleyip yazdırıdktan sonra, 
böyle bir türkçe ile söylediği mısralar içinde en be
ğendiği ve tarif ettiği türkçeye en uygun bulduğu 
bazı mısralarını da misal olarak tekrarlamışb. Söy
lediği mısralar içinde yukarıya aldığım Örneklerden 
ba,ka şu misaller de vardı: 

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, 
Biz ssende olmasak bile sen bizdesin yine. 

- Kaybolan Şehir'den 
Lakin az sonra leziz uyku bir encama varır, 
Hilkatin gördüğü rü'ya biter, etraf ağarır, 
Som gümüşden sular üstünde giderken ileri 
Ta uzaiklarda şafak bir bir açar perdeleri. 

- Deniz Türküsü'nden 
Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde 

- Rindlerin Ölümü'nden 
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mimaride kullandığı bütün malzemeyi yakından in
celemiştir : Kahramanlık, asalet, fedakarlık, tevazu, 
şevk ve iman unsurlarıyle birleşen, şiir gibi, mılsıki 
gibi, mimari gibi güzel sanatların böyle bir milliye
ti nasıl ifade ettiklerini araştırmış, bulmuş, şiirlerini 
bu zengin malzeme içinden seçtiği güzelliklerle söy
lemiştir. 

Elli yıl evvel Fransa'da başlıyan bu milli şiir, 
sonradan kadrosuna daha ne fazileti erimizi almadı? 
Yahya Kemal, türkçe söyleyişte : 

Yine bir sofrada şen, şakraktık ; 
Gün denizlerde sönerken baktık, 
Ve çobanlar gibi dallar yaktık 

derken, bu mısraların söylendiği yıllara kadar böy
lesine temiz ifadeyle söylenemiyen şiiri, eski Yunan 
klasikleri kadar sağlam söylüyordu (2). Sonra me
sela "Çaldıran" için eski Türk şiirinin de söylemediği : 

Sermest-i cim-ı vuslat-ı şan oldu tuğlar 
Tebrize rehnümi-yı 'inin oldu tuğlar 

mısralariyle, Çaldıran gibi bir zafer kazanmanın sa
adetiyle mest, Türk bayraklarının İran'a doğru uçuş
larını anlatıyor ve şiire bu sefer Türk. klasisizminin 
zaferlerini kazandırıyordu. Süleymaniyede Bayram 
sabahı şiirindeki : 

Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarım, 
Çaldıran toplan ardınca Mohaç toplarım • •  

mısralarında ise, Türk hamaset tarihi karşısındaki 
ayni ulvi heyecan, bu sefer, çağdaş türkçenin bir 
zaferi haline giriyordu. 

Bütün bunlardan başka Yahya Kemal Türkçe'ye 
bir canlılık bir kıvraklık getirıneğe de muvaffak ol
muştur. Endülüs'de Raks şiirinde ise sahne İspan
yadadır, fakat üzerinde Türk dili rakseder. Hareket; 

Zil, şal ve gül... aliterasyonuyle başlar ve : 
....... bu bahçede raksın bütün hızı ... 
Şevk akşamında Endülüs üç def'a kırmızı ... 

ahengiyle devam eder. Şiirin : 

Yahya Kemal, böyle bir türkçeyi daha 1903 -
1907 seneleri arasında, Fransa"da aramaya başlamıt 
ve bulmaya muvaffak olmuştu. Bu yıllara ait, kendi 
elyazısıyle hatıraları arasında, bilhassa eski Yunan 
ve Latin şiirindeki klasik estetikle yeni frıımsızca şiir
ler söyliyen Jose Maria de Heredia'dan ve onun şi· 
irinden bahsederken yazdığı şu sabrlar bu gerçeği 
aydınlatır. 

"Heredia'yı severken, eski Yunan ve Latin şiiri
nin ,'zevkini almıştım. Öteden heri aradığım yeni 
türkçe'nin yanına yaklaştığımın bu münasebetle far
kına vardım. Söylediğimiz türkçe eski Yunan ve es
ki Latin şiirindeki beyaz lisan gibi bir şeydi.'" 

"Yeni türkçeyi, Heredia"nın vasıtasıyle, eski 
Yunan ve Latin şiirinin ta yambaşında görmeğe 
başlamıştım. Asıl türkçe bana Sophokles'in yunan
cası ve Tacite"in latincesi gibi eaf görünüyordu. '' 
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Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir, 
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir ; 
Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, 
İşveyle devriliş, açılış, örtünüşleri ••• 

mısralarında, zil seslerini ve rakseden güzelin bir ay
rı mılsıki olan etek [ışıltılarını duyabilirsiniz. Şiir : 

Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır, 
İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. 

derken, siz, bir "ral
lal - la - ralla - !alla . . .  " 
ahengi ıçinde bu sah
nede, hem rakseden gü
zelin, hem mılsıkinin, 
hem de renklerin dön
düğünü hayranlıkla du
yup seyredebilirsiniz. 

Çünkü karşısınızda 
Yirminci asır Türkiye 
Türkçesi ve onun en 
güzel birkaç mısra'ı rak
sediyordur. 

Yahya Kemal'in şii
ri şunun için büyük bir 
tekamüldür ve şunun 
için ebedi olacaktır ki, 
asırlarca sonra dudak
larını bu şiirin lezze
tiyle ıslatacak aziz Türk 
nesilleri : 

Endül üste Ra ks. 

Körfezdeki dalgm suya bir bak, göreceksin: 
Geçmiş geceıerden biri durmakta derinde ; 
Mehtab, iri güller ve senin en güzel aksin, 
Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde (1) 

mısralarını, en az, bugün bizim duyduğumuz zevkle 
ve sevgiyle söyliyebileceklerdir. 

Bir ahenk şairi olarak Yahya Kemal, Türk
çenin çok muztarip bir devrinde klasik şiire devam et
mekle, lisanımıza unutulmaz iyilik etmiştir. 

Türkçemizin, Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'n
de, yeni vatanın ve yeni tarihin imkanlarıyle işle
nerek, büyük bir ses güzelliği kazandığı ve dünya
nın sayılı güzel sesli dillerinden biri haline geldiği, 
inkar edilmez bir hakikattir. 

l Atatürk, Yahya Kemal'in Geçmiş Yaz tiirin· 
deki bu mısraları dinlediği zaman yanındakilere şöy
le söylemişti: "Öz türkçe diyoruz. Fakat dikkat et
meliyiz ki Yahya Kemal, velhasıl kelimesini şiire 
sokmuştur, Bu kelime buradaki kullanılışı ile ne ka
dar türkçedir." 

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

Bu güzel sesli dil, Cumhuriyet yıllarındaki dil 
inkılabını ters anlıyan, yahut, inkılaba başka mak
satlar karıştıran kimseler elinde, bilhassa sesini kay
betmek gibi bir talihsizliğe sürüklenmiştir. 

Yahya Kemal'in, aruzla söyliyen diğer şairleri
mizle birlikte, Yirminci asır Türkçesinin ses güzel
liğini şiire alması ; tarihi bir besteyi notaya almak 
gibi ; bu seslere bahtiyar bir ölmezlik kazandırmıştır. 

Bir hitabe esnasında 

Çünkü, birçoklarının siddetle yanılarak zannet
tikleri gibi, aruz vezni, Türk şiirinde. sadece Arap
lardan alınmış, alelade bir nazım tartısı değildir. 
Anız, Türkiye Türkçesi'nin müzikal tekamülünde 
tarihi vazife görmüş, Türk şiirinin asırlar boyu söy
lenişinde, onun sesiyle birleşerek, Türk dili mılsı
kisinin notası olmuştur (2). Şiirimizin bilhassa son 
asrında, tamamiyle milli bir Türk aruzu kıvamına 
ulaşan bu vezin, dillerinde uzun hece bulunan, eski, 
yeni bütün Doğu ve Batı milletlerinin şiirinde kul
lanılan bir rhytme'den başka bir şey değildir. 

Yahya Kemal'in hemen bütün şiirlerini aruzla 
söyliyerek, Türkçenin bu notalaşmış veznine sadık 
kalması, Türk şiiri tarihindeki bu mühim hadiseyi 
sezmesindendir. 

Bunun tabii neticesi olarak, başta Yahya Kemal 
olmak üzere, bütün aruz şairlerinin mısralarında 
Türk dili, Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nde ka
zandığı uzun hece'lerle hareketlenmiş güzel sesiy
le notaya alınmıştır. Böylelikle bu ses, Türkçenin 
her asrında, aruzla okumayı öğrenecek yarınki Türk 
nesilleri tarafından, bir dil ve mılsıki saltanatıyle 
terennüm edilecektir. 

Aruz vezni hakkmda bk. Y. K. Edebiyata 
Dair İst. 1971 Sh. 1 09, 
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TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Yahya Kemal'e göre şiir bir musiki cümle�idir. 
Şairin kelimeleri seçişi, sıralayışı, istifi bir (rhytme= 
clenmi ahenk) halindedir. (Şiir, rhytme yW -
ıum --tı olduğu içha güfteden önce bir beste
dir. Mnnala'ruula aapne bisHClilmeyen bir 
-- sadece bir güftedlr ki -11 nesir -
ll&sma atanz. Mnra, nw;ra blr beste olan maa-
rime i- -ıı 9lirdir ( 1 ) . 

Yahya Kemal şiiri : 

Vst&d ellade serteser ahenk olur llsaA 
Mızraba fftl verir kellm&tıyle tel gibi 

Elluua dayalmacbkça belApt giran ıelür 
Lif ü ıüdftaa mütehassıl knel gibi 

mısralarının ifadesi içinde düşünerek, en güzel ve gü· 
zel sesli Türkçe mısra'ı söyliyebilmek için, yıllarca 
çalışmaktan yorulmıy'\n şairdir. Bir başka şiirde : 

Mızri.b-ı tab'unız sözü kalbetdi besteye 
Hem beste söylesün bunu hem kar söyleslia� 

diye, övünmesi bundandır. Onun, bir ömür boyun· 
ca, her mısra'ı, bir mfısıki saltanatıyle rakseden ve 
Türkçeyi bir kat daha güzelleştiren şiirler sıralama
ı.ı da şüphesiz, bu anlayışın neticesidir. 

Y. Kemal şiirde herşeyden çok ses yaratma kud
reti arar. 

Yi Rab ! ne musivatı ne hürriyeti ver 
Hatta ne o yoldan gelecek 9öhreti ver 
Hep neşve veren a9kı terennüm dilerim 
Y i Rab ! bana bir _. yaratan k11dreti ver 

Yalıya Kemal, öylesine ahenk şai ridir ki, bu 
sanatkar için, ölüm bile, hayat denilen guzel ve Şevk 
dolu müsıkinin nihayete ermesidir : 

Her rincl bu bezmin nedir enc:Amı bilir, 
Dünyimızı nigih zalim örtebilir, 
Bir bitmiyecek 9evk verirken beste 
Bir tel kopar ihenk ebediyyen kesilir 

rübaisi, bu düşünceyi lerennüm eder. 

-- -,. 
,.. . ... 

- .  • 

Yahya Kemal ıençlerle. 

Y. K. Edebiyata Dair S. 7 
Ealr.i muaıkide kar, muaıki manzumeai, beı· 

telenen Ye7a beatelenec:ek tiir demektir. 
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En büyük ve en güzel şiirlerini elli hatti yetmiş 
yaşından sonra söylemek veya bütünlemcklc Yahya 
Kemal, Türk edebiyatının hayli mühim bir tllihsiz
lijtini de, kendi hesabına, mağlub etmiş sayılır. Bazı 
güzel şıirlerini ; ümid verici eserlerini ancak genç
liklerinde yazan nice söz sanatkarının, daha orta 
yaşlarında Hı.en, eser veremez olduğu bu kısır devir
de Yahya Kemal'in zaferi, şiirlerini, gerçek sanatın 
yenilmez malzemesi olan bilgi ve tefekkür ht'.yedı· 
nıyle vermiş olmasındadır. 

Büyük şiirin şiirlerinde yer alan "Ölüm" temi de 
dikkate değer bir ehemmiyettedir. "Ömür"• ve 
"Dö.iltm gibi rubailerinde "Eylül Soa11$" gibi 
terennümleriiıde, "Sessls Gemi8" gibi Jiirlerinde 
işlenen "ölüm" Yahya Kemal · için en çok vataa
dan ayrıhtın ıstıraba" dır. Yoksa bu ölümsüz pir ; 

Ömür 

Bir merhaleden ırünetle derya görünür 
Bir merhaleden her iki dünya gorunıar 
Son merhale bir faal-ı hazandır ki •Ürer 
C.,.cmi• gelecek cümleai ruya görünür 

Dönüt 

Merai·yı fenada intizar eylerken 
Giıhi geç eser o bad gabi erken 
lklim-i ilahi'ye rücü etmek için 
Ervah açılır engine yelken yelken 

E:rliil Sona 

Günler kıaaldı kanlıca'nın ihtiyarları 
Bir bir hatıtlamakta, geçen eonbaharlan 
Yalnız bu ••mti ••vmek için ömrümüz kı•a .. . 
Yazlar yava9ça bitmeae. günler kı•alma .... . 
içtik bu 'nadir içki'yi yıllarca kanmadık .. . 
Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık 1 
Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;  
Lakin vatandan ayrıhtın ıztırabı zor. 
Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu uhile 
Bitmez bir özleyi9tir, ölümden beter bile. 

S.ıaiz Cemi 

Artık demir almak günü gelmit•• zamandan, 
Meçhule aiden bir aemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcueu yokmut ıribi, ae .. izce alır yol : 
Sallanmaz o kalkııta ne mendil, ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu aeyahatten elemli, 
Günlerce aiyah ufka bakar gözleri nemli. 
Biçare gönüller i  Ne giden aon gemidir bu 1 
Hicranlı hayatın ne de aon matemdir bu 1 
Dünyada •�vilmif ve aeven nafile bekler: 
Bilmez ki ısidcn •evgililer dönmiyecelder. 
Bir çok gidenin her 'biri memnun ki yerinden, 
Bir çok Hneler seçti; dönen yok •ferinden. 
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Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde 
Gönlü h�r yerde buhurdan gibi yıllarca tüter 
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her sehe.- bir gül açar, her gece bir bülbül öter1 

gibi rindane söyleyişleı-iyle ölümü de sonsuz bir 
şi'riyetle birleştirip, münisleştirmesini bilmiştir. Ger
çekten yine onun siirlerinde ki rind duygular, tarihi 
Şark rindlerinin hayat ve ölüm üstüne yükselmesini 
bilen ; yüce ve " beşeri" duygulariylt- örülüdür. Bil
hassa müslüman Türk milletlerinin ve yine bilhassa 
Osmanlı medeniyeti çağlarında, mezarlıklarından mi
marilerine kadar, ölümü büyük korkunçluğundan 
sıyırarak, adeta münis bir şekle sokan derin ve gerçek 
felsefesi,  Yahya Kemalin şiirlerinde kemalini bulmuş 
birer terennüm halindedir. 

İşte bütün bu cepheleri dolayısiyledir ki, Yah
ya Kemal, yalnız son asır Türk şiirinde değil, bü
tün Ti.ırk edebiyatı tarihinde başlı başına bir hadi
se teşkil eden şaird i r. Ve eğer hakiki Türk şiiri, se
sinde bizim, ruhunda bizim, şevkinde bizim ve ha
tıralarında bizim bulunduğumuz şiirse Yahya, Ke
mal, Ti.ırk şiir lisanına hakiki formunu ve Türk mil 
letinin edebiyatına "özll"nl"n şiir,. i vermiş bulun
maktadır. 

Yahya Kemal, bizim şiir dünyamızda o dere
ceye u laşan şairdir ki yalnız Türkler değil, tarihi 
ve çağdaş Türk şiirinin ruhunu tanımak istiyen başka 
milletler de bu ruhu, en çok Yahya Kemalin şiirlerindı
bulacaklardır. 

Yahya Kemal, yaşarkt>n pek 

E s e r 1 e r i st>yrek olarak bazı mec-
mua ve gazetelerde şiirkr 

yayınladı. Fakat onun şiirleri daha çok dost toplantı
larında sohbetlerde okunur, elden ele dilden dilt" 
dolaşarak ve defterlere geçirilerek yayılırdı. 

Nesir olarak da ı goo'lerdt>n evvel başlayarak 
gazetelerde içtimai, fikri, siyasi, edebi yazıları neşre
dildi. Fakat bütün bunl;,r ölümüne kadar bir kitab 
haline getirilmiş değildi. Ancak büyük şairin ölümünü 
mütaakıb kurulan Yahya Kemal Enstitüsü (') bu-

Bu ıiir tiirin mezar tatına yazılmıttır. 
2 latanbul Fetih Cemiyetinin ilim organı olan 

latan bul Enatitüaü 1 953'deıııberi latanbul'a onun fet
hine •e fatihine, latanbul'un maddi manevi mima
riaine, tarihine coğrafyaaına velhaaıl Anadolu ve 
Balkanlar Türkiyeaindeki medeniyetimizin bir mu
haaalaaı olan latanbul'un bütün huauaiyetlerine dair 
ciddi ve ilmi araıtırmalar yapan bir müeaaeaedir; 
Yahya Kemal'de Fetih Cemiyetinin ve bu mÜeHeae
nin fahri azaaı idi. 

latanbul Fetih Cemiyeti büyük ,&irin vefatını 
müteakıb yaptığı ilk toplantıda Enatitünün bu çalıf
malannı dikkate alarak, bir vatan ve latanbul tairi 
olan Yahya Kemal için de latanbul Enatitüaüne mu
vazi bir Yahya Kemal Enstitüaü kurmaıia karar ver
mİf Ye bu it için gerekli çalıtmaları yaparak Enati
tii1ü kurmutbır. 

TÜR K  EDEBİYATI TARİHİ 

gün 4'ü şiir olmak i.ızf'rt" ı J kiıab halindi' bütün 

yazılarını toplamış bulunuyor. 
Bunların dışında Enstitü 1 959'da birde 1 968'dt" olmak 
üzcrt" iki acled "Yahya Kemal Enstitüsü Mecmu
ası" neşretmiştir. Bıı mecmualarda şaire ait hatıra
lar, n�sikalar, tahassüslf'r, ve kıymetli tetkik \·azıları 
bulunmaktadır. 

. 

Yahya Kcmal'in kitab halinde çıkan ilk t"seri 
kmdi el yazısı fotokopileri ile ne�rt"dilmiş olan Hatı
ralar kitabıdır. 

Bundan sonra, Erutitü onun şiirlerini adlarını vl" 
sırasını bizzat tt"spit etmiş bulunduğu şu sıı-aya göre 
yayınlamıştır. 

ı - Kmdi Gök Kubbemiz ( 196 1) 
� - E�ki Şiirin Rüzgarıyla ( 1 961.?) 

:ı - Rübailer ,.,. 
Hayyam Rubailerini Türkçe Söy-

leyiş ( ı 96:ı) Bu şiir kitabları serisine �airin Bitme
miş Şiirler adlı kitabı ilave cd ilm i�tir. ( 1976) 

:-:-�:--..: ' ._ .. ...... ·( t 

(Müzeden bir köte) 
(Yahya Kemal naaıl çalıtırdı) 

Kendi Gök Kubbemiz, büyük şair Yahya 
Kemal' i n 20. asır Türkiye Tü rkçcsiyie sö)'lediği hem 
iç, ht"m dış bakımından, yeni 5iirlerini bir araya top
layan kitaptır. 

Bu Enatitü; büyük ıiirin, hayatını aanatınl, 
eaerlerini ve tesirlerini, ilmin en ciddi metodlanyla 
İnceleyerek bir Yahya Kemal monoğrafiai hazırla
makla vazifelendirilmitti. Yahya Kemal'i yetittiren 
tarihi, içtimai çevreleri, milli ve 11vı·upii kültürü, 
Yahya Kemal'in hayatını hatırat ve eserlerini kııaca 
Yahya Kemal'e ait bütün yazılı ve tifahi veaikaları 
modern tenkidin hertürlü uaulleriyle, İncelemek onun 
aanatının, eaerlerinin tahlillerini yapmak ve bütün 
bu çalıtmaların neticesini netretmek gayesinde ku
rulmuttur. 

Fetih Cemiyeti ilk İş olarak mÜeHeaye ınüra
caat eden Yahya Kemal varialeri ile 1 1  Şubat 1 959 
da 6. Noterlik vaaıtaaı ile yazılı bir anlatma yapmıf, 
bu anlatmadan aonra ,airin zati etyaaıyla bütün ev· 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Sizlersiniz bu in'ı ışıklarla 
Türk eden 

dediğı halkımızın, zamanı bile 
Turk edişindeki milli üsliıba hay
ran olan ve zamanın bile Türk 
olanında yaşamak isteyen Yahya 
Kemal lıerşeyden önce ve tam 
manasiyle ınilli şairdir. 

Onun birçok şiirlerinde her mil
liyeti tatmin edecek genişlikler bu
lunması beşeri olan her büyük şair 
gibi, .önce kendi milliyetinin dt-ha
sını dile �etirmiş olmasındandır. 

Bir an önce kitap halinde görmek 
istediği halde, bitmemiş şiirlerinin 
tamamlanması ve bu k!tapta yer 
alması için, ömrünün sonuna ka
dar beklettiği bu eser, onun hayat
ta iken kendi düşüncesine göre ter
tiplediği şekilde yayımlaııımıştır : 

r--
-'< .... 

rak-ı metrukesi Enstitüye intikal etmittir. Cemiyet 
binasına gelen bu e,ya tair için kurulan hususi bir 
müzede sergilenmif, Evrakı· hatıraları da taıİnif edi
lerek bir Yahya Kemal ar,ivi yapılmıftır. 

Yahya Kemal müzeainin açılıtı. 

ilk kurulutunda· yedi kitilik •• ıi aza araunda 
Ehrem Hakkı Ayverdi. Dr. Nihad Reıad Berger• 
edib Abdülhak Şina•i Hiıar Said Nazif Ozankan• 
Halis Erginer• gibi fairi yakından tanıyan zevattan 
mütefekkildi. 

1 959:danberi batkanlığımız altında çalıtmakta 
olan bu müessese bu çalıtmaların neticesi olarak• 
bugün, tairin manzum menaur bütün yazılarını ki
tap haline getirilmit bulunmaktadır. 
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Süleymaniye'de bayram ıabahı 

1 956 - 1 957 yıllarında Hürriyet Gazetesi'nde, 65 hafta 
b:lyunca neşrettiği son şiirleri arasında, onun bitirmek 
ve bu kitabının başına koymak için, 74 yaşın imkan
larıyle çalıştığı eseri, belki de en milli ve heybetli şiiri 
olan Süleyıniniye'de Bayraın Sabahı'dır. 

Çok sevdiği Kendi Gök Kubbemiz 
adının bu şiirin üçüncü mısraında bulun
ması ve Kendi Gök Kubbeıniz'e bu şiir
le başlamak arzum, Yahya Kemal'in ki· 
tabını bilha�sa bu şiirin tamamlandığı güne 
kadar bekletmiştir. 

Şiir tamamlanıp neş:-olunduktan sonra, 
Yahya Kemal, kitabı için teşebbüse geçmiş, 
bu arada kitabına son şekli kendisi ver
miştir. 

Bulia göı t>, Kendi Gök Kubbeıniz'
de şiirler : 

Kendi Gök Kubbeıniz, 
.ı Yol Düşüncesi, 
1 Vuslat 

başlıkları altında, üç grupta toplanmaktadır 
Yine buna göre : Kendi Gök Kub

bemiz grubunda, daha çok, Türk milleti
nin Türkiye topraklarında yarattığı Türk 
ı;ücüyle İslam imanının birle<ımesinden vü-
cuda gelmiş büyük milliyetınin, yüceliğini 

ve glizclliğini terennüm eden şiirler yer almıştır. 
i kinci kısımda şairin düşünüş şiirleri, bilhassa rind
lik, ufuk ve ölüm temaları ü7.erındc söylediği şiirler 
vardır. -Uçüncii kısımda, daha çok, aşk şiirleri sıra
lanmıştır. 

f'akat Yahya Kem'.'\!, her şiirini mutlaka milli 
üsliıpla söyliyen büyük tt>fekkiir şairi olduğu için , 
bu bölümlerin herhangi birinde yer alan

, 
birçok şiiı-

leri, öteki bölümlere de girebilecek özelliktrdir. 
Onun aşk �iirlerinde, zengin, vatan ve düşünüş 

umurları ; düşünüş şiirlerinde aşk unsurları vardır. 
Vatan şiirlerinde ise bütün bıı unsurlar Lir aradadır. 
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Bir örn�k olarak, Erenköyü'nde Bahar, ancak 
Türk İstanbul'un Erenköyü'nde duyulabilir biı· aşk 
duygusunun terennümüdür. Geçmiş Yaz, hem bir 
aşk şiiri, hem bir Boğaz müsıkisidir. Şairin düşünüş 
şürleri'ne ad veren Yol Düşüncesi, "Cihan va
tandan ibarettir itika dımca" gibi, derin, vatan 
sevgisi mısralariyle kıymetlidir. Yalıya Kemal, Mih
riyar adlı şiirinde, tasvir ettiği Türk güzelinin çeh· 
resinde Bir Tepeden'dc olduğu gibi, Türk tarihinin 
çizgikrini görür. Bu guzcl için : 

Hayran olarak bakarsınız da 
Hulyanızı fetheder bu hali : 
Beş yüz sene sonra karşınızda 
İstanbul fethinin hayali. 

diye heyecanlanması bundandır. 
Bunun içindir ki Yahya Kemal, Kendi Gök 

Kubbenıiz'tfr topladığı şiirlt>rini bölümlere ayırırken 
çok düşünmüş ; bu arada, bir kısım şiirlerin, def'alarca, 
bir bölümden bir başka bölüme yer değiştirdiği ol
muştur. Kendi Gök Kubdenıiz' in bu kitaptaki şekli, 
Yahya Kemal'in 1 957 -- 1 958 yılları içinde bana 
tertipletdiği şekillerin sonuncusudur. 

�airin, Özleyen gibi, Telaki gibi, ikişer kıt'alık 
şiirlerine pek benzediği halde bu kitaba alınmayan 
şarlu'ları ise onun Eski Şiirin Rüzginyle isimli 
e�erindedir. Çünkü, bu şiirlerin, dil ve tesir bakımın
dan, çok yeni görünmeleri yanında, form bakımından, 
ikinci dördüncü ve sekizinci mısraları aynen tekrar
lanan, klasik şarkı şeklinin nakaratlarıyle söylenmiş 
tir. Bilindiği gibi, şarkı, Divan edebiyatına Türk 
sairleri tarafından ilave edilmiş bizim koşma ve tür
kü'lerimizin Divan şiirine verdiği zevkle söylenen, 
tamamiyle milli fakat gazel gibi, klasik şiire mahsus 
bir söyleyiştir. Bu sebeple, şair, bütün şarkılarını, 
Mihribid gibi, şarkı şeklinde terennüm ettiği şiir
leriyle birlikte,. ikinci kitabına bırakmıştır. 

Buna göre, Yahya Kemal'in gazel, tahnıis, 
ta9tir, taznıin, terkib-i bend, mürabba' ve şa rkı 
gibi, eski şiirin nazım şekilleriyle ve o şiirin dil ve söy
leyiş özellikleriyle söylediği şiirleri, Eski Şiirin Rüz
priyle isimli kitabında toplanmıştır. 

Kendi Gök Kubbemiz'in sonuna bırakılan, 
kısmen egzotik, kısmen fantastik şiirler, şairin bir an 
evvel bitirip yine Hürriyet gazetesinde neşretmek is
tediği ve listesini elyazısiyle hazırladığı onbir şıırı 
bitirilseydi, muhtemelen dördüncü bir başlık altında 
daha başka bir şekil alacaktı. Ne yazık ki buna imkan 
kalmadı. Bununla beraber, bu kitabın tertibinde şairin 
düşündüğü vahdet içindeki tenevvü, okuyanların 
dikkatini çekecek güzellikte ve inceliktedir. O ka
dar ki bu kitabta her şiir, Kendi Gök Kubbemiz 
başlığı altında sıralanmaya hak kazanmış bir milli sema 
içinde rüzgarlıdır. • 

Bu kitapta toplanan şiirlerin iki tanesi, Sicilya 
Kızlan ve Madrid'de Kahvehane, şairi tarafın
dan neşredilmemiş manzumelerdir. Bunlardan Sicilya 
Kızları, hatıraları arasındaki bir defterde yazılı son 
şeklinden alınarak, Madrid'de Kahvehane ise, ha· 
yatta iken, kendi elyazısiyle kaleme aldığı son şekle 
uyularak kitraba konulmuştur. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Madrid'de KahveMne'nin bazı mısraları, Hü
sün ve Hatıra 'daki bazı mısraların küçük farklarla 
tt>krarı halindedir. Yahya Kemal, çok sevdiği ve uygun 
gördüğü bazı m ısralarını başka şiirleriyle tekrarlama 
zevkinde idi. :\frsela Bir kanlı gül ağzında ve mey 
kalesi elde gibi, Aheste çek kürekleri mehtib 
uyanmasın gibi mısraları ayrı şiirlerde tekrarlanmış
t ır. Şiirin Biblos Kadınlan adıyle tanınmış şıırı 
de yıne Bitmemiş Şiirleri arasındadır. 

• 

Bu kitapta takip t>dilen imla, şaırııı, yeni harf
lerle nasıl yazılmasını İstediğini elyazısıylc belirterek 
bana verdiği ( ı) şiirlerindeki imlaya uygundur. Bu 
imla, ı 956 • 1 95 7 yıllarında Hürriyet Gazctt>si'nde 
yayımladığımız ıiirlerinin imlasıdır. Daha önce nt>ş
rt>tıiği şiirlerde İs<� mümkün olduğu kadar ilk neş
rindeki imlaya sadık kalınmıştır. Fakat mesela evvelcl" 
"nece"imlasıyle yazıp öyle telaffuz ettiği " nice" kelime
sinin Hürriyet'deki şiirlerinde bu ikinci imla ile nt>ş
rini kabul ettiği için evvelce nece olan bu kelimeler, 
bu kitabın her yerindt> nice imlisıyle yazılmıştır. 

Yahya Kemal, bizim 
Eski Şiirin Rüzgarıyla milli mazimiz ile za-

manımız arasında bir 
altın köprü vazifesini görmüştür. Bu köprü bizim 
tarihte en büyük olduğumuz çağlara doğru, bir şiir 
ve musiki içinde, bir bilgi, tefekkür ve iman istikame
tinde yürüyerek, kendimizi t>n iyi görebilmı-mizi sağ
lamıştır. Bu arada bizi tarih sahifelerine götürürken, 
o zafer ve şeref sahifelerini biu getirmek gibi tılsımlı 
bir vazife görmüştür. l\itekim, ileri bir batı şiir kül
türü ile klasik şiirden süzülmüş zengin dil ve san'at 
dt>ğt>rleriyk taşacak kadar dolu olan şai r :  

Eslif kapıldıkça güzelden güzele 
Fer vermit o neşveyle gazelden gazele 
Sönmez seher-i haşre kadar şi'r-i kadim 
Bir meş'aledir devredilir elden ele 

mısralarıyla divan şiirimizi yaşatma şuurunu belirt
mektedir. İşte bu anlayış içinde yazılmış olan şiirleri 
onun Eski Şür'in Rüzginyla isimli kitabında top
lanmıştır. Bu kitap, Yahya Kemal'in Divan şiirimizin 
dil şekil ve söyleyiş hususiyetleri ile söylediği K lasik 
Şiirler kitabıdır. 

Bu kitaptaki şiirleri Seliname, Gazeller, Şarkı
lar, İthaf, Kıt'alar-beyitler, başlıkları altında tl"r· 
tiplenmiştir. 

Dil bakımından, Eski Şürin Rüzgiriyle'de şiir· 
ler, Selimnıime ve İstanbul'u Fetheden Yeniçe
ri'ye Gazel şiirlerinde olduğu gibi, kendi asırları
nın lisinıyle yazılmıştır. Tarihin eski ve büyük de
virlerine ait olayları, kendi çağlarının diliyle söylemek, 
Yahya Kemal'in önem verdiği sanat anlayışlarından
dır. Şairin edebi hatıraları arasında şu cümleler, 
bu noktayı belirtir : 

Bu kıymetli Yesikalar, buaün Yahya Kemal 
Enıtitüıü artivindedir. 
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" :\·fallarmı' : Fransız gençleri şiir sanatını 
öğrenmek istiyorlarsa Paul Vcrlainı-'in Ft-tı-s Ga

lantes'ını ezberlesinler, diyordu. 

Fetes Galantes ( :\51kkane Ziyafetler) Paul V<"r
laine'in şiir mecmuasıdır. Bu şiirlerinde \'t'r
laint', xvn. asır Ver�ailles'ının ve Versay par
kında, Xl\'. ve XV. Louis tarafındau yaptınl· 
mı9 Büyük Trianon ve Küçük Trianon 9atolannın 
güzelliklerini, eski hayatını, zarifetini, asale
tini velhasıl o atll\osfer içindeki a9k hayatını, 
genç aşıkların, genç hanımlarla sevişmelerini 
terennüm ediyordu. 

Bu hareket ressam Watteau'dan mül
hemdi." Watteau'nun resimde yaptığını, Verlaine 
ıürde yapıyordu. En mühim olarak, bu şürleri 
xvnı. asır fransızcasıyle, hatti xvnı. asırda 
sarayda konu9ulan asil lisanla, bir nevi te9rifat 
lisimyle terennüm ediyordu. Ben, Mallarme'nin 
bu tavsiyesini okur okumaz, Paris'deki Şark Dil
leri Mektebi'ne ko9tum. Burada arapçamı, fars
çamı ilerletmeğe çalıştım. Divan 9ürimizi oku
yup anlamanın yollarını ara9tırdun. Kader, 
bana Türk 9iirini ve onun klisiklerini öğrenme 
fırsatını Fransa'da vermi9ti ı". 

Yahya Kemal, Selinuıime şıırının Hürriyet 
Gazetesin'deki intişirı haftalarında da aynı konuda, 
,u izahatın verilmesini istemişti : 

"Bir şüri veya herhangi manzum bir edebi 
eseri, klisik devirlerin diliyle, vezinleriyle, sanat 
anlayışı ve üslubiyle söylemek, dünya edebiya
tında yeni bir hidise değildir. Mesel& G oethe, 
Hermann ve Dorothea isimli destini eserini, Al· 
man faziletleriyle fakat eski Yunan de•tan tiiri 
Homeros'un epozlannı andıran bir 9ekille ve 
öyle bir edi ile yazmıştı. 

Goethe, bu eserinde, Homeros, destanlarında 
en çok k11JlaaıJaa altı tef'lleli, heksametron vez• 
nini kullanmayı da ihmil etmemi9ti. İtalyan 
edibi Gabriel d' Annunzio da Saint-Sebastien'in Şe
hadeti dıramını, hem de fransızca olarak, Or
taçağ lisimyle yazmı9tı. Bu eserin ı g ıo'da, 
Paris'in Chatelet tiyatrosunda temsili, büyük 
hidise olmuştur. 

. . . . . Jean Moreas'ın Le pelerin Passionne adlı 
9Ur kitabında da dil, Ortaçai llsimdır'2." 

Böylelikle Yahya Kemal, bu kitapta bir Yavuz 
Sultan Selim Destanı halinde terennüm ettiği Se
J.iınname şiirini, Çaldıran ve Mısır zaferlerinin 
kazanıldığı asırların türkçesiyle söylemiş ; İ•tanbul'u 
Fetheden Yeniçeri'ye Gazel'ini, İstanbul'u fethe
den cedlerin Divan şiirinde kullandıkları lisanla te
rennüm etmiştir. Bu şiirlerde bizzat Fitih'lerin, Yavuz 
Sultan SeUm'lerin , A&med Pa9a, Z&ti, Yahya 

Yahya Kemal'in Hatıraları. lat. 1 960. a. 98, 
99. 

Bk. Nihad Sami Banarlı, Selimname, Hürri· 
yet, 25 Aralık 1 956. 
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Değ, Baki \"C' G i zi Giray gibi şairlerin, şiir dilleri : 

Lile Devri için söylı-d iğı şiirlerde ise, Nedim dev
rinin türkçesi vard ı r. 

Yahya Kemal'in Cece tii rinden bir tablo:  

Kandilli yüzerken uykularda 
Mehtabı ıürükledik ıularda. 

( Resim : Münif Fehim ) 

"Yahya Kemal'in gazelleri," "Divan 9ürine 
bamba9ka, büsbütün avrupalı bir öte katmıt
tır." tarzındaki bir tenkid yazısı için ise Yahya Kemal, 
derin üzüntü duymuştur. Çünkü, Fuzuli'nin : "Ga
zel'in kendine mahsus bir dili ve muayyen bir 
keliıne alemi vardır.'' deme!-i gibi, gazel ancak 
böyle bir lisanla söylediği ve- klasik gazel tarzının 
özelliklerine sadık kaldığı ölçüde gazeldir. Bu sebeple 
bir şiir hem gazel, hem "bambaşka bir şiir' olamaz. 
Ya gazel, ya gazelin taklidi ve benzeri olur veya başka 
bir şiir olur. Yahya Kemal ise gazellerinde, gazel 
tarzının, gazel dili'nin, gazel üslubunun gerek dış 
gerek iç alemi bakımından bütün kliıı,ik özelliklerine 
sadık kalmaya bilhassa dikkat etmiştir. Onun gazel
leri, Divan şiirinin yek-ihenk ve yek-iviz denilen 
gazelleri tarzında ve "her beytinin beytü'l-gazel" 
olmasına dikkat edilerek söylenmiş şiirlerdir. Batı 
şiir anlayışı, Yahya Kemal'e gazeli başka türlü söy
letmemiş, bilakis, onun en güzelinin nasıl söylenece
ğine dair, onda avrupai bir dikkat uyandırmış ; şaire, 
gazelin en güulini söylemek yolunda bir tasfiye 
yetkisi vermiştir.3' ' 

Yahya Kemal'in aynen taıvip ettiii bu yuı· 
nın aalı için Bk. Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal 
Yatarken. lıt. 1 959, ı. 42 
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Bu eserin, tertibinde üzerinde çok durulan ta
rafı, imlasıdır : Yahya Kemal, her mısramı bir musiki 
ctimlesl halinde söylediği şiirlerinin yazılışında mut
lak bir fonetik imla tarafdarıydı. Yahya Kemal 
EaatitUsü arşivinde, yeni harflerle ve kendi elyazı
sıyle yazılı şiirlerinde, baskıda nasıl bir imla kullanı
lacağını, ısrarla gösteren, işaıetleri vardır.1 

Rubailer 

Yahya Kemal'in üçüncü kitabı Ruhailer'dir. 
İ ki kısım hatta bir arada iki kitab sayılan bu r-serin 
ikinci kısmı : 

Hayyam Rubailerini Türkçe söyleyiş'lerdir. 

Klaşik ;;. .. rk edebiyaunın vasıflarından biri de 
büyülı: manzumeler halinde söylenecek bir şiiri, çok 
kere, bir beyitte hatta bir mısrada söylemenin sır
larına ermektir. Böyle bir anlayışla söylenen şiir çe
titlerinden biri de rub&i'dir. Rubii, daha çok, bir 
tefekkür şiiridir. Büyük bir tefekkür konusunu, 
böyıe bir tefekkür heyec:inı'nı, 4 mısralık küçük 
bir söz kalıbı içinde ustalıkla terennüm edebilmek de 
rubaide muvaffak olmaktır. Rubai'nin farsça adı 
terlne'dir. Bu ad, Şark'ın 9ilr=musıld anla
Yıtının dikkate değer ifadelerinden biridir. 

Son asır edebiyatımızın ayclınlar seviyesine 
aöyl-ecek aözü olan büyük şairi Yahya Kemal' 
in rubai "\rzına iltifatı, yukarıda çok kısa çizgilerle 
belirtilen böyle sebeplerdendir. 

Fan dili edebiyatında Hayyam, Ebu Said 
ve MevliDl'nın rubaileriyle klasik çehre alan rubai 
tarzına, Türk edebiyatında, felsefesi olan bazı şair
ler iltifat etmişlerdir. Son asır edebiyatımızda ise 
pael taraı gibi, rubai tanı'nın da şüphesiz en 
başarılı örneklerini Yahya Kem&I vermiştir. 

Yahya KemAI, rubai tarzını seviyor ve türkçede 
gazel gibi, rubaiye de yeni bir hayat kazandırıyordu. 
Rubaileri yayıldıkça ve sevildikçe şevki artıyor, onları 
birer birer, dostlarına ithaf eder�k yayımlıyordu. 
Bu arada : 

Farlwacla detildlk ıöte ermlf serimiz 
Şünclengerü giildr-ı auluua•clir yerimiz 
Gitmif baber·i nqveal ffayy&m•a kadar 
Ha. vermi9 ahlbbi•ya rubailerimiz 

mısralarıyle de rubailerinin anlaşılmasından duyduğu 
hazzı terennüm ediyordu. 

Hayyam Rubl.ilerini Türkçe Söyleyi9. Yahya 
Kemal'in kitap okurken veya kendi şiirlerini söyler
ken yorulan ruhunu dinlendiren bir çalışmaydı. 

Hayy&m lmit baldkati az çok fısıldayan•• mıs
raıyle değerlendirdiği büyük, İran şairi, rubai gibi 
4 mısralık küçük bir söyleyiş içine sığdırdığı geniş 
duygu ve düşünce alemi ile Yahya Kem&l'in hayran
lığını kazanmıştı. Bununla beraber, Hayyam'ın şiirini 

EHrin imluı hallkında bilsi için bk. Y. Ke
mal Eaki Şiirin Riiasanyle tanıtma yaaıaı lat. l 962. 
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turkçr- söyleyiş, onun için tam bir dinleniş değil fakat 
bir başka mevzuda yorularak, ken<li şiirini daha iyi 
söylemek için, bütün ömnince <levanı etmiş çalış
malarından biriydi. Şair, Hayyam. Rubailerini Trük
çe Söyleyi9'leri için yarım kalmış bir yazısında şun
ları söylf'mişt i : 

[ ••• Okudutum kitaplan okumaktan bı· 
kınca, ba9ka türlü bir vakit geçirmek hevesiyle, 
Hayyim•ın rubiilerinden birini. bir defa daha 

gözden geçirmeğe koyuluyorum ; türkçeye nak· 
letmeğe uğraşıyorum ; meseli Hayyam bu ru· 
biiyi türkçe söyleseydi nasıl söylerdi? Bunun 
ke9fetmeğe çah91yorum. Bu gerçi yorucu lildn 
merak verici bir me9gale oluyor. 

Bu tecrübeden, eskiden bilmediğim biu 
gizli köşeler keşfettim. Meseli öğrendim ld 
{irisi bir mı11nida söylenmesi, sözün geliıi ile. 
ideti mukadder olan bir tibir türkçede söy
lenemez. yıihud da zorıild. olarak söylense aı
ntır türkçe olmaz. Keza türkçe bir mısraı fi· 
rl11i(ye) çevirsek aynı iÖetice-fbisıl olur. Haki
katen firisi 9ürin, ondan teviriis edilmiş eski 
9ürimizle çok benzeyi9 noktalan olduğu gibi 
hiç telif edilmiy- noktalan da varmış. Artık 
bu hidi11e {irisi 9ür gibi bize en yakın olan bir 
9ilrle böyle tec:eW ederse, çok uzak olduğuınwı: 
diğer 9iir li11anlanyle ne kadar büyük bir 
mikyastadır. 

Dün yine bu niyetle Hayyam'ın rubılilerlnhı 
- mirUfunu ele aldım. Hani, dünyanın fini
liğini, İran harabesi 9ihine bir kasrın üzerln
deıı. (Ku ! ku ! ku ! ku ! ) sesiyle hatırlatan mqhur 
rubaiyi. İ9te onu ele aldım. 

tık bakı9ta. türkçeye, yine rubıli vezniyle. 
naklolunacağı 9iipheli göriilldü. Zat- beni de 
bu güçlük cezbetti. Her tarafından bir tecrübe 
edeyim, bu güçlüğü yenmeğe çalı9ayım, dedim. 

Hayyam'ın ilk mıaraı budur : 
An kasr ki her çerh hemi zed pehlu 

Eyvih daha ilk nıı11ri belih bir ,eydi. Bun· 
dan sonraki mıani ela budur: 

Ber dergah-i (ı şehan nihadendi ru 
tld mısraı bird- • · türkçe anla)'ltı, zevki 

ve söyleyi9i fedi ederek • "0 kasr ki felekle omuz 
öpüşürdü ve onun kap�ına şahlar yüzlerini sürerlerdi ." 
9eklinde tercüme etmek li•ımgellrcli. 

Bir hayli dü9ündükten aonra bu ,eldi buldum 

Bir kasr idi çekmiş g6ğe hüre il biru 
Şehler yere yüz sürdüğü bir kasr idi bu . . .  ] 

Bu türkçe söyleyi9'in devamında : 

Bir kumru cilıamıümisı üsttinde durup 
Her - ötüyor diyordu ku ku im ku 

mısraları vardır ve bu söyleyişe göre rubainin sonun
daki "ku .. sesleri türkçede sadece bir •tJı'den ibaret 
görünür. Fariside ise aynı "im ku•• !ar, "Hani? Ne 
oldu? Nereye gitti? .. gibi bu şiirin sonuna çok ya-
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kışan bir manayı seslendirir. Anlaşılır ki  Yahya Kemal, 
şiirin sesini muhafaza etmiş ve onu farsçadaki mana
sıyle anlamayı da erbabına bırakmıştır. 

Diğer taraftan Yahya Kemal bu çalışmalarını 
nesirle izah etmekle kalmamış, Hayyam. Rubaile
rini Türkçe Söyleyit hakkındaki bir dr rubai söy
liyerek : 

Hayyim'ı alıp tercüme et derlerse 
Öğrenmek içün tilib isen bir dertıe 
Derdim ki rubaisini nazınetmelisin 
Hayyim. onu türlôde nasıl söylerse 

diye, işin ehemmiyetini belirten bir ders vermekten 
kı·ndini alamamıştır. 

Yahya Kem.al'in bu rubaisi, Hayyam rubaileri 
üzerindeki çalışma zihniyetini t'n iyi belirten vesika
dır ve bütün bir hakikati bir rubai sanatı içinde hu
lasa t'tmişıir. 

* 

Yahya Kemal, Hayyam Rubailerini Türkçe 
Söyleyifl'eri , Hüseyin Dıinit nt'şri'nin ikinci tab'ını 
esas tutarak işlemiştir. (İstanbul 1 927) Hayyam ru
bailerinin Doğuda, Batıda çeşitli baskıları ve rubailer
de 'lÖyleyiş farkları vardır. Bunların Hayyam'a ait 

olanlariyle olmayanları arasında bir seçme yaparken 
şair : 

Hayyim'a mudf olan rubailerde 
Bir hayli küliahlar kantmıt görünür 
Kailleri gih cücedir gibi dev 
Cinlerle ilaahlar kantllilt görünür 

rubaiisini söyler. Bu rubailerin hangisi cinlerin, han� 
gisi ilahlarındır? Bu nokta şairi derin derin düşün
rür. Bu kitaba aynı rubailerin farsça asılları alınırken, 
nüsha farklarına bakılmamış, onun esas tuttuğu ki
taptaki rubailere ve onun imlasına sadık kalınmı�tır . 

• 
Yahya Kemal'in bu kitapta toplanan, Hay

yam'dan tercüme rubaileri iki türlüdür. Biri ve çoğu, 
söylenişi tamamlanmış rubailer ; bir kısmı da görü
nüşte tamam söylenmiş olmakla beraber, onun daha, 
güzel mısraların doğması için beklediği ve beklettiği 
rubailer. Biz o düşüncedeyiz ki şair eğer yaşasaydı, 
elimizde birçok mısraları defalarca değiştirilmiş ör
nekleri bulunan, telif, tercüme, diğer rubaileri gibi, 
onlara da bir son şekil vermek için, o dikkatli ve iti
nalı söyleyişe devam ederdi. 

Bununla beraber Rubailer kitabına, dört mısraı 
da söylenmiş, bütün rubaileri, kafiyelerinin son har
fleri sırasıyle almıştır. Şu sebeple ki onların artık 

kendisi tarafından bütünlenmesi mümkün değıldir. 
* 

Bu eserde şiirin bitmiş 
Bitmemiş Şiirler şiirleri kadar güzel 

ince ve millt duygu
larla dolu şiir tasarıları, yarım kalmış şiirleri, kıt'aları 
Rübaileri mısraları ve mısraların farklı şekilleri yer 
almıştır. Yahya Kemal'in son şeklini verebilmek için 
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beklettiği bu kanevelerde onun nasıl çalıştığı şiire 
varabilmek için nasıl "mukadder kelime" yi ku
lağına gelecek "nağme" yi beklediği görülüyor. 

Bu müsveddelerde şairin şiire nasıl adım adım 
yakla�tığı, manayı, bir mücevher gibi işlediği anla
şılıyor. Bir ressamın eskizlerini andıran bu yarım şiirler 
artık tamamlanamıyacağı için ııeşredilmiştir. 

Bu kitapda şairin destan şiirleri, a5k ve tefekkür 
şiirlrri tercüme ve nazireleri, başka şairlerin şiirlerin
de kendince yaptığı tashihlt'r, ve ithaflar, yarım kal
mış mısra' veya beyitler ht'p eskizler halindedir. 

Ayrıca şairin pek genç yaşında yazdığı İrtilra 
ve Malum.at, gazete ve mecmualarında neşrettiği 
Servet-i fünun tarzı şiirler de bu kitabın sonuna ek
lenmiştir. 

Karikatür 

Bitmemiş şiirler kitabına alınan mizah beyit
leri veya kıt'alar şairin bir başka cebhesini ortaya koy
maktadır. Yahya Kemal'in bu zekice nükteleri yakın 
d JStlarının hafızalarında hala yaşamaktadır. 2 

Yahya Keı:nal daha ço-
Nesir Eserleri cuk yaşındanberi de-

vamlı olarak yazı 
yazmak merakında idi. Bu yazılarının bazılarını muh
muhtelif gazete ve mecmualarda neşretti. Onun nesir
lerinin mühim bir kısmı siyasi, edebi, içtimai, fikir 
yazıları, bir kısmı sohbet, konferans, haurat, gibi da
ha serbest dü5ünce ve duygularının ifadesi olan ya
zıladır. 

Yahya Kemal Beyatl ı :  Bitmemİf tiirler, let. 
1 976. 
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Yahya Kemal roman da yazmak istemiş, hatta 
bir roman kanevesi de hazırlamıştır ama bu teşebbüsü 
-bilindiğine göre- fiile geçmemiştir. ( ı )  Kendi ifade
sine göre Yahya Kemal romanını önce şu düşünceyle 
yazmadı. 

" Ben şiirde muvaffak olduğumu sanıyorum ro
manda da şiirdeki kadar muvaffal olmam lazım. 
Bu ise kolay değildir" diyordu. 

Hikayelerine gelince : Onun nesir, bilhassa hikaye 

üslubu, şiirinden başkadır. Şiiri, nesirden tarnamiyie 
ayrı . bir söyleyiş kabul eden şair, manzumelerinde 
ne kadar som bir şiiriyet toplamışsa, nesirlerinde ve 

hikayelerinde o kadar nesrin ve hikayenin icabeı
tirdiği sade ve anlatıcı bir üslup kullanmıştır. 

Onun şiir mısralarının �ihirli ahC'ngi içinde eri
m.iş gibi, ancak hi•Hdilen, zengin duygu, düşünce, 
görgü, bilgi, sezgi, sosyal müşahede, zeki ve psikoloji, 
nesirlerinde ve bilhassa hikayelerinde daha çok göze 
çarpar halde ve daha tasrih edilmiş mahiyettedir. Hika
yelerinin tanıttığı insanlık dramı veya komedisi ise 
bir defa okumakla değil, tekrar tekrar okunduğu za
man, derinliğini daha iyi gösterir. 

Nnirleri, uslub ve eda bakımından şiirleri ka
dar akıcı ve ahenklidir. Yahya Kemal nesirlerinde 
de Türkçe'yi en temiz ve sağlam yapısı ile kullanmış 
gerek cümle yapısı, gerek kullandığı kelimelerin ahengi 
ve dolgun manası ile zengin bir ifade kud-
rdi göstermiştir. 

Konferansları, inandırıcı sohbetleri, tatlı 
ve samimi, f1kraları vecizdir. Yazılarının 
büyük bir kısmını teşkil !'den makaleleri 
ise zengin bir bilgi, kültür, doğru görüş, ve 
seziş unsurlarıyla örülmüştür. 

Yaşarken hiçbir şekilde neşretmediği ha
tırları ise, Yahya Kemal gibi bir insanın na�ıl 
yetiştiğini ,gösteren kıymetli vesikalardır. 2 

Neair Kitabları : 

Yahya Kemal'in Yahya Kemal Ea•
titüii tarafından yayımlanan, şiir kitap
larıyle anir, makale, tealdd, tedldk, 
deaeme, .eyillat ve la&tırit yazılarından meydana 
gelen est'rleri Yahya Kem&l KiiWy&tı adı altu d ı 
ve ı 3 kitapda toplanmıştır. Külliyat'ın neşredilmiş 
cserileri, intişar tarihleri sırasıyle, şunlardır : 

1) Adz İ•tanbul: 

İ•tanbul mevzuu, Yahya Kemal için tek bir 
şehir mevzuu ve İ•tanbul, sadece Bizans'dan aldığı
mı.z herhangi bir şehirden ibaret değildir. 

(Her Gece Benim•İn ) adını verdiii bu ro
man hakkında bakınız: 

Nihad S&mi Lnarh; Yahya Kemal Yatar· 
ken lıt 1 959, ı. 206-209. 

ıı Nihad Simi Banarlı; Yahya K.emal'ia Hatı· 
raları, lıt. 1 960 önıöz. 

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

Aziz İstanbul kitabın ın sahifeleri çrvrild ikçc 

ayan beyan görükceği gibı, bu şeh ir , Yalıya Kcmal'r

göre, bıitün türklüğün ' <" bütün turk vatanıııın b i r  
sembolü ,  bütün t ürk medcniyet inin bir özeti,  b i r  
muhassalasıd ır. 

Yahya Kemal'e güre Türklük, dirnya coğraf
yası üzerinde birçok vatanlara sahip olmuşt u r. Fakat 
onun fethet tiği ve vatan f'dindiği topraklarııı en mu
kaddesi bizım 1 0 1 ı 'den bu yana , Türk kanı y le İ slam 
imanının birleşmesirnkn doğan büvük kudrf'tle al
dığımız , alırken df' her köşesini  f'cdad kanıyle dt"ğer
lendirdiğimiz Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'
dir. M illiyct imiz bu soıı \'t' cn aziz vatan ın taşını top
rağını tıirkleştirt"rek on u . 9cıo yıl  içindi" tam bir ttirk 
vatanı haline koym ı ı�. hıı vatanın her kö�rsini türk
leştirmekle beraher, bilhassa İstanbul �··h rini özel 

bir ihtimamla işlem işt ir. 

İstanbul, yalnız lstaııhullıı lar tarafından d.-�il , 
büyük Osman l ı imparatorluğıı dt"vrinde, o mııazzam 
vatanın her köşesinden gekn türkler ve türkle�rnler 
tarafından bütün Türklüğün \'C Türkiyc·nin bir 
özet i halinde kurulmuş, Türk güzel sanatlarının , şehir 
ve mahalle dekorlarının, Eyüb gibi, Üsküdar gibi, 
birer ahiret bahçesi halinde işlenmiş serv i ler şrhir
lerinin, hasılı bütün türkçen iıı vr bütün ti irk medf'
niyetinin aziz emrği bu şdıirdc tC'planmı,t ır. 

Boiaziçi'nde Tarih 

Nitekim bu büyük Türk ve İstanbul şairi, burada 
belirtilmeye çalışılan İstanbul anlayışını, kendi ha
tıraları arasında şöyle anlatır : 

"Yıllar geçtikçe İ•tanbul, bana ..de cotraf
ya olarak değil, tirih olarak da çok derin gö
ründü Dü9ündüm ki: Türklük, lstanbul'u Ana
dolu'nun en tehni bir yerinde bini etmit olsay
dı, yine bir 9ihaser vücuda getirecekti. Halbuki 
bu binayı, İstanbul gibi, KurWı-1 Vusti'nın en 
t•' 9ah, en büyük ve güzel bir tehri olan Koe
t-taniyye'de kadim bir sur çerçevesi içinde 
intA etmi9 ve Kostantaniyye'yl tamanıiyle unut
turan Türk çizgilerle itliyerek bu 9ehri türk
leıdrmit ve muzaaf bir temsil kudreti gö•ter
nıitti. 
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Böyle düşünür ve İstanbul'u bu yolda idrike 
çalı9ırken bir de baktım ki İstanbul sadece 
padişahlar ve İstanbullular tarafından bina 
edilnıiş değildir : Vatanın dört bucağından, 
Konya'dan, Bursa'dan, Edirne'den, Sivas ve 
Tokat'dan, Erzurum'dan, Hicaz'dan, Bağdad'
dan ; Tunus, Tırablus, Cezayir gibi mağrib 
topraklarından ; buralara gidip gelen, yihut 
buralardan gelip İstanbul'da kalan, hurda yer
leıen nice müslüman türkler, kadınlan, ihti
yarlanyle ; el sanatları, môsıkileri, halk ve 
divan şiirleriyle ; şehir sokak, ev ve oda mi
nıirileriyle, hasılı vatanın ve tarihin her bu
cağıyle her asrın getirdikleri hünerler ve hitı
ralarla bu şehri, hep birden, bini etmişlerdir. 

O kadar ki İstanbul, bütün Türk tarihinin, 
Türk coğrafyasının �ir terkibi, hulasası, tecel
lisi olmuştur. 

Bu idrik, beni gün geçtikçe saırmaya ve 
İstanbul'a bağlama,._ başladı. Anladım ki ha
kiki vatan ve insanı mes'ud edecek tek yer, 
bütün vatanın rôhunu teşkil eden bu şehirdir. 

Artık sarıUıatle biliyordum ki vatan -sıl 
tecelli etmişse onu böyle anlamalıdır. , Meseli 
Koca Mustapaşa gibi bir semt, Buhiri'da, 
Semerkand'de bulunmaz. O sadece Türkiye'de 
ve Türk medeniyetinin muhassalası olan İstan
bul'da bulunur. 

Burada hatırlamak yerinde olur ki ben, 
İstanbul'a iit bu kaniatimle Türkiye'deki milli 
mimari'yi hulisa etmiş sayılırım. Hakikatte bu 
mimari, vatanın diğer tehirlerinde de böyledir. 
Bunun çok aziz bir delili tudur ki Rus,._ çok 
i•tediği halde Türkiye'deki bu milli tekevvünü 
devirememi9tir. Kazan, Kırını, Ortaasya türk
lüiünü 9iddetle sarsmış, fakat Türkiye Türk
lüp'nün mimarisi hepsinden üstün ve müte
kamil olduğu için bunu yıkamamıştır. Dem.ek 
ki Oğuz türklüp'nün özü ve tekamülü Türki
ye'dedir. ( ı )  

• 
Bu satırlar Yahya Kemal'in İstanbul sözüyle 

neyi ve neleri hulasa ettiğinin, bu isimde nasıl bütün 
Türkiye'yi ve türklüğü sembolleşmiş gördüğünün açık 
delilleridir. Bu sebeple İstanbul'u sevmek, Yahya 
Kem.al için, Türkiye'yi ve Türk tarihini sevmek ; 
Türkiye'yi ve tarihte Türk mizac ve medeniyetini 
anlamak demektir. 

Bu kitap herşeyden önce derin bir kültür, bir 
ilmi araştırma ve bir tefekkür eseridir. İçindeki yazı
ların umumi vasıfları bunlardır. Aynı eser, şairinin 
milli ve dini iman dünyasını, çok sevdiği Türk müs
lümanlığını bize, bizim vicdanımızın kuvvetli akis
leri halinde sunar. Kitaba isim olan Aziz İstanbul 
adı, şairin Bir Başka Tepeden şiirindeki : 

Bakınız: Nihad Sami Banarlı, Yahya ICemal'in 

Hatıraları• lat. 1 960, •· 50 • 52. 
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S.- dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul 
mısra'ından alınmıştır. 

Yahya Kemal'in tedkik, mak le, musahabe, 
hatıra ve nesirleri, onun kendi şiirlerinin hangi gör
gü, bilgi, duygu, düşünce ve tarih kaynaklarından sü
züıen değerlerle söylendiğini meydana koyan, bu şiir
lerin bir ne:.ri açıklamaları mahiyetinde, bu değerde 
yazılardır. 

• 
Bu kitapda kullanılan imla, Yahya Kemil'in, 

şiir kitapları için ısrarla istediği imlaya uygun ve müm
kün olduğu kadar fonetik bir imladır. Bu imla, türkçenin 
Yahya Kemal'in şiirinde ulaştığı en üstün seviyeyi, 
bu seviyenin bilhassa ses güzeWği'ni belirtme 
ve koruma g •yesindedir. Aynı imla ile, yarınki türk 
aydınları, türkçenin, bir zamanlar hangi ses imkan
larına ve ses güzelliklerine sahip bir dil olduğunu, 
hiç olmazsa bu kitaplarda bulacaklardır. 

2. Eğil Dağlar: 
Yahya Kemal'in İstiklil Harbi yıllarında 

yazdığı Milli Mücadele yazıları bu kitapda toplan
mıştır. 

Eğil Dağlar, İstiklal Harbi'nin, günü gününe 
yazılmış, en yakın tarihidir. 

Aynı kitap, Milli Mücadele'ye bilgi ve fikir 
yoluyla yapılmış bir vatan hizmetidir. 

Bu kitabın adını, daha 18g7 Harbi'nde, gönüllü 
Türk askeri koymuştu : Gi.zi Edhem Paşa ordula
rının, o Yunan bozgununda, Atina'ya doğru zaferle 
yürüyüşüne katılan bu asker, hızla aşdığı dağlarda : 

Eğil dağlar, eğil ü•tünden aşanı, 
Yeni tilim çıkmıt, varam, ahtam.. 

türküsünü söylüyordu. 

Eğil Dağlar, herşeyden çok, bu askere inanır. 

Onun faziletine güvenir. Yazarı, daha çocuk
luğunda duyduğu ve zevkine vardığı bu türküyü çok 
sever. Kitapdaki nesirlerinden birinin başlığı budur. 

Daha birkaç nesrinde de bu türkü, lezzetle tek
rarlanır 

Temeli böyle bir inanışa dayandığı için, Eğil 
Dağlar, daha yazıldığı yıllarda Milli Mücidele'nin 
inandırıcı bir desteği ve o yıllardaki Türk düşüncesi
nin bir zaferi olmuştur. 

• 
Ana Vatan'ın birçok bölgeleri düşman zulmünde 

kaldığı, ağır tarih günlerinde büyük bir his ve fikir 
adamı neler duyar, neler düşünür? Hadiseleri nasıl 
karşılar; milli kurtuluş'a nasıl inanır ve nasıl sarılır! 
Milli Mücadele'nin, daha ilk anlarından başlayarak. 
onun nasıl fikriyatını yapar? 
Avrupa'da yıllar yılı siyaset okumuş, tarih öğrenmiş ; 
komşu devletlerin ve büyük Avrupa'nın siyaset oyun
larını kavramış, milletleri içinden tanıyan bir Yahya 
Kem.al,i, Türk'ün İstiklil Harbi ne yolda, düşün
dürtir? O çılgın hengamede herşeyden çok Türk mil
liyetine, Türk halkının ve Türk ordusunun faziletine 
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güvenen büyük Şair, " bu harbin son zaferini bu 
fazilet kazanacaktır" inancına hangi sezgiyle varır. 
hangi bilgiyle ulaşır? 

Nice günler, kendi içi de en acı ihtimallerle bur
kulurken, tek teselliyi, kafasındaki muhakeme kud
retinde bulan böyle bir rüh, nıce gönüllerin şüpheyle, 
tereddüdle kıvrandığı o kara günlerde milletine na
sıl ümid ışığı tutar, ona cesarı-t vı- iman verir:' 

Bu kitapda fazılanlar bunlardır. 
* 

Yahya Kemal, İstiklal Harbi'nin lüzümuna 
daha ilk anında inanmıştı. Onun, mutlak bir zaferle 
neticeleneceğini de daha ilk anlarda söylüyordu. Onun 
yarattığı acı, tatlı savaş ve mukadderat cilvelerini 
milletine günü gününe haber veriyor ; bütün bu ölüm
kalım vak'alarının neden ve hangi mili, tarihi, askeri 
ve politik sebeplerle, milletiır.izin zaferiyle son bu
lacağını da derin bir bilgi, bir sezgi ve düşünce sentezi 
halinde aziz milletinin gönlüne ve idrakine sunuyt r Ju. 

Eğil Dağlar, İstiklal Harbi yıllarında, Türk 
milletinin ruhuna ve idrakine 5llnulan ve yalnız bir 
ümid ve temenni olmaktan çok üstün ve çok imanlı 
bir duygu ve düşünce kudretinin otantik kitabıdır. 

* 

Etil Dallar kitabında, yer yer, Anafartalar 
ve İstikül Harbi kahramanı Mustafa Kemal 
P..- için, yine savaş günlerinde yazılmış en, samimi 
vr. en riyasız hayranlık duyguları sıralanmıştır. Eğil 
Dağlar, Mustafa Kemal Pap'dan hemen her 
fırsatta milli tinuıal diye bahseder ; "Mustafa Ke
mal, bir ferci değil, bir timsüdir ;." cümle5ini 
her fırsatta tekrarlar: 

"Milli hareket, bir sene içinde Mustafa Ke
mal'i milletin timsali olarak yarattı. Bir sene 
içinde bütüiı sütü tem.iz Türkler o timsalin 
etrıifmda bir kide oldular." (S. 32) 

"Yun•nhlar, İzmir'e çıktıklan gün, çok 
bed-mesttiler, o gün, o feci gün, İstanbul'dan 
Samsan'• bir adamm gittilini farkedemediler. 
Her feyln bittiğini zıumetilderi o gün her 9ey 
ha9hyordu ; o adaınm neden sonra ismini öğ
rendiler. Şimdi de rü'yilanna giriyor. Ywuua
hlar, bu ismi ve bu adam'ı ,Kartaca "Kadim 
Caton" u Dllllıl müebbeden hatırladıy- öyle 
hatırlayacaklardır !" (S. 1 18) 

Sözlerini daha İstiklal Harbi'nin ikinci yılında 
Yahya Kemal yazmıştır ve bu sözler, şimdi Etil 
Dallar kitabındadır. 

Yahya Kemal'e göre Atatürk. Türk milletinin 
bir milli kahraman'da tecelli etmiş rUhu, benliği, 
büyük kudreti ve kısaca, Türk milletinin kendi şah
siyetidir. 

Nitekim : -t 
Daha İ•tldAI Harbi bitmem�, büyük zafer 

kazanılmamıştır. Sadece Birinci İnönü, İkinci ınonu 
ve Sakarya savaşlan tarihe yazılmıştır. Mwıtafa Kemal 
Pqa, henüz İzmir'de değil fakat Mannara'dadır. 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Buna rağmen cephl'lerde tam bir durgunluk 
vardır. 

Beklemekten yorulmuş, tı-la�lı ve sabırsız ruhları 
hatta ümi<lsizliğe clüşürı-n, acı , büvük hir ses.�izlik, 
aımosf<"ri sarmıştır. 

Üç yıl süren harbin an, t at lı, türlü ürperişleriylı
yıpranmı�, bunalmış gönülleri, şimdi koro halindt", 
hep aynı suali soruyor. Bunlar "İstiklal Muhare
besi'ni , geçmi� muharebelerimizden biri zanneden
lerdir." vı- : " Çok uzun sürdü ! Daha bitmevecı-k mi ?" 
diyorlar. 

Yahya Kemal, 1 9  Haziran 192� de buna cevap 
veriyor. Bu cevap, büyük şairin esasen iki yıldan beri 
aynı soruya verdiği iman ve güven cevaplarının ancak 
bir tanesidir ve başlığı, şu vezinli cümledir :  

Arslan gerilir de öyle adar ! 

Yahya Kemal'in bu yazısında, ayrıca �öyle 
cümlelı;r vardır: 

"Mirliva Mustafa Kemal Pata, İzmir faciası 
günü bir yeis cümudiyesi kesilen payitahtın ortru ından 
geçmiş, tek başına, Babıali merdivenlerinden çıkmış, 
orada facianın sadmesiyle benzi sarı nazırlar görmüş. 
Ellerini nevmidane uğuşturarak : "Ne yapalım? Ne 
yapalım ?" diyen o ricale, kısa bir cevap olarak : "Va
zifenizi yapınız !" demiş. 

Oradan ayrılmış, kendi vazifesinin başına geçmek 
üzere, doğru rıhtıma gitmiş. Bir karadeniz vapuru
na binmiş, anne Anadolu' nun bir sahiline çıkmıştı. 

Mirliva Mustafa Kemal Pap'nın arkasında 
o gün yegane kuvvet, İstanbul'un, Anadolu ve Rumeli 
şehirlerinin meydanlarında matem, mitingi halinde 
toplanmış, hazin, perişan, biçare, mazlum bir halktı. 

Üç sene sonra bugün, Mütir Mustafa Kemal 
Pata İzmit'dedir. O hazin, perişan, nevhager mtaem 
kalabalıkları bugün onun arkasında, Kars'dan Eski
şehir'e kadar, bükülmek bilmeyen iki demir bazlı 
gibi gerilmiş ordulardır ; Bugün eğer o üç sene evvelki 
facia gününün nazırlarından biri lzmit'e gitse ve o 
gün kısa bir cevap olarak: "Vazifenizi yapınız !" 
demiş olan genç Türk serdarına şimdi onun ne yap
tığını sorsa, o "Vazifemi yapırorum !" der ve bu vazi
fenin ne olduğunu anlatır: 

Bu vazife t.tkW uirunda her fedakarlığa mu
kabil mücadeledir." 

" Bu üç senelik cidalin manasını kürsülerden nu
tuklar, ° milli hareketin merkezinden beyannameler 
binlerce defa if;\de ettiler. 

İfade ettiler ki bu harb bir fütuhat harbi 
değil, bir politika harbi değil, bir ittifak harbi değil, 
yalnız ve yalnız bir l•tiklü harbi'dir, ve Türk va
tanının .  istiklali hasıl olacağı gün hitam bulur." 

"Sulhü bekleyenler sabırsızdırlar, fakat istiklali 
bekleyenler değildirler, ümidvardırlar. Sulhü bek
leyenler, milli hareketi, muvaffakiyetlerinin hatırı 
için istiklal bekleyenler bilakis, muk•ddes vazlfe'yi 
gören bir hareket olduğu için severler ; sulbü bekle-
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yenlerin nazarında milli hareketin başkumandanı 
ve bütün kumandan.lan talihin, istiklali bekleyenle
rin nazarında bilakis mukadde• vazif'e'nin timsa
lidirler. 

Hasılı, her nasıl olursa olsun, sulhü bekleyenler: 
" Milli ordu hala taarruz etmiyecek mi ? Etmiyecekse ! . ." 
gibi zehirden daha öldürücü fikirler söyliyebilirler. 
Fakat istiklal'i b<"kleyenler, Kars'da, Birinci ve İkinci 
İnönü'nde, İzmit'de, Sakarya'da bütün milli muzaf
feriyetlerimizde yanılmadıkları gibi bu defa da yanıl
mıyorlar, idrak ediyorlar ki : 

Arslan gerilir de öyle atlar 
ve öyle muzaffer olur." 

• 
Yahya K emal'in o halecanlı yıllarda Türk mil

letine verdiği bu müjde, onun verdiği müjdelerin ilki 
değildir. O. daha harbin ilk anlarından başlayarak, 
aziz milletine, bir gün beklenen zaferin kazanılacağı 
müjdesini vermiştir. Yahya Kemal, bu m iyi haber
leri verirken, neye dayanmıştır? Hangi büyük haki
kate inanmıştır ? Ne düşünmüş ve bu kadar doğru 
bir düşünceye hangi, bilgi, sezgi ve muhakeme kud
retiyle varmıştır? 

Engin bir tarih düşüncesi, bir milletlerarası mü
nasebetler bilgisi ve büyük bir tefekkür kabiliyeti, 
bir vatan şiirini nasıl milli görüş ve düşüncelerin en 
rioğrusuna ulaştırır? 

Eğil Dailar kitabında işte bu soruların cevabı 
toplanıyor. 

• 
Yahya Kemal'in bu yazıları, 1 92 1  - 1922 ve 

1924 yıllarında, beri, Tevbid-i Efkir, Hildmiy
yet-1 MIWy.ye gazeteleriyle Dergüı mecmuasında 
çıkmıştır. 

Bilhassa 1921  - 1922 yıllarında öyle aylar olmuş
tur ki Yahya Kemal, bu aylarda ya beri ya da 
Tevhid· i Efkar gazetesine her gün bir makale veya 
başmakale yazmıştır. Onun bu yazıları, savaş günle
rindeki acı veya ümid verici hadiselerin milli ruhta 
uyandırdığı duygu, düşünce ve heyecanın en canlı 
aynasıdır. Bu tarihlerde İstanbul Darülfünununda 
müderris olan Yahya Kemal, bu yazıların bazılarına, 
imd yerine iki yıldız kovuyordu. ( ı )  

3.  sıya.ı ve Edebi Portreler : 
Bu eser bizim edebi ve içtimai hayatımızda mü

him yerleri olan 20 Türk edibi ve siyasisi hakkında 
Yahya Kemal'in düşüncelerini ihtiva etmektedir. 

Eaki Talim .... Terbi1e Reiaimia. AJ'ln Kadri 
Yörükoğlu'nun •erdiii bilsire söre Yahya Kemal. bu 
1ualanlll• sautecle eöyle1ip 1azclınyordu. Aynı yıl
larda Yahya Kemal'le birlikte• beri sautesi'nde milli 
da.& yualan J'az&D• deierli hukuk Profeeörü. 1a
J'ID MHmmer Ra,id Sevig'in anlatbia- söre iae 
tiir, makalelerini biuat yasıyor, fakat çok pç 1a
u1or, birçok yelerini karalaJ'lp tekrar yuayor •• 
müayeddelerini, titiz •• a1abi bir kalemin buhranlı 
çi•sileri halinde •eriyordu. 

�feıin kısmı vr dyazısı fotokopileri ile birliktr. 1 68 
sahi(e tutarındaki - büyük husmiyeti olan - bu 
eseri Yahya Kemal v"fatından sonra ne5redilmrlc. 
ü7ere yazmıştır. 

Yahya Kemal, başta Abdülhak HAmid, Tevfik 
Fiknt, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif', Halide 
Edib gibi, büyük şair, edib ve mütefekkirlerimiz ol
mak üzere, son asır Türk edebiyatının bazı mühim 
simaları hakkındaki görüş, duyuş, düşünü5 ve tenkid
lerini. bu simalara ait edebi hatıralar halinde yazmış 
fakat neşretmemi5tir. 

Tıpkı bunun gibi başta, Ali Kemal, Mizancı 
Murad Bey, yine Ziya Gökalp, Yu&uf Akçura, 
eski Bahriye Nazın Cemal Pat• ve e<ıki Maliye Nazırı 
Cavid Bey olmak üzere, son asır siyasi hayatımızda 
mühim rol oynam15 bazı fikir adamları ; devlet adam
ları ve gazrteciler hakkındaki görüş, duyuş ve düşü
nüşlerini de aynı şekilde yazmış fakat bunları da neş
retmiştir. 

Bu yazıların mühim bir kısmı, 20 sahife, 30 sahife 
tutarında, uzun ve etraflı yazılardır. Bazıları da maa
lesef, ara sahifeleri veya son yaprakları eksik olarak, 
yani, kaybolmuş, ziyan olmuş bir şekilde elimize geç
miştir. Bununla beraber, Siyasi ve Edebi Portreler, 
bu ele geçen kısımlariyle bile, fikir ve edebiyat tari
himiz için zevkli ve kıymetli vesikalardır. 

Bütün bunları böyle uzun uzun yaZL5lar ve sonra 
neşretmeyişler, şüphesiz, çok manalıdır. Hiçbir zaman 
ne siyasi, ne edebi polemique yapmak, bu yolda, 
münakaşalara girmek ; fikri, edebi ve siyasi tutum
larını tenkid ettiği kimselerin kendileri veya taraf
darları tarafından yapılacak hücumlara hedef olmak 
Yahya Kemal'in aklından bile geçirmek istemediği, 
onca, tatsız hareketlerdir. Büyük şairin tabiati ve zih
niyeti böyle mevzularda mes'ele yaratmak gibi hasis 
duguların çok üstündedir. 

Yahya Kemal, bütün hayatınca, Portreler 
kitabının 1 37. sahifesinde görüleceği gibi, eski Bah
riye Nazırı Cemal Pap'ya _ (siyasi takibata uğradığı 
bir günde ve bir hürriyetsizlik ıztırabı içinde) söyle
diA"i şu gaye uğrunda çalışmış, hatta onun için ya
şamıştır : 

- ZitlAUnizl te'mla ederün ld ben vata· 
mmı idare etmeie harla detlllzn. V•ıtannn•n 
bat- ıeçirihnek tekllftne m&m k•lMm bile, 
ba ,ereli uhdeme almaktaa bdnk&f ederim. 

Yeryüzünde yegiae lhtiri•ım, mllletimla 
U.Anında, l•tedltim gibi, birkaç numrime vU
cWla getirmektir. 

Yahya K.em.ı, bilindiği gibi, bu asil ihtirasında 
bütün varlığıyle muvaffak olmuş şiirimizdir. 

Fakat büyük bir fikir adamının, çok sevdiği va
tanın ve milletinin mukaddcritında rol oynamış 
insanlar hakkındaki görüş, duyuJ ve düşüncelerinide 
büsbütün gizli bırakması mümkün değildir. İşte 
Yahya Kemal, Slyial ve Edebi Portreler kitabın
daki bu bahisleri bunun için yazmış, ancak, yazdık-
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!arını millet efkarına haber vermek için herhangi bir 
sabırsızlık göstermemiştir. ( 1 )  

Yahya Kemal, Siyisi ve Edebi Portreler'inde, 
hemen her şahıs hakkında, bize göre en doğru'yu 
söylemiştir. Tanıttığı karakterleri usta bir ressam kud
retiyle çizmiştir; tenkidleri, kısa fakat Nef"i'nin veya 
Boileau'nun satire mısraları gibi, keskindir. Böyk 
tenkidler için gösterdiği sebepler tamamiyle doğrudur. 

Bir misal olarak, Yahya Kemal, çok sevdiği 
takdir ettiği, daima hürmetle andığı Ziyi Gökalp'in ,  

siyasi şahsiyetlere karşı zaafları hakkında şunları söy
ler: "Ziya Bey, Enver'i (Enver Paşa'yı) en sert 
bir müslünıan taassubu ile seviyordu. Ne Sa
rıkamıt, ne Arabistan cephesinin turfası, ne 
Irak bozgunlukları, ne iate ve ibtikir rezilet· 
leri biç bir fey, Ziya Bey'i bu imanında sars
mamıttı.'' 

Şiir'i söyleyiş ve anlayışta, bir gün Ziya Gökalp'i 
Tevfik Fikret'le karşılaştırmak icap edince de her 
ikisi hakkında söyledikleri şunlardı : 

Tevfik Fikret, tilrimiziıı alafraııgaya doğru 
bir isti.kamet alacağı zamanda gelmit, göre
ceği iti görmq, eserini de tahsıyetini de Türk 
edeb.iyituıa müebbeclen haketmitti• Yanın ya• 
malak Fransızca tlir anlayıfına, eski tlirimizi 
çok basit bir mi.lumatla bilmesine rağmen, 
it batına geçer geçmez tilrimizde gözleri ka
m&ftıran bir yenilik bafanverdi.'' 

"Ziya Gökalp, tllrin ne olduğunu Avrupa 
felsefesinin bütün ıtıklariyle iyi bildiği halde, 
bizim hece'li, aruz'lu tilrbnizl Fi.kret'den çok 
daha iyi anladığı halde ... (tilrde) ne kendi bir 
yenilik VÜclİda setirebildi, De de tilmizlerinin 
bir tey yapmasını te'min edebildi.'' (Çünkü) 

"Tevfik Fikret tilrbnizln içindeydi. Ziya Gök
alp dışında )'Rf&yan bir ilimdi. Bu fark bura• 
dan geliyor.'' 

İstiklal Harbi yıllarındaki "İstiklalimizi siyasec 
yoluyla mı, harp yolu ile mi kazanmalıyız?" müna
kaşası, askeri bir zaferle neticelendiği zaırum, yıllarca, 
İleri'ye yazdığı makalelerle, savaş yolunu müdafaa 
eden Yahya · Kemal'in eski Maliye Nazırı Civid 
Bey'in yüzüne karşı ve o günlerin atmosferi içinde 
söylediği sözler de şunlardı : 

"Sizin o zaman bir sulh ictibidımz vardı, 
siyislliğini betenmedijiniz Mustafa Kemal'in 
de bir ictllıicb vardı, o da selimetin barbde 
olduğunu iddia ediyordu. Sizin icdidınız yan• 
bt ve onun ictibadı doğru çıktı ;  sizin icdbl
duuzı tikip ve tatbik etseydik, esir ve majliib 
bir millet olurduk, Mwıtafa Kemal'in icdbAdım 
dldp ve tatbik ettiğimiz için hem müstakil 
hem de muzaffer bir millet olarak itin içinden 
çıktık. o :ı::ımmnld lc:t:UıAdınız yanlıftı, serma
yenin taksimi hususiunda lctibAdımz yine yan
bt çıktı, !cdb&dı cWmA yanlıt çıkan vatandat-

Yahya Kemal adana kurulan Enstitü, bu :Ya· 
sıları toplamıt ve kit:ap biline koymuftur. 

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

lar mücrim sayılmazlar, lakin iktidara (da) 
geçmezler." 

Bütün bunlardan çıkan mühim netice şudur ki 
Siyisi ve Edebi Portreler'de göze çarpan en bariz 
vasıf, Yahya Kenıal'in büyük ve sağlam milJiyet
çiliğidir. Bu milliyetçilik derin bir kültüre ve çeşitli 
Avrupa milliyetçiliklerinin tenkik ve muka yesesin
den doğmuş, geniş bir tefekküre dayanır. Türk mil
letinin milliyetçiliği neye dayanmalı, nasıl ve ne öl
çüde olmalıdır ? Sualine böyle bir kültür ve tefekkürle 
cevap veren bu milliyetçilik, Önun için çok sağlam ve 
kuvvetlidir. 

Bu milliyetçilik, ağırbaşlı ,  bilgili ve şuurlu bir 
Türkçülük'tür. Türkçülük şuüru ve Türkçülük te
fekkürü, bu kitabı okuyanlarca çok yerde ve çok açık 
görülecektir. Şairin diğer kitaplarının da bütünlen
m�iyle anlaşılacaktır ki edebiyatımızda vatan coğrafya
sıyle ve bu coğrafya üzerindeki tarihle hal-hamur 
olarak meydana gelmiş büyük bir nıilli tekevvün 
hadisesini, Türk milletine her zaman rehber olacak, 
olgun bir sistem dahilinde duyup düşünen ilk şair 
Yahya Kemal'dir. 

Yahya Kemal, yaşadığı yılların hiçbir fırtınasıyle 
sarsılmayan böyle bir milliyet anlayışıyle, Türk'ün 
mizacına, tarihine ve inanışına uygun her fikir, sanat 
ve cemiyet bereketini ; her milli politikayı candan tak
dir etmiş, beğenmiş ve ı.evmiştir. Buna mukabil aynı 
milli çizgilere aykırı düşünmeğe başlayan veya öyle 
hareket eden kimseleri de hatta en sevdiği insanlar 
da olsalar, affetmemiştir. Bu hatıraları da onların fa
ziletlerini övüp hatalarını affetmeyen bir anlayışla 
yazmıştır. 

Kısaca, Kendi Gök Kubbemiz'den, � İs
tanbul'dan ve Eğil Dailar kitabından sonra Siyisi 
ve Edebi Portreler de tam manasıyle milli bir duyuş 
ve düşünüş eseridir. 

4. Siyılsi Hikayeler: 

Yahya Kemal, ilerde neşretmeği düşündüğü hi
kayelerini Siyisi hikayeler adı ile ve $U ba1lıklar 
altında toplamıştır. 

Şem'i Molla 
Bir Gözdenin Gafled, 
Atıf Efendi'nin Cslubu, 
Riif Efendi'nin Katli, 

Bu hikayelerden Şem'i Molla evvelce Haziran, 
1 952 tarihli Hayat Mecm6ası'nda çıkmıştır. Bir 
Gözde'nin Gafleti de yine Temmuz, 1952 tarihli 
Hayat Mecmuisı'ndadır. Yahya Kemal'in kendi 
listesinde görülen Atıf Efendi'nin Cslubu, hikaye
lerin hangisinin adı olacaktı ? Veya, bu yazılmamt,, 
veya yazılmış da kaybolmuş bir hikaye midir? Bunu bi
lemiyoruz. Listede görülen Raif Efendi'nin Katli'n
den başka, Dimad Mebmed Pap, Vehbi Efendi 
adlı hikayelerle, Mebmed Ali Bey'in Dütliacesl, 
Beya&ıd'cla Bir Yaa Levbaaı ve diğer bitmemi�, 
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siyasi hikaye ve romanların elimize geçen pasajları 
l ıep bu kitapda toplanmış bulunuyor ( ı ) . 

Yahya Kemal'de hikaye unsuru, diğer yazı
larında, makıile ve denemelerinde hatta şiirlerinde 
ek vardır. " Benim kitabım da vak'a denecek bir şey 
yoktur, fa.kat ben şu iddiadayım ki fikir de bir vak'
adır."' diyen Gustave Flaubert'in lıu ifadesi, Yahya 
Kemal'in yazıları hatta şiiri için de doğrudur. İyi 
bir dikkat, onun hemen her mısraında �iirleşmiş bir 
hayat vak'ası görür. Marifet, bu mısralardaki büyük 
hadise'yi görüp duyabilm<'ktedir. 

Bizce, Şair'in Siyasi Hikayeler'i  ancak böyle 
bir görüşün ışığı altında okunduğu zaman daha derin 
ve manalıdır. 

Siyasi Hikayeler'in hemen hepsinde, gerçi, Os
manlı tarihinden alınm•ş bir saray çerçevesi anla
tılır. Onun vak'aları, onu� tipleri, onun şahısları üze
rinde durulur. O devrin içtimai hadiselerine ışık tu
tulur. Ancak, hakikatte bu, Osmanlı olsun, olmasın, 
hatta saray olsun, olmasın, bütün devlet idarelerinde 
ve hükumet çevrelerinde görülen ezeli ve ebedi bir 
hayatm hikayesidir. 

Yahya Kemal, Siyasi Hikiyeler'ini Sultan Ab
dülaziz'e Dair Bir Musahabe isimli hikayesinin baş 
tarafında anlattığı görüş içinde yazmıştır : Mevzuu 
üzerinde "matbu kitaplardan başka elyazmalan
na kadar görmediği nüsha yoktur. Hatta esef 
olunur ki tarihteki meziyeti yalnız iyi okumak 
ve iyi anlamaktır. (Yani, tarihi yazmak. ) Frenk 
tarihçilerinde görülen esaslı meziyet : Hadise
lerin asıl sebeplerini buluncaya kadar derine 
gitmek, iğreti rivayetlerden kaçmak, en sağ
lam vesikalara inanmak, ötedenberi edinilmiş 
fikirleri, bir doğru vesika görünce, bir tarafa 
atmak, indi düşünüşlere bağlanmamak • • •  " onun 
tarih görüş ve anlatışlarında olduğu kadar, hikaye
lerinde de sadık kaldığı anJayL�tır. 

Yine aynı yazıdaki : "Sohbetleri hep sıyası 
bahisler etrafındaydı. Bu bahisler uzak ve yakın 
tarihtendi ; pek nadir olarak zanıinenin ahva
line dokunurdu. Şu kadar var ki geçmişteki 
vak'alan tefsir ederken, zamana göre bir netice 
çıkıyor gibi bir şey hissedilirdi." cümleleri d e  
onun kendi Siyasi Hikayeler'inin diğer bir tarifi 
gibidir. 

�air, bu Musihabe'deki hikayesinin kahramanı 
Kadri Bey' in şahsiyetinde kendi tarih görüş ve an
layışını, bu arada bir tarih kihiyesi mahiyetindeki 
Siyasi Hik&yeler'ini nasıl bir zihniyetle yazdığını 
belirtmiş olur. 

5. Edebiyata Di.ir: Bu kitaptaki yazıların da, 
bir kısmı gazete ve mecmualarda neşredilmiş maka
lelerinden, bir kısmı da el yazısı ile kalan müsvedde
lerden toplanmıştır. Kitabın tertibinde bir mevzu 
birliği gözönünde tutularak : Şiir, Eski Edebiyat, 
Türkçe'ye dair, Vezinler ve Kafiyeler, Memlleket-

Kitabın hazırlanıtı için bk. Y. Kemal Siya•İ 
hikayeler, lat. 1968 tanıtma yazıaı, 
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ten bahseden Edebiyat, Tenkid, Tiyatro, Mülakat 
ve Bitmemiş makaleler şeklinde sıralanmıştır. 

Türk ve Batı edebiyatı üzerinde, daima sağlam 
aydınlık görüşl<'r ortaya koyan büyük edibin bu ki
tabı, onun şahsiyetini belirten fikir ve düşüncelerini 
aydınlatan yazılarla doludur. 

Bilgi tefekkür, tı-crübe ile hem <lı- yalnız kendi 
milletinin değil, milktlerin hayatından ve san'atın
dan edinilmiş tecrübelerle, ve komışma san'atının 
bütün incelikleriyle, yaptığı sohbetler \'atan sathına 
yayılmıştı ; Yahya Kemal ba�ta en büyük sevgilisi �iir 
olmak üzere san'atı herhangi bir ideologi'ye alet et
meden, bütün varlığı ile \'atanı ve milleti, milletinin 
dili hakkındaki asil ve yüksek düşüncelerini şiire, na
sihat vadisine dökmeden halis şiir gibi halis bir 
sevgi ve hıilis bir felsefe ile işlediği gibi ayni mev
zulardaki düşüncelerini bir takım ilim ve fikir mü
sahabcleri halinde yazardı, fakat bunlann mühim 
bir kısmını -bazı sebeblerle-(")  yayınlamazdı işte bu 
kitapda bu sohbetler ebedileştirilmiştir. 

Edebiyata Dair kitabı, fikir ve edebiyat adam
larının, üzerinde uzun uzun duracakları ve içinde, 
edebiyatımızın nice loş hatta karanlık cihetlerine ışık 
tutan yazılar bulacakları kitaptır. Kitabın, ilk büyük 
kısmını, her mısramı def'alarla inbikten geçirircesine 
işleyen ; şiire inanmış bir şairin, şiir hakkındaki gö
rüşleri, bilgileri ve fikirleri teşkil ediyor. 

Şiir nasıl okunur? bahsinden başlayarak, herbiri 
kendi mevzuunda çok mühim bu yazılar içinde Yahya 
Kemal'in şiirde müddei kabul etmeyen görüşü, 
ayrıca ehemmiyetlidir. Çünkü şair, mizacı itibarıyle 
o kadar milli'dir ki, okuyanlar, onun, şiirde nıilliyet
çi olduğu vehmine kapılırlar. Aslında Yahyıi Ke
mal, büyük bir milliyetçidir. Fakat şiirde tuttuğu 
yol milliyetçilik değil, ondan daha kıymetli bir hal 
olan milli oluş'dur. Yine bu milli oluş'dur ki ona, 
içinde bulunduğumuz asırda, herkesten çok, bizim 
şiirimizi söyletmiştir. 

Eski şiiri.n en büyük şairi Fuzıili'nin : "Munta
zam şiir söylemek, okuyamn :ı.evkine hürmet 
etmektir.,, inancı gibi, Yahya Kemal de bizim, 
şiirde de ordu millet hususıyeti gösterdiğimize dik
kat etmiş ve ecdadımızın şiir söyleyişde sadık kaldığı 
inzıbit'a, o şiirdeki zarifet kadar .hayranlık duy
muştur. 

Kitabın, eski ve yeni edebiyata dair; memleket 
edebiyatına dair ; vezinleri.", kafiyelere dair ; romana, 
tiyatroya, tenkide dair, bütün bahisleri kıymetli ol
makla beraber, bilhassa Türkçeyt< Dair söyledik
lerinde, şairin hem Türkçe sevgisini hem de Türkçe
nin kendi öz güzelliğini ifade eden derin hakikatler 
vardır. Bunlar, gerçek Türkçeyi sevenlerin dilinde, 
unutulmaz cümleler olacaktır. 

Şairin kendi nesir Türkçesi de büyük bir hızla 
sadeleşip güzelleşmiştir. 

Yahya Kemal'in bu yazıları niçin yayınla
madıiı hakkında Edebiyata Dair kitabının tanıtma 
ya�ıı•ına bakılmalıdır, 



Okuyanlar, onun eski yazılariyle yeni . yazılan 
arasındaki sadeleşme farkını çok açık gört>ceklerdir. 

6. Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi 
Hatıralarım: : 

Bu eser bir insan nasıl hangi şartlarla Yahya 
Kem&l olabilir, sorusunun cevabıdır. Yahya Kemal'iıı 
şahsiyetinin teşekkülü çevresi, devrindeki mühim ha
diseler, bunlara şairin bakış tarzı hakkında, geniş 
bilgi. edinebileceğimiz bu eser dört bölüm halinde 
toplanmıştır. 

ı .  Çocukluğum ve gençliğim, 2. Edebi Hatı
ralar, 3. Siyasi Hatıralar, 4. Jön Türklere dair, ki
tabın sonuna Yahya Kemal'in el yazısının fotckopi
ler konulmuştur. 

Yahya Kemal hatıralarını yazmıştı fakat hayatta 
iken neşredilmesini güzel bulmuyordu. Çünkü : 

"Hatırat yazmak kimin hatırından geçme
mittir? Bu nev'-i edebiyata kim- kendini 
ehil görmemittir? İsmi üstiiDde olduğu için, 
bütün edebi nevilerin en ziyade ferdi olam 
bu olduğu için, hiç 9üphesiz ki en fazla 
sahtekarhp ve yalancılığa müsaid olam yİ• 
ne budur. (Kidı ola davacı vü muhzir ola 
şahid) meselesi bu nevi'de hükümfermi
dır. Lildn tabiatin ne kadar garib bir kanu
nu vardır. "Hatırat" kadar az iDandıran 
nevi'de yok gibidir. Jean- Jacques Rous
�eau gibi, hatiratıDı kendi aleyhinde ya• 
zan bir muharrire kariler derhal inanır 
da, kendini temiz güzide gösterene inan· 
ınaz.'' diyor. 

görülüyor ki Y.ahya Kemal kendi hatıralarına ka11ı 
derin bir hassasiyet göstermiştir. Hatıra edebiyatın
da laübalilikten hoşlanmayan Yahya Kemal, hatıra 
yazarının okuyucuya saygı göstermesini, bu savgıyı 
da herşeyi doğru yazmak, edebli yazmak suretiyl"° 
ortaya koymak ister. 

Büyük şairin hıltıra yazmak için duyduğu "te
did arzu" ya ve hatıralannın mühim bir kısmını )"l�
mış olmasına rağmen onları bizzat neşretmeyişi, her 
harfiyle doğru söylediği ve doğru yazdığı bu hatı
ralara gösterilecek en ufak bir itimadsızlık karşısın
da duyacağı kırılışa tahammülünün güçlüğünü bil
mcsindedni. 

Bu sebcbledir ki anlatarak yazdırdığı hatıralar, 
da olduğu gibi bizzat yazdığı hatıralarda da onun 
asırlar boyunca doğru olmak ve asırlar karşısında 
doğru kalmak şeklind�ki tArih anlayışının, kendi ha
tıralarına tatbik edilmİi ifadeleridir. , 

A. Çocukluğum, Gençliğim : Bu kısımda şil.
irin aile muhiti yaşadığı şehirler şahsiyeti ve yetişmesi 
üzerine müessir olan hadiseler ve şahıslar yer almış
tır. Bu hadiseler de şil.irin milli ve dini duygularının 
nasıl filizlendiği görülür. 
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İlk gençlik çağları, İstanbul'a gdi�i fikir ve ede
biyat dünya�ıyla daha yakından alakalanışı şairin 
hayatında ve tekamülünde rolü olan şahıslar, bu sı
ralardaki memleket fikriyatı -Yahya Kem:ıl'in süzge
çinden gcçerd • bu kısımda yer almıştır. 

B. Edebi Hatıralar ; ba�lığı altındaki kısım 
ise şiirin edebiyat ve şiir anlayışının nasıl geliştiğini 
na�ıl sağlam temellere dayandığını gösteren yazılar
dan teşekkül etmiştir. 

C. Siyasi Hatıralar ; bölümü ise şu satırlarla 
ba�lar ki : 

"Siyasi fikirlerle ilk kulak dolgwıluğurn, 
ı 897'de Selanik'de oldu. O zaman 1 3  ya
tıma daha yeni giriyordum. Selıinik tehri, 
Teselya'ya kot- ordularımızm si.lalı t•· 
kırtıları ile dolu idi ; Anadolu tarafmdan 
esmiş bir türküniiD mısra'ı 

Eğil dağlar eğil üstiiDden atam .•• 
Hududa kalkan asker tirenlerinin vagonla
rından ve sokaklardan tafıyordu • • • • • • • • •  
Babam ve arkadatlan hepsi muzafferiyet 
havasıyle dolu, kahkahalarla konutuyor
lardı. Bazı sözlerine kulak kabarttıkça, 
o vakte kadar ititnıediğim ve anlamadı
ğım 9eyler öğreniyordum. Paditah aleyhin
de 9eyler söyllyorJardı, Paris'te olduğu an
latılan bir Murad Bey'dea hayranlıkla balı
&ediyorlardı ; muzafferiyet havası ile mest 
olan bu adamlar, padi9aha, hükumete kartı 
Adeta hınçlı idiler. Orduları ilerlerken 
memlekette harb itinden başka bir itin de 
döndüğünü hissettim.'' 

Daha sonraki yıllarda onu memleket meseleleri 
ile yakından ve büyük bir içlilikle meşgul görürüz, 
bu hatıralarda büyük harb içi ve sonu Türkiye'si
nin ıstırabları, başarısızlıkları yaşanmış tetkik ve ten
ki<l edilmiştir 

D. JönTürkler; Yahya Kemal içinde yaşadığı 
bu devreyi bütün hususiyetleri ve teferruatıyle iş
lemiş, şahıs, şahıs tenk.id etmiş ve memleketin hay.a 
tında ve fikriyatındaki acı neticeleri, görgülerine dııya
narak pek isabetli tenkidler yapmıştır. 

Kitabın en son kısmında ise bir roman ba5langıcı 
vardır ki bu da Yahya Kemal'in Pari-ıteki hayatının 
belki de bir başlangıcıdır. 

Hatıralar kitabı, Yahya Kemal'in has.�asiyetini 
vefasını, memleket sevgisini ; ülkeyi fetlakelere sürük
leyen yanlış hareketlerin, şairin ruhunda yarattığı fır
tınaları en tatlı bir hatıra üslubiylc oryata koymak
tadır. 

7. Tarih Musahabl;leri : Bu kitabı teşkil eden 
yazıların birkaçı, vaktiyle gazetede neşredilmiş ma
kalelerdir; mühim bir kısmı da şairin evrakı ara�ın
da bulunan notlardan derlenmiş sohbet ve fikir ya
zılandır. (Yazık ki bu notların ekserisi yarım kal
mıştır.) 
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Yahya Kemal'ı- görı- ; "Bir milliyetçi kendi 
milletinin tarihine meftundur." Tarih yaşanılan 
devrin çerçevesi içinde teşekkül eder, bu çer
çeve içinde insan bir çok şeyleri sever, birçok 
reylerin olmasını ister bazılarını da sevmez, 
zaman yürüdükçe çerçeve değişir, iyi bir tarihçi 
yaşanılan devri gelecek nesillere en doğru ve iyi 
bir şekilde aksettirir. "Yaşanmış maziye kanş
nıış zaman içinde güzellikler de vardır, çirkin
likler de. O çirkinlikler gözümüze bugün güzel 
görünebilir mi? Demek ki tarih yekpare gö
rülecek topyekUıı sevilecek, yahud da nefret 
edilecek bir şey değildir. Bilıikis tetkik ve mu· 
hakeme edilecek bir manzaradır." 

Bu tarzda düşünen Yahya Kemal'iıı tarih anla-
yışı,  evvela sağlam vesikalara dayanmaktadır. 

Bir yazısında : "Bundan otuz sene evvel, tarih 
ilminde, Fustel de Coulan�<'S bir sözü tekrar 
eder dururdu: 

· 

Bir kağıd parçanız var nıı? 
Bu büyük tarih üstadı kendisine fikirlerin
den bahseden talebesine tarihe dair fikir· 
)erden asla anlamadığını, anlamak isteme
diğini işaret eder gibi başını sallar, vesi
kadan başka bir şeye inanmıunak lsrariyle: 
- Bir kağıd parçası var mı? dermiş. 

Fakat Yahya Kemal bununla yetinmez, bu doğru 
vesikalardan hareket etmekle beraber hadiselerin se
beblerini araştırmak, tahlil etmek had;selerin geçtiği 
şartları göz ününde tutmak n(·ticeler çıkarmak lazım
.geldiğini dtişünürdi.i ki, a.�ı! Tarih Şuuru bu olma
lıydı. Böyle bir tarih anlayışı içinde yetişmiş olan 
şair, kendi hatıralarında da böyle vesika bırakmayı 
isterdi. ı 6 Mart başlıklı vazısında: 

" ı 6 Mart'ın hususiyeti nedir? Bunu •İyisi 
bir müverrihten ziyade ruh ve his hadise
lerini asırlara in'ikas ettirebilen bir ro
mancı anlatmahdır ki iyi anlaşılabilsin. 
ı 6 Mart günü ondan evvelki günleri, ondan 
sonraki günleri ,kafanıın ve hayatımın bütün 
alakasıyla, İstanbul'da hissetmiş olduğum 
için tahattur ve t.asvir etnıeğe çalışacağını. 
Belki bu kiğıd parçası bir gün bizim za
manımızı öğrenmek isteyen bir kimsenin 
eline düşer ve hususi bir vesika olur. 

Yahya Kemal bir müverrih değil, ancak tarih'e 
nasıl bakı!.1.1ası iizım geldiğini çok iyi kavramış tarih 
şuuruna ermiş bir yazardır. 

Bu kitabı teşkil eden yazılar, işte bu ışık altında 
yazılmıştır. ( ı \  

8. Makaleler ve Mektı b'.ar: Yahya Kemal'in 
�airliği yanında Türkçe'ye bir musiki ahengi ile ta
sarruf eden nesir yazıları, onun müstesna bir fikir ada

ııı.ı;!-

Yazık ki bu yazıların çoğu yarım kalmıttır. 
Yahya Kemal Enatitüaüne intikal eden evrak arasın· 
dan toplanabilen bu yazıların belki Uerdtı parçalan 
da bulunabilere�tir. 
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mı derin bir düşünce ve felsefe sahibi bir içtimaiyatçı 
olarak da da tanımamızı sağlayacaktır. 

Kısaca Makileler ve Mektuplar, ismi altın
da toplanan kitabında mektup ve makalelerinden 
başka, hatıralar, sohbetler, hitabe ve konferanslar da 
yer almıştır. Kitab dört başlık altında toplanmıştır. 
Birinci kısmı teşkil eden İspanya Hatıralan Yahya 
Kemal bir kısmını mektup olarak yazdığı bu hatıra
larda İspanya'nın coğrafi ve içtimai hususiyetlerin
den başka tarih ve mitol�jisinden de bahsetmiş bu
ralarda bulunduğu zamanlara ait hatıralarını duygu 
ve düşüncelerini de yazmıştır. 

Elyazısı müsveddelerden toplanan bu ikinci kı
sımda çok çeşitli fikir yazıları fıkralar,, sohbetler ve 
bazı şahsiyetlere dair düşünceler yer almıştır. (2) 
Bu müs\·eddeler arasındaki dil ve edebiyata dair 
olan yazıları edebiyat dünyamız için rehber ola
cak fikir ve mukayese yazılarıdır. 

Mektubları nesir bakımından da bir "edebi ne�ir" 
özelliği taşıyan bu mektublar onun muhiti yaşadığı 
çevre ile münasebetleri, milli içtimai problerimiz 
hakkında düşünceleri ve fikirleri varclır ki bu müna
sd:ıetle bu eserde yer almıştır. 

Makaleler : Muhtelif gazete ve mecmualarda 
neşredilmiş olan bu makalelerde değişik mevzularda 
yazıları toplanmıştır. Onun seri makaleleri daha ziyade 
Peyam ve Peyanı-ı Edebi 'de bazı başlıklar altında 
yayınlanmıştır. Bunlardan Cidaller ve hasb-ı hal
ler sütundaki yazılar kendi milletimizin içtimai prob
lemlerini ihtiva etmektcdit. Ayni gazetenin Hadi
sat•ı Edebiyye sutununda çıkan yazıları ise Türk 
Edebiyatı hakkında bilgi ve fikirler ve karşılaştırma
lardır. 

Çamlar Altıncla Müsahebe sutunlarında ise 
muhavere tarzında olan felsefi düşünceler edebi 
nesir uslubiyle yazılmıştır. 

HaJdmiyyet-Milliye gazetesindeki yazıları ise 
tamamiyle politik ve aktuel mevzulardadır. Kitabın 
sonunda yeralan hitabet ve konferanslarıyla Yahya 
Kemal'in milletinin ruhuna hitabeden hareket yara
tan bir hatib olduğunu görüyoruz. 

Bütün bu nesir kitabları ; yakın zamana kadar 
büyük bir şiir olarak tanınan Yahya Kemal'in ayni 
zamanda büyük bir ilim ve fikir adamı olduğunu, 
Ttirkiyenin mazisi kadar hali ve geleceği hakkında, 
sağlam esaslara dayanan vatancı ve milliyetçi görüş
leriyle Tanzinıat'tan beri ileri sürülen vatancılık 
ve milliyetçilik fikirlerinin en doğrularını söylediğini 
gösteriyor ve ona edebiyatımızda şairliğı yanında 
büyük bır nesir üstadı hakkını da veriyor. 

Yahya Kemal in şiirlerinden bazıları başka dil
·11ere de çevrilmiştir, bunlardan ; 

Bu yazılann da yazık ki çoğu yanm kalmıt 
belki de yAzıhp kaybolmu9 nya batka ellere ıreç
mittir. 
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İran şaırı K. Recevi Yahya Kemal'in Rindlerin 
ölümü şiirini Yahya Kemal müzesine hediye etmiştir, 

resimde bu tören görülü�or. 

Yeni Türk nesrinde 
m.istik Temayüller ve 

Yakup l\adri 
Karaosmanoğlu 
(1889 - 1974) 

Yakub Kadri, yeni 
Türk edebiyatında bir 
roman san'atkarı sıfatiy
le tanınmaktadır. Ede
biyatımızın birinci sınıf 
romancıları arasında bu
lunmakla beraber Yakub 

Kadri, hakikatte, yeni Türk edebiyatına varlık-

Yakup Kadri Kara0Jmanoil11 
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Rindlerin ölümü tiirini K. Recevi 
tarafında yazılan Farsca mebıi 

lar ötesi bir duygu ve düşünce aleminden esrarlı te
rennümler getiren bir artistik nesir san'atkıirı'dır ; 
ve bir bakımdan Fecr-i ad nesline, Servet-i Fünun 
devrinden miras kalan san'atkıirane nesir, hatta 
mensur şür tarzının Meşrutiyet yıllarındaki en 
kuvvetli mümessili sayılır. Cumhuriyet yıllarında ise, 
ayni muharrir daha ziyade hemen hemen böyle bir 
nesir anlayışiyle bir takım cemiyet romanları yaz-

mayı tecrübe etmiştir. 
Yakub Kadri, Manisa'nın 

Hayatı Karaosmanoğulları aile-
sinden Abdülkadir Bey'in 

oğludur. Kahirede doğmuş ve ilk 
çocukluk yıllarını Mısır 'da geçirmıştır. 
İlk tahsilini, yedi yaşında iken geldiği Ma
nisada, orta tahsilini İzmir idadisinde yap
mış, bir müddet de, tekrar ailesiyle be
raber döndüğü Kahirede, Fransız Frerler 
mektebinde okumuştur. 

İstanbul'a 1908 yıllarında gelmiş ve 
ı gog'da Fecr-i ati san'atkarlariyle birlıkte 
Servet-i Fünun mecmuasında edebi neşri
yatta bulunmuştur. Edebi zevki ve edebi
yata hevesi daha çocukluk yaşlarında baş
layan; annesinin kendisine tanıttığı ve oku
duğu hikaye kitaplarından, babasının zengin 
kütüphanesinden yine çocukluk yaşlarında 
faydalanan; ve yıllar geçtikçe türkçede 
Ekrem., Hamid, Mehmed Celil gibi Tan
zimat san'atkarlarını, fransızcada Bourget, 
Flobert, Maupasant, Daudet gibi tanın� 
mış Fransız romancılarını okuyan ve tanı
yan san'atkar, daha ilk yazılarından itiba
ren Türk edebiyatında dikkati çekmeğe baş
lamıştır. Bilhassa İstimdad isimli bir men
sı'.lresiyle dikkati çeken Yakub Kadri, Ser
vet-i Fünundan başka, muhtelif gazete ve 
mecmualarda yazılar neşretmiş, müterake 
yıllarında_ İkdam. gazetesinin ba�muharrirliğini 
yapmış, siyasi edebi neşriyatta bulunmuş, 
J>ersih mecmuası neşriyatına iştirak et
miftir. 
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ı 92 1 'de Kurtuluş Sa yaşının en zorlu gLi.ıılcriııde 
Ankara'ya çağırıldı. Kurtuluş hareketlerini içinden 
görmek ve liderleriyle tanışmak fırsatını buldu. İkinci 
Büyük Millet Meclisine Mardin mebusu olarak girdi. 
Bu sırada Cumhuriyet Ha.kiıniyet-i Milliyye gazete
lerinde ve Türk Yurdu dergisinde sürekli olarak fıkra 
ve makaleler yazdı, daha sonra Manisa millet vekili ola
rak çalıştı. 1 932 yılında dört arkadaşıyla·beraber Kad
ro mecmuasını çıkardı. 1934'den sonra da hariciyeye 
intisab etti. Tiran elçiliği, Prag orta elçiliği, Lahey 
elçiliği gibi vazifelerde bulundu. 1955 yılında emek
liye ayrıldı. 

Yakub Kadri daha sonra Kurucu Meclis üyeli
ği'ne getirildi. ı 960 - ı 96 ı seçimlerinde Manisa Me
busu olarak meclise girdi. 

Edebi Şahsiyeti 
ve 

Eserleri 

Son asır Türk ede
biyatının en kudretli 
artistik nesir san'at
karı, Yakub Kadri'
dir. Gerçi Yakub Kad

nnın lisanı, mesela Refik Halid türkçesinde olduğu 
gibi, temel malzemesini ana dilimizin en güzel konu
şulduğu yurd ve ev - aile türkçesinden almış değildir. 
Bu nesirler san'atkarın şüphesiz pek geç tanıdığı ve 
Anadoluda Oğuz türkçesinin ilk mucizelerinden olan 
klasik ve ebedi Dede Korkutlisanı arasında hiç bir 
münasebet yoktur. Yakub Kadrinin neHi mesela İs
timdad isimli mensur hitabe ile, Servet-i Fünun nesr 
inin daha hareketli bir devamı olarak başlamış ; sonra, 
bilhassa Kitab-ı mukaddes tercümesinin gerek üs-
10.b, gerek ruh bakımından kuvvetli tesirleriyle geli
şerek iş!enmış, işlendikçe güzelleşmiş ve �an'atkarının 
kendi mistik ruhundan kopan kıymetlerle süslenerek, 
zevkli, musıkili ve çok kere maverai bir alemden 
sesleniyormuş gibi, tılsımlı bir san'at lisanı halini al-
ınıştır. 

Böylelikle san'atçarın Erenlerin bağından isimli 
eserinde nemalanarak, Okun ucundan terennümle
rinde en olgun sesini bulan Yakub Kadri nesri bu
gün edebi kıymeti aşılmak şöyle dursun, henüz ken
disine yetişilcmemiş hususi bir nesir mümessili ola
rak ayrı bir hazla okunmaktadır. Bununla beraber 
K.itab-ı Mukaddes Tercünıesi'nin tekamülünden 
ziyade Dede Korkut dilinin Türk münevverlerince 
işlenmesinden bam başka bir nesirde gizlenmiş bulun
duğundan, Yeni Türk nesircilerinin Yakub Kadri'ye 
müridlik etmeyişlerini hayretle karşılamak için hiç 
bir ciddi sebeb yoktur. 

Fakat bu kuvvetli uslüb, mistik ve artistik bir nesir 
olmakla yetinmeyip te bir gazete makalesi, bir hikaye 
bir roman haline geldiği zaman Yakub Kadri'niıı 
eserleri en az nesirlerindeki güzelliği aratan bir tad 
eksikliği ile güzel fakat kifayetsizdir. Kendini okuyu
cularında, ancak romanda da uslüb yapmağa kalk
tığı sahifelerde hatırlatır. Buna mukabil, bilhassa realist 
romanın icabettirdiği sade ve tabii söyleyişlerinde, 
adeta istediği zevki duymadan yazan bir yazarın, 

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

Luııu ol>Ltyucuları;ıa d a  sc:;Jin;;ı, 1.iı"dyct:;İz ve istek.sİ.l 
bir ifadesi vardır. 

Y akup Kadri Karaosmanoğlu 

* 

Yakub Kadri'nin en orjinal mahsulleri olan ar
tistik nesirleri Erenlerin Bağından ve Okun Ucun
dan isimli iki seri halinde yayınlanmıştır. İlk basım
ları eski harflerle yapılan Erenlerin Bağından, 
daha sonra 194o'da yazarın Okun Ucundan serisi 
ve diğer nesirleri ile birlikte ve yine Okun Ucun
dan adı altında yayınlanmıştır. Bu kitabları teşkil 
eden nesir parçalarında çok kere san'atkarm kuvvetli 
kültürü ve zengin fikir hamleleriyle deruni bir lirizm 
adeta musikili bir söyleyiş vardır. 

Yazarın yine ilk eserleri arasında bulunan küçük 
ve büyük hikayeleri, hikayeden çok, mistik ve artis
tik bir neı.ir kıvamını taşıyan Rahmet ile san'atkarın 
Mısırda geçen çocukluk hatıralarından intibalarla da  
süslenen Bir Serencam adlı kitabla.rında toplan
mıştır. 

Bir serencam, bilhassa ilk intişarında güzel kar
şılanan, yarı 'romantik bir uzun hikayedir. Bu ese
rin ilk tab'ına Yakub Kadrinin ilk nesirleri arasın
da bulunan İstinıdad, Bahara dair bir hitabe, 
Yıldızların bikesliği gibi parçalar da ilave edil
miş bulunuyordu. Bugün bu nesirler, Okun ucun
dan 'a alınmış ; Bir seı·encam ise Rahınet'le ve mu
harririn _ diğer ilk hikayeleriyle birlikte 1943'te tek
rar yayınlanmıştır. Onun yine kendi tabiriyle "Şarklı 
gözüyle Avrupa" nın bir görünüşü halinde yazı
lan ve bir seyahat edeJ;ıiyatı çeşnişi de veren Alp 
dağlarından isimli mensO.releri ile "Garblı gö-
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züyle Şarkın kaba taslak bir tablosu" halinde ya
zılmak istenilen Miss Chaffrln'in albümü adlı mek
tupları, yine Alp dağlarından adı altında ve 1942'de 
Bir arada neşrolunmuştur. Muharririn İkdam ga
zetesinde neşrettiği Milli mücadele makaleleri ise 
1 929 ve ı 93o'da iki cild halinde ve Ergenekon adlı 
kitaplarda toplanmıştır. 

Fakat Yakub Kadrinin, bugün edebiyat alemin
de en çok tanınan ve okunan eserleri romanlarıdır. 
San'atkarın ilk romanı, belki hala en güzel romanı 
olan Kiralık konak'tır. Bu eserde, Osmanlı İmpa
ratorluğunun Tanzimattan umumi harp yıllarına 
kadar süren yıkılış çağlarına ait milli - içtimai buh
ranların bir geçit resmi yapılmış gibidir. Daha son
raki romanları, her biri bir seri halinde, yirminci 
asır tarihimizin bir başka safhasını ve bir başka 
devrini kuvetle yaşatan Hüküm gecesi, Sodoın ve 
Ganıore, Yaban ve Ankara, birbirlerine yakın kıy
mette, başarılı romanlardır. Onun Bir sürgün isimli 
diğer bir romanı, Jön Türklerin Paristeki hayatını 
ve Avrupa medeniyetinin bazı geri, hatta bayağı 
cephelerir.i tanıtan bir özellik taşım�ktadır. Ancak 
bu eserleri ören roman dilinin türkçenin kazançla
rından biri olduğunu söylemek güçtür. San'atkarın 
bu romanlarına bolca serptiği fransızca kelimelerin, 
onun lisanına yadırgatıcı bir çeşni verdiğini söyle
mek, bu lisanın fantastik bir cephesini belirtmek 
bakımından kaçınılmaz bir zarurettir. Fakat Yakub 
Kadrinin çok hareket yapmış, iki romanı, biri 1922 
de neşrettiği Nur baba, diğeri 1932 de basılan Ya
ban, onun, üzerinde ısrarla durulması gereken en 
dikkate değer eserindendir. 

San'atkar, Nur baba isimli romanında, milli ve 
tarihi bir Türk müessesesi olan Bektaşi tekkesi'nin, 
Türk medeniyeti tarihine yedi asır süresince yaptı
ğı büyük hizmetleri asla dikkate almıyarak; bu tek
kenin yalnız son çağlarındaki bazı bozuk taraflarını 
Bektil.şiliğin kendisi zannedercesine bu teşekkülü şid
detle hırpalamıştır. 

Türk milletinin serbest düşünceye ve ya
ratıcı tefekküre olan tarihi meylini, medresenin, 
hatta yüksek zümre tasavvufunun otoritesine rağ
men, asırlarca, milli bir tefekkür sistemi halinde 
müesseseleştirerek yaşatan Bektaşi tekkesi, Türk 
dilini, Türk musıkisini, milli nazım şekillerimizi, 
milli veznimizi velhasıl, tarihi ve an'anevi Türk zev
kini ve Türk zekasını kendi hareketli bünyesinde 
nemalandırarak zamanımıza kadar ulaştıran bu ha
rika teşekkül; daha kuruluşunun ilk çağlarında ka
dıııı, erkeği, san'atı ve serbest düşünceyi en me
deni bir anlayışla bir araya toplayan bu ileri cemi
yet; şerefli mazisi akla getirilmeden; yalnız son çağ
lardaki cismani aşk ve ihtiras sahnelerine bakılarak, 
bu eserde insafsızca örselenmiştir. Nur Baba, Bck
til.şiliğin ancak kötü taraflarını belirten bu kuvvetli 
roman, adeta bir "münevver taassubu" ile yazıl
llll§ bu canlı eser, hikaye san'atı bakımından güzel, 
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fakat asıl Bektaşiliğin ne olduğunu bilenler için iç 
ezici ve üzücü bir kitaptır. 

Yakub Kadri, bazı nesirlerinde pirim diye an
dığı; san'at ve tefekkürüne hayran olduğu Yunus 
Eınre'nin de ilk mensupları arasında bulunduğu bu 
tarihi müesseseyi, öyle görülüyor ki, bir parça da 
bilmiyerek hırpalamıştır. Böylelikle Nur Baba, hiç 
bir içtimai teşekkülün, tarihi incelenmeksizin, bir 
roman mevzuu yapılamıyacaığını göstermek bakı
mından, dikkate değer bir kitapdır. 

Muharririn, yine böyle üzücü tarafları bulunan 
fakat yine roman san'atı bakımından çok kuvvetli 
bir ikinci eseri de Yaban'dır. Yaban, birinci dünya 
harbinde sağ kolunu kaybettiği için hemen bütün 
cemiyete, hatta bütün hayata küsmüş, isteksiz ve 
hedefsiz bir İnsan gözüyle görülen Türk köylüsü• 

nün roınanı'dır. Garip bir tesadüftür ki Türkiye
deki köylü - şehirli anlaşmazlığının temelleri de 
Anadoluda Bektaşi tekkesinin temelleri gibi XI -
XIII üncü asırlarda atılmıştır. Bu anlaşmazlığın 
iktisadi, içtimai, din, dil, velhasıl tarih bakımın
dan sayısız sebepleri vardır. Bu sebepler iyi araş
tırılırsa, bu tarihi talihsizliğin kabahatini ne köy
lüye, ne de hatta şehirliye yüklemek kolaydır. Ya
ban ise, böyle bir maziyi araştırmaya lüzum görmek
sizin köylüye adeta fena gözle bakan bir roman ol
muştur. 

Yaban, esas itibariyle ciddi bir yaramıza do
kunan ve dokunduğu için hayırlı bir iş gören ro
manlarımızdandır. Fakat bu yaraya dokunuş, o ka
dar sert, öylesine hoyratça olmuştur ki, okuyan, is
teı: istemez, muharririn Türk köylüsüne karşı bir 
hayli zalim davrandığını düşünmek zorunda kalır. 

Bu eserde vahşi denilebilecek kadar iptidai, in
sani hayat şartlarından, İnsan zevk ve duyguların
dan uzak, bilhassa şehirliye karşı düşmanlık his
leriyle dolu bir köylünün hayatı vardır. 

Bu ; eşekler, mandalar, keçiler, tavuklar arasın
da, onların her türlü pislikleri içinde yaşanan bir 
hayattır. Köylü, yaşamaya devam etmek için yan
larına gelen İstanbulluya y a b a n  adını verir; ona 
yaklaşmaktan çekinir. 

Yalıan'ın görüşüne göre, köylünün hiç bir güzel 
hareketi yoktur. Hiçbir şeyi, hatla birbirlerini sevmez
ler. Düğünleri İptidai, zurnaları çatlak, davulları 
gürültülüdür. Erkekleri şahsi menfaatlerini düşünür ve 
menfaatlerinin, lıirbirini sevip, tutup, yükseltmek
te olduğunu bilmez. Kadınları çok kirlidir ve fena 
kokarlar. 
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zaman, İstiklal Savaşı'nın yapıldığı, yurdumu
zun birçok güzel parçalarının düşman eline geçtiği, 
zailin bir zamandır. Fakat istila nedir görmemiş olan 
bu Orta Anadolu köylüsüne Yaban, düşmanın bir 
felaket olduğunu anlatamaz. Köylü İstiklal Sava
şı'na katılmak, düşmana karşı koymak istemez. As
kerlikten kaçar ve asker kaçaklarını bağrında barın
dırmaktan çekinmez. Yunanlılar yaklaşırlar, bu za
vallı köyü alır, orada çapul yapar, yağma yapar, 
mala, namusa, cana pervasızca, hatta eğlenerek kı
yarlar. İnsanları diri diri yakmaya kadar varırlar. 
Fakat müthiş düşman istilası bile köylüyü Yaban'a 
yaklaştırmaz. Felaketi önceden haber veren, felake
tin birçok m .ddi, manevi acılarına onlarla birlikte 
katlanan bu adama o ortalıktan silinip, kaybclduk
tan sonra da yine Y a b a n  derler. 

Bütün bunlar ne dereceye kadar doğrudur ; yazar 
Orta Anadolu'nun meçhul bir köyü için dahi olsa, 
neden köylüye karşı bu derece zalim bir dil kullan
mış, neden onda beğenilecek, sevilecek bir taraf bu· 
lamamıştır? Bu, bizim köyümüz müdür? Ziya Gökalp'
ın Bedii Türkçülük yazısında Mihailof'la birlikte 
övdüğü ince ve yaratıcı Türk köylüsü ile, Yaban'daki 
köylü arasında ne münasebet var? 

Gerçi köylüyü bu derece sefil ve iğrenç bulan 
adam, yine köylünün - bizce - pek haklı olarak 
yaban dediği, bir ruh hastası, zayıf ve mütereddi 
bir mahlUk, bir yarım münevverdir. Bu adam, el-
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bette köylünün ıyı cephelerini de görebilecek bir 
karakter değildir. Fakat vaziyet böyle olunca 
Türk köylüsünü · böyle menfi . bir adamın gözle
riyle gorup, o kadar insafsızca hırpalamakta ne 
mana kalır? Yine Yaban'ın bize tarif ve tasvir et
tiği köylü, Orta Anadolunun bağrı yanık toprakla
rında kavrulup kalmış bir tek köyün halkıdır. Fa
kat Yaban'ı okuyan yabancılar ve hatta bir çok şe
hir insanları diğer bir çok köylerimizin de böyle 
olmadığını bu eserin neresinden anlayabileceklerdiı ? 

Öyle gprülüyor ki bu eserin kudretli san'atkarı 
bizim zayıf kalmış taraflarımızı milli ve marazi bir 
infialle karşılayan, o kadar ki hiddetini ancak bizi 
hırpalamak suretiyle yenebilen duygularla doludur. 
San'atkarın, bu eserinde yaban'a değil fakat hakiki 
Türk münevverine : 

"Anadolu balkmm bir ruhu vardı, nüfuz 
cdernedin. Bir kafası vardı, aydınlatarnadın. Bir 
vücudu vardı, besliyernedin. Üstünde yaşadığı 
bir toprak vardı, işletemedin. Onu behirniyetin, 
cehlin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. 
O ,  katı toprakla kuru göğün arasında bir yaba
ni ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya ha
sada gelınişsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin?" 

diye yanık yanık haykırışları, bu samimi duygula
rın kuvvetli delilidir. Ayni muharririn Alp dağla
rından Ahmed Haşirn'e seslenen bir yazısında; 
Ey Türk şairi ! Senin taş attığın yer ise hiç dal
galanmayan ve hiç ses vernıiyen karanlık ve 
ıssız bir boşluktur. deyişinde de böyle marazi bir 
söyleyiş vardır. Çünkü san'atkara göre, şairlerin taş 
attıkları su, milletlerindeki arnrne ruhu'dur. Ve Ya
kub Kadri düşünmemiştir ki pınar başlarında çama
şır yıkayan kadınları, tarlalarda çalışan gençleri, yav
rularına ninni söyliyen anneleri ağzından şiir incisi 
manilerin eksildiği görülmiyen, doğuştan şair ruh
lu Türk milletinin amme ruhu asla karanlık ve ıs
sız bir boşluk olamaz. O ruh, halkın ise Yunus'ları, 
Karacaoğlan'ları o yetiştirmiştir. Münevverlerin ise, 
Ahmed Haşirn'e büyük şair ve bizzat Yakub Kad
ri'ye büyük romancı demek cömerdliğini gösteren 
kimseler, bu Türk münevverleridir. 

Denilebilir ki Yakub Kadri, milli mevzularda 
asabiyete kapılmadığı, görüş ve tahassüslerini milli 
infiallerle birleştirmediği zamanlarda daha kudretli 
bir san'atkardır. Bu san'atkarın Ahmed Haşim için 
hazırladığı yine Ahmed Haşirn isimli monografi, o 
büyük şairin bir çok özelliklerini kuvvetle tanıtan, 
zengin bir eserdir ( 1 934). Atatürk için yazdığı daha 
güzel ve daha cazib bir monografi de 1 946'da inti
şar etmiştir. Muharririn Milli mücadele yılla
rındaki makalelerinden sonra, Üçüncü Ergenekon 
ismini verdiği Milli savaş hikayeleri ise onun 1 947 
de yayınlanan bir eseridir. Ayni eserde, san'at
karın karışık hikayeler diye adlandırdığı daha baş
ka hikayeleri de bulunmaktadır. 
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Yakub Kadri, Cumhur dönemininiyet Anka
ra.dan itibaren tarihi tablosunu tamamlayan I. Pa
noroma ve il. Panoroma isimli eserlerini 1 953 -
1 954 yıllarında bitirdi ; emekliye ayrıldıktan son
ra da Zoraki Diplomat ( 1955), Hep O Şarkı ( 1 956), 
Anamın kitabı ( 1 957), Vatan Yolunda ( 1 958) 
gibı e.•erlerini, ve daha sonra gene hatıra türündeki 
Politikada 45 yd isimli eserini de ( 1968)'de yayın
lad •• 

ile anılmaya değer bir yazı ve san'at dili yarat
maya muvaffak olan, ü s  t a  d bir san'atkar da Refik 
Hilid'dir. 

Her halde edebiyat tarihimiz Yakub Kadri için 
kuvvecli bir hikaye ve roman muharriri demekten 
çekınmiyecek, fakat onu, bizzat tesis ettiği şiir dolu 
mensur terennümleriyle daha ziyade kudretli bir 
sanatkar payesiyle hatırlıyacaktır. 

Refik Halid 

Karay 
1 88 8 - 1 965 

Yirminci asır Türkiye türkçesini 
büyük bir zevkle ve ustalıkla kul
lanıp güzelleştirerek; Türk nesir 
ve hikaye lisanında -onbeşinci asır 
şairi Ali Şir Nevai �ibi - kendi adı 

Refik Halid Karay 

' . #' 
r 

Refik Halid'in gençlik yıllan 

Refik Halid (Karay) Mudumu'da Karakayış 
oğullan diye anılan eski bir aileye mensup
tur. Babası, bu ailenin torunlarından ve İs
tanbul'da maliye baş veznedarı Mehı:ned Halid 
Bey'dir. Refik Halid, İstanbulda doğmuş, ço
cukluğunun yazlarını babasının Erenköyündeki 
köşkünde, kışlarını Beyazıd ve Şehzadebaşı 
semtlerinde geçirmiştir. Refik Halid, güzel türk, 
çesini, Kırım Hanları neslinden olan annesin
den, ev ve mahallerindeki İstanbul ve J.ile._ 
lisanından öğrenmiştir. İlk tashilini. Vezneci
lerde Şemsü'l Maarif'te ve Göztepedeki Taş 
Mektep'te yapmış, daha sonra Galatasaray 
Sultanisinde okumuştur. Galatasarayda Sulta
niyi bitirmeden ayrılmış ve imtihanla Hukuk 
mektebine girerek, iki yıl Mekteb-i Hukuk'a 
devam etmiştir. Bu arada önce, stajiyer ola
rak, maliyede kalem memurluğu yapmış, Meş
rutiyetin ilanı üzerine ise hem Hukuku, hem 
Maliyeyi bırakarak gazetecilik mesleğine atıl
mıştır. Servet-i Fünun'da, Tercümi.n-ı ha
kikat'ta çalışmış, bizzat Son Havadis i�imli, 

. ömürsür bir gazete çıkarmış 1 909'da Fecr-i iti 
teşekkülüne iştirak etmiştir. 

Onun ilk şöhreti Kalem isimli mizah mec
muasına Kirpi imzasiyle yazdığı yazılarladır. 
San'atkarın bütün hayat ve hüviyetinde büyük 
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bir rol oynayan zeki ve kuvvetli bir ,,muhalefet ruhu", 
onun bu çeşit yazılarının başlıca gıdası olmuştur. 
Refik Halid, bu çeşit yazıları yüzünden evvela İtti
hadcılar tarafından Sinob'a sürülmüş, oradan Ço
ruma nakledilmiş, bu menfa hayatının bir kısmını da 
"eski Ankara" da ve Bilecikte geçirmiştir. San'at
karın Bilecikten İstanbula gönderdiği, Türk edebi
yatının ilk ve hakiki memleket hikayeleri, edebi
yat aleminde hakli bir takdir görmüş ; bu yazılar, 
onun İstanbula dönebilmesi üzerinde de mühim 
bir rol oynamıştır. Refik Halid Yeni Mecmua'cla 
hikayeler neşretmiş, mütareke yıllarında ise daha 
geniş ölçüde siyasi hayata atılarak Sabah gazetesinde 
başmakale yazmış, Hürriyet ve İ tilaf fırkasına ya
zılmış ve Ali Kemal'in başmuharrirliğini yaptığı 
Peyim-ı Sabah'da Nakş-ı ber-ab başlıklı, mizahi
satirik yazılar neşretmiştir. Nihayet Aydede isimli 
bir mizah mecmuası da çıkararak, bu mecmuada 
kuvvetli bir mizah edebiyatı tesisine muvaffak ol
muştur. Bir aralık İstanbul hükumetinin posta -
telgraf müdürlüğünü de yapan Refik Halid ; Türki
yenin birinci dünya savaşından sonra düşürüldüğü 
elim vaziyeti Anadoluda bir istiklal savaşı ile dü
zeltmek istiyen millet iradesine ve milli kuvvetlere 
mukabil, ayni işi - şüphesiz çok zayıf ve uysal bir 
görüşle - sulh yoluyla halletmek çaresini araştıran 
ve bu yüzden Anadoluya dirsek çeviren İstanbul si
yasi mahfillerine mensup görüldüğü ve filhakika 
Anadoluyu darıltacak mahiyette siyasi - mizahi ya
zılar neşretmiş bulunduğu için, Ankara Büyük Mil
let Meclisi hükumetinin hazırladığı meşhur Yüz el
lilikler listesine ithal edilmiştir. 

Refik Halid, bu sefer memleket dışar.ısına çık
mak zorunda kalmış ve hayatının bu en büyük men
fasını Türkiyeye en yakın bir yerde, Suriyede 
geçirmiştir. sonraki yıl larda çıkan umumi af kanunu 
ile tekrar ana yurda kavuşan değerli edip, bir müd
det de Akşam gazetesinde çalı�m:ştır. 

Refik Halid.. her şey
den önce, Türkiye 

Edebi Şahsiyeti türkçesinin edebiyat 
dilimizde yerli, milli 
ve zevkli bir kıvam 

kazanması yolunda gerçek hizmeti dokunmuş bir 
nesir ve hikaye san'atkarıdır. Onun zeki ve usta 
kaleminden ışıklı bir hareket güzelliği ile rakseder 
gibi dökülen, duru ve şeffaf "nesir", dili yirminci 
asır türkçesinin "örnek dili" olabilecek derecede gü
zel ve sağlam bir mimariye sahiptir. 

Gerçi Türk dili ve edebiyatının tekamülü tari
hinde Refik Halid türkçesi büsbütün yeni ve kök
süz bir li&an değildir. Bu kudretli san'atkarımızdan 
önce de, devirlerinin verdiği imkan nisbetinde, ana 
dilimizin güzelliğini belirten san'atkarlarımız ve 
san'at eserlerimiz vardır. Kısas-ı enbiya sahibi Cev· 
det Paşa'nın türkçesi gibi ; çocukluk hatıralarını 
Ömerin çocukluğu adiyle yazan Muallim Naci'nin 
sade ve samimi türkçesi de Refik Halid dilınin Tan-

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

zimattan sonraki müjdecilerindendir. Fakat böyle bir 
türkçenin, eski çağlardaki en zevkli terennümleri 
Dede Korkut hikayelerinde bulunuyordu. Saf ve 
samimi kelimeleri, halk ağzı, yerli ve milli tabirle
ri ; mim zevkimizi, milli ahlakımızı, milli tarihi
mizi aydınlatan türlü özellikleri ; nihayet nesir li
sanını yarı manzum bir "terennüm dili" haline ge
tiren zengin "iç kafiye" !eriyle Dede Korkut hika
yerleri anonim halk edebiyatımızın mucizelerinden 
biriydi. 

Refik Halid türkçesi'nin bu eski halk hikaye
lerimizdeki söyleyiş güzelliğini hatırlatışı ise, şöyle 
bir sebeple izah olunabilir; Dede Korkut dili, esa
sen ve asırlardanberi Türk halk hikayeciliğinin, ev 
ve aile türkçesinin, eski evlerimizdeki zengin "ma
sal anlatmak geleneğinin halkımız arasında yayıp 
yaşatmaya muvaffak olduğu canlı ve hakiki Türk 
dilidir. Refik Halid de, kul!andığı lisanı, onun en 
saf ve en gerçek kaynağından almış ; ana dilimizin 
en güzel konuşulduğu yurd, ev, aile türkçesini kul
lanmış ve İstanbul ağzı ile de bütünlenip, güzelle
şen böyle bir türkçeyi, kendi san'atkar ruhunun 
kıymetleriyle birleştirerek, meydana zengin, akıcı 
ve bilhassa her türlü yapmacıklardan uzak, pürüz
süz bir san'at ve bir terennüm lisanı koymuştur. 

* 

Refik Halidin edebi hayatımızdaki parlayış ve 
sevilişi, Kirpinin dedikleri ve Memleket hikaye
leri isimli eserlerinde toplanan yazılariyle olmuştur. 
Keskin, nükteci ve nafiz görüşlü Türk zekasını 
kuvvetli örneklerini taşıyan Kirpinin dedikleri ile 
Refik Halid, derhal mizah ve satir edebiyatımızın 
birinci sınıf bir san'atkarı olarak tanınmış ve sevil
miştir. Bu eserdeki "Polislerin imtihanı" gibi par
lak sahneler, daha sonra Aydede mecmuasını çı
karacak, Guguklu saat, Ago paşanın hatıratı, Bir 
avuç saçma ve Deli gibi, mizah edebiyatımızın şa
heserlerini verecek olan san'atkarımızın ilk ve se
vimli müjdecileri arasında idi. 

Refik Halid türkçesinin, yine ilk devlerine ait, 
sıcak bir dille yazılan Memleket hikayeleri ise Türk 
edebiyatında Anadolunun ilk hakiki hikayeleridir. 
Ondan evvel, Nabi-zade Nazım'ın Kara Bibek 
isimli, realist bir hikaye yazarak, bir Anadolu haya- . 
tı canlandırmaya çalıştığını ve üstad Hilid Ziya'nın 
Alinin arabası gibi hikayeleriyle Anadoluyu duyan 
bir şehirlinin duygularını aksettirdiğini biliyoruz. 
Ancak birincinin her türlü lirizmden ve tahkiye 
san'atından mahrum kuruluğu, ikincinin fazla ro
mantik, edebi çehresi içinde kendini açıkça göster
miyen Anadolu, Memleket hikiyeleri'nde bütün ha
kiki varlığı ve iç alemi ile karşımıza getirilmiştir. 

Fakat, Refik Halid, Türk edebiyatı.na hediye 
ettiği en güzel eserlerini, denilebilir ki, Sürgün ha
yatının en uzunu olan Hatay topraklarında vermiş
tir. Galiba, Memleket hikayeleri dolayısiyle ;  "Re· 
fik Halid'i sürmeli ki, yazsın, .. " diyen Ali Kemil'in 
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bir çok lakırdıları içinde, bu bir tanesi, maalesef 
doğru çıkmış, ve o kadar çok sevdiği yurdundan 
uzak yaşamak zorunda kalan san'atkar, yurda en 
yakın bir hudut köşesine, -o kadar ki sonradan tek
rar Türkiye olacak bir vatan toprağına- sokularak, 
bahtsız yıllarının içlenişleri, elemleri ve san'ata ha
kiki bir gıda olan yoksullarıklariyle baş başa kaldığı 
bu illerde, edebi hayatının en l irik, en canlı, vatan ve 
millet sevgisi ve özleyişle dolu eserlerini yazmıştır. 

. Hicivci ve alaycı Refik Halidin Bir içinı. su'yun
da ışıldayan, ekseriya içli ve yaşlı çehresi, onun belki 
de dışarıya vurmak cesaretını bulamadığı ha
kiki ve hassas cephesidir. Gerçi Bir avuç saçma
nın ve Deli'nin bir çok kuvvetli ve mizahi parçaları 
da yine bu illerde yazılmıştır. Gurbet hikayeleri 
başlığını taşıyan hikave kitabının bir dolu güzellik
leri ve höyük başarısı içinde göz alan Kaçak gibi 
hikayeler de yine bu toprakların mahsulüdür. An
cak Refik Halid türkçesi'nin güzellik yolunda son 
mertebesine ulaştığı, en zevkli edebi yazılar, bu top
rakların belki en güzel verimi olan Bir içim su
da toplanan nesir'lerdir : Refik Halid daha son sür
gününe gitmeden önce, Dede Korkut türkçesini ha
tırlatan "alliteration" !arla süslü, san'at dilini İs
tiklal savaşımıza dair ilk "edebi kaİkınış" olan Ay 
peşinde isimli masalında toplamış ve bir milli heye
can dalgasının, mevzuunu bulan bir san'atkarı ne 
derece dillendirebileceğini bu yazısiyle isbat etmişti. 
Hataydaki eseri ; "Kulun kölen gibi", "Ayın on dör
dü" gibi, nihayet bizzat "Bir içim su" parçası gibi 
kaynağından fışkıran bir su sesi ve Nedim'i ha
tırlatan bir şuhluğun ifadesi ile dolu parçalarla 
birlikte "Ayşe Gül" gibi, "Türk mezarı" gibi, "Ça
dırda" gibi milli edebiyatımızın gerek dil, gerek ruh 
bakımından çok güzel örnekleriyle süslüdür. 

Bir çok yazıları, "hatırat edebiyatı" mızın zevk
li parçaları arasında bulunan Refik Halid'in dikkate 
değer bir başka yazm da Karacaoğlan hakkındaki 
etüdüdür. Bu tetkik, edebiyat tarihçiliğimize yeni 
bir renk verecek derecede olgun bir yazıdır. Kara
caoğlan etüdü, edebi bir şahsıyetin, birbiriyle çok 
iyi anlaşmış bir ilim ve san'at dili ile, en ufak bir 
yapmacığa ; üslub meraklısı, sahte bir edebiyatçılı
ğa baş vurulmaksızın ne güzel tanıtılabilieceğini 
gösteren zarif bir araştırma nümune�idir. 

* 

Refik Halidin romancılığı 1 920 yılında Yayımla
nan İstanbulun iç yüzü'nde pek parlak sayılamıya
cak bir başlangıç halinde idi. Sonradan İstanbulun 
bir yüzü adiyle neşredilen bu eser, İstanbulun bir
birlerine hemen hemen pamuk iplikler i le bağlan
mış bir takım çeşitli hayat sahnelerini hikaye edi
yordu. Bu eser, o tarihlerde san'atkarın roman sa
hasında fazla bir başarı göstermiyeceğini tahmin 
ettirmişti. Fakat Refik Halid, yine Hataydaki ça
lışmalariyle bu tahminlerin üstüne yükselerek ro
man edebiyatımıza gerçekten değerli eserler ka
zandırdı : Bunlardan Sürgün realist Türk roman-
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cılığının ciddi başarılarından biridir. Sürgün, Os
manlı sultanları çocuklariyle birlikte yurd dışına 
sürülen siyaset kurbanlarının, üstün bir roman dili 
ve roman mimarisiyle örülmüş macerasıdır. Çete, 
Antakyanın sarp dağlarında çağlayan bir aşk ve 
ateş selidir. Roman kahramanı Kıran'ın Hata
yın Türk kalması için silaha sarılan bir Türk çete
sinin ideal kahramanı oluşundaki göğüs kabartıcı 
güzellik kadar, kartal yuvalarında yaşadığı coşkun 
bir aşk macerası da güzel ve çekicidir. Bu eser, hat
ta bir __.propaganda kitabı sanılacak ölçüde taş
kın bir milli iman ve heyecan lisaniyle yazılmıştır. 

Refik Halidin, Yezidin kızı isimli romanında 
engin bir tabiat güzelliği, bir· renk, bilgi, fikir, li
san ve zevk şa'şaası vardır. San'atkarın bu eserde 
Türk dili için ileri sürdüğü fikirler; onun dilimizin 
güzelleşmesi yolunda bilgi ile ve ülkü ile çalış
tığının kuvvetli delilleridir. Refik Halid'in roman
larında, "tasvir cümleleri'� nin zaman zaman 
aşırı bir itiyat mahsulü halinde görülmelerine rağ
men, Yezidin kızı'ndaki tabiat tasvirleri - Bir 
içim su'daki eşleriyle birlikte - fakir ve zayıf sanı
lan Türk dili ile ne zevkli san'at tabloları yaratıla
bileceğinin bariz şahitlridir. Bu eserdeki çöl ve de
niz tasvirlerini okuyanlar, batı edebiyatının bu 
çeşit eserlerine hasret çekmekten iftiharla uzakla
şırlar. Fakat Yezidin kızı'ndaki en güzel varlık, 
bizzat o "Yezidin kızı" dır. San'atkarın kendi ta
birleriyle renk gibi, ışık gibi, rayiha gibi, adeta esın 
fakat o nisbette canlı ve hareketli bir kadın, bu 
eserde okuyanları peşinden sürükliyen bir ro
man kahramanı halindedir. Yezidin kızı, ayni za
manda "Yezidi" !iği tanıtan bir etüd romanı olmak 
vasıflariyle de ayrı bir kıymeti haizdir. 

Bir t<:svir roman ı olmak bakımından başarılı 
eserler verdiği umumiyetle kabul edilen san'atka
rın, tahlil romanı yazmak kudretinde olmadığı fik
ri de onun Anahtar isimli romanı ile artık bir 
kıymet ifade etmez olmuştur. Fikhakika seven, hem 
de kendi karısını seven bir erkek ruhundaki kıs
kançlık buhranlarının en ince teferrüatiyle ve derin 
bir tahlil kudreti içinde gösterilmesi halinde yazılan 
Anahtar, yüzde yüz yerli ve milli roman edebiya
tımızın zaferlerinden biridir. Bu eserde okuyucuya 
tanıtılan iyi ve faziletli aile kadını, Türk cemiyeti 
içinde hala tesadüf edilebilen, gerçek ve değerli 
bir varlıktır. 

Refik Halidin bütün eserleri 1 939 yılındanberi, 
İstanbulda tekrar neşredilmiş bulunmaktadır. Bun
lar : İstanbulun bir yüzü, Yezidin kızı, Çete, Sür
gün, Anahtar isimli romanlarla ; Memleket hiki
yeleri, Gurbet hikiyeleri gibi hikaye kitapları ; 
Kirpinin dedikleri, Deli ; Sakın aldanma, i.�n
ına, kannıa ; Ago paşanın hatıratı, Guguklu saat, 
Tamdıklarun gibi hiciv ve mizah yazıları ve Bir 
içim su, Bir avuç saçına, Ay peşinde, İlk adım; 
Üç nesil, üç hayat ; Makyajlı kadın, Tanrıya 
şikayet gibi ciddi ve mizahi eserler, esse ve chroni
que'lerdir. 
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Refik Halid'in daha sonra yayınladığı : Bu bi
zim hayatımız, Dişi örümcek, İkibin yılın sev
gilisi, Bugünün saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Karlı 
dağdaki ateş, Dört yapraklı yonca, Sonuncu 
kadeh, isimli romanları ve KaniJe Müdafaası isimli 
bir de tiyatro eseri vardır. 

Nesrinden bir örnek : 

Ay Peşinde 
- Vatan Masalı -

Vaktile, Anadoluda hüküm süren padişahlardan 
birinin dünya güzeli bir kızı doğmuş .•• ipek saçları 
topuklarına kadar uzun imiş ve kestikçe uzar, tellerin
den atlaslar dokunur, dibalar örülür, azalıp eksil
mezmiş. Güldükçe yanaklarından güller biter, imbik
lere konur; ıtriyatı çıkar, kopardıkça ürermiş. Ağzı bir 
tatlı, ballı meyva imiş, insanın yedikçe canına can katar 
ve elini sürdüğü dal asma ve dudağı dokunduğu su 
şarap olur, gözünü çevirdiği topraktan feyiz, 
bereket fışkırır ve başının üstünden güneş çe
kilmezmiş.. Padişah bu misilsiz sultana, Adalar
denizinin güzel bir körfezinde somaki mermerden bir 
kasır yaptırmış ve demiş ki : 

- Kızımın saçlarından ipek dokunmak için et
rafa tezgahlar kurulsun ! Yan aklarında biten gülleri 
süzmek için imbikler dizilsin. Ağzının meyvası kutu
lara bastırılsın ve baktığı yeri kaplıyan zahireler için 
ambarlar yapılsın ! Elinin sürüldüğü dallar üzüm ve
receği ve dudağının dokunduğu sular şarap olacağı 
cihetle de küpler ha.l!rlansın ve pekmez ocakları yan
sın ! 

Dediği gibi yapılmış, tılsımlı sultan sarayına 
kurulmuş ve az zamanda şehir, cihanın göz diktiği, 
imrenip kıskandığı, koşup yerleştiği bir işlek liman 
olmuş. Körfeze gemiler dolar, dağlara köşkler kurulur; 
alışveriş, geliş gidiş, saz söz, orada herkes zengin, 
sıhhatte ve bahtiyar olurmuş. Pazar yerleri şal, 
halı yüklü katırları, üzüm ve incir taşıyan develeri 
güç alır, iskeleye yıkılan zahireyi gemiler güç götü
rürmüş ... Altın ceplerden taşar, sanki servet göklerden 
serpilirmiş !. . 

Derken, günün birinde denizin öbür kıyısındaki 
bir sergerde, kulaktan methini dinliye dinliye bu 
sultana aşık olmuş ve bu şehre sahip olmayı kurmuş . . .  
"Askerlerim hazır olsun, demiş, oklarını zehirli sulara 
batırsınlar, kalkanlarına bir kat daha çelik kaplasın
lar ve zırhlarına bürünüp meydana toplansınlar, feyiz 
ve bereket diyarına akın var !" 

Bir sabah, bu harp kafilesi, etrafa ok atarak, 
ölüm salarak o bereket beldesine girmiş ve ahaliyi 
esir etmiş . . .  Askerler ambarları yağma, eşyayı talan 
ederlerken sergerde, somaki saraya koşmuş ve tılsımlı 
sultanın karşısına çıkmış : 

- Sen benimsin demiş, artık ipek saçlarını ben 
tarayacağını, gül yanaklarını ben öpeceğim, ağzının 
ballı meyvasını ben yiyeceğim ve gözünün baktığı 
toprağın feyzinden, üzümlerinden ve şaraplarından 
ben faydalanacağım. 
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Fakat bakmış ki  o gül yanaklar artık gülmüyor 
ve gül vermiyor, o tatlı dudaklardan meyva bitmiyor, 
o ipek saçlar uzamıyor, o gözler bir yere bakmıyor, 
o tılsımlı eller bir dala sürünmÜyor ve o sular şarap 
olmuyor. . .  Sultan bir taş gibi donmuş, artık hayat 
eseri göstermiyor ! 

Sergerde dört tarafa adamlar salmış, sihirbazlar 
çağırmış, acuzeler aratmış, kahinler buldurmuş, bu 
derde bir çare aramış, O zaman demişler ki : 

- Ey silahlı ! Bu sultana sahip olmak ve bu bel
dede yerleşmek, bir tılsım vardır, ancak onu ele geçir
mekle kabildir ve bu bir zor iştir. 

Sergerde haykırmış : 
- Söyleyin her ne ise yapayım, her tarafı kana 

bulayım, önüme gelen yeri ateşlere yakayım, icabına 
bakayım! 

Bu meclis kurulu iken vakit gece imiş. Başkahin 
yerinden ağır ağır kalkmış, sergerdenin elinden tu
tarak pencereye yaklaşmış ve yüksek bir dağ tepesinde, 
ta göklerin içerisinde ışıl ışıl parıldıyan keskin yüzlü 
bir gümüşten orağı, hilili göstererek : 

- Buna varmak bunu tutmak, bunu kırmak 
lazımdır; ti ki şehir senin olsun, sultan artık sana 
gülsün... O yerinde durdukça bu yerlerde incir, 
üzüm deremezsin, buğday ekip biçemezsin, 
ipek örüp giyemezsin, şarap içip gezemezsin, rahat 
yüzü göremezsin !  . .  

Sergerdenin mızrağı uzun, fakat aklı kısa ; zırhı 
ağır, fakat kafası hafif imiş ! Bakmış ki ay parçası pek 
uzakta durmuyor, o yüksecik dağın yamacında, bir 
başına, karanlıkta bekçisiz bekliyor : 

- Bu mu, demiş zor dediğin hiçten iş ! Şimdi 
gider, o dağa ben tırmanırım ve o ayı yakalayıp diz
lerime dayıyarak iki parça eder, suratına fırlatırım ! 

Kahin demiş : 
- Kolay görme, zor iştir, yakın durur, uzaktır ; 

küçük durur büyüktür ; tek sanırsın, çok olur; 
hilil dersin bedir olur ; yıldız kadar bekçisi var; 
yıldırımdan silahlıdır, bulut kaplı hisarlıdır, ele geç
mez bir tılsım o . . .  

Sergerde dinlememiş, hemen koşmuş, boru çal
mış, askerlerini toplamış ve başlamış yamaçlara tır
manmıya, aya doğru uzanmıya . . .  Fakat ne mümkün ?  
Dağ ardında bir dağ daha, n e  aşılmaz berzahlar, 
ne korkulu boğazlar, gündüzleri sıcaklar, geceleri 
ayazlar, çıktıkça çıkıyorsun, düşe kalka yürüyorsun, 
fakat sonu gelmiyor, "Ha yaklaştım!"  dedikçe, insan 
eli ermiyor ; "İşte ucu !" dedikçe gümüş orak yakasını 
vermiyor. Sergerde inatçıymış . . .  Yamaçlara bin müş
külatla tırmanır, teker meker yuvarlanır, yine kal
kar, yine çıkar, yine düşer, yine fakat gözü yılmaz 
koşarmış... Tırnakları sökülmüş, dizkapağı yaralı, 
kargısına dayanmış aya bakar, salarmış !  

Nihayet bir gün gelmiş, ne görsün? Dümdüz bir 
ova, sanki gökten bir parça, ay orada, önünde yere 
yatmış duruyor, hareketsiz uyuyor. . .  Fakat yüksek 
yerler fırtınalı olur derler, birdenbire bir kasırga ko
parak bulutları yere çarpmış, kayaları tartaklamış, 
yıldırımlar, şimşekler, bir afettir başlamış . . .  Gök malını 
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saklamış, bütün yıldızlar saf saf olmuş, harp etmiş, 
ay parçası kahramanlar, sergerdeyi püskürtmüş ! ödü 
kopmuş, askerler, mızraklarını atarak çalataban ya
maçlardan atılmışlar, ve bin zorlukla aştıkları dağ
lardan haykırarak teker meker yuvarlanıp, çıktıkları 
yere yine tekrar dönüp gelmişler ! 

Sergerde, kafasından yaralı, bir kayanın üstünde 
hüngür hüngür ağlarmış : 

- Bu iş benim karım değil. Kasırgaları yenerek 

REŞAT NURİ 
GÜNTEKİN 

1889-1956 

Çağd� roman, hi
kaye ve tiyatro edebi
yatımızın seçkin sima
sı Reşat Nuri, eser le
rının büyük bir kıs
mında, Anadolu 'daki 
yerli ve milli hayata 

geniş ölçüde yer ver
mesi dolayısıyle (Birinci 
Cihan Harbi ve İstik
lal Savaşı yıllarından 
beri) Memleket Ede
biyatı mahiyetinde ge
lişen bir edebi hareke
tin kurucuları arasında
dır. 

Reşat NUri, 26 Ka
sım 1 889 da, İstanbul'
da, Üsküdar'da doğ
muştur. Babası, askeri 
doktorlardan NUri Bey' -
dir. Annesi, eski Erzu
rum Valisi Yaver Pa
şa'nın kızı Lütfiye Ha
nını'dır. 

* 
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bulutları aşamam, goge çıkıp yıldızlan birer birer 
vuramam, kabil değil ; ayı tutup iki parça kıramam, 
bu tılsımı bozamam! Buralarda duramam ! 

İşte bu tılsımlı vak'ayı müteakıp o sultanın ipek 
saçından bir kırmızı bayrak örüp üstüne bir gümüş 
ay işlemişler ve o şehre işaret olmak üzere de o ayın 
kucağına bir tek parlak yıldız koymuşlar. 

Ay gökte durdukça, yani dünya durdukça bu 
bayrak da o bereket beldesinde dikili durmuş ! 

1 9 1 6 - 1 7  de, İstan
bul'da Fatih Vakıf 
Mektebi müdürlüğüne 
getirilmiş ; bu mektepte 
Türkçe hocalığı da yap
mış ; daha sonra, başta 
Vefi Sultanisi ve Eren
köy Kız Lisesi olmak 
üzere, bazı İstanbul li
selerinde Türkçe ve E
debiyat hocalığına de
vam etmiştir." · "  

1 927 d e  MaarifVe
kaleti Müfettişliği'ne se
çilen Reşat Nuri, Ana
dolu'yu bir baştan bir 
başa defalarca dolaşır
ken, memleket realite
lerini daha derin daha 
ince taraflarıyle görme
ğe ve tanımaya, fırsat 
bulmuştur. Kuvvetli mü
şahede k� abiliyeti ; ince 
ze-kası ve anlayışıyle, 
yakından tanıdığı mil
letinin irfanına olan sev
gisi, bu dolaşmalarında 
gittikçe artmış ve kök
leşmiştir. 

Bir asker çocuğu 
olduğu için. çocukluk 
ve talebelik yılları, da
ha çok, Anadolu vila
yetlerinde geçmiş, bu 
arada, en çok Çanakkale 
ve İzmir'de bulunmuş
tur. Selimiyye'deki ma- Refad Nuri Güntekin 

1 939 da Çanakka
le'den Millet Vekili se
çilmiş, dört sene sonra, 
Millet Vekilliği'nden tek
rar Müfettişliğe dönmüş
tür. Daha sonra Türki
ye'nin Birleşmiş Milletler 
nezdinden Kültür Ate
şesi ve Talebe Müfettişi 

halle nıektebi'ne, kısa süren bir devamı olmuşsa 
da, Reşat Niiri, ı goo de, ailece gittikleri Çanak
kale'de bir mahalle mekt6binde okumuş, orta tahsi
lini ise İzmir'de Fererler Fransız mektebinde tamam
lamıştır. 

Daha sonra İstanbul Dirülfünfuıu Edebiyat 
Fakültesi'ne devam eden ve 1 9 1 2  de buradan me:iı'.ın 
olan Reşat Nuri, · önce Bursa, sonra İstanbul mektep
lerinde Türkçe ve edebiyat dersleri okutmuştur. 

ı Re,ad Nuri'nin dil ve edebiyat hocalığı an
layıfı, edebi san'atların, edebi hareketlerin ve edebi 
fahsiyetlerin ancak kendi metinleriyle tanıtılabile
ceği tarzında idi. Edebiyatımızın eski yeni bellibaflı 
klasiklerini, hatta orta okul sıralarında okutmayı 
luzumlu görür, Bu sınıflann hazmedebileceği parça
ları seçmekte,, büyük ediblerimizi en dikkate değer 
parçalarıyla tanıtmakta ustalık gösterirdi. Onun Ede-
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olarak Fransa'ya gitmıştır. 
1 954 de bu vazifeden enıekli'ye ayrılan büyük 

romancı, tekrar döndüğü İstanbul'da Şehir Tiyatrosu 
Edebi Heyeti'nde vatife görmekte iken Akciğer kan
serinden mustarip olduğu anlaşılmış ve tedavi için git
tiği Londra'da 7 Aralık 1 956 da vefat etmiştir. 

Reşat Niiri'nin edebi-

Edebi Şahsiyeti. yat zevki, Üsküdar'daki ilk 
çocukluk yıllarında, Şikir 
Ağa 1 isimli lalasından din

lediği, bazı hissi ve mistik hikayeleriyle başlamıştır ! 
Çanakkale'de, okuma yazma bilen komşu hanmla
rın, kış geceleri bir araya toplanarak okuyup dinle
dikleri romanlar içinde Fatma Aliye Hanını'ın 
U d i  isimli romanı da sanatkarın çocukluk hayatında 
iz bırakan ve heves uyandıran eserlerdendir. Fakat 
Reşat Niitl, hikaye yazmak zevkini, Türk edebiya
tında Hıilid Ziya'nın hikayelerini okuduktan sonra 
duymuştur : "Bugün eser denmeğe layık bir şey vücuda 
getirebilirsem, onu Halid Ziya Bey'e borçlu olaca
ğım." deyişi, bunu belirtir. Reşat Nuri, bu bakım
dan, hatta bir evvelki üstadlardan feyzalmayı şeref 
addeden, klisik terbiye an'anesine bağlıdır. 

Hikaye yazmak ihtiyacnı Halid Ziya'nın eser
lerinden aldığı ilhamla duyan Reşat Niiri, daha 
sonra tiyatro edebiyatını benimseyerek, bir tiyatro 
yazarı olabilmek emeliyle çalışmıştır. Batı edebiyatının 
birçok roman ve tiyatrolarını bu hevesle okumuş, 
hatta kendi roman ve hikayelerinin mühim bir kısmını, 
tiyatroya daha kuvvetli bir temel olabilsin diye yaz
mıştır. 

biyat hocalığı anlayııında, bir zamanlar Darülfünda 
edebiyat muallimi olan Mehmed Akif'in tesiri var
dır. Darülfünunda edebiyab metinlerle okutan Akif' -
te "en doğru yolu seçmiştir" diye hürmetle bahse
derdi. 

Reşad Nuri bu Şakir ağayı Sedad Simavi'ye 
fÖyle anlabnı9: "Küçüklüğümde fazla hatan idim. 
Mektebe göndermek hemen kabil olmuyordu; mek
tebi pek sevmiyordum. Bir aralık teyzezadem "'Ru,an 
Etrefle" ikimizi Selimiyedeki mahalle mektebine gön
dermek İstediler. ikimiz de çok yaramazdık, hele bir 
araya geldiğimiz zaman adeta kudururduk. Benim 
Şakir ağa isminde ihtiyar bir lalam vardı; Harem 
iskelesinin eski bir kayıkçısı olan şakir ağa, "nefes 
darlığı"na uğramıf; sözde daha hafif bir hizmet ol
mak üzere bana lala olmuttu. Hele Ruşenle beraber 
bulunduğumuz vakit bizi idare etmek, anafora, 
akınbya kayık idare etmekten daha kolay bir İt 
de,ğildi. 

Bizi büyüttükten sonra memleketine gidip ölen 
biçare adamın Allah bilir ama galiba biz kanına 
girdik. 

- Edebiyata merakım mı? Bunu tayin edeme
yeceğim, galiba ilk heyecanı ben Şakir ağa'nın bir 
masalında duydum," 
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Onun matbılat hayatında ilk görünüşü, bilgili 
bir tedkik ve tenkid yazarı çehresiyledir: 1. Cihan 
Harbi'nin ilk senelerinde çıkan La Pensee Turc 
isimli Fransızca mecmuaya yazdığı Türk Hikayesinin 
Hal-i Hıizın başlıklı, seri makaleleri bunu gösterir. 
Reşat Niiri, ayrıca ve yine Mütareke'nin ilk senesinde 
Zaman gazetesinde Temaşa Haftaları başlığı al
tında tiyatro tenkidleri yazmıştır. Onun, böyle yazılar 
yazabilme kültürüne, mektep ve Üniversite hayatı 
kadar, babasının Çanakkale'deki kütüphanesi de bir 
temel teşkil etmiştir. 

Bu kütüphanedeki Divan Edebiyatı eserleri ; 
Avrupai Türk Edebiyatı eserleri ile Fransız Ede
biyatı'na ait, çok sayıda eser vardı. Reşat Niiri, 
bu eserlerin pek çoğunu o yaşta okuyamasa ve anla
yamasa bile, babasının evinde zengin bir kütüphane 
bulunması ve kendisinin her fırsatta bu kitapları ka
rıştırması, onu kitab'a iten ve ona kitapları munis 
ve sıcak gösteren bir talih olmuştur. 

Başlangıçta Eski Ahbap ( 1 9 1 7) gibi büyük hi
kayeler, Hançer ve Eski Rü'ya gibi sahne eserleri 
( 1920 - 1 922) ve Gizli El gibi bir roman ( 1924) yazan 
Reşat Niiri'nin ilk büyük şöhreti, 1 922 de Vakit 
gazetesinde tefiika edilen Çahkuşu isimli romanıyle 
dir.2 

.2 Retad Nuri Çalıkuşu romanını ilk defa f s
tanbul kızı ismiyle yazdığını ıöyle anlabyor: 

"'Çahkutu önce f stanlbul Kızı isminde dört perde
lik bir piyesti. Zaten o zaman roman yazmayı ak
lımdan geçirmiyordum. yalnız tiyatro ile uğraııyor
dum. lstanbul Kızı'da Darülbedayide oynanmak için 
yazdığım bir piyesti. Hem de zamanın modasına 
göre içinde biraz da tez kokusu olan ukalaca bir 
piyes. 

O zamanlar gent kızlarda net'e ve serbestlik 
iyi alamet sayılmazdı. Ecnebi mekteplerinde yahut 
ileri aile muhitlerinde yetitmit tek tük kızlar iyi 
bir gözle görülmez, fena insan olmaya namzed aa· 
yılırdı. Hatta klasik aileler böylelerini oğullarına 
almaktan korkarlardı. 

Ben İstanbul Kızı"ında bir büyük çocuk demek 
olan, genç kızda biraz tahsil biraz net'e ha
fiflik ve serbestliğin, pek korkulacak birtey olma
dığını, böylelerinin zamanı gelince, yahut hayabn 
metkül saatlerinde, kendilerini en ağır yaşlılardan 
daha iyi çekip çevireceklerini göstermek istiyor
dum. 

Gerçi uydurma bir vak'a demek olan, tiyatro 
ve roman netice itibariyle hiçbir realiteyi ispat kuv
veti vermemittir. Fakat bahsettiğim tarzda insana 
kartı bir sempati uyandırması da herhalde bir kar 
olacakb. 

Darülbedi.yi o zaman yalnız "Ressam lzolabel
la"nın yaldızlı boyalarla yapbğı dekorlar içinde sa
lon ve aristokrat piyesleri oynanıyordu. eserim 
hakkında fikirlerini almak istediğim arkadatlar köy 
mektebi sahnesini tereddüdle kar,ıladılar. Sonra 
eserimdeki kız Türkçeyi iyi konutamayan kadın •r· 
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Bu büyük muvaffakiyetin verdiği şevk, cesaret 
ve itimatladır ki Reşat Nuri, bugün, hepsi de birer 
kıymet olan, çok sayıda romanlardan, hikaye kitap
larından, sahne eserlerinden, sahne adaptasyonların
dan ; telif ve tercüme, diğer edebi eserlerden meydana 
gelmiş, bir kütüphane dolusu eserin büyük, kültürlü ve 
sanatkar sahibidir. 

. Bu eserlerde Reşat Nuri, Batı edebiyatından, 
nüfuzlu görüşlerle edinilmiş ileri bir roman ve tiyatro 
tekniği ile, yurdumuzun çeşitli hayat sahnelerini ; acı ve 
tatlı en sempatik maceralarımızı ; bizim içtimaiyatımızı 
ve bizim psikolojimizi, büyük başarıyle yaşatmaya 
muvaffak olmuştur. 

Mesela, onun Çahkuşu romanını okuyanlar, 
eğer bu kitabın sathında kalırlarsa, Reşat Nuri'nin 
romanını, hareketli bir mıicera romanı sanmak ha
tasına düşerler. Gerçi onun romanları, mıiceri ro
manı seviyesiyle de okunsa yine güzel ve temiz'dir. 
Bize tanıttığı vak'alarda kirli maksatlar yoktur. Fakat 
onun romanlarının asıl güzelliğini, bize, her vak'a 
arkasında bir memleket manzarası, bir memleket 
realitesi göstermesinde ve böylece sessiz sedasız ; 
gösterişsiz şatafatsız, bir Memleket Edebiyatı vücuda 
getirmesindedir. 

Reşat Nuri'nin romanlarında vak'aları değil 
de ruhi ve içtimai çizgileri ve türlü hayat tablolan'nı 
görebilenler ve bu tablolar karşısında düşünebilenler 
için onun romanlarında görülecek asıl sahneler bun
lardır. 

Reşat Niiri, bize, onun roman yazdığı zamaI'
larda bile hala iyi bilinmiyen Anadolu'muzun iç 
alemini ve, o zamanki tabirle taşra hayatını en iyi 
görüşlerle tanıtmıştır. Türk köylüsünün ekseriya çok 
sevimli çehresi ; onun okuma yoluyla değil de büyük 
hayat mektebinde elde ettiği irfan yoluyla vasıl 
olduğu olgunluk ve efendilik, bu romanlarda, bu 
asil halkın mahrumiyet ve ıztıraplarına bile bir sıcak
lık, bir sevimlilik katan gerçekleriyle tanıtılır. 

Asker, muallim, memur, işçi, köylü, şehirli, kadın, 
erkek, mazbut ve serseri, eski ve yeni, gelenekçi ve 
taklitçi, hemen bütün Türkler ve Türkiyeliler, onun 
romanlarında yer almış ; bizi kendi maceralarıyle 
duygulandırıp iç ve dış hayatlarıyle birlikte yaşat
mışlardır. 

Bütün bu memleket çocukları, küçük çocuk-
luk, genç kızlık ve delikanlılık çağlarından, aksaçlı 

tistlerden birine oynabnak da beni üzüyordu; bunun 
için eseri romana çevirdim. 

İstanbul Kızı tamamiyle Otobi:yografi teklinde 
yazılmıtb fakat onu sonradan Çalıkuşu'na çevirir
ken sözü muharire vermeyi roman usulüne daha uy
gunbuldum. Birinci kısmı yazdıktan sonra sözü tek
rar kahramana terk ettim. Bu bana Çalııkuşu'nun 
en büyük kusuru gibi görünmüttür ama İt itten 
geçmit roman tefrika edilmeğe b8,flamııb. 

Yazar arkadatı Sedat Simavi'nin israri üzerine 
Çalıkuşu'nu daha sonra tekrar Otobiyografi. ıekline 
getirdiğini anlabr. (Yedigün M. 1 938/251 fevka
lade sa7ı) .  
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ak aksakallı ihtiyarlık çağlarına kadar, çeşitli hayatla
rıyle onun keskin bakışlarına hedef olmuş ; onun ince 
ve hisli ruhunda türlü akisler uyandırmış ve bir defa 
da onun eserlerinde yaşayarak, yazan ve okuyanla 
birlikte, duymuş, düşünmüş, sevinmiş ve ağlamışlardır. 

Reşat Niiri'nin eserlerinde en kuvvetli sanat, 
çizgisi, okuyucunun, onun yarattığı tiplerle, çok kere, 
tanıdık çıkmasıdır; onları bir yerlerde görmüş gibi 
olmasıdır. Bunlar, o kadar gerçek ve gerçeğe uygun 
tiplerdir. Aynı eserlerde göze çarpan ve gönül duygu
landıran diğer mühim sanat unsuru, herşeyden önce, 
kuvvetli bir hissiliktir. Sanatkarın hissi hayatı, fikri 
hayatından çok önce, ipince üzüntülere gözyaşı dök
mek suretiyle başlıyordu ;  Mesela, çocukluk yıllarında 
lalasından dinlediği ve Anadolu'da oldukça yaygın 
olan bir Geyik masalı' 1 nın tesiri uzun zaman devam 
etmiş, böylece güzel kitaplarını, ekseriya ıslak gözlerle 
okuyucuların karşısına çıkmaya hazırlanan bu duygulu 
çocuk, bilinmez nasıl bir içlenişle, aynı masalın her 
tekrarlanışında, göğsü mıivi düğmeli olan bu üçün• 
cü'ye ağlardı. Bu ince çocuk hassasiyetinin bir ömür 
boyunca devamı dolayısıyledir ki bugün Reşat Nu
ri'nin hemen her eserinde çocukluk çağında dökülen 
gözyaşlarının zengin hatıraları vardır. 

Dere boyunda suya uzanmış bir ağaç dalındaki 
yuvasından akıntıya yuvarlanan bir kuş yavrusunun 
hali elbette acıklıdır. İçli bir çocuk veya duygulH 
bir genç kız bu maceraya ağlayabilir. Fakat böyle 
bir hadise, Reşad Nurinin romanında kadın, erkek ; 
yaşlı, taze her okuyanın gözlerini yaşartacak bir 
yerde hikaye edilerek, okuyucuları çocukluğun o 
safvet dolu ürperişleriyle doldurur. 

Mesela, eski Şark gecelerin hüzünlü boşluğunda 
bir gurbet sayhası gibi uzayan tiren sesleri, çeçen 
arabalarının çıngıraklarında da yanık bir feryad 
bulmak mümkündür. Bu feryad, Çalıkuşu sahifelerin
de, size gözyaşlarıyle örülmüş denilecek kadar şiirli 
cümlelerle anlatılır : 

Geyik masalını Retad Nuri ıöyle habrlıyor; 

"Üç kardet geyik avına çıkmıtlar. çocuklar 
bir geyiğe tesadüf etmitler ki yavrusunu emziriyor
muf. Büyük kardeıler; -dokunmayalım tekin• 
değildir. demitlerae de küçük kulak asmamıt geyik 
bir tqın Üstüne çıkmıı, o yine takibetmit; fakat tat 
birdenbire yükselmeğe bqlamıf, yüksele yüksele 
tepesi görünmez olmuf "-Lalamın söylediğine göre 
onun harabesi hala dururmut-iki karde, bulutların 
üzerine yükselen karde,lerini birdaha gÖrememit
ler. Bunun bir manzum parçası da var 

Üç kardettik çıkbk geyik avına 
Geyik çekti bizi kendi dağına (vavına) 
üçüncünün göğsü mavi düğmeliydi 

Bu üçüncünün göğsü mavi düğmeli olması bizi ağ
labrdı. Buna galiba lalam da ağlardı. (Türk Halk 
Edebiyatında dini mistik ve din dıtı geyik masalları 
ve bu masal için bakınız. "'Saadet Çağtay, Türk 
Halk Edebiyabnda geyiğe dair motifler Türk dili 
Araftırmal"n Yıllığı 1 95 6" 
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Rahmetli Ram� Gökçe'ye göre : 
Çalıkutu muharriri 

,,Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir 
ıssızlık çöküyordu. Bu çeçen arabalarının ince, 
yanık sesli çıngırakları var ••• İcad edenler bunu 
iyi düşünmüşler ; yamaçlarda uyandırdıkları 
uzak, sönük akisler, kırların yalnızlığı içinde 
insana mahzun bir teselli gibi geliyor. Hele bir 
kayalığın içinden geçerken öyle zannettim ki 
uzaklarda, bu siyah taşların öte tarafında bir 
görünmez yol var, ince sesli bir kadın, hıçkıra 
hıçkıra ağlayarak, bu yolun içinde arkamızdan 
koşuyor." 

Bunun gibi ,ister İstemez yaşlı bir doktorla ev
lenmek zorunda kalan genç ve güzel Feride'nin, 
yatak odasında, gönlünün unutulmaz aşkını yenmeğe 
çalışarak beklediği ihtiyar, ona : 

- Kız, sen benim odamda ne anyorsun !. 
diye haykırıp da bu evlenmenin, onu, cemiyetin zul
müne karşı korumaktan başka maksadı olmadığını 
anlattığı zaman, Çalıkuşu'nun : 

- Baba ! Benim babam ! •• 
diye feryad ederek, doktorunun boynuna sarılışı, 
gö�şı döktürecek bir fazilet sahnesi ve eşine az 
raslanır bir terdid sanatı örneğidir. 

Akşam Güneşi, Dudaktan Kalbe, Bir Kadın 
Düşmanı v.b. gibi, büyük romancı'nın, daha çok, 
duygu unsurlarıyle ördüğü ilk romanlannda bu çeşit 
hissi sahneler çoktur. Bütün bu duygu dalgaları, Reşat 
NUri'nin eserlerinde bir üslup hususiyeti ve bir mfıri-
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fet h!Iine getirilmiş bir tedii sanatı ile birlikte yü
rütülür: Roman kahramanlanyle, romanın herhangi 
bir yerinde yaşadığımız hissi bir maceranın benzeri, 
aynı eserin bir başka yerinde, kendi hatıramızmış gibi 
canlandırılır. İçimizde, acı, tatlı, hayali cihan değen 
bir geçmiş zamanın ürperişlerini duyar, bir hatıra 
güzelliği içinde duygulaıunz. 

Reşat NUri'nin ilk romanlarındaki zengin his
siliği tatmış ve sevmiş olanlar arasında, onun, roman 
tekniği bakımından daha kuvvetli ; fikri ve içtimai 
oluş bakımından daha olgun bazı yeni romanlarında ; 
aradıklan duygu alemine dalamayışın uyandırdığı 
bir eksiklik bulanlar oL-nuştur. Bu Mdise, bize, Türk 
romanında his unsuruna büyük bir yer ayırmanın 
lüzumuna dair düşünme imkanı verir. Asırlarca Şark'ın 
his ve hayal dolu masallarıyle beslenerek edebiyat 
sanatında en çok duygu terennümleri yaratmış bir 
milletin ruhi terbiyesi, edebiyat adına fazla çıplak 
hakikatlerle karşılaşmaya elverişli değildir. 

Retad Nuri Çalıtırken 

Muharririn bütün romanlarında kuvvetle göıı
terildiği gibi bu millet, esasen hakikatlerin çıplak 
acılıklarını ve gülünç taraflannı, kendilerine hiç 
bir şey öğretilmeden, şifahi bir kültürle ve atalar
dan kalma bir, "irfan" mirasiyle sezen zengin bir 
duygu ve düşünce aleminin sahibidir. Fakat yine 
bu millet hakikatlere, his ve hayal kanallanndan va
rarak, her düşünceye mutlaka duygu karıştıran 
bir iç terbiyesine ve bir "iklim tesirine" tabi'dir. 
Şark dünyasının efsaneler yaratan güzellikleri kar
şısında duymak, düşünmekten daha caziptir. Tür
kiye topraklarında bu tabiat ve bu iklim değişme
dikçe, edebiyatı his ve hayal unsurlarından azade 
kılmaya imkan yoktur. 

İlk çağların, her yerde ayni ihtiyaçtan doğan 
destanlarını, Batının roman ve Doğunun ınasal ha
line getirmesindeki tarihi ve coğrafi sebep, ezeli 
bir madde ve ruh aynlığından başka bir şey değil
dir. Bizzat Reşad Nurinin Yaprak dökümü gibi en 
realist romanlannda bile, Şarkın bu ebedi roman-
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tizmi rüzgarlanmaktadır. Bununla beraber okuyan, 
bu eserlerdeki duygu aleminin derinliklerine gömül
miyecek olursa muharririn bizim iklimimize ait, çok 
kuvvetli müşahedeleriyle karşılaşır ; onlarda en re
alist bir san'atkarın görüş, düşünüş ve inceleyiş
lerini bulur. Bu eserler vasıtasiyle Reşad Nuri za
manındaki Anadolunun ve Anadoluların ebedi bir 
hayata mazhar oldukları muhakkaktır. Tanzimat
tanberi sürüp gelen yenilikler karşısında, dünya de
ğiştiren eski ve asil geleneklere sahip bir cemiyetin 
hazan şaşkın, çok kere zeki, anlayışlı ve her haliyle 
sevimli hayatı, Reşad Nurinin roman halinde tes
bite muvaffak olduğu cemiyet maceralarındandır ; 
Nitekim Reşad Nuri'nin daha sonraki romanlarında, 
ilk roman ve tiyatrolarındaki hissilik yok olmamış, 
fakat daha ince ve daha ustalıklı kisvelere bürün
müştür. 

* 
Roman sahasında olduğu gibi, tiyatro sahasında 

da bir Memleket Edebiyatı vücuda getiren Reşad 
Nuri, kendi çağındaki tiyatro teliflerinin en güzelle
rinden birkaçını veren sanatkardır. Onun tiyatro 
eserlerinde de yine tedai sanatı diyebileceğimiz, 
hatıralarla güzelleşen bir sahne tekniği dikkati çeker. 

Bu eserlerde, seyircilere, sanat için sanat anla
yışının hudutlarını aşmadan, adeta sezgi yoluyla ve
rilen, temiz ve asil duygulu bir yurd ve millet ahlak
çılığı, onun iyi tiyatro yazarlığının bir başka inceli
ğidir. 

Fakat Reşad 
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Şiir olsun, nesir olsun, her eseri kolay beğen
meyen, büyük şair Yahya Keınal'in, Reşad NUri'nin 
Türkçesi hakkında, bundan 50 sene evvel, söylemeğe 
ihtiyaç duyduğu şu cümle, Reşad Nuri Türkçesi 
hakkında verilmiş en değerli hükümdür : 

"Reşad Nuri'nin son romanında, halis Türk
çe'den nümı'.ıne öyle sahifeler gördüm ki bayıldım."( ı )  
Reşad Nuri'nin kendisi de Türkçenin en  halisi olan 
Konuşına diline niçin o kadar hararetle sarıldığını 
bir konuşmasında şöyle belirtir. 

,,Arada söyleyeyim ki tiyatroya temas edişimin 
bir sebebi de de dil'di. Littre'nin dereye benzettiği 
diller daima akarlar ve değişirler. Fakat bizimki son 
zamanlarda çağlayana dönmüştü; durmadan deği
şiyordu. Bir yazarın yazdığı şeyin, kendinden hiç 
değilse onbeş yirmi sene daha fazla yaşayacağını um
ması elbette onun hakkıdır. Halbuki biz daha kendi
miz yaşarken onun değiştiğini görüyor, üç beş senede 
kendi kendimizi tanımıyacak hale geliyorduk. Buna 
mukabil konuşma dili daha az gelişmelere tabi'di. 
Onu taklid ederek, yani konuşan birinin ağzından 
yazılacak bir eserin, bir piyesin yaşama şansı bir par
ça daha fazla görünüyordu."(2) 

Herhalde, Reşad Nuri'nin henüz yaşamakta 
ve hararetle okunmakta olan bütün eserleri, yalnız 
onun, milletinin Türkçesine sadık kalmasından değil, 
milletinin de kendi yaractığı Türkçeyi, onun eser
lerinde bulmasındandır. * ı Ayni zaman

da ince bir mizah 
muharriri olan 

ı Reşad N urinin 
-1 mizahtaki başa

rısı, bu zeki mil
letin dimağını ve 
hayatını doldu
ran komedi un
surlarını büyük 
bir maharetle se
çebilmesinden i
leri gelmektedir. 
Hisli olduğu öl-

' çilde zeki olan 
ı bu büyük sanat! kar, cemiyetimi
' zin en karakte-

ristik tuhaflıkla
rını zarif bir söy
leyişle belirterek, 

Nilri'nin, tiyatro
ları vasıtasıyle e
debiyatımıza ka
zandırdığı en gü
zel eser, onun, 
tam bir temiz li
san halinde kul
landığı, Türk sah
ne lisanı'dır. O
nun her eserinde 
güzel ve temiz 
olan Türk dili, 
bilhassa bu sah
ne eserlerinde ör
nek bir dil dere
cesine varmıştır. 

Reşad Nuri, Tür
kiye' de Milli E
debiyat Ci.-re-ya 
nı yıllarındakı şu
urlu ve temiz 
Türkçe hareketle
rinin en güzel ör
neklerini veren ve 
dilimizi hiçbir po
litika oyununa, 

Sahnemize pek çok eser veren Reşat Nuri Güntekin ile fstanbul ve bizi en duygulu 
zamanımızda bi
le hazan zevkli 
zevkli gülmeğe 

Ankara sahnelerinde oynanan ve pek çok alkı,lanan "Köşebaşı" ese
rinin yazarı Ahmet Kutsi Tecer Reşat Nuri Günteki::ı'in sigarası du
daklarından hiç dü,mez, adeta otomatik olarak birbiri ardı sıra yanar. 

hiçbir uydurma harekete kapılmadan, kendi tabii 
güzelliği içinde geliştirmeye muvaffak olan, sayılı, 
Türk yazarların- dandır. 

s. 99 
2 

Yahya Kemal, Edebiyata Dair, lat. 1971,  

Edebiyatçılarımız konufuyor, 1 953 
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mecbur kılan bir mizah kudretine sahiptur. Daha mu
harrirliğe yeni başladığı sıralarda bazı mizah mec
mualarına müstear isimlerle yazılar veren Reşad 
Nuri'nin mizah vadisinde devamlı surette çalışması, 
önce, İbnirrefik Ahmed Nuri, Yesari-zade Mahmud 
Es'ad ve ressam Ahmed Münif'le birlikte 1 923 te 
tesis ettikleri Kelebek isimli mizah gazetesindedir. 
Muharrir daha sonra muhtelif mizah mecmuaların
da ve bilhassa Karikatür'de yine müstear isimlerle, 
mizahi yazılarına devam etmiştir. (ı) 

Reşad Nuri'nin küçük hikayelerinde hem mizah
cılığın hem de roman ve tiyatro yazarlığının vasıfları 
hakimdir. Bunların birçoğu ciddi ve hissidir ; 
bir kısmında da karşılıklı konuşmalara yer veri
lerek canlandırılmış, bir takımı da mizahi hika
yeler halinde yazılmıştır. Esaasen sahne, mizah ve hissi 
roman, Reşad Nuri'nin hemen her eserinde az veya 
çok ölçüde birarada görünür; san'atkarın eserlerinde 
hususi vasıflarla kullanılan duygu, görgü, bilgi ve zeka 
unsurları, ve bunların ışığı altında hissedilen hayat 
sahneleri onu umumiyetle böyle bir kompozisyona 
götörmüştür. 

Reşad Nuri'nin kuvvetli görüş ve kavrayışları
nın bir başka güzel eseri de, yurd içindeki seyahat 
edebiyatımızın en başarılı verimi olan Anadolu 
notlan'dır. Üslup ve edebiyat yapmak hevesi yü
zünden, söyliyecek sözü ve bilgisi olmıyanlara mah
sus kelime ve san'at oyunlariyle; seyahati bir ede
bi şöhret vasıtası haline getiren bir çok yapmacıklı 
seyahat eserleri içinde Reşad Nurinin bu eseri bü
yük bir ciddiyet farkiyle belirmektedir. Anadolu 
notları, son zamanlardaki resmi vazifeleri do
layisiyle yurdumuzun hemen her köşesini yeniden 
gezmiş, görmüş ve sevmiş olan değerli romancının, 
seyahat intibalariyle örülmüştür. Bu eser, halk 
kültürü dediğimiz, yerli ve şifahi bir kültürle, kendi 
aleminde ileri bir zeka ve anlayış seviyesine ulaş
mış bulunan Türk halkının bir dolu hususiyetlerini ; 
eski, yeni ve her çeşit değişikliğe karşı gösterdiği ina
nılmaz kavrayışı en sempatik sebepleriyle hikaye 
eden, zarif bir eserdir. Muharrir bu eseriyle yalnız 
edebi bir mahsul vermemiş, ayni zamanda Anado
lunun içtimaiyat ilmini hazırlayacaklara kıymetli 
notlar ve vesikalar hazırlayıp, kuvvetli anahtarlar 
vermiştir. 

Bu güzel eserin dili'de Reşad Nuri'nin çok sev
diği konuşma Türkçesinin en temiz ve en güzel bir 
örneğidir. 

Ayrıca yazar Türk hayatına adapte ettiği batı 
tiyatrosu eserlerine de yerli hatta milli bir hava ver
mektede üstün bir başarı göstermiştir. Gerek bunlarda 
gerek tercüme eserlerinde kullanılan dil Türkçenin 
zaferi olmuştur. 

ı Re,ad Nuri yazılannda Hayrettin Rü,tü, 
Cemil Nimet, Yıldız Böceği, Atef Böceği takma ad
larını kullanmııtır. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

E S E R L E R İ : 

Reşat Nuri'nin eserleri, romanlar, küçük hi
kaye kitapları, tiyatro eserleri ve tiyatro adap
tasyonlan'dır. Bu eserlerin başlıcaları şunlardır : 

R o m a n l a r : 

Çahkuşu ( 1 922), Gizli El ( 1924), Damga 
( 1 924), Dudaktan Kalbe ( 1 925), Akşam Güneşi 
( 1 926), Bir Kadın Düşmanı ( 1 927), Yeşil Gece 
( 1 928), Acımak ( 1 928), Yaprak Dökümü ( 1 930), 
Kızılcık Dallan ( 1 932), Gökyüzü ( 1 935), Eski 
Hastalık ( 1 938), Ateş Gecesi ( 1924), Değirmen 
( 1 944), Miskinler Tekkesi ( 1 946), Kavak Yelleri 
Son Sığınak, Kan Davası. 

H i k a y e  K i t a p l a r ı : 

Tanrı Misafiri ( 1 927), Sönmüş Yıldızlar 
( 1 928), Leyli ile Mecnun ( 1 928), Olagan İşler 
( 1 930) . 

T i y a t r o  E s e r l e r i : 

Hançer ( 1 920), Eski Rü'yi ( 1 922), Taş Par· 
çası ( 1 926), Babür Şih'ın Seccadesi ( 1 93 1 ),  Hül
leci ( 1 935), Yaprak Dökümü, Eski Şarkı, Balı
kesir Muhasebecisi, Tanndağı Ziyafeti. 

M e k t e  p Te m s i  1 1  e r i  : 

Ümidin Güneşi ( 1 924), Gazeteci Düşmanı, 
Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri ( 1 925) (İhtiyar 
Serseri, Octave Mirabeau'nun Le Portefeuille adlı 
eserinden adaptedir.) Bir Köy Hocası ( 1 928), Bir 
Kır Eğlencesi ( 1 93 1 ),  Ümid Mektebinde ( 1 93 1 ), 
F etiket Karşısında, Gözdağı, Eski Borç ( 1 93 ı ), 
İstiklal ( 1 933), Bir Yağmur Gecesi ( 1 943) .  

T i y a t r o  A d a p t a s y o n l a r ı : 

Bir Gece Faciası ( 1 924), Arapçe Değil mi? 
Uydur Uydur Söyle ( 1 926), Çifte Keramet ( 1 927), 
İş Adamı ( 1 932).  

S e y a h a t  E d e b i y a t ı : 

Anadolu Notları ( 1 936) . 

M u h t e l i f  E s e r l e r i : 

Fransız Edebiyatı Antolojisi, (3 cild, 1 929 -
1 930) Üç Asırlık Fransız Edebiyatı (3 cild, 1 932) 
Tolstoy, Hayatı ve Eserleri (Fransızcadan nakil, 
1 933) İbsen, Hayatı ve Eserleri (Fransızcadan 
nakil 1 934) İtiraflar (J. J. Rouseau'dan tercüme 
1 935) Muhammed'in Hayatı (Emil Dcrmcnghcm'
den tercüme 1 930) Kahramanlar (Carlyle'den Ter
cüme 1 943) ayrıca dil ve lugat çalışmaları da vardır. ' 

Reşat Nuri Güntekin'in yukarda gösterilen 
telif, tercüme ve adapte eserlerinden başka neşrolun
muş olunmamış daha birçok tiyatroları, tiyatro adap
tasyonları v.b. eserleri vardır. Eserlerinden bazıları 
ve hakkında yazılan bazı yazılar, İ ngilizceye, Bulgar
caya ve Sırpçaya çevrilmiştir. 



TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Reşat Nuri'nin şahsiyeti ve eserleri hakkında : bk. 
Türkan Poyraz, Muazzez Alpbek ; Reşat Nuri 

Güntekin Hayatı ve Eserleri Kütübhaneeiler derneği 
Bülteni c. IV sayı : 3 1957 Ayni müellifin Reşad Nuri 
Güntekin Ankara 1957. Muzaffer Uyguner ; Reşad 
Nuri Güntekin İst. 1967 Hilıni Yücebaş Bütün 
cebheleriyle Reşad Nuri, İst. 1957 

Bilhassa te'lif eserlerini Türkiyenin en canlı en se
vimli en karakteristik sahneleri ile süslemiş olan yazar 
edebi ve içtimai istikbalimizin kendisinden örnek ve 
madde alacağı çalışkan ve klasik bir Türk edebi ol
muştur. 

YAPRAK DÖKtlMO 

Yaprak Dökümü, Reşad Nuri Güntekin'in, 
aynı isimdeki romanından, yine kendisi tarafından 
sahneye tatbik edilmiştir. 

Eser, gerek tiyatro ıekniği, gerek kuvvetle temas 
ettiği milli - içtimai yaralarımız ve sahne lisanının 
güzelliği gibi sebeplerle, Türk sahnesinde üstüste ıoo 
defa oynanan ilk seer olmak gibi mühim bir başarı 
kazanmış ; Türk seyircisinden, büyük anlayış görmüş
tür. 

Yaprak Dökümü, alafranga hayat modasının 
Türk ailesini nasıl sarstığını ; daha gramofon devrin
deki dans modasının bile bu ailenin çocuklarını nasıl 
darmadağın ettiğini ve aile ferdlerinin - bir yaprak 
dökümü mevsiminde imiş gibi - nasıl döküldüklerini 
gösterir. 

Eserin temel kahramanı Ali Rıza Bey'in bütün 
kusuru, eski terbiyeye b�ğlı, namuslu ve faziletli bir 
insan olması ve öyle kalmak istemesidir. Ali Rıza 
Bey, mutasaıTıflığa kadar yükselmiş bir Osmanlı 
devri yüksek memurudur. Hayatının sonunda, kirli 
ellerden ekmek yemek istemediği için yalnız emekli 
maaşıyle geçinmek zorunda kalır. Herbiri, yaşamak 
istedikleri alafranga hayat için büyük paraya ve fa
ziletli bir Türk ailesini veremiyeceği, aşırı bir hür
riyete ihtiyaç duyan çocuklarının birer birer düştük
lerini görür. Eserin sonunda ise artık bunları göre
miyecek hallere düşer. 

Yaprak Dökümü, bir bakıma, Tanzimat'tan 
beri Türk roman ve tiyatrosunun, üzerinde en çok 
işlemek zorunda kaldığı bu mevzuda bir merhaledir. 
Bu mevzu, Namık Keınal'in İntibah romanından 
beri devam edegelen, Türk ailesi'nin sarsılışı ve 
ıztırap çekişi başlığıyle hulasa edilebilir. 

Mevzu, Reşad Nôri'nin usta kalemiyle, güzel 
Türkçesiyle ve kuvvetli tekniğiyle sahneye konulunca, 
büyük yarayı, öteki eserlerden daha iyi gösterir. 

İstanbul'da, Üsküdar'ın Bağlarbaşı semtindeki 
bir emekliler kahvesinde Türkiyedeki emekli proble
minin bütün ıztıraplarını gördüğümüz bir gece hayati, 
hem realist hem de hissi Türk sahnesinin zaferleri 
arasındadır. 

Bir taraftan yeni hayatın çok hızlı yürüyüşü; öte 
yandan, yabancı tesirlerin yıkıcı olanlarına karşı hiç
bir manevi müdafaa sistemi kuramayan içtimai haya
tımızın başıboşluğu ; nihayet her neslin bu içtimai 
değişimine ayak uyduramayışından doğan hadiselerin 
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aile nesilleri arasıııJa a�tiJı uçurum, Yaprak Dökü
mü'nün ustalıkla temas ettiği hakikatlerdir. Bu bakım
dan, eserin, fikri - içtimai, türlü tartışmalara yol aça
bilecek bir hayatiyeti vardır. 

E S K İ Ş A R K I  

Eski Şarkı'da tıpkı Yaprak Dökümü gibi, 
müellifin, bu sefer, Eski Hastalık romanından, yine 
kendi eliyle sahneye tatbik edilmiştir. 

Eski hastalık veya Eski Şarkı, Şark'ın tArihi 
aşk anlayışı'nın bir ifadesi, bir aşk şarkısı'dır. 
Ancak bu şarkı, Türkiye'nin son asrında, değişik ter
biye çevrelerinde yetişmiş gençler tarafından başka 
başka melodiler halinde duyulur. 

Yerli bir aile ve mektep muhitinde değil de yarı 
ecnebi bir çevrede yetişerek, Doğu'nun derin duygulu, 
sıcak ve samimi aşk anlayışını ; aşkın, gözlerle hele 
sözlerle ifadesini iptidailik sayan Züleyha, hayatta 
tabii olmayı, tabii hadiselere dirsek çevirmek şeklinde 
anlar. Onun nazarında eski şarkı, modası geçmiş 
bir hadise, bir eski hastalık'tır. Temiz ve gurur 
sahibi bir Anadolu erkeği ve bir derebeği torunu olan 
kocasının iç alemine, bu yüzden, nüfüz edemez. Karısı 
olmaktan pekala zevk duyduğu erkeğe, ruhunu ve 
gönlünü de vermeği basitlik zanneder, kocasını basit 
bulur. Züleyha'nın, Anadolu'da bir zafer şenliğinin 
tesvir ederken söylediği, ,,Bayraklar, fenerler . . .  bay
raklar, fenerler. . . sözü, bunlara karşı bir sevgiden 
ziyade, "hep aynı iptidai şeyler . .  " demek isteyen bu 
yurda ısınamayış hali, onun büyük talihsizliğidir. 

Kaderin türlü tesadüflerle birleştirdiği bu iki 
insan, bu Yusuf'la Züleyha, Akdeniz ikliminin 
sıcak ve esrarlı bir gecesinde, birbirlerinden mahkeme 
kararıyle ayrılmak üzere oldukları halde, bir tabiat 
cilvesiyle, o eski şarkı'yı duyar gibi olurlar. Belirli 
fasılarla ışık verip sönen bir deniz fenerinin aynı 
sihirli fasılalarla aydınlatıp karanlıkta bıraktığı o 
sahnede birbirlerine o şarkıyı söyleyerek yaklaşa
cakları bir zamanda, güney Anadolu iklimi bile Zü
leyhii'nın zihnini kaplayan buzları eritemez. 

Gerek sahne tekniği, gerek hayat ve tabiat kay
naşması bakımından çok kuvvetli bu sahneden sonra, 
birbirlerini seven fakat sevdiklerini ifade edemeyen 
bu iki İnsaL, birbirlerinden adeta koparcasına ayrılır
lar. 

Umumiyetle, Güney Anadolu'nun küçük bir 
adasında geçen her sahnesiyle, içtimai ve teknik bir 
başarı olan Eski Şarkı, İngiliz tiyatrosunun bazı eser
lerinde olduğu gibi, seyircileri, temsilden sonra daha 
çok düşündüren, daha çok saran ve lezzetine böyle 
bir düşünce ile varılan eserdir. Eser, bu eski şarkı 
yanında hayat hadiselerinin daha nice hicranlarını 
ve bu hicranlara rağmen tesirini icra eden erkek - kadın 
tabiatlerindcki onları biribirine çeken- duygulanma
ları ustalıkla sahneye koyar. 

Eski Şarkı'nın ilk temsilini hatırlarken, İstanbul 
Şehir tiyatrosunda, bu eserdeki baba efendi tipini 
unutulmaz başarıyle yaratan merhum sanatkar Taliit 
Artemel'i de eserin büyük ve merhum müellifi gibi 
rahmetle anmak, burada, vazgeçilmez bir vazifedir. 



1 2 16 

FARUK NAFİZ 
ÇAMLI BEL 

1898 - 1973 

Faruk Nafiz, 1 898 
Mayısının ı 8'inci Cuma 
günü, İstanbul'da doğ
muştur. Babası, Hazi
ne-i Hassa Nezareti ser
müfettişi Süleynıan Na-

fiz Bey ; annesi, Fatma 
RUhiye Hamın'dır. Baba tarafından dedesi, Maliye 
Şurası azalarından Mora'lı Mustafa Rif'at Efendi ; 
anne cihetinden dedesi, Halıcılar Dergahı Şeyhi 
Hacı Feyzullah·ı Nakşıbendi'dir. 

Faruk Nafiz, ilk tahsilini Bakırköy Rüşdiyesi'nde 
yapmış orta tahsilini 
Hadika-i Meşveret İda
disi'nde tamamlamıştır. 
Yüksek tahsil için de 
bir müddet Tıb Fakül
tesi'ne devam etmiştir. 

Daha Tıb Fakülte
si'nde talebe iken neş
rettiği şiirleriyle dik
kati çeken şair, kısa 
zamanda şiir ve sanat 
çevrelerinde tanınmış ; 
büyük takdir ve alaka 
görmüştür. Onun ilk 
şiirleri Peyam-ı Ede
bi'de ( 1 9 1 3  - 19 14),  
Edebiyat-ı Umumiye 
mecmuasında ( 19 1 6 -
1 9 ı 9),  Yeni Mecmua'
da ( 1 9 1 8), Üınid mec
muasında ( 19 19 - 1921),  
Şair ( 1 9 1 8 - 1919), Bü
yük Mecmua ( 1 9 19),  
Nedim ( 19 19) mecmu
alarında; Birinci Kitap, 
İkinci Kitap gibi isim
lerle, sekiz kitap halin
de çıkan, şiir - nesir ve 
hikaye kitaplarında 
( 1920 - 1 92 1 )  ve Yarın 
( 1 92 1 - 1922) mecmu
asında neşrolunmuştur. 

1 9 1 7 - 19 ı8'de İleri 
gazetesi yazı heyetine 
katılan Faruk Nafiz, 
ı 922'de bu gazetenin 
temsilcisi olarak Anka
ra'ya gitmiş, aynı yıl, 
Kayseri Lisesi edebiyat 
muallimliğine gönderilmiştir. 1 924'te Ankara Erkek 
Muallim Mektebi, 1925'te Ankara Kız Lisesi edebiyat 
muallimi olmuş, ayrıca Ankara Lisesi'nde de edebiyat 
okutmuştur. 1932'de İstanbul'da Kabataş Lisesi ede
biyat muallimliğine nakledilen şair, bu lisedeki mu
allimliği sırasında ayrıca Amerikan Kız Koleji'nde 
yıllarca, edebiyat dersi vermiştir. 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Faruk Nafiz, 1 946'da Demokrat Parti'den, İs· 
tahbul Milletvekili seçilmiş ve onun mebusluk hayatı 
27 Mayıs. 1960 ihtilaline kadar devam etmiştir. Bu 
ihtilalde, bütün milletvekili arkadaşlarıyle birlikte 
tevkif edilerek Yassıada'ya gönderilen şair, Haziran 
196o'tan Eylül 196 ı 'e. kadar burada kalmış ve meşhur 
Y assıada muhakemesı sonunda suçsuz görülerek be
ril.et etmiştir. Bu hadiseden sonra siyasi hayata devam 
etmek istemeyen şair, sadece Yassıada'da arkadaş
larıyle birlikte maruz kaldığı acı baskı'yı, çok kuvvetli 
ve çok manalı, dörtlükler halinde nazmederek 
vaktiyle yazdığı Han Duvarları şiirine mukabil: 
Zindan Duvarları adıyle ( 1967), yassı bir kitap 

halinde neşretmiştir. 

Ankara ve İstan
bul'da edebiyat mual
limliği yaptığı yıllarda 
Güneş, Tavus, Hayat, 
Yedigün ve bizzat çı
kardığı Anayurd mec
mualarından başka 
Ankara ve İstanbul'
un muhtelif mecmua 
ve gazetelerinde şiir
ler, fıkralar, makale 
ve musahabeler neş
reden Faruk Nafiz, 
yine İstanbul'da Ak
baba ve Karikatür 
gibi mizah mecmuala
rına Deli Ozan ve 
Çaındeviren takma 
adlarıyle mizahi ve 
satirik manzumeler 
yazmıştır. En son şi
irleri İsimsiz kıt'a
lar başlığı altında 
Kubbealtı Akademi 
Mecnıuaı'nda yayın
lanmıştır. 

* 

Edebi Şahsiyeti 
Faruk Nafiz, İstanbul
da, Balkan savaşının 
ve birinci Dünya har
binin kaybedildiği üz
gün çağlardaki roman 
tik hayat içinde yetişen 
bir şairdir. Bu devrin 

marazi hassasiyeti içinde şiire daha çocukluk yılların
da başlamış, Servet-i Fünun ve Fecr-i ati dilleriyle de 
şiirler söylemiştir. Onun 3 Mart 19 14  de henüz onaltı 
yaşında iken Peyam gazetesinin edebi ilavesinde 

neşrolunan : 
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TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Faruk Nafiz'in bir 'karrkatürü 

Atime gülen defter-i m!ı.zinin içinden 
Açmakta hayalim yine bir başka sahife ; 
Ka'rından müzeyyen 
Sahillere hemraz olan emvaca mümasil 
Bir lücce-i nalan akıyor ; sanki bu tuhfe 
Bir hande-i mazi gibidir hale muadil 

gibi mısra'larla söylenmiş Aşiyin-ı Harib isimli 
uzun şiiri sesini duyurmaya başladığı ilk örnektir. 

Bu devrin aşırı hassasiyeti genç insan gönüllerini 
aşk ürperişlerine kuvvetle sürüklediği içindir ki, bu 
yılların en güzel aşk şiirlerini terennüm eden şair, 
bilhassa genç kızların ve genç erkeklerin meclislerinde 
herkesten çok sevilen ve herkesten çok okunan bir sal
tanat sürmüştür. 

San'atkarın şiirdeki devamlı hamlelerinde bu 
en çok sevildiği yılların kuvvetli te'siri vardır. 

Faruk Nafiz aşk şiirlerini önce kuvvetli bir aruzla 
yazıyordu. Bu çağlarda genç şair, eskilerden Biki 
gibi, yenilerden Cenab gibi, bilhassa Yahya Kemal 
gibi söylemekten hoşlaıuyordu. Fakat milli §iirin bir 
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vezin meselesi haline getirildiği ve aruzdan heceye 
bir akın yapıldığı yıllarda açıkça görüldü ki, Faruk 
Nafiz elinde hangi saz bulunursa bulunsun, onu ori
jinal bir söyleyişe alet edebilecek ve bu sazı, şiir yo
lunda başarı ile kullanabilecek bir san'atkar ruhuna 
sahihtir. 

Faruk Nafiz şiir de ve dilde, kendi gerçek şahsi
yetini bulmakta hemen hiç gecikmemiş ve 1918  den 
beri söylediği şiirlerde dil tam manasıyla Türkiye 
Türkçesinin zaferleri arasında yer almıştır. Onun 
lg20 de yani ilk şiirlerinden 6 yıl sonra Ömid mec
muasında neşrettiği Bahçeden Saraya isimli şiirinde 
işte bu kendini buluşun nefis Türkçesi vardır. 

Son goncalar döküldü sakın gelme bahçeme 
Kalbinde mevsimin gamı yer tutmasın derim 
Yaprakların süründüğü atlas fericene 
Nisan olunca ruhumu ben yaymak isterim 

* 
Kalbinde bahçenin gamı yer tutmasın, bırak 
Vardır sarayda sönmeyecek bir bahar, ısın ... 
Sen bir güneşle çerçevelenmiş kadar sıcak, 
Gün yüzlü, sırma saçlı ve zümrüd bakışlısın. 

Bu şiirde daha da sıcak söyleyişler ve mesela : 

Sensiz geçen zamana yaşanmış denilmiyor ... 
gibi hem Türkçenin hem de Türk aruzu'nun zafer
leri sayılacak deyişler de yer almıştır. Firari şiirinde; 

Zülfünün yay gibi, kuvvetli, çelik tellerine 
Takılan gönlüm, asırlarca peşinden gidecek ... 
Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da, yine, 
Seni aşkım canavarlar gibi tikibedecek 

gibi mısraları da gene türkçenin aruzun ve şiirin zafer
leri arasındadır. Çünkti Faruk Nafiz, şiirin ancak asır
ların dilinde işlene işlene inceleşen ve musikileşen, 
Türkçe ve türkçeleşmiş kelimelerle söylenildiğine ina
nırdı. Kelimelerini günün türedi kelimelerinden seç
meyecek kadar köklü bir dil zevkine sahipti bu dilde 
ancak millet dilinde, halk ağızında derin bir yon
tuluş tarihi bulunan kelimeler yer alabilirdi. Nitekim : 

Hangi sllzlerle ninem gönlünü açmışsa bana, 
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime. 
SözJerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır, 
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme gönlüm dilime. 

gibi mısralarında Türkçe'ye ve aruza bağlılığını açıkça 
ortaya koymaktadır. " ı "  

Aruzla söylediği şiirlerde b u  vezni bir Türk 
aruzu haline koyan, Muallim Naci, Tevfik Fikret, 
Mehmed Akif, Ahmed Haşim ve Yahya Kemal dizi
sinin son usta şairidir. Onun şiiri bilhassa bu meziyeti 
bakımından, üstad şair Yahya Kemal tarafından tak
dir edilmiş ve ; 

ı Faruk Nafiz kendi eserlerinin bu güzel 
Türkçesine dokunulmak istenildiğine dair zamanın 
kültür müstetarlığından aldığı 25/9/1973 tarihli 
mektuba çok üzülmüttür Bak. Kubbealb Akademi 

Mec. C. 2 S. 2 (aayfe 64) 
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Bir lübbüdür, cihanda elezz-i leziizin, 
Her mısra'-ı güzidesi Fariik Nafiz'in, 

gibi Yahya Kemal'in her şair için kolay söyleyemeye
ceği bir iltifatı ile değerlendirilmiştir. 

Bununla ber�ber şair sıcak duygulacını ve zeki 
buluşlarını, eski Türk şiirinden ve Rıza Tevfik vası
tasıyla aydın zümrenin edebiyatına akseden Türk 
halk şiirinden edindiği kuvvetli hatıraları, yeni ve
zinle de muvaffakıyetle terennüm etti. Hece veznine 
kısa bir zamanda arİ.ıza yakın bir ses vermeğe mu
vaffak oldu. Onun terennümlerinde aruzla hece yan
yana yürüyor, şair pürüzsüz bir söyleyişle kullandığı 
nazım lisanını, yeni ve kuvvetli hamlelerle olgunlaş
tınyordu. Devrinin hemen bütün genç şairlerini mıs
ralarındaki terennüm lisanının tesiri altında bıraktığı 
ve bütün yeni yetişenlere adeta müşterek bir nazım 
lisanı verdiği yıllar oldu. Büyük bir ustalıkla kullan
dığı 7 + 7 vezni onun elinde aruza yakın bir ahenk 
kazanmış, daha yeni şairlerin en çok rağbet göster
dikleri müşterek bir vezin olmuştu. 

Faruk Nafiz'in diğer mühim bir meziyeti de ya
bancı iklimlere ait şiirlerden tesir almayışıdır. Ne 
Şarkın Sultanları'nda ne Gönülden gönüle'de ne 
Dinle Neyden isimli şiir mecmuasında herhangi 
bir Avrupa şiiri tesiri vardır. Yalnız Suda Halka
lar'ın ismi o sırada pek meşhur olan bir Avrupalı 
sözden alınmışa benziyordu. Bir Fransız şairi ,,Ben 
suya taş atan bir adamım" demişti. Yakup Kadri 
Türkiyedeki şiir anlayışına hücum için bu sözü kul
lanmış Faruk Nafiz ise bir kitabına başlık yapmıştı. 

* 

Faruk Nafiz, şiirlerinin ekseriyeti bakımından 
daha çok bir aşk şairidir. Fakat onun aşkının maya
sında, doğuştan bir Türk dili aşkı, bir tabiat sevgisi, 
bir vatan ve millet aşkı adeta bir arada yuğrulmuştur. 

Yıllar ilerledikçe aşk şairliği esas vasfını kay
betmemekle beraber ; onun şiire daha başka duygu 
ve düşünceleri getirdiği de olmuştur;  fakirlerin ve 
muztariblerin derd ortağı olmak, yeni şjre eski şiir
den, bazı asil çizgiler aksettirmek ilhamını Kısas-ı 
Enbiya'dan alan yeni duygu ve düşünce şiirleri söy
lemek şiire, ince İstanbul peyijaları işlemek v.b. türlü 
ilhamlar, teessürler duygular, düşünceler bu şiirlere 
dikkate değer bir çeşidlilik vermiştir. 

Faruk Nafiz'in bir de memleket şairliği dev
resi vardır : 

Şair, çocukluk ve gençlik hayatını yaşadığı Balkan 
Harbi, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı 
yıllarında, çeşitli yurd felaket ve ıztırapları içinde 
büyümüştü. 1 922'de İleri Gazetesi muharriri olarak 
Anadolu'ya geçmiş, bir müddet Ankara'da kaldıktan 
sonra, edebiyat muallimi olarak, Ulukışla yoluyle, 
Kayseri'ye gitmişti. Faruk Nafiz'in Anadolu'yu için
den tanımasına fırsat veren bu yolculuk, 1928'de daha 
geniş bir imkanla tamamlanmıştı : Devrin Maarif 
Vekili Mustafa Necati'nin riyasetinde Şark Vllii-
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yetlerini Tedkik Heyeti'nde bulunan şair, bu heyetle 
Sıvas, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum 
illerimizi görmüş ve dönüşte Kastamonu'yu tanımak 
fırsatını bulmuştu. O tarihlerde bir İstanbul şairi 
için çok mühim ve hçok yeni olan bu çeşit vatan içi 
seyahatleri, Faruk Nafiz'in edebi hayatında dönüm 
noktası olmuştu: Bu devirde, şairin sanatında bir 
memleket edebiyatı vücuda getirme ideali yer 
tutar. 

Onun Anadolu'yu adım adım dolaşıp tanıdığı 
çağlarda bir kısım hece şairlerinin işi mizaha döktük
leri, diğer bir kısmının ise Türkçe manzumelere Baud
laire'lerin Mallarme ve Verlaine'lerin mısralarını 
yerleştirmekle meşgul oldukları bir buhran devresinde 
Faruk Nafiz bilerek giriştiği bu yeni harekete Mem
leket Edebiyatı diyordu . Memleket şürleri söy
lemek Faruk Nafiz için Anadolu'yu birçok cebheleriy
le tanımış olmaktan doğan bir anlayıştır. 

Şair, bu arada, Türk şiirinin, umumiyetle, Türk 
edebiyatının o devirde nasil bir yol takip etmesi lazım 
geldiğini, sağlam bir görüşle, düşünür. Onun Sanat 
isimli şiirinde, bizzat yapmaya çalıştığı bu memleket 
edebiyatı'nın bir felsefesi vardır. Bu manzumede 
egzotik veya kozmopolit sanat zevkiyle yerli ve milli 
sanat anlayışı ustalıkla karşılaştırılır ve şair, sebebini 
de belirterek bu, ikinci sanatı tercih eder : 

Başka san'at bilmeyiz, önümüzde dururken, 
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz. 
Arkadaş, biz bu yolda türkü'ler tuttururken, 
Sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz t 

Gerçekten o yıllarda, hakiki bir memleket edebi
yatına, yani Türk milletinin kendi milli ve bedii kıy
metlerini, edebiyatı vasıtasıyla yakından tanımaya, 
ihtiyacı vardı : Yarım ve cinaslı kafiyelerle, en güzel 
en geniş ,bir şiiri iki mısra içine sığdıran, sihirli mani
lerle ; durakları değişik koşmalarla, son mısra'ları te
rennüm edilsin diye tekrarlanan zevkli türkülerle ; 
tarihi ve içtimai maceralarımızın halk gözü ile görül
müş, halk diliyle terennüm edilmiş mahsülleri olan 
sevimli destanlarla şiir söyliyen Türk milletinin tarihi 
zevki, yeni Türk şiirine halktan yükselen bir ses vere
cekti. Faruk Nafiz işte bu sesi Anadolu'da bulmuştu, 
onun bu ilhamla örülen yeni şiirlerinde fidan ve sö
ğüt boylu Türk kızları salınacak, toprağa diz vu
ruşu içinıizi titreten dağ gibi zeybekler sırala
nacaktı, Han duvarlarının islenmiş sıvalarında 
yud maceraları okunacak, dağ yamaçlarında 
aşık Garib'lerin, yanık Kerem'lerin tarihi gö
nüllerinden dökülen ,çoban çeşmeleri seslene
celti. Tarihe karışınış sanılan bütün bu "eski 
sevdalar" yeni Türk şürinde Faruk Nafizin 
kalemi ile dirilecekti. 

Faruk Nafizin bu tarz şiirleri derhal layık olduk
ları ehemmiyetle ve sevgi ile karşılandı. Sanatkar 
bu yeni malzeme ile de birçok "aşk şiirleri" söylemek 
imkanını da buldu. Bu arada aruzla söylediği Me
lekü'l Mevt gibi Kızıl saçlar gibi kuvvetli şiirler 
ne ölçüde bir terennüm lisanıyla ortaya kondularsa 
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hece ile söylenen Çoban çetmesi, Ayşe sana, Kız 
Hüseyini vurdular ve Han Duvarlan gibi man
zumeler de onlara yakın bir mwikiye ulaşmış olarak 
terennüm edildiler. Şairin yeni, yurd şiirlerinde arada 
bir, aşktan gayrı, elemler ve bir takım içtimAi yaralar
da yer almaya başladı. Şair açlarla muztariblerle de 
alllilanıyor, ruhunda milli sevgi esasından doğan 
bir "beşeri sevgi" besleniyordu. Düşmüş kadınların, 
kimsesiz çocukların ıztıraplarını da söylemeğe baş
layan şair, Orta Anadolu'nun uzayan yollarında derdli 
yolcular taşımakla ömür tüketen arabacının bir ömür 
boyu süren garipliklerini yakından duyuyor, aç insan
ların karşısında duyduğu ıztırabları da dile getiri
yordu. Bu arada şairin Kayseri'de yazmaya başladığı 
Yağmur duası gibi yerli ve şiirli parçalarla süslü 
canavar isimli manzum tiyatro eseri de o devir Ana
dolu'sunun derdlerine eğilen bir eser olarak dikkati 
çekiyordu. 

Ancak Memleket Edebiyatı yapmak, Faruk 
Nafiz için, o yıllarda üzerinden geçen fırtınalarla 
sarsılmış, fakirleşmiş, muztarip Anadolu'nun bu ha
linden istifade eden bir gösteriş yapmak'tan ve her 
türlü siyasi maksatlarla yabancı ideolojilerden uzak, 
samimi bir harekettir. Bunun içindir ki şair, Ana
dolu'nun ıztrrabına yerinde ve kuvvetli çizgilerle temas 
etmekle beraber, daha çok o perişan Mliyle bile güzel 
ve sevimli bir vatanda yaşayan halkımızın incelik ve 
üstünlüklerini gösteren, iyi ruhlu bir edebiyat 
meydana getirmiştir. Yine bunun içindir ki Faruk 
Nafiz'in bu tarz şiirlerinde dört asır evvelki saz şairi 
Karaca Oğlan'ın şiirlerini besleyen, yurd güzelle
rine ve yurd güzelliklerine ait, yerli çizgiler görülü
yordu. 

Kısaca, bu şiirlerde görülen "0 zaman için yeni" 
dünya, büyük romancı Reşad Nuri'nin Anadolu 
salıneleri'yle süslü romanlarında olduğu gibi yalnız 
zekalarında, tecrübe, tevazu ve irfanlarında değil ız
tırablannda da bir incelik ve sevimlilik bulunan sıcak 
ve asil milletin dünyasıdır. 

• 
Faruk Nifiz'in san'at hayatındaki üçüncü mer

hale, 1 94o'lardan sonradır. Denilebilir ki, şair en 
olgun şiirlerini bu yıllar içinde vermiştir. Faruk Nafiz 
imzasiyle okuduğumuz manzumeler, ekseriya duygulu 
ve usta bir san'atkar kalemiyle terennüm edilmiş te
fekkür şiirleridir. Bu manzumelerdeki fikir maddesi
nin şairin bir ömür boyunca edindiği hayat tecrübc;le
rinden doğmuş olması, onlara ayrı bir kıymet ver
mektedir. Bu şiirlerde her şeyden çok, iyi bir "in
san" ve her insanın iyiliğini istiyen bir ruh vardır. 
Aşk, Tanrı ve hayat karşısında, gençlik duygula
rından ziyade, bu mevzuların bir kısım sırlarına 
ulaşmış bir ruhun fikri heyecanları bu şiirlerin ru
hunu teşkil ediyor. Onun mesela Beşikten mezara 
kadar isimli şiirinde sevginin ve Sofra isimli diğer 
bir şiirinde tabiat güzellikleri karşısında kendi ken
dine yeten bir şairin olgunluğu vardır. Mezamir 
ve Eller böyle olgun bir aşkın, Hadisler, yine böyle 
olgun bir düşüncenin mısralarıdır. 
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Faruk Nafiz, hayatının en ıztıraplı devresi olan 
Yassıada hicranlarını rubai veya kıt'a şeklinde küçük 
fakat özlü manzumeler halinde yazmıştır. Yassıada'
dan sonra yazdığı bazı kıt'alan da azası bulunduğu 
Kubbealtı cemiyeti'nin çıkardığı Kubbealtı Aka· 
demi mecmuası'nda "isimsiz kıt'alar" başlığı altında 
yayınlamıştır. 

• 
Faruk Nafiz'in roman ve mensur tiyatro tecrü

beleri de edebiyatımıza, intişar yıllarında çok beğe
nilen, bazı eserler kazandırmakta gecikmemiştir. 
Onun Yıldız yağmuru isimli romanında bir kere 
daha tattığımız "güzel türkçe", Yayla kartalı isim
li tiyatro eserinde gerçek bir zafer kazanmıştır. 
İstanbul Şehir Tiyatrosunda sürekli bir rağbet gör
dükten sonra, filme alınan Yayla kartalı, bugünkü 
içtimai hayatımızın, iyi ve kötü bir çok sahnelerine 
temas etmesi bakımından ayrı bir ehemmiyete mA
liktir. Müellifin "sahne romanı" gibi bir tarifle va
sıflandırdığı bu eser, bugün sayılamıyacak kadar 
çok çeşitleri bulunan tiyatro nevileri arasında ayrı 
bir çeşni ve herhalde başarılı bir teliftir. 

• 
Eserleri : 

Faruk Nafiz'in bellibaşlı eserleri, şiir kitapları 
ile, manzum ve mensur tiyatrolardır. Şairin, ayrıca 
roman ve mizah vadisinde yazılmış ve kitap halinde 
neşrolunmuş eserleri de vardır : 

Şiir Kitablan : Şarkın Sultanlan ( 19 1 8), 
Gönülden Gönüle (1919),  Dinle Neyden ( 1 9 1 9),  
Çoban Çeşınesi ( 1926), Suda Halkalar ( 1928), 
Bir Ömür Böyle Geçti (Seçme şiirler, 1933, 4 defa 
basılmıştır.), Elimle Seçtiklerim ( 1 934), Akarsu 
( 1936, 1 940), Tatlı Sert (Mizahi şiirler, 1938), Akıncı 
Türküleri ( 1 938, 1939), Heyecan ve Sükôn (Se
çilmiş şiirler, 1 959), Zindan Duvarlan (Yassıada 
şiirleri, 1967), Han Duvarlan ( 1 969) . 

Tiyatro Eserleri : Canavar (Manzum piyes, 
1 925, 1965), Akın (Manzum piyes, 1932, 1 965), Öz· 
yurt (Manzum piyes, 1 932, 1965), Kahraman (Man
zum piyes, • 933, 1 965), Yatyli Kartalı ( 1 945), Dev 
Ayna•ı (Henüz neşrolunmamıştır) . Şairin bundan 
başka İlk Göz Ağrısı isimli, bir piyes adaptasyonu 
vardır. 

Mektep Temsilleri : Bir Demette Bet Çiçek 
( 1 933), Yangın ( 1933) . 

Roman : Yıldız Yağmuru ( 1 936), Ayte'nin 
Doktoru ( 1 949). 

• 

Bütün bu tiyatro ' eserlerinin, roman ve mi
zah vadisindeki mahsullerin sahibi olan Faruk 
Nafiz ,Türk edebiyatında her şeyden şönce bir şair 
sıfatiyle tanınmıştır. O, Türk şiirine pek çok ve pek 
zevkli şiirler hediye etmiş, Türk nazım lisanı
nın hakiki ve kudretli bir işleyicisi olmuş, Nazım 
lisanındaki pürüzsüz ve ahenkli söyleyişle devri-
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nin eski, yeni bir çok şaırı üzerinde esaslı tesir
ler uyandırmış, bir çok genç şairleri yıllarca kendi 
söyleyişinin peşinden sürüklemiştir. Türk şiiri için 
bir ömür boyunca durmadan, dinlenmeden emek 
sarfeden bu şairin, öyle görülüyor ki bu emekleri 
boşa gitmemiştir. , 

Bilhassa İstiklal savaşını takbieden yıllarda 
yurdun muhtelif mecmualarında yayınlanan memle
ket sevgisi, vatan sevgisi şiirlerinde ve İstiklal mü
cadelesinin genç Türk; gönüllerinde uyandırdığı milli 
heyecan terennümlerinde Faruk Nafizin ; ge
rek kendi memleket şiirleriyle, gerek manzum ti
yatrolariyle ve genel olarak manzumelerindeki yerli 
ve milli söyleyişle ; derin ve devamlı bir tesiri vardır. 

Bütün bunlardan başka, Faruk Nafiz, azabın ve 
ıztırabın, gerçek san'atın büyük gıdası olduğuna da 
inanırdı. Büyük şairlerin ancak, şafaklar gibi yan· 
mak suretiyle bize san'atın üstün eserlerini verdikle
rini söylerdi. Onun ŞAİR isimli çok güzel şiirinde 
bu hakikati haykıran nefis mısralar ve yüksek bir kom
pozisyonu vardır. 

ŞAİR 

Eşyayı tanırken kepimiz side dışından, 
Esrarına yol bulduk onun anlatışından, 
Cemşid eli dökmüşse nasıl cama sabuhu, 
Manayı odur lafza koyan, maddeye ruhu. 
Bir nıu'cizenin lUtfuna ermiş gibi yer yer 
Canı buldu asisiyle dokundukça şekiller. 

* 

Her şekle huli'ıl ettiği günden beri bir can 
Pervanede aşık görünür, şi'ılede canan. 
Şiir kanı gezmiş gibi mermer damarında, 
Hulyalar uçar heykelin a'mi nazarında. 
Şi'rinde hayal etmese endamını yarin, 
Yalnız baş ucundaydı güzel servi mezarın. 

* 

Gün geldi bayat ufkunu dar buldu cihanda, 
At sürdü şeref mülküne Fitih'le bir anda, 
Gün geldi Mubanınıed'le nebi biline girdi, 
Gök perdenin ardında ne sır varsa belirdi. 

* 

Onlar ki beşer hayrına doğmuş, yaşamışlar, 
Onlardan eserdir bu duyuşlar, bu dalışlar ••• 
Onlar ki yanan fecr idiler dağda, denizde, 
Her manzara onlardan akistir içimizde ••• 

Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi, 
Devrinde fakat hangisi nıes'ud olabildi? 
Varsın seni ömrünce azabın kolu sarsın 
Şair ! Sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın ! 

Bu şiirlerin zevkli mısra'larını ören Türk dili ise 
san'atkarın edebiyatımıza hediye ettiği en değerli 
armağan ve yıllarca genç Türk şairleri tarafından 
örnek edilecek zengin musikili ve klasik bir nazım li
sanıdır. 
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.B�;,n.r.&:.N MEZARA KADAR 

Seni lstlkbil için önce gelmek cilıina 
Ve başkasından almak sonra geliş müjdeni. 
Bir nefes dinlenmeden yıllarca koşmak sana, 
Aramak her tarafta.. Bulmamak asli. seni. 

* 
Suda, rüzgarda, kuşta, senin sadinı duyup, 
Seni beyaz çiçekli dallar içinde sanmak. 
Vuslatın rü'yisını görmek üzre uyuyup, 
Hasretin azabına ermek için uyanmak. 

* 
Başka bir şekle koymak her gün güzel yüzünü, 
Boyamak gözlerini bir siyah, bir maviye. 
Tek seni hayal için süzerek batan günü, 
Gece nıehtiba dalmak, sen de dalmışsın diye. 

* 
Sana dinletmek üzre yazıp her gün bir gazel. 
Geçirmek ömrü yalnız sana diir eserle. 
Saçlarını çözerek hülya dizinde tel tel, 
Bugün güllerle örmek, yarını menekşelerle. 

* 
Tesadüf ümidinin bittiği müthiş anda 
Dudağa kanla çizmek yeniden tebessümü : 
Seni istikbal için artık öbür cihanda, 
Dosta el sallar gibi, davet etmek ölümü. 

H A D İ S L E R  

Ne ki ınevcud ise alemde güzel, doğru, iyi, 
Anyan fikri, bulan ruhu, seven sevgiliyi 
Bize bahş etmiş olan Hazret-i Rahınan'a şükür. 

* 
O ki dünyada ufuklar boyu nimetlerini, 
Hüsn Ü an, reng ü füsun, aşk ü cünun 

mahşerini 

Gayr-ı kafi görerek sevdiği biz kullarına, 
Şüphesiz vadediyor başka bir alem yarına ... 
Ma-i Tesnlm'e şükür, Ravza-i Rıdvin'a şükür. 

* 
O ki sevdasına yandıkça bütün ınahlUki.t, 
Arş-ı i'li'da ezel kasrına çıkmış yedi kat, 

Çekiyor hüsn-i ilihisine atlas perde ... 

En güzel vuslatı tattırmak için ınahş�r'de 
Bize gündüz gece zehrettiği hicrana şükür. 

S A N A T  

Yalnız senin gezdiğin bahçede açınaz çiçek, 
Bizim diyarımız da binbir bahan saklar ! 
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek 
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. 

* 
Sen kubbesinde ince bir ınozayik arar da 
Gezersin kırk asırlık bir ma'bedin içini, 
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, 
Bize heyecan verir bir parça kırık çini . • •  
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Sen raksına dalarken için titrer derinden 
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, 
Biziın de kalbimizi kımıldatır yerinden 
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. 

* 
Sen anlıyan bir gözle süzersin uzun uzun 
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini, 
Biz duyarız en büyük zevkini nihumuzun 
Görünce bir köylünün kıvrılmıyan belini ••• 

* 
Başka sanat bilmeyiz, karşunızda dururken 
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolumuz. 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. 

S O F R A  

Ufku bir fırçada has bahçeye döndürdü bahar 
Erguvan göklerin altında sular leylaki ••• 
Mevsimin çizdiği cennette bir ıssızlık var: 
Bir beninı bahçede, bir pir-i mugan, bir siki. 

* 
Dalarım görmediğim yüzlere hayran oturup, 
Uhrevi alemi etrafıma toplar bu gurup. 
Nice devletlilerin ruhuna elpençe durup, 
Nice bir hatıradan bahsederim i f il  k i ••• 

* 
Can atar bakçeye mihmanlarım akşam ezanı, 
Gelecek sormaya nerdeyse Kerem, Aslı Han'ı, 
Gelecek soframa avdette Mohaç kahramanı, 
Nevhalar dinletecek mersiyesinden Baki. 

A T  

Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor, 
Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor ! 

Son miceriyı dinlememiş varsa anlatın ; 
Rim"'" etmek isteyenler o mağrur, asil atın 

Beyhudedir, ker uzvuna bir halka bulsa da ; 
Boştur köpüklü ağzına gemler vurulsa da .•• 

Coştukça böyle sel gibi bağrında hisleri 
Bir gün başında kalmayacaktır seyisleri ! 

Son şanlı miceraslDl tarihe anlatın: 
Zincir içinde bağlı duran kahraman atın 

Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor ; 
Asrın baş eğdi sandığı at şaha kalkıyor ! 

Yassı Ada Şiirlerinden : 
Ruhumun Ölümü 

Ya gezen bir ölü, yahud gömülen bir diriyim; 
Mumyadır, canlı da, cansız da, bu kabristanda. 
Gömdüler ruhumu yüz bin sene mahkômu gibi : 
Cismim aynlsada rôhum kalacak zındanda. 

Bazı baskılarda. 
"Zabt etmek" teklindedir. 
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Yassıada 
Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri ; 
Bir vatan derdi birikmiş, bir avuçluk karada. 
Kuşu hicrrn getirir, dalgası hüsran götürür ; 
Mavi bir gözde elem katrasıdır Yassıada 

• 

İsimsiz Mısra'lar (Faruk Nafizin son şiirleri) 

Her sefer bir daha fethetti bu millet, vatam ;"2" 
Çilemiz bitti samrken yeni baştan doldu ; 
Çaldıran, Kosova, Çanakkal'a, Mohaç, Dumlu-

pınar • •  
Her vatan sahası bir başka Malazgird oldu 

* 

Ölümünden az evvel yazdığı son kıt'a "3" 

Sarıyor rôhumu körfez gibi mônis yüzler 
Daha müşfik çıkıyor karşıma gurbette. vataı: 
Gözüm ayrılsa da gönlüm kalıyor Fethiye'de 
Birleştirir elbet bizi bir gün Yaradan 

Faruk Nafiz'in son resmi 

2 lıimıiz mııra'lar Kubbealb Akademi Mec 
Yıl 3 Sayı 3, Temmuz 1974 Ölümünden ıonra ya
yınlamlfbr. 

" " Kubbealb Akademi Mec. 
Yıl 3 ıayı I, Ocak 1 974 



XX. nci Asır Türk Edebiyabnda 

KADIN SAN'ATKARLAR 

Yirminci asır; Türk edebiyatında kadın san'at
karların, san'at ve edebiyat vadisinin ön planların
da bir yer almaya muvaffak oldukları asırdır, Türk 
kadınlığının edebiyat sahasında gösterdiği bu sür
'atli gelişme, onların asırlardanberi ancak bazı dar 
ve mahdut imkanlar bulabilen, hatta gizli bir defi
ne gibi ekseriya meydana çıkamayan fıtri kabiliyet
lerini bütün değerleriyle ortaya koyabilecek, içti
mai bir muhit ve imkana ulaşabilmelerinden ileri 
gelmiştir. 

Yirminci asır Türkiyesinin çeşitli medeni inkı
laplar arasında kadınlara verdiği bu içtimai değer 
ve eşitlik çağdaş Türk medeniyetinin hakiki zafer
lerindendir. Türk kadınlığı, bu yeni ve serbest ha
yatı, kendisine en eski Türk topluluklarındaki de
ğerli ve asil hayatından miras kalan bir kabiliyetle 
ve kolaylıkla hazmetmekte ayrı bir başarı göster
miştir. 

Edebi faaliyetleri, erkek şairlerin manzumele
rine bir takım nazireler yazmaktan ileri gidemiyen 
Divan devri şairlerinden sonra ; bir gün kadın san
atkarlarımızın da birinci sınıf erkek san'atkarları
mız ayarında eserler verebileceklerini müjdeliyen 
ilk mahsuller; daha geçen asırda Nigar Hamm gibi, 
Makbule Lem'an Hamm gibi, Fatma Aliye, Emine 
Semiye Hanim'lar gibi, yeni Türk edebiyatının ilk 
kadın san'atkarları tarafından meydana getirilmiş 
bulunuyordu. 

Güzide Sabri Aygün Yirminci asrın ilk 

(1883-1946) yıllarında roman vadi

Güzide Sabri. 

sin deki eserleriyle geniş 
ve popüler bir şöhret 
kazanan en mühim ka
dın san'atkar Güzide 

Sabri Aygün ( ı 883) 

dür. Edebi şöhretini Mü

nevver gibi, Ölmüş bir 

kadının evrak-ı met

rukesi ve Yahan güllü 

gibi romanlariyle kaza
nan Güzide Sabri, Yir
minci asrın ilk yılların
d a  Türk edebiyatında 
görülen fazla hisli ve 

romantik ruhun, karakteristik mümessilerinden bi
ridir. Bilhassa solgun, hassas ve veremli gençlerin, 
hastalıkları kadar ince ve muztarip hayatlarını hi
kaye eden bir nevi "verem edebiyatı" nın dikkate 
değer örneklerinden biri de Güzide Sabri'nin ilk ro
manı olan Münevver ( 1 90 1 )  dir. Romanın hem er
kek, hem de kadın kahramanının verem oluşları ve 
veremden ölüşleri, Münevver'in, bu çeşit aşk ve ma
cera romanları arasında karakteristik bir eser sı
fatı kazanmasında amil olmuştur. 

Muharririn en tanınmış romanı olan ölmüş bir 
kadının evrak-ı metrUkesi'nde de ( 1 905) yine oku
yucuları hasta bir kadının; bir kalb hastasının ; hisli 
ve üzücü macerası peşinde duygulandıran, roman
tik bir karakter vardır. Bütün bir roman boyunca, 
ölecekleri için üzüntü duyulan kahramanlarının ölüm
leriyle neticelenen Bu romanlar, roman tekniği ba
kımından kuvvetli olmadıkları halde san'atkarının 
fazla hissiliği ve intişar ettikleri yıllardaki muztarib 
memleket havasının bu çeşit eserlere çok elverişli bir 
muhit yaratışı dolayısiyle Güzide Sabri, bu asrın 
bilhassa ilk yirmi beş yılı süresince büyük bir okuyucu 
kütlesi tarafından merakla ve alaka ile takibedilmiş 
ve eserleri def'alarca yeniden tabedilmiş bir muhar
rirdir. Onun 1922 de intişar eden Nedret isimli ro
manı "Ölmüş bir kadının evrak-ı metrukesi" nin bir 
devamı mahiyetindedir. Muharririn Yaban gülü 
isimli romanı, diğer. tanınmış ve sevilmiş bir eseridir. 
Güzide Sabri'nin bunlardan başka Hüsran, Hicran, 
Odacımn kızı isimli romanlariyle Gecenin esrarı 
adlı bir hikaye kitabı da vardır. 

Yirminci asrın ilk yıllarını eserleri ve şöhreti 
ile dolduran Güzide Sabriden sonra, Türk kadınlığı, 
bilhassa 1 908 Meşrutiyet inkılabından itibaren gerek 
şiir, gerek nesir vadisinde birdenbire evvelkilerden 
çok daha kuvvetli san'atkarlar yetiştirmeğe başla
mıştır. Bu asırda, Türk kadınlığının Cumhuriyet yıl
larına kadar yetiştirdiği birinci sınıf san'tkarlar ara
sında gerek şiir, gerek nesır vadisinde eserler 
veren en mühim isimler, ŞükUfe Nihal, Halide 
Nusret, gibi hem şiir, hem nesir sahasında birer 
kıymet olan san'atkarlarla ,şöhretini Ay demir isim
li milli romaniyle yapan Müfide Ferid, ve eser
leriyle çağdaş Türk romancılığına gerçek bir zafer 
kazandıran büyük san'atkar Halide Edib'tir ( ı ) . 

ı Bu çağlarda geçen asırdan devredilmit bir 
kadın ıairimiz de Leyla (Saz) dır. bir kıaım ıiirleri 
1 928 yılında ve Solmuf Çiçekler adlı bir kitabda 
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Şükufe Nihal Başar 
(1896 - 1973) 

Şair İstanbul'da doğ
du. Babası beşinci Mu
radın başhekimi Emin 
paşanın oğlu Ahmed 
beydir. ( ' )  

Dünya savaşı yıl
larında yetişen Şükı'.ıfe 
Nihal bu devrin diğer 
şairleri gibi Fecr-i Ati 
ile Milli edebiyat dev
resinin tesiri altındadır. 

Edebi Şahsiyeti 

Edebiyatımızda önce 
aruzla söylediği ince ve 
duygulu şiirleriyle ta
nınan Şükôfe Nihal 
(Başar) ,  bu vezinle 
terenüm ettiği ilk genç
lik şiirlerini ı 9 l 3 te 
Yıldızlar ve gölgeler 

Şükufe Nihal Batar isimli, küçük şiir mec-
muasında toplamıştır. 

Şairin bundan sonraki şiirleri ekseriya hece ile söy
lenilmiştir. Şükı'.ıfe Nihal, heceye ahenk kazan
dıran şairler arasında mühim bir mevki almıştır. 
Bir şair olarak, ŞükUfe Nihalin özelliği, hayat ve ta
biatın şair ruhunda ürperişler uyandıran çeşitli duygu 
ve heyecanları için şiir söyleyebilen, zengin ruhlu bir 
şair karakterine sahip oluşudur. Bu tenevvü, onun 
şiirlerini ve şiir kitaplarını zevkle takip etmeyi kolay
laştırmıştır. Hece ile ve hazan aşık söyleyişle terennüm 
ettiği manzumelerinde saf ve temiz bir Türkçenin 
dile getirilmiş olması ve bu dile güzel bir ses kanzan
dırılması, şairin muvaffakiyetleri arasındadır. Şükufe 
Nihal, şiirlerini Yıldızlar ve gölgeler'den sonra, 
sırasiyle Hazan rüzgarlan ( 1 927),  Gayya ( 1 930) ,  

yayınlanan Leyla'nın divan tarzında tiirleri ve ken
disinin besteledi.ği farkıları vardır. Bu şairin babası 
Sakız rumlarından Hekimbaşı lsmail Paşa"dır Leyla, 
Rumca, ltalyanca bilir, Osmanlıca tarkılar tiirler 
söylerdi. Çocukluğunu Osmanlı saraylarında geçir
mit XIX. Y. Yılın ikinci yansında da tanınmakla 
beraber, töhreti son asra ulatmış san'atkar bir ka
dındır. Bu tairin Harem-i humayun'a ve Sultan Sa
rayı'na dair bilgiler veren hatıralan 1 920-1 922 
yıllarında Vaıkit ve ileri gazetelerinde neşredilmit 
ve bu hatıralar taire daha geniş bir şöhret kazan
dırmıttır. 

İstanbulda doğan Şüküfe Nihal çocukluğunu 
Anadolu'nun muhtelif vilayetlerinde geçirmiştir. orta 
tahsilini İstanbul'da bitirdi ve İnas Darülfünuiı'una 
ilk talebe olarak girdi. 1919  da Edebiyat Fakül
teai Coğrafya şubesini bitirdi, çetidli liselerde tarih, 
coğrafya, ve Edebiyat hocalığı yaptı. İkinci kocası 
ile birlikte Mudafaa-i Hukuk cemiyetinde çalıtmış. 
Kadınlar birli,ğinin kuruculan a

-
ra&ında yer almıttır. 
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Su ( 1 935), Şile Yollan ( 1 938) ve Sabah kuşları 
( 1 943) adlı şiir kitaplarında toplamıştır. Bu kitaplarda 
sıralanan manzumelerde duygulu bir Türk kadınının 
"gençlik heyecanı" şiirlerinden, "tefekkür heyecanı" 
şiirlerine doğru bir yükseliş ve bir tenevvü kaydettiği 
görülür. Bu san'atkarın manzumelerinde büyük bir 
derinlik ve ulvilik bulunmamakla beraber, rahat bir 
şi'riyet olduğu aşikardır. 

Şüklıfe Nihal, Türk edebiyatına hikaye ve ro
man vadisinde de güzel eserler kazandırmış bir mu
harriridir. Tevekkülün cezası, Yakut kayalar, 
Renksiz ıztırap, Çöl güneşi ve bilhassa Yalnız dö
nüyorum isimli hikaye ve romanları san'atkarın yi
ne hayat ve cemiyet karşısındaki çeşitli görüş, du
yuş ve düşünüşlerinin başarılı verimlerindendir. İç
timai hayatımızı muztarip fakat enerjik Türk köy
lerinden şehir ve salon hayatının çeşitli hareketle
rine kadar görüp göstermeğe çalışan bir hikayeci 
çehresi, Şüklıfe Nihalin bu tarz eserlerinde görülen 
ciddi ve samimi bir çehredir. 

Yurd içinde ve yurd dışında geziler yaparak, 
müşahedelerini kaydetmeyi seven bu muharririn 
1 938 de Finlandiyaya yaptığı bir seyahatin intiba
ları onun Finlandiya isimli seyahat edebiyatı ese
rinde toplanmış ; san'atkar, yurd içi gezilerine fı.id 
hatıralarının bir kısmını da Domaniç dağlarının 

yolcusu isimli bir eserde yayınlamıştır. 
Bunlardan başka I. Dünya savaşı sıralarında 

doğu illerimizdeki Rus İşgalini konu alan Çölde Sa
bah oluyor ( 1 95 1 )  adlı romanı, ve ancak tefrika edi
lebilen ve İstiklal ·,;avaşını anlatan Akdağ Kahra
manları, l\1avi Şeytan adlı romanları vardır. 

Şiirlerinden Örnekler : 

su 
Kalbimden kalbine akan bir sesdi 
Akşam gölgesinde çağalayan o su. 
Sesini en tatlı yerinde kesti 
Bizi sonsuzluğa bağlayan o su . . . .  

O su bir sır gibi mırıldanırdı ; 
Göğsünde bir sarı ay yıkanırdı, 
Bizi Leyla ile Mecnun sanırdı, 
Gamlı yolumuzda ağlayan o su . . . . .  

Sessiz ruhumuzu o bestelerdi ; 
Bize : "Unutalım dünyayı" derdi . . . .  
Bir aldı, sonunda verdi bin derdi, 
Bizi bizden fazla anlayan o su . . . .  

Şimdi ne akşam var, ne ses, ne dere ; 
Yolumuz ayrıldı başka ellere ; 
Benzetti bizi bir kırık mermere 
Ruha zehir gibi damlayan o su . . . .  

Kalbimden kalbine akan bir sesdi 
Akşam gölgesinde çağlayan o su . . . .  
Sesini en tatlı yerinde kesti, 
Bizi sonsuzluğa bağlayan o su . . . . 

(su) 
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ÇALDIN 
Karanlık gecelerde 
Hicranınla inledim; 
Sesin akseder diye 
Boşluklan dinledim . . . . .  · 

İsmin dudaklarıma 
Düşmüş bir kıvılcımdı . . . .  
Bir humma aleviyle 
Kaç kerre çıldırdımdı . . .  

Bir damla su istedim 
Elinden şifa için . . . .  
Gülümsedin, karşımda 
Kaya gibi hissizdin 

Bu artık son inkisar, 
Ve bu son yaralanış ! 
Benden bir bahar çaldın ; 
Kalan ömrüm bütün kış ! . . . .  

(Hazan Rüzgarları) 

İstanbul'da 
Halide Nusret 

Zorlutuna 
1901 

doğmuş 
olan Halide Nu�ret'in 
babası İkinci Sultan 
Hamid devri gazeteci
lerinden Mehmed Se-

Halide Nusret 

lim beydir, Meşrutiyetten sonra Kerkük mutasarrıf
lığında bulunmuştur. Kendi adını kullanmaz daha 
çok Ataullah Kazım takma adıyla tanılırdı. Halide 
Nusret ilk tahsilini hususi olarak yapmış, orta tah
silini Erenköy Kız Lisesinde bitirdikten sonra Edebi
yat fakültesi tarih bölümüne devam etmiştir. 1924 
senesinde öğretmenliğe başlamış yurdun muhtelif 
yerlerinde orta okul ve liselerde Türkçe, edebiyat öğ
retmenliği yapmış ve 1957 yılında öğretmenlikten ay
rılmıştır. 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Edebi Şahsiyeti 
Mütareke devrinde ya
zı hayatına başlayan 
Halide Nusret Milli 

Edebiyat hareketlerine iştirak edenler arasındadır. 
Dili oldukça sade uslubu samimidir. Şiirlerini hemen 
umumiyetle hece ile yazmıştır. Halide Nusret hisli 
ve şefkatli bir genç kız ruhuyla ve kısmen mistik te
mayüllerle terennüm ettiği ilk şiirlerinden Türk saz 
şiiri tesiriyle veya gittikçe olgunlaşan, bir hayatın çe
�idli tehassüsleriyle söylediği en son şiirlerine kadar, 
Türk şiirine temiz bir Türk dili, samımı ve lirik 
manzumeler kazandırmış bir san'atkirdır. 

Onun 1920 de Üçüncü kitap'ta neşredilen Git 

bahar isimli bir şiiri, o çağların, hece ile yazılan 
bir çok iptidai şiirleri arasında, bir genç kız kale
minden çıkabil'!cek en kuvvetli bir terennüm mahi

yetinde idi : 

Çekil, bu gölgeli yolda gezinnıe, 

Bahar, bakışların yine pek sarhoş ! 

Yanılıp gönlünıe nıisafir innıe : 

Kapısı kilitli, nıihribı bonıboş ! 

Ma'beddir orası, nıeyhane değil ! .• 

Ziyalar, kokular, sesler, çiçekler ••• 
Ömrünün her günü bir başka düğün ! 

Bülbüller koynunda aşkı çiçekler, 

Güller dökülürler göğsüne bütün ! •• 

Sahiden güzelsin... Efsane değil ! 

Altınlı başında papatya niçin? 

Sarı saçlaı-ına penıbe gül takın ! 

Git, bahar ! Gönlümde ibadet için 

Diz çöken kızları korkutma sakın ! 

Gönlünıe girnıe ! O, kaşane değil •.• 

Git bahar, git bahar ! Uzaklarda gül ; 

Denize renginden bırak hediye. 

Ufuklarda gezin, senıaya süzül .•• 
Sokulnıa kalbinıe "Peynıane" diye : 

Gördüklerin kandil, peynıane değil !. 

Bundan başka gönülü ; sabaha karşı minareler
den yükselen; ezan seslerinin hisli akisleriyle dolduğu 
çocukluk çağlarından başlayarak ; Anadolunun du
manlı dağlarından geçit aradığı olgunluk yıllarına 
kadar, yurdumuzun ve insanlarımızın çeşitli heyecan
ları ve özellikleri için şiirler söyliyen, bilhassa acı duyan 
insanlara karşı ruhunda derin bir şefkat taşıyan bu 
duygulu şair, şiirlerinde yine ekseriya "güzel bir 
ses" yaratmaya muvaffak olan kadın san'atkarlarımız
dandır. 
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Halide Nusret 1 930 

yılına · kadar neşrettiği 
şiirlerinden bir kısmını 
Geceden taşan dertler 
isimli bir kitapta top
lamış, diğer bir kısım 
şiirlerini Yayla türkü
sü adiyle yayınlamış
tır. Ayni san'atkarın hi
kaye ve roman vadisin
de de muvaffakiyetli 
eserleri vardır. Onun 
Küller isimli bir ro
manı, daha 1921  de 
yayınlanmış, roman sa
hasındaki ilk şöhretini 
temin eden Sisli ge
celer ise, 1922 de in
tişar etmiş bulunuyor
du. Bu eserler, o çağ
larda ve genç bir ro
mancı için bir başarı 
sayılabilecek değerde idi. 
San'atkarın daha muvaf
fakiyetli ve oldukça rea
list bir romanı Gül'ün 
babası kim isimli ese
ridir. Halide Nusret'in 
hikaye vadisinde diğer i� .;,-""'; . ..J\o. 
yeni ve güzel bir eseri 
de Beyaz selvi'dir. Halide Nusret Hanımın 

Bunlardan başka bazı- Bir karikatürü 

mektep temsilleri ile Ö-
rümcek dede adında muvaffakiyetli bir roman ter
cümesi vücuda getiren Halide Nusret, bunlardan baş
ka Yurdumun dört bucağı ( 1 950) ve Ellerim 
bomboştu ( 1 967) gibi şiir mecmuaları ile Rüzgar
daki yaprak, ve Aydınlık kapı isimli romanlar 
yazmış ancak bunlardan son ikisi tefrika halinde 
kalmıştır. Halide Nusret bütün bu eserlerinde 
edebiyatımıza bilhassa Türkçesinin güze1liği ile 
hizmet eden bir san'atkar mevkiindedir. 

Yirminci asır başlarındaki Türk şirine hece 
vezniyle ve aşık tarzı söyleyişleriyle iştirak eden 
bir kadın şairimiz de İhsan Raif Hamm'dır. İhsan 
Raif ( 1 877 - 1926), kudretli bir şair olmamakla be
raber, sade dille ve bilhassa Rıza Tevfik tesiriyle söy
lediği şiirleriyle, asrın aşık tarzında şiir söyliyen ilk 
kadın şairi olmak gibi tarihi bir mevkiin sahibidir. 

Bu asrın kadın san'atkarları arasında Ay demir 
isimli romaniyle edebiyatımızda bir yer almaya mu
vaffak olan diğer mühim bir muharrir de Müfide 
Ferid'dir. Birinci dünya harbi yıllarının edebi mec
mualarında bazı artistik nesir parçaları da neşre
den Müfide Feridin "milliyetçi bir mefkure ile" 
yazdığı Ay demir, yer yer, artistik bir üslubla ya-'"' 

zılmış, lisan ve fikir bakımından kuvvetli, fakat ro
man tekniği yönünden zayıf bir eserdir. Bununla 
beraber, Türkiye haricindeki Türkleri sevgi ile ve 

alaka ile düşünen ve düşündüren bu eserin edebiyat 
tarihimizde özel bir mevkii olması pek tabiidir. (Mü
fide F eridin Pervaneler isimli bir romanı daha vardır.) 

Kara kitap adlı ilk eserini ı 920 yılında neşre
den Suad Derviş de bu devrin biraz üslubcu fakat 
velı'.ı.d bir muharrirdir. Muhtelif hikaye kitaplarından 
başka, Hiç biri ; Ne bir ses, ne bir nefes ; Buh
ran gecesi gibi romanları onun en tanınmış eserle
ridir. Bu eserlerde gönül maceralarının, umumi
yetle ruh buhranları geçiren bir san'atkar tahassü
süyle duyulmuş ve ifade edilmiş özellikleri vardır. 
Suad Derviş'in daha realist ve tabii bir eseri Emine 
isimli romanıdır. 

Fakat Cumhuriyet yıllarına kadar, roman sa
hasındaki eserleriyle şöhret kazanan kadın san'at
karlarımızın en kudretlisi, hiç şüphesiz Hıilide Edib 
(Adıvar) dir. 

Halide Edib 
{Adıvar) 

1884-1964 

Halide Edib, Şark 
kadınlığının ruhunda
ki his ve hayal ale
miyle, batı hayat 
ve cemiyet görünüşü

nü, fikir dünyasını ve hikaye tekniğini, eserlerinde mu
vaffakiyetle birleştiren bir roman san'atkarıdır. Ger
çi zaman, onun romancılığını başlangıç nokta
sından epey uzaklara götürmüş bulunuyor. Bu 
san'atkarın ilk eserlerinde görülen hayal ve heye
can unsurları, aşk sıcaklığı ve ihtiras fırtınaları, ya
vaş yavaş durulmuş ve onlardan boşalan yerlere ayni 
ölçüde bir görgü, bilgi unsuru ; bir araştırma havası 
ve bir fikir zenginliği yerleşmiştir. 

Halide Edip Adıvar 
çalışma odasında ( 1 964) 

Halide Edib İstanbul'da doğ-
Hayah: muştur. Ceyb-i Humayun ka

tiblerinden Edib beyin kızıdır. 
Annesi Bedrifam hanımdır. Küçük yaşta annesini 
kaybeden Halide anneannesinin evinde büyüdü. Çok 
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canlı bir Türk evi hususiyeti taşıyan bu evin Halide 
Edib'in şahsiyeti üzerinde derin tesiri olmuştur. 

Daha küçük yaşta evde hususi derslerle yetişti
rilmeğe başlanan Halide Edib bir taraftan Amerikan 
Kız kolejine devam ediyor, bir taraftan da evde Kur'an, 
Arabça, Farsça ve musiki dersleri alıyordu. Daha sonra, 
Salih Zeki'den matematik ve Rıza Tevfik'ten felsefe 
dersleri almağa başladı. Halide'nin şahsiyeti üzerinde 
bu derslerin çok büyük tesiri olmuştur. Salih Zeki'den 
aldığı tesirlerle gelişen pozetif düşünce Halide Edib'e 
pozetif ilim görüşü kazandırdı. Rıza Tevfik'ten aldığı 
felsefe ve edebiyat dersleri de ondaki mistik temayül
leri arttırdı. Ayrıca Rıza Tevfik'in tesiri ile Halk 
Edebiyatına ayrı 
bir merakla bağ
landı. Bu iki ho
canın verdiği zıd 
tesirler onun şah
siyetine dengeli 
bir zihni yapı ka
zandırdı .  

Kollej'i bitirince 
genç yaşta yazı haya
tına atılmış, muhte�if 
gazete ve mecmua
larda makHeler ve 
hikayeler yazmağa baş
lamıştır. Bu sırada 
Salih Zeki ile evlenen 
Halide Edib, Heyfila 
isimli ilk romanını 
Halide Salih imzasıy
la tefrika halinde ya
yınlamıştır. İkinci ro• 
manı olan Raik'in 
Annesi de gene bu 
tarihlerde yayınlandı. 
Bu sırada resmi hava
ta atılmıştı. İstanbul 
Kız lisesi (Bezmialem 
sultanisi) nde tarih 
muallimliğine başladı, 
3 1  Mart Vak'ası üze
rıne Mısır'a kaçtı. 
1908 de bir dostunun 

ÖGRENCİ HALiDE 

ÖGRETMEN HALiDE 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

daveti üzerine ilk defa İngiltereye gitti. Orada bazı 
fikir adamlarıyla tanıştı, eğitim mevzu'undaki yazı
larıyla dikkati çekti. 1 909 da Darülmualimat (Kız 
Muallim Mektebi) ne Pedagoji öğretmenliğine tayin 
edildi. Vakıf kız mektebleri müfettişliği yaptı. Daha 
sonra Cemal Paşa'nın daveti ile Beyrut'a gitti. Orada 
açılan Türk Darülmuallimatına müdür oldu, daha baş
ka okulların düzenlenmesiyle ve yetimhanelerle meşgul 
oldu. 19 10  da eşi Salih Zeki'den ayrıldı. Bundan sonra 
babasının adı ile yazılar yazmağa devam etti ve bu 
imzayı benimsedi. 19 1 2  de Adnan Adıvar ile evlendi. 

Genç Halide Edib Evliliğinin ilk yıllannda 

1 9 1 8 - 1 9 1 9  yıllarında İstanbul Darülfünununda 
Batı Edebiyatı müderrisliğine getirildi. Bu sıralarda 
cemiyet hayatında da ayrıca faal bir hayat'a geçmişti. 
Teali-i Nisvan cemiyetini kurdu ; burada açtığı çeşid
li kurslarla kadınların muhtelif sahalarda yetiş
mesini sağladı. 1 9 1 2  den itibaren savaş yıllarında 
önce hastahanelerde hastabakıcılık yapmıştır. Mü
tareke yıllarında İzmir'in işgalini protosto eden mi
tinglerde, ateşli konuşmalar yaptı, Fatih ve Kadıköy 
mitinglerinde ve bilhassa meşhur Sultanalınıet 

mitinginde yaptığı konuşmalar halk üzerinde derin 
tesirler yaptı. 

Daha sonra Anadolu'ya geçti. Milli Mü
cadeleye fiilen katıldı. Önce onbaşılık sonra da 
çavuşluk rütbesini aldı. Kocası Dr. Adnan Adıvar'ın 
sıhhıye vekili ve meclis başkanlığı yaptığı sırada Halide 
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Halide Edip Sultanahmet Mitinginde 

Edip önce batı ga
zetelerinden siyasi 
yazılar tercüme etti. 
Yeni kurulan Haki
ı:niyet-i Milliye ga
zetesinin yayımına 
yardım etti. Sakarya 
savaşından sonra has
tahanelerde hasta ba
kıcılık yaptı. Yunan
lıların çekilirken yap
tıkları mezalimi tet
kik komi�yonunda 
Yusuf Akçora ve Ya
kub Kadri ile bera
ber çalıştı. Bu sıra
daki müşahedelerini, 
Dağz ç-..ka� kurt, 
ve Y. Kadri, Falif 
Rıfkı ve Mehmed 
Asım'la beraber yaz
dıkları İz:mirden 
Bursaya'daki hika
yelerinde ve Ateş
ten Gömlek isimli 
romanında işledi. 

•.. Vatan tehlikeye dütüm e, o 
da botlarını ayağına geçirdi; ma"Vzerini 

omuzladı. Ordu ıaflan içinde: "Edip 
kızı Halide Onba,ı !" diye isim aldı ... 
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Cumhuriyetin ilanından sonra Memleketten ay
rılmak mecburiyetinde kaldı. 1924 te kocası Adnan 
Adıvar'la birlikte evvela İngiltere'ye sonra da Paris'e 
gitti. Kocasının yabancı diller okulunda çalıştığı sı
rada Halide Edib iki defa Amerika'ya bir defa da 
Hindistan'a gitti. Amerika'ya ilk gidişinde Williams• 
town'da tertiplenen bir yuvarlak masa toplantısının 
açış konuşmasını yaptı Political ınstitu'ye ilk kadın 
davetli olarak gitti, yakın şark fikir ve sanatına dair 
konferanslar verdi. 1928 - 1 929 yıllarında ikinci defa 
Amerika'ya gitti. Bir semöstir Colombia tl'niversi· 
tesi Brand College'de Türk tarihi dersleri verdi, 
bu arada "Türkiye Garb'a Dönüyor" "Turkey 
Faces West" isimli eserini yazdı. 1 935 de İslam 
Üniversitesi açılışı için tertiplenen kampanya'ya ka
tıldı. Bu maksadla gittiği Hindistan'da !ki ay süre ile 
konferanslar verdi. 

1939 dan sonra İstanbul'a dönen Halide Edib 
İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı· profösörlüğüne 
getirildi. 1950 de İzmir Millet Vekili olarak meclise 
girdi. 

Daha gençlik yılların-
Edebi Şahsiyeti da Tanin, Şehbal, 

Mehasin, Resimli kitab 
Büyük mecmua ve Hakimiyet-i Milliye gibi gazete 
mecmualarda makaleler ve hikayeler yayınlayarak 
yazı hayatına başlayan Halide Edib, Edebiyatımızda 
bir romancı sıfatıyla yer almıştır. 

Halide Edib, bir ömür boyu çalışma ile elde 
edilmiş zengin bir bilgi ve tefekkür hazinesine sahip 
olmakla beraber Türk edebiyatında ilmi ve fikri fa_ 
liyetlerinden ziyade roman san'atındaki başarısı 
ile tanınmıştır. Onda, bir gençlik hev'.esi halinde 
başalayan roman yazma san' atı, san'atkarın ; bir ta
raftan ateşli ve ihtiraslı benliğiyle, öte yandan sağ
lam ve geniş kültürüyle birleşerek, sür'atli bir ge
lişme göstermiş ve T ;aıide Edib Seviyye Talib, Rıiilwı 
annesi isimli ilk omanlarından sonra yazdığı Han· 
dan, Mev'ud hüküm ve Son eseri gibi romanlarıyle 
edebiyatımızda roman vadisinin birinci sınıf san'at
karları arasında ehemmiyetli bir yer almıştır. Bu 
haklı şö�ret, onun yine roman ve hikaye sahasında 
ortaya koyduğu daha olgun ve daha sağlam eser
leriyle gittikçe daha çok yayılmış ve san'atkarını 
Türk edebiyatının gerçekten klasik bir romancısı 
derecesine ulaştırmıştır. 

Halide Edib, Türk romancılığında bir şöhret 
yapmaya muvaffak olduğu birinci dünya savaşı yıl
larında ken:ii roman san'atı hakkında şu sözleri 
söylüyordu ( ı ) : 

"Büyük mevzular aklıma kolaylıkla gelir. 
Ve hep şimdiye kadar da öyle gelmiştir. Ben iki 
türlü yazıcıyım: Bir romancı, bir de küçük hi
kaye, küçük mensur şür muharriri. Romancı· 
hkta mutlak, zihnimde mevzuumun planını ya· 

Bak: Ruşen Eşref: Diyorlarki 



panın. Bütün vaki.yi takarrur eder. Meseli ha
kim vasıflar nasıl olacak? Ötekiler etrafında 
nasıl yaşayacaklar ! •• Bazan hah, fasıl tertibatını 
bile zihnimde yaparım. Ondan sonra, kolayca 
yazarım. Yalnız kitabın orta yerine gelince ka
rakterler bum hikim olur. Ben onlara değil ••• 
Mesela ilk satırlardan o sahifeye kadar hükmü
mün altında yürüttüğüm, idare ettiğim şahsın 
bana karşı isyan ettiği zamandan sonraki gidi
şini, yaşayışını hazan beğenmem. Fakat o hare
ketler o kadar öyle obnalıdır ki, artık o şahıslar 
istediklerini yaparlar." 

Bu sözlerle İtalyan romancısı Annie Vivanti'nin 
Yırtıcılar adındaki romanı hakkında söylediği şu 
cümleler arasında büyük bir yakınlık vardır. 

"Vaka şahıslarını büyük bir neş'e ile yarat• 
tım." 
Onlara istediğim şekli verdim. Kadınlarım kum
ral, erkeklerim esmerdi. Birine kıvırcık saçlar 
verdim. Diğerinin çenesine bir çukur koydum. 
Hoşuma gidenler her türlü talih lutfuna mazhar 
oluyorlardı. Hoşuma gitmiyenler ölüme mah 
kUındular. Fakat bir gün geldi ki onlardan biri, 
artık bana itaat etmedi. Sonra başka birini 
gördüm ki benim muvafakatimi beklemeden 
istediği gibi hareket ediyordu. Birdenbire anla
dım ki yarattığım bebekler canlı idiler ; ben, 
elimde onların, iplerini tutuyordum fakat onlar 
elimi öteye beriye çekiyorlardı. İtaat eden ben
dim ..• ( ı ) .  

Bu karşılaştırma ile söylenilmek İstinilen şey 
şudur ki, Halide Edip, bütün roman yazan büyük 
san'atkarlar gibi yarattığı ve yaşattığı karakterle
re hakiki bir hayat vermeğe muvaffak olan muhar
rirlerdendir. Nitekim Türk edebiyatı, bu sözlere 
çok benziyen bir İzahı, yıllarca sonra bir defa da 
ihtiyar romancı Halid Ziya'nın kaleminden dinle
miştir. (2) 

Ancak Halide Edib'in, peşinden sürüklendiği bu 
tipler, bilhassa onun romancılığının ilk ve orta zaman
larında hakiki hayat sahnelerinin ve hakikat dünya
sının her zaman kolayca görebildiği tipler değildir. Bu 
romanların erkek kahramanları da, kadın kahraman
ları da ekseriya san'atkar tarafından idealize edilmiş, 
san'atkarın kendi ruhundan sızan bir ışık ve ateşle 
aydınlanıp hareketlenmiş birer yeni sima, birer canlı 
ve sürükleyici karakterdir. Mesela bu kadın san'at
karın romanlarında heykelleştirilen erkekler, çok defa 
yaşamakta olan erkeklerden daha başka bir mimariye 
sahiptir. Bu erkeklerin dış yapılarındaki heykeli sağ
lamlıkla, hareketlerindeki hafiflik arasında açık bir 
tezad görülür. Bunlar, her vasfı ile erkek olan bir kimse-

ı Bakınız: Annie Vivantie. Yırtıcılar. Hüseyin 
Cahid Yalçın tercümesi. S. Vlll. 

2 Bakınız: Resimli Türk edebiyatı tarihi: 

Halid Ziya S. 1 051  
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ye sahih olmayı hayal eden bir kadının, hatta bir hayli 
şımarık kadınlığı karşısında, ekseriya öylesine kolay 
bükülürler ki, san'atkarın bu dik yapılara böyle bir 
elastikiyeti nasıl verebildiğine hayret etmemek müm
kün olamaz. Buna mukabil, ayni romanlarda ka
dının her arzusunu yerine getirebilecek ölçüde; 
fikren münevver olduğu halde yaradılıştan uysal 
bir takım "rahat erkekler" de vardır ki, münek
kitlerinin itirazlarına rağmen, bunlar Halide Edibin 
hakikate daha uygun tipleridir. 

Fakat bu kadın romancımızın en ışıklı tipleri 
Handan'dan Sara'ya, Sira'dan Zeyno'ya ve Zeyno
dan Ribi'a'ya yükselen zengin ruhlu kadınlardır. 
Ve sım'atkar, bu kadın karakterlerini tam klasik 
san'atın yapabileceği bir kusursuzluğu ile her 
yönden bütünleyip kadınlaştırarak, ışık verip sıcak
laştırarak, içimizde . mutlaka sihirli tesirler bıra
kan birer harikulade kadın haline getirmesini bil
miştir. Denilebilir ki onun büyük san'atının en ka
rakteristik tarafı işte bu kadın ruhlarının tahlille
ridir. Behlre'nin ihtiraslı ve zalim kıskançlığını 
biz bu tahlillerle kavrar ve kin duyarız. Azize'nin 
masum ve temiz ıztıraplarına bu tahlillerle üzülü
rüz. Yine bu inandırıcı satırlardır ki iri gözlü ve 
diktatör ruhlu Zeyno'nun genç ve ateşli Hasan'ı bı
rakarak heykel vücutlu ve beyaz saçlı Miralay Muh· 
sin'le niçin evlendiğini bize itirazsız kabul ettirirler. 

Halide Edib, yakın yıllara kadar, her romanın
da biraz daha ilerlemiş bir san'atkardır. Türk 
milletinin İstiklal savaşı yıllarında sırtına geçirdi
ği ateşten gömleği hemen hemen elleriyle tutarak 
yazdığı Ateşten gömlek, savaş yıllarının en hara
retli romanı olmuştur. Bundan evvel, biraz da za
manın modasına uyularak kaleme aldığı Yeni Turan 
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isimli romanı, taşıdı
ğı milliyetçi ruha rağ
men, ne Ateşten göm
lek ölçüsünde sıcak, 
ne de san'atkarın 
ayni yıllarda yazdığı 
diğer romanları aya
rında başarılıdır.Mu
harririn, yine İstiklal 
savaşı yıllarının ha
rareti ile yazdığı Da· 
ğa çıkan kurt isimli 
hikayesinde veya Vu
run kahpeye adlı 
küçük romanında 
Anadolunun hep o 
tarihlerdeki muztarip 
veya destani haya
tından akisler vardır. 

HAREKET - Edip kızı Halide on
başı, Milli Mücadele süresince bü
tün hareketlere Türk kadınına has 
atkı ile katıldı; cepheden cepheye 

kottu, o büyük günleri yatadı ! ... 
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Fakat bukudrctli romancı;.ıın rm:aan sahas;ı;.�a 
zirveye yükseldiği eserler sırasiyle, 
Kalb ağrısı, Zeyno'nun oğlu ve Sinekli 
bakkal romanlarıdır. Bunlardan ilk ikisi, biri 
ötekinin devamı olan fakat her ikisinde de 
idealize edilmiş kadın ve erkek karakterlerinin iç 
alemlerindeki hayat, ateş, duygu, düşünce, aşk 
ve ihtiras hamlelerinin muvaffakiyetle çarpıştırıldığı 
bir macera yaşatılmıştır. Zeyno'nun oğlu'nda bun
lardan fazla olarak Doğu Anadolu içerilerine bilhassa 
Kürdlerle meskıln mahallere nüfuz etmiş bir mahalli
lik vardır. Ayni romanlara yer yer insan ve tabiat 
tasvirlerinden örülme bir şi'riyet katıldığı da görülür. 

San'atkarın, Türkiyeli olmadan evvel beynel
milel olan Sinekli bakkal'ı iSe önce Meddah ve 
kızı adiyle İngilizce yazılmış, türkçe neşri sonradan 
yapılmıştır. Bu romanda Sultan Hamid devri İstan
bulundaki Müslüman, Türk - Osmanlı an'aneleriyle 
yaşayan Sinekli bakkal mahallesinin ev ve sokakla
rında, büyük bir milletin derin mazisinden süzülmüş 
hatıralar ve inanışlarla çalkalanan ; renkli, ışıklı, hare
ketli ve musıkili hayatı vardır. O kadar ki istibdad 
devri İstanbulu hakkında yazılacak en tafsilatlı ta
rihler bile, ba çağların sür'atli değişiklikleri ve ser
best bir istikbale doğru için için ilerliyen hayatına 
dair, yahut Osmanlı ev, mahalle ve konaklarında 
yaşayan asil, zeki, saf ve temiz halkın iç hayatı
na ait bu derece kuvvetli bir intiba bırakamazlar. 

Ancak, yine ve bilhassa bu romandan başlaya
rak, muharririn daha evvelki romanlarında için 
için yanan bir "insanlık sevgisi" ;  eski his ve hayal 
dünyasından yeni bir fikir dünyasına geçmek isti
yen san'atkarda biraz aşırı bir dereceye varmıştır. 
Sinekli bakkal mahallesinin harikulade sıcak bir 
ruhanilikle Kur'an ve mevlid okuyan Kız Hıifız'ını 
bir gün, İtalyanlıktan dönme, musiki san'atkarı 
Peregrini'nin karısı haline getirmek cesareti, bu 
insani inkişafın mahsulüdür. Pregrini ile evlendik
ten sonra bile, "Rabbim, beni fukara sınıfından 
ayırma !" diye haykıran ve "gavurluktan dönme", 
"asilzade" kocasına, "Her şeyi alınlarının teriyle 
kazanan adamlar arasında senin işin ne?" diyerek, 
onun asilzadeliğine şiddetle hücum eden Rabia'daki 
bu derece kuvvetli ve şuurlu bir "arka sokak mu
habbeti" nin sırrı nedir? Okuyana öyle gelir ki ; 
asırların mirası olan "dini taassubu" bir piyano se
si ile kolayca eriyen Rabia'nın, hisli bağrında arka 
sokak insanlarına karşı duyulan derin sevgiden do
ğan bu "sınıf taassubu" Rabiadan ziyade, Rabia
nın yaratıcısının düşüncesidir. 

San'atkarın fakir halk tabakasının ıztıraplariyle 
meşgul oluşunu eski eserlerinde de bulmak müm
kündür. Yeni olan, oradaki insiyaki temayüllerin, 
yeni dünyayı kucaklayan içtimai görüşlerle birleş
miş olmasıdır. 

Halide Edib, böyle bir fikir malzemesiyle rea
list roman, bilhassa arka sokak ötesindeki içtimai 
hayatı hırpalayacı mahiyette, cemiyet tip ve mace
ralaruıı karikatürize eden satirik roman yazmak 

1 :29  

iste:,:nc kapıldığı tarihtenlıeri artık e�ki romanla
rındaki kadar orijinal görülmemektedir. Ulvi duy
gulara, gönül ürperişlerine, hayat ve ihtiras dolu 
vücutların birbirlerine çekilişlerindeki tabii kudrete 
muvaffakiyetle nüfuz eden san'atkar ; içtimai rea
liteye yabancı dünyalardan girmeğe çalışmanın do
ğurduğu bir, "kitapta kalış" talihsizliğiyle ye
ni romanlarına eski romanları kadar göz ve gö
nül doldurucu bir hayat sağlayamamıştır ( ı ) . Si
nekli bakkal'dan sonra yazılan Tatarcık gibi, Son
suz panayır, Döner Ayııa, Akıle Hamnı Sokağı 
gibi romanları da bu bakımlardan muharririn evvelki 
eserleriyle ölçülebilecek bir seviyeden uzak görül
mektedir. 

Halide Edib, sade bir romancı değil, ayni za
manda bir "küçük hikaye" ve "mensure" ler mu
harriridir. Önceleri "Türkçe söyleyiş" bakımından 
zayıf olan yazı lisanı, onun cümlelerini ören san'at 
unsurlarının zenginliği ve güzelliği yüzünden, beğe
nilmese bile, hoş görülebilirdi. Hatta bu zayıf türk
çe, muharririn Kalb ağrısı, Zeynonun oğlu ve Si
nekli bakkal serisinde, eserlerinin san'at seviyesi öl
çüsünde ytiksdmiş ve güzelleşmişti. Fakat san'at
karın son eserlerindeki lisan, yine bu eserlerin san
at seviyesi gibi bir hayli pürüzlüdür. Halide Edibin 
eserlerinde, başlangıçta az tatmin eden bilgi ve te
fekkür unsurlarının gittikçe çoğalıp zenginleşmesi, 
bu büyük romancımızın muvaffakiyetinde rol oyna
yan bir hadisedir. Fakat fikri, san'ata tercih et
meğe temayül ettiği zaman, ayni unsurlar, onun 
romanlarında birer muvaffakiyetsizlik amili olmak 
talihsizliğine uğramışla<·dır. 

San'atkarın, arka sokaklar için makaleler 
yazması, yahut Yol palas cinayeti gibi muvaffakiyetli 
polisiye romanlar kaleme alması, Hindistan'a dair 
güzel bir tetkik ve seyahat eseri yazması, nihayet 
İngiliz edebiyatı tarihi gibi son vazifesinin şayanı 
hayret derecede ciddi, ilrni ve kuvvetli bir mahsulü
nü ortaya koyması ; bütün bunlar; bu kadın muhar
ririmizin durulmak bilmez heyecanına, yorulmak 
bilmez bir kühür hayatı ilave edebilmesinden ileri 
gelmiştir. "Türkler arasında komedi unsuru dram 
unsurundan - fazladır." diyerek tarihi Türk zekasını 
ne derece ka\Tadığını gösteren bu muharririn kuv
vetli esprilerle dolu Maske ve ruh isimli fantastik 
piyesinde de onun zeka ve nükte cephesinin güzel 
akisleri vardır. (Muharririn tiyatro sahasında di
ğer bir eseri de daha 1918  de intişar eden Ken'an 
çobanları adlı üç perdelik bir operadır. San'atkarın 
İngiliz diliyle yayınlanan diğer kitapları ise : Tür
key Faces West ,,Türkiye Garba dönüyor" ; Me
nıoire of Halide Edip ,,Halide Edibin hatıraları";  
Shadow Play ,,Gölge oyunu" gibi eserlerdir.) 

ı Türk romanında "arka sokak" lann realist 
ve sempatik hayabnı yakından tanımak için bilhas1a 
Kemal Albnkaya'nın "Bizim mahalle" iaimli aserine 

müracaat edilmelidir. 
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Eserleri 
Halide Edib, in hemen bütün 
eserleri kitab haline gelmeden
evvel tefrika edilmişlerdir. 

Romanlan : Heyula 1909, Raikin annesi ( ı go9), 
Seviye Talib, ( 1 9 10) Handan ( 1 9 ıo), Yeni Turan 
( 1 9 1 2) Son Eseri ( 1 9 1 3) Mevu'ud hüküm ( 1 9 1 7- 1 9 19), 
Ateşten Gömlek ( 1 922 - 1 923), Kalb ağrısı ( 1 924), 
Vurun Kahpeye ( 1923), Zeyno'nun oğlu ( 1927), 
Sinekli Bakkal ( 1 935), Yolnalas cinayeti ( 1 936), Ta
tarcık ( 1 938), Sonstız Panayır 1 946), Döner Ayna 
( 1953), Akile Hanım sokağı ( 1 958), Kerim Ustanın 
oğlu ( 1958), Sevda sokağı komedyası ( 1 959), Çaresiz 
( 1 96 1 ) ,  Hayat parçaları ( 1963). 

Hikayeleri : Harab Ma'bedler ( 1 9 1 1 ) ,  Dağa 
çıkan Kurd ( 1922), Kubbede kalan hoş seda ( 1 938) . 

Hatıralan : Mor Salkımlı Ev ( 1 95 1 - 1 955), 
Türkün ateşle imtihanı (Milli Mücadele Hatıraları) 
bu iki eser daha evvel İngilizce olarak (Memor 1 9 1 6  
The Turkisch Ordeal 1928) d e  yazılmıştı. 

Tiyatrolan : Kenan Çobanları 1 9 1 6, Ermeni 
bestekar Verdi Sbra tarafından Suriyede bestelendi, 
Maske ve ruh 1937 İng. Mask of sols ( 1 953) . 

Tetkik ve fikir eserleri : İngiliz Edebiyatı 
Tarihi ( 1940 -49) Üç cild, Türkiye' de Şark-Garb ve 
Amerikan tesirleri, ( 1 954 - 1 955), Yeni İstanbul, 
ayrıca gazete ve mecmualarda yayınlanan günlük 
yazıları ve tercümeleri vardır. 

* 

SİNEKLİ BAK.KAL 

(Sinekli Bakkal, İstanbul'un Aksaray semtinde 
fakir bir "arka sokak" mahallesinin adıdır :) 

Evler ahşap ve iki katlı. Köhne çatılar; kar· 
şıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi 
uzanmış eski zaman saçaklan. Ortada baştan 
başa uzanan bir aralık kalmış olmasa, sokak, 
üstü kemerli, karanlık bir geçit olacak. Doğuda 
batıda, bu aralık renkten renge giren bir .,ık 
yolu olur. Fakat sokağın yanlan her zaman 
serin ve loştur. 

Köşenin başında durup bakarsınız: Her 
pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış 
gaz sandıklan. Saksılarda al, beyaz, mor sar- • 
dunya, küpe çiçeği, karanfil. Gaz sandıklannda 

öbek öbek yeşil fesleğen... Ti köşede bir mor 
salkım çardağı, altında civarın en işlek çeşmesi. 
Bütün bunların arkasından tiyatro dekorunu 
andıran beyaz, uzun, ince minare. 

Sürülü kafeslerin arkasıııda kocakan baş
lan dizili. Arada dikişlerini bırakır, pencereden 
pencereye dedikodu yaparlar. Sokakta ayağı 
takunyalı, başı yazma örtülü, eli bakraçlı ka· 
dınlar çeşmeye gider gelirler. Saçlan iki örgülü 
kız çocuklan kapı eşiklerinde sakız çiğner; 
çakşın yırtık, yalınayak, başı kabak oğlanlar 
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kınk taşlar arasındaki su birikintileri etrafın
da çömelmiş, kağıttan gemi yüzdürürler. 

Burası dünyanın herhangi bir yerindeki bir 
fukara mahallesinden çok farklı değildir. Bir 
geçitten ziyide toplantı yeri. Mahalleli orada 
muhabbet eder, konuşur, kavga eder, eğlenir. 
Hayatın orada geçmeyen bir safhası yok gibi
dir. İhtiyarlar vaktiyle çeşme başında doğuran 

kadın bile olduğunu gülerek rivayet ederler. 

Eğer bir yabancı durur, su dolduran ka
dınlarla ahbaplık ederse bir kınalı parmak ona 
mutlak iki yer gösterir. Biri Mustafendi'nin İs
tanbul Bakkaliyesi, öteki arka pencereleri çeşmenin 
önüne açılan imamın evi. Birincisi sokağın or
tasındaki evlerden birinin altında kara bir ko
vuk gibi gömülen dükkan, öteki sokağın biricik 
üç katlı binası. 

Gerçi kapısı öteki sokağa açılır, fakat küçük 
Sinekli Bakkal onu benimsemek ister. Çünkü 
zengin, fakir bütün civar halkı, ölüm, doğum, 
nikih gibi hayati meselelerde o eve gelmek 
mecburiyetindedir. 

Mustifendi, herhangi bir meddahın tarif 
ettiği, hasis, tiryaki bir mahalle bakkalı, imam 1 
Şöyle bir bakılırsa herhangi bir mahalle ima
mına benzer, fakat hakikatte o kendinden başka 
hiç kimseye benze�ez. 

"Sinekli Bakkal romanı, ana vakalariyle 
bu mahallede geçer. Romanda, bundan başka 
Meşrutiyet'den evvelki İstanbul'un çeşitli hayatı 
ve daha bir kısım yerleri tarif edilir. Bir çok 
İstanbul tipleri tanıtılır. Bunlar arasında devrin 
büyük adamlanna mahsus konaklar, Bebek 
sahillerini süsliyen yalılar ve buralarda geçen 
hayat da vardır. 

Eserdeki maceranın birinci plindaki kah
ramanı olan Rabia, Sinekli Bakkal imarnm•n 
torunudur. Rabia, mizacının sert ve kuru taraf· 
lannı, (tabiatı, Sinekli Bakkal imamı olan ba· 
basına pek benziyen) annesinden almış, yine 
karakterinin ince, yumuşak ve kabiliyetli taraf· 
lannı da, aynı mahallede bakkallık eden ve ra• 
mazanlarda Karagöz oynatan, ince ve sanatkar 
ruhlıı babasından tevarüs etmiştir. Rıibia, bir 
aralık, babası sürgüne gönderildiği için, aynı 
mahallede oturan zaptiye nazırının ha01m1 ta
rafından konağa alınmış, orada mevlevi Vehbi 
Dede'den musiki dersi almış ve fevkalade musiki 
kabiliyetiyle, Kur'an ve mevlud okuyan, güzel 
sesi ve gelişen büyük sanatı ile adeta bir şöhret 
olmuştur. 

Paşanın oğlunun arkadaşı olup, arada bir 
konağa gelen Peregrini, bu İtalyalı musiki sa• 
natkirı, Ribia'nın büyük takdirkin ve hayran• 
larındandır. 

Ribia'nın musiki ve musikideki bilgisi, 
Peregrini'nin de yardımiyle artar. Genç kız, bu 
vecidli sanat adamının piyanosundan yükselen 
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nağmeler ve bu sanatkara başkalarının verdiği 
değer karşısında ona karşı bir çekiliş hisseder, 

Rabia, şiıındi büyüklerin konaklarında, ya-

lılarında mevlud okumaktadır, Kız Hafız'ın güzel 
sesi heınen bütün İstanbul'da tanınmıştır. 
aşağıdaki sahne Rahia'mn, İkinci Mabeyinci 
Satvet Bey'in Robert Kolej kapısı sırasındaki 
yalısında okuduğu mevlud sahnesidir." 

İkbal Hamm'ın hakkı vardı. Satvet Bey'in 
geçmişlerinin rilhuna mevlud okumak adi bir 
vak'a değildi.Üç salonun birbirine geçen kapılan 
açılı:nış, Sinekli Bakkal Mescidi'nden büyük 
bir toplantı yeri basıl olmuştu. Birkaç yüz beyaz 
başörtülü, yer minderlerinde. Üç salonun tava
nından üç ışık hevengi sallamyordu. 

Rabia'ya orta salonda, pencerenin önünde 
bir yer yapmışlar. Bir da�aska yer minderi, 
önünde rahle ve ınuınlar ••• İkbal Hamın onu 
destur, destur diye yol açarak götürürken, beyaz 
başörtülüler sağa sola eğilerek yüzünü görmeğe 
çalıştılar. Arkasında krem zeminli, mor laleli 
yünlü bir entari, aym kumaştan parmak dikişli 
bir hırka. Orada hiç kiınse böyle giyinmiş değil. 
Hepsinin etekliği, bııluzu, yahut entarisi az çok 
zamanın modasına uygun. Fakat kiınse onun 
esvabiyle meşgul değil. Kumral, ince derisi 
yüzünün keıniklerine yapışmış gibi, gözlerini 
şakaklarına çekiyor gibi. Bal rengi gözlerinin 
yeşil mevceleri gerçi yamyor. fakat kendisi 
olanca iradesiyle dimağım cemaatten ayırmak, 
okuyacağı şeye bağlamak istiyor. Dudakların
dan ilk dökülen perdelerle beyaz başörtülü ce
maat, papatya tarlaları gibi dalgalandı. Hafif 
iç çekmeler, tek hıçkırıklar, konser halinde 
ağlayışlar. 

Rabia bunlardan haberdar değil gibi. 

Mevludcu v e f a t ' a başlamadan sağın

daki salonun nihayetinde bir perde gördü. Ora

dan birdenbire E n d e r u. n takn:ıı iliihiler oku

ı:nağa başladı. Rabia'nın yıpranmış asabım bu 

nıusiki dinlendirdi. Biraz Vehbi Efendi usulünde. 

Heyecansız fakat insanı murakabeye vardıran 

bir üslup. Erkekler hep böyle okuyorlar. Sa

natları gayri şahsi. Rabia böyle düşünüyordu. 

Gülsuyu, ödağacı kokulan havayı ağırlaş

tırdıkça ağırlaştırıyor. Işık hevenkleriyle beyaz 

başlar arasında hafif bir duman var. Genç kızlar 

ellerinde güldanlar herkesin eline gülsuyu serp

mek için eğiliyorlar. Ta karşıda, kalabalığın ar

kasında üç iskemle var. Üstündekiler belki yere 

oturaı:nıyacak kadar alafranga... Belki de... Or

tada oturam Rabia nerede görmüştü? Mermer 

gibi bir baş, beyaz alnında altın kaküller ••• Kaşın 
biri kalkık ••• 
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Enderunlular susmuştu. Mevludcu hemen 

v e f a  t 'a başladı. Cemaatin üstüne ölüm göl

gesini salınış gibi. An'anevi, pes yarını sesler, 

çeyrek seslerle ağır ağır, bir ilahi gibi okuyor. 

Bin üç yüz sene evvel ölen bir peygamber için 
ağlıyorlar. Belki de kendileri için ağlıyorlar. 

Belki de kendileri için, ölümü tatmak, yok ol

mak hepsi de, her birine mukadder olduğu için 

ağlıyorlar. Bu defaki heyecanlarında, göz yaş

larında, şevk, zafer değil, korku var. Boğazla

rım tıkayan bir korku. İki kadın gerildi. ba

yıldı. - Odadan çıkardılar. Havada ma'şeri bir 

isteri dolaşıyor. 

Rabia artık tamamen tükenınişQ,. Sanatım, 

bütün rilhunu, son zerresine kadar cemaate 

dağıtmıştı. Ayağa kalktığı vakit, dizleri titriyor, 

gözleri bomboştu. İki kadın koluna girdi, sa

londan çıkardı. O, ne yanlarındakine, ne sofa

larda onu görmek için toplananlara bakıyordu. 

Küçük bir odaya götürdüler. Ancak orada ya

nındakinin yüzüne baktı. 

* * * * 
(Rabia'nın şahsiyeti, alaturka musikiden anla

dığı kadar, alafranga musikideki güzellikleri de sezen 
sanatkar ruhu Peregrini'yi büyülemiştir. Bu Müs
lüman Türk kızındaki, büyük bir medeniyet mırası 
olan, Şark-Osmanlı giızelliği, Peregrini'de Rabia'ya 
karşı derin bir aşk uyandırır. 

Rabia'da ondaki sanatkar ve insan ruhu anlayıp • 
takdir etmiştir. Fakat Rabia, derin ve köklü bir arka 
sokak sevgisi ile, mahallesinden, mahallesindeki fakir 
ve Müslüman halk tabakasından ayrılmak istemez. 
Ancak Peregrini Rabia'ya o kadar hayrandır ki onsuz 
yaşıyamıyacaı;ını anlar, onun yanında kalmak ve 
onunla evlenebilmek için, nihayet, Müslüman olur.) 

* * *  

İşte Türk Edebiyatında Cumhuriyetten evvel 
isim ve şöhret yapmağa başlamış olan kadın san'at
karlar için de bu küçük bölümde yer alabilecek derece
de bellibaşlı olanları bunlardır. 

Türk kadınlığının Cumhuriyet sıralarında yetiş
meğe başlayan, eserlerini Cumhuriyet devrinde veren, 
daha çok sayıda okuyucu kitlesine hitabeden yazar
ları da yetişmiştir. Bunlardan bazıları gazete ve mec
mualarda, makaleler, şiirler yayınlamışlar, bazıları 
da başarılı tercümeler yapmışlar, küçük hikayeler 
yazmışlardır. 

�u devirde Türk kadınları arasından ilmi çalış
malar incelemeler yapan imzalar da görülmüştür. 
Bunlardan Adile Ayda fikirlerinin berraklığı, görüş
lerinin ciddiliği yazrlarını ören zengin kültür malze
mesi ile dikkati çekmiştir. 
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Fevziye Abdullah 
Tansel 
1912 

Fakat bugünkü Türk 
kadınlığının, kendini 
ciddi ve araştırıcı ilme 
bırakmış, en velud im
zası, denilebilir ki, Fev-

ziye Abdullah Tansel'dir. İnce duygulu şiirleri, 
yerli, milli ve halk tarzı söyleyişleriyle de bir kıymet 
olan Fevziye Abdullah, bilhassa Tt,iı;� clİebiyatı tarihi 
üzerindeki ciddi ve metodlu araştırmalariyle, yeni 
Türk ilminin iftiharları arasında sayılı bir mevki elde 
etmiştir. 

Profesör Fuad Köprülü'nün kıymetli talebesi 
arasında temayüz eden Fevziye Abdullah, ilmi ede
bi tenkitleri, tetkik ve monografileriyle son yılların 
edebiyat v� edebiyat tarihi bölümünde bir otorite 
payesine ulaşmıştır. Onun, Türk divan edebiyatına, 
halk edebiyatına ve bilhassa Tanzimat devri edebi
yatımıza dair kuvvetli araştırmaları, ortaya ilmin 
hurdebini metodlarından süzülmüş, sağlam eserler 
koymaktadır. Bu edibimizin bilhassa Fuad Köprülü
nün müdürlüğü zamanında intişar eden tlıkü mec
muasındaki neşriyatı mühim bir yekun tutuyor. Meh
med Akif, hayatı ve eserleri isimli bir monoğrafisi 
ise (İstanbul, 1945) bu tarz araştırmalar için ancak, 
bir örnek sayılacak ciddiyet ve olgunlukta bir ilim ve 
tetkik mahsulüdür. Fakat Tansel'in bugüne kadar 
ilim alemine verdiği çok sayıda ve çok değerli tetkik
lerinin listesi bir kitab teşkil etmiştir. ( 1 )  

Tansel Muş'ta doğmuş İlk Hayatı : ve orta tahsilini İstanbul'da 
yapmış, yüksek tahsilini Ede

biyat fakültesinde ve Yüksek Muallim mektebinde ta
mamlamıştır. Yazı hayatına daha talebeliği sırasında 
başlamış olan Fevziye Abdullah resmi vazifelere gir
dikten sonra daha geniş ve sistemli bir yazı hayatına da 
girmiştir. İlk vazifesi olan Konya lisesi ve Kız muallim 
mektebleri Edebiyat hocalığından sonra Ankara'ya 
gelen Tan�el bir taraftan Ankara Atatürk lisesinde 
edebiyat öğretmenliği yaparken, bir taraftan da Köp
rülü'ünün müdürlüğünü yaptığı Ülkü Mecmuası'nda 
yazıişleri müdürü ve imtiyaz sahibi olarak çalıştı. 
1960 - 1 96 1  ders yılında New York'ta Colombiya 
Üniversitesi Profösörler kurulu kararıyle Near and 
Middle East lnstitute'de Visitig Assistant Pro
fessör olarak Türk Dili ve Edebiyat kürsüsünde eski 
ve yeni harflerle yazılmış metinlerin ele alındığı modern 

ı Tansel'in Yazılan ve eserleri hakkında ge
nit bilgi için (ismet Binark-Nejat Sefercioğlu'nun 

tertibledikleri Fevziye Abdullah Tansel Biblioğraf· 

yaaı) iıimli esere bakılmalıdır, Ankara 1 975 
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Türk edebiyatı Metin Şerhi dersleri okuttu. ıgG3 te 
Gazi Terbiye Enstitüsü Edebiyat bölümü hocalığına 
getirilen Tansel 1 964 ders yılı başında Ankara Üni
versitesi İlahiyat Fakültesi profesörler kurulu teklifi 
ile bu fakültenin Türk-İslam Edebiyatı profesörlüğüne 
(görevli olarak) getirildi ; 1 977 -78 ders yılında emek
liye ayrıldı. 

* * * * 
Türk kadınlığının edebiyat vadisinde en çok ro

man yazarları yetiştirdiğini görüyoruz. Bu devrin 
kadın roman ve hikayecileri arasında, Mükerrem 
Kamil Su, Cahid Uçuk, Safiye Erol, Meburre 
Simi Koray, Kerime Nadir, Nur Tahsin, Muaz
zez Tahsin gibi mühim bir kısmı, Türkiye'de geniş 
bir okuyucu kitlesi tarafından tanınmış ve sevilmiş 
romancılardır. 

Ancak bu devrin imzaları arasında eserleri ile 
romancılık sahasında olduğu kadar, Türk tefekkür 
hayatında da çok derin izler bırakan, kadın yazarımız 
Sıimilıa Ayverdi'dir. 

Türk kadın romancıları arasında, bilhassa Türk
Osmanlı medeniyetinin hatıralarıyla yüklü tarih şuuru 
ile aydınlanmış, tasavvuf tefekkürleri ile heyecanlı
roman-hikaye deneme hatıra türlerindeki eserleriyle 
çok geniş bir okuyucu kitlesinin hayranlığını kazanmış 
olan Samiha Ayverdi'nin ayrı bir yeri vardır. 

Samiha Ayverdi 
1906 

İstanbul'un en hare
ketli bir merkezi olan 
Şehzadebaşı semtinde 
doğdu, bu muhit için-
de büyüdü. Büyük ba-

1 

Samiha Ayverdi 

bası Girid şehidlerinden Albay Hüseyin Hüsnü Bey, 
babası Balkan Harbi gazilerinden İsmail Hakkı Bey 
dir. Anne tarafından ceddi Süleyman Kanuni ordusu 
mücahidlerinden Gül Baba'ya dayanır. Ayverdi, 
tabiatındaki inceleme ve öğrenme heyecanıyla çocuk
luğundaki konak hayatını içine sindirerek ve bu ha
yatın geleneklerinden, usullerinden zevk alarak ye
tişti. Ona ilk hamasi duyguları aşılayan Süleyman 
Ağa isimli -önce emir eri olarak aileye giren sonra da 
ailenin bir ferdi gibi kalan- bir Anadolu çocuğu idi. 
Süleyman Ağa küçük SAmihi'ya hamisi hikAyeler, 
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Seyyid Battal Gazi menkıbeleri alnatır. Sonunda da 
,,Ben de onlar gibi ya şehid ya gazi olsanı" derdi. 
Küçük Samiha ona bu sözü söyleten sırrı uzun uzun 
düşünürdü. ( ı )  

Bu duygularla yetişen Samiha Ayvcrdi kısa bir 
devre süren resmi tahsilini Süleymaniye Kız Nümı'.ınc 
Mektebi'nde yaptı. Daha sonra esasen bir kültür yuvası 
olan konakta aile muhiti içinde kendi kendini yetiş
tirdi. 

Samiha Ayverdi 
On Üç yaşında 

Fakat Ayvcrdi'nin asıl ruhi ve manevi gelişmesi 
Kenan Rifii'i isimli büyük terbiyeci veli'nin irşadları 
ile olmuştur. Milli kaynaklarımıza inmesinde, tarih 

Köyünde çoluğu çocuğu, tarlası davarı olan 
genç bir adamın böylesine yüregını tutuşturan, 
gaza'yı da şehadeti de gözünde böylesine bir visal 
fenliği haline sokan neydi acaba 

Sonralan çok düşündüm. Toprak kazanmak, 
hududları daha fazla genişletmek olamazdı. Zira ne 
191  O İtalyan harbi olup garb ocaklarını kaybetmiş, 
ne de 1912  Balkan muharebesi ile Rumeli'yi elden 
aldırmış, ve ne de 1914  Birinci cihan savaşı ile İm
paratorluğumuzdan olmuştuk. 

Şu halde Mehmedciği Mehmetçik yapan, onu 
tepeden tırnağa sarıp hükmü altına alan bir " İla- i 
Kelimetullah" aşkı idi. Zaten şark Türklüğün garbe 
akışındaki gerçek gaye de buadan başka ne idi?  
Türk'ün ebedi "Kızıl Elma" s ı  "ila-i Kelimetullah" 
aşkı idi. "Samiha Ayverdi: Birdünyadan Bir dün
ya'ya" İst. İst. 1 974 Sayfa 8 
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ve edebiyat kültürü edinmesinde kendisine ilk anahtarı 
Kenan Rifa'i vermiştir. Sistemli bir şekilde tarih 
ve edebiyat kültürüne az zamanda sahib olan, doğu 
klasiklerini ve bilhassa Mevlani'yı çok iyi bilen yazar, 
Fransızcadan da Batı klasiklerini okuma ve Fransız 
kültürünü tanıma imkanını buldu. O, kuvvetli bir 
manevi kültürle yetişmiş olmakla beraber cemiyetin 
hayatı için maddi ve teknik kültürün faydasını kav
ramış, cemiyetin düzenli, kalkınmasında bu iki dün
yanın bir kuşun kanadları kadar ahenkli işlemesi lazım 
geldiğine İnanmıştı. (2) İşte yazar eserlerine bu 
temi ve milli hayatımızın tarihimizin ana çizgilerini, 
dikkatle işlemiştir. Eserlerinde görülen tarih ve iman 
şuurunu hazırlayan zemin ve şartları çocukluğundan
beri yetişmesine esas olan duygu ve fikirleri, (Bir dün
yadan Bir Dünyaya) . isimli eserinde bulmak müm
kündür. 

Onun doğduğu büyüdüğü yıllar Türkiye'de asır
lardanberi yürütülen kurulu düzenin bozulduğu gerek 
dış, gerek iç düşmanlarımızın birleşerek yarattığı ıstırap 
dolu bir yakın tarih devresine rastlar. Bu sebeple daha 
küçük yaşlarında memleket davaları içinde yuğrulan 
Samiha Ayverdi'nin eserleri bu ıstırap dolu günleri 
aksettiren birer tarihi vesika değeri de taşır. 

Devamlı bir tekamül içinde, her an kendini ye
nileyen yazar, Türk milletinin dünü, bugünü yarını 
hakkındaki bilgi ve görüşlerini, dini, harsi, içtimai 
konulardaki fikirlerini, insanın cemiyet içinde ve ka
inattaki yerini, hemen bütün eserlerinde mevzulara 
ustalıkla yedirerek işlemiştir. 

Ayverdi, büyük bir hayranlıkla incelediği tarihi
mizin ana çizgilerini imparatorluk devrindeki l!ıüyük 
Türkiye'yi yücelten sebepleri ve sonra dağılan bozu
lan devletimizin güncien güne yıkılışının, can evinde 
duyduğu ıstıraplarını, güzel hazırlanmış bir tarih de- • 

Samiha Ayverdi 

2 Semiha Ayverdi: Bir Dünyadan Bir Dünyaya 
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koru içinde kendine has sürükleyici uslubiyle verirken, 
okuyucuyu sanki tarih içinde dolaştırır gibidir. 

Ayverdi'nin eserlerinde görülen bir hususiyet de 
büyük bir tasavvuf ruhu ve kültürüdür. O, insanı 
Allah'ı, kainatı bir tasavvuf anlayışı içinde ele alır. 
İnsanı Allah'ına eriştirecek kuvvetin ilim-iman ve 
bilhassa AŞK olduğuna inanır. Bunun için de bütün 
ıztıraplara rağmen eserlerinde bir ümldsizlik kokusu 
yoktur. 

Dil ve üslup hususiyetleri ; üslubunun sağlam 
şahsiyetli hatta biraz da süslü sayılacak düzenli bir 
görünüşü vardır. Dili 1908 den bu yana sadeleşerek 
kendisini bulmuş olan ve Yahya Kemal'in beyaz Türkçe 
dediği billur parlaklığını ve ahengini taşıyan edebi 
türkçedir. Sehl-i mümteni denilecek kadar kolaylıkla 
söylendiği hissini veren bu dil ve uslub hem san'atlı 
nesir şiir duygumuzu doyurur, hem de fikrimizi besler. 

Ayverdi'nin ilk eseri kuvvet-
Eserleri li bir tasavvuf kültürü ile 

yazılmış olan Aşk Bu İmiş 
ısınım taşıyan nesir kitabıdır. Daha sonra yazdığı 
roman ve hikaye türündeki eserlerinde canlandırdığı 
tipler, çok renkli ve değişik tiplerdir. Kahramanları
nın bazıları frenkleşmeğe özenen özenti tiplerdir. 
Bazıları da tasavvuf ruhu ile mayalanmış karakter
lerdir. Yazar ekseriya bu tipleri karşı karşıya getirir. 
Ayverdi eserlerinde esas olarak insan problemlerini 
ele almakla beraber insanı cemiyet içinde bir bütün 
halinde işlemiştir. 

Yolcu Nereye Gidiyorsun, Mesih Paşa İmamı 
gibi romanlarında Osmanlı İmparatorluğunun son 
devirlerindeki siyasi içtimai meseleler ele alınmış da
ğılan, bağları kopan cemiyet ile ailelerin çözülüş prob
lemleri, yıkılış sebebleri, asrileşmiş tipler üzerinde 
canlandırılarak belirtilmiştir. 

Mesih Paşa İmamı, isimli romanında o günün 
İstanbulu, mahalbi ile kahvesi ile direkler arası ile 
bir bütün halinde canlandırılmıştır. Bu eserde ana 
tem olarak aşk'ın en tesirli bir terbiye vasıtası olduğu 
işlenmiş, romandaki Tahir tipinde bir dost sayesinde 
aşk yoluna giren olgun İnsanı. Halis Efendi tipinde 
de Kur'an'ın iç manasını anlamamış islamın ruhunu 
kavramamış bir softa canlandırılmıştır. 

İbrahim Efendi Konağı ; "Bu kitap bir roman 
veya hikaye değil, otantik ve yaşanmış bir devrin 
gerçek ve yaşanmış bir hayat tablosudur". Yazar 
eserini böyle takdim ediyor. Eserde il .  Abdülhamid 
devri maliyecisi ve Ayverdi'nin anne taı1lfından amcası 
İbrahim Efendi'nin Şehzadebaşı'ndaki konağında ge
çen vak'alar anlatılmaktadır. İmparatorluk devrinde 
sosyal bir müessese oları konak ve konak hayatı bütün 
hususiyetleri ile işlcıımekten başka Türk ailesinin çö
küşü ile beraber İmparatorluğun çöküşü de yakın 
geçmişimizin tabloları halinde canlandırılmıştır. 

Boğaziçi'nde Tarih ; Bu eser, bize hem İstanbul 
Boğazı'nın güzelliklerini, hem, bu şehri Türk yapan 
milli medeniyetimizin inceliklerini, hem de Boğaz
içi'nin her beldesinde acı tatlı birer hatıra halinde 
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yaşayan Türk tarihinin ders ve ibret alınacak vak'ala
rını anlatır. 

Yazar, bir ömür boyunca İstanbul'u bilhassa 
İstanbul Boğazı'nın her tarafını görmüş, sevmiş, bu 
güzellikleri sade görmekle kalmamış, onların sırrına 
varmış, aslında ilahi san'atla işlenmiş bu eşsiz tabiatı 
bütünleyerek onları yeniden yaratan büyük millete 
hayran bir gönül kazanmıştır. 

Boğaziçi'nde Tarih, kitabı söze İstanbul fati
hinin maddi ve manevi yapısını ve büyük hükümda
rın İstanbul fatihi olmaya layık yaradılışını anlatarak 
başlar. Bizanslılar zamanında surlar içine sıkışıp kal
mış İstanbul'un Türkler eline geçince surlar dışına 
nasıl korkusuz taşıp yeni sahiplerinin kudretine uygun 
bir serpilişle büyümeğe başladığını anlatır; Türk 
zevkinin, dünyanın en güzel akar denizi olan boğaz 
kıyılarına doğru yayılışını hikaye eder. 

Bizi Galata'dan alıp Boğaz'a doğru gezdirmeğe 
başlar. Bu arada Galata dahil her boğaz kıyısının ve 
her kıyı kasabasının adını ve adının manasını, niçin 
böyle bir ad aldığını ve o sahil beldesinin kısa tarihini 
anlatır. 

Tophane'yi, Fındıklı'yı buralarda kurulmaya baş
layan boğaz şehirlerini ve bu şehri kuran milli şehir 
mimarisini tanıtır. Bu mimari fethedilen her beldenin 
taşını, toprağını Türk yapan, vatan edindiği her 
toprağa, dünyanın en güzel milli damgasını vuran 
büyük bir vatan mimarisidir. 

Arkasından Cihangir'e geliriz. Bizi tamamiyle 
musiki karşılar. "Akıntıya karşı gitmek isteyen 
büyük küçük yelkenli tekneleri yedekte çeken 
hanılacılarm ta ! Cihangir tepelerine akseden : 

Eyyam ola yel ese 

nidaları, gemici ağzında "Heyamola yel ese" 
ahengini alır. 

Bu ses, bu seda ve tempo ile Cihangir tepe
sinde dervişleriyle beraber Tevhid'e başlayan 
Şeyh Hasan Burhaneddin Efendi'nin kulağına ve 
gönlüne ulaşır, (Şeyh Hasan Burhaneddin Ci
hangiri) bu hayat ve hareket seslerinden kendi 
manevi seyahatı için pitoresk bir ( (Cihangir 
Zikri) besteler; Dervişleri ile birlikte manevi 
seferlerinde bu beste ile yol alır. 

Oradan Dolmabahçe'ye Beşiktaş'a bize lale devri
ni bize Nedim'i hatırlatan Çırağan sahillerine geliriz. 

Her sahi� beldesi karşımıza kelimelerle resim ya
pan bir san'atkarın sihirli fırça darbeleri, renkleri 
ı)ıkları ve gölgeleri ile şekillenerek çıkar. Fakat her 
sahil beldesinde iz bırakmış, bir tarih hatırası ve bir 
tarih düşüncesi bizi kendine çeker. Yükseliş ve sar
sılış devirlerimizin bu boğaz sahillerine meğer ne çok 
hatıra bırakmış olduğunu kah neş'e ile kah hüzünle 
öğreniriz. Ortaköy, Arnavud köy, Bebek, böylece 
Boğaz'ın bütün Rumeli sahilini gezer duyar, öğrenir 
ve bu sahillerin bütün güzellikleri bütün macera-

• larıyle bir musiki gibi gönlümüze dolar. 
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Rumeli Kavağından Anadolu Kavağına geçer 
ayni zevk ve tarih saltanatı içinde yürüyerek Üsküdar'a 
varırız. 

Bütün bu güzellikler içinde yazar, Tanzimattan 
çöküşe kadar siyasi cereyanları yakın tarihimizin ka
ranlık taraflarını yanlış hareketlerle kaybettiğimiz 
değerlerin ıstırablarını, farkettirmeden ortaya koyar. 
Gene bu arada dün ne olduğumuzu, anlatırken, bugün 
ne hale geldiğimizi sebepleri ile belirterek yarın ne 
olmamız lazım geldiğini de kuvvetli bir tarih şuuru 
ile tahlil eder. 

İstanbul Geceleri ; Bir roman veya hikaye de
ğildir. Eski İstanbul'un en az kırk elli sene evvelki 
hayatını, maddi, manevi hüviyetini cemiyet hayatının 
gelenek ve göreneklerini, Türk sanatını zirveleştiren 
hatıraları, meziyetleri, İstanbul terbiyesini, faziletlerini 
medeniyetinin ahenkli terkibini yer yer köşe köşe an
latan bir sohbet kitabıdır. 

İstanbul geceleri, bize eski Şehzadebaşı'nı Beya
zıd'ı, Süleymaniye'yi, bize Sandıkbumu'nu, Aksaray'ı, 
Tavukpazarı'nı, Çırpıcı'yı, Çarşamba'yı, Beyoğlu'nu, 
Adalar'ı, Çamiıca'yı, Üsküdar'ı o günlerdeki hayatı 
ve güzellikler: içinde bir "mukaddes kitap" lezzetiyle 
anlatır. Hatta bazen anlatmıyor gösteriyor, veya 
telkin ediyor. Bilhassa uzun uzun düşündürüyor. 
Kalbimiz, müfekkiremiz zekamız ve hafızamız, yazarın 
kaleminin ucunda imiş gibi, kelime kelime İstanbul'un 
hatıralarını İstanbul'daki hatıralarımızı özlüyoruz. 

İstanbul Geceleri, İstanbul'da yaşayan birkaç 
şahsın değil bütün yakın tarihi ile medeni incelik ve 
güzellikleri ile İstanbul'un macerasıdır. Ayrıca her 
kitabında olduğu gibi bu eserde de dün ne olduğumuzu 
söyleyen, yarın ne olmamız lazım geldiğini duyurmak 
isteyen bir ifade sezilir. 

Yazar hemen bütün eserlerinde ve bilhassa İs
tanbul'u anlatan üç eserinde yüzlerce yıldanberi geli
şerek kıvamına ermiş değerlerimizi ve eski Türk ce
miyetini ayakta tutan müesseselerimizi, ve bunların 
kaybolmasından doğan buhranları bütün dikkatiyle 
incelemiş, sonuna yetiştiği bu devirlerin hatıralarını 
gelecek nesillere aktarmayı bir vazife bilmiştir. ( ı )  

Kenan Rifii ve Yirminci Asrın Işığında 
Müslümanlık ; 
Samiha Ayverdi'nin üç hanım arkadaşı ile beraber 

yazdığı bu eser, terbiye tarihimizde mühim bir yeri 
olan, -yazarların hocası- büyük mürşid Kenan Rifai'
nin şahsiyeti içinde, şu madde asrı olan dünyaya müs
lümanlığın ışığı altında bakmak, aldıkları feyzi ak
tarmağa çalışmak gibi iddiasız fakat derin manalı 
bir kitabdır. Bu eser ; bugünkü Türk toplumunun 
inanmış münevverlerine, bu büyük dine asrın yetiş
tirdiği bu büyük fikir ve iman adamının hatıraların
dan süzülmüş bir ışıkla bakmak imkanını vermiştir. 

Edebi ve Manevi Dünyası İçinde FATİH, Fatih'i 
tanıtmak, büyük fethin hangi duygularla nasıl gerçek
leştirilebildiğini anlatmak, gayesiyle yazılmış olan bu 

ı Boğaz içinde Tarih : Önsözü 
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eser uzun dikkatli bir araştırma neticesinde meydana 
gelmiştir. Eserde Fatihi, Fatih yapan zemin ve şartlar, 
Fatihin manevi dünyasını yaratan iman ve tasavvuf 
kültürü, inanmış hocalarının telkinleri, babasından 
aldığı sağlam terbiye, vatan ve millet sevgisi derinden 
derine araştırılarak işlenmiştir. 

Türk Rus Münasebetleri : Bu eser gerçi kro
nolojik bir tarih değildir. Yazar II. Sultan Beyazıd'dan 
günümüze kadar Türk-Rus komşuluğunun askeri, 
siyasi münasebetlerine temas ederek Türk-Rus çekiş
melerinin sebeplerini ve o kanlı mücadelenin hangi 
ideologilere dayandığını anlatmağa çalışmıştır. Yazar, 
Rusların Türklere karşı tavrını belirtemek, milletimize, 
ekonomimize karşı girişilen emellerine bir silah olarak 
Moskof kinini diri ve uyanık tutmak istemiş ve bil
hassa Rusların Türk dilini bozmak yolu ile oynamak 
istediği oyunu da belirtmiştir. 

Türk tarihinde Osmanlı Asırları; 3 cild ha
linde yazılmış olan bu muazzam eser de bir krono
lojik tarih kitabı değildir. Bu eser bir fikir kitabıdır. 
Yazar kitabının yazılış gayesini açıklarken : "Millet• 
lerin maddi ve minevi oluşlarının ve derUııi 
macerilarmm tahlil ve terkibine varabilmek 
için, askeri ve siyasi grafiğinden ziyade, içtimai, 
iktisadi, hukuki, dini, bedii, kültürel ve etnik 
şart ve nizamların seyrini takibeylemek la· 
zımdır" diyor ve kitabını bu gayenin planı üstüne 
oturtuyor. Yazarın; Meınleketimizin yükseliş ve düşüş 
sebeplerini siyasi macerası içinde göstermek isteyişi 
-İstikbalin kulağına söylenecek söz ve gösterilecek 
istikamet- in va'desini tamamlamış bu tarihin içinde 
olduğuna inanmasıdır. 

Bir Dünyadan Bir Dünya'ya ; bu eserinde kendi 
çocukluk hatıralarını yetiştiği zaman ve şartları anla
tırken Osmanlı devletinin hem iç hem dış fesadlarla 
ziyan edilişinin ıstırablarını da dile getirmiştir. 

Samiha Ayverdi'nin bunlardan başka küçüklü 
büyüklü ta<;avvufi, fikri eserleri, seçkin mecmualara 
yazdığı makaleleri de vardır. Son olarak kurucuları 
arasında bulunduğu Kubbealtı Cemiyeti'nin çı
kardığı Akademi Mecmuası'nda devaınlı olarak 
Sohbetler, fikir yazıları yazmaktadır. 

Mükerrem Kamil 
Su 

1900-

Hikaye ve roman vadi
sinde gün geçtikçe 
açık bir tekamül ve 
bir kültür ve san'at 
üstünlüğü gösteren Mü 

kerrem Kamil Su, Türk hikayeciliğinde duygu ve 
heyecan unsurlariyle süslenmiş, ahlak ve fazilet roman
ları yazmakla yer etmiş bir san'atkardır. 

Güzel türkçesi ; romanlarının zevk ve duygu mal
zemesiyle örülmüş sahifeleri; vak'a kahramanlarında 
Türk milletinin fıtri hassasiyetini, milli ahlak ve de
ğerlerini; yurd, aile ve millet sevgisi faziletlerini ya
şatmaya çalışan faydalı romancılığı ; Mükerrem Ka· 
mil'in haklı bir alaka toplayan, zarif san'atının özel
likleri arasındadır. Onun Sevgim ve ıztırabım isimli 
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Mükerrem Kamil Su. 

ilk romanından başlayarak Bu kalb duracak, Din
mez ağrı, Ateşten damla, Çırpınan sular, İnandı
ğım Allah, Kaybolan ses, Uyuyan hatıralar, Bir 
avuç hatıra, Uzaklaşan yol ,Özlediğim Kadın, 
Ayn Dünyalar isimli tanınmış eserlerinde ; his ve 
heyecan cümleleriyle ve gönül maceralariyle başlayıp 
daha zengin bir san'at, bir bilgi ve fikir malzemesiyle 
olgunlaşan ve sür'atle içtimaileşen bir ilerleyişi vardır. 

Bu değerli kadın romancımızın fikri hayatında
ki sür'atli gelişmelerdir ki omi� yeni eserlerine da
ha sağlam bir tefekkür ve müŞahede mahsülü ola
bilmek değeri ilave etmektedir. Mükerrem Kamilin 
son romanlarındaki insan ve cemiyet muammasının 
bilgili ve düşündürücü tahlil ve hadiseleriyle, in
san ruhunun çeşitli sarsıntılariyle değerlendirilmiş 
sahifeler, bu hakikatin kuvvetli delilleridir. 

Her halde bugünkü Türk dilinin zevkli mimar
ları arasında özel bir mevkiin sahibi olan Mükerrem 
Kamil su imzası, roman ve hikaye edebiyatımızın 
yarınına gün geçtikçe daha olgun eserler kazandır
mış bir san'at merhalesine ulaşmış bir durum
dadır. 

Cahid Uçuk 
1911-

Yeni yıllar Türk edebiyatın· 
da hikayeleri, masalları ve 
romanlariyle bir varlık gös
teren diğer bir kadın san'at-
karımız da Cahid Uçuk'tur. 

Cahid Uçuk, her şeyden önce eserlerindeki güzel 
İstanbul ve aile türkçesiyle dikkati çeken, ince ve 
zevkli bir san'atkardır. Onun hikaye, masal ve roman-

Mükerrem Kamil Çapa Kız Öğretmen Oku
lunu bitirdi. Bir müddet ilkokul, Orta okul Türkçe 
Öğretmenliği yapb bir aüre de Ankara Radyosun
da çocuk saatini idare etti. 
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!arını süsliyen ; atalar yadigarı bir medeniyetin mirası 
diyebileceğimiz ; aile ve kadın tabirleri, Türk dilini 

Cahid Uçuk. 

bu gelenekler içinde ko
nuşan muhitlerdeki dik· 
katli ve devamlı mü
şahede ve İntibalarının 
mahsülüdür. San'atka· 
rın, ayni eserlerde ev 
ve kadın faziletleri üze
rinde ısrarla durması ; 
billıassa yurd ve tabiat 
sevgisiyle dolu, Anadolu 
maceraları'nı, bu eserle
re zevkle işlemesi, onun 
romanlarına bugünkü 
Türk romanından bek
lediğimiz milli - içtimai 
bir değer daha vermiştir. 

Mesela Küçük ev isimli romanı, bugünkü 
topluluk hayatımızda, servet ve ihtişam vadeden, 
ahlak ve fazilet ötesi maceraları, dikkate değer bir 
karakter salabetiyle reddedebilen sıcak ve temiz bir 
ev kadınının romanıdır ki, bizi hayatın gerçek saa- · 
detini kendi küçük ve mesut yuvasında bulabilme
nin sırına ermiş ideal aile kadınının meziyetleri 
ile karşılaştırır. Cahid Uçuk, edebi şöhretini Kirazlı 
pınar ve Dikenli çit gibi, isimlerinde bile zarif bir 
yerlilik sezilen romanlariyle sağlamış ve az zaman
da edebiyatımıza masal, hikaye ve roman vadisinde 
daha yeni ve daha olgun eserler kazandırmış bulun
maktadır. 

Yine milli - tarihi mevzular üzeirnde bilgi ile, 
ısrarla ve hassasiyetle duran Safiye Erol, yeni Türk 
romanının değerli bir simasıdır. t.i'lker fırtınası isimli, 
tahlil romanı ve Ciğer delen adındaki Osmanlı, tari
hinin zafer ve şeref sahifelerinden seçilmiş tarihi eseri 
ve diğer hikayeleri, ile Türk kadın yazarları arasında 
yerini almıştır. 

Mebrure Sami Koray Mebrure Alevok Türk 
kadın romancıları arasında, Sönen Işık, Çöl Gibi, 
Yalan, Leylaklar Altında gibi hissi romanlarıyla, 
Batı Edebiyatına ait ilmi etüdleriyle bilhassa Madam 
Küri tercümesi ile dikkati çeken Mebrure Alevok 
Batı Edebiyatından muvaffakiyetli roman ve piyes 
tercümeleri, Pearl S. Buck'tan dilimize çevirdiği 
eserleriyle edebi hayatımızda yer etmiş, verimli ve 
çalışkan bir sanatkardır. 

Kerime Nadir 
1917-

Eserleri geniş bir okuyucu 
kitlesi tarafından alaka 
ile okunan Kerima Nadir 
Sait Joseph Fransız mekte-
binden mezun olduktan 

sonra edebiyata karşı duyduğu derin merak ve hevesle 
kendini yetiştirmiştir. İlk olarak şiirleri ile tanınan 
Kerime Nadir hikaye ve romanlarıyla genç nesiller 
arasında az zamanda sevilmiştir. Yeşil Işıklar, 
KaJp Yarası, Sonbahar, Gönül hırsızı, Hıçkırık, 
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Saman Yolu, Seven ne yapmaz, Funda, Esir 
Kuş, Kınk Hayat, v.b. piyasa romanları yazdı eser
lerinin bazıları filme de çekilmiştir. 

Bu devrin kadın romancıları arasında Peride 
Celal, Muazzez Tahsin, Nur Tahsin, popüler 
şöhret yapmış imzalardır. 

Bu devrin mecmua sahifelerinde imzasına rast
lanan kadın san'atkarlarımızdan biri de Esma Ha
mnı'dır. 

Esnıa Hasan, kuvvetli edebi kültürüyle ve ge
rek işık tarzı söyleyişleri, gerek yeni hece ile ve ba
şarılı bir aruzla terennüm ettiği fikir,, bilgi duy
gu ve tabiat güzellikleriyle örülmüş güzel şiirleriyle 
Türk dili ve edebiyatına değerli manzumeler kazan
dıran bir şair, dilimizin ve yurdumuzun güzelli[i 
üzerinde ısrarla ve milli bir hassasiyetle işliyen sa
kin ve mütevazı bir l>an'atkardır. 

* 

SON ASm EDEBİYATININ DİGER 
TANINI\fiŞ SİMALARI 

Yirminci asır Türkiye türkçesi edebiyatı'na, 
eserleri ve şahsıyetleriyle hakim olan san'atkarları
mızı ve bu asrın belli başlı san'at cereyanlarını ki
tabımızın Fecr-i Ati, Milli edebiyat cereyanı 
ve Yirminci asrın müstakil san'atkirları bö
lümlerinde tanıtmış bulunuyoruz. Bununla beraber, 
Türk edebiyatında şu son asrın, dağınık bir çehre 
arzettiğini söylemek yerinde olur. Türlü hayatı, 
içtimai sebeplerle, değişik san'at anlayışlarına men
sup bir çok san'atkarımızı bağrına çeken milli 
ruh ve milli edebiyat cereyanı bir tarafa bırakılır
sa.. veya edebi hayata İstiklal savaşı yıllarının yine 
milli heyecanlariyle başlayan bazı genç şairlerimiz 
istisna edilirse.. Türkiyede edebi şohretlerini ıgo8 
Meşrutiyet inkılabından, - Cumhuriyet devri edebi
yatına daha ciddi bir başlangıç saydığımız - yeni 
harflerin kabul ve tatbik edildiği 1928 senesine ka
dar geçen yirmi yıl içinde kazanmış san'atkarları
mızı bir araya getiren daha başka devamlı ve Te'
sirli bir san'at hareketi yoktur. 

Ancak edebiyatımızın yine bu çağlarında de
ğerli eserleriyle kültür ve san'at hayatımızda iz bı
rakan ve edebi faaliyetleri Cumhuriyet yıllarında 
da kuvvetle devam eden bazı unutulmaz simalar
dan burada ehemmiyetle bahsemek lazımdır. Tür
kiye türkçesinin bu değerli ve emekli muharrirleri, 
her hangi bir san'at görüşü etrafında birleşmiş ol
mamakla beraber, zaman zaman edebiyatımızın 
muhtelif cereyanlarına, iştirak etmiş, fakat ekseriya 
edebiyatın bir veya bir kaç kolunda serbest çalışmış
lardır. Edebi hayatları yirminci asrın ilk otuz yılı 
içinde başlayıp gelişen bu şahsiyetler arasında, Sim.ih 
Rif'at gibi, İbrahim Alieddin ve Midhat Cemal 
gibi, ilk edebi şöhretlerini şiirleriyle kazanan, mühim 
simalar vardır. 

İbrahim Alieddin 
Gövsa 

(1889-1949) 
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Yurd kültürüne daha 
çok pedagojik eser
leri ve bilhassa son 
yıllardaki ansiklopedik 
çalışmalariyle büyük 

hizmetlerde bulunan velud, ve mütefekkir edib, İbra· 
hinı Alieddin Gövsa'yı da Türk edebiyatı, önce bir 
şair olarak tanımıştır. Pedagoj i  ve psikoloji tahsilini 
İsviçre'de yapan İbrahim Alaeddin bilhassa 1908 

ibrahim Alaaddin Cövsa 

inkılabından sonra, baş
ta Servet-i Fünun ol
mak üzere, muhtelif 
mecmualarda aruzla 
şiirler neşretmiş bir ara
lık Fecr-i Ati teşekkü
lünde çalışmış, sonra 
hece ile terennüm et
tiği şiirlerle milli ede
biyat cereyanına katıl
mıştır. İlk şiir mecmuası 
olan Çocuk şürleri ile 
çocuk edebiyatımız için 
çalışmış ; diğer bir kısım 
şiirlerini de Güftügu 
isimli eserinde topla-
mıştır. 

Onun yine bazısı risaleler halinde ve muhtelif 
mecmualarda yayınlanan şiirleri, san'atkarın milli, 
vatani, terbiyevi duygularının canlı ve samimi te
rennümleri halindedir. Aruzla şiirlerinde daha açık 
bir muvaffakiyet sezilen İbrahim Alaeddin'in en gü
zel şiiri ise Atatürk'ün ölümü dolayısiyle yazdığı 
Tavaf adlı meşhur ve ihtişamlı mersiyedir. 

Bu mersiyede şairin Türk dilini aruzla terennüm 
edişindeki musıki, ıztırabını duyduğu hadisenin yurd 
bünyesinde uyandırdığı elem dalgalanııa uygun bir 
ahenge sahiptir. lı 

(Pedagoji ve estetik konularında telif, tercüme 
muhtelif eserler veren bu değerli ve kültürlü san'atka
rın Çocuk rUhu, Riihiyat ve terbiye, İlk gençlik, 
bedii terbiye isimli eserleri, fikri ve ilmi mesaisinin 
ve verimli öğretmenlik hayatının muvaffakiyetli ve
rimlerindendir. İbrahim Alaeddin, giderek, dünya 
meşhurlarının ve dünya büyüklerinin hayatları ve eser
leriyle yakından meşgul olmaya başlamış, Meşhur 
adamlar ansiklopedisi, Büyük adamlar serisi gibi 
eserlerini böyle bir çalışma sonunda hazırlamış
tır. Onun Resimli gazete ve Yedigün neşriyatı 
arasında bulunan bu tarz yayınları Elli Türk büyü· 
ğü ve Türk meşhurları ansiklopedisi gibi daha 
yeni ve daha şöhretli eserleriyle devam etmiştir. 

Muharririn Y edigün mecmuası sahifelerinde ya
yınladığı, ekserisi, içtimai, pedagojik ve tarihi bilgi 
ve müşahedelere dayanan yarı popüler makaleleri 
çok geniş bir okuyucu kitlesi tarafından derin ve 
devamlı bir alaka ile karŞılanmış, yurdun fikir ha
yatı üzerinde müsbet ve faydalı tesirler bırakmıştır. 
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San'atkann son yıllarda büyük ve ansiklopedik bir 
lugat neşrine girişmesi, yorulmak bilmez hayatının ye 
ni ve enerjik bir hamlesi olmuştur.(1) İbrahim Alaeddin, 
Sabatay Sevi adlı önemli etüdü gibi yine tarihi, iç
timai telif ve tercüme muhtelif eserleriyle milli kü
tüphanemizi değerlendiren, büyük ve velud bir mu
harriridir. 

Muhtelif maarif hizmetlerinde çalışmış, iki kere 
de millet vekili seçilmiş olan İbrahim ALleddin şiir
lerinin bir kısmını Çanakkale İzleri adı altında 
toplamış ( 1 933) daha sonra Acılar adlı ikinci şiir 
kitabını yayınlamıştı. Bir mizah dergisinde Kıvıl
cım eğrelti adı ile yazdığı yazıları da Şen Yazılar 
ismi altında toplamıştır. 

Çocuk Şiirlerinden : 
Kelebek 

Sabahki tatlı rüzgarın 
Budur çiçekli bir eşi ; 
Veya o yavru kuşların 
Küçük, sevmli kardeşi 

Beyaz, yeşil, siyah, san 
O incecik kanadlan ; 
Çimende bir menekşeye, 
Açar ipekli şemsiye. 

Güneş doğar ziyasına, 
Biner gezer semaları, 
Sefa katar sefasına 
Yazın ılık havalan. 

İpekli, penbe, mor, sarı, 
O şık, güzel kanatlıları, 
Konunca benziyor yere, 
Küçük küçük meleklere. 

Bu ince hisli yavrucuk, 
Dokunmayın ki nazlıdır ; 
Sizin gibi bu da çocuk, 
Yazık değil mi sarsılır. 

Nakışlı, süslü, mor, san, 
O incecik kanadları 
Dokunsanız erir, söner 
Kalır avuçta gölgeler . . . . .  

• • •  

Midhat Cemal 
Kuntay 

(1885-1956) 

Aruzla söylediği va
tan sevgisi ve milli 
kahramanlık manzu
meleri ile bu devrin 
muvaffakıyetli şiirleri 

arasında yer almıştır. Onun, Tahran'da Millet Mec
lisini topa tutan Mehmed Ali Şah'a hitaben Meh
med Akü'le birlikte yazdığı Acem Şahı isimli bir 
manzumesi Akif'in Sefahat'ının birinci cildine alın-

Bu eser yazarın ölümünden sonra 5 cild ha
linde basılmı9tır. 
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mıştır. Daha genç yaşında Akif'in arkadaşlığını kaza
nan bu şairin san'at anlayışı ve aruzla söyleyişi üze
rinde İstiklal Marşı §airinin değerli tesiri vardır. 

Mithat Cemal, Üç lstanbulu yazıyor .• 

Onun vatan hisleri isimli bir manzumesi, bilhassa : 

Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hatta 
Çekmez küre'nin sırtı bu tabut'ı cesimi 

beyti ile hafızalarda haklı ve ebedi bir hayat hakkı 
elde etmiştir. 

Şairin : 

Ejdersen eğer yerleri yık, gökleri yık, ez ! 
Uğrunda fakat öldüğümüz kal'a geçilmez 

mısralarını taşıyan Çanakkale şiiri de aynı ayarda 
bir manzumedir. Onun mesela :  

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır 

gibi mısraları dillerde ve gönüllerde yaşamaktadır. 

Midhat Cemal çeşitli konularda söylediği hemen 
ekserisi uzun kudretli ahengi güzelleşmiş şiirlerini 
muhtelif mecmualarda, ve en güzel hamasi şiirlerini 
ise ( 1 33 1 - 1 9 1 7) lerde çıkan Harb Mecrnuası'nda 
yayınlamıştır . 

Şairin tİç İstanbul isimli romanı ise ( 1 936) İs
tibdad, İttihad ü Terakki, ve mütareke yılları İstan
lunu tanıtan dikkate değer bir eserdir. Tanzimattan 
beri Türk edebiyatına ait değerli vesikaları ve tet
kikleri bulunan şairin Namık Kemal isimli bir mo
noğrafisi de ehemmiyetli olmakla beraber onun mo
noğrafi tarzında en zevkli ve yüksek değerli eseri 1 939 
da yayınladığı Mehnıed Akif isimli kitabıdır. 

Mithat Cemal İstanbul-
Hayah ludur. İşkodra eşrafından Se-

lim Sırrı Beyin oğludur. Orta 
öğrenimini Vefa idadisinde yüksek tahsilini de Mek
teb-i Hukuk'ta yapan Mithat Cemal muhtelif adli 
işlerde çalışmış, sonra da uzun müddet Noterlik yap
mıştır. 
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Şiirlerini Türkün Şehname-
Eserleri sinden isimli bir kitapta 

topladı 1954 Eemal, 28 Ki
nunuevvel isimli iki manzum piyes 19 18  Nefais-i Ede
biyye (Nazım Kısmı) ( 1 9 1 3) Hitabet dersleri ( 1 9 14) 
Mehnıed Akif 1939 İstiklal Marşı Şairi Mehm.ed 
Akif ( 1 944) Sarıklı ihtilalci Ali Suavi ( 1 946) Nam.ık 
Kem.al C. I. ( 1 944) il. Cilt 1949 il.  Cilt 2. kısım 1956 

Beynelmilliyet ve Milliyet Şiirinden : 

Ne dedim. ! Vahimedir nur u ziyanın namı 
Tozlu mihrabımı, Kur'anımı bez bayrağımı 
Bana bir gaye yapan yer bu mukaddes yerler 
Nice dünyaya o dünyadaki her nura değer 
Bu kadar ficia'lar etti ki artık temin 
"Milletim nev-i beşerdir vatanım rfıy-ı zemin" 
Sözü bir vahimedir, facia'dır, mudhikedir; 
Kürenin içyüzü medfen dışı bir ma'rekedir. 
Nice bir ruy-ı zemin var ki VAT AN namında ! 
Küre menfurum olur sath-ı siyeh-famında 
Kavmimin, bayrağımın hissesi şayed azsa ; 
İstem.em. nuru eğer şekli HİLAL olmazsa ! .... 

Halil Nihat 
Boztepe 

(1882-1949) 

(Harb Mecmuası) 

En tanınmış şiirlerini 
yine aruzla söyliyen, 
fakat ekseriya Divan 
tarzı söyleyişi, günün 
tarihi, içtimai olay

lariyle birleştirip karikatürize ederek mizahi şiir va
disinde gerçek bir başarı elde eden zarif şair Halil 
Nihad Boztepe'yi de 
burada ehemmiyetle an
mak lazımdır. İçtimai
mizahi manzumelerini 
ekseriya tanınmış Divan 
şiirlerine nazire yollu 
söyliyen Halil Nihad'ın, 
içinde yaşadığı içtimai 
ıztırapları ve halk şika
yetlerini zeki ve iğneli 
bir lisanla dile getirişi 
ve bütün bunları, eski 
hicvin galiz taraflarına 
sapmaksızın, temiz ve Halil Nihad Boztepe 
nezih bir lisanla söyle-
yişi manzum miza'1 edebiyatımızın zaferlerindendir. 
Halil Nihad'ın Siham.-ı ilham., Mihitıib ve Ayine-i 
devrin isimleri altında topladığı bu tarz manzu
melerinde birinci dünya harbinin ve onu takibeden 
yılların tarihi ve içtimai olayları karşısındaki san'at
kar zekasının kuvvetli, mizahi görüşleri ve söyleyişleri 
vardır. 

Hece ile de şiirler söyliyen ve batı şi'rinden 
kuvvetli tercümeler yapan Halil Nihad'ın yine batı 
edebiyatından yapılmış, muvaffakiyetli roman ter
cümeleri, şairin edebi kültür ve anlayışının kuvvet
li delillerindendir. Şairin, Nedim Divanını, Nedim-i 
Kadim Divaniyle birlikte ve ilmi bir hüviyet is:inde 
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neşretmesi, edebiyatımıza yaptığı hizmetler ara
sındadır. Halil Nihad'ın uzun bir edebi fasıladan 
sonra 1947 yılında neşrettiği Ağaç kasidesi, Türk 
gönlündeki an'anevi ağaç sevgisi kadar, manzum 
Türk hicvinin de dolgun ve zarif bir örneğidir. ( ı ) 

* 
Ağaç Kasidesinden : 

ÖN SÖZ 
Şeker konuştum efendim, nan, şeker yazdım. 
Fakat, inan yine, hazan da tuz biber yazdım. 

Acıyla tatlıyı mezcetmek oldu marifetim. 
Düşünmek istemeden başka bir hüner, yazdım. 

Kaside bitmedi bir türlü, sürdü onyedi yıl. 
Uzun bir ömrü demek eyledim heder, yazdım. 

Bu ömr içinde neler geldi, geçti, ibrettir. 
Olup bitenleri gördüm, duyup keder yazdım. 

Bakınca dünküne gördüm bugünkü hali fena. 
Olup bitenleri gördüm, duyup keder yazdım. 

Bakınca dünküne gördüm bugünkü hali fena. 
Yarınki hali de tahmin edip beter yazdım. 

Çimen çimen gezerek sade yazmadım ağacı, 
Nedir hüviyeti, kimdi ben-i beşer, yazdım. 

Ben-i beşerle kıyas etmedim ben-i şeceri : 
Ayırdedip ona gönlümce bir siyer yazdım ! 

Elimde bir kalemim vardı, yani Katip dim 
A, dilci sanma ki oldum da Sekreter yazdım. 

Hem ağlatan bir eser, hem de güldüren bir eser 
Demek yerinde olur böyle bir eser yazdım. 

* 

Ağaç Kasidesi'nden 
ÇINAR 

Çınar, o Server-i Eşcar, Padişah-ı Çemen 
Ağaç değil o, kainat ... zümrütten ! 

O kainatta bak öğren ezel, ebed ne demek . . .  
Düşünme öyle uzun boylu yorma zihnini pek ! 

Ağaç likasını almış da lfıtf-ı rahmani 
Yeşil bulut gibi sermiş zemine sayesini ! 

Gözetme saye-i diğer yeter o saye sana ! 
Veliy-yi nimet oc:İur, minnet etme başkasına !  

Murakabeyle geçer karşısında her anım. 
Dalınca seyrine artar bekaya imanım. 

Bulur huzur u sukun sayesinde faniler ! 
Tavaf eder gece havlinde asumaniler ! 

Halil Nihad Boztepe;  Trabzonda doğdu. 
Trabzon askeri rüşdiyesini ve idadisini bitirdikten 
sonra bir müddet de Fransız Frerler mektebinde Fran
sızca öğrendi. Kendi tahsi merak ve gayretiyle edebi
yat sahasında ilerledi. Muhtelif devlet hizmetlerinde 
çalıftı. Frl\nfı:ı; Edebiyatından terçümeleri de vardır, 
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Havada yerde uçuşlar, fısıltılar vardır ! 
Melekler inmede gökten, bu sesler onlardır ! 

Bu gördüğün yerin üstünde yükselen sılret! 
Yürür gider yerin altında başka bir hey'et ! 

O suret işte bu heyetle bulmuş oldu vucut ! 
Çınar bu sayede etmiş semaya doğru suud ! 

Bakıp o surete her an düşün o hey'eti de ! 
Gözün hem olmalı mazide hem de atide .... 

Bilir misin beni bazen düşündürür bu çınar : 
İlelebed kalacak galiba muhafazakar ! 

Divan tarzı söyleyişle, günün olaylarını karika
türize eden bir başka mizah şairi de Abdülbaki 
Fevzi'dir. Bu imzanın, mütareke yıllarındaki mi
zah mecmualarında Be-tarz-ı kudema başlığiyle ya
yınladığı manzumelerinde kuvvetli ve zevkli bir 
söyleyiş görülür. Bu şairlerin Divan şiirini mizah 
vadisinde kullanışları, yakın yıllar nazmında küçük 
bir çığır mahiyeti de almıştı. 

Yine Divan tarzı, fakat üstadatıe şiirleriyle ta
nınmış bir başke değerli şair de Hamma:nıi-zade 
İhsan ( 1884) dır. Bu şairin, gerek Trabzon folk
loru ve Trabzon şairleri hakkındaki etüdleri, gerek 
Hıfzı Tevfik, Hasan Ali gibi edebiyatçılarla birlik
te yazdığı Türk edebiyatı nümüneleri, edebi hayatı
nın değerli verimlerindendir. 

Falih Rıfkı Atay 
(1894 - 1971) 

Aynı yılların artistik 
nesir alanında mü
him birer şahsıyet 
gösterdiklerini evvelce 
kaydettiğimi, Yakub 

Kadri, Ahmed Haşim gibi san'atkarlardan başka iki 
nesir san'atkarı daha, bu çağlar nesrinin dikkate değer 
örneklerini vermişlerdir: 

Bunl:ar ara-
sında, ilk şöhre
tini Ateş ve gü
neş isimli eseriy
le kazanan Fa
lih Rıfkı Atay'
ın, nesir lisanı
mızın tekamülün
de ve bilhassa 
Cumhuriyetten 
sonraki Türk se
yahat edebiyatı
nın inkişafında 
inkar edilmez bir 
mevkii vardır. A
teş ve güneş, 
Falih Rıfkının bi
rinci dünya har
binde, Suriyede 
Cemal Paşa'nın 
yanında askerlik 
vazifesi yapar
ken, görgü, duygu 

Falih Rıfkı Atay 

ve düşüncelerini tesbit etmek yoluyla meydana koyduğu 
bir eserdir. Muharririn "Çöl ordusunun kahraman
lık ve ıztırap hikayeleri" diye tarif ettiği bu eser, 
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o çağlar nesri için ileri bir hamle ve büyük bir ümit 
değerindedir. Nitekim Ateş ve güneş san'atÜrı, bu 
eserdeki nesri gittikçe güzelleştirerek bir taraftan 
Zeytin dağı adlı kitabiyle ayni hadiselere ait hatı
raların o yıllarda söylenemiyecek taraflarını ortaya 
koymuş; diğer taraftan ayni kuvvetli nesri Türk se
yahat edebiyatı alanında kullanarak, Cumhuriyet 
yıllarında bir seyahat edebiyatı çığırı aç2 cak kadar 
tesirli olmuştur. Yeni seya.hat edebiyatı , medeni 
ülkelere ve medeniyet merkezlerine yapılan seyahat
lerin intibalariyle yüklüdür ki, bu diyarların ya hum
malı medeni faaliyetlerini ; yahut komüaizm, faşizm 
gibi birinci cihan harbi sonrası, totaliter devlet sistem
lerinin hakim oldukları sahalardaki icraatın ı hika
ye eder. 

Falih Rıfkı'nın seyahat edebiyatı eserlerinden 
ilki, bir Brezilya seyahatnamesi mahiyetinde yazı-

Falih Rıfkı gençliği elyazısı ve İmzası 

Falih Rıfkı Atay İlk ve Or ta tahsilini 
(Rehber-i Tahsil ve Mercan İdadisi)nde Yüksek 
tahsilini Edebiyat fakültesinde yaptı. Muhtelif dev
let memurluklarında bulundu. Birinci Dünya savaşı 
boyunca Filistin ve Suriyede Cemal Paşanın yanın
da kaldı. Sava;tan sonra gazetecilik hayatına atıldı 
bu arada 1 950 ye kadar millet vekilliği yaptı. 



TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

lan Deniz aşın isimli eserdir. Muharririn bundan 
başka, Yeni Rusya, Faşist Roma, Moskova - Roma 
Taymis kı�rı, Bizim Akdeniz, Tuna kıyılan 
ve Hind isımli eserleri de, isimlerinden anlaşılacak 
ülkelere yapılan seyahatlerin intibalarını hikaye eder. 
Falih Rıfkı, bu eserlerini hususi bir üslılbla, zeka, 
görgü ve bilgi unsurlarından mürekkep kuvvetli ve 
hareketli cümlelerle örmüştür. Muharririn Roman 

isimli orijinal bir roman denemesi ve Eski saat adın
da 1 9 1 7  • 1933 yıllarının nesirlerinden mürekkep bir 
başka kitabı daha vardır. 

Ayni san'atkarın, daha Üniversite talebesi iken 
Tanin gazetesinde başlayan bir gazetecilik hayatı 
da vardır ki bu hatta, mütareke yıllarında Akşam 
gazetesinde Milli mücadelenin müfafaası ile parlak 
bir devreye girmiş ve müharrir, bütün Cumhuriyet 
yılları boyunca Cumhuriyet inkılabının resmi söz
cüsü mahiyetinde Ankara'da ve bilhassa Hakimiyet-i 
Milliye, ve başmuharirriliğini yaptığı Ulus gazetesinde 
devamlı neşriyat yaptı. 1952 den sonra kurucusu ol
duğu Dünya gazetesinde yazı hayatına devam etti. 

1940 )ardan sonra, Yolcu 

Eserleri Defteri ( ı 946), Atatürk'ün 
bana anlattıkları ( 1955), 

Mustafa Kemal'in mütareke defteri ( ı 955), Çan 
kaya (M. Kemal'in hatıralara dayanan hayatı 
( 1 961 ) ,  Batış Yıllan ( 1963), Atatürk'ün Hatıraları 
( 19 14 - 19 18) - 1965), Atatürk ne idi ( 1968). 

Fıkralar : Çile ( 1 955), İnanç ( 1 965), Kurtuluş 
( 1966), Pazar konuşmaları ( 1966), Bayrak ( 1 970), 
Gezerek gördüklerim ( ı 970) . 

İnceleme eseri : Baş veren İnkilapçı {Ali Sı:avi 
1954) , Babamz Atatürk ( 1 955), Atatürkçülük 
nedir? ( 1 966) . 

Ruşen Eşref Buçağlar nesrinin diğer tarun-

Ü naydın 
(1892-1954) 

mış san'atkarı, Ruşen 
Eşref Ünaydın 1 dır. 
Onun ekseriya fikir ve 
duygu unsurlariyle ö
rülmüş küçük nesir 
parçaları, fıkra ve mu
sahahabeleri de güzel 
olmakla beraber bu 
san'atkarın Türk ede
biyatındaki daha ehem
miyetli mevkii, edebi
yatımızda mülakat
nev'i'nin ilk kuvvetli 
örneklerini vermesi 
dolayısıyladır. Ruşen Eşref Ünaydın 

Bak. Ruşen Eşref : Diyorlarki 
Ruşen Eşref İstanb;ılludur. Galatasaray Sul

tanisini bitirdikten sonra Yüksek tahsilini Edebiyat 
fakültesinde tamamladı. İlkin muhtelif mekteblerde 
Türkçe ve Fransızca hocahğı yapb. Daha sonra 
mütercimlik ve gazete muh::.birliği yaptı. 1920'lerde 
Ankaraya gitti ve Milli Mücadeleye katıldı. Lozan 
konfeı-a;ıs•nda matbuat müpviri o)a,.ak bulundu. 
İkinci millet meclisine millet vekili olarak girdi. 
1952'ye kadar elçilik;e:ı-de bulundu. 1 952'de emek
liye aynldı. 

'. 24 1  

Rlışen Eşref, birinci dünya harbi yıllarında, 
devrin tanınmış edipleriyle bir takım mülakatlar 
yapmış, onlara sorduğu suallerin ciddiliği ve aldığı 
cevapların kuvvetle tanıtılışı dolayısiyle meydana ge
tirdiği Diyorlar ki isimli eseri, edebiyat tarihimiz 
için dikkate değer bir vesika mahiyeti kazanmıştır. 
Ayni san'atkarın yine birinci dünya harbi sonunda, 
Çanakkale cephesi kahramanı Mustafa Kemal Paşa 
ile yaptığı bir mülakat ; Türk milletine, askeri mezi
yetlerini daha İstiklal harbinden evvel tanıtmış olan 
bu büyük kumandanın bir istiklal mücahidi ve bir 
devlet reisi olmadan önceki kahramanlığının o tarih
lerde bilinip tanıtılışı bakımından ehemmiyetlidir. 
Bu eserin üçüncü tab'ı 1 930 yılında Anafartalar 
Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat adiyle 
yayınlanmıştır. 

Bu san'atkarın telif, tercüme muhtelif eserleri 
arasında Geçmiş günler, bazı musahabelerini, 
Damla damla, küçük artistik nesirlerini, Boğaziçi, 
muharririn çok sevdiği bu yurd parçasının kuvvetli 
tasvirlerini havidir. 

Ruşen Eşref Çanakkale savaşında topfadığı hatı
raları Çanakkalede savaşanlar dedilerki adı al
tında yayınladı. Milli mücadele yıllarındaki makale ve 
hatıralarını da İstiklal yolu isimli bir kitabda 
topladı. Onun en son eseri Atatürk'ün hastalığı hak
kında Dr. Nihad Reşad berger ile yaptığı mülakatı yan
sıtan Atatürk'ün hastalığı isimli yazısıdır. 

Bu çağların, hikaye ve roman 

Aka Gündüz muharrirleri ar?.;ında, yt>rli 

(1886-1958) 

ve popüler romanla
riyle, Ti.irk milletinin 
milli fazilet duygula
rını harekete getiren 
şair ve muharrir Aka 
Gündüz'ü l ") ehem
miyetle anmak lazım
dır. Dah?, 19 l ı yılla
rından itibaren -önce 
Enis Avni, sonra 
Aka Gündüz İmzala-
riyle- hece vezni ve Aka Gündüz 

sade lisan hareketlerine, velhasıl "milli edebiyat ce
reyanı" na heyecanla iştirak eden Aka Gündüz, bil
hassa 1927 den sonra yazdığı roman ve hikayelerle 
edebiyatınuzda haklı bir mevki elde etmiştir. 

Aka Gündüz, Selanik'te doğdu ilk Tahsilini 
Serezde yaptı orta tahsil İçin Galatasaray, Edirne 
ve Kuleli Askeri idadilerinde okudu. Harbiye Mek
tebine girdi ise de ancak il. sınıfa kadar okuyabildi. 
Daha sonra Parise gitti orada Hukuk ve Güzel sa
natlar ö,ğrenimine başladı ise de burayı da bitire
medi. İstanbul'a döndü Hariciye gümrüğünde ça
Iı,tı. Sürgün olarak gönderildiği Selanikten Hareket 
Ordusuna gönüllü yazılarak Tekrar İstanbul'a geldi. 
Muhtelif dergilerde yazılar yazdı. Atetli nutuklar 
söyledi. daha sonra gazetecilik hayatına atıldı, 
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Aka Gündüz, tükenmez bir heyecan lisaniyle 
örülmüş eserleriyle sevgi ve alaka çeken bir muhar
rirdir. Onun Türk kalbi ve Türkün kitabı isimli, 
hikaye ve hitabelerden müteşekkil ilk eserleri, ve yine 
ilk eserleri arasında bulunan Muhterem katil 
adlı bir piyesiı muharririne, kafi bir şöhret getirmiş 
olmakla beraber, bu sanatkarın en tanınmış eserleri 
İstiklal savaşından sonra yazdığı çeşitli romanlardır. 
Bunlar arasında Dikmen Yıldızı, Bu toprağın kız· 
ları, Odun kokusu, İki süngü arasında, Bir 
şoförün gizli defteri gibi eserler, muharririn çok 
sayıdaki romanlarının tanınmışlarındandır. Bu ro
manlarda geniş halk zümrelerinin ve türlü içtimai 
sarsıntılar yüzünden ıztırap çekenlerin hayatı, Aka 
Gündüz'ün millet sevgisi ve hayat tecrübeleriyle bir
leşerek, kısa ve hararetli cümlelerle hikaye edilmiştir. 
San'atkarın Mavi yıldırım, Beyaz kahraman, Köy 
muallimi gibi çeşitli milli ideal piyesleri de son devrin 
mektep ve gençlik sahnelerinde yer, almıştır. 

Aka Gündüz'ün diğer hikaye ve romanları da 
şunlardır : Tang-tango, Üvey ana, Aşkm temizi, 
Mezar kazıcıları, Zekeriya sofrası, Yayla kızı, 
Eğer aşk, Kurbağacık, Bu toprağın kızları, Ha
yattan hikayeler, Sarı zeybek. 

Tiyatro eserleri : Köy muallimi, Yarım Os· 
man, Mavi yıldırım 

Diğer eserleri : Ebu Hatırat Said Paşa Haz
retlerine açık Mektup. Candarmalarınuza dair 
ikinci tetkik. 

Şiir kitabı : Bozgun 

Peyami Sara 
(1896-1961) 

Yakın yıllar edebiyatına 
yine roman vadisinde değerli 
eserler kazandıran diğer mü
him bir �an'atkar da Peyami 
Safa'dır. ( ı )  Peyami Safa 

mevzuuna hakim, kuvvetli uslubu ve eserlerini ören 
zengin fikir unsurları ile edebiyatımızda ateşli ve 
enerjik san'at hamleleri göstermiş kudretli bir mu
harriridir. Edebi hayatı, birinci dünya harbi yıllarında 
başlayan bu san'atkar, daha çok şahsi gayreti ile bil
hassa Garbin fikir hareketlerini yakından takibederek 
felsefe ve psikoloji vadilerinde esaslı bir kültür edinmiş, 
şahsi zeka ve kabiliyeti ile birleşen bu kültür, onun 
eserlerindeki san'at kalitesini ciddi bir şekilde yükselt
miştir. İlk edebi şöhretini Sözde kızlar romanı ile 
sağlayan Peyami Safa, ayni zamanda yakın yıllar 
Türk edebiyatının en velud bir san'atkarıdır. Onun 
hikaye, roman ve deneme vadilerindeki eserleri büyük 
bir yekun tutar. Bunların mühim bir kısmını Server 
Bedi imzasiyle neşreden San'atkar, san'at vadisinde 

1 Hayab: Meşhur Şiir İsmail Sefa'nın oğlu-
ddr. Babası'nın sürgün gittiği Sivasta ölümünden 
sonra çok acı ve güç bir hayata düten Peyami düz
gün ve klasik bir tahsil görmemi, olmakla beraber 
kendisini çok iyi yetittirmif, hayatını yazılan ile 
kazanmııtır. (Genit bilgi için bkz. Peyami aafa ha· 
yatı ve eserleri), Cahit Sıtkı tarancı lıt 1940. 
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Peyami Safa 

ancak dah:ı üstün gördüğü eserlerine haklı olarak 
kendi hakiki İmzasını koymuştur. 

İçtimai bünyemizdeki gerçek yaralardan birine 
temas eden Sözde kızlar'dan başka onun Mahşer, 
Cinan, Bir akşamdı, Fatih - Harbiye, Dokuzucu 
hariciye koğuşu, Bir tereddüdün romanı, Mad
mazel Norelyanm Koltuğu, Yalnızız, Biz insan
lar gibi eserleri, roman edebiyatımızın kazançları 
arasındadır. Bilhassa son eserleri kuvvetli ruh tahlilleri 
ve cemiyet görüşleriyle yüksek bir edebi değere sahip
tir. Gazetecilik ve edebi mecmua neşriyatı alanında da 
hizmet veren ve şöhret kazanan, bilhassa muhtelif ga
zetelerdeki fikri, siyasi fıkraları hareket uyandıran 
Peyami'nin bu alanda birbirini tutmayan bazı yazı
ları, onun fikir hayatındaki devamlı sarsıntıların tesi
ridir. Peyami Safa, Türk inkılabına bakışlar, Millet 
ve İnsan, Felsefi buhran gibi,herkesten çok kendi 
fikri ihtiyaçlarını tatmin eden denemelerinden son
ra ve bilhassa Server Bedi imzasiyle yayınladığı eser
leriyle daha çok halkın muharriri olmuş ve bu imza 
popüler Türk romanının seviyesini hatta yükseltici 
bir hizmet görmüştür. 

Onun bu imza ile yazdığı küçüklü büyüklü ro
manları sadece geçimini sağlayacak bir vasıta idi. 

Fakat onun asıl şahsiyetini yapan romanlarından 
başka makaleleri ve fıkraları, edebi ve siyasi mücadele 
yazıları, tenkidleridir, 
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Çok ve her mevzuda kolaylıkla yazı yazan peyami 
muhtelif gazetelerde de çalıştı, ayrıca kardeşi İlhimi 
Safa ile beraber çıkardıkları Kültür Haftası devrinin 
ciddi bir kültür mecmuası olmuştur. Peyami Safa'nın 
bu mecmuada bilhassa Nazım Hikınet'le mücadelesi, 
zamanında büyük bir hareket yaratmıştır. ( ı )  1 953 te 
kurduğu Türk Düşüncesi isimli aylık fikir dergisi de 
kültür hayatımızın başarılı dergilerindendir. 

Peyami Safa'nın Gün Doğuyor isimli bir tiyatro 
denemesi de vardır. Kurtuluş savaşı büyüklerinin ha
yatlarını anlatan Biyografik eserleri, Tasvir neşriyatı 
arasında yayınlanan Kimdir? Nedir? isimli sekiz 
kitab tutarındaki yazıları, onun. fikri hayatını tanıtan 
araştırıcı yazılardır. 

Yesarizade Mahmud 
(1895-1945) 

Bu çağların diğer 
velıld ve. popüler bir 
roman san'atkarı da 
Yesari-zade Mah-
mud ' dur. 2 Önce 

Kelebek isimli mizah mecmuasındaki çalışmalariyle ; 
şehir tiyatrosu için adapte ve telif ettiği tiyatro eser-

Mahmud Yesari 

!eriyle edebiyatımızda sür'atli bir şöhret kazanan Ye
sari-zade, yine Şehir Tiyatrosu için, mektep ve salon 
sahneleri için tiyatro eserleri vücuda getirmeğe devam 
etmekle beraber, bir taraftan da çok sayıda ve çeşitli 
konularda romanlar yazarak, yaşadığı devrin geniş 

ı Ergun Göze Peyami Safa Nazım Hikmet 

kavgası lst. 1 968. 

Methur Hattat Yesirizade izzet efendi'nin 

torunudur. Orta tahsilini İstanbul Erkek Lisesinde 

yaptı; oradan Güzel San'atlar akademisine girdi, 

Birinci Cihan Harbinde Çanakkaleye gitti. Savat 

dönüşünde basın hayatına atıldı. 
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bir okuyucu kütlesinin roman ihtiyacına cevap ver
miş, hayatını ve şöhretini romanlariyle kazanmış yo
rulmak bilmez bir muharriridir. Adapte ve telif tiyat
roları içinde Hanımlar terzihanesi, ı + ı = ı ve 
Sürtük isimli eserleri çağının şöhretleri arasın
dadır. Has bahçe, Bir facia, Bir azizlik gibi salon 
temsilleri, mektep sahnelerimizin yakından tanıdığı 
eserlerdir. Durmaksızın yazdığı romanları bilhassa yerli 
ve popüler roman seviyemizde bir ilerleme kaydetmiş 
mahsullerdir. Bunlar ara�ında Çoban Yıldızı Gece
leyin Sokaklar, Bağrı yanık Ömer, Çulluk, Pervin 
Abla, Ak saçlı genç kız ve bilhassa Su sinekleri ve 
Tipi dindi isimli eserleri, roman edebiyatımızın üze
rinde ehemmiyetle durabileceği ; cemiyet hayatımı
zın kuvvetli, realist sahneleriyle dolu, verimleridir. 
Umumiyetle aşk maceraları, kadın - erkek yakın
laşmaları etrafında yazılan bu romanlarda hissi ve 
romantik sahnelerden ziyade, renk değiştirmekte olan 
bir cemiyetin hayatını karikatürize eden, meraklı ve 
realist özellikleri vardır. 

Yazarın bunlardan sonra yazdığı, Sevda İhti
kin, Dağ rüzgarları, Sağnak altında, gibi roman

ları ve yakacık Mektupları isimli bir hikaye kitabı 

da vardır. 

Fahri Celal 
Göktulga 

(1895-1975) 

Fahri Celal 

Hikaye edebiyatımızın 
ayni çağlardaki unu
tulmaz san'atkarların
dan biri de doktor 
Fahri Celıil ' dir. (3) 
Edebiyat san'atını"birin-

ci meslek" edinen ; çok 
ve devamlı yazan bir 
muharrir olmamakla 
beraber, onun F. Celıi
leddin imzasiyle ede
biyatımıza daha birinci 
dünya harbi yıllarında 
kazandırmaya başladı
ğı ve mahalli hayatı
mızın örf ve adetlerin
den, milli gelenek ve 
özelliklerinden alınmış 
mevzu ve vak'alarla 

a Fahri Celil Orta tahsilini Mercan idadisinde 

Yükıek tahsilini Tıbbiye mektebinde yaptı. Akıl ve 

sinir hastalıklan mütehasısı olarak, Toptatı ve 

Bakırköy Akıl Hastasanelerinde çalıştı. Memleketi· 

mizin sayılı ıinir ve akıl haıtalıklan doktorlann· 

dan biridir. 1 960'da emekliye aynldı 1 975'de öldü. 



ördüğü küçük hikayeler, kuvvetli hatıra, müşahede 
ve tahlil sahneleriyle süslenerek meydana getirilmiş, 
san'at değeri yüksek ve hikaye lisanı kuvvetli san'at 
eserlerimizdendir. Mevzularının Cumhuriyet ve l\feş
rutiyet yıllarından ,önceki hayat an'anelerimizden se
çilmesi, bu hikayelere ayrıca tarihi bir değer kazan
d.ırmıştır. F. Celaleddin, hikayelerini Talıik-ı selise 
( 1 923) ve Kına gecesi ( 1 927) isimli eserlerinde top
lamıştır. 1 939 da neşz:ettiği Kel oğlan, Çanakkale 
muharebelerinde isimli eserinde ise halk edebiyatı
mızın zevkli akisleri vardır. 

Yazar daha sonra ; Elde bir, Mustafendi, Avur 
Zavur Kahvesi, Salgın, Rüzgar (Fıkralar, hikıi· 
yeler) yazmıştır, ayrıca kendi mesleği ile ilgili neşri
yatı da vardır. 

Ercümend Ekrem 
Talô 

(1888-1956) 
Hüseyin Rahmi, bilhassa 

Mizahi roman,, fıkra 
ve hikaye vadisinde 
ise, devrin en dikka
te değer siması, Er
cümend Ekrem dir. 1 

Ahmed Rasim tarzı 

Ercümend Ekrem Talu 

tahkiyeyi daha yeni ve zeki çizgilerle birleştırerek, 
nükte edebiyatımızın zarif örneklerinden bir kısmını 
imzasiyle değerlendiren bu san'atkarın edebi hayatı 
Meşrutiyetten evvel başlamış, Meşrutiyet ve Cumhu
riyet yıllarında gelişip tekamül etmiştir. Onun ekseriya 
hiciv karakteri taşıyan mizahi fıkraları, yine küçük, 
mizahi konuşmalar halinde tertip ettiği "tekellümi 
hikaye" !eri ; roman, hikaye ve tiyatro vadisinde yaz
dığı diğer eserleri, Nasreddin Hocadanberi devam 
eden kudretli ve an'anevi Türk zekasının, insanların 
içtimai hayattan kaptıkları gülünç huyları ustalıkla 
karikatürize eden meziyetleriyle süslüdür. Sevimli ve 
zeki Türk seyyahı Evliya Çelebi'yi 1 9 1 9  - 1925 yılları 
İstanbulunda dolaştıran Evliya-yı Cedid ve Zeyl-i 

Ercümend Ekrem, meşhur tanzimat roman
cısı Recai zadenin oğludur. Galata3aray sultanisini 
bitirdikten sonra bir müddet de Paris'te öğrenimine 
devam etti. Çe,'.dli vazifelerde bu)u,du. 1 913'te-:ı 
l9SO'ye kadar Galatasaray lisesinde edebiyat öğret
menliğiyaptı. 
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Cedid isimli eserlerinde Evliya Çelebi nesrinin modern 
icaplar ve garipliklerle birleşen zengin ve zevkli hayatı 
vardır . .İkinci eser, ilave olarak, İstiklal savaşını kaza
nan bir yurdun yeni çehresini yine mizah yoliyle tanıt
mak gibi, tarihi bir değere maliktir. 

Ercümend Ekrem, yine an'anevi Türk mizahını, 
tarihi meddahların görüş ve anlatış tarzını ve on
ların yarattıkları tarzda canlı ve mübalağalı cemi
yet tiplerini yeni hayatla ve münevver zekisiyle 
birleştirerek meşhur Meşhedi tipini yaratmış ve 
Meşhedinin hik�yeleri, Meşhedi ile devr-i alem, 
Meşhedi Ankarada •• ilah . . .  gibi eserlerini böyle zen
gin, taklitli bir hiciv ve mizah havası içinde yazmıştır. 
San'atkarın diğer roman ve hikayelerinde de yine 
Hüseyin Rahmi - Ahmed Rıisiın mektebi'nin yerli, 
milli ve tarihi bünyemizi mizahi özelliklerle tanıtan, 
yeni ve canlı sahneler vardır. 

Yazar daha sonra da ölümüne kadar muhtelif 
dergilerde gazetelerde, hikayeler ve fıkralar yayın
lamıştır. 

Bu devrin diğer mühim bir hikaye ve roman 
muharriri, içtimai hayatın acı ve açık sahnelerini, 
sert ve keskin çizgilerle belirtmekten çekinmiyen, 
realist san'atkar Salihaddin Enis ( 1 892 - 1 942) dir. 
Gazetecilikte geçen hayatı esnasında kaleme . aldığı 
Neriman, Zıiniyeler. Sara, Bataklık çiçeği, Cehen
nem yolcuları gibi eserlerinde, "insan" ın insanlık 
ötesi tarafları üzerinde ısrarla duran bir özellik vardır. 

* 

Geçmiş günlerin hikaye ve romanını yazan san
atkarlarımızı düşünürken, eserlerinde eski adet ve 
an'anelerimizi yine mizahi bir çehre altında hikaye 
eden muharrir Sermed Muhtar (Alus • 1 888 - 1952) u 
unutmamak gerekir. 1908 den sonra bazı mizah mec
muaları çıkaran, sahne eserleri, romanlar, ilmi etüd
ler yayınlayan bu değerli muharririn eserlerinde 
cemiyetimizin geride bıraktığı adet ve an'anelerin 
zevkli ve tarihi çehresi vardır. 

* 

Türk tiyatrosunun, yirminci asrın ilk otuz yılı�
da, temsil san'atı bakımından bir terakki elde et
mesine rağınen, tiyatro eserleri telifi yönünden tam 
ve zengin bir varlık gösterdiğini söylemek müm
kün değildir. Bu çağların en kuvvetli yerli tiyatro 
eserlerini yazan san'atkar, Reşad Nuri'dir. Fakat 
başta İbnürrefik Ahmed Nuri olmak üzere yine 
Reşad Nuri ve Mahmud Yesari gibi tiyatro mu
harrirleri daha çok adapte eserler, bilhassa komedi 
ve vodvil adaptasyonlarıyle devrin tiyatro ihtiyacını 
gidermeğe çalışmışlar, bu eserler, Darülbedayi sah
nesinde daha esaslı bir rağbet görmüştür. 1920 - 25 
yılları arasında İstanbulda Darülbedayi sahnesinin 
zengin faaliyette bulunduğu, bu arada yukarıdaki 
muharrirlerin eserlerinden başka, mühim olarak, 
Ertuğrul Muhsin'in facia adaptasyonlarını, Galip 
Arcaİı'ın komedi ve dram adaptelerini def'alarca 
sahneye koyduğu bir devirdir. 
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Bütün bu çağlarda Türk kadınının sahnede ken
di san'at değerini göstermeğe başlaması ve Türk 
sahne lisanının· zevkli bir tekamül kaydetmesi gibi 
hadiseler, tiyatro hayatımızın inkişafı lehinde, ehem
miyetli vak'alardır. 

Ahmed Refik 
(1881-1937) 

Yirminci asır Türk ede
biyatına, umumi bir göz atar
ken, bu asrın okuyucularına 
bir tarih zevki vermiş olan de-
ğerli tarihçi Ahmed Refik'i 

ihmal etmemek gerekir. Filhakika Ahmed Refik 
bir taraftan şarkı edebiyatımıza bazı güzel man
zumeler kazandırır ve bir taraftan ciddi tarih araş
tırmalariyle meşgul olurken bir taraftan da bu araş
tırmalardan elde ettiği bilgileri, daha geniş bir okuyucu 
kitlesine tanıtmak emeliyle, yarı popüler bir takım 

Ahmed Refik 

tarih eserleri yazmıştır. Muharrir bu eserlerde çekici 
ve merak verici bir üslı'.ıb kufü.narak; tarihi olayların 
psikolojik sebeplerini görüp göstermeye çalışarak; 
bir parça romanlaştırdığı h.ldiseleri, mümkün olduğu 
kadar tarihi gerçeklerin, hat ta vesikaların inandırıcı 
değerleriyle süslemiş, böylelikle geniş bir halk kitlesinde 
uyandırmağa muvaffak olduğu tarih okuma zevkini, 
ilimden uzaklaşmaksızın gerçekleştirmek gibi; kıy
meti inkar edilmez bir muvaffakiyet elde etmiştir. 
Onun Geçmiş asırlarda Türk hayatı başlığıyle neş
rettiği Osmanlı tarihine ait, bu tarz bir tarih serisi, 
bir nevi "edebi tarih" mahiyetinde, fakat ilmi de
ğerlerle mücehhez, kıymetli eserlerdir. Bu eserlerin
gördüğü alaka ve takdir, yakın çafıl.ar neşriyatımız
da tarihi romanların veya roman kılıklı tarihlerin 
çoğalması üzerinde büyük bir rol oynamıştır. 

İbnülemin Mahmud 
Kemal İnal 

1 870 - 1957 

1 245 

Ayni çağların ta
rih, monografi, ve bi
yografi ' vadilerinde eser 
veren diğer mühim ve 
büyük bir alim'i de 

İbnülemin Mahmud Kemal İnal 'dır."l" Muasır 
Türk ilminin ve Türk edebiyatı tarihi tetkikçiliği
nin seçkin bir otoritesi olan Mahmud Kemal 
İnal, ele aldığı mevzular üzerindeki nüfuzlu görüşleri, 
derin ve etraflı araştırmaları, bilhassa bu tetkikleri 
tanıtırken kullandığı ilim ve zeka unsurlariyle süslen
miş, zarif ve orijinal üslubu ile, şahsıyeti ve eserleri 
etrafında saygı ile karışık bir hayranlık ve itimat ya
ratmıştır. 

lbnülemin Mahmud 
Kemal inal 

Bu üstad tarihçinin Fatin tezkiresine bir zeyl 
mahiyetinde kaleme aldığı, fakat bütün Türk Osmanlı 
tezkirelerinin en büyüğü ve en mükemmeli halinde 
meydana koyduğu Son asır Türk şairleri isiınli ı 2 
ciltlik çok kıymetli eseri, Türk edebiyatı tarihçiliğinin, 
sayfalarında ısrarla duracağı zengin bir edebi biyog
rafiler hazinesidir. Ayni müellif, XVI ncı asır tarihçici 
All'nin Meııakıb-i hünerverin'ını, muharriri ve 
eseri hakkında yazdığı zengin bir mukaddime ile bir
likte neşret.mi:ı; Müstakim-zıide'nin Tuhfetül hatta· 
tin'ini de ayni netodla milli kütüphanemize yeniden 
kazandırmıştır. Bu büyük alim ve edibin tarihe, ede
biyata, edebiyat tarihine ait daha bir çok eserleri vç 
makaleleri vardır. Bunlar arasında Divan şairi Yah· 
yi'nın; son asır Divan şairlerinden Hersekli Arif 
Hiknıet'in ve Leskofçalı Galib'in matbu Dıvanla
rına yazdığı mukaddimelerle, Son Sadrazamlar 
isiınli çok kıymetli eseri bilhassa ehemmiyetlidir. Son 
olarak Hoş Seda isiınli eserini yazdı. İbnı.ilemin Mah
mud Kemal, Türk ilminin beynelmilel şöhret kazan
mış büyük ve müstesna simalarından biridir. 

ı Hayatı : 181 O - 1 95 7 Şehzade batı rütdiye• 
sinden sonra Bir müddet Mülkiyede okudu, ıonr-a 
Hukuk mektebine devam etti. Farsça, Arapça, Fran-
11zca'yı kendi gayretiyle öğrendi. Muhtelif devlet 
hizmetlerinde çalıttı. 



CUMHURİYET DEVRİ 

T Ü R K  E D E B İ Y A T I  

TÜRKİYEDE "Cumhuriyet devri edebiyatı" 
henüz "tarih" değildir. İçinde yaşanılan bir devrin 
edebi hadiseleri üzerinde yürütülecek fikirlerin ve veri
lecek bilgilerin ise, birer "değişmez bilgi" değeri, ve 
birer "tarihi hüküm" mahiyeti taşıması, müşküldür. 
Bu sahada fikir yürütmek işini, devrimizin tenkidi 
eserlerine bırakmak zarureti aşikardır. Bu sebeple 
"kitabımız, edebiyat tarihimize ana hatlariyle tanıt
mak ödevini bu sahifelerde bitirmiş bulunuyor." 

Gerçi, bundan evvelki sahifelerde, mesela "Milli 
edebiyat cereyanı" nın veya "Türk şiirinde aşık tarzı 
tesirleri" nin son devirlerinden bahsederken ; yahut Yir
minci asır Türk edebiyatının kadın san'atkarlarını tanı
tırken ; -bu bölümleri birer "bütün" halinde tanıtmak 
ihtiyacından doğan bir hareketle- Cumhuriyet devrinin 
gününüze en yakın yıllarına kadar gelinmiş ve bu en 
yakın yılların da bazı eser ve şahsıyetlerinden bahso
lunmuştur. 

Tıpkı bunun gibi, san'at hayatlarının başlangıcı ve 
hatta edebi şahsıyetlerinin veya şöhretlerinin teessüsü, 
Cumhuriyetten evvelki yıllara ait olan, fakat bugün 
hala edebi faaliyette bulunan bir kısım san'atkarları
mız da, kitabımızın bundan evvelki sahifelerinde yer 
almış ; bu san'atkarları, daha çok, mensup oldukları 
edebi nesilleri ve hareketler arasında tanıtılmıştır. 

Bütün bunlar ve Cumhuriyet yıllarına yapılan bu 
müdaheleler de gösterir ki, yakın yılların edebiyat ta
rihini kat'i çizgilerle belirtmek, bilhassa kesin bölümler 
dahilinde sınıflandırmak, ilmi metodların kolay cesaret 
etmemesi gereken hareketlerindendir. 

Yine bu sebeplerle, şu son yıllar Türk edebiyatı- • 
nın geçirdiği ve geçirmekte olduğu değişik sahfalardan 
ve tesiri altında kaldığı türlü fikir ve san'at cereyan
larından hangisinin bir yaşama kabiliyeti taşıdığı ve 
hangisinin, edebiyatımızın yarınına bir ses götüreceği 
hakkında her hangi bir hüküm vermek, bizim takip 
ettiğimiz metodun dışında bulunmaktadır. 

Bu kabilden olarak, henüz edebi vazifesini bitir
miş veya edebi hayatlarının ana hatları ve san'at ha
yatımız üzerindeki tesir dereceleri belli olmamış, genç 
san'atkarlar ve genç istidatlar hakkında da burada 
kat'i cümleler tertip etmek, lüzumsuz bir cesaret sa
yılmalıdır. 

Şurası aşikardır ki, Cumhuriyet devrinin, dil ve 
yazı alanında ve Türk milletinin dünya görüşlerinde 
yarattığı ve yaratmakta olduğu bariz değişiklikler; içli, 
dışlı tesirlerden ve bu tesirlerin doğru ve yanlış akis
lerinden doğan zevk ve zihniyet farkları ; edebiyatımı
zın, hatta Cumhuriyete en yakın çağlarda yetişen san
atkarlarını bile oldukça sert bir çehre ile karşılamıştır. 
Bu bakımdan, mesela şair "Mehmed Akif" in kendi 
"Safahat" ı için söylediği : 

Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın 
Derdim, sana baktıkça a biçire kitabını; 
Kim. derdi, ki sen öl de senin ardına kalsın 
Uğrunda harib eylediğim. önır-i haribını. 

mısralarında -Akif'in bir çok şiirleri için olmasa bile; 
son devirlerin bir çok tanınmış eser ve şahsıyetleri için 
yerinde sayılabilecek bir tehlike işareti ve kısmen 
haklı bir şikayet bulunduğu gizlenemez. 

Fakat ayni tehlikenin, hatta ayni sebeplerle, bu
gün yaşamakta ve yeni yetişmekte olan bir çok san
atkar ve san'at eserleri için de bahis mevzuu olabi
leceği, -bu hususta verilecek hüküm istikbale ait bu
lunmakla beraber- hatırlanmasından kaçınılacak bir 
ihtimal değildir. 

Şu demek ki Türk dili ve edebiyatı, yeni harflerin 
ve yeni bir Türk dili anlayışının tatbikindenberi, ol
dukça buhranlı bir devir yaşamaktadır. Lisanımızın 
yeni harflerle yazılması, Türk kültürünün daha popü
ler bir mahiyet alarak inkişaf etmesi bakımından çok 
faydalı olmuş, fakat bu arada yine lisanımızın bil
hassa Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında, yedi 
asırlık bir işlenme neticesinde elde ettiği ve dilimize 
zengin bir musıki kazandırmış bulunan bir takım çe
şitli "ses unsurları" yazımızın, yeni harflerle telaffuzu 
esnasında kaybolmak tehlikesine düşmüştür. 

Halk topluluklarına nüfuz etmiş ve bilhassa tarihi 
değerlere sahip bir çok kelimelerimizin lüzumsuz bir 
tasfiyeye tabi tutularak ziyan edilişi de lisanımızı yine 
"ses güzelliği" bakımından, eriştiği tekamül seviye
sinden bir şeyler kaybedebilecek bir durumla karşı 
karşıya bırakmıştır. 

Türkiyede Cumhuriyet inkılabının, fazla olarak 
bütün dünyada sağlı, scllu bir takım zihniyet ve ideoloji  
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inkılapları hatta buhranları dalgalanan, tarihi bir devi
re tesadüf etmesi de fikir ve edebiyat hayatımızda ve 
yeni fikirlerin ifade tarzında bazı moda tesirlerin bir 
hayat kazanmasını kolaylaştırmıştır. 

Fakat bütün bunların nihayet bir "moda tesir" ma
hiyetinde oJduğu ve büyük Türk milletinin tarihi sa
labeti ve sağ duyusu karşısında miJii kültür ve istik
balimiz için, tehlikeli taraflarından sür'atle sıyrılacak
ları, hatta sıyrılmakta bulundukları da görülmektedir. 

Bu sebepledir ki, Ti.irk edebiyatının bugünün
den yarınına devredilecek edebi eserlerin yine çağla
rının klasik vasıfları haiz eserleri olacağı, kat'iye ya
kın bir cesaretle ifade edilebilecek hakikatlerdendir. 
Bununla beraber, biz, kitabımızın bu sahifelerinde 
Cumhuriyet devri edebiy:ı.tı hakkında ancak "umumi 
bir haber" mahiyeti taşıyan bazı bilgiler vermekten 
daha geniş bir hareketi, kitabımızın olduğu kadar me
tod ve vazifemizin de dışında saymaktayız. 

* 

TÜRKİYEDE Cumhuriyet devri edebiyatı, bu 
devrin ilk yıllarında, önce, İstiklal savaşı zafer
lerinin ve Cumhuriyet inkılabının yarattığı devamlı 
heyecanlarla beslenerek, daha çok, Anadoludaki 
Türk milletinin ve Türklerin elinde kalan öz yurd 
topraklarının hayat ve hareketlerini terennüm etmiş
tir. İnönü zaferleri için, Sakarya ve bilhassa Dum• 
lupınar kahramanlıkları için şiirler yazılmış, İzmir'e 
giden yolların ; Akdeniz'c varan kahraman koşuların 
heceyanları terennüm edilmiştir. 

Refik Halid'in Ay peşinde'sinden, Halide Edib' in 
Ateşten gömlek, Vurun kahpeye, Dağa çıkan 
kurd gibi eserlerinden, Yakub Kadri'nin, Falih Rıf
kı'nın bu konudaki yazılarından başlayarak, İstiklal 
savaşının mensur destanları, hikayeleri ve romanları 
yazılmıştır. Halas isimli romaniyle .Mehmed Rauf, 
Türk ilahisi isimli şiiriyle Süleyman Nazif gibi Ser
vet-i Fünun san'atkarlarından başlayarak, en yeni, 
en genç Türk şair ve muharrirlerine kadar, eli ka
lem tutan herkes, bu anlarda, bu büyük ve enerjik 
kurtuluş savaşı ıçın duyduklarını, düşündüklerini 
söylemekte derin bir zevk bulmuşlardır. 

Devrin şiiri ve romanı gibi tiyatro edebiyatı da 
Cumhuriyetin ilk on yılı boyunca ; bilhassa man
zum tiyatro eserleri ve manzum destanlar halinde 
ve yine bu heyecanın yarattığı bir milli inanışla ;  en 
uzak ve en yakın Türk fazilet ve kahramanlıklarını 
sahneye koymaya çalışmıştır. 

Aka Gündüz'ün Mavi yıldırım'ı, Faruk Nafiz'in 
Akın, Kahraman, öz yurd isimli manzum tiyatro
ları, Behçet Kemal'in Çoban ve Attila isimli eser
leri, Yaşar Nabi'nin Mete'si ve daha bir çok san
'atkarların bu çeşit manzum tiyatroları, hep bu on 
yılın milli verimlerindendir. Bundan başka Cum
huriyetin onuncu yıl dönümünde Maarif Vekilliği
nin açtığı bir piyes müsabakasını kazanan eserlerin 
de ekserisi yine nazım dili ile sahneye konulan bir 
takım kuvvetli İstiklal mücadelesi sahneleriyle do-
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lup taşmaktadır. Halid Fahri'nin On yılın destanı 
isimli manzum tiyatrosunda, Aka Gündüzün tiyat
ro ve roman vadisindeki diğer eserlerimle yine bu 
milli zafer ve inkılap yıllarının heyecanları vardır. 

Fakat sayı bakımından mühim bir yekun tutan 
bütün bu eserlerin, san'at kıymeti bakımından ek
seriya, Türk cdebiyatınııı birinci sınıf mahsulleri 
arasında yer alamıyacaklarını söylemek de ayrı bir 
zarurettir. Bu çeşitten bir kısım eserlerin ise, dev
rin kahramanlarına hoş görünmek gibi bir maksat
la yazılmaları ve diğer bir kısmının ela yalnız he
yecan unsuruyla örülerek teknik ve bilgi unsurların• 
elan mahrum bırakıldıkları göze çarpmaktadır. 

İnkılap hükumetinin iyi veya kötü bir milli he
yecan ve iman ifade eden bu çeşit eserlere bir de
ğer vermek zaruretini duyması ve teşvik etmesi, şüp
hesiz çok iyi niyetlerin ifadesi olduğu halde, bu teş
vikin, meydana getirilen eserlerin kalitesi bakımın
dan, kazanılan zaferlerin büyüklüğü ile mütenasip 
bir netice elde edemediği görülmektedir. 

Fakat Türk edebiyatında bu heyecan devri 
uzun sürmemiş, Cumhuriyet hükumetinin Avrupa 
medeniyetine doğru, eski devirlerden daha hızlı bir 
istek ve ihtiyaçla yönelmesi, Türk fikir ve san'at 
hayatına birdenbire pek çeşitli ve pek serbest bir 
takım Avrupalı fikir ve san'at hareketlerinin gelip yer
leşmesine yol açmıştır. bir kısmı müsbet ve fay
dalı olan bu fikir ve san'at hareketleri arasına ka
rışan bir takım sağlı, sollu cereyanlar ve Türkiye
ye biraz ela hariçten ni.ıfuz etmek istiyen çeşitli ide
olojiler de vardır ki Türk dili edebiyatı, bilhassa 
harf inkılabı yıllarından az bir zaman sonra, bu çe
şit eserlere geniş ölçülede yer vermiş, hazan onları 
aynen türkçeye tercüme etmiş, hazan onların tesiri 
altında yeni mahsuller vücuda getirmiştir. Devletin 
eski yıkılışlardan ders alarak tatbik ettiği Laik dev
let sisteminin bir çok muhitlerde imansız kalmak 
hatta imanlara hücum etmek gibi ters bir manada 
anlaşılmak istemesi de Türk din, ahlak ve aile ha
yatında bazı yeni sarsıntılara meydan vermiş gö
rülmektedir. Fakat gerek şuurlu Türk hükumetleri
nin, gerek her türlü yarım münevver tesirlerinden 
ve yabancı ideolojilerden kendisini asil bir yurdsc
verlikle korumasını bilen büyük Türk milletinin ge
çirilen ve tatbik edilen muazzam inkılapları sür
atle ve kolaylıkla hazmederek fikir hayatında ve 
san'at alanında beliren muzır cereyanlardan geniş 
bir topluluk halinde uzak kalışı da bu yılların 
ve bütün Türk tarihinin övünülecek hadiselerindendir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından, hatta İstiklal sa
vaşı hareketlerinden ba�layarak, Türkiycde hitabet 
edebiyatının da büyük bir tekamül göstermesi, bil
hassa Atatürk gibi kurucu devlet adamının ayni 
zamanda bir büyük hatib olması ; Atatürk'ün bir çok 
tanınmış ve basılmış nutukları ile memleket gençli
ğine durmaksızın doğru yollar ve aydınlık ufuklar 
göstermesi, Türk gençliğinde ötedenberi mevcut en 
büyük heyecan olan milll heyecanın nesiller boyunca 
elektriklenmesi üzerinde müsbet ve devamlı tesirler 
bırakmıştır. 
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Türk gençliğinin şu en yakın yıllarda bilhassa 
sol ideolojileri yayan neşriyat ve edebiyat harek�t· 
lerine karşı sarsılmaz bir sağlamlıkla dimdik muka
vemet cd�bilmesi hususunda bütün bu nutukların 
ve yine en yakın hareketlerini evvelce takip etmiş 
bulunduğumuz milli edebiyat cereyanının kuvvetli 
tesirleri vardır. 

Büttin bu san'at ve fikir cereyanları arasında 
bir taraftan da Türk dili ve edebiyatında "fayda 
için san' at", "hayat için san'at" ve "san' at için 
san'at" anlayışlarının ıŞıklan altında çeşidli eserler de 
verilmiş, yeni yazıların tatbikinden sonra sür'atle 
genişliyen bir okuyucu kitlesini tatmin etmek 
ıçın yerli edebiyatçılar kadar, hatta onlardan 
daha çok yabancı edebiyatlardan tercüme yapanla
ra da vazife düşmüş, batı klasiklerini, batının fi-
kir ve san'at eserlerini kitabevlcri, gibi hususi neşriyat 
müesseselerinden başlayarak bizzat Maarif Vekaleti 
gibi resmi devlet teşekküllerine kadar, Türk dili ede
biyatına kazandırmak yolunda, çok zengin bir tercüme 
faaliyeti görülmüştür. 

Türk dili edebiyatının Cumhuriyet çağlarındaki 
belli başlı eser ve şahsıyctlerini ve bunların vücuda 
getirdikleri san'at ve edebiyat hareketlerini ise, şu 
bölümler dahilinde ve şüphesiz yine en kısa çizgile
riyle mütalaa etmek mümkün olabilecektir : 

ı - Şür ve geçirdiği merhaleler : 
Cumhuriyet şiiri, evvelce de söylediğimiz gibi, 

ilk zamanlarda, hemen boydan boya İstiklal savaşı 
zaferlerinin ışığı ve heyecanı allındadır. İstiklal sa
vaşının son ve Cumhuriyetin ilk yıllarında bu şiirin 
en kuvvetli mümessilleri ise başta Faruk Nafiz olmak 
üzere, Samih Rif'at, Ömer Bedreddin, Keına· 
leddin Kamu ve Necmeddin Halil gibi şairlerdir. 
Bunlardan Faruk Nafiz'in Cumhuriyetten sonra kuv-
vetli bir memleket edebiyatı yaratmak için çalıştığını 
biliyoruz. Necmeddin Halilin bilhassa Bir yolcuya 
isimli bir manzume ile bu devrin milli heyecan şiir-
lerine iştirak ettiği de henüz hatırlarda yaşayan bir 
hadisedir. 

Samih Rıfat 
(1867-1932) 

hareketli çalışmaları ıse 

Başarılı "Nefes" !eri ve 
vatan sevgisi şiirleriyle dil
lerde dolaşmış bir şairdir. 
Bu san'atkarın Cumhurivet 
devrindeki en imanlı 've 
milli bir lıevccanla sarıldığı 

Samih Rifat 
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dil inkılabı saha:ı:ıda olmuştur. Daha İzmir'in işgali 
yıllarıdan başlayarak bu yılların ıztırap veya sevincine 
lercümen olan Güzel Aydın, Ya ölüm ya istiklal, 
Akdeniz kıyılarında ve Asker koşması gibi şiirle
riyle uzun müddet dillerde kalmıştır. 

(Bu şairin bestelenerek terennüm edilen milli 
neşideleri arasında bilhassa Akdeniz kıyılarında'nın : 

Yaslı gittim, şen 
Aç koynunu ben 
Bana bir yudum 
Çok uzak yerden 

geldim, 
geldim, 
su ver 
geldim. 

Korkma açıl şen yurdum, 
Dağlara ordu kurdum, 
Açık denizlerine 
Süngüınle kilit vurdum. 

gibi söyleyişleri bütün sade ve basit terennümleri, 
ne rağmen, yurdun milli heyecanını dile getiren tür
küler arasında uzun bir ömre sahip olabilmiştir. Tıpkı 
bunun gibi : 

Süngümü demir gibi ellerimle kavradım 
Şanlara, zaferlere yürüdüm adım adım. 

mısralariyle başlayan Ya ölüm ya istiklal de devri
nin milli marşları arasında yer almıştı.) 

* 

:Milli heyecan ve memleket sevgisi şiirleri va
disinde bilhassa Kemaleddin Kimu ve Ömer 
Bedreddin gibi daha genç şairlerdir ki, edebi şöh
retlerini hemen hemen bu elektrikli yıllarda yaz
dıkları vatan ve millet sevgisi şiirleriyle kazanmış
lardır. 

Kemaleddin Kamu 
(1901 - 1948) 

Kemaleddin Kamu, 
edebi hayata İstiklal 
mücadelesi yıllarında 
atılmış ve hece vez 
niyle söylediği ; gerd. 

dil, gerek ahenk bakımıııdan sağlam ve kuvvetli milli 
heyecan şiirleriyle kısa bir zamanda tanınmış ve se
vilmiş tir. " l "  

Kemaleddin Kamu 1901  yılında Bayburtta 
doğdu. İlk ve orta tahsilini Erzurumda yaptı . Sonra 

İstanbul'a geleı·ek Muallim mektebine girdi. Mektebi 

bitirdikten sonra Ankarada Matbuat ve İstihbarat 

müdürlüklerinde vazife aldı. Daha so:ıra Anadolu 

Ajansında çalışmağa başladı. Bu arada gazetecilik 

yapıyor ve mecmualarda şiirler yayınlıyordu. 1934'de 
Anadolu Ajansının ıParis muhabirliği ile gittiği Pa
ris'te Siyasi bilgiler okulunu da bitirdi. Dönüşte dil 

kurumu merkez Üyeliğine seçildi 1939'da Rize millet 

vekili oldu. Vefatına kadar millet vekilliğinde kaldı. 
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Onun : 
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Kemaleddin Karni Kamu 

Ben gurbette değilim, 
Gurbet benim içimde. 

mısralariyle nihayetlenen Gurbet geceleri isimli 
bir şiiri, , Anadoluda asırlarca gurbet şiirleri söyliyen 
saz şiirlerimizin yarattığı bir söyleyiş geleneğinin yeni 
ve canlı bir örneğidir. Şairin Fransada bulunduğu 
bir sırada söylediği Gurbette renkler de yine bu 
an'anevi gurbet terennümlerinin yeni ve güzel bir 
nümunesidir. Fakat Kemaleddin Kamu, devrinin genç 
Türk gönüllerinde ve okul kitaplarında daha ziyade 
Dumlupınar yolunda ve İstiklal ordusu şehitle
rine isimli manzumeleriyle yer etmiş ve güzel akisler 
uyandırmıştır. 

Şiirleri muhtelif mecmualarda neşredilmiş kitab 
halinde toplanmıştır. Esasen çok şiir yazmamış belki 
de az veya öz yazmayı tercih etmiş bir san'atkar anla
yışı içinde idi. 
Örnekler : 

Akdeniz'den Geçerken 

Suları pırıl pırıl, rüzgarı mis kokulu 
Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu 
Sağda sıradağlarla kabaran Anadolu, 
Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros'un. 

Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde, 
Eğiliyor bulutlar engine perde perde. 
Dönüyorken kıyılar koyu bir laciverde, 
Sesini dinliyorum sularda Barbaros'un 

Havada bir dost eli okşuyor derimizi, 
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi. 
İçimize çevirip nemli gözlerimizi, 
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un 

İzmir'e Tahassür 

Anne deniz nerde? Yalımız nerde? 
Hani, gideceğiz yakında" der de, 
Beni uyuturdun dizinde anne. 

* 
Geçen de ablam da öyle diyordu. 
Bu bahar İznıir'e girmezse ordu, 
Kanmam sözünüze sizin de anne. 

* 
Yeşil bir bahara büründü dağlar 
Bülbüllü bahçeler üzümlü bağlar 
Kimlerin işine yarıyor anne. 

* 
O bağlar nerde? Bahçeler nerde? 
Her akşam güneşin battığı yerde 
Gözlerim İzmir'i arıyor anne. 

* 
Şimdi bir kuş olsam kanadım olsa 
İzmir'e giden yol eğer bu yol sa 
Bir başıma bile giderim anne. 

* 
Bir çetin bilmece sorsam Paşadan 
Söylemem memleket bağışlanmadan 
Mutlaka İzmir'i isterim anne. 
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Ömer Bedreddin 
Uşaklı 

(1904 - 1968) 

Adeta, eski asırların 
saz şairleri gibi, Ana
doluyu bir baştan bir 
başa dolaşarak, onun 
her çeşit güzellikleri 

ve özellikleri için, kuvvetli duygu ve tasvir unsurlariyle 
örülmüş bir takım memleket şiirleri terennüm eden 
Ömer Bedreddin Uşaklı'da bu yılların kahraman 

Ömer Bedreddin Uıakh 
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Anadolusunu bir kere de münevverlerin şiirlerinde 
tanımak, görmek ve duymak istiyen gönüllere, böyle 
besleyici şiirler veren bir şairdir. Onun Ayşenin aşkı 
isimli küçük manzum hikayesi, şiirle hikayeyi, kuvvetle 
mezcetmeğe muvaffak olmuş, güzel ve duygulu bir 
memleket manzumesidir. Şiirlerini hece vezniyle ve 
ahenkli bir memleket türkçesiyle terennüm eden bu 
şairin Deniz sarhoşları ve Yayla dwnam isimli 
şiir mecmualarını süsliyen manzumeler hep böyle, 
öz yurd tasvirleri ve sevgileriyle örülmüş ; Anadolunun 
dağını, taşını, kı.ı:larını, şehirlerini, bağrı yanık köy
lerini, kadın, erkek, çoluk çocuk, bütün sevimli ve 
temiz yurddaşlarımızı, bize, bütün bunlara gönül 
veren bir memleket şairinin görüşleri ve duyuşları 
halinde terennüm eden, memleket şiirleridir. Ömer 
Bedreddin son olarak bütün şiirlerini Sarı kız mer· 
merleri ( 1 940) adı altına bir araya toplamıştı. 

Örnekler : 

BURSA'DA AKŞAM 

Bu gün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam. 
Dağların yere indi koyu serin gölgesi ; 
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam, 
Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi ... 

Ufuklarda bu akşam ne sis var ne bulut var, 
Selvilerin içinde bir alev Emir Sultan, 
İçten dua'lar gibi geçiyor sanki rüzgar, 
Bir ilahi adaya benzeyen Yıldırım'dan. 

Ovada ince yollar gölgeleniyor işte, 
Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor ; 
Güneşin son nurundan bir damlacık içmiş de, 
Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor. 

Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi, 
Öz cenneti gönlümle setyretim ben bu akşam, 
Gözlerde ne bir nefes, nede bir kanad sesi ; 
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam. 

Necmeddin Halil 
Onan 

(1902 - 1968) 

Yine bu yıllarda Bir 
yolcuya isimli, milli 
heyecan şiiriyle ilk 
şöhretini yapmaya mu
vaffak olan şair Nec

meddin Halil Onan da nazım lisanının düzgünlüğü, 
hece veznini ve milli nazım şekillerini muvaffakiyetle 
kullanışı gibi meziyetleriyle yeni Türk şiirinde iyi isim 
bırakan bir şairdir. Daha şiire başladığı ilk yıllarda 
Dergah mecmuasında Yahya Kemal'in san'at gö
rüşlerinin ışığı altında çalışan bu şairde, pek haklı 
olarak, şekil san'atkarlığı ve harici ahenk anlayışı 

Ömer Bedreddin Uşa>klı. (1904 yılında Uşakta 
doğan Ömer Bedreddin lstanbulda Kabataf lisesin
de ve Mülkiye mektebinde okumuf, Anadoluda 
idari vazifeler görmüş, 1943 yılında Kütahyadan 
milletvekili seçilmitti. Bu şairin 1946'da, genç yafta 
ölümü, Türk tiiri için hakiki bir kayıp olmuttur.) 
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kuvvetlidir. İlk şiirlerini Çakıl taşlan ( 1 927) isimli 
küçük bir kitapta toplayan Necmeddin Halil, bilhassa 
Hayat mecmuasında kuvvetli şiirler neşretmiş, bunlar 
arasında Bakinin ölümü isimli bir manzumesi, onun 
belki en başarılı bir eseri olmuştur. 

Necmeddin Halil Onan 

Şairin Bir yudum daha isimli ikinci bir şiir 
mecmuası 1 933 te yayınlanmıştır. Liseler için ha
zırladığı İzahlı Divan ıüri antolosisi adlı eseri, 
bilhassa Divan şiirimizi yeni harflere tatbik ederken 
kullanılan ilmi metod bakımından değerlidir. 

Necmeddin Halil'in bunlardan başka 1 932 de 
Vakit gazetesinde tefrika ettiği İşleyen yara isimli 
bir romanı, Namık Kemal'in ta'lim·i Edebiyatı 
üzerine bir risale, isimli bir inceleme eseri vardır. 
Son olarak Fuzulinin Leyla ile Mecnun'unun tenkidli 
bir baskısını yayınlamıştır ( ı 956) . 

ÇAKIL TAŞLARI 
Biliyorsun ki kari, kalbin derinlikleri 
Damla damla biriken gizli göz yaşlandır. 
Kudretimin oradan çıkarabildikleri, 
Halis inci yerine bu çakıl taşlarıdır. 

Görüyorsun nihayet, çakıl taşları sende, 
İncilerse şaırın kendi kalbinde kaldı. 
Fakat şunu anla ki o, çakıl bulurken de, 
İnci araştırmadan duyulan zevki aldı. 

GECE 
Baskına uğramış gibi irkildim, 
Dedim ki ; Odamda gezinen kimdir? 
Kararan batıyı görünce bildim: 
Bu, benim teklifsiz misafirimdir. 

(Necmeddin Halil, 1 902'de Çatalcada doğmuf, 
yüksek tahsilini İstanbul Edebiyat Fakültesinde 
yapmıt, lise edebiyat muallimliklerinde, müdürlük
lerinde, Maarif Vekaleti umumi müfettitliğinde, 
Yüksek Tedrisat umum müdürlüğünde bulunmuftur. 
Son vazifesi, Ankara Dil - Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde Edebiyat profesörlüğüdür.) 1 959'da bu va
zifeden emekliye ayrılmış, 1 968'de vefat etmittir. 
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Kırlan sannca akşam serım, 
O, yalnız kalmayım diye, durmadan, 
Kapıında gölgeden eteklerini 
Sürüye sürüye girer vurmadan. 

Dostlann sırtı pek, elin karnı tok, 
Gel kara yoldaşım, kara yoldaşım. 
Gurbette kalanı arar sorar yok, 
Sen garib dostunu ara yoldaşım. 

BİR YOLCUYA 

Dur yolcu ! Bilmeden gelip bastığın 
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda 
Gördüğün bu tüınsek, Anadolunda, 
İstiklal uğrunda, namus yolunda 
Can veren Mehıned'in yattığı yerdir. 

Bu tüınsek, koparken büyük zelzele, 
Son vatan parçası geçerken ele, 
Mehıned'in düşmanı boğduğu sele 
Mübarek kanını kattığı yerdir. 

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin 
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin 
Bir harbin sonunda bütün ınilletin 
Hürriyet zevkini tattığı yerdir. 

Böylelikle, memleket ölçüsündeki şöhretlerini daha 
çok milli söyleyişler ve memleket şiirleriyle temin 
eden bu şairlerden başka, Cumhuriyet yıllarında 
birer inkılap şairi sıfatiyle, rejimin tanınması ve se
vilmesi için çalışmış bazı san'atkarlara daha tesadüf 
edilir. Bunlar arasında eski bir Fecr-i atici olan Fizıl 
Ahıned'in ve bu konuların dışındaki şiirlerini Dönen 
ses isimli bir kitapta toplayan Hasan Ali Yücel'in 
isimleri de zikronulabilir. Ancak bazı tanınmış şarkılar, 
bazı felsefe unsurlariyle örülmüş manzumeler, ve kay
bedilen yurd parçaları için bazı memleket türküleri 
söyliyen Hasan Ali'nin rejim için yazdığı manzume
lerde her hangi bir muvaffakiyet bulunduğu ileri SÜ· 
rülemez. 

Bir rejim veya inkilap şairi sıfatiyle en çok şiir 
söyliyen ve en çok bu tarz manzumeleriyle tanınan 
Behçet Kemal Çağlar'ın da yine hakiki şiire ulaşan 
manzumeleri daha çok halk söyleyişiyle terennüm 
ettiği şiirlerdir. Bu şairin oldukça mühim bir yer 
tutan manzumelerinin pek çoğu Erciyaştan kopan 
çığ ve Burda bir kalb çarpıyor isimli kitaplarda 
toplanmış bulunmaktadır. Fakat ayni şairin, hatta 
Ankaralı aşık Ömer imzasiyle neşrettiği işık tarzı 
şiirleri, onun edebiyatımızda daha sepmatik karşı
lanmasını sağlayan manzumeler olmuştur. 

İşte, Türk şiiri, Cumhuriyet yıllarında, daha çok 
memleket şiirleri, inkılap şiirleri ve milli heyecan 
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şiirleri vadisinde eserler verir ve şairler yetiştirir
ken, bir aralık, edebiyatımızın bilhassa şiir sahasın
da Rusyadan kopan rüzgarların seslenmeğe başla
dığı görülmüştür. Edebiyatımızda yabancı ideolo· 
jilerin fikri ve hissi tesirler altında, kendini sol ina
nışlara kaptırarak eserler veren, fakat san'at ve li
san kudreti bakımından bir çığır açacak ölçüde kuv
vetli varlık ve şahsıiyet gösteren ilk mühim şair Nazım 
Hikmet Ran'dır. 

Nazım Hikmet, gençliğinin ilk yıllarında Türk 
şiir dünyasına yeni bir ses duyuran şairdi. Ne yazık ki 
bu şair san'atını yabancı ideolojiler uğruna kurban 
edip körletmiş bulunuyor, halbuki Nazım Hikmet 
Türk Edebiyatına önce her bakımdan milli bir çehre 
ile girmişti. Milletinin kabranıanlık tarihi ile, 
Müslüman inanışlariyle, damarlarında efe kanı 
taşıyanlariyle derin bir sevgi ve heyecanla övünmüştü. 
Başta İstanbul olmak üzere bir kısım Türk yurdlarının 
İşgal altında bulunduğu yıllarda, garip bir tesadüfle, 
ekseriya aşk şiirleri söyliyen öteki gençlerden ayrılarak, 
fikir ve cemiyet şiirleri yazmış, dini ve ınilli ah1iika 
inanmış, mesela Marmarada bir gurup karşısında 
sevgilisinin kızıl saçlarını değil, Ufuklar karanyor 
yurdumun bahtı gibi diyerek yurdunun ıztırabıru 
düşünmüştü. 

Onun ilk şiirleri, milli edebiyat cereyanı içinde, 
milli veznimizle ve ekseriya milli nazım şekilleri
mizle terennüm edilmişti. İşgal senelerinde, Beyoğ
lu'nun baştan başa "gavur" kesilen iğrenç çeh
resi içindeki Ağa caınii'nin yürekler acısı haline sı
zım sızım sızlayan, gerçekten muztarip mısralar 
onun kaleminden dökülmüştü : 

Havsalam alınıyordu bu hazin bili önce ; 
Ah ey zavallı ıniibed ! seni böyle görünce 
Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım 
Allahıının ismini daha çok candan andım. 

Ey bu ciiıniin riihu ! Rabbıınıza git, dile 
Sana hürmet etıniyen bu mukallid mahalle 
Bir gün harib olnıazsa Türkün kılıç kınıyle 
Baştan başa tutuşsun göklerin yangınıyle ! •• 

Bu mısralarda inanmak zevkini tatınış bir 
Türk çocuğunun ıztırabı vardı. Genç şair ruhu, 
kozmopolit Pera sokaklarını imansız muhit diye va
sıflandırıyor ve bu muhitin Türkün kılıcı veya Rab
bin gazabı ile cezalandırılmasını istiyordu. Bu çağlar, 
onun Marmara denizine bakarak: 

Bir deniz ki yol vermiş hiikiianıının atına 
Şiihid olmuş Fatih' in koca saltanatına ! .. 

diye, şerefli bir mazinin hasretini duyduğu çağlardı. 

Onun Yaralı Hayiilet, isimli milli manzumesi, ile 
Ayşenin nıercanlan isimli küçük ve güzel şiiri, 
Türk - İslam topluluğundaki amme ruhunun ahlaki 
inanışlariyle ürperiyor, Mevliinii için yazdığı bir 
başka şiir, Şark rindlerini, tekkenin ulaştırdığı Tanrıya 
inanıyordu. 
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Fakat şiir san'atma böyle imanlı ve disiplinli bir 
ruhla başlayan Nazım Hikmet yine genç yaşlarında 
yaptığı bir Rusya seyahatinden sonra, memleketine 
her bakımdan tanınmıyacak kadar değişik ve zararlı 
bir insan olarak döndü. Bütün eski inançları çürümüş, 
yerini yabancı inançlar bürümüştü. Şiirlerindeki eski 
vezin ve şekil düzgünlüğü de yerini vezinsiz ve şekilsiz 
bir söyleyişe terk etmişti. Artık o, eski inançlarından 
kopmakla kalmıyor, sanki bu inanışlar kendi ruhunun 
heyecanları değilmiş gibi onlara şiddetle hücum edi
yordu. 

Yeni Nazım Hikmetin en zayıf tarafı, hiç şüphesiz 
kendisinden çok daha az san'atkar olan Maiakovsky 
gibi Rus yazarlarının mukallidi oluşu; en kuvvetli 
tarafı ise, Türk diline belki taklit ettiği şairlerin kendi 
dillerine verebildikleri ahenkten çok daha üstün bir 
ses getirişi idi. İşte bu son cephesiyledir ki Nazım 
Hikmet, Türk şiir lisanında derhal yepyeni bir çeşni, 
canlı ve gürbüz bir söyleyiş yarattı. Şiirlerde vezinsiz, 
şekilsiz, hatta mısrasız söyleyişlerle de bir ,,terennüm 
lisanı" kurabileceğini gösterdi. 

Türk edebiyatında daha önce de görülmüş olan 
"serbest nazım" ve "serbest vezin" temayüllerinden 
büyük farklarla ayrılan bu kuvvetli hareket, şiirde 
tam manasiyle bir ses ve söz anlaşmasının netice
siydi. Yalnız bu şiirin sözlerinde çok defa ruha hi
tap eden musıki'nin içlerde iz bırakan sesleri değil, 
orkestra, bando, hatta cazband gibi, daha çok ku
lakları vazifelendiren musıki kalabalıklarının "ses 
fazlalıkları" vardı. 

Onun açtığı bu çığır, bu gösterişli sesler, memle
ketin milli şuuru teşekkül etmemiş mahdud bir gençlik 
zümresi üzerinde zararlı bir moda halinde yayıldı. 

Tekrar Rusya'ya kaçtıktan sonra ise artık tama
miyle kanlı diktatör Sitalinin kulu olmuş, Polonya 
tabiyetine girerek ismini bile değiştirmiş Bozeçeki 
soyadım almıştır. Artık Türklük için bir vatan haini 
sayılan böyle bir insanın Türk Edebiyatı Tarihi'nde 
yeri olamaz. Ancak biz bu ismin hakiki mahiyetini 
belirtmek, milli kıymetlerin kör ideolojiler için nasıl 
ziyan olduklarını göstermek için kendisinden bahset
mek lüzumunu duyduk. 

Onun yazılarındaki fikir cephesinin sirayetine 
gelince : Tarihimizde Türk münevverlerinin, şu veya 
bu yabancı tesirlere kapılarak, yanlış yollara sapıtık
ları zaman zaman olmuştur. Fakat hiç bir tarih ça
ğında ,,Türk halkının" dürüst düşüncesini ve sağ 
duyusunu çelebilmek mümkün olmadığını tarihimiz 
göstermektedir. 

* * * * 

Cumhuriyet yıllarında tam bir şiir ve san'at an
layışı ile san'atı san'at için telakkı eden kudretli şairler 
yetişmiştir. Bunlar Türk şiirine ve Türk lisanına ger
çekten güzel örnekler vermeğe muvaffak olmuşlardır. 
Bunlardan Ahmed Hamdi Tanpınar'ın ve Necib 
Fazıl Kıısakürek'in isimleri en önde sayılmalıdır. 

Ahmet Hamdi 
Tanpınar 

(1901 - 1962) 

Edebiyatın her da
lında eserler veren 
Tanpınar, şiirlerinde 
olduğu kadar, nesir
lerinde ve romanla

rında da muvaffak olmuş bir yazardır. Ayrıca Edebi
yatın tenkid tetkik sahasında ki makaleleri ve xıx. 
asır Türk Edebiyatı tarihi ile de edebiyat tarihçi
liğinde de mevki almış bir edebiyatkçıdır. 

Tanpınar'ın babası impara-
Hayatı ; torluğun çeşitli yerlerinde ka-

dılıklar yapmış olan Hüseyin 
Fikri efendidir. Aile soyca Müftiizideler diye tanılır. 
Tanpınar'ın çocukluk yılları l:aba>ının vazifesi dola
yısıyla Anadolu'da geçmiş olduğundan orta tahsilini 
Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yapmış, ve Antalya 
sultanisinden mezun olduktan sonra doğum yeri olan 
İstanbul'a gelmiş yüksek tahsilini Edebiyat fakültesinde 
bitirmiştir. Memleketin muhtelif yerlerinde edebiyat 
muallimliği yapmış daha sonra Güzel Sanatlar aka-

Ahmed Hamdi Tanpınar 

demisinde estetik öğretmenliği vazifesiyle İstanbul'a 
gelmiş, az sonra da 1938 -39 larda Edebiyat fakül
tesi Yeni Türk Edebiyatı kürsüsüne getirilmiştir. 
Kendisine Tanzimattan sonraki edebiyatımızı okutur
ken bu mevzuda bir edebiyat tarihi yazmak vazifesi de 
verilmiştir. ,, 1942 de" ara seçimlerde Maraş millet 
vekilliğine seçilmiş 1946 ya kadar parlementoda kal
mıştır. 1946 dan sonra tekrar maarif hizmetine dönmüş 
kısa bir müddet maarif vekaleti orta öğretim müfet-
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tişliği yapmış 1 948 de tekrar güzel sanatlar akademisine 
estetik hocalığına ve Edebiyat Fakültesindeki eski 
vazifesine dönmüş ölümüne kadar Edebiyat Fakül
tesi Yeni Türk Edebiyatı profösörü olarak çalış
mıştır. 

Prof. Ahmed Hamdi 

Hikaye, roman, deneme, ma
Edebi Şahsiyeti kale, edebiyat tarihi gibi nes-

rin her sahasında eserler ve
ren Tanpınar'ın en kuvvetli tarafı şairliğidir, fakat 
böyle olmakla beraber şiirleri diğer eserlerinden azdır ; 
çünkü o en üstün ve müstesna bir san'at olarak tanıdığı 
şiir'e karşı çok titiz davranmış şiirin mükemmeliyetine 
en üstün değeri vermiştir. Bu sebeple duygularını 
daha çok nesirlerine aksettirmiş, romanlarında hatta 
ilmi yazılarında zengin duygu ve hayal unsurlarına 
yer vermiştir. Tanpınar'ın ilk şiiri ,,Altıncı Kitab" ı 
da neşrolunan Musul akşamları'dır. Daha sonra 
Yahya Kemal'in çıkardığı Dergih nıecmuası'nda 
Hayat ve Milli mecmua gibi mecmualarda şiirler 
yayınlamıştır. Ancak şairin henüz şahsıyetini bulmadığı 
bu devirdeki şiirlerinde devrine uygun bir hissilik gö
rülür. Hatta bu ilk şiirlerinde Haşim'i hatırlatan 
çizgiler vardır. 

İstanbul'dan ayrılıp edebiyat öğretmenliği ile 
Anadolu'ya gittiği sırada fikri ve edebi hayatında büyük 
gelişmeler olmuş, buralarda -tahsil hayatının sonlarında 
tanıdığı- bazı batılı şairlerinin eserlerine eğilmiş bilhassa 
senbolistlerin ve parnasyenlerin şiir görüşlerini yakın
dan incelemiştir. Valeriy'yi (2) tanıdıktan sonra şiire 
daha şuurla giren Tanpınar'ın 1933 - 1 938 lerde, 
Varlık, Kültür Haftası, Oluş, Ağaç, tİlkü v.b. 
mecmualara neşrettiği şiirler bu olgunluk çağının şiir
leridir. Tanpınar bu şiirlerin bir kısmını sonradan "Şilr
ler" ismi altında bir kitapta toplamıştır. 

Kitaplar: Celal Sahir'in çıkardığı hikaye, 
tiir roman tefrikası gibi muhtelif yazıları ihtiva 
eden bir mecmuadır, sekiz kitab çıkmıttır. 

2 A. Hamdi Tanpınar; Valery, C. 1 Nu. 1 An
kara 1 930 Ahmed Hamdi bu sıralarda kısa müdd
det Avrupaya da gitmittir. 
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Tanpınar, bilhassa XIX uncu asır sonlarındaki 
Avrupa şiirine uzaktan, fakat kuvvetle nüfuz ederek, 
Türkiyede böyle bir şiir anlayışının ışığı altında, ba
şarılı şiirler söylemiştir. İhtisasların tekasüf ettiği an
lara mahsus duyguları, şiirin gerçek lisanı olan kuvvetli 
ve mecazi bir söyleyişle terennüm eden Ahmed Ham
di'nin hemen bütün şiirlerinde dikkati çeken en mü
him nokta, yumuşak sesli bir musıkidir. O kadar ki, 
Ahmed Hamdi imzasını taşıyan bu şiirlerde kelime
lerin yan yana dizilişinden, kafiyelerin büyük bir 
zevk ve itina ile seçilişine kadar, duygu ve mana ile 
kuvvetle birleştirilmiş, duyurucu bir musiki hakim
dir. Hece ile söyleyişte, gizli bir aruzun ve aruza 
benzer bir musıkinin nağmeleri, bu şiirlerin mısra
larını güzelleştiren özelliklerindendir. Onun, Bursa• 
da zaınan şiirinde olduğu gibi, adeta hecenin du
raklarını belli etmiyen gizli ve yumuşak bir ses bu 
söyleyişe yeni bir çeşni vermiştir. Şairin, duygu
larını ifade edebilmek için seçtiği çeşitli ve zengin 
mecazlarda göze çarpan diğer mühim bir özellik de 
bunların ekseriya yeni ve zevkli birer kelime veya 
birer söz parçası halinde edebiyatımızda sür'atle 
yerleşen ve beğenilen bir hayat kudreti taşımasıdır. 

Ahmed Hamdi, en yeni şiir nesillerinin mısraları
na, bu çeşit zevkli mecazları ve kelimeleriyle yerleş
mek sırrına eren şairler arasındadır. Tanpınar'ın şiir
lerinde temel unsur "Musiki, His ve Hayal" dir. 

Ona göre dış alem şairin ruhunda aksini bulmalı 
ve bir musiki cüınlesi bir ahenk halini almalıdır. Ah
med Hamdi bu görüşlerle hocası ve sonradan en iyi 
dostu olan Yahya Kemal'in çocukluğundanberi ezbere 
bildiği şiirlerindeki dil güzelliğini ve mükemmeliyeti 
bulduktan sonra Yahya Kemal'in İstanbul'a bakış 
tarzını kendi şahsiyetinin ışığı altında geliştirmiş, 
mesela Bursa'ya bu estetik gözle bakarken tarih için
deki estetiği yakalamıştır. 

Şairin plastik sanatlara olan düşkünlüğü şiirine 
resim ve musikiyi getirmiş, esasen -kendi ifadesine 
göre- musiki onun kompozisyonunun örneği olmuştur. 
Akademi muhitinde daha geniş bir görüşle resim sa
natına da daha. yakından alaka duymuş ve şiirlerine 
Valery'den de aşina olduğu "resim şiir" de girmiştir. 
Ancak "kelimelerle resim" özelliği onun şiirlerinde 
diğer şairlerden çok başkadır. o dış alemden aldık
larını teşbihler yoluyla tasvire yeltenmiş, dış alemi 
hayalinde rı'ıya alemindeki aksine göre değerlendir
miştir. (3) 

Ahmed Hamdi'nin son şiirleri Serbest vezinlerle 
yazılmıştır ki, şair çok istediği halde bunları kitab 
halinde neşretmeğe vakit bulamamıştır. 

Nesir Eserleri : Tanpınar'ın nesirleri de duygu
lar ve zengin hayallerle doludur. O nesir yazılarında, 
hikayelerinde, denemelerinde hatta romanlarında bile 
kendisini bir şiir duygusuna kaptırmıştır. Esasen 
Tanpınar'ın yazı uslubu süslü ve san'atlıdır. Edebiyat 
tarihi bile yer yer sübjektif duyguların tesirindedir. 

Mehmed Kaplan, bakınız: Tanpınar'ın Şiir 
Dünyası lst. 1 963 
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XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi : En ince 
vesikalara kadar kuvvetli bir vukuf ve derin bir araş
tırma üzerine yazmağa başladığı bu eserin ancak bi
rinci cildi tamamlanmıştır. Bu eser edebiyatımızı 
devrin içtimai şartları içinde eserlerin yazılışındaki 
psikolojik tesirleri de ihmal etmeyerek, geniş bir tah
lilci görüş ve sağlam bir metodla hazırlanmış olmakla 
beraber sanatçı kendi duygularının şiirli havasından 
kurtulamamıştır . .  

Hikayeleri ; Tanpınar hikayelerini Abdullih 
Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru isimli ki
tablarında toplamıştır. Hikayeden romana doğru 
gelişen büyük hikayesi Mahur beste'dir. ( ı )  "Bur• 
sada zaman ve Hülya Saatleri" başlıklı yazısından 
sonra '.'Ankara" "Erzurum" "İstanbul" "Konya" 
hakkında yazdığı yazılarını "Beş şehir." isimli dene• 
me kitabında topladı ki bu eser onun en çok okunan 
ve sevilen eseri olmuştur. Bu güzel eser Türk şehir
lerinin gerçek bir san'atkar gözüyle görülüp, yine bir 
san'atkar duygusiyle terennüm edilen zengin hatıra
ralariyle yüklüdür. Beş şehir, san'atkarın Bursada 
zaman ve hülya saatleri nesrini ve Bursada za
man şiirini de ihtiva etmektedir. "Huzur" romanı 
ise kendisine Türk romancıları arasında hususi bir 
mevki kazandırmıştır. Yazar insanda şuuraltı alemini 
inceleyişi, mazi ile münasebet ve milli kültür mese
lelerini ele alışı, ve bunları tam bir uslubçu zevkiyle 
işlemesi ile, Huzur romanı dikkatleri çeken bir eser 
olmuştur. 

1950 !erden sonra yazdığı Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü ve Sahnenin dışındakiler isimli roman
ları da muvaffakiyetli eserleri arasındadır. 

Çeşitli gazete ve dergilerde pek çok makale yaz
mış olan Tanpınar, eski makalelerini "Mücevher 
Kutusu" daha sonrakileri de "Yaşadığım gibi" 
isimler altında toplamak istemişse de bu eserler bası
lamamıştır. 
Şürlerinden Örnekler : 

BURSA'DA ZAMAN 

Bursa'da bir eski cami' avlusu, 
Küçük şadırvanda şakırdayan su ; 
Orhan zamamndan kalma bir duvar ... 
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. 
Eliyor dört yana sakin bir günü. 
Bir rüyadan arta kalmamn hüznü 
İçinde gülüyor bana derinden. 
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden. 
Ovanın yeşili, göğün mavisi 
Ve mimarilerin en ilahisi 
Bir zafer müjdesi burrda her ısım: 
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın 
Hala bu taşlarda gülen rüyanın 
Güvercin bakışlı sessizlik bile 
Çınlıyor bir sonsuz devanı vehmiyle. 
Gümüşlü bir fecrin zafer aynasm, 

l Ülkü mecrrıuasında ·tefrika ı;dilmiftir, 
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Muradiye sabrın acı nıeyvası, 
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, 
Türbeler, camiler, eski bahçeler, 
Şanlı menkıbesi binlerce erin, (2) 
Sesi arşa çıkan hengamelerin 
Nakleder yadım gelen geçene. 
Bu hayalde uyur Bursa her gece ; 
Her sabah (3) onunla uyamr güler, 
Günıüş aydınlıkta serviler, güller 
Serin hülyasıyla bahçelerinin (4) 
Başındayım sanki bir mucizenin. 
Su sesi ve kanad şakırtısından, 
Billur bir avize Bursa'da zaman. 
Yeşil türbesini gezdik dün akşanı, 
Duyduk bir musiki gibi zamandan 
Çinilere sinmiş Kuran sesini. 
Fetih günlerinin saf neş'esini 
Aydınlamr (S) gördüm tebessümlünle. 
İsterdim bu eski yerde seninle. 
Birlikte uyumak son uykumuzu 
Bu hayal içinde... ve ufkumuzu 
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk, 
Havayı dolduran uhrevi ahenk, 
Bir ilih uykusu olur elbette 
Ölünı bu tılsımlı ebediyette ; 
Belki de rüyası eski cedlerin 
Beyaz bahçesinde su seslerinin. 

NE İÇİNDEYİM ZAMANIN 

Ne içindeyim zamanın 
Ne de büsbütün dışında. 
Yek-pare, geniş bir anın 
Parçalanmaz akışında. 

Bir garib rilya rengiyle. 
Uyumuş gibi her şekil. 
Rüzgardaki yaprak bile 
Benim kadar hafü değil 

Başım sükutu öğüten 
Uçsuz, bucaksız değirmen. 
İçinı, muradına ermiş 
Abasız, postsuz bir derviş. 

Kökü bende bir sarmaşık 
Olınuş dünya sezmekteyim. 
Mavi, masmavi bir ışık 
Ortasında yüzmekteyim. 

2 Şanlı hikayesi binlerce erin,, 

Şafak, 

Çetmelerinin, 

5 Aydınlanmıf (Sesi nabzım olmuf hengame

lerin) M. Kaplan (Şiir tahlileri) lst. 1965 
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Necib Fazıl 
Kısakürek 

(1905) 

Son yılların yine kla
sik vasıflar taşıyan 
şiir anlayışında, şiiri
mizi yeni bir merha
leye ulaştıran şair

lerden biri de Necib Fazıl Kısakürek'tir. Şiir iklim
lerine mistik temayüllerle giren bu derin, duygulu ve 
vecidli şairin ortaya koyduğu eserler, en çok, söze 
telkinkar bir musıki kudreti vermesini bilen cephele
riyle güzeldir. 

Necib Fazıl'ın 
Gençliği 

Onun Kaldırımlar isimli tanınmış manzumesin
den, Geçen dakikalarım adındaki iç ürperişleriyle 
yüklü zarif şiirine kadar, bütün manzumelerinde sesle 
nen temiz Türk dilinin, Türk şiir lisanında bir muvaf
fakiyet kaydettiğini ve Necib Fazıla kadar ; daha çok, 
kuvvetli bir nazım karakteri kazanabilmiş olan he
ce ile söyleyiş'in, Necib Fazıl'ın şiirlerinde, gerçek 
manasıyle, şiir iklimlerine yücelmek kudretini gös
terdiğini burada ehemmiyetle kaydetmek lazımdır. 

Duyan ve düşünen insanın, kendi iç alemine 
daldığı anlardaki tahassüslerine bir ifade kudreti 
ve bir musıki lezzeti vermesi demek olan bu şiirler 
de, ayni zamanda derin bir ruh tahlilinin terennüm
leri duyulur. Necip Fazıl da, Ahmed Hamdi gibi 
Fransız şiiri anlayışını, fakat Türk halk şiirinin söy
leyiş kıymetleriyle birleştirmek suretiyle şiirle
rine daha büyük bir hayat kudreti verebilmek sır
rına ulaşmış, bir cümle ile, Türk şiir lisanının söy
leyiş sırlarını kavramış ve dile getirmesini bilmiş 
bir şairdir. 

Necib Fizıl'ın kendi ifadesine göre( ı ) ,  şiiri iki 
unsur meydana getirir, His ve fikir, şiir bu iki unsurun 
terkibindedir. Bu iki unsurun birleşmesinde bazı de
ğişikliklere uğradığı görülür. Şiirde temel unsur duygu 
haline gelmiş olan düşüncedir. Şiir hiçbir zaman bir 
tebliğ veya izah vasıtası değildir, şiir müşahhastan 

Çile Ön aözü 

Necib Fazıl Kısakürek 

1 255 

mücerrede doğru 
giderken duyum
culuk yoluyla ma
nayı telkin ede
rek neticeye ula
şır." Şiir için böy
le düşünen Kısa
kürek şekli ve 
san'atı da hiç ih
mal etmez, şiirin 
estetik ve fonetik 
değerler içinde 
yani büyük bir 
san'at gücü ile ve
rilmesini de lü
zumlu bulur. 

Şiirin dış yapısı olan şekil ve kalıb, yani vezin ve ka
fiye gibi unsurlarla, iç yapısı olan mana arasında bir 
ahenk sağlanması şarttır, ancak mana şekli aşmalı 
şekle esir olmamalıdır. 

Onun, bir çok şiirlerinde görülen ruhi bunalım 
dıştan gelen sosyal sebeblerden değildir, şairin ıstırabı 
daha çok ferdi ve metafizik düşüncelere dayanır ; bütün 
güzel san'atlar gibi şiir de "Yarlığı çeviren sırların 
ve güzelliklerin yolunda Allah'ı yani mutlak hakikati 
arama işidir." Alemin namütenahi kesretinden büyük 
ve merkezi vahdete ulaşmak şiirin biricik gayesidir. ( 2) 
diyen şairin böylece tasavvuf felsefesine bağlandığı 
görülür. İlk şiirlerinde sr�zilen bu heyecan sonradan 
olgun bir ilahi aşka erişmiştir. 

Hayatı ; 
Necib Fazıl İstanbulludur. 
ilk ve orta tahsilini yaptık
tan sonra Mekteb-i Fünunı 

Bahriye'den mezun olmuş, daha sonra bir müddet 
Edebiyat fakültesi felsefe bölümüne devam etmiş, 
bir aralık ta Marif Vekaleti tarafından Sorbon Üni
versitesine gönderilmişse de tahsilini tamamlamadan 
dönmüştür. Bir ��aman bankalarda çalışmış daha sonra 
Güzel Sanatlar Akademisinde ve Devlet Konservat
varında Tür1<çe hocalığı yapmış, bir taraftan da gazete 
ve mecmualarda makaleler ve fıkralar yazmağa baş
lamıştır. Nihayet memurluktan ayrılarak kendisini 
tamamiyie yazı hayatına vermiş. 1 936 da Ağaç mec
muasını daha sonra da Büyük Doğu mecmuasını 
çıkarmıştır. ( 1943 - 1965) Necib Fazılın yazı hayatı 
devam etmektedir. 

Şiir kitabları Örümcek Ağı 
Eserleri ( 1925), Kaldırımlar ( 1928), 

Ben ve Ötesi ( 1 932), Son
suzluk Kervanı ( 1955), Çile ( 1962), bu son üç ki
tapta daha evvel ki şiirlerinden seçmeler de yer al
mıştır şair bu kitablara girmeyen şiirlerini benimse
mez. 

2 Ayni eser Z 
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Necip Fazıl nesir yazılarında, hikaye ve piyesle
rinde toplumun meselelerine eğilmiş, olmakla beraber 
şiirlerinde olduğu gibi korku ve kuruntu psikolojisi 
ile metafizik düşüncelere de yer vermiştir. 

Necip Fazıl'ın nesir vadisinde teknik bakımından 
da oldukça başarılı tiyatro eserleri çok sevilmiş ve de
falarca temsil olunmuştur. 

Tiyatroları : Tohum, Bir adam yaratmak 
( 1938), Künye ( 1 940), Sabırtaşı ( 1 940), Para naın-ı 
diğer Parmaksızın Salih ( 1 949), Reis Bey ( 1 964), 
Siyah pelerinli adam ( 1 964), Ahşap Konak ( 1 964), 
Ulu Hakan il. Abdülhamid Han ( 1 965) . 

Hikayeleri : Bir kaç Hikaye - Bir kaç tahlil 
( 1 933), Ruh Burkuntuları ( 1 965) .  

Dini, siyasi ve fikri eserleri : Halkadan 
Pırıltılar, Büyük Doğu'ya doğru, İdeolocya Ör
güsü, O ki O yüzden Varız, Her cephesiyle Ko
münizm, İman ve Aksiyon, Çöle İnen Nur. 

Günlük gazetelerden çıkan fıkraları Çerçeve adı 
altında toplamıştır. Namık Keınal'e dair bir de tetkik 
esr:ri vardır. 

Şürlerinden Örnekler : 

Sen: "Ol" dersin ve olur ! 

Pırıltı dolu Billur 

Çığlık içinde fağflır. 

Bir renk bize Öteden, 

Ve bir ses o besteden . . •  
Nur bize, Allahım, nur ! 

Büyük divan ve huzur, 

Bekliyor mezarı sur, 

Sonsuzluk ölümsüzlük, 

Bitmez, tükenmez düzlük. .. 

Nur bize, Allahım nur ! 

Güneşi tuttu çamur; 

Elmas mahcub, zift mağrur. 

Yakın kandili, yakın ! 

Ne donma, ne yagnın ... 

Nur bize, Allahım nur ! 

Sen: "Ol" dersin ve olur ! 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

ANNECİGİM 

Ak saçlı başını alıp eline 
Kara hülyalara dal anneciğim 
O titrek kalbini bahtın seline. 
Bir ince tüy gibi sal anneciğim. 

Sanına bir gün geçer bu karanlıklar, 
Zulmetin ardında yine zulmet var. 
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar ; 
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim. 

Gözlerinde aksi bir derin hiçin ; 
Kanadın yayılmış çırpınmak için. 
"Bu kış yolculuk var" diyorsa için, 
Beni de beraber al anneciğim. 

GEÇEN DAKİKALARIM 

Kiın bilir nerdesiniz, 
Geçen dakikalarım, 
Kiın bilir nerdesiniz? 

Yıldızların, korkarım, 
Düştüğü yerdesiniz 
Geçen dakikalarım. 

Acaba, tütsü tyaksaın 
Görünür ınü yüzünüz, 
Acaba, tütsü yaksam? 

Gitti bütün güzeller, 
Sararmış biri kaldı, 
Gitti bütün güzeller. 

Gün geldi, saat çaldı, 
Aramzda verin yer, 
Sararmış biri kaldı. 

YUNUS EMRE 

Kaç ınevsiın bekleyiın daha kapında, 
Ayağımda zincir, boynumda keıned ? 
Beni de piştiğin hicran kabında, 
O kadar kaynat ki buhara benzet ! 

Bekleme Yunus'uın bozuldu bağlar, 
Düşüyor yapraklar geçiyor çağlar, 
Veriyor ayrılık dolu semalar 
İçime bayıltan acı bir lezzet. 

Rüzgara bir koku ver ki hırkandan, 
Gideyim izine doğru arkandan. 
Bırakmam ,tutmuşum artık yakandan, 
Meded, ey dervişin-ı, Yunus'um meded ! .. 
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BENDEDİR 

Ne azab, ne sitem bu yalnızlıktan ... 
Suç benim, aşılmaz duvar bendedir. 
Süslenmiş gemiler geçse açıktan. 
Sanırım gittiği diyar bendedir. 

Yaram var havanlar dövemez merhem ; 
Yüküm var pazarlar bulamaz merhem 
Ne çıkar, bir yola düşmemiş gölgem • • •  
Yollar ki Allab'a çıkar bendedir. 

• • • 

Yine Avrupai bir şiir anlayışından, aşık tarzı 
söyleyişe yönelmiş diğer mühim bir şair de Ahmed 
Kudsi Tecer <lir. Ancak Ahmed Kudsi'nin bu 

iki şun birbirleriyle 
mezcedebilmek kudreti
ni gösterdiği ileri sürü
lemez. Onun 1 932 de 
az sayıda bastırarak 
neşrettiği Şiirler'i gerek 
Türk dili ile şiir söy
leyişin, gerek şiir ruhu
na ulaşabilmiş, zevkli 
ve zarif manzumelerdir. 
Bu şiirlerde iç duygu
larının ve bunlarla bir 
arada gelişen hafif sesli 

Ahmed Kutsi Tecer bir musıkinin güzel te-
1 901 - 1 967 rennümleri duyulur. Ay-

ni şairin, Türk halk 
şiirinden faydalanarak terennüm ettiği daha yeni 
manzumelerde ise bu birincilerin şi'riyetini bulmak 
ekseriya mümkün olamamaktadır. 

Cumhuriyet devrindeki şiir dünyamıza, eski 
Akdeniz medeniyetlerine ait şiirin ve bunlar arasında 

Salih Zeki Aktay 

en çok Yunan-ka
ri bir söyleyişin 
terennümlerini ge
tirmeğe çalışan 
Salih Zeki Aktay 
da Türk şiiri
nın ihmal ede
miyeceği isimler 
arasındadır. Bu 
şairin hayal ve 
efsane alemlerin
de dolaşan duy
gulu bir ruhu, 
buna mukabil na
zım displinine 
fazla riayet ede
miyen ser - azad 
bir söyleyişi var-

1896 - 1971  dır Persefon 
( 1930), Asya şarkıları ( 1 934), Pınar ( 1 936), Ma-

Sabri Es'ad Siyavuşgil 
1 906 - 1 968 
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ğara ( ı 936) ve Rüzgar 
( ı 938) isimli şiir mec
muaları, neşrettiği ki
taplar arasındadır. 

Edebiyatımızda Ye
di meş'ale isimli bir 
kitapta ve bir arada 
neşrettikleri şiirlerle ta
nınan, Yedi meş'ale 
şairleri arasında da şiir 
hayatımıza hizmet eden 
ve güzel eserler veren 
imzalar vardır. Ilun-
lardan Sabri Es'ad 

Siyavuşgil etrafını saran varlıklara dikkatle bakan 
ve bunlardaki tek ve toplu hayatı_, zeka unsur
lariyle karışık bir ifade ile tasvire çalışan bir şairdir 
ki, onun, Türk nazım diline hakimiyeti, Syrano 
de Berjerac tercümesiyle daha iyi belli olmnş-
tur. 

Ayni topluluğun ikinci mühim şairi Vafsi Ma
hir Kocatürk (1907-1961) tür. Vasfi Mahir, daha çok 
milletimizin kahramanlık duygu ve mecaralarını te
rennüm ettiği şiirlerinde muvaffak olmuştur. Onun 
Bizim türküler ve Tunç sesleri isimli kitaplarında 
bu tarz terennümleri toplanmış bulunmaktadır. Vasfi 
Mahir daha sonra bau araştırma eserleri de yazmış 
Türk Edebiyatı Tarıni isimli eserini 1 964 de yayın
lamıştır. 

Yedi meş'alenin diğer şairleri arasında Yaşar 
Nabi Nayır'ın, Cevdet Kudret Solok'un, Ziya Os
man Saba'nın isimleri ehemmiyetle anılabilir. Bu
nunla beraber, şiire iyi ve anlayışlı bir söyleyişle atı
lan ve Servet-i Fünun, Yedi meş'ale gibi mec
mualarda bir arada şiirler neşreden bu şairlerin vü
cuda getirdikleri yedili teşekkül de çabuk dağılmış 
ve içlerinde ancak Ziya Osman Saba'nın şiir san'atiyle 
devamlı surette meşgul olduğu görülmüştür. 

Vezinli, şekilli, klasik veya yarı klasik teren
nümlerle, bugünkü Türk şiirinde bir çığır mahiyeti 
taşıyan serbest söyleyiş arasında ; şiire başlayışİarı 
muntazam söyleyişlerle vuku bulan bir kaç isim da
ha, çağdaş şiirin tanınmış imzalarındandır. 

Bunlardan Fazıl Hüsnü Dağlarca, çok kere ori
jinal bir söyleyişle, dünya nimetlerinin güzellikleri
ni, fakat gizli bir özlemle terennüm eden kudretli 
bir şairdir. Bu şairin masllarla şiir söylemek tar
zını ; varılmış ve varılmamış emellerin hazırlarını 
veya elemlerini dile getiren bir terennüm lisanı ha
line koyması ,onun şairliğinin en dikkate değer ta
raflarındandır. 
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Otuzbeş yaş şilri isimli bir manzumesiyle, mü• 
sabaka kazanarak, daha geniş bir şöhrete ulaşan 

Cahid Sıtkı Tarancı, şiiri iyi anlayan, fakat bu sal

tanatının kısa sürmemesi için fazla serbest söyle

mekten kaçınması gereken bir şairdir. Onun Otuz
beş yaş şüri'nden daha güzel söyleyişleri ; vezinli 

kafiyeli hakiki ş�ir terennümleri vardır. Otuzbeş 
yaş şiiri'nin de hafızalarda iz bırakan mısralarının, 

eski şiir kültüründen veya halk söyleyişinden hatı
ralar saklayan, ayrıca 6 + 5  veya 4+4+ 3 ahen
gine uyan mısralar olması, oldukça ehemmiyetli bir 

noktadır. 

Bu şairlerden başka ; söze, özel vezinler ve şe

killer içinde güzel bir ses ve hereket vermeğe mu
vaffak olan Ahmed Muhib Dıranas ; şiiri yine şekil 

anlayışı içinde güzel söyliyen Baki Süha Ediboğlu, 
son yılların belirli imzaları arasındadır. Yine son 

yıllarda aralarına Cahid Sıdkıyı'da, Fazıl 
Hüsnü'yü de almaya muvaffak olan daha yeni bir 

serbest söyleyiş cereyanı ise, bugünkü Türk şiirine 

yine yabancı ülkelerden sızıp gelen ve maalesef Tür

kiycde bir dil buhranının hüküm sürdüğü yıllarda 
gelişen, dikkate değer bir harekettir. 

Bu cereyanın Türkiyede sol menşe'li bir devir 

yaşamış olması ve bazı yıkıcı vasıflar taşıması onun 
en ehemmiyetli cephesidir. Şurası muhakkaktir ki, 
yeni cereyanın bir çok genç şairi, başkalarına 

söylenecek sözleri olan, yeni bir zihniyetin ve yeni 

bir dünya görüşünün mümessilidir. Şiirde alabildi

ğine serbest davranmanın, şiire şu son zamanlara 

kadar böylesine mühimsenmiyen en hiçten ıztırap
ların, en değer verilmez bedbahtların ve bedbahtlık

ların açık ve gerçek ifadelerini getiren ; tıpkı bunun 

gibi, en hiçten saadetlerle de mes'ud olmasını bilen, 

ne elemlerinden fazla meyus, ne saadetlerinde fazla 

arzulu olan bu genç zihniyetler, hiç şüphesizdir ki 
bugünkü Türk şiirinde bir şeyler söylemeğe muvaffak 

olmuşlardır. 

Milli edebiyat cereyanı mensuplarının ellerinde 

Bir söyleyiş vasıtası bulunmasına mukabil, başka

larına söylenecek bir şey bulamayışlarındaki bed
baht bilgisizlik, bu yenilerde yoktur. Bu yeniler, ge

rek fikirleri, gerek bilgileri, gerek yeni bir dünya 

görüşleri ve nihayet, içinde kavruldukları buhranlı 

bir hayat devresinin tecrübeleriyle serpilişleri bakı

mından ne kadar dikkati çekmekte iseler, bütün bu 

söylenecek sözlerini rindane bir mizahçılığın ve nük-

TÜRK EDEBİYATI TA RİHİ 

teli bir söyleyişin yeni çeşnişiyle birleştirmeleri ba

kımından da o derece ehemmiyetlidirler. Ancak 
bilerek, veya bilmiyerek yabancı maksatlara da alet 
olmak istidadındaki bu yeni söyleyiş, Türk cemiye
tinin yeniden oluşu ve geleceği bakımından bazı za

rarlı taraflara sahiptir. Bu söyleyişin mazideki şiir 

terennümlerinin her çeşit kıymetlerine dirsek da
yaması, ne vezin, ne kafiye, ne şekil, ne dil, ne de 

milli .zevk geleneklerine bağlı olmayı adeta arzu et
meyişi, bakımdan zararlıdır ki ; bugün yer yüzünde 

milletleri milli imanlarından ve milli asalet, iftihar 
ve tarih kayıtlarından uzaklaştırmak istiyen gizli 

maksatlar vardır. 

Bu maksatların sinsi sahipleri, bir milleti için

den yıkmak için, onun eski değerleriyle arasını aç

mak, ona eski ve tarihi değerlerini unutturmak is

terler. Bir milletin dilini ve bu dilin asırlar boyu te

rennüm ettiği klasik söyleyişlerini, hele bu söyle

yişleri yaratan ve yaşatan milli zevkini sarsmaya 

veya yıkmaya muvaffak oldunuz mu, ortada, tam, 

bir millet değil ; belki birbirleriyle lisan ve edebiyat 
vasıtasiyle anlaşmak ve sevişmek imkanlarını kay

beden, bilhassa geçmişteki san'at değerleriyle ifti

har edemiyen bir topluluk kalır. Böyle bir toplulu
ğa ise en yeni, hatta en yabancı imanları kabul et

tirmek, eskisi kadar güç değildir. 

Onun içindir ki Türk edebiyatında bir ihtilal 

gibi ortaya çıkan yeni şiir cereyanının ; milli gele

neklerini terk etmez bir millet olduğu, sayısız ta
rihi tecrübelerle sabit olan Türk milletinin sağdu

yusu tarafından, hazan istihza ile karşılandığını bi

raz tabii görmek, lazımdır. İçlerinde Orhan Veli 
Kanık gibi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet 
Necatigil gibi şiiri ve san'atı iyi anlamış ;  şiire 
yeni bir ses veya yeni bir san'at görüşü getir

mek kaygulariyle yüklü; hatta aralarında yine Or
han Veli gibi Türk Divan şiiri, İran şiiri ve Fran

sız şiiri kültürlerine ve aruzla söyleyiş zevkine sa

hip ve hele iyi niyetlerinden asla şüphe edilemiye

cek daha bir çok sat'atkarlar bulunan bu zümrenin 
muvaffak olduğu tarafların, muvaffakiyetsizliklerin

den az oluşu, işte bir parça da böyle tarihi bir buhran 

devrinin san'atkarları oluşlarındandır. Hatta bu san'

atkarlar içinde bazılarının serbest söyleyişi, Türk 
saz şüri gelenekleriyle birleştirmek yolundaki ye

rinde hareketleri, onlara daha zengin bir ufuk aç

mak istidadındadır. Orhan Veli Kanık'ın İstanbul 
türküsü isimli şiirinde ; 
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Urumeli hisarına oturmuşunı 
Oturmuş da bir türkü tutturmuşunı: 
"İstanbulun mermer taşları 
"Başıına da konuyor konuyor aman nıartı kuşlan 
"Gözlerimden boşanır hicran yaşları 

Edıilım 
"Senin yüzünden bu hallın." 
tarzındaki, halk söyleyişiyle terennümlerinin ; onun 
en beğenilir sözleri arasında bulunması ve gerçek
ten ince, zevkli bir lirizme sahip olması, bundandır. 

Tıpkı bunun gibi; Bedri Rahıni Eyüboğlu'nun ; 
Paramparça isimli şiirinde : 

Ağaç bütün ... 
Meyve bütün. 
Işık bütün ... 
Beniın dünyaın paramparça ... 

gibi bir başlangıçtan sonra : 
Bir büyük ayna kırılmış, 
Kırılıp yere serilıniş, 
Kainat içine düşınüş, 
Düşmüş amına paramparça. 

Yaprak yaprak yapıştırdım, 
Diyar diyar dolaştırdım, 
Bir alevdir, tutuşturdunı, 
Yandıın aınnıa paramparça. 

gibi mısralarının halk söyleyişi ile ve halk tabirle
riyle birleştirilmesindeki muvaffakiyet; yeni şiir anla
yışında milli zevkin ve milli geleneklerin rol oyna
maya başladığını gösterdiği bu kadar milli kıymet
lere değer verildiği taktirde; ayni şiirin daha fay
dalı ve daha iyi kabul edliecek bir istikbale doğ
ru yürüyebileceğini gösteren kuvvetli birer delildir. 

Bununla beraber, her yıkıcı cereyan gibi, yeni 
şiir cereyanı da, Türk şiirinde mutlak ve sari bir 
ömür sürmek istidadıında değildir. Orhan Şaik gibi, 
Zeki Öıner gibi, Behçet Keınal, Uluğ Turanlı
hoğlu gibi, günün şiir zevkini halk söyleyişiyle birleş
tirerek, bir çok "yeni" !ere örnek olan şairlerden başka 
Türk dili edebiyatının yine bir çok genç şairleri, ede
biyatırruzın tarihi geleneklerinden ve milli zevkimizin 
dil ve şiir alanında yaratıp yaşattığı musıki unsur
larından faydalanmakta devam ediyorlar. 

Türkiyenin muhtelif şehirlerinde intişar eden 
mecmua ve gazetelerde şiirler neşreden bu gençle
rin örnek edindikleri (birinci sınıf) Türk şairleri ise 
başta Yahya Kenıal olmak üzere Ahıned Haşiın, 
Rıza Tevfik, Faruk Nafiz, Ahmed Haındi, Necib 
Fazıl gibi yirminci asır Türk şiirinde birer gerçek 
otorite olan san'atkarlardır. Bu arada, bir kısım şiirle
rini aruzla söyliyen genç şairler içinde Bir ad bu
lanıadım ve İki daınla yaş isimli şiir kitaplarının 
duygulu şairi Yusuf Mardin'i ehemmiyetle hatırla
mak lazımdır. Ayni şairin hece ile ve serbest söy
leyişle de muvaffakiyetli şiirler vermesi, her halde 
kuvvetli bir dil ve aruz kültürüne sahih olmaı.ı se
bebiyledir. 

Türkçe şiire uzun bir fasıladan ve frans.zca şiir
ler terennümünden sonra yeniden başlayan Edip Ayel 
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de kuvvetli bir aruz ve güzel bir türkçe ile, yem şıı
rimize bilhassa Avrupa şiirinin tanınmış şekillerini ; 
bu şekillerle türkçe örnekler vererek; getirmeğe ve 
bir seri halinde tanıtmaya çalışan gayretleriyle dik
kati çeken bir imzadır. 

Her halde gerek hece ile, gerek aşık tarzıyla, 
gerek bilhassa büyük şair Yahya Kenıal'in kuvvetle 
yaşattığı Türk aruzu ile şiir söylemeyi zevk edinen 
genç şairlerimizin sayısı, serbest söyleyiş şairlerin
den asla az değildir. 

Destani Türk şiiri de, Halllk Nihat Pepeyi im
zasiyle, ötedenberi bazı güzel manzumeler kazan
mıştır. 

Yine ilkin muhtelif iç Anadolu mecmualarında 
yayınladığı küçük nesirleri, klasik veya serbest söy
leyişle terennüm edilmiş, çeşitli manzumeleriyle yakın 
yıllar şiirinde yerli ve milli bir rüzgar dalgalandıran 
Arif Nihad Asya, bugünkü şiirin ihmal edilmez 
bir simasıdır. 

Arif Nihad Asya 
(1904 - 1975) 

Arif Nihad edebiya
tımızda memleketçi, 
milliyetçi şairleri ara
sında yer almış ol-
makla beraber onun 

şiire her türlü mevzuu getirdiği görülür, dış çevre, 
tabiat, göze görünen görünmeyen her şey, onun şiirine 
mevzuu olmuş, günlük hayatımızla ilgili herşey onun 
şiirinde yerini bulmuştur. İç aleme bakan psikolojik 
şiirler de yazan şairin, eski aşk hikayelerimizi, Leyla 

Arif Nihad Asya 

ve Mecnunları, Ferhad ve şiirinleri de büyük bir zevkle 
işlediği görülür. O, eski şarilerimize de mevzuları 
arasında yer vermiş, Sultan Veled, Nesimi, Neva'i 
Fuzuli, Şeyh Galib, Nedim gibi şairlerin adları şiirine 
girmiştir. Hele Mevlana için müstakil şiirler yazmıştır. 
Bütün bu mevzular içinde de daima milliyetçi ve mem
leketçi olan şairin, şiirlerinde, eski musikimize, ana
nelerimize tarihimize -Yahya Kemal gibi- büyük bir 
nostalji ile bağlandığı görülür, 
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Fetih ve Fatih için, Kanuni Süleyman orduları, 
için II.  Selim için ve 11 .  Sultan Abdülhamid Han 
ıçın yazdığı şiirler onun Osmanlı tarihine hayranlı
ğının ifadesidir. Onda İslam imanı ile Türklük şuuru 
kaynaşmıştır. Şiirine din büyüklerimiz, ibadet yerleri
miz ne derece büyük bir vecd ile girmişse, Oğuzlar, 
Ergenekonlar ve daha niceleri de ayni heyecanla iş
lenmiştir. Arif Nihad Asya sade milliyetçi değil her 
şeyi ile milli bir şairdir. 

Arif Nihad kolay ve çok yazan bir şair olduğu 
için şiir denilen o nadir cevheri zaman zaman elde 
etmişse de her an yakalamış olamaz, fakat umumiyetle 
Türkçenin sesine hakim ahenkli ve duyurucu özelliği 
ile tesirli olmuş ve geniş bir okuyucu tarafından se
vilmiş, bir şairdir. Şekil vezin bakımından, her şekli 
denemiş ve muvaffak olmuş olan Asya'nın bilhassa 
Rübai şekline hususi iltifatı vardır. 

Yazı usllıbunda, kelime oyunlarına bir telmih 
yoluyla ince nüktelere fazla yer verir, mizah ve hiciv 
unsurları yaratır. 

Nesirlerinde de sade akıcı, temiz ve ahenkli bir 
Türkçe hakimdir. 

* 
Yazı hayatına milli mücadele sıralarında Kas

tamonu'da başladığını söyleyen Arif Nihad pek çok 
gazete ve mecmualarındaki yazıları ile memleket 
sathına hitab etmek imkanı bulmuş daha sonraları 
fikir ve san'at dergilerinde devamlı yazılariyle Türk 
Edebiyatının san'at ve fikir hayatında haklı bir yer 
almıştır. Sayısı 25'i aşa·n eserleri ile mevkiini sağlam
laştıran Arif Nihad ideolojisine uyan teşekkülerle 
devamlı bir ilişki içinde bulunmuş geniş bir arkadaş 
ve dost muhiti kazanmıştır. 

Hayatını kendi mısralarından 
Hayatı; öğrendiğimiz ( ı )  Afir Nihad, 

Çatalca'nın İnceğiz köyün
de doğmuştur ;  daha bebekken babasını kaybetmiş 
hayata akrabalarının himayesinde başlamış ve oldukça 
müşkül şartlar içinde büyümüştür. İlk tahsiline mahalle 
mektebinde başlayan Arif Nihad daha sonra Gülşen-i 
Maarif rüşdiyesine devam etmiş, oradan da Bolu 
Sultanisine parasız yatılı talebe olarak girmiş, ve ni
hayet Kastamoni Sultani'sinden mezun olmuştur. 
Yüksek tahsilini İstanbul Yüksek (Darülmuallimin) 
muallim mektebi'nde tamamlamış olan Arif Nihad 
ilkin çeşidli yerlerde Edebiyat öğretmenliği ve idare
cilik yaptı. 1 950 - 54 yılları arasında Seyhan D. P. 
millet vekilliği ile parlementoda bulundu. 1954 den 
sonra tekrar Edebiyat hocalığına başladı; 1959 da 
Kıbrıs'a gene Edebiyat öğretmenliği ile gitti. Tekrar 
Ankara Gazi lisesine döndükten sonra ı g62 de emek
liye ayrıldı. Yazı hayatına vefatına kadar devam 
etti. 

ı Arif Nihad'ın eserleri ve tahsiyeti hakkında 
Bk. Defne dergisi A.N. Bro§ÜrÜ Fevziye A. Tansel: 
A. N. Asya ve Nejdet Sancar yazısı ve biblioğraf
yası. Kubbealtı: Akademi Dergisi, İstanbul Yıl 4, 
Sayı 2. 
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BAYRAK 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü ••• 
Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, 
Işık, ışık dalga dalga bayrağını, 

Senin destanını okudum, senin destanını 
yazacağım. 

Sana benim gözümle bakmayanın 
Mezarını kazacağım. 
Seni selıimlamadan uçan kuşun 
Yuvasını bozacağım. 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder •••• 
Gölgende bana da, bana da yer ver ! 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar ; 
Yurda Ay-Yıldız'ın ışığı yeter. 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
Kızıllığında ısındık ; 
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 
Gölgene sığındık. 

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı •.•• 
Barışın güvercini, savaşın kartalı !. 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim ; 
Senin altında doğdum, 
Senin altında öleceğim 
Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim; 
Yeryüzünde yer beğen: 
Nereye dikilmek istersen, 
Söyle, seni oraya dikeyim ! 

FETİH DAVULLARI 

Kahranıanlan, Tann, 
Fakat destanları 
Kahramanlar yaratmaktadır. 

Yine uzanmış yeğitlerim ... 
Yine topraklara şehidlerim, 
Türk mayası katmaktadır. 

Ve bulunca bayrağım rüzgarını 
Tuğlar, sırma saçlarını 
Burçlara taratmaktadır. 

Açıldı kapılar genç Şehsüvar'a 
Bizans kızlan, avuçlarında, Hünkiar'a 
Yüreklerini uzatmaktadır. 

Ve beşyüz sene sonra yeniden 
Fetih davulları vururken 
Hünkirımın nabzı atmaktadır. 

Alim şiir Kumandan, 
Türkoğlu Türk, Hakan oğlu hakan 
Ebü'l-fetih Gazi Mulıammed Han 
Feth ettiği yerde yatmaktadır. 

Ve bir susuzluk duyub kanında 
Torunları Fatih şadırvanında 
Ab-ı hayat tatmaktadır. 

• 
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Cumhuriyetten sonra, gerek aşık tarzı ile gerek 
hece ile ve hatta serbest söyleyişlerle, şiir yazan gençler 
yetişmi�, muhtelif mecmualarda şşiirlerini neşretmiş, 
kitablar bastırmışlardır. Bilhassa büyük şair Yahya 
Kemal'in yolundan giderek aruzla yazanlarda az 
değildir. Ancak bu kitabın kadrosu bunlardan bahs 
etmeğe müsaid değildir. 

2] Cumhuriyetten sonraki yılların artistik 
nesir, hikaye ve roman sahalarında gözdoyurucu bir 
terakki bulunduğunu söyleyemeyiz. Nesir yolunda ka
lem oynatanlar hala Cumhuriyetten evvelki nesillere 
mensub san'atkarlardır. Ayrıca edebi hayata atılışları 
Cumhuriyetten evvele veya Cumhuriyetin ilk yıllarına 
ait olmakla beraber eserlerini Cumhuriyet yıllarına 
veren, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmed Hamdi 
Tanpınar, imzaları bu devrin nesir sahasını doldur
maktadır. 

Abdülhak Şinasi Hisar 
(1888 - 1963) 

Edebi hayata atı
lışı Cumhuriyet
ten evvel ki sene
lerde olmakla be-

raber, en olgun eserlerini Cumhuriyetten sonra ve
ren Abdülhak Şi
nasi bu devrin 
birinci derecedeki 
simalarındandır. 
Boğaziçi Meh
tabları isimli ese
ri ile en güzel ne
sir örneklerinden 
birini vermiş olan 
Hisar görgü, ha
tıra, tasvir, zeka 
ve kültür unsur 
lariyle yüklü ne
sirlerinde bilhas
sa Türkçenin en 
zarif "uzun cüm
le" lerini dile ge
tirmek kudretini 
göstermiştir. 

Hisar, ilk 
yazılarını, Der
gah, Yarın gibi 
edebi mecmua
larda neşretmeğe 
başladı, şiirler de 
yayınlamakla be
raber o daha zi
yade tenkid ya
zıları, ve edebi 
nesirleri ile tanın
dı. Daha sonra 
İleri ve Mede
niyet gazetelerin
de de yazmaya 
devam etti. 
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biz isimli eseriyle temin eden Abdülhak Şinasi Hisar, 
kendisinin hikaye adını verdiği bu eserde -bize göre- hi
kayeden çok, roman vasfı taşıyan bir çerçeve içinde, 
kuvvetli bir Fahim Bey tip yaratmış, gerek Fahim 
Bey'in sevimli şahsıyetinde, gerek karısı Saffet Hanını 
tipinde bizim dünkü hayatımızın zengin bir portresini 
çizmiş ; bizi, Fahim Bey'in iç ve dış hayatiyle karşı kar
şıya bırakırken bu sempatik insanın hayatında bir çok 
da kendimizi görebilmek imkanını vermiştir. Ayni san'
atkarın Çanıhcadaki eniştemiz isimli eserinde de yi
ne birinci romanının özelliklerini taşıyan taraflar var
dır. Bütün bu eserlerin Boğaziçi nıehtapları'ndaki 
uzun fakat zevkli ve sağlam cümlelerle örülmüş zarif bir 
türkçe ile hikaye edildiklerini burada ehemmiyetle tek
rarlamak lazımdır. Muharririn Fahim Bey ve biz isim
li eseri Cumhuriyet Halk Partisince yapılan bir roman 
müsabakasında üçüncülüğü kazanmıştı. 

Abdülhak Şinasi, memle-
Hayah ; kette neşriyat hayatında ta-

nınmış, Münevver ve Ha
zine-i Fünun gazetelerini çıkarmış olan Mahmud 

Celaleddin Bey'
in oğludur. Orta 
tahsilini Mekteb-i 
Sultani (Galata
saray lisesi) nde 
yüksek tahsilini 
Paris'te "Ecol Lib
re des Science Po
li tıques" te yaptı. 
O sıralarda orada 
bulunan Yahya 
Kemal ile dostluk 
kurdu. İstanbul'a 
döndükten sonra 
bir aralık yabancı 
şirketlerde çalıştı� 
daha sonra Hari
ciye Vekaletine 
geçti. Önce Bal
kan Birliği Cemi
yeti Genel Sek
reterliğinde sonra 
da Dış İşler Ba
kanlığı Merkez İ
daresinde çalıştı. 
1948 den sonra 
tamamiyle yazı 
hayatı içinde kal
dı. 

Roman saha
sında ilk şöhreti
ni Fahim Bey ve Abdülhak Sinaıi Hiıar 

Eserleri; Ro
man, Fahim Bey 
ve biz, ( 1941) ,  
Boğaziçi Mehtap
ları ( 1 943), Çam
lıcadaki Enişte
miz ( 1 944), Ali 
Nizami Beyin Alaf
rangalığı ve şeyh
liği ( 1952), Boğa-
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ziçi yalıları (Hatıralar, 1 954), Aşk imiş ne var Alem

de (Seçmeler 1 955), Geçmiş Zaman Köşkleri (Ha

tıralar 1956), Geçmiş zaman fıkraları ( 1958), İs

tanbul ve Pierre Loti, Hatıralar ( 1 958), Yahya 

Kemal'e veda, (Hatıralar 1 959), Ahmed Haşim 

Şiiri ve Hayatı ( 1963) .  

• • • 

Bu yakın yılların, -ehemmiyetle söylenilmelidirki-, 

daha velı'.ı.d muharrirleri, kadın san'atkarlardır. Evvelce 

eserlerinden ve san'atlarından bahsettiğimiz Türk 

kadın muharrirleri, son yıllarda erkekleri kıskandıracak 

bir hararetle roman vadisine, hayli geniş bir toplu

luğun alakasını çeken eserler kazandırıyorlar. Türk 

romanının erkek san'atkarları arasında ise, en mühim 

imzalar, yine başta Fahim Bey ve biz, Çanılıcadaki 
eniştemiz isimli eserleriyle Abdülhak Şinasi Hisar, 
bilhassa Bizim mahalle adındaki romaniyle yeni 

Türk romanında gerçek bir merhale aşan Kemal 
Altınkaya gibi muharrirler bulunmak · üzere Es'ad 
Mahmud Karakurt, Selimi İzzet Sedes, Edhem 
İzzet Benice, Sadri Ertem, Nahid Sırn Örik, 
Sabahaddin Ali v.b. gibi imzalardır. 

Adam sen de isimli bir romanı ile, Dalga ge
çen adanı adında diğer bir romanı ve Ha gayret 
Hasip Efendi gibi, hepsi de yerli ve milli özellik

ler taşıyan muhtelif hikayeleri ile roman ve hikaye 

edebiyatımızda haklı bir mevki kazanması gereken 

Kemal Altınkaya 

Kemal Altınkaya, bil
hassa Bizim mahalle 
isimli büyük romanı ile, 
Türk romancılığında ile
ri adım atmış san'at
karlar atrasındadır. Sa
de ve tabii bir hikaye 
lisaniyle ve bize bir ro
mancıdan ziyade yıllar
danberi aşinası olduğu
muz yakın bir arkada
şın konuşmasını andı
ran samimi bir ifade • 

ile tamamiyle yerli ve 
özel hayatımızın küçük 
çizgilerinden biriktiril
miş bir bütün halinde 
romanlar ve hikayeler 
yazan bu mühim san-

'atkarın en dikkate değer tarafı zengin müşahede 

kudretindedir. Onun kudretli bir realizmin ifadesi 

olan bu eserlerinde kendi cemiyetimizi ve kendi içi

mizde yaşayan çeşitli tipleri, ıyı gören ve gördük

lerini zeka unsuruyla yüklü bir ifade kolaylığıyle 
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hikaye eden bir san'atkarın gösterişsiz ustalğı var

dır. Muharririn, ayni eserlere ve bilhassa Bizim 
nıahalle'ye sürükleyici bir macera karekteri verme

si ve Türk okuyucularının ruhunda iz bırakacak 

gizli bir lirizm işlemiş olması, onu muvaffakiyete 

götüren san'at sırlarındandır. 

İlk şöhretini Çölde bir İstanbul kızı, Dağları 
bekliyen kız, Allaha ısmarladık gibi romanla

rıyle yapan Esad Mahmud Karakurt, roman ha

yatımızda zengin ve popüler bir şöhretin sahibidir. 

Türkiyede bilhassa genç kızlar ve genç erkekler ta

rafından alaka ile okunan romanlarını Esad Mahmud 

daha çok, "macera romanı" vasıflarıyle yaznuş

tır. Zengin bir hayali, aşk ve ihtiras sahnelerini 

ve bu gibi sahnelerin karakteristik tiplerini muvaffa

kiyetle yaşatan bir san'at cephesi bulunan muhar

ririn roman yazarken kullandığı özel bir türkçedir ki, 

onun bilhassa dikkate değer bir tarafını teşkil etmek

tedir. 

Türkçenin, faili başta ve fiili sonda gelen mun
tazam cümlelerini muttarid ve yeknesak bir cüm
le vehmetmekten doğan bir zihniyetle, Esad Mah
mud, türkçe cümle örgüsünde değişiklik yapmak
istemiş, kesik sözler ve fiileri ekseriya ortada kul
lanılan cümlelerle, hikaye lisanımızın sesinde bir 
yenilik vücuda getirmeğe çalışmıştır. Muhavere tar
zında yazılan hikaye ve romanlarda mazur, hat
ta makbul görülebilecek olan bu cümle örgüsü, lisanı
mızın tabii ahengine ve mantığına uygun bulunma
yışı dolayısiyle, şüphesiz bir muvaffakiyet sayıla
maz. Fakat Esad Mahmud, cümlelerine kendi ener
jik ruhundan kattığı bir sıcaklık, romanlarını hat
ta bu cümleler içerisinde dahi, zevkle okuyacak 
geniş bir okuyucu kütlesi bulmuştur. Bununla be
raber, muharririn mesela Ankara ekspresi gibi 
romanlarında bu dil buhranının durulduğu, hatta 
bir tek san'atkarın kendi san'at tarihinde başlayıp 
durulan bu buhrandan sonra, Esad Mahmudun, eser
lerinde zevkli, hareketli ve güzel sesli bir türkçeye, 
kendi çalışmalariyle kavuştuğu ehemmiyetle göze 
çarpmaktadır. 

Daha iyi eserler verebilecek bir yaşta hayata 
göz yuman Sadri Ertem, içtimai hikaye ve roman
lariyle tanınmış bir muharriridir. Çıkrıklar durunca 
( 193 ı ) isimli romanında iktisadi bozukluklardan 
doğan içtimai buhranlarımızı ele alan muharrir, 
Bacayı indir, bacayı kaldır, Düşkünler gibi ta
nınmış romanlarında ve muhtelif hikaye kitaplarında, 
hatta gazetecilik hayatiyle, fikri makale ve etüdle
rinde hep ayni içtimai meselelere temas eden bir 
muharrir olmak karakterini muhafaza etmiştir. 

Velud bir gazete muharriri, hayat ve neşriyatı 
dikkatle takip eden bir edebi tenkidler yazarı, hi-
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kaye, roman ve tiyatro vadisinde çeşitli eserler veren 
bir san'atkar olarak Nihid Sım Örik'in Türk mat
buat ve edebiyatına dikkate değer hizmetleri vardır. 
Edebiyat ve san'at meseleleri, Tarihi çehreler 
etrafında, Bir okuyucunun notları, Hayat ile 
kitaplar gibi san'at, fikir ve tenkid yazıları, San'at
kirlar, Eski resimler gibi hikaye kitapları ; Mu
harrir, Kuyulu evliya gibi piyesleri ; Eve düşen 
yıldırım, Kıskançlık gibi romanları, seyahat not
ları, telif, tercüme muhtelif eserleriyle Nahid Sırrı, 
çalışkan bir muharrir ve enerjik bir san'atkardır. 
Onun eserlerinde özel bir zevkle kullandığı güzel 
türkçeyi burada ehemmiyetle zikretmek yerinde ola
caktır. 

Hikaye ve roman vadisinde bu İmzalardan başka, 
şair Ahmed Hamdi Tanpınar'ın Abdüllah Efen
dinin rüyaları isimli dikkate değer eserinde yüksek 
bir edebi değer, güzei bir türkçe ve kısmen Edgar 
Allan Poe'nun hikayelerine benziyen meraklı, fakat 
yerli bir hava vardır. Tanpınar Türk hikayeciliğin
de gerçekbir mevki aldığını söylemek mübalağalı 
olmayacaktır. 

Küçük ve adeta hiçten mevzuları gerçek bir 
maharetle hikaye haline getiren ve hikayelerini halk 
konuşmasma bağlı sade ve samimi bir türkçe ile 
yazan Said Faik, bugünkü edebiyatımızda hatırı 
sayılır bir mevki sahibidir. 

Muhtelif hikaye ve romanlariyle geniş bir oku
yucu kütlesine hitap eden Sabahaddin Ali'nin iyi 
bir hikaye lisanı ve kuvvetli bir tahkiye san'atı bu
lunmakla beraber, onun bir çok hikaye ve roman
ları ciddi bir tenkide tahammül edemiyecek kadar 
mevzuundan uzak ve adeta realist bir hava içinde 
hayal mahsulü özellikler taşımaktadır. 

Tarihi roman vadisinde Ahmed Refik'in daha 
çok tarih olan eserlerinden sonra, M. Turhan Tan'ın 
daha çok roman olan kitapları yine halk kit
leleri tarafından alaka ile okunmuştur. Türk tari
hine ait milli vasıfları haiz eserler, etüdler ve tari
himizi sevdirici mahiyette yazılar neşreden Feridun 
Fazıl Tülbendçi'nin Yavuz Sultan Selim ağlıyor 
isimli bir eseri de bu çeşit verimler arasında ehem
miyetli bir yer almıştır. Hem şair, hem tarihi ro
man muharriri olan Feridun Fazıl, Ahmed Refik
ten ve M. Turhan Tandan boşalan yeri tarihi - edebi 
neşriyatiyle ve muvaffakiyetle doldurmuştur. Daha 
eski Türk tarihine ait eserler arasında ise, temas 
ettiği tarihi mevzu ve zamana gerçek bir bilgi ve 
ihtimamla sadık kalan en mühim eser, Nihal Atsız'ın, 
Göktürkler devri Türk tarihine ait Bozkurtların 
ölüınü isimli romanıdır. 

Fakat bütün bunlara, roman ve hikaye vadisin
de çalışan, ancak bu dar sayfalarda kendilerinden 
bahsetmek imkanı bulunamıyan daha bir kısım de
ğerli imzalara ve istidatlara rağmen, Türk romanı, 
hala Avrupa edebiyatından yapılan tercümelerle 
rekabet edebilecek bir gelişme kazanamamıştır. 

Garp klasiklerinden, hatta klasik dahi olmayan 
bir kısım Avrupalı romancıların, harc-ı alem eser-
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!erinden yapılan tercümeler ; edebiyatımızda o ka
dar sür'atle çoğalmaktadır ki ; yerli Türk romanının, 
kalite bakımından bu tercümelerin bir çoklarından 
üstün eserlerine, bilhassa bir lisan güzelliğine sahip 
olanlarına rağmen, Avrupalı romanların tab'ı ve 
neşri ; öyle görülüyor ki ; iktisadi bakımdan dahi 
tabi'ler için daha cazib bir durumdadır. Bu tercü
me eser boiluğunun Türkiyedeki roman zevki ve an
layışı üzerinde şüphesiz müsbet tesirleri de vardır. 
Ancak daha geniş bir halk kütlesi tarafından okun
makta bulunan eserlerin san'at değeri bakımından 
elem verici kifayetsizliği karşısında Türk romanına, 
layık olduğu mevkii ; yine her halde zaman verecektir. 

3. Tiyatro ve edebiyatı : 

Cumhuriyet yıllarında Türk tiyatrosunun esaslı 
bir gelişmeye doğru, kuvvetli adımlar attığı bir ha
kikattir. İstanbul Şehir Tiyatrosunun tarihi teşek
kül ve faaliyetlerinden başka, Ankara Devlet Kon
servatuvarı tiyatro ve opera şubelerinin, hatta daha 
sağlam temeller üzerinde ve daha teknik esaslar da
hilindeki inkişafı ; buna bir de İzmir Şehir Tiyatro
sunun iltihakı, tiyatro hayatımız için ümitlenmeğe 
değer hadiselerdir. 

Ankara tiyatrosunda Yunan ve Garp klasikle
rinin, bilgi ve başariyle temsil edilmesi, tiyatro an
layışımızda yeni bir merhale sayılmalıdır. İstan
bul Şehir Tiyatrosunun da, başta emektar sahne ve 
reji san'atkarı Ertuğrul Muhsin olmak üzere, yetiş
tirdiği bir çok sahne kıymetleriyle, yine ekseriya Batı 
edebiyatına ait eserleri ve elden gelen başarıyla 
sahneye koyması, sahne hayatımızın inkişafı adına 
unutulmaz hizmetlerindendir. Bu arada Reşad Nuri'
nin, Faruk Nifiz'in, Necib Fazıl'ın, Cevad Feh
mi'nin,( 1)  Ahmed Kudsi Tecer'in bazı sahne eser
lerinin hatta, Batı eserlerinden daha uzun zaman 
sahnede kalması ve büyük rağbet görmesi, Türk 
tiyatro lisanı ve yerli tiyatro zevkimizin gelişmesi 
yönünden sevinçle karşılacanak hadiselerdir. 

Daha 1925 yılında, bir avuç sahne ve edebiyat 
amatörü tarafından teşkil edilerek, sırasiyle Top
kapı gençlel' mahfili, İstanbul gençler mahfili, 
Cumhuriyet gençler mahfili adlariyle temadi eden, 
feyizli bir gençlik hareketi ise ; Halkevlerinin teşek
külüne kadar, memleket gençliği üzerinrl� -' emmi
yetle müessir olarak Anadolu içerilerine kadar ya
yılan bir sahne ve gençlik faaliyetine yol açmıştır. 
Bu sahneye iştirak eden bir kısım gençlerin, kendi 
sahneleri için bizzat yazarak yetiştirdikleri telif eserler, 
uzun müddet memleket gençliğinin tiyatro eseri ih
tiyacını giderecek bir durumda idi. Ayni teşekküller, 
Halkevlerinin kurulması üzerine yerlerini, başta İs
tanbul Halkevi olmak üzere, bu yeni ve daha etraflı 
teşkilata bırakmışlardır. 

ı Röportaj yazılan, bir kaç da roman yazmış 
olan Cevad Fehmi'nin en kuvvetli eserleri tiyatrola
rıdır. Gerek tiyatro sahnelerinde gerek okullarda 
çok oynanan ve sevilen 23 oyun yazmıştır. 
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Topkapı ve İstanbul gençler mahfi'linin ilk ku
ruluş anından başlayarak devamlı ve faydalı geliş
melerinde ısrarlı bir enerjiyle çalışan ve sonra 
Fatih Halkevini idare eden yazar ve rejisör Müc
teba Salahaddin Or'un, bütün bu çalışmalardaki 
unutulmaz hizmetlerini, burada önemle anmak la
zımdır. 

Cumhuriyet devri Türk tiyatrosuna kuvvetli 
tercümeler kazandıran ve bütün bu tercümeleri sağ
lam bir tiyatro bilgisi ve zevkli bir sahne lisaniyle 
meydana getiren yazarlarımız arasında Seniha Bed
ri Göknil'in Sabri Es'ad Siyavuşgil'in, Sabahaddin 
Eyüboğlu'nun, Orhan Burian'ın, Nureddin Sevin'in 
Recai Bilgin'in ve daha bir çok yazar ve müter
cimlerimizin tiyatro zevkimizin inkişafı kadar Türk 
diline de hizmetleri olmuştur. 

Batı tiyatrosunun birinci sınıf eserleri yanın
da yerli tiyatromuzun başarı gösteren en mühim 
san'atkarları ise ; bundan evvelki bölümlerde san'at 
ve eserlerinden bahsolunan muhtelif simalardan başka, 
Cevad Fehmi, Vedad Nedim, Cevdet Kudret, 
Sedad Simavi, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ahmed 
Kudsi Tecer gibi imzalardır. 

Necib Fazıl'ın Tohum gibi, Bir adam yarat
mak gibi, bilhassa ikincisinde gerçek bir sahne mu
vaffakiyeti bulunan eserlerinde çok kuvvetli bir ,,yerli 
malzeme" vardır. Cevad Fehmi'nin Türk sanhesinde 
ve edebiyat hayatımızda büyük ve haklı bir rağabet 
gören Büyük şehir, Küçük şehir, Koca bebek, 
Paydos gibi kuvvetli eserleri milli, içtimai tiyatromu
zun sayılı başarılarından�ır. 

Ahmed Kudsi Tecer'in sahne eserleri içinde en 
iyisi ve rağbette olanı Köşe başı isimli ve bir köşe 
başında rastlanacak insanlar arasında geçen şehir 
içi ve hakiki hayat vak'alariyle örülmüş, hareketli 
tiyatrosu, Türk sahnesi için, yeni bir çeşni mahiye
tindedir. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Kafa tamircisi, 
ölüler, Andaval palas ve Akıl taciri gibi bazı ko
lay temsil edilir piyesleri ise, daha çok gençlik sah
nelerinde rağbet gören eserlerdir. 

Tiyatro seyrini hemen hemen sinema seyri gibi, 
küçük ve kısa bir hadise telakki ederek, bugünkü 
hayatın dağdağalı yürüyüşü arasında bazı küçük 
"dinlenme sahneleri" vücuda getirmek arzusiyle yaz
dığı piyeslerinde, kısa, tabii ve yormayıci mevzular 
üzerinde çalışan Sedat Simavi'nin Ceza gibi, Hür
riyet apartımanı, Düşenin dostlan gibi sahne 
eserlerinde bu yeni tiyatro anlayışının zevkli ve din
lendirici sahneleri vardır. 

4. Yeni Türk edebiyatında seyahet, makale, 
musahebe ve fıkra edebiyatı da yeni muharrirler 
yetiştirmekte ve güzel eserler vermektedir. 

Son yıllarda bilhassa Batı dünyasının medeni 
merkezlerine yapılan seyahatlerin intibaları, Türk 
matbuatında büyük bir alaka ile takip edilmekte
dir. Bu alanda Cenab Şahabeddin, Ahmed Haşim 
ve Falih Rıfkı Atay imzalarının açtığı çığır, geniş-
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lemiştir. Esasen bu yakın yıllarda bütün dünya ede
biyatında ehemmiyetli bir alaka gören seyahat 
edebiyatı, birbirinin medeni faaliyetlerini ve hızla 
gelişmekte olan yeni dünya anlayışlarının tanımak 
ıstıyen milletleri, yine birbirine tanıtacak, kuv
vetli bir vazife görmektedir.. Bu ihtiyacı gidermek 
için, bizzat seyahat yapabilmek kudretinden mahrum 
bulunan geniş halk kitleleri, nefislerini ve meraklarını, 
gidip görenlerin, görüp yazanların eserleriyüe tatmin 
ediyorlar. 

Bizim yakın yıllar seyahat edebiyatımızda, ede-· 
bi bir üslılbla yazdığı eserlerle dikkati çeken bir mu
harrir İsmail Habib Sevük'tür. Onun Tunadan 
Batıya isimli güzel eseri, Avrupa seyahati intiba
larını; Yurddan yazılar adlı diğer bir kitabı. yurd 
gezilerinin duygu, görgü ve heyecanlarını ihtiva 
etmektedir. Bu san'atkar, eserlerindeki dil güzel
liği ve milli heyecan değerleri dolayısiyle, geniş bir 
okuyucu kitlesi bulmaktadır. 

Ayni vadide, Ahmed Şükrü Esmer'in, bilhassa 
Ahmed Emin Yalman'ın çeşitli eserleri Türk seya
hat edebiyatının, daha realist bir kalemle hikaye 
edilmiş, zevkli ve faydalı mahsullerindendir. Bu son 
iki yazarın ve yine bilhassa ikincisinin ayni zaman
da sağlam bir kültürle, siyasi ve içtimai kuvvetli 
görüşler ve fikirlerle birleştirerek yazdıkları seyahat 
notları, Türk kültür alemine başka dünyaları en 
realist bir görüşle tanıtan eserlerdir. Bu yazılara emekli 
muharrir Hüseyin Cahid Yakçın'ın son seyahat
lerinin notlarını da ilave etmek lazımdır. 

Bu sehayat edebiyatı bilhassa matbuat hayatı
mızın diğer tanınmış imzaları vasıtasiyle eserler ver
meğe devam etmektedir. Bu imzalar arasında Abidin 
Daver, Burhan Felek, Hikmet Feridun isimleri 
ehemmiyetlidir. Edebiyatımızda Ruşen Eşref'in Di
yorlar ki isimli eseriyle açtığı, mülakat nev'ine Bugün 
de diyarlar ki adlı yeni bir eserle katılan Hikmet 
Feridun, bilhassa Amerika'ya, Hollywod'a yaptığı iki 
seyahatin intibalarını, sinema san'atının tanınmış 
yıldızlariyle yaptığı mülakatlarla yan yana neşretmiştir. 

5. Diğer neviler : 

Yine bu son yıllar Türk edebiyatında bilhassa 
edebiyat tarihi, tenkid, monografi, deneme gibi 
çeşitli ilmi - edebi neviler dahilinde ortaya konulan 
mahsuller, ayni nevilerin daha evvelki örneklerine 
nisbetle, ekseriya daha olgun ve daha değerli eser
lerdir. 

Edebiyat tarihi vadisinde Fuad Köprülü'nün aç
tığı yolda bazı ilerlemeler kaydedilmekle beraber, 
bu sahada henüz Köprülü ölçüsünde yeni bir ilim ve 
san'at adamı yetişmiş değildir. Sonra yetişenler, da
ha ziyade mevzularının belirli bazı noktaları üze
rindeki ince eleyişleri ve ilmi inceleyişleriyle dikkati 
çekmektedirler. 

Bu tarz çalışmalar yakın yıllarda bir hayli iler
lemiş, pek çok tetkik eserleri neşredilmiştir; bilhassa 
üniversitelerimiz edebiyatımızın incelenmesinde çok 
faydalı neşriyat yapmaktadırlar. 
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Edebiyat tarihi çalışmalarında da Sa'deddin 
Nüzhet, Agih Sırrı Levend, İsmail Habib Sebük, 
Mustafa Nihad Özön, Ahmed Hamdi Tanpınar 
gibi çalışkan araştırıcıların eserleri zikre değer bir 
ehemmiyet taşımakla beraber, bir bütün olarak ede
biyatımızın tam bir tarihi yazılmış değildir. 

Türk edebiyatında 
tenkid nev'inin edebi 
hayatımız üzerinde müs
bet şekilde müessir ola
cak münekkidler yetiş
tirdiği ileri sürülemez. 
Yaşanılan devrin edebi, 
içtimai ihtiyaçlarını kav
rayarak, sanatkarlara, 
bu ihtiyaçlara cevap ve
rebilmeleri için, yol gös
terebilecek bir san'at ve 
edebiyat otoritesi'ne 
edebiyatımzmın hala ve 
şiddetle muhtaç olduğu, 

Sa'deddin Nüzhet inkar edilmez bir haki-
kattir. Denilebilir ki, 

milli edebiyat cereyanının Ziya Gökalp ve Fuad 
Köprülü gibi hem ilim, hem fikir, hem de san'at 
adamı olarak yetiştirdiği bu simalardan sonra, ede
bi hayatımıza yeni yollar ve yeni ufuklar gösterebi
lecek ve bir edebi cereyan yaratabilecek kıratta, yeni 
simalar henüz yetişmemiştir. 

• 

Edebi hayata, Suud Saffet imzasiyle yazdığı 
şiirler, bilhassa mensur şiirlerle giren ve edebi kül
türünü Fransada kuvvetli bir felsefe tahsili ile bütün
leyen Proseför Suud Kemal Yetkin, bugünkü Türk 
edebiyatında fikri - edebi neşriyatı ve deneme nev'ine 
ait özlü ve kuvvetli eserleriyle mühim bir mevki işgal 
etmektedir. 

Suud Kemal Yetkin'in Batı edebiyatından yap
tığı ilmi, edebi tercümelerle de bütünlediği bu ede
bi faaliyeti arasında felsefeye, estetiğe, edebi mes
leklere dair olgun eserleri, sahalarının büyük boşluk 
dolduran kitaplarındandır. Bu kitaplarda göze çarpan 
en mühim özellik müellifin ele aldığı zengin ve geniş 
mevzu ve meseleleri dikkate değer bir vuzuhla ve en 
karakteristik noktalariyle belirterek, onları kısa, fakat 
özlü ve bilhassa fikir malzemeleriyle değerlendiril
miş bir san'at lisaniy)e kaleme almasıdır. Onun Es· 
tetik, San'at felsefesi, Filozofi ve san'at ve bilhassa 
Estetik dersleri isimli eserlerinde göze çarpan bu 
özellik Edebi meslekler adındaki faydalı kitabında 
da mevcuddur. 

Suud Kemal Yetkin'in Büyük muztaripler isimli 
eseri, edebiyatımızın fikir ve san'at malzemesiyle 
yuğurulmuş, şahıs ve san'at tahlili örneklerinden
dir. Ahmed Haşim ve sembolizm isimli küçük de
nemesi, bilhassa Edebiyat konuşmaları adlı kitabı, 
edebi hayatımızın çeşitli meselelerini salahiyetle in 
celeyen yazılarla değerlendirilmiştir. 
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Türk tefekkür tarihi, Aşk ahlakı, İnsani 
vatanperverlik v.b. gibi fikir, felsefe ve içtimaiyata 
dair çeşitli eserleriyle fikri - edebi zengin neşriyat yapan 
Hilmi Ziya tlıgen'in bu yoldaki neşriyatında Suud 
Kemalin zıddına olarak mevzuları yayan bir ifade 
genişliği vardır. 

Son yıllarda Türk kültürü ile Batı kültürü ara
sında bir bağ temin eden en mühim eserleri Doktor 
Adnan Adıvar yazmıştır. Bu mühim fikir ve ilim 
adamının Osmanlı Türklerinde ilim isimli, ciddi 
araştırmalara dayanan eserinden başka, Tarih bo
yunca ilim ve din adındaki zengin telifi, ilim ve 
edebiyat hayatımızın faydalandığı kitaplarfandır. 

• • • 

Yine son yıllar Türk neşriyatında kitap bilgisi 
vadisinde geniş ve faydalı neşriyat yapılmaktadır. 
Bizzat Milli Eğitim Bakanlığının muntazam bir 
bibliyografi yayınlayarak, memlekette yapılan 
bütün neşriyatı, Türk okuyucularına haber verme
si, büyük ve ciddi bir ihtiyacı karşılamaktadır. Yıl
larca Ankara radyosunda çok faydalı bir Kitap 
saati'ni salahiyetle idare ederek, kitaplara dair ko
nuşmalariyle, memleket ölçüsünde bir fayda sağ
layan değerli kitap bilginimiz rahmetli Adnan Ötü
ken'in bu yoldaki himmetini unutmak mümkün de
ğildir. Ayni konuşmaları Seçme eserler bibliyog• 
rafisi adiyle kitap halinde de neşreden Adnan Ötü
ken'in Türk kültür hayatına daha ciddi ve esaslı hiz
metleri ; Almanyada kuvvetli bir kütüphanecilik tah
silinden sonra hazırladığı eserlerle olmuştur. 

Bu çalışkan ve kitapsever ilimcimizin kitabi
yata ait muhtelif makale ve etüdlerinden başka, Bib
liyotek bilgisi ve bibliyografi ( ı 940) isimli eseri 
ve bilhassa Bibliyotekçenin el kitabı adlı örnek 
kitabı, Milli kütüphane kurulurken isimli borşürü. 
Türkiyede son yıllarda yapılan kütüphanecilik faali
yeti alanında mühim bir boşluk dolduran biıer rehber 
mahiyetindedir. 

Memleke�imizde bilgi ve araştırma yollarını 
büyük bir hızla ve ciddiyetle kolaylaştıran diğer 
mühim ve hayırlı bir neşriyat faaliyeti de son yıllarda 
bir çığır mahiyeti kazanan Ansiklopedi neşriyatı' -
dır. Hayat Ansiklopedisi, Yedigün neşriyatı arasında 
yer alan Meşhur adamlar ansiklopedisi gibi bu 
tarz neşriyata son zamanlarda bilhassa devlet tara
fından çok ciddi eserler ilave edilmiştir. Bunlar ara
sında, daha önce Leyden'de büyük Avrupalı müs
teşriklerden mürekkep bir heyet tarafından yazılıp 

neşredilen İslim Ansiklopedisi'nin 1 94 1  denberi 
Türkiyede ,,tercüme, tadil, ikmal ve telif" yolu ile 
bütünlenerek yapılan yeni tab'ı yani Türkçe İslam 
Ansiklopedisi, Türk ilminin, varlığiyle iftihar ede
ceği eserlerden biri olmaktadır. 

Ankarada hazırlanan ve yayılan Türk Ansik· 
lopedisi, aryrıca, Celil Es'ad Arseven tarafından 
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hazırlanarak, Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan 
San'at Ansiklopedisi, Mehmed Zeki Pakahn'ın yi
ne Milli Eğitim Bakanlığınca neşrolunan Osmanlı 
tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü; tarihçi Reşad 
Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi ve son 
yıllarda, Safa Kıhçoğlu Hakkı Devrim ve Nezihe 
Aras'ın yayınfadıklan Meydan larousse Türkiyedeki 
ansiklopedi neşriyatının en önemlileridir. 

Son zamanlarda Dergah yayınları arasında çık
makta olan "Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi"de 
mühim bir hizmet görmektedir. 

İskit yayınevi adiyle kurulan bir müessesede, 
matbuatımızın emekli ve çalışkan isimlerinden Ser
ver İskit tarafından tanzim ve neşrolunan Aylık 
Ansiklopedi de kendi sahasında büyük boşluk dol
duran bir eserdir. Daha önce Türk matbuat tarihi
ne ve ilk gazetecilerimizden Agah Efendi'ye ait gü
zel etüdleriyle tanınan Server İskit, Türk kültürüne 
bu mühim ansiklopediden başka, son olarak İbra
him Alieddin 'in Resimli Lugat ve Ansiklopedi 
isimli büyük eserini de kazandırmıştır. 

Bu yakın yıllarda, gerek Türk tarihi, Türk Ede
biyatı tarihi, Türk dili ve halk edebiyatı araştırmaları 
sahasında, gerek Doğunun ve Batının dünya çapındaki 
en mühim eserlerini kültür hayatımıza sunmak yolunda 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın, Üniversite 
ve diğer kurumlarımızın neşriyatı büyük bir yekun 
tutmakta ve büyük bir boşluğu doldurmaktadır. 

Her halde Türk kültür ve edebiyatı, şu son çağ
larda biraz dağınık ve çok çeşidli tesirler altında 

A 
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bulunmakla beraber her türlü fikir ve san'at hareketini 
geniş ölçüde kavrayıp san'at hayatına getirebilecek 
bir genişlik kazanmıştır. 

Türk edebiyatı, geçirdiği dil ve kültür buhran
larına rağmen memleket ve dünya görüşü bakımın
dan daha anlayışlı bir bilgi ve zihniyetle gelişmiş, 
bilhassa milli kültür ve milli san'at anlayışı yönün
den dar ve müteassıp bir çerçevede kalmıyarak; du
rulup, olgunlaşmış, ümit ve istikbal dolu, vaadkar 
bir manzara almıştır. 

Türk dilinin, kelime ve mefhum bakımından, 
kendisinden hala çok ileride bulunan batı dillerine 
yetişmek; yeni medeniyetin çeşitli kavramlariyle 
zenginleşmek, için daha metodlu ve bilgili bir çalış
maya hala ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı gidermek 
için Türkiyede yapılan dil inkılabının müsbet adım
ları arasında bazı buhranlar yarattığı da inkar edi� 
lemez. Ancak yıllardanberi Türk edebiyatının çeşitli 
alanlarında çalışan eski ve yeni en mühim Türk yazar 
ve san'atkarlarının, Türk dilinin geçirdiği inkılap 
hamleleri arasında, bu inkılabın yalnız zevkli ve fay
dalı neticelerini seçerek, bu arada vuku bulan her 
türlü sarsıntıdan hemen, hiç mütessir olmaksı
zın, dilimizi tabii ahenk ve musikisi · içinde ve 
kendi asil mazisi boyunca kazandığı tarihi güzellik
leriyle yaşatmaya ve ancak böyle bir anlayışı gerçek
lerince sadeleştirip, güzelleştirmeğe devam etmeleri ; 
Bugünkü milli kültür ve edebiyat hayatımızın en fe
yizli hadisesidir. 

S O N  



KİTABIN BASKISI HAKKINDA 

Müellifin de önsözün'de ibelirtt'iği gibi ıbu eser 1948 lerde Yedigün yayınları 
arasınıda fasiküller halinde yayımanmaı;ya basılmıştı. Az zıamanıda tü!kendiği ve çok 
arandığı için müellif eserinin ikinci baskısını yapmağa karar vermi�, tekrar elden 
geçirerek yeni bilgilerle ve metinlerle zenginıleştiTip genişleterek 1969 - 1970 yılla

rında yeni baskıya hazırlamıştı. 

Eserin Çağdaş Türk Y.aııarları Yayınları arasında basılmasına karar verilmiş 
ve gene bu yıllarda fasiküller halinde basılmağa başlanmıştı. Ancak muhtelif se
beplerle basıkı işlerinin gecikmesi kendisini çok Ü2ırn.ÜŞ ve ümitsizliğe sürüklemişti. 
Son yıllarda hastalığının artması ile �rin baskı işlerinin bitimine ömrünün yet
miyeceğini anlamıştı ; nitek'im wfatı sırasında ancak 7. fasikül baskıda iidıi. 

Ölümünden onbeş gün evvel müsveddeleri topladı !bana verdi. Baştan heri esa
sen kenıdiısine yaroım ettiğıim tçin metodu ibilidiğiınden emindi; uzun uzun iza'h etti, 
eserin 'baskısının tamamlamamı rica etti. Bu ibir vasi1yetti. 

Müsveddeler Tevfik Fikret bahsinin sonuna kadar çok muntazam ıbir yazı ile es
ki harflerle yazılmıştı. BUil'ları daktilo ed ip baskıya veıınek zor değildi. Ancak son 

kısımlar 1948 baıskısına yapılmış ilaveler, şerhler ve bunlara eklenmiş tamamlayı
cı fişler halinde ıidi. 

İşte bunları toplamak ve baskıya ihazırlamaık, onun direktifleri ışığmda 'bu va
siyeti yerine getirmek vazıifesini bugün geç de olsa yerine getirmiş olmanın huzur ve 
tesellisi içinde kendi malzemesiyle tamamladığım eserini dkuyuculanna arzetmiş 
bulunuyorum. Ömrü yetişseydi eserin son kısmı da muh:akkıak ki çok daha başka 
türlü ve çok daha gü.rel olacruktı. Ben hocamın sadık bir yardımcısı olarak onun 
aziz ruhundan ve okuyucularından kUS'llr !arımın affını dilerim. 

Eseri Baskıya Hazırlayan 

Emekli Edebiyat öğretmeni 

Nermin Suner Pekin 



KİTABIN MÜELLİFİ HAKKINDA 

Nihad Sami 
Banarlı 

(1907 - 1974) 

Türk edebiyatı harihiıı
de, bir Edebiyat Tarih
çisi, Bir müııekkid, bir 
fikir adamı olarak ye-
rini alan Banarlı, 

Türk gençliğine milli şuuru a�ılayan, kitabları dersleri 
konferansları ile bir yol gösterici bir mür�id ve keli
menin tam manasıile bir Hoca idi. 

Hilmi Efendi fstanbul' da kurulan iik Os
manlı Meclis-i Mebusari" (Millet meclisi) inde Trab
zon mebusu olarak bulunmut ve matba' ·İ Bahryie 

Hayatı Banarlı aslen Tranbzun 'un 
köklü bir ailesi olan Alem• 
darzadeler'in torunlarından 

dır. Trabzunda yerleşen ilk dedesi Trabzun fethınde 
bulunan Fatih'in alemdarlarındandı. Büyük dedesi 
Trabzun eşrafından devlet hizmetleri görmüş Arif Ağa 
dır. Dedesi Hilnıi Efendi mühim memurluklarda bu
lunmuş bir devlet adamı ayni zamanda devrinin ta
nınmış şairlerindendi " ı "  

Nezaretinde de bulunmuş, Müretteb divanı olan şair
lerdendir. (Bak: lbmü'emin Mahmud Kemal Son Asır 
Türk tiirleri) lat. • 1 930 S. 648 
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Annesi Hafize Nadire 
Hanım 

Çocukluğu 

Babası İlyas Simi Bey 
hamiyetli bir mülkiye ami
ri ve bir vatan şairidir. "2" 

Banarlı'nın annesi gene 
Trabzunun köklü bir aile
sinden olan Hafize Nadire 
Hanımdır. 

Banarlı soyadım anne ve 

babasının kabirlerinin bu

lunduğu Banarh kasabasın

dan almıştır. "3" 

Nihad Sami İstan
bulda Fatih semtinde 
doğmuş çocukluğunu 
ve gençliğini bu mu
hitde geçirmiştir. tah
silini Fatih Sultan 
vakıf mektebinde yap
mış Orta tahsilini 
Gelenbevi ve mer
can idadisinde, Li
se tahsilini vefa Sul
tanisinde yapmış ve 
İstiklal Lisesinden me-
zun olmuştur. 

2 İlyas Sami Bey muhtelif devlet hizmetlerin
de, valiliklerde, mutasarrıflıklarda bulunmuf, Milli 
Mücadele yıllannda Trabzon ve Ordu civarında fili 
hizmetler görmüt bilhassa Doğu vilayetlerindeki ati
ret kavgalarını dürüst siyasetiyle basbrarak kan 
dökülmesini önlemit kuvvetli bir devlet adamı idi. 
(Bak. Meydan dergisi: 1 02/1.03 ve devamı) 

Namık Kemal Tarzında coıkun Hamasi tiirler 
de yazan İlyas Sami Bey devrinin İttihat Terakki 
fırkasının yanlıt ve vatanı tehlikelere sürükleyen 
hareketlerini acı ve sert bir tekilde hicveden tiirler 
de yazmıtbr. 

Hamasi tiirlerinden bir örnek: 

Cismimizde dökecek dütman için kan bulunur, 
Vatan uğrunda feda olmağa insan bulunur, 
İçimizde nice bin Zal Ü Neriman bulunur, 
Be ! biz Osmanlılarız bizde çok arslan bulunur. 

Düşmanın kal'asına top yerine can atarız, 
Vatana karşı gelen hasma da toptan çatarız, 
Erleriz her gece serhad-i vatanda yatanz, 
Arsa-i Cenge girib nam alırız can satanz, 
Be ! biz Osmanlılarız bizde çok arslan bulunur. 
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Lise yıllan 

1926- 1927 ders yılı Edebiyat fakültesine ve imtihanla 
Yüksek Öğretmen okuluna (Yüksek Mm'.llim mektebi) 
girmiş 1929 da Darülfünun (Üniversite) u bitirmiştir. 
Muallim olarak 1929 sonunda Edirne lisesine tayin 
olunmuş ayni zamanda Edirne kız ve erkek muallim 
mekteblerinde de Edebiyat öğretmenliği yapmıştır."4,, 

ilk Hocalık yıllan 

Hayatının sonuna doğru Nakşbendi tarikatine 
intisab eden İlyas Sami Beyin Divan tarzında dini 
tasavvufi tirleri de vardır. 

Pek gÜnahkarsam da her bar tövhe istiğfar ile 
isterim ey Halikim gufran gufran üstüne 
Çünki gayet mu'tekıd bir müminim ki etmitim 
Zabna Kur'anına iman iman üstüne 
Hazret-i Peygambere hem aline, ashabına 
Ruz-u ıeb arzeylerim tükran tükran Üstüne 
lsm-i Gaffar'ınla bu Sami-i müznib abdini 
Afvine ıayan buyur ferman ferman üstüne 

Bu gazel divan tairi Rasih"in bir gazeline söylemit 
naziredir. 

s Banarlının anne ve babasının ölümünden 
evvel aldığı ilk soyadı "Somyarkın" dır. Edirne'de 
ilk çıkan yazıları bu imza iledir. (Bak. Kubbealtı 
Akademi mecmuası. Yıl: 3,. Sayı: 4) . 

4 Edirneye gitmeden Önce Mustafa Kaptanın 
kızı Ayte Vedia hanımla evlenmiştir. 
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Askerlik resmi 

·.� ı ı 

1934 - 1935 yıllarında Askerlik vazifesini yapmak üze
re Edimeden ayrılan Nihad Sami askerlikten sonra 
İstanbul'da sırasıyla Kabataş ve Galatasaray lisele
rinde edebiyat hocalığı yapmış, ayrıca Boğaziçi, 
Şişli Terakki ve Işık liselerinde de dersler almıştır. 
1947 de Eğitim Enstitüsüne ve İlaveten Yüksek 
Öğretmen okuluna getirilen Nihad Sami 1 958 den 
1962 ye kadar da ek olarak Yüksek İslam Enstitü
sünde İslami Türk edebiyatı tarihi hocalığı ve bu 
arada kısa bir müddet de Yüksek Öğretmen Okulu ve 
bunun şumulündeki eğitim enstitüsünde müdürlük de 

Eğitim Enstitüsünde 
Derste 

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

yapmıştır. 1 967 de Eğitim Enstütüsünden ayrılmış sa
dece Yüksek Öğretmen okulu'ndaki derslerine devam 
etmiş, 1 .6. 1 969 de kendi isteği ile emekliğe ayrıl
mıştır. 

Bu tarihten sonra "Resimli Türk Edebiyatı Ta
rihini"" tamamlamağa çalışırken, bir taraftanda Milli 
Eğitim Bakanlığı 1 000 lemel eser ve ÇağdaşTürk yazar
ları komisyonları azalığına ve başkanlığına seçilmiş, 
komisyonlar dağılıncağa kadar buralarda çalışmaya 
devam etmiştir. 

Banarlı bu resmi işleri yanında, ilmi ve millt ga
yeli cemiyet ve kuruluşlarda da vazife gördü. 1953 

Banarlı, Yahya Kemal Müze. nde F. Köprülü ile 
(.Arkada oğlu Ilgaz Banarlı) 

te kurulan İstanbul Fetih Cemiyetine girdi ve bu mü
esseseye bağlı olan İstanbul Enstitüsü müdürlüğüne 
getirildi. 1 958 den sonra büyük şair Yahya Kemal'in 
ölümünde bizzat kendi teşebbüsü ile kurulan Yahya 
Kemal Enstitüsünün neşriyat işlerini yürüttü. Son 
olarak 1971  de kurulan Kubbealtı Akademisi'nin Ede
biyat kolu başkanı ve bu cemiyetin çıkardığı Akademi 
mecmuasının müdürü oldu. Vefatı sırasında bu va
zifeler uhdesinde idi. 

Edebi Şahsiyeti 
ve 

Eserleri 

Nihad Sami daha li
se sıralarında iken he
ce ve aruzla şiirler 
küçük hikayeler yaz
mağa başlamış, daha 
sonra kurucuları ara
sında yer aldığı Genç-
ler Mahfili'nde sah

nelenen bir çok tiyatro eseri yazmıştır. Bunlardan Kar 
ve Sevda ( 1925) manzum Sular Kararırken ( 1925) 
Dunıanh Dağlar (üç perde bir tablo) Bir ma'bed 
yıkıldı (2 perde) Mesud Ölüm (bir perde) Yabancı 
(iki perde) Son vazife (bir perde bir tablo) ; lstırab 
yarışı (bir perde bir tablo) ayrıca küçük skeçler ve ko
mediler de yazmıştır. Daha sonra 1 933 te Cumhuriyetin 
onuncu yıl dönemi dolayısıyla açılan musabakaya 
iki manzum peyesi ile katılmış yarışmayı kazanan 
bu iki eser Milli Eğitim Bakanlığınca bastırılmıştır. 
Kız Mektebleri için yazdığı Bir Yuvanın Şarkısı 
ve erkek mektebleri için Kızıl Çağlayan bir çok okul
da temsil edilmiş ve bu son eser Murad film tarafından 
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filıne alınmıştır. En son olarak da askerlik vazifesini 
yaparken yazdığı Nakliye Taburu askeri gaznizon
larda ve okullarda temsil edilmiştir. Nihad Sami bu 
eserlerde umumiyetle milli duyguları vatan sevgisini, 
aşk fedekarlık, fazilet temlerini işlemiştir. 

Gençler Mahfilindeki Hayatından 

Edirnede ilk hocalığı yıllarında bazı şiirlerini ve 
hikayelerini Edime Öğretmen okulu ve lisesinde çıkar
dığı okul mecmualarında yayınlamış, gençlik yılların
da yazdığı hikayelerini ise daha sonra da neşretmemiş-

Seminer Çalıfmalan 

tir; Ancak Bir Güzelliğin Hikayesi isimli küçük ro
manını Hürriyyet gazetesinde tefrika halinde yayınladı. 
Bu küçük roman uslub ve eda bakımından biraz Reşad 
Nuri'in romanlarında görülen içli bir romantizim 
ile yazılmış olmakla beraber, ana hatları ve işlenişi iti-
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bariyle tamamen şahsidir. Müellif esere sırası geldikçe, 
Türk tarihinden edebiyatından, tefekkür hayatından 
çizgiler katmış Yahya Kemal'in Bir tepeden şiirinde 
olduğu gibi Türk milliyetini ve vatanını tarihiyle coğ
rafyasıyla, bütün ruh ve yurd güzellikleriyle örf ve 
adetleriyle romanının kahramanı olan bir genç kızın 
şahsiyetinde toplamış, eserini içli ve ancak gönüllerde 
yaşayan vefalı bir aşkın çerçevesinde planlamıştır. 
Tefrika edildikten sonra romana eklenen son kısımda 
ise tasavvuf kültürü tesiri görülür. Eser Mevlananın 
bir fıkrası ile bitirilmiştir. 

Nihad Sami ilerki yıllarda kendisini yalııız ilmi 
çalışmalara vermiş ve sadece fikir yazıları, Tenkid 
tetkik ve sohbetler, yazmıştır. 

Banarlı Edimede bulunduğu yıllarda halk edebi
yatına merak etmiş buralarda topladığı Halk Ede
biyatı örneklerini ve bu yoldaki çalışmalarını Edime 
halk evi mecmuası olan Altıok isimli dergide yayınla
mağa başlamış, daha sonra bu çalı�malarını ve bazı 
içtimai mevzulardaki makalelerini İstanbulda Atsız, 
Ötügen, Orhun mecmualarına göndermiştir . 

• 
lstanbula geldikten sonra devamlı olarak yedigün 

mecmuasında makaleler ve şiirler yayınlayan Banarlı 
bir süre de -zamanın genç san'atçılarına yol göstermek 
gayesiyle - bu mecmuanın cevaplar köşesini idare 
etti. Bu arada Ankara'da çıkan Ülkü mecmuasına da 
şiirler ve makaleler gönderiyordu. 

1948 den itibaren Hürriyet gazetesinin Edebi Soh
ler sutı'.inunda devamlı olarak makaleler yazdı, ayrıca 
Akşam, Yeni sabah gazetelerinde de bilhassa dil hakkın 
da-ba'zen Emin Bayrakdaroğlu -imzasıyla- yazılar ya
zıyordu. Bu sıarada ayrıca "Hayat ve tarih" mecmua
sında 'İslam Enstitüsü mecmuası'nda ilmi tarihi ma
kaleleri yer alıyordu; en son olarak vefatına kadar 
Meydan dergisinde Kelimeler başlığı altında ilmi 
edebi, içtimai makaleler ve bilhassa dil mevzuunda 
mücadele yazıları yazdı. Hayatının sonuna doğru en 
uzun makalelerini müdürü olduğu "Kubbealtı Aka
demi mecmuası"nda yayınladı. 

İlmi ve mesleki çalışmaları : 

ı )  Dasitıin-ı Tevıirih-i MülUk-i Aı-i Osman 
ve Cemşid ve Hurşid Mesnevisi 

Bu eser XIV. yüzyıl şairlerinden Ahmedi'in İsken
demame isimli eserine eklediği bir Osmanlı tarihidir. 
Nihad Sami bu eseri ilk defa Üniversite mezuniyet 
tezi olarak Köprülü Hocanın teklifiyle ve onun neza
retinde hazırlamıştı; sonradan eserin 22 nushasını kar
şılaştırarak tenkidli bir nusha ortaya koydu, ayrıca 
eseri ve şairin şahsiyeti hakkınd� geniş bilgi vererek 
bir kitab haline getirdi bu arada Ahmetli'nin ikinci 
bir mesnevisi olan Cemşid ve Hurşid isimli eserini de 
ilk defa ilim alemine tanıtmış oldu. Köprülü Hoca ese
re yazdığı ön sözde bu eserin Osmanlı İmparatorluğu
nun kuruluşuna aid tarihi bilgileri bütünleyen kıymet
li bir çalışma olduğunu belirtmiştir. 
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2) Lise ders ldtaplan :  
Bu eserlerde Nihad Sami Türk çocuklarına milli 

kültür vermek, Türk dilini ve edebiyatını iyi öğreterek 
sevdirmek gayelerini esas almıştır, gerek metinlerin 
seçilişinde gerek bilgilerin verilişinde ve metinlerin iş
lenişinde en çok bu gayeye hizmet etmiştir. 

Banarlı'nın son 
resimlerinden 

1 941 de lise 
birinci sınıflar için 
Edebi Bilgiler, 
ikinci sınıflar için 
ilk defa Hıfzı Tev
fik ile müşterek 
Türk Edebiyatı 
tarihi kitablarını 
yazdı. Daha sonra 
programlar değiş
tikçe liseler için 
müfredat progra
mına uygun yeni 
kitablar hazırla
dı. Metinlerle 
Türk Edebiyatı 
1, il, 111, iV cild
leri programların 
tekrar değişmesi 
ile kitabları elden 
geçirerek ve batı 
edebiyatını da ila
ve ederek Metin-
lerle Türk ve 

Batı Edebiyatı I, il, W kitablarını hazırladı. Bu eserler 
bugün liselerde hila ençok sevilerek okunan kitablar 
olmuştur. 

3) Resimli Türk Edebiyatı ilk defa Yedigün 
neşriyatı arasında 1948 de yayınlanan bu eser des
tanlar devrinden son zamanlara kadar Türk edebiya
tı tarihini edebiyatımızı bütün vatanları ve devirleri 
ile kül olarak ortaya koyan ve her seviyeye hitab eden 
bir edebiyat tarihidir. 

Oğlu 
Ilgaz Banarlı 

İşte bugün elimiz
deki kitab, bu eserin da
ha genişletilerek metin
lerle zenginleştirerek ha
zırlanan ikinci baskısı
dır. 

4) Yahya Kemal 
Külliyatı : ı 958 de Yah
ya Kemali'n vefatından 
sonra bizzat Nihad Sami' 
nin teşebbüs ve gayret
leriyle kurulan Yahya 
Kemal Enstitüsü neşri
yatı olarak hazırladığı 
ilk eser Yahya Kemal 
yaşarken'dir, bu eser 
Yahya Kemal'in düşün

celeri, şiir tahlilleri ve konuşmalarından bir kısmını ih
tiva eder. İkinci, kitab Yayha Kemal'in Hitıralan 
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Bu eser Yahya Kemal'in el yazısı ile bizzat yazdığı 
hatıralardır ki fotokopileri ile birlikte neşredilmiştir. 

Nihad Sami bundan sonra titiz bir edebiyat ta
rihçisi olarak büyük şairin manzum mensur basılmış 
basılmamış bütün yazılarını topladı ince bir tetkikten 
geçirerek bütün nushaları karşılaştırarak sırasıyla neşre 
hazırladı. Banarlı'nın vefatına kadar Yahya Kemal'in 
dördü şiir olmak üzere ıo kitabı basılmış bulunuyor
du. Enstitü onun arkaya kalan iki eserini de gene 
onun metodu ile yayınlamıştır. Nihad Sami : hayranı 
olduğu büyük Şairin sohbetlerini de Yahya Kenıal'le 
Konuşmalar adı ile basılmak üzere toplamıştı, an
cak bu eseri yayınlamağa ömrü yetmedi. " ı "  

Banarlı Yahya Kemal için ayrıca iki de Yahya Kemal 
Enstitüsü mecmuası çıkarmıştır. 

5) Dil çalışmalan: Türkçenin sırları : 
Hakiki bir Türkçe aşıkı olan Banarlı dilimizi en ıyı 
bilenlerden ve en güzel kullananlardandı. Banarlı'ya 
göre : Dil bir milletin temel bağı ve temel varlığıdır. 
Milletin bir milli kültüre sahih olub gelişmesi ve şah
siyet kazanması için sağlam bir dile ihtiyacı vardır. 
Ferdleri birbirine bağlayan toplumu millet yapan 
en mühim unsur dil'dir. Dili iyi öğrenmek, geliştirmek 
korumak hatta öğretmek her Türk münevverinin 
milli vazifesidir. 

İşte bu görüşlerle dil araştırmalarına girişen Ba
narlı, Türkçenin ;  bilhassa İslamiyetten sonra Anadolu' 
ya yerleşib Balkan'lara uzanan Türk'lerin dilindeki ge
lişmesini tesbit ederek, onun nasıl güzel sesli bir İmpa
ratorluk dili haline geldiğini muhtelif makaleler halin
de yazıb ortaya koymuştur. Bundan başka dilimizin 
bilhassa son 35-40 sene içinde geçirdiği buhrana ve 
hele yakın yıllarda dile karşı girişilen ihanete parmak 
basmış, bu hatalı ve metodsuz tutum için mücadele 
etmiştir. Banarlı Türk dilini Yahya Kemal'in Bu 
dil ağzımda annemin sütüdür mısra'ıdaki samimi 
heyecanla seviyor her kelimenin ziyan oluşu bir sev
gilinin ölümü kadar onun yaralıyordu. İşte o bütün 
bu dil hakkındaki düşünce ve duygularını, makaleler, 
halinde mütemadiyen yazmış, derslerinde konferans
larında devamlı olarak işlemiştir. Sonradan bu ma
kalelerden ancak 43 tanesini bir araya getirerek Türk
çenin Sırlan "2" isimli bir kitabta toplamıştır, Banar
lı'nın bu mevzudaki yazıları toplanırsa bunun gibi da
ha üç cild kitab meydana gelir. 

Edebiyata dair yazılarının bir kısmı da ölü
münden sonra Kubbealtı Akademisi tarafından 
6. Şür ve Edebiyat Sohbetleri isimli bir kitabda 
toplanmıştır. 

Köprülü hoca'nın fiş metodu ile çok dikkatli 
ve sabırlı bir araştırmacı vasıflarıyla çalışan Banarlı 
yarının gençlerine doğru yolu gösteren Türk kültürüne 
faydalı olacak kıymetli eserler bırakmıştır. 

Bu netriyat için bak: Kitabımız Yahya Ke
mal bölümü. 

' Bak: Kubbealtı Akademi Dergisi 
Sayı: 4 

Yıl: 3 
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Roman, şiir, tiyatro, hikaye, makale fıkra deneme 
gibi edebiyatın her türünde eser vermiş olan Banarlı'nın 
muhakkak ki en mühim sıfatı titiz bir edebiyat tarihçisi 
ve ideal bir HOCA oluşudur. 

Cenaze Merasiminde 
ı s . s .  1 974 

Şiirlerinden Örnekler : 

BAHI' 

Gün olur bir olmaz hayale dalar, 
Bir soluk benimçün üzül, isterim. 
Gönlümü ölümün eli kurcalar, 
Baht olup, alnıma yazıl, isterim. 

Bir bahar dumanı bir tütsü gibi, 
Kıvrılıp akan bir ince su gibi, 
Bir alev rengi saç örgüsü gibi, 
Büküle büküle çözül, İsterim. 

Gün olur benimsin diyebilirim 
Sana yanbakılsa ben irkilirim, 
Bir bozkurt gözüyle kor kesilirim, 
Pençemde kıvranıp ezil, isterim. 

Gün olur, acımaz içimde yaran, 
İsterim her gözde, her gönülde yan, 
Sevgisi bir yurdun bağrını saran 
Bir bayrak nazıyla süzül, isterim . .  

AYŞE'YE 

Nasıl gün batarken yanarda sular 
Bir lale taşır her saz Ayşeciğim, 
Sazlarda o narin bükülüşün var, 
Sularda o titrek naz Ayşeciğim. 

Renginden çerağlar yakar sular var, 
Pınarda şimşekler çakar sular var, 
Benim de içimde akar sular var, 
Seninle her mevsim yaz Ayşeciğim. 

Melil melil bakma, tasan tasamdır, 
Kız seni solduran bilmem ne gamdır? 
Gün günden yorgunsun bak ka;: akşamdır, 
Göğsünün lalesi az Ayşeciğim. 

Yorulsun gözlerim seni gözlerken, 
Gezdiğin yollardan silinme erken, 

Sensizlik içimi yaksın giderken, 
Bu ne hoş ne derin haz Ayşeciğim. 

Nasıl gün batarken yanarda sular, 
Laleler açarda pınarda sular, 
İçimde acınla kanarda sular 
Bin lale yakar bin saz Ayşeciğim. 

YOL VERİN DA<iLAR 

Bu yıl çebkeninde bir kızıl gül var, 
O gülü göğsünd:!n çalverin dağlar, 
Yahud ahınız sa bu boz dumanlar 
Seller gözyaşıyse salveri::ı dağlar .... 

Bu yıl gözlerinde ne dağ ne deniz 
Bir solgun saz beniz bir ipekten iz, 
Gidiyor efeniz, sizin efeniz, 
Siz artık yalnızca kalverin dağlar. 

Dağlar bahçesiydi, yeller öfkesi, 
Bir dağdan bir dağa koşardı sesi 
Ne oldu Bozdağ'ın yaman efesi, 
Kır attan bir duyum alverin dağlar .. 

Olur mu bir tutam saç tutub sarsın 
O tunçtan efeyi dağdan koparsın, 
Ya bir engel olun koymayın varsın, 
Ya bir gazal gibi solverin dağlar 

Yoluna ipekten yol serecekler, 
Bir suna alımlı kız verecekler, 
Bu yıl tunc efeyi everecekler, 
Diyorlar çoçeği bol verin dağlar 

Eğninde mor çebken göğsünde çiçek, 
Dağlann ardından güzel se;eçek 
Yol verin ! a dağlar ! efem gaçecek, 
Efem geçecek hey !. Yol verin dağlar ! . ..  
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Kendi el yazısı ile tablolatbrdığı bir tiiri : 

'll�n ofıudum sizi ? 
Si: hi, göshırm�dini:-

1 ·  15ana scıru:lcztferin 
Çaf kcmdığı dczni�i . . •  

']liçin fıih1pfar,11için ? 
�cıngi sahifcznhd 
:111uskataşhrmafıydım ,  
�urôdCl ermek ic1n '?. 

\ 
'hlurada ermeft i�in . .  
'Ve bir güngörmefı için ?: 



i N D E K S * 

Abasıyanık, Said Faik, 1 263 
Abaza Mehmed Paşa, 644, 682 
Abbas Efendi (Kadasker) 7 68) 
Abbas (İran Şahı) 853 
Abbas Kulu ağa 8:8, 829 
Abbasi (devleti) Abbasiler, Abbasi 2 1 6, 5 02, 685,  

960 
Abbasi Devri, 1 30 
Abbasi Halifeliği, 5 65 
Abbaıname (eser) 5 5 6  
Abdal Musa, 298, 398  
Abdi, 4 1 4, 4 7 8, 7 0 1  
Abdi Paıa (Vekayinamesi) 695 
Abidin Da ver,  1 2  64 
Abduh (Mısırlı din adamı) 822 
Abdullah Cevdet 1 1 70 
Abdullah Dede 689, 7 7 0  
Abdullah Han 2 7 8  
Abdullah Efendi 682, 7 4 9  
Abdullah Efendinin Rüyalan 1 2 54 ,  1 2 63 
Abdullah (Şeyhülislam) , 740 
Abdullah (Şeyh) , 1 4 1  
Abdullahe'I Battal, 3 0 1 
Abdullah lbni Abbas, 1 1 O 
Abdullah lbni Amr, 3 0 1  
Abdullahü'I Ensari, 498, 7 5 2 
Abdullahü's Sagır, 944 
Abdurrahim Ef. (Şeyhülislam) , 687 
Abdurrahman Ceberti (Şeyh) , 82 1 
Abdurrahman Efendi, 7 7 9  
Abdurahman ili. 942, 943 
Abdurrahman Adil : 1 0 7 3  
Abdurrahman Sami Paşa, 94 7, 9 7  5 ,  8 1 9  
Abdurrahman paşazade { lbrahim Bey) 1 1 69 
Abdurrahman Şeref Bey, 970, 1 008, 1 02 7 ,  1 073 
Abdurahman (Şair) ,  788 
Abdurrahman'üı Saliı (tezer) , 943 
Abdülaziz (Sultan) : 8 1 8, 8 1 9, 84 1 ,  844, 86 1 ,  862,  

6 5 7 ,  8 7 0, 8 7 1 ,  8 7 4, 8 7 7, 8 7 8, 882, 883, 885,  
887,  888, 903,  869, 965,  9 7 1 ,  999, 1 0 70 

Abdül'baki (Kanuni devri devlet adamı) 5 64, 583 ,  
5 94 

Abdül'baki Fevzi, 1 24 0  
Abdü'l cebber-zade (Mehmed Efendi) 6 6 1  
Abdü'hak Molla, 82 1 ,  925 ,  926 
Abdül'hak Mihrünnisa Hanım 994 
Abdülhak Hamid bak. Tarhan 
Abdü'lhalim Memduh, 7 69, 920, 1 1 70 
Abdü'lhalim Paşa, 1 080 

A 

Abdülhamid 1. Sultan : 748, 7 8 1 , 783,  839,  808, 8 1 0  
Abdülhamid 11. Sultan : 8 1 6, 84 1 ,  8 7 1 ,  877 ,  889, 890, 

89 1 ,  895,  903, 9 1 3 , 9 1 6, 92 1 ,  939, 942, 944,  
946, 948, 956, 957,  9 5 8, 960, 965,  966, 968, 
969, 983, 99 1 ,  996, 998, 1 006, 1 008, 1 o ı ı .  
1 0 1 2, 1 0 1 3, 1 0 1 4, 1 0 1 4, 1 0 1 7, 1 022, 1 02 5 ,  
1 026,  1 02 8, 1 03 1 , 1 032,  1 044, 1 048, 1 054,  
1 068, I O i O ,  1 07 3, 1 09 1 ,  1 099, 1 1 46, 1 224, 
1 2 29, 1 2 34,  1 2 60 

Abdül hayy, 698 
Abdü'lkadir (Yakub Kadri'nin babası) 1 2 0 1  
Abdü'lkadir Geylani (Şeyh) . 1 1 8,  5 2 7  
Abdü'lkadir Meragı (Hoca) ,  8 7 2  
Abdü'lkerim, 2 1 8  
Abdü'lkerim Kuşeyri, 1 1 9 
Abdü'lkerim Sabit 9 7 9  
Abdü'llatif 6 1 5  
Abdü'llatif Paşa 880 

Abdülmecid Han (Sdtan) : 603, 7 42,  809, 8 İ 2, 8 1 3, 
8 1 4, 8 1 5, 8 1 7, 829, 84 1 ,  844, 8 5 2 ,  860, 862, 
8 6 7, 8 7 7, 882, 925, 962,  1 003, 1 004 

Abdülmecid (Sultan) Efendi : 9 2 9  
Abdü'nnafi efendi, 9 5 6  
Abdürrahim bak. (Mirza) ,  6 4 8  
Abdü' rrezzak bak. (Mirza) , 4, 7 4 2  
Abdürrezzak Abdi 1 002 
Abname, 976 
Acaibü'lletaif, 785 

(Eser adı) 
Acaibü'l Mahlukat, 489 
Acaroğlu Türker, 1 039 
Acem Edebiyatı, 880 
Acem tarihi 1 0 6 7  
Acılar, 1 2 3 8  
Açbudan, 3 4  
Açık Hava Mektebi, 1 1 O 7 
Açık bat 968 
Adab-ı tarikat ve kavaid-i hakikat, 7 7 9 
Aclab-ı Z:ürefa, 7 8 9 
Adalar, 7 83,  1 1 8 1 ,  1 2 35  
Adana, 728, 7 3 9, 752 ,  8 7 1 ,  878,  956, 975 ,  998, 

1 1 1 4, 1 1 5 2  
Adamcıl, 1 006 
Adam sende, 1 2 6 2 
A. Daudet, 1 054 
Adem Dede, 70 1 

Not : Kitab isimleri; siyah, terimler italik harfler
le gösterilmiştir, 
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Adem Peygamber, 99, 646,  647 ,  687 ,  688, 7 73, 
1 053 ,  1 22 6, 1 22 7, 1 2 65 

Adıvar Halide Edib (Halide Salih} ,  49, 1 1 1 5 , 1 1 3 2,  
1 1 33 ,  1 1 3 5 ,  1 22 2, 1 225 ,  1 226 ,  1 22 7 , 1 229, 
1 23 0, 1 24 7  

Adil Giray, 908, 909 
Adli, 449,  652, 7 20, 8 1  O 
Adn, 1 0 1  
Adni, 4 1 4, 4 70, 4 7 1 
Adolphe Thiers, 9 5 9  
Adriyatik (Adriyatik sahilleri) , 689, 1 0 76,  1 1 22  
Aenis, 4 
Aetyüs, 2 3  
Afak-ı Irak, 1 044  
Afgan (Afganistan } ,  2 1 6, 5 1 6, 822 ,  9 2 7, 93 1 ,  

94 1 ,  950  
Afşani bak. Şeyh Cemaleddin, 1 084 
Afife Anjelik, 923 
Afife Sultan, 653,  703, 990 
Afrasiyab, 9 
Afrika ( ŞimaH) , 3 4 9 
Afrika (Atlantik sahilleri ) ,  1 3 5 
Afrika, 5 62, i l  2 3  
Afıar, 289, 7 3 8  
Afyon (Afyon karahisar} ,  880, 1 1 5 6  
Agah Efendi, 8 2 5 ,  826, 8 2 7 ,  860,  8 7 0, 883,  1 007,  

1 2 6 6  
Agah Kemal (Yahya Kemal'in ilk adı} , 1 1 7 2  
Agavni Kegokyan, 1 003 
Agehi, 546, 5 7 7 ,  6 1 8, 8 2 8  
Ago patanın habratı, 1 206, 1 20 7  
Agob Vartovyan, 1 004 
Agrippa d'Aubigne, 1 034  
Ağaç Kaaideai, 1 23 9  
Ağaç Mecmuası, 1 2  5 6 
Agamemnun, 2,4 
Ağaoğlu Ahmed, 1 089,  1 1  00,  1 1 1  O 
Ağazade 666  
Ağra, 642 ,  648  
Ağn, 7 3 0  
Ahdi, 5 2 9 ,  5 7 4, 5 7 7, 5 78,  5 98,  6 1 7  
Ahdi Tezkeresi, 529,  530 ,  5 7 8, 5 7 9 ,  6 1 7  
Ahırzaman kitabı, 283 
Ahi, 4 1 4, 690 
Ahilik, 2 9 7  
Ahirette bir gün, 1 022,  1 04 8  
Ahirun, 490  
Ahiyatü'l Fidyan, 297  
Ahizade Abdullah Efendi, 6 7 4 
Ahlak-ı Ahmedi, 794 
Ahl&k-ı llani, 7 4 9 
Ahlak-ı Muhsini, 749 
Ahlakü'a - Sultan, 68 1 
Ahlat, 7 2 9, 7 3 0  
Ahmed ( Mevlid yazan} 4 1  O ,  4 8 7  
Ahmed bak. (Mirza Ahmed} ,  6 5 0  
Ahmed Neyhi bak. Mirza, 7 5 0  
Ahmed (Şair Ahmed paşa) , 5 7 3  
Ahmed (Ahdi'nin adı) 6 1  7 
Ahmed ( Edirne feyhi Neşati'nin adı ) ,  666  

A 

Ahmed Sultan (Yavuz'un kardeşi} , 566  
Ahmed (Osmanzade Taib'in adı) ,  749  

İNDEKS 

Ahmed .1. Sultan : 64 1 ,  643, 644,  649, 652, 654, 65 5,  
6 5 6, 657, 659, 660, 68 1 ,  698, 7 02 ,  7 04, 

Ahmed il .  Sultan : 702, 7 1 9, 786  
Ahmed lll . Sultan : 1 4 1 , 6 7 8, 679, 7 3 7, 7 38, 740, 

7 4 1 ,  747 ,  748, 749, 7 5 0, 7 5 1 , 753 ,  754 ,  755 ,  
762 ,  7 66, 780, 7 86, 788, 79 1 ,  798 ,  799, 80 1 ,  
807  

Ahmed (Şair Rasih'in adı}  
Ahmed (Şeyh Galib'in oğlu} ,  7 7 2  
Ahmedabad, 6 1 9 
Ahmed Ağa, 7 1 8  
Ahmed Agah (Yahya Kemal'in adı ) ,  1 1 68, 1 1 72 
Ahmed b. Hanbel, 1 1 1  
Ahmed Bey (Şükiıfe Nihal'in babası} ,  1 22 3  
Ahmed Cevdet Paşa, 1 1 1 , 6 9 2 ,  753 ,  8 1 5, 8 1 9, 

8 1 5, 824,  839, 858 ,  874 ,  924,  95 7 ,  964,  
9 74, 975,  99 1 ,  993 ,  997,  1 007,  1 008, 1 0 1 0, 
1 1 0 1  

Ahmed Celaleddin Paşa, 1 008 
Ahmed Cemil, 1 02 1 ,  1 052 ,  1 053 ,  1 05 6  
Ahmed Çelebi, 663 
Ahmed-i Dai, 3 64, 4 1 4, 454 
Ahmed Dürri, 7 3 7, 7 5 0, 790  
Ahmed Fakih, 3 1 9 
Ahmed Efendi (Serkatib) , 1 0.03 
Ahmed Rıfat (Seyyid ) ,  5 2 7  
Ahmeder Riıfai bak. Rifai (Şeyh} , 1 1 8 
Ahmed Han (Gilan Şah�) . 5 5 6, 609, 6 1 8  

Ahmed Haşim, 1 66, 1 8 1 ,  7 7 8, 9 5 7, 962,  1 09 1 ,  
1 093 ,  1 094, 1 095 ,  1 096,  1 098, 1 1 02,  1 1 07 ,  
1 1 29, 1 1 32 ,  1 1 3 8 ,  1 1 44, 1 1 5 ı .  1 1 63 ,  1 1 64,  
1 1 65,  1 1 66,  1 1 6 7, 1 204, 1 2 1 7 , 1 240, 1 2 53 ,  
1 259 ,  1 2 64 

Ahmed Hatim tiiri ve hayat, 1 262  
Ahmedi, 1 58, 1 97 ,  ,387 ,  4 1 7, 498,  545 ,  5 5 1 .  5 8 6, 

5 89, 607,  6 1 6, 8 5 6, 1 079, 1 2 7 2  
Ahmed Ihsan, 1 O 1 5, 1 025 ,  1 026, 1 058 
Ahmediyye, 476,  488, 602,  796 
Ahmed Kolu, 6 7 7 
Ahmed Lutfi Ef. (Vak'annvis) ,  1 000 
Ahmed Mea'ud, 982 
Ahmed Midhat Efendi, 885,  886, 908, 963, 964, 

965, 9 6 6, 9 6 7, 968,  969, 9 7 0, 97 1 ,  972 ,  
9 7 3 ,  974,  980 ,  982 ,  983 ,  984 ,  988 ,  994, 
1 000, 1 006, 1 007 ,  1 008, 1 009, 1 0 1 0, 1 02 1 ,  
1 02 6, 1 03 7, 1 043,  1 050, 1 05 7, 1 058,  1 056,  
1 058,  1 05 9, 1 060, 1 06 1 ,  1 062,  1 063 ,  1 0 7 7, 
1 1 4 6  

Ahmed Midhat Efendi, 9 7 0, 1 1 09 
Ahmed Münif, 1 2 1 4  
Ahmed Mürşid, 488; 7 3 7, 796  
Ahmed NaEiz,886, 9 1 2  
Ahmed Pata (Şair) , 1 58 ,  1 89, 204, 4 1 4, 439, 450, 

5 6 1 ,  5 74, 586,  593,  623,  65 1 .  706, 745,  799,  
8 5 6, 872 ,  9 1 1 ,  954,  1 1 89 

Ahmed Paşa ( bak. Kaptan-ı derya} , 80 
Ahmed Rasim 736 ,  7 3 7, 794, 965,  969, 9 7 8, 



İNDEKS 

980, 985, I O l o l ,  1 0 1 5, 1 062,  1 063,  1 064, 
1 06 5 ,  1 2 44,  1 058 

Ahmed Resmi Efendi, 793 
Ahmed Resmi, Sefaretnamesi, 9 7 1 
Ahmed Reşid, 1 0 1 1 ,  1 0 1 6, 1 048 ,  1 049,  1 05 8  
Ahmed Rıza, 9 4 8 ,  1 1 70  
Ahmed Saib, 948 
Ahmed Samim, 1 094 
Ahmed Şemseddin Efendi, 584 
Ahmed Şuayib, 1 0 1 5 , ! O D , 1 022,  1 023 
Ahmed Ü Mahmud ( Mesnevi) , 5 7 3 
Ahmed Vasıf Efendi, 787  
Ahmed Vefik Paşa, 647, 698 ,  8 1 5, 858,  86 1 ,  8 7 1 ,  

8 7 4 ,  878 ,  884,  8Q4,  940,  949,  964, 9 7 4 ,  
1 00 0, 1 006,  1 007 ,  1 0 1 0, 1 0 1 7 , 1 066, 1 067 ,  
1 068,  1 069, 1 0 75, 1 07 7, 1 07S,  1 099, 1 1 0 1  

Ahmed Yesevi (Hoca) , 225, 227 ,  2 7 6  
Ahmed Ziya, 1 1 2 0  
Ahreb, Ahrem vezinleri, 1 99 
Ahsitan Menuçehr, 224  
Ahtab Konak, 1 2 5 6 
Ahtal, 1 30 
Ahu. 7 2 3 ,  848, 849,  850,  85 1 .  999  
Ahurdağ; 855  
Ahundi (Ahundof F eth Ali) (bak. Mirza) : 1 004 
Ahval-i Alem-i Cedid, 6 2 1  
Ahval-i Gazavat-ı der Diyar-ı Bosna, 7 40 
Ahz-ı Şar, 968  
Aile ( Mecmua) , 896, 906  
Aime Martin, 9 2 4  
Aka Mehmed, 743  
Akamenid Devri Kitabeleri, 1 3 1  
Akana (Akine) , 1 2 , 33  
Akbaba Mecmuası, 1 1 35 ,  1 1 39 ,  1 1 4 1 ,  1 1 42  
Akademi Mecmuası, 1 235  
Akagündüz, 1 1 3 1 ,  1 1 50, 1 24 1 ,  1 24 2 ,  1 247  
Akansel Mustafa Hakkı, 1 1 45  
Akar Su, 1 2 1 9  
Akçura Yusuf, i l  00,  i l  1 O, 1 1 20 ,  1 22 7 , 1 232  
Akdağ Kahramanları, 1 223  
Akdeniz, 1 3 , 559 ,  560, 570 ,  5 7 1 ,  5 7 6, 582,  64 1 ,  

687 ,  708,  807 
Akdeniz Afrikası, 97 
Akdik Kamil, 1 4 2 ,  538  
Akhaio, 2 ,  8 
Akhilleus, 4 5 
Akhisar, 68 1 
Akı, (Prof. Dr. Niya�i) ,  1 005 ,  1 006 
Akıboz, 34 
Akıle Hanım Sokağı, 1 229, 1 23 0, 1 
Akiil Muhtar, 1 1 00 
Akıl Taciri, 1264 
Akın, 1 2 1 9, 1 24 7  
Akıncı Gündüz, 7 7 O, 9 4  7 
Akıncı Türküleri, 1 2 1 9 
Akından Akına, 1 1 42  
Akif Bey (Enderunlu) , 789  
Akif Bey, 886 ,  898 ,  902 ,  907  
Akif Paşa, 804,  83 1 ,  832 ,  834 ,  836 ,  83 7,  83 8, 

842, 899, 955,  1 1 45 

A 

Akka, 783 ,  885 ,  1 005 
Akka Harbi, 852 
Akkadıoğlu, 495 
Akkoyunlular, 3 49, 4 1 5  
Akmedrese, 3 5 3 
Ak Saçlı Genç Kız, 1 24 3  
Aksak Timur, 2 7 3  

1277 

Aksaray, 7 67,  1 024,  1 060, 1 080, 1 1 03 ,  1 23 5  
Aks-i Sada, 992 
Aksüt Ali Kemali, 698 
Akşam (Gazete) ,  1 1 63 ,  1 206,  1 2 1 2 , 1 2 4 1 ,  1 2 72 
Akşam Güneşi (Roman) , 1 24 1  
Akşehir, 5 7 4, 61:ı2 
Akşemseddin, 4 1 8, 443 ,  506  
Akşemseddinzade Hamdi, 445  
Aktepe (Prof. Dr. Münir) , 6 1 0, 6 1 1 , 696 ,  843  
Akün ( Prof. Dr. Ömer Faruk),  6 1 4, 6 7 9, 68 1 ,  

7 0 1 ,  7 5 3 , 7 68, 783 ,  790, 843 ,  860, 865 ,  866,  
867,  868, 900, 9 1 4, 92 7 ,  933 ,  94 1 ,  942,  
943 ,  947 ,  1 003 

Akyüz (Prof. Dr. Kenan ) ,  5 4 7, 8 6 1 ,  868,  8 7 8, 
9 1 4, 927 ,  933 ,  947 ,  970 ,  

Aladar V. Simonffy, 740  
Alaeddin, 3 1 O 

Alaeddin Ali, 6 7 7 
Alaeddin Keykubad, 288  
Alaeddinin Lambası, 1 3 1  
Alaeddin Sultan Selçüki, 5 1 O 
Alaf ( Fenikede aifenin ilk harfi ) ,  1 3 6  
Alangu (Tahir) , 4 1 3 , 4 3 6  
Alaşehir, 68 1 
Alay Beyliği, 693 
Albert Sorel, 1 1 70,  1 1 7 6  
Albert Vandal, 1 1 7 O 

Aldanmış, 1 089 
Aleksios (Comenos) , 844 
AlemdarMustafa Paşa, 7 48 
Alemdarzadeler, 1 2 68 
Alemgir, 643 
.A.lem-i Misal, 1 23 
Alevi 
Alemnüma, (Sakiname) , 6 7 4  
Aleph (Alfabenin ilk harfi ) ,  1 3  6 
Alexandrin Vezini, 5 1 ,  83 1 
Alexandre Blecque, 825 
Alexandre Duma pere, 1 000 
Alexandre Duma Fils, 906, 968, 1 1 58 
Alexandre Samofyan, 884 
Alexiad (alexiaz) , 844,  846  
Alexius Commennos, 733 ,  844  
Alevi (Alevilik) 522 ,  5 2 9, 7 1 4 , 7 7 3  
Alfa (Alfabenin ilk harfi) ,  1 3 6 
Alfieri, 3 
Alfred Musse, 987  

Ali  ( Hazret-i Ali) , 3 1 , 1 1 0,  3 99, 3 0 1 ,  533 ,  5 4 7, 
5 48, 58 1 ,  594, 623 ,  6 7 8, 702,  7 09, 7 7 3 ,  849,  
880,  900, 938 

Ali (Öksüz Ali) ,  7 0 7  
Ali (Güfti) ,  699 
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Ali (Karafazlı) ,  5 9 7  
Ali Bey ( intibah Romanının kahraman�) . 908 
Ali (Gelibolulu, tarihçi) , 3 93, 5 2 9, 5 7 7, 5 7 8, 598,  

599,  606,  6 0 7 ,  iı 1 2, 6 1 3, 622,  653,  6 5 4, 693, 
7 1 5, 7 3 2, 7 3 5 ,  7 4 9, 1 245,  1 0 78. 

Ali Bey ( Mizancı ) ,  833,  903,  9 9 7, 998,  1 000, 1 004, 
1 00 7  

Ali Efendi Çatalcalı (Ş
.
eyhülislam) , 6 7 7  

Ali (Haydar) , 1 00 5  
Ali Baba, 1 3 1 
Al-i aba Mersiyesi, 2 1 2  
Ali Aziz Efendi, 7 9 4  
Ali bin Hüseyin, 4 9 6 ,  4 1 4  
Ali Eınin Efendi, 4 9 8  
Ali  Emiri Efendi, 2 5 7, 66 1 ,  796, 1 0 69 
Ali Ferruh, 984 
Ali/ (Alfabenin ilk harfi), 1 3 6  
Ali Fatımi, 402 

Ali Fuad, 8 1 8, 8 1 9, 836,  95 6 
Ali Halet, 884 
Ali (Hoca ) ,  522 
Ali Haydar, 1 005 
Ali Kaşi, 4 2 0  
Ali  Kemal, 7 8 5 ,  9 7 0, 9 7 9, 980, 9 8 3 ,  984,  985,  

1 1 3 5 ,  1 2 0 6  
Alkestis, 4 1 3 
Ali Kuıçu, 420, 69 1 
Ali Bey (Miralay) ,  499 
Ali Nusret, 1 O 1 5  
Al-i Osman Tarihi, 9 7 5  
Ali Paıa, 5 79, 5 94, 653,  6 5 4 ,  6 5 6  

Ali Paşa (Sadrazam) ,  8 0 4 ,  8 0 5 ,  8 1 4, 8 1 5, 8 1 6, 8 1 7, 
8 1 8, 824,  826,  84 1 ,  860, 8 7 0, 8 7 1 ,  8 7 4 ,  8 7 5 ,  
8 7 6, 8 7 7, 8 8 2 ,  883,  8 8 4 ,  8 8 8 ,  8 9 5 ,  949,  9 5 5 ,  
9 5 9, 1 068, 1 0 7 4  

Ali Paşa (Damad) ,  1 1 4 6  
Ali Paşa bak. (Kaptan-ı Deryaı) , 8 6  7 

Ali Rıza, 7 3 6 
Ali Rıza Efendi (Ali paşanın babası) ,  8 1 8  
Ali Rıza Bey (Yaprak dökümü'nün kahramanı) , 1 2 1 5  
Ali Ruhi, 1 O 1 O 
Ali Saracoğlu, 8 5 4  
Ali (Seyyid ) ,  2 4 5 ,  6 1 6  

Ali Suavi, 7 9 3 ,  858,  8 6 1 ,  8 7 0, 882, 883,  894, 
964, 1 00 7 ,  1 0 1 0, 1 066, 1 06 7 ,  1 0 7 2 ,  1 0 74, 
1 0 7 7, 1 0 78,  1 0 7 9  

Ali Suavi Sanklı ihtilalci, 1 23 9  
Ali Süha, 1 09 4  
Ali Şevki, 1 1 6 0  

Ali  Şi'r Nevai, 1 9 7 ,  202,  24 1 ,  4 1 4, 424,  5 4 3 ,  5 4 5, 
5 4 6, 5 5 1 ,  5 66, 60 1 ,  6 1 3 , 76 1 ,  7 8 7 ,  8 5 6 ,  1 0 66, 
1 205 

Ali Şi'r Nevai (Mir) , 1 O 1  O 
Ali Tahir, 7 8 3  
Ali Tezkiresi, 5 2 9 
Allaha ısmarladık, 1 2 62 
Allahların Gurubu, 6 
Allahlar Susamıtlardı, 1 05 7 
Allah Yar, 6 4 7  

A 

İNDEKS 

Allegorique: 2 1 5, 533, 548,  598,  675, 745, 7 7 2 ,  
7 75 ,  7 7 7, 7 9 5, 8 3 5 ,  9 4 4  

AZZiteration, 5 4 ,  1 84, 4 0 4 ,  5 3 6, 5 3 7, 5 4 7 ,  594,  
1 20 7  

Almam bet, 2 7 O 
Alman Dağı, 7 0 7  
Alman Edebiyatı, 99 1 
Alman Kayseri, 1 09 9  
Alman Tarih-i Edebiyatı, 1 0 54 
Almanya, 6, 2 3 ,  5 3 9, 69 1 ,  7 93 ,  806, 8 1 1 ,  9 5 6 ,  

1 092,  1 1 5 3  
Al-Muktedi Billah (Abbasi Halifesi4 ,  25 7 
Alnımın Yazısı, 9 9 1 
Alparslan, 2 2 0  
Alparsalan (Ali) , 7 82 
Alpay Gönül, 5 7 3 ,  698 
Alpay Necdet, 7 6 5  
Alperenler, 2 9 5  
Aphonse Daudet, 9 5 0 ,  1 00 1  
Alpler, 2 9 5  
Alpler Devri, 2 2 0 ,  2 9 5  
Alp Dağlanndan, 1 2 02 
Alp-Er-Tunga, 1 1  
Alp-Tiğin, 2 1 6  
Altay, 1 1 3 3  
Altıkarı§ Beberuhi, 7 3 5  
Altınay Ahmed Refik, 1 2 5 ,  6 1  O,  663,  6 9 6, 7 1 1 , 

7 6 5 ,  7 68, 785,  786,  1 2 63 
Altın Han, 1 6 
Altın Kağan, 1 9 
Altınkan, 1 6, 3 2  
Altın Kaya, 1 2 29,  1 2 62 
Altın ltık, 1 1 1 8  
Altınordu, 64 1 
Altıok (Mecmuası) 1 2  7 1  
Alusizade Sermed Muhtar, 1 1 63 ,  1 24 4  
Amani, 5 5 6  
Amapa, 6 8 9  
Amasya, 5 5 9 ,  5 74 ,  6 0 5 ,  6 1 1 ,  8 7 0  
Amcazade Hüseyin Paşa, 694,  696 
Amedee Jaubert, 240 
Amerika, 62 1 ,  686,  7 83, 926,  1 038, 1 083,  1 084, 

1 1 4 7, 1 2 64 
Amid, 5 6 6  
Amr'ibni As, 1 1  O 
Amr'ibni Gülsüm, 1 28, 1 8  7 
Amr-i Leys, 6 7 8, 6 7 9  
Amuderya, 6 4 2  
Amprik nazariyat, 1 1 7 1  
Ana Çimlik Hisarı, 5 1 3 
A. Nadir, 1 0 1 5, 1 0 1 6, 1 0 4 7  
Anadolu, 2, 5 4 5 ,  5 5 1 ,  5 64, 5 66, 5 7 4, 5 7 9, 584,  

60 1 ,  603,  607,  6 1 4, 6 1 5, 6 1 7, 6 1 8, 623,  643,  
648, 6 5 0, 6 5 3 ,  659, 662, 665, 668, 6 7 0, 675,  
683,  689, 6 9 3 ,  694, 7 0 0, 7 0 1 ,  7 1 4, 7 1 5, 7 1 6, 
7 1 9, 722,  7 2 3 ,  7 2 7 ,  728, 7 2 9, 7 3 0, 7 3 3 ,  7 3 4 ,  
7 3 5 ;  7 3 6, 7 3 7, 738,  7 4 3 ,  746,  7 4 4 ,  7 4 7, 7 5 2 ,  
7 5 3 ,  7 5 8, 7 6 1 ,  783,  785,  7 8 7, 7 9 6, 793,  7 8 8 ,  
8 0 2 ,  8 0 4 ,  8 3 0 ,  83 7, 838,  8 3 9, 8 4 4 ,  8 5 0, 8 5 1 ,  
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96 1 ,  962, 982, 988, 990, 998, 999, 1 00 l ,  
1 002, 1 0 1 4, 1 046, 1 066, 1 0 7 7 ,  1 085,  1 092,  
1 1 3 3,  1 1 3 5 ,  1 1 46, 1 1 52,  1 1 54,  1 1 5 5 ,  1 1 5 6, 
1 1 7 1 ,  1 1 7 6, 1 1 82, 1 1 84, 1 1 92, 1 1 94, 1 1 9 8, 
1 2 0 1 ,  1 20 3 ,  1 20 6, 1 2 08, 1 2 09, 1 2 1 3 , 1 2 1 8, 
1 226, 1 2 3 5 ,  1 2 3 6, 1 24 9, 1 2 5 0, 1 2 5 2, 1 2 53 

Anadolu Abdallar, 295 
Anadolu Ahileri, 295 
Anadolu Bacıları, 2 9 5  
Anadolu Beylerbeyliği, 6 0 7  
Anadolu Beylikleri, 22 1 
Anadoluda İslamiyet, 1 2 1 1  
Anadoludan Bir ses, 1 08 5  
Anadolu Gazileri, 295 
Anadolu Hisarı, 6 6 5 ,  91  7 ,  1 008 
Anadolu Kazaskerliği, 5 66 
Anadolu Lehçesi, 5 60 
Anadolu-Osmanlı Türkçesi, 3 4 9, 3 5 5  
Anadolu Selç»kluları, 22 1 
Anadolu Şairleri, 5 6 1  
Anadolu Türkçesi, 3 49, 5 9 6, 60 1 ,  6 1 7, 6 1 9, 1 069 
Anatol France, 1 0 5 7  '"' 

Anayurt, 1 2 1 6 
Andaval Palas, 1 2 64 
And Metin, 7 3 6, 1 005 1 006 
Andre Chenier, 1 1 7 5  
Andromaque, 4 ,  4 8 5  
Anafartalar, 1 1 94 
Anahtar, 1 20 7  
Anamın Kitabı, 1 2 O 5 
Anapaestus, 1 5 2 

Anıl Mualla, 8 6 7  
Anka Beğ, 7 2 9  
Ankara, 5 4 7 ,  648, 66 1 ,  6 6 2 ,  699, 8 2 6 ,  8 5 7 ,  8 6 7 ,  

8 7 5 ,  906,  9 0 0 7 ,  1 0 1 4, 1 0 60, 1 0 79, 1 1 2 1 , 
1 1 24, 1 1 4 5 ,  1 1 4 6, 1 1 54,  1 1 7 9, 1 1 82, 1 2 05,  
1 2 1 3, 1 2 1 6, 1 2 22, 1 232,  1 23 6, 1 24 1 ,  1 2 4 8, 
1 2 5 0, 1 2 56, 1 2 6 0  c 

Ankara Ekspresi, 1 2 6 2 
Ankaralı Aşık Ömer, 1 2 50, 1 2 5 1  
Ankara Muharebesi, 4 1 4  
Ankara Üniver�İtesi, 5 5 8 
Ankaravi lsmail Efendi, 64 1 
Anna Comnena, 7 3 3 ,  7 3 4 ,  844, 846 
Anne Kurt, 24 
Annie Vivanti, 1 0 5 7 ,  1 2 28 
Anjel, 1 06 1  
Anonim Osmanlı Tarihleri, 489 
Anonim Tevarih-i Al-i Osman, 4 1 4, 5 0  l ,  6 0 7  
Antalya, 7 0 1 ,  9 7 1 ,  1 1 1 4, 1 2 0 7 ,  1 2 52 
Antep, 1 1 1 4 
Antere, 1 2 8, 1 8 7 
Antigones, 3 ,, 
Apak Kurgan, 282 
Aphrodite, 2 
Apollon, 5 5 8  
Aprınçur tiğin, 4 7, 54 
Araba Sevdası, 9 7 9, 9 2 3 ,  1 O 1 5  
Arabça Deiil mi Uydu uydu Söyle, 1 2 1 4  
,\rabia Divan (Fuzuli) , 548 

A 

Arab Edebiyatı, 8 69, 880, 9 2 4, 9 6 1 ,  9 7 5  
Arabi, 5 3 4, 5 65,  5 7 1 ,  1 005,  1 07 6, 1 1 0 1  
Arab !rakı, 5 4 4  
Arab Kavimleri, 1 1 00 
Arabkir, 999 
Arab Mehmed Han, 645 
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Arabistan, 1 7, 3 4 9, 6 7 2, 7 1 8, 1 1 1 3 , 1 1 52,  1 1 5 4,  
1 1 9 6  

Arab Tarihi, 1 06 7  
Aral, 2 1 8, 6 4 2  
Araisü'l Kuran, 1 0 66 
Araisü'l Mecalis, 1 1 4 
Aras Nezihe, 1 2 6 6  
Arat Prof. D r. Reşid Rahmeti, 2 4 0  
Arcan Galib, 1 24 4  
Arec Mustafa Efendi, 6 8 3  
Argos, 2 
Argu, 2 1 7  
Arınçor Tigin, 2 6 7  
Arif, 7 4 3 ,  7 4 9 ,  7 8 2  
Arif Ağa, 1 2 6 8  
Arif Ali, 3 0 2 ,  440, 5 1 3  
Arif Hikmet ( Hersekli) , 6 68, 804, 832,  8 3 5 ,  839,  

842, 869,  9 73,  9 74, 975,  1 1 63,  1 2 45 
Aristo, 1 03 ,  943 
Arolat Hasan Ali Mümtaz, 1 1 3 1 ,  1 1 3 5 ,  1 1 4 3 ,  1 1 5 0  
Arseven Celal Esa'ad, 1 2 65 
Arslan Han, 2 1 8  
Arslan Avcıları, 1 006 
Arslan Baba, 2 7 6 
Artemel Talat, 1 2  j 5 
Artistik Nesir, 438,  1 1 5 1 ,  1 1 66, 1 20 I ,  1 2 02, 1 2 25,  

1 2 4 0, 1 2 4 1  
Artuk Bey, 2 8  7 
Aruz tlmi, . 1 5 3 
Aruz Vezni, 5 1 ,  1 5 1 ,  1 5 3,  544,  624,  7 1 6, 946,  

1 020,  i 08 5 ,  1 1 07,  1 1 3 3 ,  1 1 3 7, 1 1 5 8, 1 1 7 6  
Aruz-ı Arabi, 962 
Aruz-ı Farisi, 962 
Aruz Risafosi, 5 1 9, 52 1 
Aruz'un Söylettikleri, 1 8 1  
Arz-ı Hal, 8 7 4 ,  8 7 8  
Arziler, 9 3 9, 945 
Arzu ile Kanber, 7 3 1 ,  999 
Asaf Ha1et Çelebi, 696, 7 7 9  
Asafname-i Lütfü Paşa, 5 6 5, 6 0 6, 607,  608 
Asakir-i lslam, 7 09 
Asakir-i Milliyye, 888 
Asar-ı Celal, 1 02 0  
Asar-ı lslamiyye ve Milliyye Encümeni, 1 0 79,  1 1 2 1  
Asar-ı Müfide Kütübhanesi, 9 7 4  
Ascedi, 9 
Asena, 24,  3 3  
Aııhab-ı Kehfimiz, 1 1 0 7  
Asençe, 24 
Asım (Şair) , 7 5 5 ,  823,  899 
Asım (Sefahattaki Hocanın Oğlu) , 1 1 6 0  
Aııım (Safahat'ın 6. cildi) , 1 1 6 O 
Asım Divanı, 7 8 5  
Aaır Gazetesi, 1 O Ş 4  
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Ali (Karafazlı) ,  5 9 7  
Ali Bey {intibah Romanının kahraman�) , 908 
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A l i  Efendi Çatalcalı (Ş.eyhülislam) , 6 7 7  
Ali (Haydar) , 1 005 
Ali Baba, 1 3 1 
Al-i aba Mersiyesi, 2 1 2  
Ali Aziz Efendi, 794  
Ali  bin Hüseyin, 496,  4 1 4  
Ali Eınin Efendi, 498 
Ali  Emiri Efendi, 2 5 7, 66 1 ,  796, 1 069 
Ali Ferruh, 984 
Alil (Alfabenin ilk harfi), 1 3  6 
Ali Fatımi, 402 

Ali  Fuad, 8 1 8, 8 1 9, 836, 95 6 
Ali Halet, 884 
Ali (Hoca ) ,  5 2 2  
Ali Haydar, 1 005 
Ali Kaşi, 420 
Ali Kemal, 785,  9 70, 9 7 9, 980, 983,  984, 985,  

1 1 3 5 ,  1 20 6  
Alkestiı, 4 1 3 
Ali Kuşçu, 4 2 0, 69 1 
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Ali Nusret, 1 O 1 5  
Al-i Osman Tarihi, 9 7 5  
Ali Paşa, 5 79, 5 94, 6 5 3 ,  654, 656  

Ali Paşa (Sadrazam) ,  804,  805 ,  8 1 4, 8 1 5, 8 1 6, 8 1 7, 
8 1 8, 824,  8 2 6, 84 1 ,  860, 8 7 0, 8 7 1 ,  8 7 4 ,  875 ,  
8 7 6, 8 7 7, 882,  883, 884,  888,  895 ,  949,  955,  
959 ,  1 068,  1 0 7 4  

Ali Paşa (Damad ) ,  1 1 4 6  
Ali  Paşa bak. (Kaptan-ı Deryaı) , 86 7 

Ali Rıza, 7 3 6 
Ali Rıza Efendi (Ali paşanın babası) ,  8 1 8  
Ali Rıza Bey (Yaprak dökümü'nün kahramanı) , 1 2 1 5  
Ali Ruhi, 1 O 1 O 
Ali Saracoğlu, 8 5 4  
Ali (Seyyid) , 2 4 5, 6 1 6  

Ali Suavi, 793,  858,  8 6 1 ,  870, 882,  883,  894, 
964, 1 007 ,  1 0 1 0, 1 066, 1 06 7 ,  1 07 2 ,  1 0 74, 
1 0 7 7, 1 0 78 ,  1 0 7 9  

Ali Suavi Sarıklı ihtilalci, 1 23 9  
Ali Süha, 1 09 4  
Ali Şevki, 1 1 60 
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546,  5 5 1 ,  5 6 6, 60 1 ,  6 1 3,  76 1 ,  787 ,  8 5 6, 1 0 66, 
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Ali Şi' r Nevai (Mir) , 1 0 1 0  
Ali Tahir, 783  
Ali Tezkiresi, 5 2 9  
Allaha ısmarladık, 1 2 62 
Allahların Gurubu, 6 
Allahlar Suaamıtlardı, 1 O 5 7 

Allah Yar, 6 4 7  
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Almam bet, 2 7 O 
Alman Dağı, 7 0 7  
Alman Edebiyatı, 99 1 
Alman Kayseri, 1 099 
Alman Tarih·i Edebiyatı, 1 054 
Almanya, 6, 23,  5 3 9, 69 1 ,  793,  806, 8 1 1 ,  956 ,  

1 092,  1 1 53 
Al-Muktedi Billah (Abbasi Halifesi4, 25 7 
Alnımın Yazısı, 9 9 1 
Alparslan, 2 2 0  
Alparsalan (Ali) , 7 8 2  
Alpay Gönül, 5 7 3, 698 
Alpay Necdet, 7 6 5  
Alperenler, 2 9 5  
Aphonse Daudet, 9 5 0 ,  1 00 1  
Alpler, 2 9 5  
Alpler Devri, 2 2 0, 2 9 5  
Alp Dağlarından, 1 2 02 
Alp-Er-Tunga, 1 1  
Alp-Tiğin, 2 1 6  
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Altıkarı§ Beberuhi, 7 3 5 
Altınay Ahmed Refik, 1 25 ,  6 1 0, 663, 696, 7 1 1 , 

765 ,  7 68, 785,  786,  1 2 63 
Altın Han, 1 6 
Altın Kağan, 1 9 
Altınkan, 1 6, 3 2  
Altın Kaya, 1 2 2 9, 1 262 
Altın ltık, 1 1 1 8 
Altınordu, 64 1 
Altıok (Mecmuası) 1 2  7 1  

Alfısizade Sermed Muhtar, 1 1 63,  1 244 
Amani, 5 5 6  
Amapa, 689 
Amasya, 5 59, 5 74,  605,  6 1 1 ,  870 
Amcazade Hüseyin Paşa, 694,  696 
Amedee Jaubert, 2 4 0  

Amerika, 6 2 1 ,  686, 7 8 3 ,  926, 1 038, 1 083, 1 084, 
1 1 4 7, 1 264 

Amid, 5 6 6  
Amr'ibni As, 1 1  O 
Amr'ibni Gülsüm, 1 28,  1 8 7  
Amr-i Leys, 6 7 8, 679  
Amuderya, 642 
Amprik nazariyat, 1 1 7 1  
Ana Çimlik Hisarı, 5 1 3 
A. Nadir, 1 0 1 5, 1 0 1 6, 1 04 7  

Anadolu, 2,  545 ,  5 5 1 ,  5 64 ,  5 66, 5 7 4, 5 7 9, 584,  
60 1 ,  603, 607,  6 1 4, 6 1 5, 6 1 7, 6 1 8, 623,  643, 
648, 6 5 0, 653,  659, 662,  665, 668, 6 7 0, 675 ,  
683,  689 ,  693,  694 ,  70 0, 70 ' ·  7 1 4, 7 1 5, 7 1 6, 
7 1 9, 7 2 2 ,  7 2 3 ,  7 2 7 ,  7 28, 7 2 9, 730, 733,  734 ,  
7 3 5 ;  7 3 6, 73 7, 738,  743,  746, 744, 747 ,  752 ,  
753 ,  7 5 8, 7 6 1 ,  783,  785,  7 8 7 ,  796, 793 ,  788,  
802, 804, 830, 83 7, 838, 839,  844, 8 5 0, 85 1 ,  

854,  855 ,  863, 865, 893,  894, 925,  954,  9 5 7, 
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96 1 ,  962, 982 ,  988, 990, 998, 999, 1 00 ı .  
1 002, 1 0 1 4, 1 04 6, 1 06 6, 1 07 7, 1 085,  1 092, 
1 1 3 3 ,  1 1 3 5 ,  1 1 46,  1 1 5 2 ,  1 1 54 ,  1 1 5 5 ,  1 1 5 6, 
i l  7 1 ,  i l  7 6,  i l  82, 1 1 84, 1 1 92 ,  1 1 94, 1 1 98, 
1 20 1 ,  1 203,  1 206, 1 208, 1 209, 1 2 1 3 , 1 2 1 8, 
1 226 ,  1 23 5 ,  1 236 ,  1 249, 1 25 0, 1 25 2, 1 25 3  

Anadolu Abdallar, 2 9 5  
Anadolu Ahileri, 295  
Anadolu Bacıları, 2 9 5  
Anadolu Beylerbeyliği, 607  
Anadolu Beylikleri, 2 2 1 
Anadoluda İslamiyet, 1 2 1 1  
Anadoludan Bir ses, 1 08 5  
Anadolu Gazileri, 2 9 5  
Anadolu Hisarı, 6 6 5 ,  9 1 7, 1 008 
Anadolu Kazaskerliği, 5 6 6  
Anadolu Lehçesi, 5 6 0  
Anadolu-Osmanlı Türkçesi, 3 49, 3 5 5  
Anadolu Selçukluları, 2 2 1  
Anadolu Şairleri, 5 6 1  
Anadolu Türkçesi, 3 4 9, 5 96, 60 1 ,  6 1 7, 6 1 9, 1 069 
Ana tol F rance, 1 O 5 7 '·" 
Anayurt, 1 2 1 6 
Andaval Palas, 1 2 64 
And Metin, 7 3 6, 1 005 1 00 6  
Andre Chenier, 1 1  7 5 
Andromaque, 4, 4 8 5  
Anafartalar, 1 1 94 
Anahtar, 1 207  
Anamın Kitabı, 1 2 O 5 
Anapaestus, l 5 2 
Anıl Mualla, 8 6 7  
Anka Beğ, 7 2 9  
Ankara, 5 4 7, 6 4 8 ,  6 6 1 ,  662 ,  699, 8 2 6, 8 5 7, 8 6 7 ,  

8 7 5 ,  9 0 6 ,  9 0 0 7 ,  1 0 1 4, 1 060, 1 079, 1 1 2 1 , 
1 1 24,  1 1 4 5,  1 1 4 6, 1 1 5 4,  1 1 7 9, 1 1 82 ,  1 205 ,  
1 2 1 3 , 1 2 1 6, 1 222 ,  1 232 ,  1 23 6, 1 24 1 ,  1 248,  
1 25 0, 1 25 6, 1 26 0  c 

Ankara Ekspresi, 1 2 62 
Ankaralı Aşık Ömer, 1 2 50, 1 2 5 1  
Ankara Muharebesi, 4 1 4  
Ankara Üniver.itesi, 5 5 8  
Ankaravi lsmail Efendi, 64 1 
Anna Comnena, 7 3 3 ,  734 ,  844,  846  
Anne Kurt, 2 4  
Annie Vivanti, 1 05 7 , 1 2 28  
Anjel, 1 06 1  
Anonim Osmanlı Tarihleri, 489 
Anonim Tevarih-i Al-i Osman, 4 1 4, 5 0  l ,  607 
Antalya, 7 0 1 ,  9 7 1 ,  1 1 1 4, 1 2 07,  1 25 2  
Antep, 1 1 1 4 
Antere, 1 28,  1 87 
Antigones, 3 
Apak Kurgan, 2 8 2  
Aphrodite, 2 
Apollon, 5 5 8  
Apnnçur tiğin, 4 7, 5 4  
Araba Sevdası, 9 7 9, 923 ,  1 0 1 5  

,)  

Arabça Değil mi Uydu uydu Söyle, 1 2 1 4  
,\rabia Divan (Fuzuli),  5 4 8  

A 

Arab Edebiyatı, 8 69, 880, 9 2 4, 96 1 ,  9 7 5  
Arabi, 5 3 4, 5 65 ,  5 7 1 ,  1 005 ,  1 076 ,  1 1 0 1  
Arab l rakı, 5 4 4  
Arab Kavimleri, 1 1 0 0  
Arabkir, 999 
Arab Mehmed Han, 6 4 5  
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Arabistan, 1 7, 3 4 9, 672 ,  7 1 8, 1 1 1 3, 1 1 52 ,  1 1 5 4 ,  
1 1 9 6  

Arab Tarihi, 1 06 7 
Aral, 2 1 8, 6 4 2  
Araisü'l Kuran, 1 06 6  
Araisü'l Mecalis, 1 1 4 
Aras Nezihe, 1 26 6  
Arat Prof. Dr. Re,id Rahmeti, 2 4 0  
Arcan Galib, 1 24 4  
Arec Mustafa Efendi, 683  
Argos, 2 
Argu, 2 1 7  
Arınçor Tigin, 2 6 7  
Arif, 743 ,  7 4 9 ,  7 8 2  
Arif Ağa, 1 26 8  
Arif Ali, 302 ,  4 4 0, 5 1 3  
Arif Hikmet (Hersekli) ,  6 68, 804,  8 3 2, 835 ,  839,  

842 ,  8 69, 973 ,  974, 9 7 5 , 1 1 63 ,  1 24 5  
Aristo, 1 03,  94 3 
Arolat Hasan Ali Mümtaz, 1 1 3 1 , 1 1 3 5 ,  1 1 43 ,  1 1 5 0  
Arseven Celal Esa'ad, 1 2 65 
Arslan Han, 2 1 8  
Arslan Avcıları, 1 00 6  
Arslan Baba, 2 7 6 
Artemel Talat, 1 2  j 5  
Artistik Nesir, 4 3 8, 1 1 5 1 ,  1 1 66, 1 20 1 ,  1 202,  1 22 5 ,  

1 240, 1 2 4 1  
Artuk Bey, 2 8 7  
Aruz llmi, 1 5 3 
Aruz Vezni, 5 1 , 1 5 1 , 1 53 ,  544 ,  624 ,  7 1 6, 946,  

1 02 0, 1 085 ,  1 1 07 ,  1 1 3 3 ,  1 1 3 7, 1 1 5 8,  1 1 7 6  
Aruz-ı Arabi, 962  
Aruz-ı Farisi, 962  
Aruz Risafosi, 5 1 9, 5 2 1 
Aruz'un Söylettikleri, 1 8  1 
Arz-ı Hal, 874 ,  8 7 8  
Arziler, 939, 945  
Arzu ile Kanber, 7 3 1 , 999 
Asaf Haiet Çelebi, 696, 7 79 
Asafname-i Lütfü Paşa, 565 ,  606, 607,  608 
Asakir-i lslam, 7 09 
Asakir-i Milliyye, 888 
Asar-ı Celal, 1 020  
Asar-ı lslamiyye ve Milliyye Encümeni, 1 079,  1 1 2 1  
Asar-ı Müfide Kütübhanesi, 9 7 4  
Ascedi, 9 
Asena, 2 4 ,  3 3  
Aııhab-ı Kehfimiz, 1 1 07 
Asençe, 2 4  
Asım (Şair ) ,  7 5 5, 8 2 3 ,  899 
Asım (Sefahattaki Hocanın Oğlu) , 1 1 60 
Asım (Safahat'ın 6. cildi) ,  1 1 60 
Aaım Divanı, 7 8 5 
Asır Gazetesi, 1 OŞ4 
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Asilzadeler, 1 1 0 7  
Askerlik Makalesi, 8 9 2 
A�keroğlu, 1 06 4  
Aslan Hoca Tarhan ('Büyük Emir) , 2 4 3 
Aslı (Kerem ile Aslı'nın kahramanı) ,  729, 7 3 0  
Asri Kerem: 1 1 4 0  
Aslı Hatun, 3 2 0  
Astrahan, 6 4 1 ,  642 ,  6 4 )  
Asuman ile Zeycan, 73 1 ,  999 
Asur, 93 1 ,  940, 944 
Asya, 32,  562,  623,  642 ,  645,  733,  7 3 7, 804, 844,  

894 ,  928 
Asya Arif Nihad, 1 8 1 ,  1 25 9, 1 2 60 
Asya Müzesi, 548 
Asya Şarkıları, 1 25 7 
Asya Tarihi, 5 4 8  
A'şam, 1 29, 1 8 7 
Aşcızade Hüseyin Çelebi, 622  
Aşık (Şair) , 64 1 ,  65 1 ,  704,  709 ,  7 1 0  t 
Aşık Ali, 48 ,  85 1 
Atıki.ne, 1 O 5 6 
Aşık Civan, 802 ,  803 
Aşık Çelebi, 529 ,  5 5 8, 5 7 7, 5 7 8, 5 98, 6 1 6, 622 
Aşık Çelebi Tezkiresi, 4 3 4, 5 29, 5 3 3 ,  5 78, 6 1 6, 

6 1 7, 622  
Aşık Derdli, 85 1 ,  854 ,  1 1 4 7  
Aşık Edebiyatı, 508 ,  623 ,  65 1 ,  6 5 3 ,  704 ,  705 ,  722 ,  

7 2 7, 9 7 7  
Aşık Garib, 73 1 ,  8 4 7  
Aşık Garib, 728, 73 1 ,  853 ,  990, 999 , 
Aşık Halil, 7 04 ,  7 1 2, 8 0 1  
Aşık Hasan, 7 2 5  
Aşık Hayali, 8 5 0  
Aşık Kamil, 799 
Aşık Kerem, 7 2 9, 945  
Aşık Kayserili Hasan Baba, 848  
Aşık Kıymeti, 80 1 
Atıklar Yolunun Yolcuları, 1 1 3 6  
Aşık Mecnun, 803 
Aşık Mehmed, 848  
Aşık Mehmed Çelebi, 1 1 69 
Aşık Mustafa, 723 ,  724 ,  7 3 7, 798  
Aşık Musa, 855  
Aşık Nuri, 799  
Aşık Ömer, 5 5 5,  64 1 ,  65 1 ,  704 ,  7 0 7 ,  708,  7 1 4 , 

74 6, 7 1 8, 7 1 9, 726 ,  7 2 7 ,  80 1 ,  844 ,  1 1 4 5  
Aşık Paşa, 3 80, 482 ,  745 ,  1 066  
Aşık paşazade, 3 8 1 ,  44 1 
Atık paşazade Tarihi, 297 ,  4 1 4, 4 9 8  
Aşık Ravzi, 7 9 8  
Aşık Ruhi, 7 2 3  
Aşık Safvet, · 8 4 8  
Aşık Seyrani, 8 4 8  
Aşık Sururi, 8 4 9  
Aşık Şermi, 8 0 2  
Aşık ve Aşık tarzı, 1 26, 2 1 5, 703 ,  7 04 ,  8 7 1 ,  1 1 4 5 ,  

1 1 4 9, 1 25 9, 1 2 6 1  
Aşık Vartan, 802 ,  803 
Aşiyan (Fik ret' in  evi) , 958 ,  1 02 6, 1 02 7, 1 029 ,  

1 03 1 , 1 035  ; \ ·  

A 

Atiyan, 1 1 08,  1 1 6 7  
Aıiyan Müzesi, 9 9 2  
Aşkabad, 6 4 6  
Atka dair, 1 05 4  
Atk Ahlakı, 1 2 5 6 
Aşkar Devzade, 3 0 2  
Atk B u  imiı, 1 2 3 4  
Aık·ı Memnu, 1 0 1 5 , 1 02 1 , 1 05 1 ,  1 05 4  
Atkın Tarihi, 1 24 2  
Aşki, 4 4 7  
Aşkni.me, 3 96,  784  
Aşil, 3 ,  6 
Aşine, 2 4  
Aşug Edebiyatı, 7 3 7 
Aşug, 803,  804 
Ata, 22 1 ,  4 0 1  
Ata, 9 6 6  
Atabeğ, Atabeğlik, 2 2 1 
Atabegler, 1 05 ,  22 1 
Atabeg Zengi 5 1 O 

Alaergin Zeki Arif, 7 60 
Atai, 4 1 4, 4 2 0, 662 ,  698,  7 6 1  
A ti.i tezkiresi, 6 O 3 
Atak Köse, 865 ,  866  

İNDEKS 

Atala 'Yahud Amerika vahşileri) ,  923 ,  924  
Atalar Sözü, 1 069 
Atasözleri, 264  
Ata Tarihi, 836 ,  805  
Atalay Besim, 2 5 7  
Atatürk, 1 08 5 ,  1 1 4 4 ,  1 1 84 ,  1 2 04, 1 23 7, 1 232 ,  

1 24 7  
Atatürk, 1 1 1 5 
Atatürk'ün bana anlattıkları, 1 24 1  
Atatürkçülük nedir, 1 24 1  
Atatürk ne idi, 1 24 1  
Ataullah Kazım, 1 224  
Ataullah, 674  
Ataullah Efendi-zade Mehmed Şerif Efendi, 8 1 5  
Atay Falih Rıfkı, 1 2 2 7 ,  1 240,  1 24 7,  1 25 4  
Atay Salih Zeki, 1 096, 1 226 ,  1 25 7  
Ateş Ahmed, 48 1 ,  487 ,  5 5 6  
Ateş Böceği (Reşad Nurinin takma P.dı) ,  1 2 1 4  
Ateş Gecesi, 1 2 1 4  
Ateşgede, 9 7 6 
Ateş Mustafa, 4 8 7  
Ateşpare, 92 1 ,  98 1 ,  9 8 4 ,  985 ,  987 ,  989, 1 1 7 5  
Ateşden Damla, 1 1 44 
Ateşden Gömİek, 1 22 7, 1 22 8, 1 230 ,  1 24 7  
Ateş ve Güneş, 1 24 0  
Athena, 2 
Atik Ali Paşa ( yer adı ) ,  66 1 
A. Tietze, 5 7 7 
Atilla, 1 O, 1 1 1 2  
Atilla, 1 24 7  
Atilla ve oğulları, 2 3  
Atina, 795 ,  826,  870 ,  1 08 2 ,  1 08 5 ,  1 1 2 2 ,  1 1 93  
Atlas Minor, 686 
Atlı Lemi: 760 
At Meydanı, S7S ,  600 
At Pazan, 994 



İNDEKS 

Atrabü'l Asar, 769 
Atsız Nihal, 2 2 7, 4 9 9, 605, 6 1 2, 623 ,  7 6 1 ,  768,  

7 70, 1 05 3 ,  1 1 1 9, 1 1 4 5, 1 1 4 9, 1 2 63 
Atsız, 1 1 4 4, 1 1 45 ,  1 2 7 1  
Atsız Mecmua, 1 1 1  9 
Atsız Yağmur, 1 8 1  
Attar, 6 1 8, 6 7 7  
Attar (Şeyh) : 1 9 7 ,  6 7 6, 7 3 3  
Avarlar, 2 7  
Avare ( Molierden tercüme) ,  903 
Avavename, 9 5 5, 998 
Avcı Sultan Mehmed bak. Mehmed (Sultan) ,  670 ,  

786, 7 8 7  
Aveng-i Şuhur, 949, 1 03 7, 1 04 0  
Aveng-i Tesavir, 6 3 3 ,  7 63, 1 03 7 
Avesta, 1 3 1  
AvfL 2 2 5 ,  2 5 8, 6 1 3  
Avni ( Fatih Sultan Mehmed) ,  4 4 5  
Avni Bey, 6 6 8 ,  948, 9 7 6  
Avret Pazarı, 1:1 3 4  
Avrupa, 5 3 7 ,  j62 ,  5 7 1 ,  5 9 4 ,  5 96, 6 1 0, 6 1 1 ,  6 1 2 , 

6 1 7, 6 4 1 ,  644 ,  64.>, 646, 6 4 7 ,  6 7 5 ,  692,  685 ,  
686,  687 ,  689,  723 ,  738, 7 4 0, 7 4 7, 7 5 4, 7 5 6, 
7 66, 7 6 7, 783 ,  784, 7 9 1 ,  793 ,  8 0 0, 804, 805 .  
806,  807 ,  808, 8 1 0, 8 1 1 ,  8 1 2, 8 1 3, 8 1 4, 8 1 6, 
8 1 8, 8 1 9, 820,  822,  823 ,  824 ,  82 7, 8 2 9, 84 3 ,  
85 6, 8 5 7, 8 5 8, 8 5 9, 8 6 1 ,  8 62, 8 6 3 ,  8 6 8 ,  87 1 ,  
873 ,  8 7 4 , 8 7 5 ,  877 ,  878, 879 ,  883 ,  884 ,  
888, 893 ,  894,  903,  904,  905 ,  9 1 3 , 9 1 5 , 
9 1 8, 9 1 9, 925 ,  934 ,  936 ,  950 ,  952 ,  958 ,  
9 5 9, 963 ,  980 ,  990 ,  993 ,  995 ,  996 ,  1 00 3 ,  
1 008, 1 0 1 3, 1 0 1 5 , 1 02 1 ,  1 03 1 ,  1 3 3 ,  1 03 5 ,  
1 040, 1 073 ,  1 1 09,  1 1 3 2, 1 1 46 ,  1 1 5 4, 1 1 6 3 ,  
1 1 6 1 ,  1 202 

Avrupada bir Cevelan, 969 
Avrupada fikir Cereyanları, 1 1 1  O 
Avrupa Edebiyatı, 893 ,  946, 948, 954 ,  9 9 7, 1 O 1 2  
Avrupai Edebiyat, 963 ,  972 ,  974 ,  9 7 7 ,  9 7 8, 986, 

99 1 ,  1 089 
Avrupai Türk Edebiyatı, 555,  66 1 ,  68 1 ,  763,  826 ,  

827 ,  829 ,  832 ,  836 ,  83 7,  844 ,  8 5 7, 8 5 8, 860,  
864 ,  867 ,  869,  8 7 9, 899, 9 1 5, 9 1 6, 925 ,  93 4.ı  
95 1 ,  970, 9 7 3 ,  974, 990, 994,  995, 1 009, 
1 0 1 1 ,  1 0 1 7 , 1 088, 1 1 64,  1 2 1 0  

Avrupa Mektublar, 1 040, 1 043 ,  1 04 4  
Avrupa Seyahatnamesi, 925  
Avşar, 648 
Avşar boyu, 8 5 5  
Avşar illeri, 85  6 
Avur Zavur, 1 24 4  
Avustralya, 940  
Avusturya, 2 3 ,  5 5 9, 644,  645 ,  652 ,  689 ,  693 ,  

7 1 7 , 7 1 9, 7 3 8, 7 3 9, 748 ,  7 66, 7 7 9, 790,  
7 9 1 ,  797,  798, 799, 807 ,  8 1 2 , 8 1 4, 8 1 5 , 
9 1 2, 1 092, 1 099 

Avusturya Seferi, 609 
Ay, 1 8, 2 0  
Ayata, 1 2  
Ayaklı Divan, 7 2 7 
Ayaklı mani, 7 2 1 ,  7 2 2  

A 

/ 

Ayaklı Semai, 7 2 7  
Ayancık, 1 1 03  
Ayas Paşa, 5 29, 5 4 6, 5 5 0, 5 79, 602,  607  
Ayas Paşa Mezarlığı (Kabristanı) , 786, 86 1 
Ayasofya, 5 5 7 ,  600,  7 5 7 ,  8 1 5, 8 1 6  
Ayasofya Camii, 6 1 0, 650, 7 4 7  
Ayasofya Kütübhanesi, 7 8 8  
Ayastafanos, 92 7 ,  1 O 1 3  
Ayata, 1 2  
Ayaz Paşa, 5 29, 648 
Ayazağa (Yeradı ) ,  82 1 
Ayazpaşa (Yer adı ) ,  69 1 
Ayda Adile, 1 23 1 
Aydabir Mecmua, 1 1 3 7 ,  1 1 38 ,  1 1 4 2,  1 1 49 
Aydede (Mecmua) , 1 1 4 2 ,  1 206 
Aydemir, 1 222 ,  1 22 5 
Aydın, 68 1 ,  7 1 9  
Aydıncık, 5 1 2 
Aydınlık Kapı, 1 22 5  
Aydınlı Visali, 62 1 ,  7 4 6, 1 066  
Aydınoğlu Umur Bey, 3 7 7 
Aydınoğulları, 3 5 0, 5 0 2  
Ayel Edib, 1 2 5 9 
Ayetullah Bey, 88 1 ,  882, 9 1  6 
Aygün Güzide Sabri, 1 2 22  
Ayıntabizade Kadı Mehmed Efendi, 83 6 
Ayıntep, 82j ,  824 ,  9 5 6  
Ayin, 6 5 0  
Ayine-i Devran, 1 23 9  
Aykaç Fazıl Ahmed, l ') 9 4 ,  1 097 ,  1 098, 1 2 5 1  
Aykağan, 1 7 , 3 3  
Aykut Sultan, 5 5 6  
Ayni Ayıtablı, 5 5 6  
Ayni Tarihi, 7 5 3 ,  76 1 
Ayn'ül fuyiız, 667  
Ayrı Dünyalar, 1 2 3 6 
Ay Peşinde, 1 7 9, 1 207 ,  1 208, 1 2 4 7  
Ayşe (Nedim'in sevgilisi) ,  75 1 ,  7 5 4  
Ayşenin Doktor·u (roman) , 1 2 1 9  
Aytoldu,2 3 5  
Ayvansaraylı Hafız Hüseyin, 7 1 9, 7 2 O 
Ayvaz, 3 4  
Ayverdi, Ekrem Hakkı, 5 3 6  
Ayverdi Samiha, 1 23 3 ,  1 2 3 5 ,  1 2 3 4  
Ayyar Hamza, 998, 1 005 
Ayyuki, 3 8 6  
Azak, 7 3 8  
Azak Kalesi, 678  
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Azerbeycan, 1 3 , 2 1 7 , 5 1 6, 643 ,  728, 729,  73 1 ,  
7 38 ,  7 4 3 ,  804, 828, 8 2 9, 8 5  1 .  1 004,  1 089,  
1 090, 1 1 00  

Azerbeycan Şairi Nizami, 1 96 
Azerbeycan Türkleri, 5 5 5 
Azeri, 5 4 3 ,  6 1 7 , 647 ,  648,  7 3 7, 743 ,  744 ,  82 1 ,  

894,  935  
Azeri Çelebi, 603  
Azeri Edebiyatı, 1 1 2 6 
Azeri Edebiyatında teceddüd Devri, 1 090  
Azeri lbrahim Çelebi, 602 
Azeri Lehçesi, 560 
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A 
Azeri Türkçesi, 1 9 7, 3 49, 5 45, 54 6, 5 5 5, 5 5 6, 5 6 1 ,  

648, 1 088  
Azeri Türkçesi ( lehçesi) Edebiyatı, 2 1 3, 4 1 4, 

522 ,  6 1 4, 743 ,  1 004  
Azerya, 1 006 
Azim Hoca, 828  
Azmi, 5 6 1  

. . , . . . 

Azmizade Haleti, 1 83, 202,  580, 64 I ,  66 1 ,  668 
Azize (Roman Kahramanı) ,  1 2 28 
Aziz lstanbul, 3 5 1 ,  5 6 5, 1 1 93,  1 1 96 
Aziz Mahmud Hudai (Şeyh ) ,  65 1 ,  6 74 ,  700, 702 
Aziz Efendi, 665,  7 3  7 ,  7 89, 794, 982  il 

- B -

Baba Ali Mest, 5 7 3 
Baba Efendi, 623  
Babai, 2 8 1  
Babailik, 29 1 
Babai isyanı, 288  
Baba !!yas, 2 9 1 
Baba İ lyas İ bni Aliyyül 
Baba ishak, 29 1 ,  3 8 0  
Baba Kaygusuz, 6 1 8 
Babamız Atatürk, 1 2 6  f 
Baba Muhlis, 3 8 0  
Baba Rahim, 7 4 2  
Baba Resulullah, 29 1 
Baba Tahir, 1 05 8  

Horasani, 3 8 0  

) .. ı .. 

! '. 

...•. 

�· 
Babıali, 860,  86 1 ,  8 7 7 ,  882 ,  896, 954. 956, 996,  -

998, 1 0 1 5, 1 063 ,  1 1 94  
Bab-ı Hümayun, 1 4  1 
Babiler ve Nasreddin Şah, 1 04 6 
Babinger ( Pro. Frans) , 3 88, 499  
Babur: 64 6 
Babüri, 5 1 9  
Babüri sarayı, 5 6 1  
Babürlüler Devleti, 9 0  7 
Babürname, 5 1 9, 688 

·'· · · . 

Babür Şah, (Zahirüddin Muhammed) ,  203 ,  4 1 4 , 5 1 5 , 
5 1 6, 5 1 8, 5 64, 6 1 9, 64 1 .  642,  688 

Babür Şah'ın Seccadesi, 1 2  1 4  
Bacayı indir Bacayı Kaldır, 1 262 
Bacıyan-ı Rum, 2 9 7 
Bağ Bozumu, 1 048  
Bağdad, 529 ,  5 3 0, 532 ,  533 ,  5 3 7, 546 ,  5 4 7, ,  549 ,  

5 50, 5 5 1 ,  5 55 ,  5 5 7, 5 6 0, 5 6 1 ,  5 74 ,  5 7 9, 5 8 0, 
5 8 1 ,  582 ,  5 90, 5 99, 6 1 7, 6 1 9, 643 ,  644 ,  652 ,, 
662,  6 7 4, 682,  683,  693,  6 9 7, 700,  702. 706, 
7 1 1 ,  7 1 2 , 7 1 3 , 7 1 9, 7 28, 729, 7 5 0, 758 ,  7 6 1 ,  
766, 783 ,  7 8 7, 843 ,  893,  894, 964,  965 ,  9 66,ı 
967 ,  9 7 6, 1 00 7 .  1 04 4, 1 0 7 1 ,  1 1 63  

Bağdad Köşkü, 650 ,  692  
Bağdadlı Ruhi, 1 73 ,  2 1 2, 670  
Bağdad Savaşı, 7 2 4 ,  728  
Bağlarb.aşı, 1 2  1 5 
Bağrı Yanık Ömer, 1 24 3  
Bahadır Giray,• 6 8 9  
Bahar-ı Daniş, 9 1 1 ,  9 7 1 ,  9 7 7 ,  9 7 8  
Bahar-ı Daniş Mukaddimesi, 8 8 6  
Bahar-ı Efkar, 8 3 5  

Baharistan, 6 1 4 , 6 1 5  
Bahai, 1 94, 5 73 ,  65 1 ,  669, 699 
Bahai Divanı, 665 
Bahar ve Kelebekler, 1 1 0 7  
Bahayi (Şeyhülislam) ,  64 1 ,  6 6 1 ,  665  
Bahçe Mecmuası, 1 1 O7 ,  1 1 6 7 
Bahçe-i Safa-enduz, 84 3 
Bahçekapı ( yer İsmi) ,  9 1  O 

1 Bahçesaray (yer ismi) ,  689 
Bahir, 1 5 5 
Bahr-ı Rerecz, 1 5 5 
Bahr-ı Remel, 1 5 5 
Bahr-i Tavil, 1 5 5,  6 1 8  
Bahriyyc Darü's Sınası, 6 1 9  
Bahriyye Mevlehinanesi, 9 7 6 
Bahti, 6 5 2  
Bahtiyarname, 363  
Bahrü'I Maarif, 622  
Baka Kurgan, 2 8 2  
Bakara Suresi, 9 9  
Bakırgani, 2 8 2  
Bakırgan Kitabı, 282 
Bakırköy, 9 7 1 ,  1 04 1 , 1 24 5  

İNDEKS 

Baki, 1 5 8 ,  1 85 ,  2 1 0 , 5 5 5 ,  5 5 7 , 5 5 8, 5 6 7 ,  568 ,  
5 2 9. 5 3 7 , 5 6 1 ,  5 7 1 ,  5 7 2,  5 7 3,  5 7 4,  5 82,  
583 ,  584 ,  585 ,  5 86 ,  5 87 ,  588, 5 89, 5 90, 
5 9 1 ,  5 92, 593 ,  5 96,  5 9 7 ,  609, 6 1 0, 65 1 ,  
655 ,  662 ,  663 ,  659, 668,  674 ,  7 4 5 ,  7 5 5 ,  
7 60, 7 6 1 ,  853 ,  8 5 6, 8 7 2, 873 ,  899, 924,  
93 3 ,  977 ,  1 1 89 

Baki, 1 1 2 6  
Baki Divanı, 1 42,  5 92, 593 ,  594,  5 9 6  
Baki Mektebi, 5 6 1 ,  596 ,  6 5 1 
Baki Paşa, 6 5 4  
Baksı, 4 2  
Bakü, 5 3 3 ,  5 4 7 , 738, 7 4 3 ,  828, 1 1 09 
Balasagun, 1 5 , 2 1 8, 230 
Balbal, 4 5  
Balıkesir, 5 72 ,  5 7 3 ,  583 ,  7 65  
Balıkesir Muhasebecisi, 12  1 4  
Balım Sultan, 2 9 4  
Balizade Ahmed Efendi, 69 1 
Bal Hasanoğulları, 1 0 7 9  
Balkan, 5 7 7, 690, 7 1 4, 805 ,  806, 807 ,  809, 894,  

969, 1 0 1 4, 1 039,  1 072 ,  1 1 03 ,  1 1 05 ,  1 1 5 5  
Balkan Harbi, 938,  945 ,  9 5 7 ,  994,  1 0 1 4 , 1 045 ,  

1 09 1 ,  1 092, 1 1 1 3 , 1 1 1 4 . 1 2 1 8, 1 2 3 2  
Balkanlar, 1 7 , 4 88, 562 ,  5 96, 6 1 5 , 6 5 0, 65 1 ,  69 1 ,  

694,  7 0 1 ,  7 3 7 ,  7 4 4  7 4 6, 7 4 7 ,  7 73 ,  830 ,  
839,  8 5 0, 863 ,  893,  962,  1 0 1 1 .  1 092,  1 1 1 3 , 
1 1 5 3 ,  1 1 5 6, 1 1 68, 1 1 84  

Balkan milletleri, 1 099 
Balkan Savaşı, 1 099, 1 1 04,  1 1 0 5, 1 1 09, 1 2 1 6  
Balkan Yarımadası. 349,  804  
Balmumcu, 1 085 
Baltacı Mehmed Paşa, 6 7 0, 678, 7 3 8, 794 ,  798 
Baltacıoğlu İsmail Hakka Bey, 1 2 32 ,  1 2 64 
Balzac, 1 O 5 2 
Bamsı byerek Hikayesi, 4 0 4  
Ban arlı Ilgaz, 1 2 7 3 
Banarlı Nihad Sami ( Emin Bayrakdaroğlu, Somyar

kın) ,  2 1  o, 5 3 2 , 5 .�3 .  66 1 ,  667 ,  67 8, 706, 7 0 7, 



İNDEKS 

7 08, 709, 7 1 1 , 7 1 2, 7 1 3, 723, 765, 800, 8 1 6, 
830, 849, 8 5 0, 887,  894, 9 1 4, 942,  845,  989,  
1 0 1 8, 1 0 1 9, 1 035 ,  1 1 1 5, 1 1 68, 1 1 7 0, 1 1 74 ,  
1 1 7 5,  1 1 7 6, 1 1 93 ,  1 1 89, 1 1 92, 1 268, 1 269, 
1 2 70, 1 2 7 1 , 1 2 72,  1 2 73 ,  1 2 74 

Banet Suad Kasidesi ( bak. Kaside-i Burde) ,  1 29 
Biı.net Suad 1ahmisi, 7 79, 7 8 0  
Bang (Prf. W) , 4 7  
Banu, 907  
Barak Baba, 329  
Barbaros Hayreddin Paşa, 5 1 6, 5 7 6, 5 59, 6 1 9  68 7,ı 

800 
Barbat, 40 
Barika-i Zafer, 9 04 
Barkan, 2 0  
Barkan Prof Dr. Ömer Lutfu, 5 1 6  
Barmaklığ Çosun biliğ, 20  
Baronn de Staff, l 0 8 1  
Barthold (prf. W ) ,  l 03,  299,  2 1 8, 4 1 3 , 686, 690, 

1 1 22 ,  1 1 28  
Basarabya, 798  
Basat, 4 1 3  
Basit (Iran aruzun un kısımlarından), l 5 6 
Basiret (Gazetesi) , 965  
Basitname, 622  
Basra, 5 29, 62 1 ,  964 ,  l 044  
Basra Körfezi, 2 2 1 ,  5 1 6, 582 ,  594 
Başar Şukufe Nihal, 1 1 3 1 ,  l 1 50, 1 222,  1 22 3  
Başkurd Cevad Fehmi, 1 263,  1 2 64 
Başkurd Türkleri, 4 1 3 , 488  
Batını Veren İhtilalci Ali Suavi, l 2 4 l 
Batak Ese, 865 ,  8 6 6  
Bataklık Çiçeği, 1 244  
Batarya ile Atef, 929,  l 046  
Batı Avrupa, 9 3 0  
Batı Edebiyatı, 7 4 7, 9 1 5 , 925 ,  9 3 0, 9 4 5 ,  995 ,  1 0 1 2, 

1 02 2  
Batı Hun Devleti, 2 3  
Batı Karahanlılar, 2 1 8  
Batıl Oruç (Kıssahan) , 5 7 8 
Batlamyus, l 03 ,  9 4 3  
Battal Gazi, 287 ,  3 0 1 ,  3 9 9  
Battal Gazi Destanı, 9 9 9 ,  1 1 7 4  
Battalname, 3 0 1 ,  4 0 6, 4 9 7  
Batum, 1 008  
Baudlaire, 1 02 0, 1 05 2, 1 2 1 8  
Bavyera, 6 
Bayat, 289,  5 3 0, 5 3 1 ,  
Bayezid 1. (Sultan Yıldırım) : 2 7 5, 387 ,  607 ,  1 1 80  
i l .  Bayezid ( 1 1 .  Sultan ) : 2 05,  4 1 4, 548, 5 64, 566 ,  

5 74, 605 ,  606 ,  607 ,  6 1 0, 678, 798, 1 23 5  
Bayburd, 85 1 ,  8 5 2 ,  1 248 
Bayburdlu Zihni, 8 3  l ,  85 1 ,  852 ,  1 1 4 7 
Bayburdlu Zihni, 8 5 2  
Baycu, 308  
Bayeziddiyye (Topluluk) , 1 1 7 
Bayezid Bistami, 1 l 7 
Bayındır Han, 289 
Bayındırıyye Devleti, 406  
Baykal Bekir Sıdkı, 768  

B 

Baykara, Sultan Hüseyin : 3 74, 4 1 4, 4 2 3 ,  6 1 3  
Baykut, l l 3 6 
Bayrak, l 2 4 1 
Bayramiyye, Bayramiyye tarikati, 699, 7 00 
Bayramilik, 504  
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Bayrı Mehmed Halid, 6 1 7, 765 ,  7 69, 1 05 0, 1 1 5 0, 
1 205  

Bayram Paşa, 654 ,  655  
Bayramzade Zekeriyya (Şeyhülislam) : 66 
Baysun Cavid, 6 1  l ,  672,  689,  690,  692,  698, 

795, 8 1 8  
Bebek, 82  l ,  925 ,  926, 958 ,  994, 1 1 5 8, 1 1 60 ,  

1 23 0, 1 234 ,  
Beberuhi, 734  
Beç, 693  
Bedahşan, 5 6 8  
Bedayiü'l-as&r, 6 0 3  
Bedayiü'l-Vaaat, 4 2 8  
Bedi' v e  Beyan, 1 1 4  
Bedir (Mecmua ) ,  965 ,  969 
Bedr Gazası, 6 7 3  
Bedr Gazileri, l l 6 
Bedrifam Hanım, 1 22 5  
Beğdili ( boyu) , 289  
Beğiloğlu Emren Hikayesi, 4 1 O 
Beğlerbeyi, 606 
Beğlikçilik, 667  
Beğtiğin, 44 ,  4 8 1 
Behçet Molla, 8 l 5 
Behçetü'I Tevarih, 3 9 5, 5 l 2 
Behçet Bey, 1 1 3 3  
Behire, 1 228  
Behlül, 1 05 3  
Behram, 6 7 8  
Bek<i, Billıih, 1 25 
Beka-yı Ruh, 996  
Bekar meni (Şair Hayali'nin mahlası) . 5 74 
Beken prof. Süheyl, 547 ,  8 6 7  
Bekir Ağa, 8 7 8  
Bekir Paşa, 9 7 '.J  
Bek Murad, 2 i 3 
Bektaşi, 5 3 (1, 5 3 2 ,  5 5 5 ,  624, 7 1 4, 794, 853 ,  998 
Bektaşilik, 1 1 8,  82 1 
Bektaş (Hacı Bektaş Veli) ,  2 9 5  
Bektaşi Tarikati, 8 5 4  
Bektaşi tekkesi, 802  
Betaşi Velayetnamesi, 3 l 9 
Belagat·ı Osmaniyye, 924,  9 6 1 ,. 962 ,  9 7 4  
Belagatname, 5 0 2  
Belayi, 4 5 3  
Belde (Belde Yahud Divaneliklerim ) ,  9 2 7 ,  934,  935 ,  

996  
Belgrad, 6 1 5 , 707 ,  7 1 3 , 7 68,  794 ,  927 ,  1 1 74 ,  
Belgrad Ormanı, 88 1 
Belgrad Muahedesi, 798 
Belgrad Muhasarası, 4 7 1  
Belh, 3 08, 742  
Beliğ, 4 8 1 ,  5 7 0, 603,  7 5 3  
Belleten, l l 2 6 
Belücistan (Blücistan) ,  6 1 9  
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Bend (Bend Beyti), 5 4 7, 5 80, 584, 582 ,  584 ,  5 94, 
595, 8 7 3 ,  937 ,  987 

Ben Deli miyim, 1 O 6 2 
Bender, 798 
Bender Destanı, 799 
Benderli Remzi, 8 5 1 
Beng ü Bade, 5 48, 5 72 
Beng Ü Cağır, 4 i2 
Beni Amir, 1 3 0 
Beni Umayya, 5 5 1 
Benice Edhem İzzet, 1 26 2  
Benli Ali, 7 04, 7 1 2, 8 0 0  
Benli Hasan, 4 7 8 
Ben ve Ötesi, 1 2 5 6 
Berbername, 6 7 8, 6 7 9 
Beranger, 1 03 4  
Berenice, 9 3 6 
Berger Dr. Nihad Reşad, 1 1 70, 1 24 1 
Bereket-zade İsmail Hakkı, 885  
Berke Fakih, 3 6 1 
Berlin, 606,  794 ,  9 2 7 ,  954 ,  996, 1 1 5 4 ,  1 1 6 0  
Beri i n  Hatıraları, 1 1 5 9 
Bedreddin Kavvami, 3 5 7 
Berlin muahedesi, 9 0 1 
Bernardin de Seint-Pierre, 1 000 
Bernard Leib, 8 4 6  
Bertrand, 1 02 0  
Besa, 1 0 77  
Besalet-i Osmaniyye v e  Hayat-i insaniye: 900 
Besim Ömer Paşa, 1 O 1 5  
Beş balık, 2 8 
Beş Hafta Balonla Seyahat, 1 O 1 5 
Beş Hececiler, 1 1 3 1 
Beşik, 1 1 42 
Beşiktaş, 754 ,  574 ,  9 7 6, 1 0 73 ,  1 083,  1 23 4  
Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi, 1 000 
Beşiktaşlı Gedai, 8 5 1 ,  8 5 3  
Betinci Sefahat, 1 1 6 0  
Beşir (Roman Kahramanı} ,  1 05 3  
Beşir Fuad, 9e8, 1 02 2 ,  1 02 3  
Betir Fuad, 1 02 3  
Beş Şehir, 1 2 5 4  
Beth, 1 3 6 
Be-Tarz-ı Kudema, 1 24 0  
Beyan-ı Aşk, 920  
Beyan bak. (Bedi' Beyan), 1 1 4 
Beyimi, 5 7 3 
Beyatlı Reşad, 1 1 68 ,  1 1 69 

· ı  \ 

Beyatlı Yahya Kemal, 1 7 7, 2 1 0, 565 ,  5 6 7, 5 7 1 ,  590, 
5 96, 597 ,  6 5 0, 66 1 ,  665 ,  667 ,  673 ,  685 ,  
7 58, 7 60, 763 ,  7 66, 830,  833 ,  8 5 7, 895 ,  
896,  9 1 7, 9 1 8, 923,  93 1 ,  9 3 6, 939, 948, 
949, 9 5 7, 9 5 9, 962,  973, 974,  9 7 6, 983, 
984, 989, 992,  997,  1 008, 1 0 1 0, 1 040, 1 086, 
1 09 1 ,  1 1 1 3 , 1 1 1 5 , 1 1 25 ,  1 1 29,  1 1 30, 
1 1 3 1 ,  1 1 3 2 ,  1 1 3 7, 1 1 3 8, 1 1 43 ,  1 1 44,  1 1 5 1 , 
1 1 5 6, 1 1 6 7, 1 1 68, 1 1 69, 1 1 7 0, 1 1 7 1 , 1 1 73 ,  
1 1 74,  1 1 7 5 ,  1 1 7 6, 1 1 7 7, 1 1 78, 1 1 79, 1 1 80, 
1 1 8 1 ,  1 1 83 ,  1 1 84,  1 1 8 5 ,  1 1 86, 1 1 8 7, 1 1 88, 
1 1 89, 1 1 90, 1 1 9 1 ,  1 1 92 ,  1 1 93 ,  1 1 94, 1 1 95 ,  

B 

1 1 96, 1 1 9 7, 1 1 98, 1 1 99, 1 20 1 ,  1 2 1 3, 1 2 1 7, 
1 2 1 8, 1 23 4 ,  1 24 5 ,  1 25 0 ,  1 25 3 ,  1 259 ,  1 2 6 1 ,  
1 2 7 1 ,  1 2 72 ,  1 2 7 3  

Beyaz (müntehibat Mec.) , 648 
Beyaz Kahraman (piyes) , 1 24 2  
Beyaz Lale, 1 1 0 5 ,  1 1 07  
Beyaz Selvi, 1 2 2 5 
Beyazıt ( semt adı ) ,  94 1 ,  1 000, 1 205 ,  1 23 5  
Beyazıd Camii, 4 1 9, 5 5 7, 5 73 ,  5 8 3 ,  5 94, 8 1 8, 868 
Beyazıd Rüşdiyesi, 880,  9 1  6 
Beyazıd Umumi Kütübhanesi, 6 1 8, 696, 7 85 ,  97 5 
Beyazıd-ı Veli ( bak. 111. Bayezid) ,  4 4 8  
Beyhan Sultan, 7 7 1 ,  7 7 3 ,  7 7 4  
Beylerbeyi (Beğlerbeyi) ,  600, 693,  696, 7 00, 708 
Beylerbeyi ( semt ) ,  769,  1 1 3 7, 1 1 4 1  
Beylerbeylik, 64 5 
Beyoğlu (semt adı } ,  86 1 ,  88 1 ,  1 003,  1 004,  1 060, 

1 064, 1 097 ,  1 23 5 ,  1 25 1  
Beyoğlu (saz şairi) ,  85 1 ,  8 5 5  
Beyoğlu Me:aarlığı, 663 
Beyrut, 928 ,  936 ,  93 7 
Beyşehir (Eşrefoğlu camii) , 3 5 3  
Beytü'l Gazel, 1 9 1 ,  545 ,  835 ,  1 1 89 
Beytü'I Harab, 853 
Beytü'l Hikme, 1 04,  249 
Beytü'l Ka.sid 1 89 
Beyza, 742  
Bezzaz Hacı Süleyman Ağa, 964  
Bıyıklı Mehmed Paşa, 5 6 6  
Bianchi, 8 1 5 
Bibliotheque Nationale, 5 7 2, 6 1 4, 686  
Biçare, 1 005 
Bihruz Bey (Roman kahramanı} ,  923  
Bihter (Roman kahramanı) ,  1 05 2 ,  1 05 3  
Bilecik, 8 5 4 ,  1 20 6  
Bilgegil (Prof. M .  Kaya} ,  1 80, 8 6 8 ,  8 78, 8 8 7 ,  9 1 0, 

9 1 4, 932,  938,  940, 947 ,  1 02 0, 1 02 5 .  1 029 
Bilge Kağan, 34 ,  2 1 4, 2 1 6, 1 06 6  
Bilgi Derneği, 1 1 2 1 
Bilgi Mecmuası, 1 1 2 1 ,  1 1 2  6 
Bilgin Recai, 1 264  
Billur Kalb, 1 062 
Bina, 1 04 7  
Binark İsmet, 1 23 2  
Binbaşı Ömer Şevki Bey, 1 1 03 
Binbir buse, 1 05 6  
Binbir Gece Hikayeleri, 1 3  1 
Binbir Gün Hikayeleri, 9 1 9  
Binboğa dağları, 8 5 5  
Binnaz, 1 1 4 2 
Bir Acı Hikaye, 1 O 5 5 
Bir Adam Yaratmak, 1 2 5 6 
Bir Ad Bulamadım, 1 25 9  
Bir Akşamdı, 1 24 2  
Bir Atkın Tarihi, 1 05 6  
Bir Avuç Saçma, 1 206, 1 207, 1 23 6  
Bir Azizlik, 1 2 4 3 
Bir Çiçek iki Böcek, 1 096 
Bir Demetde Beş Çiçek, 1 2 1 9 
Bir Dolaptır Dönüyor, 1 1 3 6  
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Bir Dünyadan Bir Dünyaya, 1 2 3 3 ,  1 2 3 5  

Birecik, 796  
Bir Facia: 1 2 4 3  
Bir Gece Faciası: 1 2 1 4 
Bir Gemi Yelken Açtı: 1 1 4 3 
Bir Güzelliğin Hikayesi: 1 2 7 1 
Bir Hatıra: 1 00 1  
Bir hikaye-i Sevda: 1 05 4  
Bir içim Su: 1 2 0 7  
Birinci Cihan Savaşı : ( ! . Dünya Harbi) ,  805 ,  9 3 9 ,  

99 1 ,  1 0 1 4, 1 04 5 ,  1 0 79,  1 087,  1 092 ,  1 1 1 3 , 
1 1 43,  1 1 5 4,  1 2 03 ,  1 2 06, 1 2 09, 1 2 1 0, 1 2 1 6, 
1 2 1 8, 1 2 2 5 ,  1 2 2 7 . ! 2 39,  1 240, 1 2 4 1 ,  1 2 4 2  

Birinci Hüseyin, 643 
Birinci İnönü, 1 1 9 5  
Birinci Kitab, 1 1 3 1 , 1 1 3 7 ,  1 2 1 6 
Birinci Kosava Zaferi, 1 1 74 
Birinci Panaroma, 1 2 0 5  
Birinci Şah Abbas, 6 4 3 ,  644 
Bir İzdıvac'ın tarih-i Muaşekası, 1 O5 O, 1 O 5 4 
Bir Kadın Düşmanı, 1 2 1 2, 1 2 1 4  
Bir Kadının Hayatı, 1 O 2 O 
Bir Köy Hocası, 1 2 1 4 
Bir Ma'bed Yıkıldı, 1 2 7 1  
Bir Mecnunun intikamı, 1 08 1 
Bir Muadele-i Sevda, 1 06 1 
Bir Muharriye-i Osmani'nin Net'eti, 4194 
Bir Muhtıranın Son Yaprakları, 1 0 5 0  
Bir Nutuk, 9 2  9 
Bir Okuyucunun Notları, 1 2  63  
Bir Ölünün Defteri, 1 05 4  
Bir Ömür Böyle Geçti, 1 2 1 9 
Bir Riyazinin Muatakası, 1 08 1  
Bir Rüzgar esti, 1 1 4 2  
Bir Sefile'nin Hasbıhali, 9 2 7 ,  9 2 8 ,  932 ,  9 3 8  
Birsel Salah, 1 8 1  
Bir Serencam, 1 2 02 
Bir Selvi Gölgesi, 1 1 4 3 
Bir Şoförün gizli Defteri, 1 2 4 2 
Bir tereddüdün Romanı, 1 2 4 2  
Biruni, 1 03 
Bir Yağmur Gecesi, 1 2 1 4  
Bir Yazın Tarihi, 1 05 0 ,  1 05 4  
Bir Yudum Daha, 1 2 5 0  
Bir Yuvanın Şarkısı, 1 2 7 1  
Bitlis, 566  
Bitmemiş Şiirler, 1 040, 1 1 78, 1 1 86, 1 1 9 1  
Bizans, 2 3 ,  7 3 3 ,  844,  807 ,  9 1 2, 9 1 3, 1 002,  1 03 1 ,  

1 1 92 ,  1 2 3 4  
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Te· 

airi, 1 4 0 
Bizans Tarihi, 1 O 6 7 
Bize Göre, 1 1 6 7 
Bizim Akdeniz, 1 2 4 1 
Bizim Mahalle, 1 22 9 ,  1 262 
Bizim Türküler, 1 2 5 7  
Biz insanlar, 1 2 42 
Blanche, 945  
Boccacio, 4 1 3 
Boer, 1 03 3  

B 

Boğdan, 689 
Boğaz ( lstanbul Boğazı) ,  650, 7 5 7, 992,  1 0 3 0  1 1 88, 

1 2 3 4  
Boğaziçi, 692,  9 0 3 ,  904, 9 0 5 ,  9 3 0 ,  9 6 7 ,  1 1 8 1  

Boğaziçi, 1 24 1 
Boğaziçi Mehtabları, 1 2 6 1  
Boğaziçinde Tarih, 1 2 3 5  
Boğaziçi Yalıları, 1 2 6 1 
Boğazlar, 8 1 2 
Boileau, 1 1 96 
Bolayır, 89 1 
Bolayır Ali Ekrem, 924,  1 0 1 1 ,  1 0 1 6, 1 02 6, 1 046,  

1 04 7, 1 0 58,  1 1 5 8 
Bolşevik, 8 2 8 
Bolu, 854,  1 260 
Bomba, 1 1 05 ,  1 1 0 7  
Bombay, 9 2 7, 9 2 8 ,  932 ,  9 7 9  
Boratav Pertev Naili, 4 1 3, 1 1 5 0  
Bora (Gazi Giray) ,  5 7 2  
Bodeaux, 7 9 1  
Bosko, 1 00 3  
Bosna, 6 1  I ,  662,  6 7  7, 6 8 0 ,  7 52 ,  799, 870, 888, 

956 
Bosna-Hersek, 958, 1 099 
Bosnalı Recep Paşa, 662 
Bosna-saray, 85 7 
Bostan (Bustan) , 1 3 9, 680 
Bostan Çelebi, 699,  70 1 
Botticelli, 1 3 
Bourget, 1 0 5 3 ,  1 0 54 ,  1 20 1  
Bourgont, 2 3  
Boykac (Macar Kralı) , 693 

Boynueğri Mehmed Ağa, 655 
Bozeçeki, 1 2  5 2 
Bozgun, 1 2 4 2 
Bozkurt, 1 1 4 5 
Bozkurt, 2 4  
Bozkurtların Ölümü, 1 2 63 
Bozoklar (Bozok,) , 20,  8 3 6, 8 3 7  
Boztepe Halil Nihad, 2 1 0, 669, 7 5 1 ,  7 62 ,  7 6 6, 1 2 3 9  
Böğün Kağan, 2 7 
Böğürtlen, 1 05 6  

Bölükbaşı Rıza Tevfik, 947 ,  1 02 3 ,  1 03 7 ,  1 086, 
1 1 29.  1 1 3 1 , 1 1 3 2 ,  1 1 3 5 ,  1 1 3 8, 1 1 4 5 ,  1 1 4 6, 
1 1 4 7,  1 1 48, 1 2 1 8, 1 22 5 ,  1 2 2 6, 1 2 5 9  

Böriler, 4 4 ,  2 2 1 
Börteçene, 2 6 ,  3 3  
Branderburg, 794 
Braune prof. 1 1 4 6  
Breslav, 7 9 3  
Brezilya, 1 2 40 
Brüksel, 929 
Bu bizim Hayatımız, 1 2 08 
Bu Büyük Adam Kimdir, 9 5 0  
Buddha, 48 
Budalaname, 3 9 9  
Budapeşte, 1 1  3 3  

Budin, 5 7 5 ,  645,  6 5 0, 6 5 2 ,  68 1 ,  689, 693 ,  7 0 7, 
7 1 3, 7 1 4, 1 1 7 4 

Budiat, 2 1 9  
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Budist Uygurlar, 5 2  
Budizim, 2 9  
Buffon, 82 1 
Buğaç Han, 4 1 1 
Buğra Han, 2 1 8  
Bugu Han, 29 ,  3 3  
Bugu Tigin, 2 8  

B 

Bugünkü Edebiyat; 1 1 2 5 ,  1 1 2 6  
Bugün d e  Diyorlar ki, 1 264 
Bugünün Saraylısı, 1 208 
Buhara, 2 1 8, 5 5 5 ,  647 ,  7 3 7 , 893, 894, 1 1 33 ,  1 1 5 1  
Buharalı Emir Sultan, 4 79 
Buhari, 1 07 8 
Buhran, 1 049 
Buhran Gecesi, 1 2 2 5 
B1ıhur-ı Muhtassa (Aruz bahrı), 1 5 6 
Buhur-ı Müştereke, Anız bahrı), 1 5 6 
Buhuri-zade Itri, 6 5 0  
B u  kalp duracak, 1 2 3 6 
Bukalimun-ı Kimya, 1 O 5 O 
Bulak, 660, 672 ,  7 6 7, 782,  787,  833 ,  840,  
Bulgar (Türk kavmi) , 2 1 7 
Bulgar ihtilali, 1 1 5 3 
Bulgaristan, 799, 95 7, 1 034 ,  1 092,  1 099, 1 1 03  
Buluç Prof. Saadeddin, 3 2 1 
Bulutlara Yakın (aylık mec. diz. V),  1 1 3 6  
Bu muydu, 1 050 ,  1 054 
Bunlar Odur, 928,  937 
Burak, 484  
Burc-ı Evliya, 5 28, 529  
Burda Bir Kalp Çarpıyor, 1 2 5 1  
Burdur, 95 6 
Burhan, 893 
Burhaneddin Tırmizi (Seyyid ) ,  309 
Burhan-ı Katı', 823 ,  824 
Burhan-ı Kudret, 1 O 1 6 
Burhanoğlu Kadı Nasır, 3 5 4  
Burian Orhan, 1 264  
Burkan, 3 0.48  
Bursa, 3 5 0, 5 5 1 ,  5 5 6, 5 5 7, 5 74 ,  577 ,  5 9 1 ,  60 1 ,  

603,  6 1 6, 6 1 7 . 6 59, 66 1 ,  666,  670 ,  688,  
689, 695 ,  699, 702,  703,  7 1 9, 732,  733 .  
735 ,  744 ,  7 52.  7 5 8, 7 68, 785 ,  788 ,  793,  
795 ,  796, 80 1 ,  8 1 9, 826,  834 ,  960,  977 .  
1 005 ,  1 006,  1 044,  1 072,  1 1 5 4 ,  1 1 5 5 ,  1 1 82 .  
1 1 5 6 ,  1 1 93 ,  1 209,  1 2 5 3  

Bursalı Cenani, 6 0 3  
Bursalı Fahri, 6 1 3  
Bursalı Mehmed Efendi, 603 
Bursalı Nakkaş Safi, 4 7 O 
Bursalı Süleyman Efendi, 962 
Bursa Şehrengizi, 602 ,  6 1 6, 788 
Bursalı Tahir Bey, 682,  698, 842,  1 066,  1 0 78,  1 099 
Bursalı Tahir b. Rıfat, 688 
Bursa Tezkiresi, 788 
Busbecq, 1 O 1 ,  5 59 ,  560 
Bu Toprağın Kızları, 1 2 4 2 
Buyruk Beyleri, 402  
Buzdağı, 1 9  
Bügü Kağan, 2 7 

B 

Büke Budraç, 2 1 9  
Bükreş, 7 5 1 ,  8 1 9, 1 06 7  
Büyük Doğuya Doğru, 1 2 5 6 
Büyük Frederich, 793 
Büyük lskender, 1 5 , 68 1 
Büyük Mecmua, 1 1 04,  1 1 3  7 
Büyük Petro, 678 ,  794 
Büyük Reşid Paşa, 8 1 6, 8 1 8, 8 1 9, 824 
Büyük Şehir, 1 264  
Büyük Trianon Şatosu, 1 1 89 

Caber, 5 1 1 , 984  
Cadı, 1 062 

- C -

Cadı Çarpıyor, 1 062 
Ca'ferabad Tekkesi, 4 3 6  
Ca'fer Çelebi, 4 1 4, 4 5 5 ,  5 6 6  
Ca'feri, 6 7 8  

İNDEKS 

Ca"feroğlu Prof. Dr. Ahmed, 2 84, 648, 7 3 1 ,  8 1 6, 
9 7 0  

Cahiliyye Devri, 1 28,  1 87 ,  2 5 8 ,  6 5 9, 984 
Cahiz, 248 ,  749 
Camasıbname, 4 5 5 ,  4 7 8  
Cam·ı Cem-Ayin, 498 
Cami (Cami-i Rum ) ,  485 ,  550,  5 74 ,  60 1 ,  604,  

6 1 5  
Camille Flamadian, 1 064 
Camille Yulien : 1 1 7 0  
Camiü'd Düvel, 7 6 1  
Camiü'I Ayat, 699 
Camiü'I Beyan, 1 1 O 
Camiü'I Ezher, 2 7 8  
Camiü'I Feziil, 7 0 2  
Camiü'I Me'ani, 6 1 8  
Camiü'I M\ıtun, 688 
Camiü'n Neziir, 6 1 8  
Camiü's Salih, 1 09 
Camiü't Tevarih, 229,  646,  6 4 7  
Camsab (Ömer Seyfeddin) , 1 1 O 7 
Canan, 1 24 2  
Canavar, 1 2 1 9  
Candaroğullan, 4 3 9  
Can oğulları, 7 3 7 
Cani Bey Giray, 6 5 4  
Carbonari, 8 70, 88 1 ,  8 8 2  
Carbonarisime, 9 1 1 
Cariyle, 1 2  1 4  
Carmen Sylva, 99 1 
Carpat Dağlarında, 1 064 
Caruso, 1 04 2  
Cava, 7 3 3  
Cavidan-name, 3 7 1 
Cavid Bey, 1 1 5 5 ,  1 1 99 
Capitain Cappers, 946 
Cebbarzade Süleyman Bey : 8 3 6  
Cebe Ali Bey, 4 9 7  
Cebel-i Bereket, 8 5 5  
Cebelü, 6 0 8  
Cebrail, 1 07,  6 7 8  
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Cedidi, 5 5 6  
Cehennem Meyvaııı, 1 80 
Cehennem Yolcuları, 1 2 44  
Celal Ata, 2 7 7 
Celaleddin Harzemşah, 2 2 7 ,  263,  2 7 7 ,  907  
Celaleddin Harzemşah, 896 ,  902 ,  907 ,  9 1 1 , 9 7 6, 

1 004, 1 00 7  
Celaleddin Harzem,ah Mukaddimesi, 9 1 8 
Celal Emrem, 5 82 
Celaleddin Ekber Şah, 5 1 6, 642 
Celaleddin Rumi ( bak. Mevlana) 
Celali, Celaliler, 644,  654 ,  689 
Celali isyanı, 6 5 9  
Celal Sahir, 1 0 1 1 ,  1 0 1 5 , 1 0 1 6, 1 049, 1 093,  1 094,  

1 1 3 1 ,  1 1 34,  1 1 3 5 .  1 1 3 7 ,  1 2 5 3  
Celalzade Mustafa Çelebi (Nişancı) ,  5 49, 6 0 5 ,  6 0 6  
Celalzade (Nişancı ) ,  693 
Celalzade Salih Efendi, 693 
Celayiriler, 3 50, ; 2 8  
Celili. 5 5 1 
Celi-Celi-Talik, 1 3 9, 5 6 7  
Celilizade Asım (Tarihçi ) ,  7 5 1 
Celvetiyye Tarikati, 7 0 2  
CI. Huart Prof. 1 1 2 1 
Cem (Sultan ) ,  4 1 0, 4 1 4 , 6 7 8, 934 ,  9 7 4  
Cemal (Tsa. Ter. ),  9 8  
Cemaleddin Efgani, 8 2 2 ,  1 089, 1 1 5 3,  1 1 5 7  
Cemali, 4 1 4, 4 5 5 ,  463 ,  6 1 8  
Cemal Paşa, 1 04 0, 1 1 95 ,  1 2 2 6, 1 24 0  
Cemal Yeşil, 1 8 1 
Cem Ayinleri, 1 3 O 
Cem Şairleri, 4 5 0  
Cemile, 929 
Cemile, 1 020  
Cemil Nimet, 1 2 1 4 
Cemil Süleyman, 1 094 
Cemiyet-i lmdadiyye, 994 
Cemiyet-i llmiyye-i Osmaniyye, 8 1 5 , 955 ,  965  
Cemiyet-i T edrisiyye-i lslamiyye, 965 
Cemşid Ü Hurşid, 1 6 5, 1 9 7, 4 5 0, 6 1 4, 
Cenab Şahabeddin, 930, 933,  95 1 ,  933 ,  966, 1 O 1 1 ,  

1 0 1 2 , 1 0 1 5 , 1 0 1 6, 1 0 1 8, 1 022,  1 023 ,  1 024 ,  
1 03 7 , 1 040, 1 04 1 ,  1 042 ,  1 043, 1 044, 1 05 7, 
1 086, 1 094, 1 098, 1 1 46, 1 1 63,  1 1 7 5 , 1 2 1 7 , 
1 2 64 

Cenab Şahabeddin, Hayatı ve Seçme şiirleri, 1 044  
Cengiz (Cingiz) Han, 1 1 2, 2 2 7, 647 ,  7 6 1 ,  96 1 ,  
Cengiz Destanı, 2 6 8  
Cengizname, 2 73 ,  6 4 7  
Cenk Duyguları, 1 1 3  6 
Cenk Ufukları, 1 1 4 2 
Cenevre, 1 007 
Ceneviz, 5 7 6 
Cenevizliler, 4 1 6 
Cenne, 1 1 8 
Cennet, 3 1  
Cenubi Rusya, 1 3  
Ceride-i Askeriyye, 8 6 1 ,  9 6 5  
Ceride-i Havadis, 825 ,  8 3 6, 8 4 3  
Ceride-i Resmiyye, 8 2 5  

c 

Cermania, 23  
Cermen, 5 
Cermen Destanı, 1 O 
Cername, 5 7 4, 5 7 5 
Cerir, 1 3 0 
Cesri Mustafa Paşa kasabası, 1 1 46 
Cevad Paşa, 1 083 
Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi, 700  
Cevahir Kolu, 677  
Cevahirü'I Esrar, 1 62, 24 5 
Cevahirü'I Menabib, 62 1 
Cevamiü'I Hikayat, 6 1 3  
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Cevdet Paşa (Ahmed Cevdet Paşa) ,  783,  956 ,  958,  
959 ,  960, 96 1 ,  962 ,  963,  994, 1 2 06 

Cevdet Pata, 1 009 
Cevdet Tarihi, 7 6 7 
Cevri, 64 1 ,  66 1 ,  667 ,  668 
Cevri Çelebi, 7 7 1 
Ceyhan, 5 1 6  
Ceyhun, 7 1  O 
Ceyhuni, 8 5 1  
Ceza, 1 2 64 
Cezayir, 97,  5 2 9, 5 59, 5 62, 703,  706,  7 1 2 , 7 5 8, 

783,  800, 1 1 93 
Cezair-i Bahr-ı Sefid Valiliği, 982 
Cezairli Gazi Hasan Paşa, 783, 800 
Cezire-i Mesnevi, 667 ,  7 7 8  
Cezmi ( Roman Kahramanı) ,  909 
Cezmi, 890, 903 ,  908,  1 00 7  
Chateaubriand, 923 ,  9 2 4  
Charles Parocel, 7 9 2  
Charles Trican, 8 2 5  
Ch. Dezobry, 7 1 1 
Checel, 8 70, 8 7 8  
Choreus, 1 52 
Chranique, 1 20 7  
Churchill, 8 3 6  
Cidal, 1 05 6  
Cidde, 6 1 1 ,  1 04 \l, 1 042 
Cidde Emirliği, 6 1 1 
Ciğer delen, 1 2 3 6 
Cihangir, (Timur'un oğlu) , 4 1 5 , 642  
Cihangir (Semt ) ,  8 6 1 ,  1 1 5 2 ,  1 204 
Cihangir Camii, 5 7 0  
Cihangir şah, 7 5 2 
Cihan Şah, 4 1 5 
Cihanşin, 2 7 5 
Cilaü'I Kulub, 603 
Cinan-i Cenan, 4 5 5 
Cinas, 404.  62 1 ,  623 ,  7 2 1 . 7 22 .  803,  8 4 6, 866, 

885,  988 
Cinaslı Kafiye, 5 4, 1 83, 2 3 3  
Cihannüme, 683,  686, 7 4 0  
Codex cumanicus, 3 5 9 
Coğrafya-ı Cedid, 794 
Commedia, 983 
Con Türk Tarihi, 1 0 73  
Confession, 8 7 7,  8 7 8 
Corci Zeydan, 4 2  
Corinthe, 3 
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c 
Corneille, 3 40, 485 ,  927 ,  94 1 ,  943,  1 04 9  
Courier d'Orrinet, 8 6 7 ,  8 7 0 ,  882 
Cönk, 705,  707 ,  7 08, 709, 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5 ,  7 3 0, 

796, 848, 8 5 3  
Crebillon, 4 8 5  
Cubisime, 1 5 7 
Cumhuriyet Gazetesi, 878,  1 1 3 7, 1 202  
Cunbur Dr. Müjgan, 547 ,  5 48, 5 49, 5 50, 5 55 ,  556  
Cünun·ı A,k, 93 1 , "  932 ,  940 ,  945 ,  946  
Cücen, 2 7  
Calmiyye, 5 96, 8 5 2  
Cümcümename, 3 5 9 
Cümcüme Sultan Destanı, 742  
Cüneyd Bağdadi, 1 1 7 ,  5 2 7 
Cüneyd (Şeyh) , 5 2 2  
Cünd-i Şapur, 1 03 ,  1 32 
Cündiyye, 1 1 7 
Cüveyni, 29 ,  228 ,  262  
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Çaga (Reşadiye Nahiyesi) ,  854  
Çagatay Han, 228  
Çagatay, 555 ,  646,  893 ,  894 
Çagatayca, 348 ,  1 07 6  
Çagatay Devleti, 2 2 8  
Çagatay Edebiyatı, 1 1 2 6  
Çagatay Dr. Neşet, 487  
Çagatay Saadet, 284 ,  1 2  1 1 
Çagatay Şuerası, 1 O 1 O 
Çagatay Türkçesi ( lehçesi) ,  4 1 9, 646 ,  676 ,  1 069, 

1 088 
Çağlar Behçet Kemal, 1 1 5 0, 1 247 ,  1 2 5 1 ,  1 2 59  
Çağlayanlar, 1 082 ,  1 083 ,  1 1 3 3  
Çağrı Beg, 2 2 0  
Çaka, 3 0 2  
Çakıl Taşları, 1 25 0  
Çal Çoban Çal, 1 04 6  
Çaldıran, 5 1 5 , 5 6 4 ,  1 1 79 
Çaldıran Fetihnamesi, 4 7 6 , 5 6 6  
Çaldıran Seferi, 566 ,  6 0 5 ,  6 2 3  
Çaldıran Savaşı, 5 9 7  
Çaldıran Zaferi, 1 1 89 
Çalıkufu (Roman) , 1 1 3 2 ,  1 2 1 0, 1 2 1 1 ,  1 2 1 4  
Çalınmıf Ülke, 1 04 6  
Çamdeviren, 1 2  1 6  
Çamlıbel Faruk Nafiz, 50 ,  1 8 1 ,  9 5 7, 962,  1 0 1 8, 

1 044,  1 09 1 ,  1 1 02,  1 1 3 1 , 1 1 3 2 ,  1 1 38,  1 1 39 ,  
1 1 42,  1 1 44 ,  1 1 48, 1 1 49, 1 1 5 1 ,  1 2 1 6, 1 2 1 7, 
1 2 1 8, 1 2 1 9, 1 22 0, 1 22 1 ,  1 2 47 ,  1 248, 1 2 59, 
1 263 

Çamlıca, 908, 923, 926, 938, 948,  1 23 5  
Çamlıcadaki Eniştemiz, 1 2 6 1 ,  1 262 
Çanakkale, 992,  993,  1 08 i ,  1 1 56 ,  1 1 60,  1 209, 

1 2 1 0, 1 2 43  
Çanakkalede Savaşanlar Dediler ki, 1 24 1 
Çanakkale Cebhesi, 1 24 1 
Çanakkale Harbi (Savaşı ) ,  1 1 00, 1 1 1 4 , 1 1 54 ,  1 24 1  
Çanakkale izleri, 1 23 8  
Çanakkale Muharebelerinde, 1 244  

Çanakkale Müdafaası, 1 1 32 
Çanakkale Zaferi, 1 032 ,  1 092, 1 1 60 
Çandar Oğulları, 3 5 0, 4 1 7  
Çankırı, 7 2 8 ,  729 ,  1 02 4  
Çargah Savtı, 5 2 1 
Çarıçe il. Katerina, 798 
Çarhname, 3 1 9  
Çar lvan, 64 1 
Çarlık Rusyası, 1 092, 1 1  00 
Çar Nikola, 8 7 6 
Çarşamba (Yer adı ) ,  665 ,  9 5 7, 1 23 5  
Çarullah, 2 6 0  
Çaresiz, 1 2 3 O 
Çerçeve, 1 2 5 6  
Çatalca, 1 2 5 0, 1 2 60 
Çatır Hayal (Kukla Oyunu) ,  3 06, 7 3 4  
Çavlı Emin Ali, 9 4 7  
Çavuldur, 3 0 2  
Çavuşoğlu Mehmed, 9 7 6  
Çavuşoğulları, 7 0 1  
Çedikçi Süleyman Çelebi, 1 1 3 3  

İNDE KS 

Çedikçi Süleyman Çelebinin Ruhundan ilhamlar, 
1 1 3 3  

Çelebi (Çelebicilik) ,  2 9 3 ,  6 6 5 ,  7 3 5 ,  7 70 
Çelebi Abdü'I Celil, 8 0 1  
Çelebi Hüsameddin, 3 1 O 
Çelebi 2 8  Mehmed Efendi: 8 0 7  
Çelebioğlu Amil, 779 ,  7 8 1  
Çelebi Sultan Mehmed, 4 1 5  
Çelebi-zade Asım Efendi, 673 ,  7 3 7, 7 5 3 ,  763 ,  784 ,  

7 8 5 ,  924  
Çelebizade Tarihi, 7 40 
Çenberlitaş, 8 1 6, 1 1 24  
Çeng, 5 3 5  
Çenge, 1 0  
Çengelköy, 1 1 3 7 
Çengi, 795 ,  968 
Çenginame, 7 84 
Çenk, 4 0, 1 3 3 
Çenk-name, 4 5 4 
Çepni, 289  
Çerağan Sahil Sarayı, 7 7 1  
Çerkes Çerkez, 783 ,  864,  926, 938,  9 5 0  
Çerkez Hasan, 884 
Çerkes Sohbet, 967 
Çerkes Üzdenleri, 968 
Çermeki, 1 1 1 O 
Çernovi, 6 1 6, 
Çeşnigir-başılık, 606  
Çeşmi-zade Tarihi, 7 8 7  
Çete, 1 20 7  
Çetin Nihad, 6 1 6 
Çhalons, 2 3  
Çıkmaz Sokak, 1 09 5 
Çıkrıklar Durunca, 1 262 
Çınaraltı (Mec.) ,  1 1 02 ,  1 1 09, 1 1 3 7,  1 1 4 5  
Çınaraltı Mehmed, 1 8 1  
Çıngırak (komedi) , 1 005  
Çıngıraklı Tatar (mec.) ,  CJ98 
Çırağan, 753 ,  7 5 7, 785  
Çırağan Sahilsarayı, 7 7 1  
Çırağan Sahilleri, 1 23 4  
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Çırağan Sarayı, 1 07 3  
Çırağan Vak' ası, 1 07 3  
Çırpıcı, 1 23 5  
Çırpınan Sular, 1 23 6  
Çırçı, 4 1  
Çiçek Atısı (Risale) , 82 1 
Çifte Keramet, 1 2 1 2 
Çifteli Mikroplar, 1 022  
Çifte Minareli Medrese, 1 O 5 
Çiği), 2 1 7  
Çihil Hadis, 4 3 3  
Ç. Jan-Ken, 2 5  
Çile, 1 2 4 1 ,  1 25 5 ,  1 2 5 6  
Çin, 1 1 , 5 5 ,  9 7 ,  5 86, 602,  643 ,  7 3 3 ,  7 3 4 ,  738 ,  

742 ,  795 ,  7 76 ,  893 ,  1 087  
Çin Duvarı, 1 7 
Çingen� 672 ,  783 ,  1 003 
Çin Hududu, 1 0 76 ,  1 1 2 2  
Çin Medeniyeti, 1 06 6  
Çin Moğolları, 2 2 8  
Çin Tarihi, 1 067 ,  1 07 1  
Çivizade Abdullah Çelbei, 62  1 
Çoban, 1 24 7  
Çoban Ata, 2 7 6  
Çoban Çe,mesi, 1 2 1 9 
Çoban Yıldızı, 1 24 3  
Çocuk Bahçesi (Mecmua) , 1 086, 1 1 0 7  
Çocuk Odası, (Roman) , 1 1 4 0  
Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi v e  Edebi Hatıra· 

larım, 1 1 68,  1 1 69, 1 1 7 0, 1 1 74 ,  1 1 7 6,  1 1 98 
Çocuk Edebiyatı, 1 039  
Çocuk Ruhu, 1 2 3 7  
Çok bilen Çok yanılır, 9 1 9, 923,  924 
Çolpan Yıldızı, 8 
Çorlulu Ali Paşa, 694,  695  
Çorum, 1 2 06 
Çöı:::.:r, 300  
Çölde Bir İsta'1bul Kızı, 1 2 62 
Çölde Sabah 01:.ıyor, 1 22 3  
Çöl Gibi, 1 23 6  
Çöl Güneti, 1 22 3  
Çöle inen Nur, 1 2  5 6 
Çuçu, 47 ,  228,  2 6 7  
Cuhadarlık, 605 
Çukurova, 8 5 5  
Çulluk, 1 2 4 3 
Çürçet, 2 0  
Çürçet Kağan, 20  
Çürüksu, 907 
Çürük Temel, 1 04 8  
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Dadaloğlu, 804, 8 3 1 ,  85 1 ,  855 ,  8 5 6  
Dağ (Oğuz Hanın oğlu) , 1 8  
Dağa çıkan uKrd, 1 1 44 ,  1 22 7, 1 228, 1 23 0, 1 24 7  
Dağarcık (Mecmua ) ,  9 6 5 ,  969 
Dagistan, 829, 1 00 l ,  1 008  
Dağlarca Fazıl Hüsnü, 1 45 ,  1 1 5 0, 1 2 58  

Dağlan Bekleyen Kız, 1 2 62 
Dağlıoğlu Hikmet Turhan, 1 07 7, 1 1 5 0  
Dağ Rüzgarları, 1 2 4 3 
Dağ Yolu, 1 1 2 8  
Dai, 4 4 7  
Dai Mehpet Paşa, 66 1 
Dakiki, e, 1 33 ,  1 96 
Daktyloş, 1 52 
Dalga Geçen Adam, 1 2 62 
Dalköz, (Köy) , 1 024 
Dalmaçya, 7 3 8  
Damga, 1 2 1 4 
Damla Damla, 1 24 1  
Damon, 1 5 2 
Dam ü Dane, 648 
Danişmend Ahmed Gazi, 287 ,  2 9 6, 5 1 3  
Danişmen Ahmed Gazi Destanı, 999 
Danişmend Gazi, 3 9 
Danişmendan·ı Azerbeycan, 648 
D'.ınişmend lsmail Hami, 1 066  
Danişmendiler Devleti, 287 ,  2 9 6  
Danişmend-name, 2 8 9 ,  440, 497 ,  5 1 3 , 980 
Dante Aligehieri, 1 3 0, 930 ,  939 
Dara, 678 ,  93 1 ,  943 
Darendeli Bekai, 3 0 1  
Darıca, 8 3 8  
Darü'I bedayi, 1 002 
Darü'I bedayi Devrinin Eski Günleri, 1 1 3 6 
Darü'l-Hikme, 1 04 
Darü'I fünun, 8 1 6, 8 1 7, 822 ,  965 ,  989 
Darü'I fünun Şahane, 8 1 6  
Darü'I ilim, 1 04 
Darü'I Maarif, 8 1 5  
Darü'l muallimat, 8 1 5 , 965  
Dıirül muallimin, 8 1 4, 822  
Darü'I muallimin-i Aliyye, 8 1 6  
Darü'ssaade Ağası, 6 5 5  
Dıirüssaade Çeşmesi, 7 5 7 
Darü'şşefaka, 965 ,  997 
Das Asafname des Lutfu Pascha, 606 
Dasitan-ı Cümcüme Sultan, 3 5 9 
Dasitan-ı iblis Aleyhisllam, 3 8 5  
Dasitan-• Leyli v ü  Mecnun, 5 5 4 
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Dasitar.-i Tevarih-i Müluk-i AI-i Osman, 2 69, 39 1 ,  
1 2 72  

Daudet, 1 05 2 ,  1 20 1  
Davalaciro, 94 5 
Davud:  1 2 1 , 2 7 5 ,  582  
Davud Fatin Efendi, 843 
Davudi, 5 8 7  
Davud Paşa, 6 6 5  
Davud Peygamber 
Decameron, 4 1 3 
Deccal 1, il, 999 
Dede Korkud, 4 0  I ,  7 23 
Dede Kurkud Hikayeleri, 1 0, 3 1 , 54 ,  2 06, 2 73 ,  2 7 5 ,  

3 99, 5 3 6, 7 08, 7 2 8 ,  7 4 4 ,  8 5 6 ,  999, 1 1 5 5, 
1 2 0 6  

Dede Korkud Kitabı, 3 5 5 ,  4 0 2  
Dedekorkud Türkçesi, 7 4 4 ,  1 20 7  
Dede Sultan, 4 0 0  
Defne Dergisi, 1 2 6fl 
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Defne Zeki Ömer, 1 1 50 
Defter-i Amal, 868,  8 7 1 ,  1 2 59, 874 ,  8 7 7 ,  8 7 8  
Defter-i Aşk, 7 8 3. 
Defter-i Havadis, 69 1 
Defterdar İskender Paşa, 5 7 3 
Defterdar Mehmed Paşa, 663 ,  7 3 7 ,  7 84, 7 8 6  
Defterdar Salih Paşa, 663 
Defterdar-zade Mehriıed Paşa, 689 
Degbazlık, 1 006 
Değirmen, 1 2 1 4 
Deguignes, 1 07 1  
Dehhak-ı Zalim, 1 04 8  
Dehhani, bak. ( Hoca Dehhani) ,  1 5 8 
Dehname, 5 2 4  
Dehri Bey, 1 069 
Dekadan, Dekadanlık, Dekadanlar, 9 6 6, 9 6 7 ,  

1 05 6, 1 05 8  
Dekadanlar, 9 6 6  
Delhi, 642  
Deli, 1 2 06, 1 20 7  
Deli Birader, 5 7 4 ,  5 7 5 
Deli Boran, 85 1 ,  8 5 5  
Deli Dumrul, 4 0 6  
Deligönül Mehmed, 7 6 5  
Deli Hikmet, 888, 9 7 5  
Deli Hüsrev, 6 9 4  
Deli Mehmed, 694 
Deli Ozan, 1 2 1 6  
D. Lesueur : 1 064 
Dellalzade İsmail Efendi, 7 60 
Demdeme, 92 1 ,  98 1 ,  983 ,  988, 1 O 1 6 
Demetrius Mavro Kordatos, 82 1 
Demir Bey, 968 
Demircioğlu, 64 1 ,  6 5 1 ,  704,  7 1 2, 7 1 3 , 724 
Demiroğlu, 704 ,  7 1 2  
Deneme, 2 1 5 , 8 7 6, 1 00 1 ,  1 264 
Deneme, 1 79 
De Nison Ross, 5 2 2  
Deniz (Oğuz Hanın Oğlu),  1 8  
Deniz A,ırı, 1 24 1  
Deniz Sarhoşları, 1 2 5 O 
Deniz Altında Yirmibin Fersah, 1 O 1 5  
Depegöz, 4 1 3  
Derdli (Şair) , 264 ,  5 5 5 ,  804,  806, 8 5 5 , 1 1 4 8  
Derdli Dolap, 4 2 
Derename, 678 ,  6 7 9  
Dergah, 1 1 8 
Dergah-ı Ali Müteferrikalığı, 609, 6 1 9  
Dergah Mecmuası, 7 65 ,  1 1 30, 1 1 43,  1 1 63 ,  1 1 67 ,  

1 1 72 ,  1 1 9 5,  1 2 0 1 ,  1 2 50,  1 2 53 ,  1 2 6 1  
Deruni, 799,  800 
Deruni Ahenk, 1 1 85  
Dervi§, 1 1 8 
Derviş Ali, 64 1 ,  7 1 3  
Derviş Ahmet Aşki, 499  
Derviş Kamil, 7 3 2 
Derviş Mehmed, 7 3 2 ,  7 6 9  
Derviş Mehmed Zılli, 6 5 0 ,  688 
Derviş Musa, 7 3 7, 799  
Derviş Osman Efendi, 796  
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Derviş Yunus (bak. Yunus Emre ) ,  83 1 
Destan, 1 63 ,  5 4 1 ,  5 80, 5 90, 595 ,  624 ,  645 ,  646, 

704,  7 0 6, 7 1 1 , 7 1 5 , 7 1 7 , 720,  723, 7 2 4. 
7 2 8, 729,  742 ,  7 5 4, 7 9 6, 7 9 7 ,  798, 799, 
800, 80 ı .  802,  828,  83 1 ,  848, 849,  850 ,  
85 1 ,  852 ,  857 ,  954 ,  9 5 5 ,  9 5 7 ,  1 086,  1 1 89 

Destan Edebiyatı, 1 
Destan-ı Ali Osman, 9 5 6, 9 5 7 
Destan-ı Nesl-i Cengiz Han, 2 7 5 
Destan Şairleri, 8, 1 O 
Destan Şiirleri, 8, 1 O, 1 1 9 1 ,  
De Sugny, 598  
Deşt Dili, 284 
Dev Aynası, 1 2 1 9 
Devir Mecmuası, 965 ,  
Devlet, 4 ,  1 03 
Devlet-i Aliyye, 7 6 7, 9 1 3 
Devlet Giray, 5 6 0  
Oeviet-i Osmaniye 'rarihi, 5 1 2, 909 
Devlet Muhammed Molla Azeri, 744 
Devletşah, 423,  6 1 3, 6 1 4  
Devletşah Tezkiresi, 364, 6 1 3 , 6 1 4  
Devran-ı Mahabbet, 934 
Devr-i İstila, 88  1 ,  9 1  2 
Dış Enderun Mektebi, 832 
Diana (Diyana) , 5 ,  5 58  
Dicle, 2 2 1 ,  964,  982,  1 1 7  5 
Ditole (Gaz.) ,  1 1 1 1  
Ditionnaire General Biographie et d'histoire, 7 1 1 
Die Walkure, 6 
Dihistan, 1 4 
Dihname, 422  
Dikenli Çit, 1 2 3 6 
Diken Dergisi, 1 1 04 
Dikmed Halil (Ressam),  7 9 7  
Dikmen Yıldızı, 1 24 2  
Dilagah, 795  
Dilaşub, 908  
Dilmen lbrahim Nec'lli, 
Dil Milliyetçiliği, 1 09 1 ,  1 1 O 1 ,  1 1 3 9 
Dilrüba, 907  
Dilşad, 939  
Dimetoka, 6 0 7  
Dini Edebiyat, 4 79, 602 
Dinle Neyden, 1 2 1 9 
Dinmez Ağrı, 1 2 3 6 
Dionisos, 1 3 2 
Diriöz Meserret, 4 7 1 
Dişi Örümcek, 1 208 
Divan, 5 4 2, 5 6 5 ,  5 7 1 ,  5 7 3 ,  5 7 7 , 6 1 3 , 779, 789, 

956, 972,  9 7 3 ,  976, 9 7 7  
Divan Ekolü, 5 8 7 ,  590  
Divançe, 343 ,  602,  665 ,  669 ,  6 7 2, 782 ,  82 1 ,  960 
Divançe-i Fazıl, 1 098 
Divan Edebiyatı, 1 98, 2 1 5 ,  3 3 7 ,  534, 5 6 1 ,  566 ,  

582, 597 ,  5 99, 604 ,  656 ,  668 ,  679 ,  73 1 ,  
744 ,  7 4 5 ,  7 4 6, 754 ,  7 60, 782 ,  804,  829, 
830, 8 3 1 ,  8 4 0, 842,  8 5 7 ,  868,  872 ,  876 ,  
897 ,  898 ,  899 ,  935 ,  936 ,  948,  954 ,  973 ,  
9 7 7, 983 ,  996 ,  1 044 ,  1 0 1 5 , 1 1 0 7  
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Divan Edebiyatı Antolojisi, 5 7 7 ,  654,  66 1 ,  7 6 5 ,  
778 ,  78 1 ,  1 1 2 6  

Divaneliklerim, 9 2 8 ,  9 3 6  
Divan-ı Geda, 4 2 2  
Divan-ı Hikmet, 2 80  
Divan-ı Humayun, 3 42,  602 ,  606,  663 ,  6 6 7 ,  694  
Divan-• Kebir, 3 1 2 , 7 0 1  
Divan·ı Lugati't Türk, 1 4 , 52 ,  2 1 9, 723 ,  9 7 7  
Divan-ı Rubaiyat, 3 1 2 
Divan-• Şemsü'l Hakayık, 3 1 2 
Divan-• Şinasi, 860, 867 ,  894,  97 1 
Divan-ı Türk-i Sultan Veled, 1 23 ,  1 080 
Divani, 1 3 9 
Divan Katibliği, 5 9 7 ,  6 1 1 ,  6 1 4, 62 1 
Divan Mektebi, 990 
Divan Şiiri, 4 1 4, 5 3 8, 5 44,  5 5 3, 554 ,  5 62,  563 ,  

5 68, 569 ,  5 7 1 ,  5 72 ,  5 74 ,  5 7 7, 586 ,  567 ,  
5 9 1 ,  5 92,  5 9 3 ,  597 ,  64 1 ,  65 1 ,  6 60 ,  663 ,  
664,  679 ,  703 ,  7 04,  7 05 ,  706,  7 1 9, 720,  
7 2 6, 727 ,  743 ,  755 ,  763 ,  769,  772 ,  7 73 ,  
7 75 ,  8 0 1 ,  8 2 9 ,  8 3 2 ,  83 7, 7 3 8 ,  739 ,  848,  
853 ,  864,  865 ,  867 ,  8 69, 87 1 ,  880,  8 9 7 ,  
698, 9 0 8 ,  9 1 1 , 9 1 7, 920, 92 1 ,  934 ,  9 3 5 ,  
955 ,  972 ,  974 ,  9 7 5 ,  9 7 7 ,  978 ,  9 8 2 ,  963,  
985 ,  996,  997 ,  1 0 1 7, 1 0 1 9, 1 020, 1 02 5 ,  1 049,  
1 1 08, 1 1 89,  1 24 0, 1 2 50 

Divan Şiiri Antolojisi, 9 7 5 
Divanü'l Hamase, 3 4 3  
Divina Commedia, 1 3 O 
Divitdarlık, 609 
Diyarıbakır (Diyar-ı Bekir} , 565, 566,  608,  6 7 7, 

682,  683,  702,  7 9 6, 85 7, 1 007 ,  1 044,  1 1 1 o. 
1 1 1  ı .  1 1 1 3 

Diyar-ıbakır Salnamesi, 1 1 1 O 
Diyar-ı Rum, 5 60, 8 2 4  
Diyojen, 1 5  
Diyojen Gazetesi, 884,  902,  903,  9 1  O, 998, 1 000 
Diyorlarki, 992,  1 22 7 ,  1 24 1 ,  1 2 64 
Dizdaroğlu Hikmet, 9 7 4  
Doğu Anadolu, 9 7 ,  7 2 7 ,  728,  73 1 ,  984,  1 220 
Doğu Karahanlılar, 2 1 8  
Doğu Rumeli, 1 099  
Doğu Türkistan, 7 3 7, 736, 742  
Doğu Tiyanşan, 2 8  
Donkişot, 795  
Doksanbe,'e Doğru, 1 028,  1 037 ,  1 039 
Dokuz Oğuzlar, 2 7,  2 1 6  
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 1 242 
Dolab mec. 864,  9 7 5  
Dolmabahçe, 1 003 ,  1 23 4  
Dolu Halide Cemil 
Domaniç Dağlannın Yolcusu, 1 223  
Don Civani, 1 00 6  
DonJuan, 1 00 6  
Dönen Ses, 1 2 5 1 
Döner Ayna, 1 229,  1 23 0  
Dönüt: 1 8 1  
Dörtlük, 52, 1 96,  7 2 6, 723 ,  727 ,  784,  987  
Dört Yapraklı Yonca, 1 2 O 8 
Dranas Ahmed Muhib, 940, 1 2 5 8  

Duayi, 4 4 7  
Dubeyt, 1 99 
Ducas, 9 1 3  
Dudaktan Kalbe, 1 2 1 2 , 1 2 1 4  
Dudu Kuşları, 1 00 6  
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Duhter-i Hindu, 92 7, 930, 934 ,  94 1 ,  9 7 9 ,  996  
Dukakinzade, 599  
Dulkadiroğlu Alaü'ddevle, 1 1 0 6  
Dulkadıroğulları, 5 1 5, 5 6 5  
Duman Cevdet, 7 08, 709, 7 1  O 
Dumanlı Dağlar, 1 2 7 1  
Dumas Fils, 1 0 6 1  
Durub-ı Emsal-i Osmaniyye, 865 
Dursun Bey, 4 1 4, 497 
Dün-bugün-yarın, 1 1 40 
Düğün Gecesi, 1 1 4 O 
Dündar Bey, 5 1 O 
Dünyaya İkinci Gelit, 965 ,  967 ,  968 
Dünya Tarihi, 966  
Dürdane Hanım, 967 ,  968  
Dürri Efendi, 745 ,  7 4 9  
Dürr-i Melek Hatun, 3 0 4  
Dürretü't Taç fi Sahibü'I Mirac, 68 1 
Düstur, 9 5 8  
Düsturname-i Enverii, 2 1 ,  50 1 
Düsturü'I Amel, 695 ,  698,  868 
Düsturü'I Amel Fi  lslahi'I Halel, 667 
Düsturü'I inşa, 700 
Düşenin Dostları, 1 2 6 4 
Düşkünler, 1 262 
Duyun-ı Umumiyye, 998 
Düz Kafiye, 1 9 8  
Dvc d e  Beaufart, 7 1 1 
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Ebced (Ebced Hesabı) ,  1 4 1 ,  5 4 7, 6 1 6, 666  
Ebezade Abdullah Efendi, 7 5 3 
E. Berthels, 548,  5 5 4  
E .  Blochet, 5 7 1 .  6 1 4 
E. Brawr.e, 648 
Ebu Ali Hasan lbni Süleyman, 2 1 9  
Ebu Ali Sina, 7 9 5  
Ebu Bekir, (Halife Haz. ) ,  1 08, 568, 709, 988 
Ebubekir (Şeyh } ,  7 9 6  
Ebu Haşim, 5 2 7 
Ebu Hatırat Said Paşa Hz. !erine Açık Mektup, 1 242  
Ebu Hayyan, 3 6 1 
Ebu ishak Salebi, 1 1 4  
Ebu Kavuk Mehmed Efendi, 7 7 9  
Ebü'I Ala Muarri, 1 3 0,  1 80 
Ebü"I Atahiye, 1 30 
Ebü'l Fityan Muhammed, 248 
Ebü'I Gazi Bahadır Han, 2 1 ,  2 7 3 ,  2 7 5, 3 5 6, 64 1 ,  

642,  645 ,  646, 647 .  1 069 
Ebü'I Haseni'! Bekri, 1 1 3  
Ebü'I Hayr Mehmed Çelebi, 4 86,  6 7 6  
Ebü·ı Kasım, 2 8 7  
Ebü'I Kasım Babür, 4 2 2  
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Feridü'd din-i Attar, 1 33 ,  3 1 4 ,  494  
Ferüdü'ddin Efendi, 666 
Ferik Şevket Paşa, 97  5 
Ferruh, 795  
Ferruhi, 9, 2 1 6  
Feryad, 96 1 ,  964,  967, 1 1 34  
Fes Kasidesi, 606 ,  654  
Fetva-yı Yahya, 663  
Fethi Paşa, 660,  6 6 3  
Fethiyye-i Belgrad, 766  
Fetihname, 567 ,  5 9 7, 606  
Fetihname-i Hayreddin Pata, 62 1 
Fetihname-i Kamaniçe, 1 4 7, 6 72, 6 7 3  
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F 

Fetihname-i Sultan Mehmed, 503  
Fetes Galantes, 1 1 89 
Fettah Nişaburi, 60 1 
Fetva, 605 . .  ı'. 
Fetva-i ld'I Kebir, 428  
Fevzi, 663 ,  7 0 1  
Feyzi, 784  
Feyziye Mektebi (Rüşdiyesi) ,  982,  1 000, 1 040  
Feylesof Revai, 1 0 62 
Feyzullah Hurufi, 3 7 1  
Fezail-i Mekke, 5 9 6  
Fezai'lü Cihad, 5 9 6  
Fezleke, 6 8 3 ,  686, 7 2 8 ,  7 86 
Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiyye, 1 009 
Fezleke-i Tarih·i Osmani, 1 069 
Fıkıh, 1 1 1 , 596 ,  607, 6 7 5  
Fındıklı, 6 6 3 ,  7 8 6 ,  1 2 3 4  
Fındıklılı Mehmed Ağa, 7 8 5  
Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, 852 ,  1 1 0 6  
Fırat ( Nehri ) ,  5 1 6, 6 5 0 ,  96 1 ,  1 1 70,  1 1 75 
Fırak-ı İrak, 1 04 6  
Fıratlı Halil Vedat, 1 05 5  
Fıtnat (Zübeyde) Hanım, 7 5 3 , 768,  7 69, 996,  9 7 7  
Figani, 5 7 4 ,  5 7 5 ,  5 7 6, 8 5 1  
Figani Ve Divançesi, 5 7 6  
Fihimafih, 3 1 7 
Firdevs Hanım ( Roman Kahramanı) :  1 02 1 , 1 052 ,  

1 05 3  
Firdevsi, 7 ,  1 3 3 ,  1 96,  603, 675 ,  930, 1 036 ,  1 1 2 1  
Firdevsi Rumi, 5 03 
Firdevsi-i Tav il, 5 O 3 
Firdevsü'l ikbal 
Fi rkat, 8 2 8  
Firkatname, 4 7 5 
Fikir Hareketleri (Mecmuası ) ,  1 05 6, 1 05 7  
Filat (Kasaba) , 8 2 2  
Fili be, 1 O 7 2 
Filibeli Mahmud Efendi, 623  
Filip Şahinoğlu, 1 00 7  
Filistin, 9 7 ,  5 6 2 ,  689 
Fin Destanı, 1 O 
Finlandiye, 1 22 3  
Finlandiye, 1 2 2 3  
Finten, 9 2 8 ,  929, 93 1 ,  9 3 2 ,  940, 9 4 4 ,  945 ,  1 0 1 5  
Fisagor, 1 1 6  
Fiske ( Orhan Seyfi) ,  1 1 3 9  
Fiskeler, 1 1 40 
Firuz ( i l .  Mehmed Han ) ,  828  
Firuze Hanım, 1 062 
Firô.zabadlı Necmeddin, 82 4 
Flobert, 1 20 1 ,  1 05 2  
Floransa, 938  
Florance, 946 
F rançois Coppe, 1 O3 7 
Frankfurt, 793 ,  1 1 63 ,  1 1 6 7  
Frankfurt Seyahatnamesi, 1 1 6 7 
Fransa, 49,  685 ,  686, 7 4 1 ,  790,  7 9 1 ,  792 ,  793 ,  

806,  807 ,  8 09, 8 1 1 ,  8 1 4 ,  8 1 6, 8 1 8, 822 ,  
823 ,  824 ,  826 ,  8 2 7, 858 ,  859 ,  864,  8 70, 
8 7 5, 882, 883 ,  884, 888, 903,  904 ,  926,  
927 ,  9 3 0, 934 ,  966,  967 ,  99 1 ,  1 0 1 3, 1 02 1 ,  

İNDEKS 

1 03 4 ,  1 040,  1 067 ,  1 1 0 1 ,  1 1 5 3 ,  1 1 7 5 ,  1 1 83 ,  
1 209, 1 24 5  

Fransa Sefaretnamesi, 79 1 
Fransız Akademisi, 8 1 5 
Fransız Edebiyatı, 927 ,  938,  948,  995 ,  996, 98 1 ,  

99 1 ,  1 0 1 6, 1 022 ,  1 03 4 ,  1 046, 1 05 6, 1 1 5 2,  
1 2 1 0, 1 23 9  

Fransızca Muallimi, 1 05 4  
Fransız Edebiyatı Dersleri, 1 05 4  
Fransız Edebiyatı Antolojisi, 1 2  1 4  
Fransız ihtilali, 8 08, 8 1 2 ,  848  
Fransız Klasikleri, 1 05 0  
Fransız Milli Kütübhanesi, 5 7 1  
Fransız Senbolizmi, 1 09 1 ,  1 1 5 1 , 1 1 63 
Fransız Tiyatrosu, 1 003 
Franz Babinger, 794 
Franz Marc, 5 3  
Frederik, 7 9 4  
Frengistan, 7 1 6  
Fr. Schrader, 1 082 
F. Taeschner, 686, 688, 692 
Fuad ( i zzet Molla'nın oğlu ) ,  834 
Fuad Paşa (Sadrazam) ,  804 ,  805 ,  8 1 5 , 8 1 6, 8 1 9, 

820, 822 ,  824 ,  833 ,  86 ı .  8 70, 895 ,  949,  960, 
1 089 

Fuad Raif Bey, 1 080 
Fuad Sabir, 1 1 00  
Fuhş-ı Atik, 1 06 4  
Funda, 1 2 3 7 
Fustel de Coulages, 1 1 70, 1 1 7 1 ,  1 1 99 
Fuzuli, 4 7, 1 5 8, 1 9 7, 2 1 1 , 5 22,  5 2 9, 5 3 0, 5 3 1 ,  

5 3 2 ,  5 3 3 ,  5 34 ,  5 3 6, 5 3 7, 5 3 8, 5 3 9, 5 4 0, 5 4 1 ,  
5 42,  5 4 3 ,  544 ,  5 4 5 ,  5 4 6, 5 4 7 ,  548 ,  5 49, 
5 50, 5 5 1 ,  5 52 ,  5 5 3 ,  5 5 4, 5 5 5 ,  5 5 6, 5 60, 
5 6 1 ,  5 7 2 ,  5 74 ,  5 7 5 ,  5 80, 582, 5 8 7, 5 90, 
5 9 6, 5 98, 6 1 7, 648,  65 1 ,  6 5 5 ,  668, 673 ,  
6 7 4 ,  6 7 5 ,  703 ,  7 4 5 ,  7 4 6, 757 ,  7 60, 763 ,  
7 7 3 ,  7 74 ,  7 7 7, 799,  824 ,  828, 8 5 3 ,  8 5 4, 
8 5 5 ,  856 ,  893 ,  898,  899,  900,  9 1  o. 924 ,  
9 3 0, 934 ,  935 ,  936 ,  973 ,  9 7 7, 9 78, 99 1 ,  
992 ,  998, 999, 1 02 0, 1 03 7, 1 08 1 ,  1 1 32 ,  1 1 5 5 ,  
1 1 89,  1 1 9 7 ,  1 2 50 ,  1 2 5 9  

Fuzuli, 5 5 5  
Fuzuli'nin Arapça Divanı, 5 4 8  
Fuzuli'nin Farsça Divanı, 3 2 3 ,  4 5 5 ,  5 4 7, 5 6 5, 5 66, 

6 5 7, 660, 7 5 2  
Fuzul"nin Mektupları, 5 4 9  
Fuzulinin Türkçe Divanı, 5 4 6  
Fuzulinin Farsça Divan Tercümesi, 1 95 
Fuzuli Hakkında Bir Bibliografya Denemesi, 5 9 0  
Fuzuli ve Leyla v e  Mecnun İngilizce Tercümesi, 5 5 0  
Füruzan, 92 1 ,  98 1 ,  987 ,  989, 1 05 5, 1 1 7 5  
Fütuhü'ş Şam, 3 6 7  
Fütuhatname, 7 8 5  
Füyuzat-ı Miknatısiyye, 7 4 O 

- G -

Gabriel d'Annunzio, 1 1 89 
Gabriel Monad, 1 02 3  
G .  de Castro, 94  1 
Galata, 5 7 5 ,  608,  6 1 5, 6 1 9, 622 ,  1 0 1 5 , 1 23 4  



İNDEKS 

Galata Kadılığı, 7 88, 834, 868 
Galata Mevlevihane•i, 699, 700, 7 0 1 ,  7 7 0, 7 7 2 ,  

7 8 9 ,  840 
Galata•aray, 808, 8 1 4, 8 1 5, 8 1 6, 832 ,  9 1 6, 9 1 7 , 

1 003 ,  1 02 5 ,  1 02 7 ,  1 02 8, 1 0 73, 1 080,  1 08 1 ,  
1 096 ,  1 097 ,  1 1 20 ,  1 1 3 6, 1 1 4 1 ,  1 1 4 6, 1 205 ,  
1 24 1 .  1 244  

Galatasaray Sultanisi, 989,  1 02 5  
Galı Tiğin, 2 8  
Galib Bey, 9 7 4  
Gamname, 699 
Gani-zade Nadiri, 64 1 ,  673,  6 7 5  
Garaibü'uıgar, 4 2 8  
Garam, 938  
Garb Edebiyatı, 9 7 9, 989 ,  1 0 7 1 ,  1 089 
Garb Türkçesi, 1 0 7 5  
Garbten Şarka Seyyale-i Edebiyye, 1 05 4  
Garib Hasan, 8 5 3  
Garibname, 1 5 9 ,  3 8 1 
Garib Nine, 933 ,  983  
Gaspıralı İsmail Beğ, 1 089, 1 1 09 
Gave Destanı, 1 04 8, 1 0 7 7  
Gave-i Zalim, 1 048  
Gavaut, Minard v e  ,üreka§ı, 1 005 
Gavur Dağları, 85  5 
Gaybi, 399 
Gayret, 7 7 6  
Gayya, 1 2 2 3  
Gayya Kuyusu, 994 
Guy de Moupassant, 1 096 
Gazali, 1 1 9,  5 7 4, 893 
Gazali Mehmed ef., 5 7 4 
Gazaname, 6 7 9  
Gazan Han, Gazan Mahmud Han, 2 2 9, 3 7 9  
Gazavatname, 6 9 3  
Gazavat-ı Murtaza Pa,a, 68 1 
Gazavatnameler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavat-

namesi, 5 6 7  
Gazellerim, 1 02 0  
Gazeteci Dütmanı, 1 2 1 4 
Gaziantep, 823  
Gazi Aşık Hasan, 1 45 ,  65 1 
Gazi Baba, 1 1 69 
Gazi Bin Ali  Kutlug, 239 
Gazi Edhem Paşa, 1 1 74 ,  1 1 93  
Gazi Evrenos, 296 
Gazi Giray (Han ) ,  3 5,  5 6 0, 5 7 2,  693,  908, 1 1 89 
Gazi Hayreddin Paşa, 622  
Gaziler Devri, 220  
Gazi Mihal, 296  
Gazi Osman Paşa, 9 7  5 ,  1 03 4  
Gazi Umur Bey, 9 1 6 
Gaziyan-ı Rum, 2 9 6 
Gazne, 2 1 6  
Gazneli!er, 6, 2 1 3 , 5 02, 6 1 3  
Gazneli Mahmud, 9 
Gazve-i Bedr, 7 5 2 
Gebze, 680 
Gece, 1 096 
Geceden Taıan Derdler, 1 22 5  

G 

Gecenin Earan, 1 2 2 2 
Geceleyin Sokaklar, 1 24 3  
Geç Kalmıt Bir Cevap, 1 04 8  
Geçmit Asırlarda Türk Hayab, 1 24 5  
Geçmit Zaman Fıkraları, 1 26 2  
Geçmit Zaman Kötkleri, 1 2  6 2  
Geçtiiim Yol, 1 8 1 ,  1 1 08 
Gedai, 4 1 4, 4 2 0, 7 0 5  
Gedik Ahmed Pata. 4 1 6, 1 1 7 9  
Gedikpata (Semt) ,  8 8 4 ,  885 ,  1 004,  1 02 9  
Gedikpaşa Tiyatrosu, 903,  9 7 1 ,  1 004 
G. Flugel, 6 8 7  
Gelbert, 867 ,  9 8 8  
Gelenbe, 9 9 8  
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Gelibolu, 5 1 3 ,  5 7 6, 5 78, 6 1 1 ,  7 3 2, 884, 976 ,  1 1 4 7  
Gelibolu'da Hamza Bey Sahili, 1 1 4 7  
Gelibolulu Ali, 5 5 8, 6 1  I ,  654 ,  7 1 8  
Gelibolulu Müderris Süruri, 622  
G .  Lorezo d'Anania, 686  
Gemici Sindbad'ın Seyahatleri 
Gence, 7 3 8  
Genceli Nizamt, 1 32 ,  1 96, 224 ,  3 5 7, 5 5 1  
Gencine-i Raz, 1 97 ,  5 99, 600 
Genç Hikayecilerimiz ve Eserleri, 1 098 
Genç Kalemler ( Mec. ) ,  1 09 1 ,  1 1 00, 1 1 0 1 ,  

1 1 04 ,  1 1 0 7 ,  1 1 08, 1 1 09,  1 1 1  ı .  
1 1 1 8, 1 1 2 9, 1 1 3 1 ,  1 1 3 5  

Genç Kız Kalbi, 1 05 8  
Genç Osman, 65 t '  
Genç Osman, 728 ,  659  

1 1 02 ,  
1 1 1 2, 

Genç Osman Hikayesi, 643 ,  7 0 6, 728 ,  7 29, 7 3 1 ,  
999 

Geniş Müstezad, 207, 1 036 ,  1 043 
Gentile Belini, 807 
Georges Dandini, 1 005 ,  1 006 
Georges Onet, 993 
George T.  Park, 1 1 2 7  
Geog Jacop, 736 ,  7 3 7  
Gerçek Selim Nüzhet, 7 3 6 ,  8 4 7 ,  1 004, 1 007 
Gerçek Hayali Aıtı, 1 8 1 
Germiyanoğulları, 3 5 O 
Germiyanoğlu Süleyman Şah Camii, 3 5 4  
Geschte des Schtentheaters Hammer, 7 3 3 ,  7 3 6  
Geshichte der Osmaniahen, 66 1 
Geveze Berber, 1 005 
Gevher Hatun, 3 1 1 
Gevheri, 5 5 5 ,  64 1 ,  6 5 1 ,  704 ,  707 ,  7 1 4 , 7 1 6, 7 1 8, 

720 ,  7 2 7. 80 1 ,  844,  1 0 78. 1 1 48 
Gevheri, 7 1 8, 1 1 2 6  
Gevher Şehnaz, 2 7 8  
Geyikli Baba Tekkesi, 5 7 4 
Geyik Masalı, 1 24 1  
Gezerken Gördüklerim, 1 24 1  
Gıyas Süreyya, 3 5 4  
Gıyaseddin Kie Kine, 423  
Gıyaseddin Mes'ud, 2 2 8  
Gıyaseddin Nakkaf, 785  
Gibb ( E.J.W. ) ,  3 5 4, 4 5 6, 5911, 66 1 ,  669, 1132, 

838, 8 4 0, 9 1 4, 1 044 .  1 08 6  
Gibbon, 9 1 3  
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Giese (Fr. ) ,  498 ,  6 0 7  
Cilan, 5 5 6  
Gilblas, 1 069 
Giraylar, 560 
Girid, 645 ,  689, 704, 705 ,  707,  708, 7 09, 7 1  O ,  

7 1 1 , 7 1 2, 793 ,  794, 875 ,  8 7 7, 888, 1 03 4 ,  
1 070,  1 092,  1 097 ,  1 099, 1 23 2  

Girid' de Saz Şairleri, 7 1 1 
Girid ihtilali, 1 1 69 
Girid isyanı, 8 3 8  
Giridli Yusuf Ağa, 7 9 4  
Girid Savaşı (Harbi) ,  7 1 1 , 797  
Girid Seferi, 683,  687 ,  689,  786  
Grimm, 6 
Grijgal, 694,  1 1 0 6  
Giriv, 992 
Girizgah, 5 7 9 , 756,  766,  837,  9 3 8  
Girye-i Hasret, 9 2 O 
Gizli Ada, 1 O 1 5 
Gizli El, 1 2 1 O 
Gizli Ma 'bed, 1 1 O 7 
l�oethe, 4, 485 ,  5 3 9, 906,  930,  1 1 79,  1 1 89 
Gogol, 1 089 
Golos, 9 2 7  
Goncourt, 1 05 2 ,  1 05 3 ,  1 05 4  
Gordelevsky, 1 1 2 2 ,  1 1 2 5  
Gorlular, 2 1 3  
Gorth, 2 3  
Grammaire Turque, 7 4 0  
'Grandük Mişel, 1 089 
Göç Destanı, 28, 1 082 
Göçerli Feridun Bey, 829 
Gök, 1 1 42  
Gökap Külliyatı, 1 1 1 3 
Gökalp M. Ziya, 4 3 ,  203 ,  296, 1 069, 1 080,  1 089, 

1 09 1 ,  1 1 00· · , 1 1 0 1 ,  1 1 02 ,  1 1 04,  1 1 09, 1 1 1 0 , 
1 1 1 1 . 1 1 1 2. i l  1 3 , 1 1 1 4 , 1 1 1 5 , i l  1 6 , 1 1 1 7, 
1 1 1 8. 1 1 1 9, 1 1 2 7, 1 1 1 29, 1 1 30, 1 1 3 1 ,  1 1 32 ,  
1 1 3 3 ,  1 1 34 .  1 1 3 5 ,  1 1 3 6,  1 1 3 8,  1 1 39 ,  1 1 4 5,  

1 1 4 8 ,  1 1 5 3 ,  1 1 7 1 ,  1 1 7 7 ,  1 1 79 ,  1 1 9 5 ,  1 2 04 ,  1 265 
Gökbayrak, 1 O 7 9 
Gökbilgin Tayyib, 607, 7 6 1  
Gökbörü, 48 1 ,  1 1 4 5  
Gök Medrese, 1 0 5 
Göknil Seniha Bedri, 1 264  
Göksu (Semt) , 7 5 7 ,  834 ,  948 ,  998  
Göktulga, Fahri Celal, 1 1 3 3 ,  1 2 4 3 ,  1 2 4 4  
Göktürk, Göktürkler, 1 I ,  5 1 .  2 1 7 , 8 6 5 ,  1 002 ,  1 092 
Göktürkçe., 1 07 7  
Gök Türk Kitabeleri, 4 0 1 ,  4 02 ,  1 06 6  
IGökyay Orhan Şaik, 1 1 49 ,  1 25 9  
Gökyü,:ı:ü, 1 2 1 4 
Gölgeler, i l  6 1  
Gölge Oyunu, 2 1 6, 264 ,  7 3 2, 7 3 3, 7 3 4 ,  7 3 5 ,  83 1 ,  

8 6 5  
- Gölpınarlı Abdül"baki, 3 1 3 ,  4 1 4 , 5 79 ,  6 6 7 ,  703 ,  

762 ,  7 6 5 ,  778  
Göl Saatleri, 1 8 1 ,  1 1 64,  1 1 67 ,  
Gönensoy Hıfzı Tevfik, 930, 934 ,  1 240 ,  1 2 7 2  
Gönülden Gönüle, 1 2  1 8, 1 2 1 9  

G 

Gönül Hanım, 1 082 
Gönül Hırsızı, 12 3 6 
Gönülden Sesler, 1 1 3 7 
Göni\lname, 444  
Gördes, 998  
Görice, 696  

İNDEKS 

Gövsa lbrahim Alaeddin, 1 1 3 1 ,  1 1 44 ,  1 23 8 ,  1 266  
Gözdağı, 1 2 1 4 
Göze Ergun, 1 24 3  
Gözler H .  Fethi, 848 
Gözlerin Aşkı, 1 O 5 6 
Gözleve, Gözleve savaşları, 7 1 9, 8 1 2  
Göztepe, 1 205  
Gucurat ( şehir adı ) ,  6 1 9  
Guguklu Saat, 1 206, 1 2 07  
Guillen de Castro, 485  
Gulyabani, 1 062 
Gunmo, 25  
Gurebahane-i Laklakan, 1 1 6  7 
Gurbet 'Hikayeleri, 1 2 O7  
Gustawe V . ,  99 1 
Gustawe Le Ban. 1 1 20  
1Gustawe Flaubert, 1 1 9 7 
Gustawe Flaubert, 1 203 
Guz, 2 1 7  
Güfti, 698, 699 
-Güftigu, 1 2 3  7 
Güğercinlik, 5 1 3 
Gülbaba, 1 2 32 
Güldeste, 603 
Güldeste-i Riyaz-ı irfan, 48 1 ,  580, 7 88  
Gülhane Hat-ı Humayunu, 8 1 3, 8 1 4 , 8 1  7 ,  862  
Gülhane İnkılabı, 8 1 4  
Gülhane Meydanı, 8 1 3  
Gül-i Sadberk, 4 7 4 
Gülistan, 1 3 3,  680, 982 ,  1 982  
Gülistanlar v e  Harabeler, 1 1 3 6  
Gülistan Tercümesi, 3 6 1  
Gülllü Agob, 1 004 
Gülnihal, 906 
Gülnihal, 886, 887 ,  902,  906 
Gülpazarı, 8 5 4  
Gülruh, 7 9 5  
Gülşehri (Kırşehirli Şeyh Ahmed) ,  1 63,  3 7 7,  745 ,  

1 066  
Gülşeni, 6 1 8, 624 ,  792  
Gülşen-i Aşk, 7 7 8, 7 3 5 
Gülşeni Dergahı, 663 
Gülşen-i Envar, 599, 600,  6 0 1  
Gülşen-i Hülefa, 740 
Gülşen-i ikbal, 7 4 2 
Gülşen-i  Mısri. 6 1 8  
Gülşen·İ Uşşak, 4 7 0  
Gülşen-i Raz, 4 7 2 
Gülşen-i Şuara, 6 1 7 
Gül ü Bülbül, 5 72 ,  598  
Gül ü Mül, 5 9 8  
Gül'ün Babası, Kim, 1 22 5  
Gül Ü Nevruz, 5 9 8  
Gülüp Ağladıklarım, 1 064  



İNDEKS 

G 

Gümülcine, 697 
Gümüıhane, 9 5 6, 1 097,  1 2 1 8  
Gümütlü, 1 1 5 4  
Günana, 1 2  
Gündoğdu, 2 3 5  
Gün Doğuyor, 2 3 5  
Gün Han, 1 8, 5 0 0  
Gündeşlioğlu, 8 5 5  
Gündüz Alp, 2 9 6  
Güne bakan, 1 1 2  8 
Günet Mecmuası, 1 1 3 7, 1 2  1 4 
Günetin Ölümü, 2 7 
Güney Amerika, 7 9 2  
Güney Anadolu, 1 2 1  5 
Güney Cahid, 1 8 1 
Güngör Edhem, 9 0 1 
Güntekin Reşad Nuri, 896, 907,  993, 1 09 1 ,  1 1 3 2 ,  

1 1 33,  1 1 5 1 , 1 209, 1 2 1 0, 1 2 1 1 .  1 2 1 2, 1 2 1 3, 
1 2 1 4. 1 2 1 5 , 1 2 1 9, 1 24 4, 1 263,  1 2 7 1  

Güntekin Retar Nuri, 1 2  1 5 
Gürcü Mehmed Paşa, 654,  6 5 9  
Güzel Aydın, 1 24 8  
Güzel Dost, 1 096  
Güzel Eleni, 1 064  
Güzelleme, 7 2 7 
Güzincik, 1 8 1 

H 

Habbe Kadın, 865  8 6 6  
Habeş-Habeıistan, 6 8 9 ,  783  
Habibi, 4 1 4, 43  5 ,  6 3 1 .  638,  645  
Habibü's Siyer, 7 7 9  
Habnime·i Veysi, 6 8 1  
Habsburg, 64  5 
Hac, 673 ,  682,  689, 7 0 1 ,  7 1 4, 796, 799, 820 ,  

823 ,  836 ,  839, 8 5 1 ,  1 02 4  
Hucegan, 6 7 6, 6 9 4  
Hace-i Evvel, 9 6 4 ,  966  
Hace-i Sultani, 6 1 O 
Hacı Ahmed Efendi, 7 5 0  
Hacı Akça Kendi, 2 0 3  
Hacı Ali Efendi, 1 05 0  
Hacı Arif Efendi, 1 05 0  
Hacı Arif Bey, 9 7 5, 1 1 69 
Hacı Bayram Veli, 4 5 6, 488,  5 04, 1 0 78 
Hacı Bektaı Veli, 42,  684,  706,  8 5 0  
Hacı Edhempaşazade Kedri Bey, 926  
Hacıeminoğlu Necmeddin, 998 
Hacı F eyzullah-ı Nakşbendi, 1 2  1 6 
Hacı Gaffarzade, 6 7 0  
Hacı Garra, 1 089 
Hacı Genek Bey, 503  
Hacı Halife (Hacı Kalfa, Katip Çelebi) , 682,  684  
Hacı Halil Efendi, 530  
Hacı İbrahim Efendi, 85 1 
Hacı Pir Efendi Dershanesi, 8 5 1  
IHacı Süleyman Ağa, 95 7 
Hacı Zihni Efendi, 7 69 
Hacim, Hacim Sultan, 397, 4 00 
Hacivad, 733 ,  734 ,  735 ,  647  

Hacivad'ın Karısı, 1 6  1 
Hacle, 928,  937 ,  9 3 8  
Hac Mektupları, 1 O 1 5 
Hacuyan-ı Kirami, 602 
Hac Yolunda, 1 02 3 ,  1 040, 1 042 ,  1 04 4  
Haçlı Seferleri, 8 0 6  
Haçova, 6 4 3  
Haçova Muharebesi, 6 1  O 
Hadım Ali Paşa, 4 7 3  ' 
Hadım Hüseyin Paıa, 5 84 
Hadidi, 5 8 5, 5 9 7 ,  693 
Hadika (gazete) , 884,  970 
... adikatü'l Cevami, 7 69 
Hadikatü'l Hakayık, 7 88  
Hadikatü'l Hakika, 1 9 7 
Hadikatü'l Müliik, 749 
Hadikatü'l Vüzera, 749 
Hadikatü'r Rüesa, 794 
Hadikatü's Süeda, 530,  543,  5 4 8  
Hadikatü't Şüheda, 7 1 8  
Hadimü'l HaremeY,n. 608 
Hadis, 1 08, 699 
Hadisat (gazetesi) ,  1 044 
Hadis-i Erba'in, 602 ,  749, 7 50 
Hadis-i Erb'in Tercümesi, 6 7 2  
Hadis-i ilahi, 1 1 O 
Hadis·i Kudsi, 1 1 O 
Hadis-i Nebevi, 1 1 O 
Hafif (vezin), 1 66 
Hafi, 4 4 7  
Hafta (mec.) ,  1 07 6  
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Hafız ( Şirazi ) ,  1 33 ,  1 94 ,  458 ,  5 4 5 ,  5 74 ,  5 93,  
596,  6 5 1 ,  6 5 6, 657 ,  782 ,  9 2 6, 930 ,  1 040, 1 1 5 8  

Hafız Ağa, 964 
Hafız Ahmed Paşa, 652, 654 
Hafız Divanı, 926 ,  982 
Hafize Nadire Hanım, 1 269 
Hafız Hızır İlyas, 8 0 5  
Hııfız-ı Rum, 5 7 4 
Hafız Küçük Mahmud, 609 
Hafız Osman, 1 4 1 .  1 42 ,  7 79, 884 
Hafız Pa,a, 8 1 2, 948 
Hafız Post, 650 
Ha Gayret Hasib Efendi, 1 26 2  
Hak Dini Kur'an Dili, 1 1  1 
Hak Gazetesi, 1 044  
Hakani, 1 33 ,  602,  65 1 ,  6 5 6 ,  657 ,  6 5 9  
Hakani Divanı, 624 ,  6 5 7 ,  9 5 5  
Hakan, 946  
Hakanlılar (Hakanlı Türkler) , 2 7, 28 ,  2 1 8  
Hakaniyye Lehçeei, 2 3 4  
Hakayıkü'l Vukuat (gaz.) 
Hakim Senai, 1 97 ,  3 1 4  
Hakim Süleyman Ata, 282 ,  4 0 5  
Hakim Sı'.'ızeni, 2 2 4  
Hakimiyyet-i Milliye (gaz.) ,  1 1 9 5  1 1 99 
Hakka Sığındık, 1 062 , 1 2 02,  1 22 7, 1 24 1  
Hakim Tarihi, 7 8 5  
Hakkı Efendi, 9 4 8  
Hakke'l Yakin, 1 089 
Hakkın Sesleri, 1 73 ,  1 1 60 
Hllaı, 1 05 6 ,  1 24 7  
Halat·ı Huaıı Arcletir, 433 
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Haleb, 6 1 1 , 6 1 2, 665,  670,  683, 694, 698,  730, 
7 3 1 ,  750 ,  766 ,  767 ,  78 1 ,  783 ,  7 8 5 ,  7 8 7 ,  874 ,  
888, 954 ,  9 5 8, 975 ,  993  

Halebi Nuriddin, 1 1'3  
Halet Bey (Divan Şairi ) ,  864, 869, 9 7 5 ,  1 004, 

1 00 5  
Halet Efendi, 7 7 7,  8 3 4 ,  8 4 2  
Haleti, 6 69, 7 6 1  
Haliç, 609, 7 3 9, 7 5 7  
Halid, 9 0 1  
Halid Bey, 1 0 7 5  
Halife Ebu Bekir, 7 7 4 
Halife Ömer, 659 ,  720  
Halife El-Müstain, 5 2 8  
Halife Süleyman, 944 
Halil, 252 
Halil { lbrahim) ,  709 
Halil Abdal, 7 1 5  
Halil Dimed ( ressam) ,  7 9 7  
Halil Hamid Paşa, 7 8 1 ,  7 8 2  
Halili, 4 1 4, 4 5 5 ,  6 1 8  
Halil İnalcık, 5 7 2 
Haliloğlu Ali, 2 8 4  
Halil Paşa (Sadrazam) ,  70·0, 8 3 2  
Halil Paşa ( Ressam) ,  2 9 3  
Halil Sultan, 4 1 5 , 420  
Halimi, 5 66 
Halis Efendi, 7 89,  1 23 9  
Hallac Mansur, 1 1  7 
Halka Doğru (mec.) ,  1 1 04  
Halkadan Pırıltılar, 1 2 5 6  
Halk Edbeiyatı, 2 1 4, 5 76 ,  623,  624,  64 1 ,  70 1 ,  

722, 723 ,  7 3 7, 7 4 3 ,  744, 7 9 6, 804,  8 1 2, 
83 1 ,  843,  844 ,  85 1 ,  8 5 6, 865 ,  1 226  

Halk Edebiyatı Antolojisi, 1 1 42 
Halk Hikayesi, 728, 999 
Halkalı, 1 1 52 
Halkari { sanatı} ,  6 1 3  
Halk Kültürü, 2 1 6, 5 5 7  
Halk Şiiri, 7 2 1 ,  7 2 6, 828, 848, 8 5 0, 8 5 4 ,  873 ,  

9 5 7, 9 7 7, 1 08 6  
Hallak-ı Maani (Emri) , 5 7 8 
Halk Türkçesi, 7 1 5 , 7 5 8  
Haluk, 1 024 ,  1 02 6,. 1 03 1 , 1 03 3 ,  1 03 8 ,  1 03 9  
Haluk'un Defteri, 1 029, 1 03 3 ,  1 03 5, 1 03 7, 1 038,  

1 03 9  
Halveti, Halveti Tarikati, 578 ,  597 ,  663 ,  702 
Hanıma ( yer ismi) , 602 
Hamdi (Osman zade Taib) ,  749 
Hamdi Paşa, 8 7 5  
Hamdi Çelebi, 6 1 5 
Hamdullah Amasi ( Şeyh ) ,  448, 6 1 3  
Hamdullah Hamdi, 4 1 4, 475 ,  488, 604  
Hami, 1 062  
Hamid, Mektupları, 932 
Hamid'in Son Yıllan, 9 3 4  
Hamide, 7 5 4  
Hamid Efendi Medresesi, 688 
Hamidoğulları, 3 5 O 
Hamidü'ddin, 5 0 4  

H 

Hamid Sa'di, 1 054 
Hamil ve vaz'ı Hamil, 1 05 0  
Hamiletü'I Kübera, 7 9 4  
Hamiyet (Musa B. Ebi'I Gazan) , 98  7 
Hamamcı Ülfet, 1 064 
Hamamiyyc, 5 3 7, 762 
Hamlet, 945 
Hammamizade Ihsan, 1 24 0  

İNDEKS 

Hammer (J.V. ) ,  4 5 6, 5 9 6, 598, 6 1 1 ,  692, 698,  
7 1  1 .  7 94, 8 1 5, 909, 9 1 3 , 1 003 

Haumpton Court, 8 7 7  
Hamse, 1 33 ,  1 9 7,  5 99, 6 7 3 ,  6 7 4 ,  680,  6B l ,  7 8 4  
Hamse-i Nizami, 4 6 0  
Hamsetü'I Mütehayyır, 4 3 3  
Hamutname, 3 8 5  
Hamza, 3 0 1 ,  3 9 9  
Hamzavi, 388  
Ha. Nazım, 1 0 1 5 , 1 0 1 6, 1 026,  1 04 8  
Han Bayındır, 404 
Hanbeli, 1 1  1 
Hançer, 1 2 1 0, 1 2 1 4  
Hançerli Ha:,ım Hikayeleri, 999 
Handan, 1 22 7 ,  1 228 ,  1 23 0  
Han Duvarları, 1 8 1 ,  1 2  1 6 ,  1 2  1 9  
Hanefi, 1 1 1  
Hanefi Fıkhı, 959  
Hanımlar Arasında, 1 05 6  
Hanımlara Mahsus Gazete, 993 
Hanımlar Terzihanesi, 1 24 3  
Han-ı Serap Yahud Lea Keren Veziri, 1 089  
Hankah, 1 05 ,  1 1 8 
Han Kolu, 84 6 
Hanya, 595 ,  689,  708, 709, 7 1 0  
Harabat, 5 5 ,  7 1 8, 7 78, 868,  872 ,  876 ,  8 7 7, 899, 

9 1 0, 975 ,  1 009  
Harabat Mukaddimesi, 66 1 ,  869 
Harab Ma'bedler, 1 23 0  
Harb Mec. 1 23 8, 1 23 9  
Harbiye idadisi, 9 1  6 
Hareket Ordusu, 1 09 1 
Harem, 1 1 0 5  
Hariri-zade Molla Ahmed, 580  
Haris, 1 28, 1 8 7 
Haristan ve Gülistan, 1 02 1 ,  1 05 7 , 1 08 1 ,  1 082 
Harezmi, 3 5 8  
Harman Sonu, 1 098 
Harmsworth Park, 8 7 7  
Hanıame, 1 66, 1 9 7,  4 5 4  
Hart Savaşı, 8 5 2  
Hatıralar, 1 1 60,  1 1 86,  1 262 
Harun-Reşid, 1 3 O 
Harzem (Harezm) ,  642, 647 ,  7 3 7, 744,  828,  894 
Harzcmşah (Harzemşahlar) , 2 1 3, 5 02, 795 
Harzcmşah Devleti, 907 
He.san (Peygamberin Torunu) ,  3 1 ,  702 
Hasan Asaf, 1 O 1 6 
Hasan Basri, 1 1 6 
Hasan Bey ( Reisü'l Küttab ) ,  697  
Hasan Bey ( Fazlının Kardeşi) ,  783 
Huan bey-zade, 693,  696,  697  



İNDEKS 

Hasan Burhaneddin Ef. 1 23 6  
Hasan Can, 6 1 O 
H&.san Çelebi, 434,  4 3 6, 5 7 7, 578,  593,  622 
Hasan Çelebi Tezkiresi, 6 1 7  
Hasan Dede, 5 08, 7 1 4  
Hasan Efendi, 7 O 7 
Hasan Ef. (Sivrihisar müftüsü) , 304 
Hasan Eren, 707,  708 
Haf\an Feyzi Efendi, 788 
Hasan İbni Mahmud, 498  
Hasan İbni Sabit, 1 29 
Hasan İzzet Paşa, 1 1 4 3 
l-lasankale, 653 ,  7 9 6  
Hasan Mellah, 9 6 5 ,  968  
Hasanoğlu, 359 ,  4 5 6  
Hasan Paşa, 579 ,  7 08, 1 07 3  
Has Bahçe, 1 243  
Hasbeğler, 402 
Hasbıhal, 999 
Hased-Hasid, 9 2 O 
Haseki Sultan, 6 6 1  
Hasene, İ 0 7 3  
Hasenat-ı Hasan, 698,  9 1 2  
Hashacib, 23 1 
Hasib (Üsküdarlı) ,  7 1 9  
Hasköy, 1 083 
Haspa, 1 00 1  
Hassa, 1 1 72  
Hassan, 664 
Haşhaşilik, 963 
Haşim Bey, 957  
Haşim Bey Vezirli, 1 089  
Haşmet, 7 3 7, 7 5 3 ,  7 6 7 ,  768, 769  
Haşmet Hay'atı ve  Eserleri, 768  
Hatai, 523 ,  556 ,  8 5 3  
Hatem, 3 42, 678  
Hatıra, Hatırat, 6 4 6, 9 5 0, 948 ,  963,  9 7 1 ,  1 008, 

1 023  
Hatırat (Hamid'in) ,  946 
Hatıralar, 1 1 39 
Hatiboğlu, 3 7 7, 4 1 8  
Hatibzade, 6 1 5 
Hatice Nakiye Hanım, 990 
Hatice Refi'a Hanım, 1 024 
Hatice Sultan, 7 7 I ,  7 7 4 
Hatif Diyorki, 1 09 6  
Hatifi, 1 97,  423 ,  485 ,  5 4 5 ,  554  
H5.timetü'I Eş'ar, 8 4 3  
Ilat scın'atı, 1 3 6,  545 ,  5 72 ,  6 1 3, 6 4 3 ,  667 ,  6 8 0  
Hat San'atı, 1 42 
Hattat Osman, 1 4 2 
Hattat Settar Efendi, 643 
Hatun Dağı, 2 8  
Hatuniye Medresesi, 1 05 
Havva Hatun, 695 
Havuz, 1 1 6 7  
Hayal (mec.) ,  998 
Hayalet, 1 1 3 6 
Hayal Ettiğim Gibi, 1 8 1  

H 

1 30 1  

Hayal içinde, 1 O 1 5, 1 05 7 
Hayal ikliminden Dönen Diyor ki, 
Hayali, 5 4 6, 5 5 1 ,  555 ,  5 5 6, 5 6 1 ,  5 7 3, 574,  6 1 6, 

723,  7 2 7, 7 74, 85 1 
Hayali Bey Divanı, 5 7 4 
Hayali Bey, 577 ,  593 ,  599 
Hayal-i Evvel, 7 9 5 
Hayali Said Efendi, 1 49 
Hayal-i Sani, 7 9 5 
Hayal-i Salis, 795 
Hayat Mecmuası, 5 8 5, 784, 890, 1 1 04,  1 1 08, 1 1 09, 

1 1 1 9, 1 242,  1 25 0  
Hayat-ı Fikriyye, 1 1 20 
Hayat-ı Hakikiye Sahneleri, 1 05 7 
Hayatımın Hikayesi, 992 
Hayat Parçaları, 1 23 0  
Hayati, 392 
Hayati, 397  
Hayattan Hikayeler 1 242  
Hayat ve  Kitablar, 1 022 ,  1 023 ,  1 2 63 
Haydar, 522 
Haydar Harezmi, 4 1 4, 4 2 0  
Haydar-ı Kerar, 8 4 8  
Haydar-ı Türki-Guy, 8 4 8  
Haydari, 5 7 3  
Haydarilik, 2 8 1 
Haydariyye, 298  
Haydaroğlu, 7 1 3  
Haydarpaşa (yeradı ) ,  1 000  
Haydar Paşa, 9 7 1 
Haydud Montari, 968 
Hayrabad, 1 7 1 ,  670 ,  6 72, 6 7 6, 677 
Hayreddin, 98  
Hayretddin Paşa (Sadrazam) , 958  
Hayreddin Rüşdü, 1 2  1 4  
Hayret Efendi (Adanalı) , 7 7 6, 9 7 3 ,  9 7 5  
Hayreti, 5 7 7 
Hayretü'l Ebrar, 4 3 0  
Hayri Efendi, 8 7 5 
Hayriyye, 6 70, 672 ,  673 ,  6 7 6, 782 
Hayriye-i Nabi, 672 
Hayrullah Efendi, 8 1 5 , 82 l ,  925 ,  9 2 6, l 004 
Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş, 1 8 1 , 1 1 90, 

1 1 9 1  
Hazainü'I Maani, 4 2 8  
Hazan Bülbülü, l 0 6 2  
Hazani, 5 6 1  
Hazan Rüzgarı, 1 2 2 3 
Hazar, Hazar Denizi, l 7, 642,  689 
Hazine-i Evrak, 1 O 5 O 
Hazine-i Fünun mec. 988, 1 O l  6, l 04 1 ,  l 2 6 1  
Hazret-i lsa'ya Açık Mektup, 1 04 6  
Hazret-i Muhammed, 5 3 7, 540, 5 4 6, 548, 549, 5 5 1 .  

5 6 1 ,  5 73 ,  595 ,  60 1 ,  602,  603,  607 ,  652 ,  
667,  678, 68 1 ,  684 ,  688 ,  689,  723 ,  7 7 1 ,  
7 73 ,  794, 850 ,  899, 938, 939, 960,  1 1 1 4, 
1 1 59,  l 1 7 7 .  1 22 0  

Hazret-i Muhammed'in Hayatı, l 2 l 4 
Hazret-i Pir, 7 7 4 
Hazret-i Şarih, 700 
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Hece (Hece (Vezni), 5 1 ,  702, 7 0 3 ,  705,  7 1 9, 720,  
724,  7 2 7, 8 5 5 ,  878 ,  897,  900, 902, 907,  
9 1 7, 9 1 9, 92 1 ,  9 3 8, 940,  942, 944, 946, 
954,  9 5 5 ,  9 5 6, 957 ,  96 1 ,  962,  1 0 1 8, 1 0 1 9, 
1 029, 1 03 9 ,  1 085,  1 092, 1 1 0 7, 1 1 2 4, 1 1 1 3 0,  
1 1 3 1 ,  1 1 3 2 ,  1 1 3 3 ,  1 1 3 6 ,  1 1 3 8, 1 1 4 1 ,  1 24 1 ,  
1 2 5 0  

Hece Vezni Cereyanı, 1 0 9 1 ,  1 1 3 3 ,  1 1 3 5  
Hece'nin On Şairi, 1 1 3  1 
Hector, 3 
Heder, 989 
Heft Cam, 548 
Hefthan, 6 7 4, 6 7 5 
Heft Peyker, 1 9 7,  432 ,  674  
Heft Seyyare, 7 8 4  
Hein, 9 9 1  
Hekimbaşı lsmail Paşa, 1 2 23 
Hekimbaşı Mehmed Efendi, 785 
Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi, 7 1 8, 8 2 0, 82 1 
Hekimoğlu Ali Pa,a, 7 5 1 ,  7 5 2 ,  785 ,  7 9 9  
Heksametron (vezni), 8, 1 5 2, 1 1 7 9,  1 1 8 9  
Helena, 2 ,  4 
Helenizim, 1 0 3  
Helmut Ritter, 7 3 6  
Helsinki, 1 O 
Hemedan, 683  
Henri Beecque, 1 1 2 0  
Heııri V., 7 1  1 
Heııgami, 8 5 1 
Herman, 1 069 
Henüz 1 7  Yatında, 968 
Hephaistos, 8 
Hep Onun İçin, 1 1 3 6 
Hepsinden Acı, 1 O 5 4 
Hep O Şarkı, 1 2 05 
Hep Yah11d Hiç, 933  
Hera (Herakles-Herkül) ,  2,  3 ,  558 
Herat, 4 2 0, 7 3 1 
Herbert Spenser, 1 1 4 6  
Her Cebhesiyle Kominisim, 1 2  5 6 
Heredotos, 1 3 
H. �ren, 1 1 2 7  
Her Gece Benimsin, 1 1 92 
Hermann, 2 4 0  
Herman ve  Docthea, 1 1  79,  1 1 89 
Herııani, 906 
Hersek, 8 7 0, 888,  97 4 
Hersek isyanı, 1 0 7 4  
Hett Behitt, 4 3 2 ,  5 �6. 6 1 4  
Hevayi, 7 5 2  
Heves Ettim, 1 00 1  
Hevesname, 4 5 4 ,  4 7 5  
Heybeliada, 1 0 6 0, 1 06 3  
Heyecan ve  Sükun, 1 8 1 ,  1 2  1 9 
Hey'et-i Alem, 822 
Heyhat, 1 050,  1 0 5 4  
Heyula, 1 22 6, 1 2 3 0  
Hezar Efsane, 1 3 1 
Hezar Esrar, 8 2  1 
Hezel, 5 74,  5 7 5  

H 

Hezeliyat, 7 5 2 
Hıçkırık, 1 2 3 6 
Hıdır Alpagut, 62 1 
Hımhım, 7 3 5  
Hın çer Ihsan, 7 3 6 
Hıta, 1 7 0, 586 ,  647  
Hıyaban Mecmuası, 1 1 3  7 
Hıyve, 642, 645,  7 3 7, 742,  828 

İNDEKS 

Hızır, Hızır Aleyhis'selam, 2 7 7, 658,  687 ,  7 1 7  
Hızır Bey Çelebi, 1 4 7 ,  304 ,  4 1 9, 444 ,  490  
Hibetullah, 7 6 9 
Hibetü'I Hakayık, 1 0 7 9  
Hicaz, 5 0, 1 1  I ,  5 1 5, 5 65 ,  5 88,  5 9 9, 648, 6 7 3, 

683,  689, 750 ,  758 ,  7 69, 783,  787 ,  82 1 ,  
836,  838,  1 023,  1 07 7 ,  1 084, 1 1 3 3  

Hicaz-ı Humayun, 7 6 9  
Hicazkar (şarkı) ,  992 
Hicran, 1 2 2 2 
Hicranlar, 1 O 9 5 
Hicret, 963,  1 0 69 
Hicri Dede, 5 3 0  
Hicretü'n Nebi, 7 7 9 
Hiciv, 1 2 8,  5 7 2 ,  5 7 5 ,  5 7 8,  585 ,  622,  64 8,  653 ,  

654 ,  6 5 5 ,  659 ,  699 ,  7 5 2 ,  8 2 9, 8 3 5 ,  868,  869 ,  
8 7 3 ,  880 ,  898 ,  902.  9 1 0, 9 1 4, 9 7 4, 9 7 6 ,  998, 
999, 1 2 0 7 ,  1 2 39,  1 2 44 

Hicviyye, 1 8 7 ,  654,  655,  6 5 6, 660,  7 5 5 ,  7 68 
Hiç biri, 1 2 2 5  
Hidayetü'I Hakayık, 6 7 5 
Hidiv lsmail Paşa, 8 7 4 
Higinus, 2 
Hikayat, 868 
Hikaye (Antoloji) , 18  1 
Hikaye (Risale) ,  383  
Hikayeler, 1 00 1  
Hikaye-i İbrahim Pata ve İbrahim Gül,eni, 9 2 5 ,  

1 004 
Hikaye-i Feylesofiyye-i Mikromega, 1 000 
Hiki.ye-i Hikemiyye-i Mikrimega, 1 00 0  
Hikaye-i Molla İbrahim Kimyager, 1 08 9  
Hikaye-i Robenson, 1 000 
Hikaye-i Şirin ü Perviz, 4 7 8 
Hikmet (Deli Hikmet) ,  9 0 1  
Hikmet (Hersekli Arif Hikmet) ,  9 7  5 
Hikmet Bey, 994 
Hikmet Efendi, 865, 866 
Hikmet-i Tarih, 1 069 
Hikmet-i Tabiiyye, 82 1 
Hikemü'r Rüfai, 986,  988 
Hile, 5 2 9, 530,  5 3 1 
Hilmi Efendi, 6 6 1 ,  1 2 68 
Hilye-i Hakimi, 602, 603  
Hilye-i Çıharyar-ı Güzin, 6 6 7  
Hilye-i Enbiya, 6 6 7  
Hilyetü'I Efkari (Atai'nin) , 6 74, 6 7 5  
Hilyetü'I Envar, 7 7 9  
Hind, 9 ,  9 7 ,  5 64,  5 7 8,  585 ,  7 3 3, 7 7 3 ,  893,  940,  

94 1 ,  946,  1 08 7  
liind, 1 24 1  
Hind Denizleri, 6 1 9 



İNDEKS 

Hindistan, 24,  97, 2 1 6, 5 6 1 ,  589, 6 1 9, 62 1 ,  64 1 ,  
642, 643,  646,  648, 752 ,  772 ,  790, 8 3 8, 
907,  9 1 1 ,  926,  928,  930, 93 1 ,  9 3 3 ,  936 ,  
937 ,  940, 94 1 ,  943 ,  944 ,  946 ,  964 ,  998 ,  1 08 4  

Hippolyte T ain, 1 O 5 7 
Hirrename, 752 ,  9 02,  998 
Hirs-ı Guldur Basan, 1 089  
Hisar, 99 1 ,  1 O 1 2  
Hisar Abdü'lhak Şinasi, 8 1 9, 992,  1 1 6 7,  1 2 6 1 ,  1 262  
Hiss·i lnkılab, 1 0 7 1  
Hissiyat, 997  
Histoire de l'empire Ottomane, 7 1 1  
History Of Ottoman, 6 6 1 
Hişam, 1 1 59 
Hitabet Dersleri, 1 2 3 9 
Htabet San'atı, 1 3 0 
Hiung-nu, 1 7 
Hizmet Gazetesi, 1 050,  1 052 1 054,  1 055  
Hoca Ahrar, 5 1 9  
Hoca Dehhani, l 4 3 ,  1 58, 1 82 ,  343 ,  5 8 6, 605 ,  8 5 6  
Hoca Hasan, ! 3 1 
Hoca ve Hac.e-i Sultani; 6 1 O 
Hocazade, 444,  1 1 60 
Hocendi, 3 59 
Hoçu, Hoçu Ovası, 3 0, 3 8  
Hokand, 7 3 7, 742 ,  828 
Halasa, 852 
Hollanda, 643,  689 
Holtzendorff ( Prof. ) ,  1 1 4 6  
Homer, Homeros, 3 ,  8 ,  4 1 3 , 1 049, 1 1 79,  1 1 89 
Hopa, 852 
Hophopname, 1 090  
Horace, 943 
Horasan, 1 7 , 9 7 ,  2 1 6, 298,  5 1 6, 568, 5 79, 6 1 9, 

646, 675 ,  73 1 ,  7 3 9, 1 1 1 7 , 1 245  
Hudabende Han, 6 1 9, 643 ,  68 1 
Huccetü's Sema, 700 
Hucend, 1 5  
Hucum, 1 096 
Huffi, 467  
Hukuk ve lktisad Mecmuası, 1 12  1 
Hukuk Mektebi, 989,  1 023 
Hulasatü'l Ahlak, 749 
Hulasatü'l Hayal, 794 
Hulasatü'l ihlas, 988 
Hulasatü'l itibar, 794 
Huld Makam, 643 
Hulin Dağı, 28 
Hun, Hun Devleti, 1 1 , 1 7 , 1 0 7 1  
Huneyn lbni ishak, 1 03 
Hurde-çin, 988 
Hurufi, Hurufilik, 1 43 ,  3 70, 555 , 580,  7 9 4  
Hurufi Metinleri, 1 1 4 6  
Huqidname, 3 8 3  
Huşrüba, 7 7 6 
Hutbe, 1 3 0 
Huten, 586 
Huzme-i Safa, 997  
!Huzur, 1 2 54 
Hüdavcrdi, 2 3 5 

H 

Hükmi, 968  
Hükm-i Dil, 968 
Hülaglı, 228,  528 ,  7 6 1  
Hülefa-yı Raş;din, 502 
Hülleci, 1 2 1 4 
Hülasa-i Hümayunname, 969 
Hüma, 598 
Hümami, 4 1 4 ,  4 7 0  

Hümayun, 5 9 8  
Hümayunname, 7 4 9  
Hünername, 5 7 5 
Hünkar İskelesi Muahedesi, 808,  8 1 1  
Hürrem Sultan, 5 68 ,  5 69, 5 99, 946  
Hürriyet Apartmanı, 1 2 64 
Hürriyet-i Fikriyye, 923 
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Hürriyet Gazetesi, 8 7 0, 8 7 1 ,  872 ,  874 ,  876 ,  883 ,  
895 ,  902,  1 007 ,  1 0 73 ,  1 1 88,  1 1 89 

Hürriyet Vadisinde Bir Pençe·i \,Jtibdad, 1 008 
Hürriyet ve İ 'tilaf Fırkası, 1 1 46, 1 206 
Hüssam Katib, 3 5 9  
Hüssamzade Abdurrahman, 1 4 1  
Hüsaameddin Çelbei, 293 
Hüseyn Haz. (Peygamberin Torunu) , 3 1 , 529, 5 3 3 ,  

547 ,  974  
Hüseyin ( Fazıl Enderuni) , 783  
Hüseyin (Seyyid Vehbi) , 750  
Hüseyin (Y.K. Lalası) , 1 1 74 
Hüseyin Avni Paşa, 884 
Hüseyin Efendi, 1 024 
Hüseyin Paşa, 6 5 6  
Hüseyin Daniş 1 0 1 5, 1 1 47 ,  1 1 9 1  
Hüseyin Fahreddin Dede, 7 60, 7 7 0  
Hüseyin Fellah, 9 6 8  
Hüseyin Fikri Efendi, 1 2 52 
1-·lüseyin Giray Han, 660 
Hüseyin Hamavi, 507 
Hüseyin Hüsnü, 1 232  
Hüseyin lbni Halefi-i Tebrizi, 824 
Hüseyin İbni Muhammed 2 5 0  
Hüseyin Karni, 1 48 
Hüseyin Ka�ifi, 424  
Hüseyin Kazım, 1 027 ,  1 0 56  
Hüseyin Rahmi, 833 ,  965 ,  969 ,  970, 1 0 1 1 ,  1 0? 8. 

1 0 59, 1 060, 1 0 6 1 ,  1 062,  1 244 
Hüseyin Reis, 6 1 9  
Hüseyin (Şeyh) , 25 1 
Hüseyin Va'iz, 5 4 8, 749 
Hüseyinzade Ali Turan, 1 089,  1 1 09, 1 1  1 O , ,  1 12  1 
Hüsn, 7 7 6  
Flüsn-i TCt'lil, 5 3 5 ,  586  
Hüsnü, 1 1 O 1  
Hüsn-ü Aşk, 1 7 1 ,  1 97 ,  2 1 1 , 549, 6 7 7, 7 7 1 ,  7 72 ,  

774 ,  7 7 5, 7 7 6, 7 7 7,  7 7 8, 7 79, 784,  835 ,  
926, 935 ,  936 ,  943 ,  97 1 ,  9 7 6, 9 7 8, 1 1 08 

Hüsn Ü dil, 478, 60 1 ,  999 
Hüsnü Paşa, 8 7 5 ,  883 
Hüsran, 1 73 ,  1 222  
Hüsrev, 588,  907 ,  9 3 2  
Hüsrev-i Dehlevi, 432 ,  5 8 9 ,  987  
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Hüarevname, 4 5 7  
Hüsrev Paşa, 683 ,  854 ,  1 040 
Hüsrev Ü Şirin, 1 65, 1 96, 3 5 7, 674 ,  73 1 ,  942 
Hüsün, 98 
Hüaün ve Şiir, 1 .1 O 1  
Hüveyda, 742 
Hüzistan, 1 03 
Hüzni, 7 5 2  

lda Dağı, 2 
lgnatyef {R.F. ) ,  2 7 5  
lgnaıı Kounoıı, 7 3 6  
Ilgaz, 1 024  
llgın, 668  

- 1 -

lnfluence de Chamanisime Turc-Mogol, 1 1 2 6  
lnternational Graphische Muster Austausch, .9 7 1  
I rak, 1 7 , 9 7 ,  2 1 6, 349 ,  5 29, 53 1 ,  5 80, 585 ,  650 ,  

6 9 1 ,  728, 1 08 7 ,  1 1 1 3 , 1 1 7 7 ,  1 1 96 
I rak - Meaopotamia, 686 
Irak Selçukluları, 22 1 
lrkıl Ata, 2 1 ,  282  
Isfahan, 7 2 9 
l11ğ göl, 2 1  
Ispartalı Aıık Seyrani, 85 1 
latılahat-ı Edebiyye, 1 82, 988, 1 009 
Iatılahatil't Şiiriyye, 790 
latırab Y arıtı, 1 2 7 1 
Itır Hanım, 868 
it ri, 1 6 6 ,  6 5 9, 8 7 2 ,  1 O 3 1 , 1 1 7 7, 1 1 8 2 

1 -
lamho& (Yunan Vezııii, 1 5 7 
lbni Ala, 3 02, 5 1 4  
lbni Atiyye, 1 1 O 
lbni Batuta, 1 05 ,  297 ,  692 
lbni Bibi, 44,  500  
lbni Cerir Taberi, 1 1  O 
lbni Haldun, 959, 960 
lbni Hışam, 1 1 3 ,  3 6 8  
lbni ishak, 1 1 3 ,  3 6 7  
lbni Kemal, 3 9 1 ,  4 1 9, 448, 5 5 8 ,  566 .  605 ,  65 1 ,  

663 
lbni Musa, 944 
lbni Mühenna, 2 2 7  
lbni Ruh, 822 
lbni Sa'id, 248 
lbni Selam, 553 ,  554  
lbni SinA, 1 03 ,  23 1 ,  893 ,  894 ,  1 078 
lbni �ihabü'z Zühri, 1 09 
lbni Tagribirdi, 4 4 0  
lbrahim, 5 5 8  
lbrahim { ishak Çelebi'nin babası ) ,  5 77  
lbraihm {Snz Şairi ) ,  7 04 
lbrahim {Aşık Oerdli),  854 
lbrnhim A:;a, 769  
lbrahim Can Muattar, 964  
lbrahim Cehdi, 1 O 1 6, 1 044,  1 045  
lbrahim Efendi {Peçevi) ,  693 
lbrahim Efendi, !!59, 1 23 4  

lbrahim Edhem Paşa {Vezir) , 969 
lbrahim Fehim, 922 
lbrahim Gülşeni (Şeyh ) ,  626,  750 
lbrahim Hakkı, 7 3 7, 796, 797  
lbrahim Harfin, 2 7 5 , 647  
lbrahim Halil Han, 743  
lbrahim ismet Bey, 839  

İNDEKS 

lbrahim Müteferrika, 62 1 ,  686, 739 ,  740, 807 
İbrahim Müteferrika, 7 4 O 
lbrahim Naci Bey, 1 1 68, 1 1 69 
lbrahim Na'imeddin, 7 1 8  
lbrahim Paşa {Vezir) , 529, 5 5 7 ,  5 73 ,  5 7 5, 580, 

606, 609,  645 
lbrahim Paşa {Sadrazam Damad) , 5 73,  5 74 ,  7 3 8, 

739 ,  740,  74 ı .  748 ,  749 ,  750 ,  7 5 1 ,  7 5 3 ,  756 ,  
7 6 1 ,  7 62, 785 ,  786 ,  7 8 7 , 788 ,  789 ,  807 ,  1 0 1 2  

lbrahim Paşa { Mısır sergerdesi) , 8 1 2 , 848 
lbrahim Paşa { ili aşireti reisi) ,  1 1 1 1  
lbrahim Paşa Camii {Rodosta) 965 
lbrahim Paşa Medresesi, 5 7 7 
lbrahim Paşa Sarayı, 5 5 8  
lbrahim {Peygamber) , 5 5 8 ,  602 
lbrahim {Sultan ) ,  644,  697, 698, 700, 704,  705 ,  

706 ,  7 09 ,  7 1 0, 7 5 3  
lbrahim Tenmuri {Şeyh ) ,  
lbrani, lbraniler, 5 I ,  1 3  6 
ibret Gazetesi, 884,  885,  894,  896,  906, 9 1  O ,  

9 1 4, 9 70, 1 007  
lbretname veya İbretnüma, 602 
lbsen, 9 3 0  
lbtidaname, 1 66 ,  3 2 3  
lbtihacü't Tevarih, 6 1 1 ,  6 9 6  
lbnü'l Ahnef, 1 3  O 
lbnü'l Esir, 2 5 8  
lbnü'I Garki, 25 1 
lbnü'I Gıızan, 1 1 7 5 
lbnü'I Mukaffa, 1 3  1 
lbnü'I Mutez, 1 30 
lbnü' r  Refik Ahmed Nuri, 1 2 1 4, 1 2 44 
lbnü'r Rüşd, 1 03 ,  3 1 1 
lbnü't Te'avizi, 262  
l'cac-ı Kuran, 988  
lclal 95 1 
lctinus {Yunan Heykeli) ,  5 
Jç Kafiye, 54 ,  404 ,  1 2 06 
içli Kız, 9 2 7, 94 1 
!çoğuz, 4 0 7  
ldeolocya Örgüsü, 1 2 5 6 
ldige Destanı, 3 6 3  
idil, 1 7 , 64 1 
ldyll', 1 86, 1 1 i 5 
idris Efendi Haziresi, 785 
ldriıı-i Bitlisi, 4 1 9, 448,  5 1 2 ,  566, 606 
ldris-i Muhtefi, 700 
idris Sabit, 1 1 3  1 
İffet, ı 0 6 1 
lftirakname, 84 1 
Jgnatiyef, 9 5 5 
ihlas Tefsiri, 3 7 7  
Ihsan Mukbil, 1 1 3  1 
Ihsan Raif Hanım, 1 1 50, 1 225  
lhtizar, 1 05 6  



İNDEKS 

İhtiyar Dost, l O 5 4 
ikbal Hanım, 1 23 l 
ikdam Gazetesi, 692,  946, 948, 993,  l 0 5 0, l 0 5 2, 

1 0 79, 1 08 1 ,  ı ı o ı .  1 20 1  
lkibin Yılın Sevgilisi, 1 2 08 
İki Damla Yat, l 8 l, 1 2 5 9  
iki Dost, 8 7 4 ,  8 78, 1 04 6  
iki Günahsız Sevda, l 064 
İki Güzel Günahkar, l 064 
iki ittifakın Tarihçesi, l 046 
iki Kök veya İki Umde, 2 9  
)kinci Cihan (Dünya) Harbi, 806, 9 3 9  
ikinci Ebii'l Gazi, 7 4 2  
ikinci Esas, 1 00 5 
ikinci lnönü, l l 9 5  
ikinci lzzeddin Keykavus, 2 9 9  
ikinci Kitab, 1 1 3 1 , 1 1 3 7 
ikinci Kosova, 440  
ikinci Safi, 64 3 
ikinci Metrutiyyet, 1 l 4 6  
iki Sene Mektep Tatili, 1 O 1 5 
iki Süngü Araıwnda, 1 2 4 2. 
iki Temmuz Gazetesi, 1 l 0 7  
ikinci Viyana Muhaaarau, 645 
lksir-i Saadet, 6 8 1 
IUihl, 525 , 624, 7 0 1 ,  703 ,  7 1 4, 724 ,  796,  797 ,  

83 1 ,  847. .  8 4 � .  8 6 4 .  867  
llahiname, 6 7 7, 7 9 6, 7 9 7  
llaydın Hikmet, l 8 3  
llbars, 828  
lldenizliler (Azerbeycan Atabekleri ) ,  22 l 
lldiko, 22 1 
ile lrmağı, l 4 
lıeri Gazeteai, 1 1 95,  1 2 1 6, 1 2 1 8, 1 2 23,  1 26 1  
llham-ı Vatan, 93 3,  938  
llhami Safa, l 243  
llhamt, 748  
llhamü'l Mukaddes, 688 
ilhan, 25  
ilhan, 938, 939, 945  
ilhanlı, ilhanlılar, 228,  6 7 6, 9 l 2, 93 l 
llhanoğlu, 29 
ili Han T umin, 2 7 
ilik Hanlar, 2 6 8  
ilk Adım, l 207  
ilk Dü,en Ak, l 1 O 7 
ilk Gençlik, l 2 3 7 
ilk Gözairıaı, l 2 l 9 
ilk Sevgi, l 064 
i lk  Temas i lk  Zevk, 1 05 6  
llmatar, l O 
tlm-i Cifr, 703  
llm-i Remel, 5 7 3 
llm-i Servet, 9 5 6 
llm-i Terbiyet-i Etfal, 1 04 7 
llyada Destanı, 2 
llyada, 1 04 3 
llyada Tercümesi, l l 0 4  
llyaa Pa,a, 7 l 3 
llyaa Sami Bey, 8 7 6, 1 2 69 
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llyas Şüca Çelebi, 4 7 7 
ıma, 588 
ımale, 1 5 8, 1 7 7, 1 78, 562, 588, 660, 709, 727 ,  

795, 8 3 0, 833 ,  84 1 ,  9 1 8, 957 ,  962,  984, 
996, 999, 1 03 7, 1 1 3 8  

lmam-ı Azam Ebu Hanife, 1 1 1 , 2 4 1 ,  5 3 1 
imam Ebu Yusuf, 24 1 
imam Gazali, 68 1 
imam Halil, 1 1 1 ,  96 1 
imam Halil bin Ahmed, 1 82 
imam Hanbel, 1 1 1  
lmamiyye, 5 5 0  
imam Malik, 1 1  1 
imam Muahammed, 1 1 1 ,  24 1 
İmam Muhammed bin lsmail Buhari, 1 O �  
imam Müslim bin Haccace'I Kuşeyri, 1 0 9  
imam Şafii, 1 l 
imam Yusuf, l 1 l 
lmamzade, 7 5 0  
İman v e  Aksiyon, l 2 5 6 
İmarethane, 5 62 
·İmdadü'I Midad, 9 7 9 
lmre Kutas, l l 23  
lmre Tökeli, 645 
lmrü'I Kays, l 28, l 82 
imparatorluk Türkçesi, 653, 660, 7 l 7, 800, l l 79 
imparator Wu, 7 3 3  
inal lbnü'lemin Mahmud Kemal, l 39 ,  6 l 2, 6 l 3 ,  

66 ' .  663,  7 68 ,  7 89 ,  790, 79 s .  800 ,  8 '  8 ,  
822 ,  824 ,  832 ,  8Hı,  838, 839 ,  840 ,  842,  
8 7 1 ,  874 ,  878,  9 ; 6, 963,  973 ,  974 ,  994, 
1 000, 1 1 27 ,  1 2 45 ,  1 2 68 

inan Abdü'l Kadir, 2 7 3 , 2 7 5 , 4 1 3 , 548, 646,  707 ,  
9 1 4  

İnanç, l 2 4  l 
İnandığım Allah, 1 2 3 6 
İnatçı yahut Çöpçatan, 1 0 05 
lnayetullah {Şeyh ) ,  9 1 1 
ince minareli Medrese, 1 05 
İnci (mecmuası) ., l l 42 
İncil, 99, 1 033  
lnebahtı, 5 1 6, 5 7 l 
lnebahtı Mağlubiyeti, 609 
lnegö], 9 6 1  
lnfial-i Aşk, ı 006 
lngiliz Edebiyatı, 928 
lngiltere, 609, 74 1 ,  748, 790,  798, 806,  809, 8 1 1 .  

8 '  2,  8 '  4,  824,  8 7  5 ,  883 ,  888, 894,  928, 
929, 930, 93 1 ,  933 ,  940, 944.  946, 1 0 3 3 ,  
1 0 74,  1 2 26, 1 2 2 7  

inşa, 598, 62 1 ,  6 7 3  
intak, l l 3 9  
intibah, 886, 896 ,  908, l 2 1 5  
lntihaname, 3 2 3  
lntikad, 9 9  8 
lntisabü'l Müluk, 7 68 
ipek {yer adı) , l l 5 l 
ipekten Haluk, 664 
lphigenia, lphgenie, 2, 4 
İphigenia Aluis'de, 3 4 0  



lpfigenia Touris'de 4, 3 4 0  
lran, 6 ,  2 1 6, 5 1 6, 5 4 7 ,  5 5 1 ,  5 6 1 ,  5 6 2 ,  5 6 6 ,  5 68, 

5 70, 5 7 2, 5 7 4, 5 78, 589, 593,  602, 643, 
644,  64 7" 648,  65 1 ,  656, 65 7.  660, 665, 
673, 6 7 6, 6 7 7, 6 78, 68 1 ,  689,  69 1 ,  706, 
7 1 6, 7 1 7, 7 2 0, 728,  733 ,  7 3 5 ,  7 3 7 ,  738, 
740, 742, 745 ,  7 4 6, 75 0, 7 5 1 ,  752 ,  7 5 3 ,  
76  ı .  7 68, 7 72, 7 7 7 ,  7 79, 7 8 1 ,  783 ,  7 8 5 ,  
790, 7 9 7, 8 0 6 ,  807 ,  829, 839, 8 4 2 ,  849, 
856 ,  872, 874, 876, 896, 898, 908,  909, 
9 1 0, 9 1 2, 9 1 3, 9 2 6, 930, 93 1 ,  940, 943 ,  
956, 957 ,  959, 96 1 ,  963,  977 ,  987 ,  1 0 1 9, 
1 08 7 ,  1 089, ı ı iı ı .  1 20 1  

lran Edebiyatı, 597 ,  6 1 3, 7 94, 926, 930 ,  988,  1 089 
l ran imparatorluğu, 97 
İ ran Moğolları, 22 1 ,  2 2 8  
l ran Pehlevi, 1 95 
İran Sefaretnamesi, 790 
1 ran Seferi, 6 1 1 
İran Şehnamesi, 1 3 3 
l ran-T uran Savaşları, 9 
l ran Türkleri, 5 5 5 ,  596  
lran'da Yangın Var, 999 
i rfan Paşa, 896,  909, 9 7 6  
irfan Paşa Mektubu, 886, 897 
lrşadü'I Müluk ve Selatin, 3 6 1  
lrtem Süleyman Kani, 7 9 4  
lrtika (mec.) , 1 04 0, 1 1 9 1 , 1 1 75 
lsa (Peygamber) , 48 1 ,  534 ,  5 70, 709,  9 3 8  
lsa Efendi, 6 4 2 ,  8 6 8  
lsbicad, 1 6  
l,fahan, 22 1 ,  648 ,  7 7 3  
İsfendiyar, 6 4  5 
ishak Çelebi, 5 7 7 
ishak Efendi (Hoca ) ,  8 1  5, 820 
İsimsiz Kıt'alar ( Faruk Nafiz) , 12  1 6  
lskender, 678 ,  943 
lskenderiyye, 1 1 4 , 836,  903 
lskendername, 1 5 9, 1 96, 3 9 1 ,  432,  4 7 5 ,  497, 6 1 4 , 

1 07 9  
lskender Paşa bak. (Defterdar) , 5 7 3 
lskender Şirazi (Sultan ) ,  203 ,  4 1 4, 42 1 
lskit Server, 8 2 6, 1 00 7 ,  1 2 66  
lslahat-ı Hatt-ı Humayun, 8 1 4  
lslama göre ve lslam Aleminde Kadın, 1 1 1 O 
lslam Bey, 893,  905 
lslam Birliği, 1 092, 1 1 53 ,  1 1 5 4 ,  1 1 5 8 
İslam İstilası, 9 9 3 
İslami Türk Edebiyatı, 7 2 7, 1 002 
lslami Türk Yazısı, 1 3 6  
lslami Türk Edebiyatı, 486 
lslami Şark Edebiyatı, 6 8 1  
lslamiyet ve Maarif, 1 1 2 7  
lslam Medeniyeti Tarihi, 1 1 26  
İslam ve  Ulum, 968  
lslav, 568 ,  5 69, 599 ,  804 ,  8 1 2 , 8 5 0, 969 
İsmail, 709 
İsmail Ağa, 869 
lsmail Ankaravi, 7 00, 7 0 1 ,  7 74 
lsmail Beliğ Efendi, 7 3 7, 7 88 

lsmail Emre, 3 9 7  
lsmail Ef. (Mimar) ,  642 
lsmail Faiz Bey (Köprülü) ,  1 1 2 O 
lsmail Fakrullah, 7 9 6  
lsmail Fenni Bey, 7 60 
lsmail Hakkı Bey, 796 ,  922,  9 7 0, 1 009 
lsmail Hakkı Paşa, 1 049 
lsmaili, 4 8 1 
lsmail Müştak Bey, 930  
İsmail Paşa, 8 7 1 ,  882 ,  974  

İNDEKS 

lsmail Safa, 997 ,  1 0 1 5, 1 0 1 6, 1 024,  1 025 ,  1 03 7, 
1 1 34,  1 1 58,  1 242 

lsmail Rusuhi Efendi, 699 
ismeti, 664 
İsmet İnönü, 1 1 42 
ismet Parmaksızoğlu, 5 7 7 
ispanya, 97 ,  689, 783 ,  787 ,  7 9 0, 7 9 1 ,  807 ,  8 7 8, 

93 1 ,  94 1 ,  942, 944, 95 1 
lspanyol Edebiyatı, 1 054 
ispir, 868 
İstanbul, 
İstanbul'da Neler Olmuf (Dünyaya ikinci Geliş) , 9 6 7  
lstanbul'un Fethi, 1 1 3  7 
İstanbul Geceleri, 1 23 5 
İstanbul Medreseleri, 5 7 8 
İstanbul Sanayi Mektebi, 9 7 1  
lstanbul Türkçesi, 592,  599, 669, 6 7 1 ,  7 5 8, 7 7 2, 

8 3 3  
lstanbul Üniversitesi, 5 5 6, 6 1 4, 82 1 
İstanbul'da Karagöz ve Karagözde İstanbul, 7 3 6  
lstanbul Mecmuası, 984 
istiare, 554, 600; 679,  769, 7 72 ,  898, 908, 949, 

1 o 1 9, 1 042  
İstibdad, 1 1 5 8 
İstibdad Devri, 1 229, 1 2 38 
İstibdadan Hakimiyet-i Milliyeye, 1 064 
İstikbal, 8 7 1 ,  884 
İstiklal, ı 2 1 4 
İstiklal Harbi (Savaşı) ,  805,  8 7 9, 9 1 4, 1 032,  1 0 79,  

1 1 00, 1 1 1 4, 1 1 44, 1 1 54, 1 1 5 5,  1 1 5 6, 1 1 79, 
1 1 93 ,  1 1 94,  1 1 96,  1 2 04, 1 206, 1 209,  1 2 1 8, 
1 2 20,  1 2 23,  1 2 28, 1 2 3 7 ,  1 24 1 ,  1 242, 1 24 8  

İstiklal Marşı Şairi Mehmed Akif, 1 23 9  
İstimdad, 999, 1 20 1 ,  1 2 02 
lstinye, 9 5 6  
lsveç, 69 1 ,  739 ,  790, 99 1 
lsviçre, 8 5 8, 8 7 5 ,  948,  95 1 ,  973 ,  994,  998, 1 048, 

1 2 3 7  
iş Adamı, 1 2 1 4  
İşleyen Yara, 1 2 5 O 
iş Mecmuası, 1 1 1 9 
İşkodra, 1 O 1 5 , 1 2 38 
İşretname, 4 7 5 
İşte Sevdiğim Dünya, 1 8 1 ,  1 1 3 7, 1 1 38 
ltalya, 790, 807 ,  863,  8 7 0, 1 092 
itilaf Donanmaları, 1 1 1 4  
itil Müren, 1 9  
İtiraflar, 1 2 1 4 
lııifak-ı Hamiyyet, 8 8 1  
İttihad (Gazete) ,  949, 969, 1 008 



İNDEKS 

- i -
lttihadçıla,r, 1 20 6  
lttihad-ı lslamcılar, 1 099 
lttihad ve Terakki ( Fırkası-Cemiyeti) ,  948, 998,  

1 o 1 4, 1 028, 1 084, 1 085 ,  1 092, 1 1 00, 1 1 1 1 , 
: 1 1 5 , 1 1 46, 1 2 3 8  

lttihad v e  Terakki Gazetesi, 944 
ivaz Paşa Medresesi, 603 
lzbudak Veled Çelebi, 3 1 7, 384,  787,  1 066, 1 078, 

1 079, 1 080, 1 1 00  
iz Prof. Fahir, 550,  1 004 
lzabella, 1 2 1 O 
İzahlı Divan Şiiri Antologisi, 1 250 
lzid, 235 
lzlanda Balıkçısı, 1 O 5 7 
lzmir, 796, 825 ,  885, 954,  998, 1 005 ,  1 O 1 6, 1 084,  

1 1 03 ,  1 1 34 ,  1 1 56,  1 1 63 ,  1 1 82, 1 1 94, 1 20 1 ,  
1 209, 1 22 6, 1 22 7  

lzmirden Bursaya, 1 22 7 
lzmit, 3 5 0, 680, 689,  8 7 5 ,  96 1 ,  1 1 4 1 ,  1 1 94 ,  1 1 95  
lznik, 5 7 7 ,  650 ,  9 6 1  
lzzeddin Ahmed, 1 65,  3 8 3  
lzzetdin Ahmed, 1 65,  3 8 3  
lzzetdin Asferyani (Han-Şeyh) , 732, 833 ,  734 ,  7 3 5  
lzzetdin i l .  Keykubad (Sultan ) ,  5 1 3  
izzet Ali (Bey-Paşa) ,  2 1  O, 7 49, 7 5 1 ,  7 53 ,  7 5 5 ,  

76 1 ,  7 6 2  
izzet Melih, 1 094, 1 1 63  
izzet Molla, 1 49, 1 84, 668 ,  7 1 8, 7 53 ,  804,  805 ,  

8 1 9, 835 ,  836 ,  838 ,  840, 842 ,  867 ,  9 5 4  
izzet Ulvi, 1 1  0 2  
izzet Paşa, 7 3 7 
lzzi, lzzi Süleyman Efendi, 785 ,  7 8 7  
İzzi Tarihi, 7 8 7 

Jack: 948, 950  
Janos Eckmann : 3 5 6 
Japon Şiiri :  1 1 3 9  

- J -

J. Decoudermonche :  784  
J ean Anouilh :  4 
Jean Deny: 1 1 2 7 
Jean Jacques Rouesseau : 8 7 7, 955 ,  996, 1 0 1 7, 1 1 98  
Jean Giradoux :  4 8 5  
Jean Moreas : 1 1 89  
Jean Pietrie : 867 ,  870 ,  882  
Jean Richepin: 1 064 
Jenevre : 8 7 1 ,  8 74 
Joachim Du Bellay : 1 03 4  
Jordanes : 2 3  
Jose Maie d e  Heredia:  1 1 7 5, 1 1 76, 1 1 83  
Journal Asiatique : 
Juan-Juanlar :  2 7  
Jules Verne : 1 0 1 ,  1 064  
Juliyet : 942  
Jupiter : 5,  998  
J. J .  S .  Sekovski : 794 
Jöntürk, Jöntürkler : 883,  1 203 
Jöntürk (ler) : 968,  1 09 5  
J .  W. Drauer:  9 6 8  
J .  W. Redhouse : 8 1 5  

- K -

Ka·b, 1 1 0 
Kaa { lbni Zübeyr) , 1 29 
Kaba sakal Mehmed Efendi, 7 9 9  
Kaburcak (Karagöz), 7 3 3  
Kabataş (yer adı ) ,  1 1 2 0  

·�7 

Kabakçı Mustafa isyanı ( ihtilali) , 748,  808 
Kabe, 1 87 ,  483 ,  5 3 8, 539 ,  552,  5 7 1 ,  6 1 1 .  6 5 3  
Kakil, 1 4, 62 1 ,  6 4 8 ,  1 08 4  
Kabus, 1 05 5  
Kabusname, 4 9 5 ,  6 1 3  
Kabus Unsurü•t Ma'ali, 495 
Kadı Ahmed Efendi, 842 
Kadı Alaeddin Efendi, 5 5 O 
Kadı Burhaneddin, 203,  3 64, 1 044 
Kadı Darir, 1 1 3 ,  1 65 
Kadıasker (Kadıaskerlik) , 608, 66 1 ,  668,  696 
Kadıasker Arif Efendi, 779 
Kadıasker Salih Efendi, 833 
Kadıköy, 825,  948 ,  99 1 ,  1 1 04,  1 22 6  
Kadınlar Mektebi: 1 006 
Kadınlar Tekkesi: 1 208 
Kadınlar Va'izi: 1 062 
Kadın Mecmuası, 1 1 O 7  
Kadın Oyuncak Değildir: 1 083 
Kadın Pençesi: 1 05 4  
Kadızade :  420, 6 8 2 ,  683 
Kadızade Ahmed Şemseddin Ef. 584 
Kadızade Feyzullah Ef. 680 
Kadi Beyzavi : 1 1  O 
Kadim Caton: 1 1 94  
Kadiri (Kadirilik) :  1 1 8, 796  
Kadri Ef. (Ka diri Şeyhi) 1 1 69 
Kadri Bey : 1 1 97  
Kadri Efendi (Hoca ) ,  1 1 70 
Kadro: Mec. : 1 202 
Kafa Tamircisi: 1 2 64 
Kaf Dağı : 3 
Kafkas, Kafkaslar, Kafkasya : 689, 738,  743 ·  

8 1  ı .  849, 9 1 4, 926,  930,  949,  950, 1 080, 
1 089,  ı 1 09,  1 1 56  

Kafzade Faizi : 7 5 O 
Kafzade Faizi Tezkiresi: 698,  788  
Kafzade Feyzullah : 6 74, 698 
Kafiye: 54,  1 5 1 , 404,  54 1 ,  542 , 546, 547 ,  6 1 0, 

623 ,  648, 653 ,  660,  669, 680, 694, 7 1  o.  
7 1 8, 720, 962,  9 7 8, 984,  987 ,  996,  997, 
1 o 1 6, 1 022, 1 097  

Kağıdhane : 608 ,  739, 7 5 7 , 82 1 ,  885 ,  9 1 3  
Kahbe (kahpe) : 938, 997  
Kahire: 5 5 5, 668 ,  698 ,  7 6 7, 839, 854 ,  1 2 0 1  
Kahraman: 1 2  1 4, 1 2  1 9  
Kainat: 968 
Kalaç : 1 6, 2 0, 500  
Kalas (Şehir) 793  
Kalaylıkoz Ahmed Paşa : 694 
Kalb Ağrısı: 1 224 ,  1 230 ,  1 2 3 6  
Kaldar Beğ : 2 7 5  
Kaldırımlar: 1 2 5 5 ,  1 2 5 6 
Kalem Mec.: 965 ,  1 205 
'Kalenderi Kalenderiyye : 298, 7 2 0, 727  
Kalevala: 1 O ,  
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Kalevala Tercümesi: 1 1 04 
Kalmuk : 642, 643 
Kamaniçe : 6 7 0  
Kamaniç Fetihnamesi: 6 7 0  
'Kamaniç Kalesi : 7 9 3  
Kamanova:  1 1 04 
Kamer Can : 795 
Kamer (Gazete) : 949 
Kamgano\;lu Bayındır Han : 4 0 1  
Karni : 749, 7 5 5  
Kamil Efendi : 7 04,  7 1 2, 9 7 0  
Kamil Paşa 9 : 1 6, 1 008,  
Kam Pür Beğ : 4 1 2  
Kamus, 824, 893 
Kamua-ı Fransvi: 1 0 7 5  
Kamus-ı Oıımani, 1 0 7 6  
Kaam\ııı-ı Türki, 822 . ' 1 0 7 5 ,  1 0 7 6  
Kam\ısü:'l Alam: 1 O 7 5 
Kam\ısü'I Ümem Yel Maarif: 1 0 7 4  
Kam\ısü'I Muhit: 8 2 4  
Kanada, 93 1 ,  9 4 0  
Kanbur, 9 3 9  
Kan davası, 1 2 1 4  
Kandehar, 5 79,  648, 664 
Kandeharname, 648 
Kandemir, 1 1 4 7 
Kandi, 4 7 3  
Kandilli, 8 6 8, 8 6 9  
Kandillioğlu, 7 3 2  
Kandiye, 6 8 9 ,  7 0 8, 7 09, 7 1 2, 7 9 4 ,  9 5 4  
Ka,,.diye Muhasarası, 7 1  O ,  7 1 1  
Kanık Orhan Ve :il 1 80, 1 2 58 
Kant 7 3 7 , 7 4 9, 752 
Kani paşazade Rıfat Bey, 904 
Kanije, Kanije kalesi : 698, 9 1 2  
Kanije: 698, 886,  9 1 2, 9 7 1  
Kanij eMudafaası: 1 096,  1 20 8  
Kanklı, 2 2 7, 5 0 0  
Kanlıca, 1 1 80, 1 1 8 1  
Kanlı Kavak, 7 3 6 
Kanlı Nigar, 7 3 6  
Kansu, 2 8 ,  2 1 8  
Kanun-i Esasi : 8 8 7 ,  888,  1 1 70 
Kanuni: bak. Süleyman 1 .  
Kanuni Sulta:ı Süleyman Mersiyesi, 593 ,  

595,  596  
Kanuni'nin vicdan azabı: 946 
�anunr.-:.me, 4 7 1 
Kanturalı, 4 0 7  
Kanturalı Hikayeai, 404 
Kanunü'r Reşid, 6 8  1 
Kapan-pu, 24 
Kapdan-ı Derya Seydizad Mehmcd Pa1a, 
Kapdan-ı Derya Ali Paşa, 8 6 7  
Kapdan-ı Derya Ahmed Paşa, 80 
Kapudan Mustafa Paşa, 754  
Kapdan Grant'ın Çocukları, 1 O 1 5 
Kapıcıbaşı Kara inci, (elçi) 79 t 
Kapıcızade, 8 1 8 
Kaplan Behice, 7 79,  1 0 74 

594,  

İNDEKS 

K 

Kaplan (Prof. Dr. Mehmed ) ,  7 6 5 ,  7 6 8, 8 3 8, 933,  
1 02 4  1 02 6, 1 2 5 3 ,  1 2 54 

Kaplan Paşa, 9 0 6  
Kaplucaname, 5 7 5 
Kaptan Hatteras'ın Següzett ve Seyahatleri, 1 O 1 5 
Kaptan Sipson, 1 0 64 
Karaahmed Paşa Camii, 5 6 0  
Karaağaç, 8 5 2  
Karabağ, 7 3 8, 7 43 ,  8 2 9  
Karabalgasun, 2 7 
Karabaş, 964 
Karabela, 8 9 6, 9 0 7  
Karabeyaz yaylası, 85 5 
Karabibik, 1 0 00, 1 00 1 ,  1 002, 1 2 0 6  
Karaca Ahm.,d Sultan, 849 
Karaca Ahmed Türbesi, 832 
Karacaahmed M�;zarlığı, 670 ,  7 5 4, 823  
Karacaoğlan, 1 4 5,  264 ,  5 5 8, 64 1 ,  65 1 ,  704,  7 0 6, 

7 0 7, 7 1 4, 7 1 5 , 7 1 6, 7 1 8, 7 2 3 ,  726,  7 5 7, 83 1 ,  
843 ,  852 ,  1 1 45,  1 2 04, 1 2 0 7 ,  1 2 1 9  

Karacaoğlan, 7 1 8  
Karacaoğlan ile Esma Han Hikayesi, 7 1 5 
Karaca Recai, 7 83  
Kara Çelebizade Abdü"laziz Efendi, 695,  696, 699,  

7 5 3  
Karaçi, 1 1 8 1  
Karadağ, 864, 969 
Karadağ isyanı, 1 0 7 0  
Karadavud, 693 
Kara Davudoğlu Ca'fer Bey, 693  
Karadeniz, 1 7 , 5 4 6, 7 0 7 ,  9 0 7  
Kara Fazlı, 1 9 7,  597 ,  5 98, 6 6 8  
Karagöz, 2 1 6, 5 0 8 ,  6 2 4 ,  64 1 ,  7 0 1 ,  7 3 2 .  7 3 3 ,  

7 34 ,  7 3 5 ,  8 4 4 ,  84 7 .  8 6 5 ,  866, 1 002 
Karagöz, 7 33 ,  7 3 6 
Karagöz Oyunu, 7 3 3 , 7 3 6  
Karagöz Tiyatrosu, 1 006 
Karagümrük Zincirljkuyı.ısu, 7 8 5  
Karahan, 1 8 5 
Karahan Prof. Dr. Abdül!<adir, 5 4 9, 550 ,  5 5 6, 5 7 6, 

5 7 9, 602, 6 5 3 ,  6 6 1 ,  6 7 2 ,  6 7 5, 8 7 1 ,  8 7 8  
Karahanlı (Karahanlılar Devleti) ,  2 7,  2 8 ,  2 1 3 , 894 
Kara hamzıı, 800 
Karahıtaylar, 2 1 8  
Karahisar, 1 085 
Karahisari Ahmed Şemseddin, 1 4 2 
Karib ( vezin bahri) ,  1 5 6  
Karakalpak, 4 1 3 
Karakayışoğulları, 1 2 05 
Karakitab, 1 2 2 5  
Karakun Azero[:lu, 1 0 03 
Karakovi, 793  
Karakoyunlu, 3 4 9, 4 1 5  
Karakurd Esad Mahmud, 1 2 62 
Karaman, 5 68, 5 7 8,  696,  7 2 8, 7 2 9  
Karaman Beyliği, 606 
Karamani Mehmed Efendi, 5 7 8, 6 1  O 
Karamani Mehmed Paşa, 4 7 1 
Karamanlı Ahmed Efendi, 5 7 8  
Karamanizade Mehmed Efendi, 5 8 3  



İNDEKS 

Karamanlılar Şehnamesi, 3 4 5 
Karamanoğlu Mehmed Bey, 299 
Karamnnoğulları, 3 5 0, 4 1 7, 4 3 9  
Kara Mustafa Paşa, 645,  663 ,  807  
Karamık Ziya : 94 7 
Karaosmanoğlu Yakub Kadri, 27 ,  948, 949, 1 09 1 ,  

1 093, 1 094, 1 095, 1 1 02. 1 1 1 7, 1 1 1 8, 1 1 29, 
1 1 3 2, 1 1 3 3,  1 1 44,  1 1 5 1 ,  1 1 67, 1 20 1 ,  1 202,  
1 203, 1 204, 1 2 05, 1 2 1 8; 1 22 7, 1 2 40, 1 24 7  

Kara Osman Bey, 4 1  5 
Kara Yölük, 4 1 5  
Kara Yusuf, 4 1 5  
Karatay Refik Halid : 1 7 9, 1 09 1 ,  1 093,  1 094,  1 095 ,  

1 1 02,  1 1 28, 1 1 3 2 ,  1 1 3 3 ,  1 1 42,  1 1 44 ,  1 1 5 1 ,  
1 202, 1 206, 1 207 ,  1 208, 1 24 7  

Kaderli Mahmud, 3 6 5  
Karesi Okulları, 3 5 0  
Kargazade, 5 78, 5 8 5  
Karikatür Mec., 1 2  1 4 
Karkiyaiyye Sülalesi, 5 5 6 
Karlı Dağdaki Ateş, 1 208  
Kari Marx, 1 1 1 8  
Karlofça Anlaşması, (Muahedesi) , 645, 6 7 3 ,  7 3 8  
Karluk, 1 9, 5 0 0  
Karluk Lehçesi, 2 1 7 
Kiirun, 6 7 8  
Kars, 730, 8 1 2, 880 ,  9 0 5 ,  1 1 24,  1 1 94, 1 1 95  
K8rtaca, 1 1 94 
Karyağdı ailesi, 5 3 0  
Kiisım, 829 
Kasım Paşa, 469 
Kasid-i Bürde (bale. Banet) Kasidesi, 1 29 
Kaside-i Meliha, 842 
Kaside-i Muradiye Tahmiai, 780 
Kaside-i Nuriyye, 863 
Kaside-i Tannane, 7 8 1 ,  790  
Kaspar Helati (Macar Tarihçisi) 693 
Kastamonu, 5 5 7, 5 66,  6 1 5 , 853 ,  882,  883 ,  1 04 4  

1 0 70, 1 079 ,  1 1 54,  1 2 1 8, 1 2 60 
Kastamonu Beyliği, 606 
Kaşan, 665 
Karnar, 2 1 7, 2 1 8  
Karanfil Ve Yasemin, 1 05 6  
Karatay Medresesi, 1 0 5  
Kara toğan, 3 0 2  
Karayolluk Osman Beğ, 3 6  
Knşgar Hakaniye Lehçesi, 2 3 4  
Kaşgarlı Mahmud, 1 4, 2 1 9, 250, 1 066 
Kaşi, 420 
Katib Çelebi, 2 5  7,  64 1 ,  65 ı .  679 ,  682,  683,  684,  

685,  686, 687 ,  688,  696,  7 1 3, 728 ,  7 8 6, 
86� 1 0 74,  1 07 �  1 1 2 7  

Katib Çelebi, 682,  688 
Katib Çelebi Fezlekesi, 695 
Katib Mehmed Ef.693 
Katibbi 6 1 9, 64 1 ,  65 1 ,  704, 7 0 5, 7 0 7  
Kavaid-i Osmaniyye, 8 1 5 , 960, 1 0 7 1  
Kavaid-i Türkiyye, 960 
Kavaidü'I Mecalis, 6 1 2, 6 1 3  
Kavak Yelleri, 1 2 1 4  

K 

Kavala, 7 8 7  
Kavalalı Mehmed Ali Paşa, 8 4 4  
Kavanin-i Cerrahin, 82 1 
Kavgalarım, 1 O 5 7 
Kavuklu, 8 4 7  
Kavuştuk (Nakarat) 724  
Kaya Alpoğlu, 5 0 9  
K.ayan, 2 5  
Kayat, 26  
Kaybolan Ses, 1 2 3 6 
Kaygusuz Abdal, 3 98, 6 1 8  
Kaygusuz Sultan Divanı, 399  
Kayı (Kayı Han) ,289, 498 ,  96 1 ,  988  
Kayıhanlı Aşireti, 894 
Kayı İli, 96 ı 
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Kayıkçı Kul Mustafa, 64 1 ,  65 1 ,  704 ,  705 ,  7 06, 
7 1 3, 728 ,  7 2 9  

Kayıkçı Kul Mustafa v e  Genç Osman Hikayesi, 7 0 6, 
728 ,  1 1 2 6  

K.aıynar Reşad, 8 3 6  
Kaynarca Muahedesi, 7 9 3  
Kayra Han, 1 2  
Kays, 55 1 ,  55 2, 5 54, 6 79, 7 8 1  
Kays lbni Mulamah, 5 5 1  
Kays İbni Mülevvah, 1 3  O 
Kayseri, 6 5 6, 6 1 1 , 730 ,  1 1 3 6  
Kayseri Gülleri, 1 022,  1 048 
Kayserili Seyrani, 85 1 
Kazak, 642 
Kazan, 488,  555 ,  64 1 ,  647 ,  894, 1 088, 1 1 1 0, 

1 1 9 3  
Kazan Han, 2 7 8 
Kazanoğlu, 8 5 6  
Kazan Türkçesi, 960  
Kazım Bey, 863 ,  9 0 1  
Kazım Paşa, 668,  869, 948, 9 7 4  
Kazım Nami, 9 7 0  
Kazazker Mustafa Rakım Ef. 1 42 
Kazsuyu, 1 4  
Kazvin, 1 4  
Kebiri, 690 
Kebir llm-i hal, 1 O 7  2 
Keçeci Mehmed Ef., 683 
Keçecizade Arif Molla, 7 2 0  
Keçecizade Fuad Paşa, 8 1 8, 
Keçecizade İzzet Molla, 1 50 ,  

834,  7 78 ,  8 3 9  
Keçecizade izzet Molla, 805 
Keçecizade Salih Fuad Bey, 
Kefe, 6 7 7  

948,  
7 63 ,  

8 3 5  

99 1 ,  
8 1 8, 

Kekeme (orta oyunun tiplerinden) 7 3 5  
Kelam ilmi, 9 7 ,  1 1 2,  5 3 2 ,  5 3 4  
Kelami, 5 8 0  
Kelebek Mec. 1 2 1 4 
Kel Hasan, 1 022  
Kelile ve  Dimne, 1 3 1 ,  1 95 ,  3 7 7, 969 
Keloğlan, 1 244  
Kemal, 4 1 4, 5 0 1  
Kemal · (Manzum piyes) 1 23 9  

994 
832 ,  833 ,  
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Kemaleddin Karni (Kamu) 1 1 44,  1 1  50, 1 248, 
1 249 

Kemal-i Zerd, 502 
Kemal Paşa, 60?,  9 5 6  
Kemal Paşazade, 605,  606,  566, 608, 6 6 6  
Kemalpafazade Tarihi, 606 
Kemal Paşazade Divanı, 605 
Kemalü'l Hime, 9 7 4 
Kemal Ümmi, 508 ;  6 1 8  
Kemankeş Ali Paşa, 6 5 4  
Ken'an Diyarı, 6 0 0  
Ken'an Çobanları, 1 229, 1 23 0  
Ken'an Rifai ve Yirminci Asrın ltığında Müslüman· 

lık 1 23 5  
Kendi Ağızından Rıza Tevfik, 1 1 4 7 
Kendi Gök Kubbemiz, 1 8 1 ,  1 1 82,  1 1 8 6, 1 1 8 7, 

1 1 88, 1 1 96 
Kenarda Kalmıf, 1 05 4  
Kenzü'l Kübera, 3 8 3  
Kenzü's Silikin, 4 8 9  
Kerab (köy ) ,  8 6 8  
Kerazdos, 694 
Kerbela, 2 1 2, 5 29, 5 32, 5 3 6, 537 ,  543 ,  5 4 7, 548, 

560,  602,  893 ,  900, 947  
Kerbela Mersiyesi, 529,  530 ,  547  
Kerbelaşehidleri, 5 2  7 
Kerem, 729, 7 3 0, 1 1 4 7  
Kerem İle Aslı (Hikayesi) , 65 1 ,  728, 729, 730, 

73 1 ,  852 ,  8 5 3 ,  990, 945,  999 
Kerimehild, 1 O 
Kerim (Allahın Sıfatlarından) 98 
Kerime Nadir, 1 232 ,  1 23 6  
Kerim Ustanın oğlu, 1 2  3 O 
Kerkük, 530 ,  752 ,  1 224  
Kerra Hatun, 3 1 1 
Kervan, ·� 8 1 
Keşan, 82 1 ,  834 ,  8 3 5  
Keşfi, 65 1 ,  704,  7 1 0, 7 1 2  
Ketfü'z Zunun, 2 5 7 ,  3 69, 683 
Ketfü'z Zunun Mukaddimesi, 688 
Keıfü'z Zunun an Esamiü'I Kütüb ve'I Füntı.n 687 
Keşmir, 5 79, 943  
Kethüda Köse lbrahim Ağa, 695 
Kevakib Yahud Hikayet-i Yusuf Şah, 1 089 
Kevser, 1 08 
Keyaniler, 6, 9, 
K .. yhüsrev (Kiyaksares) 1 3  
Keykavus, 1 4  
K•brra, 1 3 , 5 7 1 ,  609, 6 1 1 ,  665 ,  673 ,  7 9 1 ,  882,  

885, 886,  8 i 0, 8 7 7, 880,  965,  1 00 7, 1 2 60 
Kılıçaslan Sultan 1 ,  287 ,  288, 733 ,  844  
Kılıç Ali Paşa, 5 7 O ,  5 7 1 
Ktlıçoğlu, 8 5 5  
Kımız, 1 8  
Kınagecesi, 1 24 4  
Kınalızade, Kınalızade Ali Çelebi, 5 5 8, 5 73 ,  6 5 1 ,  

677 ,  749  
Kınalızade Hasan Çelebi, 677  
Kınalızade Tezkiresi, 6 1 7  
Kınık (kabilesi) 1 6, 220  

tNDf:KS 

K 

Kıpçak, 1 9, 2 1 ,  227 ,  228,  5 0 0, 5 6 8  
Kıpçak Türkçesi, 3 4 9  
Kıran, 1 20 7  
Kınk Hayatlar, 1 054, 1 05 9, 1 23 7  
Kınk Mahfaza, 1 096 
Kınm, 1 7 , 4 1 5, 488,  5 5 5, 5 60, 572 ,  64 1 ,  642,  

645 ,  654, 677'  679, 689, 6 9 1 ,  693 ,  7 03 ,  7 1 2, 
7 1 5, 7 1 8, 729, 78 1 ,  798, 804, 8 1 1 ,  8 1 2, 8 1 7, 
8 3 8, 844,  849, 908, 1 080, 1 088,  1 1 3 3  

Kınm Harbi, ( 1 85 3 ) : 905,  969, 8 1 2  
Kırım Hanı Gazi Giray, 34,  660  
Kınm Hanları, 5 6 0, 5 72 ,  1 205 
Kırımlı Mahmud, 283 
Kırım Türkçesi, 283 
Kırkanbar (Mec.) ,  965,  969 
Kırgız, 28,  34 ,  2 1 7, 1 1 1 6 
Kırgız-Kazan Türkleri, 1 088 
Kırk Gün Kırk Gece, 7 3 6 
Kırk Haramiler, 1 3 1  
Kırklareli, 73 1 ,  8 4 7  
Kırk Yıl, 1 0 1 2, 1 0 1 7, 1 025 ,  1 05 5  
Kırlar v e  Denizler, 1 09 5  
Kırma (yazı şekli), 1 39 
Kırpıntı, 1 098 

.. . .  

Kırzıoğlu Fahreddin, 4 1 3  
Kısa Hece, 1 7 7 
Kısıııküre<k Necib Fazıl, 

1 25 6, 1 259 ,  1 263,  
9 4 7, 1 1 50, 1 252,  1 25 5 ,  
1 264  

Kısas-ı Enbiya (Kasasü'I Enbiya) , 1 1 3 ,  1 1 4 ,  354 ,  
4 06, 9 6 1 ,  962 ,  997 ,  1 1 0 1 ,  1 206, 1 2 1 8  

Kısas·• Enbiya Ve Tevarih-i Hülefa, 960  
Kıskançlık, 1 263  
Kıssaa·ı Cezair-i Midilli, 5 0 3  
Kıssa-han, 2 1 5, 2 64 ,  509, 6 1 5 ,  6 7  3 ,  690 
Kıssa-i Leyla ve Mecnun, 603 
Kıssa-i Naci Billah ve Şahide, 795 ,  982 
Kıssa·i Yusuf, 3 22 ,  3 6 7  
Kıvami, 4 1 4, 5 0 3  
Kıvılcım, 1 2 3 8 
Kıvılcımlı Kül, 1 048 
Kıyafetname, 4 76, 797 
Kızılbaş, 555,  5 68, 624 
Kızılelma, 286,  1 1 06, 1 1 1 6, 1 1 79, 1 23 3  
Kızılelma, 1 1 1 8 
Kızılcık Dalları, 1 2 1 4 
Kızılhisar, 622 
Kızıltaş Nurten, 939  
Kilis, 823 ,  1 1 72 
Kilisli Muallim Rıfat Bey, 245 ,  2 5 7, 3 8 4  
Kimek Türkleri, 2 1 7 
Kimdir Ne dir, 1 24 3  
Kimya·yı Saadet: 68 1 
Kimya Risalai: 3 8 3  
Kinaye, 5 8 7 ,  588, 62 1 
Kirami, 5 5 6  
Kirli Çamatırlar, 1 022,  1 04 8  
Kirazlı Yayla, 1 23 6  
Kirman Selçuktulan, 22 1 
Kirman Şah, 7 3 1 
Kirpi (Refik Halid) , 1 205 



INDEKS 

Kirpinin Dedikleri, 1 206,  1 20 7  
Kisai, 1 30 
Kişi, 1 2  
Kişmir, 940 
Kişver-i Derun, 948 
Kitab-ı Bahriyye, 62 1 
Kitabhane-i Ebü'z Ziya, 867 ,  9 7 0, 9 7 1 
Kitablar Mec: ( 1 -8 ) , 1 1 08, 1 1 3 1 ,  i l  34,  i l  3 5 ,  

1 1 38 ,  1 2 1 6. 1 2 53  
Kitab-ı Cihannüma, 5 00 
Kitab-ı Dedem Korkud ala Lisan-ı Oguz Han, 

40 1 
Kitab-ı Lisanü'I Acem, 7 4 O 
Kitab·ı Mukaddes, 997 ,  1 202 
Kitab-ı Usul, 600,  60 l 
Kitabuilah, 997 
Kitabü'I Ayn, 5 2 
Kitabü'I Envar, 3 69 
Kitabü'I İdrak li Lisanü'I Etrak, 36 1 
Kitabü'l Megazi, 1 1 3 
Kitabü'I Muhit: İli'! Eflak Yel Ebhar, 6 1 9  
Kitabü'l Mi.lbteda, 1 1 3 
Kitabü'l Siretü'r Resillah, 1 1 3 ,  3 6 7  
Kitab's Siyase, 1 03 
Kitabü's Siyer, 1 1 3 
Kiyu-lien, 28 
Klasik İ ran Edebiyatı, 598  
Klasik Şairler, 5 5 5  
Klasik şark edebiyatı, 46 6, 4 8 5 ,  1 1 90  
Klasik Türk Edebiyatı, 3 3  7 
Klasik Türk Edebiyatında Şiir Anlayışları, 4 O 
Klasik Türk Şiiri, 1 1 7 9  
Klasisizim, 6 6 3 ,  6 6 5 ,  850  
Koca Bebek, 1 2 64 
Kocaeli, 83 6 
Kocalar Mektebi, 1 00 6  
Koca Mustafa Paşa, 1 1 93  
Koca Mustafa Paşa Dergahı, 700 
Koca Osman, 5 5 5 
Koca Ragıb Paşa, 6 73, 7 3 7, 7 5 3 ,  7 66, 768 ,  7 8 1 
Koca Ragıb Paşa, 7 6 8  
Koca Ragıb Paşa Kütübhanesi, 648, 7 6 9  
Koca Sinan, 5 5 8, 609 
Kocatürk Vasfi Mahir, 795,  1 2 5 7  
Koçaklama 
Koçhisar, 9 7 0  
Koçi Bey, 64 1 ,  697 ,  682, 698 
Koçi Bey Risalesi, 698 
Koçu Reşad Ekrem, 652, 692,  1 2 66 
Kokana Yatıyor, 1 005 
Kolça Koupz, 38 
Kolera Risalesi, 82 1 
Komünist, 963 
Komünizm, 955 ,  9 6 3  
Koniçe, 8 0 0 ,  9 7 4 
Konkrat, 828 
Kostantaniyye, 6 3 6, 758 ,  1 1 92 

1 .  

Konya, 5 5 7, 666, 7 0 1 ,  7 1 9, 728,  729, 7 5 3, 7 7 0, 
7 79, 823, 853 ,  854, 8 7 1 ,  8 7 9, 9 70, 9 7 1 ,  
1 1 1 �, 1 1 5 6, 1 1 82,  1 1 93 ,  1 232 ,  1 2H 

K 

Konyalı Hüseyin Çavuş, 905 
Konyalı Vehbi Ef., 1 1  1 
Kopuz, 3 8 ,  1 1 4 5  
Kore, 1 7  
Korkud Sultan (Şehzade) ,  45 1 ,  566, 5 7 4  
Korkud Ata, 2 7 6, 400 

131 1 

Koryiirek Enis Behiç, 2 7 ,  1 1 3 1 ,  1 1 33 ,  1 1 3 5,  1 1 7 4 
Kosova, 9 1 2  
Kosova Savaşı "il, " :  1 1 74 
Koşgı (Koşma) 744  
Koşma, 1 63,  204 ,  624,  64 1 ,  703 ,  704 ,  705 ,  7 1 2, 

7 1 6, 7 1 6, 7 1 9, 720,  723 ,  724 ,  726, 727 ,  
729, 73 1 . •  7 96, 797 ,  80 1 ,  802 ,  803,  828 ,  
830, 8 3 7 , 853 ,  855 ,  856 ,  8 5 7, 1 086,  1 1 1 5 , 
1 1 4 8, 1 1 88  

Koşma-Türkü, 746  
Koşıığ-Koşuk, 4 5 ,  1 86 
Kovalski T., 55 ,  898 
Kozmopolit Edebiyat, 9 7 8  
Kög, Kök, 2 0 ,  3 8  
Köprülü, Köprülüzade Prof. Dr. Mehmed Fuad, 34 ,  

42 ,  5 5 ,  206 ,  2 1 7, 4 1 3 , 53 1 ,  532 ,  549 ,  550 ,  
5 5 4 ,  5 5 5 ,  5 5 6, 5 6 1 ,  5 6 6, 5 6 7 ,  5 74,  5 7 5,  
5 7 6, 5 7 7, 5 78 ,  585 ,  5 96, 5 98 ,  603,  607 ,  608, 
6 1 2. 6 1 7, 6 1 8, 62 1 ,  622, 623, 648, 654, 655,  
66 1 ,  669, 6 7 2 , 675,  686, 690, 699, 706, 7 0 7, 
7 1 2 , 7 1 8 ,  7 1 9, 720 ,  728, 729 ,  743 ,  744,  749, 
763 ,  765 ,  7 7 8 ,  78 1 ,  799, 800,  802, 803, 8 1 6, 
824, 829 ,  8 3 0, 833,  834, 83 7,  843, 846, 848, 
8 5 1 ,  852 ,  854 ,  855 ,  8 7 3 ,  878 ,  898,  89 1 ,  9 5 6, 
967 ,  962,  963 .  98 1 ,  990, 992, 1 o 1 2 , 1 068, 
1 069,  1 09 1 ,  1 093 1 09 5 ,  1 098, 1 1 02,  1 1 09, 
1 1 20, 1 1 2 1 ,  1 1 22 ,  1 1 23 ,  1 1 24,  1 1 25,  1 1 26, 
1 1 29,  1 1 30, 1 1 3 1 , 1 1 32 , 1 1 3 ) ,  1 1 48, 1 2 32, 
1 2 64 ,  1 2 65 ,  1 2 7 2 ,  1 2 73  

Köprülü Faiz, 1 1 2  4 
Köprülü Orhan Fuad, 697,  820 
Köprülüler, 644 
Köprülüzade Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa, 7 03, 

7 1 1 , 7 1 7  
Köprülüzade. Akif Bey, 1 1 20 
Köprülü Sadrazam Mehmed Paşa, 644,  667 ,  7 1 7, 

7 8 7  
Körebe, 1 044  
Kördüğüm, 1 1 4 1 
Köroğlu, -3 4, 558 ,  7 1 3 , 725  
Köroğlu Destanı, 2 7 3, 728 ,  999  
Körösi Csma Arhisron, 990  
Körükçü Mehmed Ağa, 1 083 
Kösedağ, 288 
Köse İmam, 1 1 60 
Köse İmam, 1 1 5 8 
Köse Mihal 5 1 2 
Köşebaşı, 1 2  1 3 , 1 2  64 
Kötürüm Beyazıd, 3 85 
Köymen Dr. Mehmed, 50 1 
Köy Muallimi, 1 242 
Kraelitz Prof.. F. ,  1 1 22 

Kral Atlas, 5 
Kral Ferdinando, 94 1 ,  944 



1 3 1 2  

Kral Oudipus, 3 
K. Recevi, 1 20 1  

Kreç, 1 080 
Kubbealtı Akademi Mec., 1 1 04, 1 1 3 7, 1 1 56, 

1 2 1 6, 1 2 1 7, 1 2 1 9, 1 2 2 1 , 1 23 0,. 1 2 60 

Kubbe-i Hadra, 666  
Kubbe-i Hadra, 1 8 1 

Kubbe Veziri, 6 0 7  
Kudbeddin Aybek, 2 2 6  

Kudemadan Birkaç Şair, 920, 924, 1 009 
Kudum, 293 ,  5 3 7  

Kudumiyye, 7 1 8 
Kudur (-Kutur) Tiğin, 28 

Kudsi (Abbas Kuluağa) ,  828 
Kudüs, 698, 839, 9 5 6  

Kukla Oyunu, 2 6 4 ,  3 0 6, 624, 7 3 2 ,  7 3 3, 734 ,  8 6 5  

1 002 

Kulaktan Kulağa, 1 1 4 O 
Kul Deveci, 7 04, 7 1 2 

Kul Mehmed, 7 04,  722,  7 2 7  
Kul Muslu, 7 1 O ,  7 1 1  

Kul Mustafa, 704 ,  7 0 7 ,  7 1 7 , 723  
Kuloğlu, 64 1 ,  65 1 ,  704 ,  705 ,  7 0 7  

Kul Ubeyd, 5 1 7  
Kumbaracı, 964 

Kumru Hanım, 865 
Kun ; T.  Halas : 740 

Kunoş Prof. D r. lgnas, 847,  99 1 ,  1 1 02 
Kunt Rikkat, 5 6 7  

Kuntay Midhat Cemal, 9 5 3 ,  86 1 ,  1 1 6 1 ,  1 1 62 
1 23 7, 1 23 8  

Kuran Ercümend, 8 1 8  

Kur'an, Kur'an-ı Kerim, 6, 97 ,  1 82 ,  5 3 4, 545 ,  
600, 685,  7 39, 747 ,  7 7 3, 884 ,  960, 982, 987, 

1 008, 1 02 6, 1 03 3 ,  1 1 59, 1 1 7 4, 1 22 6, 1 229, 
· l.'2 3 0  

Kur'ana Hitab, 1 1 52 
Kurbağacık, 1 242  

Kurdoğlu, 62 1 
Kurdoğlu Dr. Veli Behçet, 82 l ,  1 04 1 

Kureyş, 1 3 0 
'Kurgan Şükrü, 8 7 8  

Kur Han, 5 0 0  
Kurtuluş (Semt adı) 622 

Kurtubi, 1 1 O 
Kurtuluş, 1 24 1 

Kurtuluş Savaşı, 1 04 8, 1 1 3 2, 1 1 3 5 ,  1 2 02, 1 243  
Kurtuluştan Sonrakiler, 1 8 1  

Kurumuş Ağaçlar, 1 1 05  
Kussas, 1 3 0 

Kuşadası, 1 1 03 
Kuşdilinde, 1 020 

.·� . 

Kutadgu Bilig (k),  1 4 , 5 3 5 , 5 3 6, 1 03 6, 1 0 7 7  

Kutbeddin Ay Berk, 2 5 8  

K 

Kutbeddin Mehmed, 2 2 7  
Kutkan Şevket, 5 3 0  

Kutiu Dağ, 2 8  
Kutluğ Nigar Hanım, 5 1 8  

Kutluk lbrahim, 664,  7 79 
Kutub, 3 5 7  

Kutub Menar, 2 2 6  
Kutubname, 5 0 1 

İNDEKS 

Kutulmuş oğlu Süleyman Şah (bey ) ,  2 2 0, 228  
Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç, 1 062 

Kuyucu Murad Paşa, 654,  644,  660 
Kuyulu Evliya, 1 2 63 

Küçük Alioğlu, 8 5 6  
Küçük Beyler, 1 044  

Küçük bir Mudhike, 984 
Küçük Çelebi Efendi, 785  

Küçük Ev, 1 23 6  
Küçük Fıkralar, 1 054  

Küçük Gelin, 1 02 0  
Küçük Hikayeler, 1 053  

Küçük Hikaye, 1 02 1 
Küçük Kaynarca Muahedesi 7 94, 798  

Küçük Mecmua, 1 1 1 2 , 1 1 1 8, 1 1 1 9 
Küçüksü Mezarlığı, 9 1  7 

Küçük Şehir, 1 2 64 
Kiıçük Trianon, 1 1 89 
Kufi (yazı çeşidi), 1 3 9 

Klıfeli Ebu Haşim, 1 1 7 
Küller, 1 22 5  
Kület Cahid : 1 8  1 

Külliye, 5 62 

Külliyat-ı Hüdai, 702 
Külliyat-ı Kemal, 9 1 3 

Külliyat-ı Tevarih-i Ali Osman, 500 
Külliyat-ı Ziya, 8 7  5 

Külteğin (Kultekin ) ,  2 7 , 34 ,  1 1 3 3  
Kültür Haftası Mec., 1 243 ,  1 2 53  

Kümüşteğin, 2 8 7  
Kün, 2 0  

Künhü'J Ahbar, 3 93,  5 7 7 ,  5 78, 598, 6 1 1 ,  6 1 2 , 
6 1 3  

Künye, 1 2 5 6  
Kürd Abdullah Ef. 683 

Kürd Said Paşa, 982 
Kürd Şükrü, 5 6 1  

Küre-i Sema, 822 

Kürek Cehennemi, 1 O 5 7 

Kürkçü Dükkanı, 1 1 42 

Kürkçüoğlu Kemal Edib, 5 5 0, 7 6 1  

Kusec Ahmed Dede, 7 7 8 

Kütahya, 5 9 7, 602,  6 1 1 ,  688, 702,  770 ,  880, 9 7 7  

Kütübhaneciler Derneği Bülteni, 1 2 1  5 

Kütübhane-i Ebü"z Ziya, 9 1 1 

Kütükuğlu Bekir, 7 8 7 



İNDEKS 

La Dame Aux Camelias, 906, 968  
La  Fontaine, 862 ,  8 6 4 ,  868 ,  9 8 7 ,  1 0 1 7  
Lahey, 929 ,  1 2 0 2  
Lahor, 5 5 0  
Lala Mehmed Paşa, 693  
Lala l\�ustafa Paşa, 6 1 1 
Lale Devri, 7 3 8, 7 3 9 ,  740 ,  

7 5 6, 7 6 3 ,  7 6 4 ,  765 ,  
1 1 8 9, 1 2 3 4  

7 4 1 ,  7 4 5 ,  7 5 1 ,  7 5 3 ,  
785 ,  8 0 7 ,  8 1 0, 7 9 3 ,  

Llle Devri, 7 6 5  
La"li, 4 7 3  
U." l izade, 6 7 7  
Lamaı t ine, 860 ,  9 1 9, 9 2 4 ,  988,  99 1 ,  996 ,  1 1 5 8 
Lamii ( Lamii Çel ebi ) ,  1 9 7 ,  60 1 ,  602, 9 9 9  
L'Amour Medicen, l 0 0 6  
Llne-i Melal, l 048  
L a  Pensee Turc, 1 2  1 O 
Larendel i  Hamdi. 6 0 3  
Latifi Kastamonulu,  5 2 9, 5 5 8 ,  5 7  3,  5 7-8 ,  5 9 8 ,  6 1 5 , 

6 1 6  
Lltifi Tezkires:, 5 2 9 ,  5 7 7 .  6 1 5 , 6 1 6 , 6 1 7  
Latin, 5 1 ,  9fı 3 ,  1 0 0 1 ,  1 1 7 5 
Utin Alfabesi, 1 0 9 0  
Latin Aruzu, l j 2  
Latin Şiiri, 5 ,  5 5  
Lltin Tarih-i Edebiyatı, 1 0 5 -1  
Lıaurcnce , 942  
Lavallee, 8 7 0, 8 7 8  
Lavare, 'I 0 0 6  
La vie D"attila, 2 3  

.. 

Laz, 6 5 1 ,  7 3 2 ,  7 3 4 ,  7 3 5 ,  8 4 7 ,  8 8 0, 8 9 3 ,  8 9 6 ,  
1 002 

Lebabe, 7 5 4  
Lebılı Efendi, 7 8 2 ,  8 6 9 ,  9 7 4  
Lebid ( Arab Şairi ) i 2 8 ,  1 8 7 
Le Cd, 4 8 5 ,  9 2 7 .  94 1 
L'Ecole des Femmes, 1 00 6  
L'Ecole des Maris, 1 0 0 6  
L e  Conte de  liste, 988 ,  1 1 7 5 ,  1 1 7 6  
L e  Coq ( A.V. ) 4 7 
Le Depit Amourex, 1 0 06  
LcfJ...u'.·a, 7 9 1 ,  l l 4 7 
Lehçe-i Osmani, 8 2 2  
Lehçetü'l Esrar, 5 9 8  
Lehçetü'l Hakayık, 9 'J 7 .  'l 'J H  
Lehistan. 6 -1 4 ,  6 4 5 ,  6 5 6, 6 7 0, 6 7 3 ,  6 'J I ,  7 3 8 ,  

7 9 0, 7 9 3 ,  7 9 4 ,  8 0 7  
Leipzig, 4 99,  6 8 7 ,  9 1 1 
Le Jamlc (Lega n J, 2 
Leman Hanım, 9 9 3  
Lem'an, 1 0 2 0  
Lemalade İmaginiı·e, 1 0 0 6  
L e  Marige Force: 1 0 06  
Lem'i, 749  
Le Medicein Malgre Lui, 1 0 0 6  
L e  Mie Prigiono, 9 1  I ,  9 2 4  
Le Misanthrope, 1 0 0 6  
Le Moni<eur Ottoman, ( Osmanlı l l alıercisi ) 809 ,  

825  
Leningard, 5 4 8, 5 5 0  

L 

Leon Cahun, 1 0 9 7  
Lepanto, 5 l 6 ,  5 7 1 
Le Pelerin Passionn'e,  1 1 8 9 
Le Sage, l 0 6 9  
Les Enfants d e  la France 1 0 3 4  
Les Fourberies d e  Scapin, 1 0 0 5 ,  1 00 6  
Les Femmes Savantes, 1 0 0 6  
Leskofça, 1 1 68,  1 l 7 4 
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Leskofçalı Galib Bey, 1 9 4 .  6 6 8, 8 6 9 ,  880, 97 3 ,  
9 7 6 , 1 1 6 8 ,  1 2 4 5  

Leskofçalı Galib Divanı, 9 7 4 
Les Miserables, 1 0 0 6  
Les Mois 1 0 3 7  
L'•S Nouvelles Literires 1 1 2  3 
Les Orijines de Len pire Ottoman, 1 l 2 6 
İ.es Tendances Actu!Ies de la Literature Turque, 1 1 64 
Les Teı.:tes Hourofis l 1 4 6 
Le portefeuille, 1 2 1 4 
Letafet, 998,  1 0 0 5  
Letafet-i Aza, 1 08 1 
Letafetname, 3 5 4 
Letaif-i Enderun, 8 0 5  
Letaif-i Rivayat, 9 6 3 ,  9 6 7  
L'Etourdi, l 0 0 6  
Levamiü'n Nur, 6 8 6  
Levayih-i Tayyibe, 5 7 2 
Levend Agah Sırrı, 6 00, 604,  6 7 4 ,  6 7 5 ,  6 7 7 ,  7 8 4 ,  

1 2 6 5  
Lcı:li - i M a lıf ı ı  :" l O 7 
Levni, 5 8 4,  7 3 7 ,  80 1 802  
Leyal-i Girizan, 1 04 8  
L<>yla, 5 5 3 , 6 5 3 ,  7 7 7 , 7 8 0 ,  7 8 1 
Leyla Divanı, 8 4 0  
L.-yla Hanım, 8 0 4 ,  8 ' 2 ,  8 3 9 ,  8 4 0 ,  9 7 7  
Leyla ( yahud Bir mecnun un in tikamı ) 1 0 8 1  
Leyla ( tiyatro) 1 0 9 7  
Leyla Şeref Hanım, 9 9 0  
Leyla i l e  (ve) Mecnun, 1 8 3 ,  1 9 6,  4 3 0, 5 3 7 . 

5 3 9 ,  5 4 0, 5 .J  1 ,  5 4 2 ,  5 5 0 ,  5 5 1 ,  5 5 3 ,  5 5 4 ,  
5 9 8, 6 0 2 ,  6 0 4 ,  6 7 3 ,  6 7 9 ,  6 9 8 ,  7 1 8 , 7 3 1 ,  
7 3 5 , 7 4 2. ,  7 5 0 ,  7 7 5 ,  7 7 7 , 9 3 5 ,  9 3 6, 9 4 2 ,  
9 7 8 ,  999 ,  1 1 0 9, 1 � 1 4 , 1 2 5 0 .  1 2 5 9  

Leylaklar Altında, 1 2 3 6  
Leyli, 5 5 1 ,  5 5 2  
Libcraliziı ı ı .  ı 1 4 6 
Liberte, 944 
Libya, 97 
Linıni ,  702 ,  7 5 2  
Linguistiqııs, 1 6 0 
L irik, 40 .  5 8 0, 5 8 1 ,  5 8 2 ,  7 5 0, 828 ,  8 3 7 ,  8 5 6 ,  

9 0 2  9 0 7 ,  1 0 4 1 ,  1 0 98 ,  1 2 0 7 ,  1 2 2 4  
Li riziır, 5 8 7 ,  5 8 8 ,  6 1 5 , 6 5 7 , 6 6 2 ,  6 6 4 ,  6 7 1 ,  7 2 0, 

i 3 5 ,  7 7 1 ,  8 5 3 ,  8 5 5 ,  8 7 3 ,  'J J O ,  9 4 9, 1 09v,  
1 1 60  

Lisan · ı  Türki-i Osmaııi, 1 O 7 6 
Lisanü't Tay' 4 3 0  
Lisan Ve Edebiyatımız, 1 0 7 6  
Litre, 8 6 8 ,  1 2 1 3  
Lizbon, 1 0 7 3 ,  1 1 72  
Lofça, 9 5 7  
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L 

Londra, 687 ,  692,  8 1 5 . 8 1 7, 8 1 8, 8 1 9, 858,  8 7 0  
8 7 2 .  8 7 4, 8 7 6, 8 7 7 ,  8 7 8, 883,  8 8 4 ,  895 ,  
928. 9 2 9, 9 3 0, 93 1 ,  940,  948,  1 0 0 7 ,  1 0 7 3  
1 0 67,  1 0 84.  1 1 2 1 ,  1 1 7 8, 1 2 1 0 

Lord Byron . 94 4 
Louis XY. : 7 9 1 ,  1 1 83,  1 1 89 
Louis Reault : 1 1 7 0  
Louis XIY, 
Lozan Konferansı, 1 2 4 1  
Lozan 1 1 7 2  
Luciyen Hanım, 9 2 9 ,  9 3 4 ,  946 
Lfıgat-ı Ebü'z Ziya, 9 7  1 
Lfıgat-ı Naci, 989 
Lugaz, 603 .  672.  750 ,  752,  7 7 5  
Luis il .  : 6 
L'Ünivers, 968 
L'Üniversale Fabrica Delmondo, 686 
Lübnan Kasrının Sahibesi, 1 04 6 
Lübabü'l-Elbab, 258 ,  6 1 3  
Lütlt 203 ,  545 ,  854  
Lütfi Efendi 9 5 9  
Lütfi Paşa, 3 9 4 ,  4 1 4, 420,  50 1 ,  6 0 6, 607 ,  608, 

1 008 
Lütfi Paşa, Asafname, 608 
Lütfi Paşa Tarihi, 6 0 7  
Lufiyc Hanım, 1 2 09 
Llıtfiyy ... 6 7 6.  7 8 2  
Lut. 1 j 6  
Lutfulliı h .  7 82 
Lyra, ( Lura) , 4 0  
Lyre Brisee, 1 O 3 7, 1 1 0 2 

M 

Maarif, 3 0 8  
Maarif (Mec.) , 1 O 1 6 , 1 0 4 1 
Macar Akademisi, 692  
Macar Ansiklopedisi, 9 1 4 
Macaristan, 2 3 ,  5 3 3 ,  5 5 5, 5 62, 5 8 5 ,  645 ,  68 1 ,  

689, 69 1 ,  693 ,  7 3 8 ,  740,  807 ,  1 1 3 3  
Macar Osman Paşa, 99 1 
Macbet, 945 
Macera-yı Aşk, 9 2 7 ,  940 
Maçka, 1 08 1 ,  1 084 
Maçka Palas, 9 3 O 
Madame de Gazieres, 992 
Madame Est Couchee, 1 0 05 
Madame Hardioer, 1 0 64 
Madame Küri Tercümesi, 1 2 3 6  
Madame Potiş, 1 06 1 
Madmoscl Parnas, 1 0 6 1  
Madmasel Norelyanın Koltuğu, 1 2 4 2  
Madrid. 8 1 9, 942 ,  9 4 8 ,  1 1 7 2  
Mağdure- i Seyda, 9 9 7  
Mağdurun Hikayesi, 1 0 00 
Mağra, 1 2 5 7 
Magooa, 880,  885 ,  886, 8 8 7 , 890, 892 .� 9 0 3 ,  906, 

907,  908,  9 1 0, 9 1 1 , 9 1 2, 9 1 3 , 9 7 0  
Mağrib, 7 0 0, 7 8 3 ,  1 1 9 3  
Mağrih Ocakları, 6 2 4, 8 0 0  

İNDEKS 

Mağriblioğlu, 800 
Mahabbetname, 1 6 5 
Mahbubü'l Kulfıb, 4 3 3 
Mahçubluk imtihanı, 1 1 0 7 
Mahdume Hanım, 880 
'Mahdum Kulu, 402, 7 3 7 ,  743, 7 4 4  
Mahdum Kulu Divanı, 744 
Mahallileşme Cereyanı, 623,  703 ,  745 ,  746 ,  749 ,  

753 ,  7 5 4 ,  7 7 2.  784,  795 ,  804,  8 3 0, 83 1 ,  
8 3 3 ,  834 ,  8 3 7 ,  838 ,  842 ,  858 ,  87 1 ,  8 7 3 , 
8 7 5 , 897 ,  9 1 7, 954,  9 1 7 , 954 ,  9 5 5 ,  956,  
957 .  963 ,  975,  997 ,  1 008, 1 066,  1 0 6 7  

Mahir Bey, 9 0 6  
Mahitab, 1 2 3 9  
Mahiyat, (Fen Ansrklopedisi) 9 7 1 
Mahlas, 5 3 0, 5 3 1 ,  5 5 5 , 5 5 6, 5 6 6, 

5 9 7, 602, 605, 606,  6 1 6, 6 1 9, 
654 ,  663 ,  666,  680, 700,  7 0  ı .  
7 0 7, 709,  7 1 0, 7 1 2, 7 1 3 , 7 1 4 , 
7 2 3 ,  742 ,  743 ,  7 4 7, 7 4 8, 7 4 9,  
7 7 0,  78 1 ,  793,  7 99,  828,  848,  
:9 00,  982 ,  1 02 5  

Mahmud 1 .  (Sultan) ,  455 ,  7 68,  8 0 7  

5 68,  
648,  
704,  
7 1 8, 
7 5 0, 
854,  

5 7 4. 
6 5 2 ,  
7 0 5 ,  
7 2 0, 
7 5 2 ,  
880, 

Mahmud i l .  (Sultan ) , 1 4 2 ,  805, 806,  807, 808,  8 1  O, 
8 1 1 .  8 1 5 , 8 1 7 . 82 1 ,  8 2 3 ,  8 2 5 ,  8 2 8, 8 3 6, 838,  
840,  84 1 .  842,  843 ,  844,  854 ,  9 2 5 ,  1 003,  
i l  1 2  

Mahın ud (Sultan Gaznevi) , 2 1 6 
Mahmud (Şehzade) , 4 7 0 
Mahmud ( Baki'nin adı ) 5 8 3 ,  582  
Mahmud (Lam'i nin adı) 60 1 
Mahmud Ayaz, 648 
Mahmud Celaleddin Bey ( Paşa, Damad) , 7 60, 969 

1 2 6 1  
Mahmud lbni Mehmed, 489 
Mahmud Kaşgariye Ait Notlar, 2 5 7 
Mahmud Paşa, 4 4 7 ,  665 ,  7 5 3  
Mahmud Nedim Paşa, 8 1 8, 8 7 1 ,  8 7 4 ,  884, 902 ,  

954 ,  955  
Mahmudiyye, 488  
Mahmudiyye Rüştiyyesi, 1 02 5  
Mahµeyker, 908 
Mahremi, 6 2 2  
Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi, 4 7 7 
Mahşah 990 
Mahşer, 1 2 42  
Mahtlımi, 80 1 
Mahzenü'l Esrar, 1 9 7,  4 2 1 ,  603  
Maiakovsky, ( Rus alimi) 1 2 5 2  
Maide, 9 9 0  
Mai V e  Siyah, 1 O 1 5 , 1 0 2 1 ,  1 050,  1 05 2 ,  

1 0 54 
Makalat, Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli-i 

294 ,  3 1 0, 346 ,  3 9 7  
Makalat Tercümesi, 2 9 4  

1 0 5 3 ,  � 
Horasani, 

Makala�ı Siyasiyye ve Edebiyye, 904, 9 1 O, 9 1 4 , 
Makaleler Ve Mektublar, 949, 1 1 9 9  
Makale-i Şairane, 9 4 9  
Makale-i Aşk, 9 7 1 
Makber, 1 7 1 , 1 7 8, 

9 3 3  934,  9 3 5 ,  
978 ,  979 ,  994 

5 5 5, 7 7 8, 928,  929,  9 3 1 ,  
936 ,  9 3 7 ,  938 ,  942,  943 ,: 



İNDEKS 

Makbule Leman Hanım, 992, 1 2 2 2  
Ma'kes-i Hayal, 9 3 3 
Ma'kes'i Hayal,, 9 3 3  
Makbul İbrahim Paşa, 5 5 8  
Makedonye 1 5 , 943  
Makta', d ı .  7 66 
Maktel-i Hü >eyin, 5 9 7  
Maktel-i Hüseyin, 5 9 7 
Makyajlı Kadın, 1 2 O 7 
Malatya, 702,  1 1 1 2 
Malazgird, 2 2 0, 1 1 7 1 ,  1 1 7 8, 1 1 79  
Malaa:gird Savaşı, 349 
Malezyalılar, 1 3 5 
Mal Hatun, 5 1 1 
Maliki, 1 1 1  
Malkara, 5 7 8 
Mallerme, 7 60, 1 020,  1 1 89, 1 2 1 8  
Malta, 705,  708, 1 04 4, 1 0 45, 1 1 1 4 
Malta Geceleri, 1 0 4 6  
Malta Mektubları, 1 1 1 6 
Maltepe, 7 7 9 
Mallımat-ı Edebiyye, ı 095 
Mallımat-ı Fenniyye, 925  
Malumat (gaz.) 1 0 1 6, 1 02 6, 1 040, 1 04 1 ,  1 0 58,  

1 1 7 5  1 1 9 1  
Manakyan, 1 02 2 ,  1 1 7 0  
Manas Destanı, 3 4 ,  2 68, 4 0 2  
Manas Destanı, 2 6 8  
Manastır, 663', 68Q, 905, 1 040, 1 0 7 8  
Manastırlı Faik Bey, 869 9 5 4 ,  9 6 2 ,  1 1 45 
Manastırlı Haseki Hacı Ahmed Bey, 9 5 6  
Manastırlı Naili, 9 7 4 
Manastırlı Rıfat Bey, 9 5 5 ,  1 1 05 
Manav Seydi, 5 7 8 
Mançurya, 2 4  
Mandra Sefas�, 7 3 5 
Mandeşire, 7 3 5 
Mangıt, 7 3 7  
Mani, 1 9 8, 624 ,  64 1 ,  7 2 1 ,  7 2 2 ,  7 2 5 ,  726 ,  7 3 0, 

780,  954  
Manihaizm, 2 7, 2 9, 3 3  
Manizade Hüseyin Bey, 695 
Manisa, 548, 5 7 4 ,  5 7 1 ,  569,  688, 998,  1 20 1  
Manoğlu, 7 1 3  
Mansur, 1 03 ,  1 0 4, 5 2 6, 5 7 6, 664 
Mansuriyye, 1 1 7 
Mantıkü't Tayr, 1 9 7 ,  3 7 7, 485 
Manzar, 946 
Manzun Lugatler ve Tuhfe-i Vehbi, 782 
Manzume-i Akiiid, 799 
Manzum Masal 1 1 1 8  
Manzum Mesnevi Tercümesi, 780, 78 1 
Manzum mizah Edebiyatı, 1 2 3 9  
Manzum Roman tarzı, 1 9 6 
Manzum Tarihler, 4 1 4  
Maraş, 565 ,  7 3 9, 7 8 1 ,  958, 1 1 1 4 , 1 1 80, 1 2 5 1  
Marcel Brion, 2 3  
Mardin, 565,  702 ,  1 2 02 
Margarid, 1 02 0  

M 

Marifet-i Arz, 8 2 1 
Marifetname, 1 7 9,  493 ,  796, 7 9 7  
Margaliouth, 2 6 2  
Marmara, 1 03 0, 1 1 3 4  
Marsilya, 7 9 1 ,  1 08 0  
Marquis de Bonnac, 7 9 1  
Marseillese, 902 
Martinovitch, 7 3 6 
Marufu Kerhi, 5 2 7 
Ma'rlızat, 960 
Masal, 2 68, 692,  9 1  1 ,  998,  1 2 1 2  
Masar, 2 0  
Maske Ve Ruh, 1 2 29 ,  1 2 3 0  
Maslahat-rüzgar, 6 1 2  
Marssillon, 924  
Maşuk Bey, 1 0 6 1  

1 3 1 5  

Matbaa-yı Amire, 694, 835 ,  8 3 8, 8 6 7 ,  9 1 6, 965 
Matbaa'-yı Ebüzziya, 838, 970 
Matbuat Hatıralarım, 1 02 5  
Matbuat Tarihine Medhal, 1 0 64 
Matla' Beyti, 1 89, 2 09,  545 ,  5 68,  675,  5 7 7 ,  5 8 1 ,  

582 ,  605,  6 1 6, 6 5 6, 6 5 7 ,  658,  660,  66 1 ,  
6 7 3 ,  6 7 8, 7 4 3 ,  748, 7 5 1 ,  7 62 ,  7 6 5, 7 66,  
7 7 4, 83 5, 838 ,  900, 9 1 9, 9 7  8, 984, 1 02 0  

Matlau'l İtikad, 5 5 0  
Maupasant, 1 20 1 
Maveraü'n Nehir, 2 1 8, 488, 5 1 6, 642 ,  7 42 ,  7 45 ,  

1 0 7 4  
Mavera-yı Hazer, 402 ,  7 4 3  
Mavi Şeytan, 1 2 2 3  
Mavi Yıldırım, 1 2 42,  1 2 4 7  
Maynard, 987 
Mazıoğlu Hsibe, 7 65 
M. Chateau neuf, 860 
Mead, 1 23 
Me'alicıü'l Yakin, 596  
Mebaligü'l Hikem, 752  
Meba�iü'l İnşa, 924  1 07 1  
Mebde, 1 2 3 
Mebde-i Kitabet, .9 7 5  
Mebhasü'I Kıhıf, 1 050 
Mecalisü'I Uşşak, 3 7 4, 423  
Mecalisü'n Nefais, 4 2 1 ,  6 1 3 , 6 1 4, 6 1 5 , 
Mecaz, 404, 5 2 9, 5 4 1 ,  542 ,  5 5 4 ,  5 6 1 ,  598, 600, 

6 2 1 6 2 3 ,  648,  7 1 5, 76� 949, 1 0 1 9, 1 04 2  
Mecelle, 9 7 4 
Mecelle-i Ahkam·ı Adliyye, 9 5 8  
Meclis-i Ayan, 9 1 7 
Meclis-i Maarif, 8 1 7 
Meclis-i Tanzimat, 1 000 
Meclis-i Umur-i Sıhhıye, 965 
Mecmaü'I Bahreyn, 653, 654 
Mecmaü'I Havas, 5 5 6  
Mecmaü'l Letaif, 602,  
Mecma'ü'n Nezair, 3 4 5  6 1 8, 622 ,  623 
Mecmua·İ Ebüzziya, 823 ,  854,  8 7 7, 897 ,  9 1 0, 

9 1 1 ,  9 7 1  
Mecmua·İ Edebiyye, 1 1 03,  1 1 63  
Mecmua-i Fünun, 8 1 5, 965  
Mecmua-yı İrfan Pata, 909 
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Mecmua-i Muallim, 987  
Mecmua-i Resai!, 7 80 
Mecmua-i Ulum-i Riyaziyye, 820 
Mecmua-i Ulum, 822 
Mecmuatul Leta

0
if ve Matmuretü'I Maarif, 699 

Mecmuatü'I Teracim, 839  
Mecnun, (Kays İbn-i Mülevvah) 1 3

-
0 

Mecnun, 538 ,  5 3 9, 552 ,  553 ,  7 1 0, 7 80, 78 1 ,  
1 2 23 

Mecnuni, 803 
Mecusilik, Mecusi, Mecusiler, 1 03, 1 3 1 , 484  
Meczub, 828  
Med, 1 3 8, 544 ,  962  
Meddah, 2 1 5 , 264, 6 1 5, 690, 732 ,  733 ,  844,  865  

999 ,  1 002 
Meddah Ve Kızı, 1 229 
Meddah Yusuf, 3 8 5  
Medeni Hukuk Cebhesinden Ahmed Cevdet Pa
ta, 963 
Medeniyet (Gazete) ,  1 2 6 1 
Medeniyet-i İslamiye Tarihi, 42 
Medhal-i Kavaid, 960 
Medhal-i İlm-i Hukuk, 956 
Medhiyye, 1 86, 6 3 6, 654 ,  656, 6 j 7, 659 ,  662,  

675 ,  700, 749 ,  7 62,  852,  862 ,  9 1 0, 955,  
1 026  

Medid (vezin) 1 5 6 
Medine, 3 1 , 5 7 1 ,  6 1 5 , 785 ,  820, 823 ,  8 3 9, 1 1 54, 

1 1 5 9  
Medli imale, 1 78 
Medrese Hatıraları, 982,  983,  984, 986, 988 
Medrese-i Nizamiyye, 527  
Medrese-i Süleymaniyye, 965 
Medresetü'l Vaizin, 965 
Medya, 1 3  
Medaribü'z Zaman, 489 
Mehasin (Mec.) ,  1 055 ,  1 1 20, 1 2 7 7  
Mehasinü'l Asar ve Hakayıku'I Ah bar 7 8 7 
Mehcure ve Hikmet, 1 0 65 
Mehdi Mustafa, 7 3 2  
Mehmed il .  ( Sultan Fatih) bak. Fatih, 1 84,  204, 

4 1 4, 5 5 7, 566, 5 99, 605, 6 1 3 , 6 1 5 , 623, 65 1 ,  
653  

Mehmed llJI . (Avcı ) ,  578 ,  5 80, 609 ,  6 1 0, 6 1 1 ,  643 ,  
652, 670 ,  7 8 6, 7 8 7  

Mehmed iV. (Sultan) , 64 1 ,  6 4 4 ,  653 ,  670 ,  6 7 7, 
697 ,  7 04, 7 1 0,  7 1 9, 7 66, 792 ,  1 003 

Mehmed Y. (Sultan) ,  1 00 1  
Mehmed, (Şeyh Galib'in oğlu) 772  
Mehmed, (Şeyh Galib'in dedesi) 7 7 0  
Mehmed (Esrar Dede ) ,  789  
Mehmed (Yehbi'nin asıl adı ) ,  78 1 
Mehmed Akif Hayatı Ve Eserleri, 1 1 5 1 
Mehmed Ali Han, 828 
Mehmed Ali  Paşa, 808,  8 1  7 ,  84 1 ,  882,  94 7 
Mehmed Ali Şah, 1 23 8  
Mehmed Ali Tevfik, 1 1  00  
Mehmed Asım, 699 ,  1 22 7  
Mehmed Aşık, 62 1 ,  686 
Mehmed Bahri Paşa, 7 1 8  

İNDEKS 

M 

Mehmed Bey, 602,  653 ,  883 
Mehmed Bey, 530 ,  5 7 3, 583 ,  597 ,  623 ,  665 ,  

680 
Mehmed Bey (Kagma Kam ) ,  1 003 
Mehmed Cenani Efendi, 823 
Mehmed Cavid, 1 023 
Mehmed 1 .  Rahim Han 
Mehmed il .  Rahim Han, 828 
Mehmed Celal, 989,  1 O 1 2 , 1 O 1 9, 1 020, 1 20 1  
Mehmed Cevdet, 965 ,  1 00 7  
Mehmed Çelebi ( 2 8 ) ,  7 3 7, 7 9 2  
Mehmed Çelebi bin Yahya, 453  
Mehmed Efendi, 668, 68 1 ,  7 5 3  
Mehmed Efendi ( bak. Mirza) ,  7 5 0  
Mehmed Emin Efendi, 7 9 4  
Mehmed Emin Resulzade, 1 96 
Mehmed Emin Salim, 7 88 
Mehmed Emin Şukfıhi, 82 1 
Mehmed Emin Tezkiresi, 789  
Mehmed Fahri Paşa Dr., 1 1 3  6 
Mehmed Galib, 948 
Mehmed Giray, 703,  7 1 2  
Mehmed (Gürcü Paşa) 654  
Mehmed Harzemşah, 2 1 8 
Mehmed lbni Kays, 2 2 7  
Mehmed Kemal, 880 
Mehmed Murad Efendi (Şeyh) 957 
Mehmed Muzaffer Mec. 998 
Mehmed Münşi ( bak. Mirza) ,  742 
Mehmed Nebil, 84 1 
Mehmed Nedim, 669 
Mehmed Paşa, 660, 683,  7 00, 783 ,  7 8 7  
Mehmed Paşa (Damad) , 1 1 96 
Mehmed Paşa ( bak. Nişancı) ,  4 7 1 , 609 
Mehmed Paşa (Deferdar) , bak. (Deferdtar) , 663,  

7 3 7, 784 ,  786 
Mehmtd Rami Paşa, 766 
Mehmed Rauf, 1 0 1 1 ,  1 0 1 2, 1 0 1 5, 1 020, 1 0 2 1 

1 022  1 049,  1 052 ,  1 054 ,  1 05 5 ,  1 056 ,  1 05 7, 
1 1 59,  1 24 7  

Mehmed Said, 8 3 8  
Mehmed Said Paşa, 1 O5 9 
Mehmed Saliıheddin, 8 1 8  
Mehmed Salim Bey, 1 224  
Mehmcd Şakir Recai Ef., 9 1 6  
Mehmed Şerit Çelebi, 66 1 
Mehmed Efendi (Şeyh) ,  666, 685,  686  
Mehmed Tevfik Ef. 1 1 1 O 
Mehmed Tevfik Bey (Mutasarrıf) , 1 1 46  
Mehmed Yusuf Herevi, 62 1 
Mehter, 1 6, 588,  589, 650  
Mehterhane Musikisi, 38  
Mekke, 3 1 ,  5 65 ,  584 ,  6 1 0, 6 1 1 , 6 7 3, 689,  69 1 ,  

698, 7 5 0, 788, 834  
Mekteb, Mec. 1 0 1 0, 1 0 1 6, 1 04 1 ,  1 050, 1 05 6  
Mekteb Arkadaşım, 1 064 
Mekteb-i Edeb, 988 
Mekteb-i Edebiyye, 868, 869 
Mekteb-i Harbiyye, 1 000 
Mekteb-i Hukuk, 8 1 6, 956, 983 

\ 



İNDEKS 

Mekteb-i Mülkiyye, 8 1 6, 920, 924, 979 ,  1 0 08,  
1 o 1 5  

Mekteb-i Sultani, 9 1 6, 9 1 7, 983,  988, 1 009 
1 1 63  

Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye, 8 1  5 
Mekteb-i Tıbbıyye-i Adliye-i Şahane, 8 1 4,  925  
Mektublar (A.  Hamid'in) 946 
Mektuplar, Makaleler (Y.  Kemal) 1 1 70,  1 1 80 
Mektuplarım : ( Muallim Naci) 988 
Mektubat, 3 1 7 
Melamiyye-i Bayramiyye, 6 2 4  
Melanıiyye-i Şettariyye, 6 7 4 
Melih Bey Takımı, 6 2 3  
Melihi, 2 04,  4 1 4, 4 4 2 ,  4 5 5 ,  6 2 3  
Melek Ahmed Paşa (Sadrazam) ,  689 
Melik Ahmed ( Paşa} 2 8 7  
Melik bey Avcı, 6 4 8  
Melik Eşref Şaban, 3 6 7  
Melike Hatun, 3 1 1 ,  3 5 7 
Melik Mansur Ali 3 6 7  
Melikşah Sul'.an, 1 3 3 ,  2 2 1  
Melikü'l Kel(ım. 4 2 1 
Melikü'ş Şııerd, 4 3 5 ,  648 
Memaik-i Mahruse, 9 6 3  
Memduh Sami, 9 8 4  
Memiş Ağa, 1 005 
Memişoğlu, 704,  7 1  O, 7 1  1 
Memleket Hikayeleri, 1 2 06 
Memlükler, Memlükler imparatorluğu, 1 0 5 ,  360 ,  

807  
Memoire Of Halide Edib, 1 2 2 9  
Me'mun (Halife) 2 4 9, 5 2 7  
Menakıb-ı Hünerveran, 6 1 2 ,  6 1 3 
Menakıb-ı Kaygusuz Abdal, 3 99 
Menakıbname, 7 0 2 ,  7 4 2  
Menakıbü'I Arifin, 3 0 8  
Menazırü'I Avalim, 6 2 1 ,  686  
Menekşe, 1 O, 5 6 
Menelaus, 2 
Menemenli Tahir, 924 ,  98 1 
Menfa, 886, 9 7 0  
Mengücek Gazi, 2 8 7  
Mengücek Oğulları, 2 8 7  
Mengüçler, 2 8 7  
Mensiyat, 997  
Mensur Şiir, 1 05 2 ,  1 2 0 1  
Mensur Şiirler, 1 0 5 4  
Menteşoğulları, 3 5 O 
Meprizon, (Mesprison) , 9 1 1 , 924  
Meprizon (Mes Prison) Muvahezenamesi, 886,  9 1 1 , 
Meraki, 1 0 06 
Meram, 993 
Mercan idadisi, 1 1 2 0 
Mercidabık, 5 1 5, 5 64 
Mercimek Ahmet, 4 1 4, 4 3 5  
Mercure de Frances ( Mec. ) 1 1 64 
Meriç Rıfkı Melıil, 1 1 5 0  
Merkez Efendi, 7 0 0  
Mersin, 1 04 0  

M 

Mersiye, 1 4 , 24 ,  1 8 7 ,  5 3 7 ,  548 .  566, 5 7 5, 
586, 5 88, 5 9 0, 594,  596,  5 99, 609, 
663,  664, 7 09, 7 1 8, 7 7 5 ,  7 89, 84 1 ,  
8 3 7 ,  889,  900, 90 1 ,  9 1 7 , 92 1 ,  928,  
942 ,  948,  95 1 ,  974 ,  993 

Mersiye-i Al-i Aba, 5 4 7 
Mersiye-i Mahabbet, 94 2 
Meryem Dudu, 1 0 62 
Meryem Kitabı ( Hz)  283 

1 3 1 7  

584,  
6 1 8, 
8 2 2 ,  
9 3 6, 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 689, 786, 8 3 4  
Mesail-i Hikmet, 9 2 5 
Mesihi, 4 1 4 , 4 5 5, 593 ,  594 ,  648 
Meskenet Mazeret Teşkil Eder mi, 1 008 
Meslekü'I Uşşak, 700 
Mesleme, 3 0 1 ,  68 1 
Mesnevi, 1 9 5, 1 9 7, 1 8 6, 5 3 5 , 5 4 1 ,  548,  5 5 1 ,  

556 ,  5 6 1 ,  5 7 1 ,  5 72 ,  5 7 3 ,  5 78,  5 7 9, 598,  
600, 60 1 ,  602 ,  603 ,  604,  605,  6 1 1 .  6 1 2,  
623 ,  648, 6 5 1 ,  6 6 2 ,  663 ,  665 ,  6 6 7 ,  670 ,  
6 7 2, 6 7 3 ,  674 ,  6 7  5 ,  6 7 6, 6 7 7 ,  679 ,  68 1 ,  
698, 6 99, 7 0  ı .  7 4 5 ,  7 3 1 ,  7 50, 7 5 2, 7 5 3 ,  
76 1 ,  7 6 8, 7 72 ,  7 7 4, 77 5, 7 7 7 ,  7 7 9, 7 8 1 .  
783 ,  7 84 ,  7 8 5, 834,  835 ,  84 1 ,  8 4 7 ,  8 5 2 ,  
867 ,  8 7 6, 920 ,  938 ,  842 ,  9 5 7 ,  976 ,  986  

Mesaevi, 1 1 4 ,  1 2 0, 3 1 3, 699, 700,  7 0  ı .  7 70 ,  
7 1 1 ,  7 7 3 ,  7 7 7 , 7 78,  7 80, 78 1 ,  0 5 7, 9 7 6  

Mesnevi Edebiyatı, 4 1 4 , 64 1 ,  6 7 3 ,  
73  7, 7 7 9, 999 

Mesnevi �erhi, 699 
Mesnevi-i Şerif, 986 
Mesne\·İ Tercümesi, 779 ,  7 8 1 ,  9 7 6  
Mcs Prison, 9 1 1 
Mes Prison Muvahezenamesi, 886 
Mesu'd, 3 7 7  
Mesud ( Hoca) , 1 6 2 
Mesu'd-i Harabati, 9 8 2  
Meşairü'ş Şüera, 6 1 6, 6 1 7  
Meşakü'I Uşşak, 68 1 
Meşhedi, 1 2 44 
Meşhedi Ankarada, 1 2 44 
Meşhedi İk Dcvr-i Alem, 1 2 4 4 
Meşhed-i Hüseyn, 5 3 0  
Meşihat Dairesi, 888 

6 7 4 ,  6 7 5 ,  

Meşrutiyet, 887 ,  1 022 ,  1 0 3 3 ,  1 0 84, 1 09 1 ,  1 092 ,  
1 2 24,  1 2 3 0  

Meşrutiyet İnkılabı ( 1 9 08) , 9 1 6, 1 2 2 2 ,  1 2 3 7 
Meşveret, 948 
Metali'ü'n Nezair, 6 1 8  
Mete, 1 7, 1 O 7 1 , 1 1 1 6 
Mete, 1 2 4 7  
Metinlerle Türk v e  Batı Edebiyatı, 7 6 5 ,  1 2 7 2  
Meternih, 8 1 2 
Metres, 1 O 6 1 
Mevaidü'n Nefais Fi Kavaidü'I Mecalis, 6 1 2, 

6 1 3 , 7 1 8, 7 3 2  
Mev'izatü'n Nüfus, 7 7 9 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ( Haz. ) ( bak. Celaleddin 

Rumi) ,  1 0 3 ,  1 9 7 ,  5 3 3 , 5 3 5 ,  5 7 9,  586, 592 ,  
6 1 8, 6 2 4 ,  6 5 7 ,  659, 660, 6 6 7 ,  684,  699,  7 7 0, 



1 3 1 8  

7 7 3 ,  7 74,  7 7 8, 7 79, 780 ,  835 ,  850 ,  986,  1 0 79, 
1 080, 1 1 90,  1 2 33 ,  1 2 5 1 ,  1 2 5 9  

Mevlana Dergahı, 7 7 O 
Mevlana Türbesi, 7 79 
Mevlana Dede Çelebi, 6 1 3  
Mevlana Şeyhi, 6 1 4  
Mevlana Veliyü'ddin Bin İlyas, 4 6 3  
Mevlana Yahya, 742  
Mevlevilik, 1 1 8, 3 1 2, 7 7 5  
Mevlevi Musikisi, 3 1 2  
Mevlevi Tarikati, 83 4 
Mevlevi Tezkireleri, 7 3 7 
Mevlid, 548,  5 9 7 ,  7 9 6  
Mevlidü'n Nebi ( Mevlid) 3 7 0, 4 1 4, 4 8 7 ,  5 73 ,  

548, 6 0 2 ,  603 ,  7 7 9, 7 9 6, 962,  1 0 30,  1 2 29,  
1 2 3 0  

Mevlid-i Pederi Ziyaret, 9 9 7  
Mevud Hüküm, 1 2 2 7 ,  1 2 30 
Mevzuatü'I Ulum, 797  
�.�ezad, 1 1 4 2 
Mezamir, 40, 5 8 7  
Mezardan Sesler, 1 05 4  
Mezdrki, 963  
Mezopotamya, 5 5 1 
Mısır, 9 7, 3 4 7, 5 6 4, 5 6 5 ,  566  5 7 7, 699,  

606,  6 1 1 ,  6 1 5 , 6 1 7, 6 1 9, 650 ,  6 6 1 ,  
668,  6 7 3 ,  68 1 ,  687 ,  689, 69 1 ,  692,  
7 0 1 ,  7 02,  7 3 1 ,  733,  7 3?. 748 ,  7 5 0, 
7 6 6, 7 74 ,  7 7 9, 78ı ,  7 83,  7 8 7 ,  7 9 9, 
807,  808, 809,  8 1 1 , 8 1 7, 8 1 9, 8 2 1 ,  
8 2 7 ,  8 3 3 ,  8 3 8, 840, 84 1 ,  8 4 8, 8 5 1 ,  
8 7 7 ,  882 ,  883 ,  895,  907,  9 4 7 ,  9 5 0, 
998, 999, 1 0 0 7' 1 008, 1 03 4, 1 0 60, 
1 0 84, 1 08 7, 1 1 5 6, 1 1 5 4 ,  1 1 59,  1 1 7 7 ,  
1 2 0 1 ,  1 2 2 6  

Mısır Çarşısı, 8 1  8 
Mısr Eyyubileri, 2 8 8  
Mısır Seferi, 6 0 5 ,  606 
Mısır Zaferi, 1 1 89 
Michelet, 9 5 9  
Michigan, 1 O3 8 
Micromega, 1 0 6 9  
Midhat Bahiıri Baytur, 3 1 3  

600, 
664, 
700, 
7 62,  
806, 
822,  
854,  
956, 

1 07 3 ,  
1 1 7 9,  

Midhat Paşa, 884,  887 ,  888,  944,  964, 958 ,  9 7 4, 
1 00 7, 1 008,  1 0 1 3  

Midilli, 888, 889, 890, 892,  90 I ,  902,  9 0 7 ,  9 1 1 ,  
927 ,  9 3 2 ,  9 7 5  

Miftahü'I Belaga, 700 
Miftahü'I Cenne (cennet) , 4 5 5 ,  62 1 
Mirathü'l Ferec, 4 7 0  
Miftahü'I Fütuhat, 602 
Mihailof, 1 1 1 7 , 1 2 04 
Mihnet-keşan, 1 62,  1 84, 834 ,  835 
Mihri, 4 1 4 , 4 5 3  
Mihri Banu Hatun, 646 
Mihr-i Dil, 1 O 6 5 
Mihri Hanım; 990 
Mihri Hatun, 690 
Mihrimah, 665 
Mihri1ah Sultan, 7 7 1  

İNDEKS 

M 

Mihr Ü Mah, 6 1 1 
Mihriü'nnisa, 4 5 3  
Millet Kütübhanesi, 603, 8 3 9  
Millet v e  insan, 1 2 4 2 
Milli Aruz, 1 O 7 9 
Milli Edebiyata Doğru, 1 1 O 7 
Milli Edebiyat Meselesi Ve Cenab Beyle Münakaşala

rım. 1 1 0 9  
Milli Edebiyat Cereyanı, 9 3 3 ,  9 4 5 ,  9 7 5 ,  

1 o 1 7, 1 0 1 8, 1 06 7 ,  1 0 7 7, 1 0 9 1 ,  1 092,  
1 1 24,  1 1 3 0, 1 1 3 1 , 1 1 3 2 ,  1 1 3 3 ,  1 1 3 5, 
1 1 3 7, 1 1 4 4, 1 1 5 1 ,  1 2 1 3, 1 2 3 7, 1 24 1 ,  
1 2 5 1  

Milli Edebiyat Cereyanının ilk Mübeşşirle}i, 
622,  623 ,  6 7 2 ,  6 7 5 ,  9 1 6, 8 1 8, 833 ,  
843 ,  8 7 3 ,  962,  963  

Milli Mecmua, 7 5 8 

967 ,  
1 095 ,  
1 1 3 6,  
1 2 4 6, 

6 1 8, 
8 3 7, 

Milli Mücadele yılları, 1 085 ,  1 1 93 ,  1 2 03 ,  1 2 04, 
1 2 26,  1 2 4 1  

Milli Tetebbülar Mec. 1 0 79,  1 1 1  1 ,  1 1 1 8, 1 1 2 1 ,  
1 1 2 6  

Milli vezin, 2 64, 1 085 
Minhacü'I Fukara, 7 0 0  
Minhacü's Süluk, 749  
Mini Mini, 1 00 1 
Minorsky, 1 08 6  
Minuçehri, 2 1 7  
Mir Ali Şir Sani, 6 1 9 
Miraciyye, 6 7 5 ,  6 7 7, 6 7 9  
Miraciyye, 7 7 9  
Miarcname, 3 63 
Miras, 2 7, 1 1 3 3  
Mirasyedi Destanı, 7 2 3  
Mirat-ı Cünun, 9 7 6 
Mirat·ı Suretnuma, 7 8 4  
Mirat-ı Şiir, 7 8 9  
Miratü'I Ebdan, 82 1 
Miratü'l Edvar, 6 1  O 
Miratü'l Memalik, 6 1 9, 688 
Miratü's Safa, 696 
Mirkadü'l Edeb, 3 9 1 
Mirsad, 1 0 1 6, 1 025 ,  1 02 6  
Mir Süleyman, 6 1 6 
Mirza Abdürrahim, 648 
Mirza Abdürrezzak, 7 4 2  
Mirza Feth Ali bak. (Ahundizade ) ,  1 004 

1 086, 1 08 9  
. 

Mirza Mehmed Efendi, 7 5 0  
Mirza Mehmed Münşi, 7 4 2  
Mirza Muhsin, 6 4 8  
Mirza Mustafa Efendi, 7 8 8  
Mirza Şefi, 1 089 
Mirza Şevket, 926 
Mirza Tahir vahid Tebrizi, 648 
Mirzazade Ahmed Neyli 7 5 0  
Mirzazade Salim Tezkiresi, 7 8 8 
Misafiri istiskal, 1 005 
Misbahü'l Fesaha, 700 
Miskinler Tekkesi, 1 2 1 4 
Mitos, 1 ,  3 



İNDEKS 

Mitoloji, 1 ,  5 
Miyarü'I Edeb, 3 9 1  
Miyarü'I Etibba (manizade) 82 1 
Mizah, Mizfüıi, 5 7 5 ,  5 74,  690, 835 ,  902,  1 002 ,  

1 1 3 1 ,  1 2 1 4 , 1 2 39,  1 2 44 
Mizan (mec.) 1 008 
Mizanü'I Edeb, 3 9 1  
Mizanü'I Evzan, 202  
Mizanü'I Hakk, 683 ,  684 ,  685,  686 ,  6 8 7 ,  688 ,  

695 ,  868 
Mizmar, 4 0 5 8 7  
Mlle Sasserno de Turin, 922  
M. M.  Nikoliç, 1 0 02 
Moğol, Mogollar, 27,  2 i 3 , 607,  64 1 ,  646,  6 4 7 ,  

7 3 3 ,  7 5 2 , 7 6 1 ,  8 2 8 ,  9 0 7  
Mogolistan, 2 7 
Mogol-T atar, 7 6 1 
Moğol Tarihi, 6 1  1 
Mohaç, 5 6 7 ,  69 .3 
Mohaçname, 606 
Mohaç Zaferi, 606 
Moliere, 86;ı,  8 7 1 ,  884,  903,  998,  1 0 0 5 ,  1 0 06,  

1 0 1 7 , 1 0 69,  1 089 
Molla Ahmed Karahisari, 6 1 3  
Molla Cami, 4 1 9, 4 6 5 , 5 4 5 ,  60 1 ,  6 1 4 , 62 1 .  6 7 2 ,  

6 7 4  
Molla Gürani, 4 1 8 , 444 
Molla Gürani Medresesi, 7 8 5  
Molla Hüsrev, 6 5 3  
Molla ivaz, 828 
Molla Kasım, 3 9 7 ,  6 1 8  
Molla Kırımi Medresesi, 7 5 3  
Molla Mehmed, 5 7 7 ,  6 1 8  
Molla Nasreddin, 1 090 
Molla Sadeddin, 6 1 4  
Molla Sırat, 1 02 9  
Molla Niyaz Muhammed, 
Molla Penah, 7 4 3  
Molla Süleyman, 5 3 0  
Molla Yeğan, 444,  490 
Molla-yı Rum 639 

828  

Monografi, 5 5 6, 62 1 ,  7 1 9, 993,  1 0 0 7 ,  1 009, 
1 0 1 0, 1 022 ,  1 0 2 3 ,  1 024,  1 2 45 ,  1 2 64 

Monte-cristo, 1 000 
Montesquieu, 924 
Mora, 6 7 0, 695 ,  7 3 8, 802,  8 1 7 , 1 0 80, 1 2 1 6  
Mora ihtilali { isyanı) ,  805,  834 ,  838 
Moralızade Hamid Efendi, 839 
Mora Zafai, 785 
Moı· Salkımlı Ev, 1 1 1 5 , 1 2 3 0  
Moskof, 5 72,  6 4 2 ,  678 ,  7 8 3 ,  7 94, 7 98,  8 5 0 ,  

8 5 2  
Moskof Destanı, 7 2 3 
Moskof Savaşları, 7 9 8  
Moskova, 5 7 2,  6 4 2 ,  6 4 5 ,  7 3 8 ,  7 98, 8 1 2 , 9 1 4 , 

1 0 08 
Moskova-Roma, 1 2 4 1  
Mostar, 68 1 ,  7 5 2 ,  8 2 5 ,  9 7 4  
Motun, 1 7  
Moundzukh, 2 3 

M 

Moyunçer Han, 2 7 
Mösyö F abert, 9 4 8  
Mösyö Jurden, 1 0 8 9  
M. Sadık, 1 O 1 5 
Muallaka, 1 82 
Muallim, 988  
Muallim Feyzi, 948 

1 3 1 9  

Muallim Naci, (Ömer Naci ) ,  1 68, 1 7 7 ,  5 8 2 ,  596, 
66 1 ,  664,  7 2 0, 7 5 2 , 7 6 3 ,  7 8 1 ,  783 ,  7 9 5 ,  833 ,  
858,  88 1 ,  9 1 7 . 9 1 8, 920,  92 1 ,  924 ,  957 ,  9 6 5 ,  
9 7 1 ,  9 7 2 , 9 7 3 ,  9 7 5 ,  976 ,  9 7 9. 9 8 0 ,  98 1 ,  9 8 2 ,  
9 8 3 ,  9 8 4 ,  985 ,  9 8 6 ,  9 8 7 ,  9 8 8 ,  9 8 9 ,  9 9 6 ,  9 9 7 ,  
1 000, 1 00 6, 1 0 0 7 , 1 0 09, 1 0 1 0 1 0 1 5 , 
1 0 1 6, 1 0 1 8, 1 0 1 9, 1 02 5 ,  1 02 9, 1 0 3 6, 1 0 3 7 ,  
1 04 1 ,  1 0 5 6, 1 08 5 ,  1 1 0 1 ,  1 1 3 8, 1 1 4 6, 1 1 58 ,  
1 1 7 4 ,  1 1 7 5 ,  1 2 06, 1 2 1  7 

Muallim Naci Efendi, 1 O 1 O 
M. Naci, 924,  984 
Muallimzade, 602,  603 
Mııamma sanatı, 1 4 8, 535,  5 5 0, 5 7 8 , 672 ,  i69  
Muamma-yı İlihi, 988  
Muarif U.drki, 3 7 7 
Muasır Şairlerimiz, 1 O 1 O 
Muaşşer, 2 09, 6 1 8  
Muazzez Alpbek 1 2  1 5  
Muazzez Tahsin, 1 2 3 2,  1 2  3 7 
Mucizat, 4 8 2  
Mudurnu, 7 2 8, 7 2 9, 1 2 05  
Mufassal, 968 
Muğla, 1 1 3 6  
Muhabbet, 892 
Muhabbetname, 3 5 8 
Muhaberat Ve Muhaverat, 982,  984, 988 
Muhaderat, 993, 994 
Muhakemetü'l Lugateyn, 202,  422, 5 4 3, 1 0 7 4  
Muhavere-i Rind ü Zaid, 5 4 9  
Muchammed ( 'Pepygamgber) bak. Hazret-i Muham-

med 
Muhammed, 9 7  
Muhammed Abduh, 1 1 5 3 ,  1 1 5 8, 1 1 60  
Muhammed Ali Tarbiyet, 648 
Muhammed Beg, 5 5 6  
Muhammed Hoca big, 3 5 8  
Muhammed ibni Fahreddin Türkiyyu's Salgur 3 6 1  
Muhammed Salih 5 1 7 
Muhammed (Şair ) ,  30 6 
Muhammediyye, 4 1 4 , 4 7 6, 488,  602,  603,  1 1 7 4 
Muhammes, 2 0 9, 5 4 6, 5 4 7, 5 79,  603,  6 1 7 , 6 1 8, 

6 7 2 ,  7 2 0 ,  7 2 7 ,  7 7 2,  7 7 4 ,  7 7 5 ,  7 8 9, 832 ,  
9 1 8, 9 2 0  

Muhammes-i Mütekerrir, 208 
Muhammes-i Miizdevice, 208 
Muharir, 1 2 63 

Muharir Bu Ya, 7 3 6, 1 0 64 
Muharrerat-ı Hususiyye (Akif Paşa) 8 3 8  
Muhayyelat, 7 9 4, 7 9 5 ,  982 
Muhbir, ( Gazete) ,  8 7 0, 882,  883, 1 00 7, 1 0 72 ,  1 0 7 3  
Muhibbi, 5 6 8 
Muhit, 6 1 9, 1 1 63 ,  1 1 64 
Muhitü'l Maarif, 1 080 
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Muhsin Bey, 923 
Muhsin Çelebi, 1 1 0 6 
Muhsin Ertuğrul, 1 002 
Muhsin Kayseri, 6.63 
Muhsin ( bak. Mirza) , 648 
Muhsin (bak. Miralay) , 1 2 2 8  
Muhsin ( Şeyh) Fani, 8 3 7  
Muhtasar Tarih-i Umumi, 1 008 
Muhteşem Hırsız, 1 2 4 2  
Muhteşem, 6 5 6, 6 5 7 ,  65 1 
Muhteşem Süleyman (bak. 1. Süleyman, Kanuni ) ,  

5 1 6, 5 6 7  
Muhyi, 828 
Muhiddin Arabi, 1 1 9 ,  1 2 0 ,  3 1 1  
Muhiyddin Amasi, 6 1 3  
Muid Ahmed Efendi, 69 1 
Muinü'l Mürid, 1 6 2 ,  245 ,  3 5 6, 744 
Muinü'ddin, 2 5 8  
Mukaddime-i Celal, 8 7 6 ,  8 8 4 ,  8 9 9 ,  898,  904,  

906,  907,  908 
Mukaddimetü'I Edeb, 2 6 1  
Mukimi, 4 1 4 , 8 2 8  
Murabba, 2 0 4 ,  2 09,  544 ,  5 4 5 ,  5 4 7, 5 5 1 ,  5 6 6  

5 7 0, 5 7 1 .  6 1 7 , 6 1 8; 622,  623 ,  703 ,  7 2 0 ,  
7 2 7 ,  7 69 ,  8 3 3 ,  8 3 5 ,  90 1 ,  996 ,  1 1 8 8  

Murabba·ı miUekerrir, 7 4 6  
Murad Sultan 1 .  ( Hüdaverdigar) : 6 7 8 ,  768 ,  895,  

9 1 2 , 1 1 74 
Murad Sultan il . :  4 1 4 ,  4 5 5 ,  495 ,  5 6 6, 6 1 5 , 6 1 7 , 

66 1 
Murad Sultan Hl. 5 6 1 ,  5 64,  5 7 1 , 5 7 2 ,  5 7 8 ,  5 7 9, 

584, 603, 609, 6 1 0, 6 1 1 ,  6 1 2 , 6 1 7 , 62 1 ,  7 1 5 , 
1 1 68, 1 1 7 4 

Murad Sultan iV. : 1 4 1 , 643 ,  644,  652 ,  6 5 3 ,  654,  
655 ,  659 ,  660, 6 6 1 ,  662 ,  663,  680,  68 1 ,  683,  
688, 69 1 ,  693 ,  697 ,  7 00, 703 ,  7 04,  705 ,  706, 
7 1 1 , 7 1 2 , 728 ,  7 2 9, 7 3 2 ,  990 

Murad Sultan V. : 8 7 1 .  874, 883,  887, 965 , 992, 
969,  9 7 1 ,  1 0 70,  1 0 7 3 ,  1 2 23  

Murad Han Gazi, 6 1 6  
Murad (Şehzade) ,  6 1 0, 86 1 ,  885,  886 
Murad (Keçecizade'ninoğlu) 834  
Murat Bey (Tarihçi) 964,  985  
Murad Bey ( Mizancı ) 1 00 1 ,  1 00 7 ,  1 0 08,  1 0 09,  

1 0 1 4, 1 1 3 5 ,  1 1 38  
Murad Aslan Bey, 3 7 7  
Murad Giray, 6 4  5 
Muradi, 5 7 1 , 62 1 
Muradiye Camii, 4 1 8, 603 ,  6 5 4  
Muradiye Camii Kabristanı, 666 
Mu radiyc Külliyesi, 5 7 1 
Muradiye Medresesi, 6 0 1  
Murad Molla, 5 7 8 
Murad Molla Kütübhanesi, 754 ,  7 8 7  
Murad Molla Tekkesi, 9 5 7  
Murad Paşa, 6 5 6, 658  
Murad Paşa ( Müezzin) ,  609 
Murad Paşa Medresesi, 5 84 ,  6 1  O 
Murad Suyu, 7 3 0 ,  7 3 1 
Murtaza Kulu Han, 7 4 3 ,  750 ,  7 5 3  

M 

İNDEKS - ----------------

Murtaza Paşa, 68 1 ,  689 
Musa, 3 1 ,  709,  987  
Musab. Ebil Giizan, 9 8 7  
Musa bin Nasır, 9 4 4  
Musahebe, 963 ,  1 02 3 ,  1 1 3 3 ,  1 2 4 1  
Musahib Mustafa Paşa, 6 7 0  
Musa Hulusi Paşa, 905 
Musa Peygamber, 1 094 
Miisazade Tarihi, 787  
Musammat, Musammatlar, 1 6 3 ,  207 ,  2 09,  5 4 7, 

6 7 4 ,  7 2 7 ,  7 6 9, 853  
Musammat Kafiye, 2 ı ı 
Musavver Muhit, Mec. 1 1 2 8  
Musikiir, 40,  5 3 5 ,  5 3 6  
Muslihiddin Liiri, 6 1 O 
Musset, 9 1 9, 99 1 ,  992 
Mustafa Ağa (Müezzin) , 5 5 5  
Mustafa Sultan ! . :  5 7 5 ,  6 5 9 ,  7 0 4  
Mustafa Sultan U l . : 6 7 3 ,  7 1 3, 7 1 9, 786 ,  80 1 ;  864 
Mustafa Sultan il i . : 766,  7 6 7 , 7 8 1 ,  793 ,  798,  807,  

808 
Mustafa Sultan l'/. : 748,  832 
Mustafa (Şehzade) ,  45 1 ,  5 6 9, 5 7 0, 599,  946  
Mustafa, 2 1 2  
Mustafa (Safai) 7 8 7  
Mustafa (Katib Çelebi) 682 
Mustafa ( Haleti) 668 
Mustafa Asım bey (Paşa) 880, 88 1 
Mustafa Baydur, 9 7 0  
Mustafa Bey, 693 ,  1 04 0  
Mustafa Celaleddin Paşa, 1 0 7 0  
Mustafa Çavuş, 905 
Mustdfa Efendi, (Tarihçi) 609 
Mustafa Bey Mescidi, 834 
Mustafa Çelebi, 663 
Mustafa Fazıl Paşa, (Mısırlı Prens) , 827 ,  86 1 ,  8 7 0, 

8 7 1 ,  8 7 4 ,  8 7 7, 882 ,  883 ,  884 ,  9 7 0, 1 0 7 3  
Mustafa Kemal (Paşa - Gazi - Atatürk ) ,  90 I ,  

1 092 ,  1 1 1 3 ,  1 1 94 ,  1 1 9 6,  1 2 4 1 
Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, 1 24 1 
Mustafa (Mimar ) ,  650  
Mustafa (bak. Mirza) ,  788 
Mustafa Mazhar Ef .  (Reisü'l Küttab ) ,  836  
Mustafa Ef. (Reisü 'l Küttab) , 7 9  3 
Mustafa Na'ima, 694 
Mustafa Necati, 1 2 1 8  
Mustafa Nuri, 483 ,  1 005 
Mustafa Paşa bak.  (Kapudan) ,  754 
Mustafa Rakım Efendi, 8 1 O 
Mustafa Reşid Paşa, 7 7 0, 784 ,  804,  805,  

8 1 4, 8 1 5 , 8 1 6, 8 1 7 , 822 ,  836 ,  8 3 9, 
869,  1 0 6 7 ,  1 068, 

Mustafa Rıfat Efendi, 1 2 1 6  
Mustafa Selim (Üsküdarlı ) ,  549  
Mustafendi, 1 2 3 0  
Mustakımzade, 7 1 8  
Mustatraf, 842 
Mustatraf Tercümesi, 843 
Musul, 550 ,  682,  1 044 ,  1 08 5 ,  1 09 7  
Musul Akşamları, 1 2 5 3 

8 1 3 , 
860, 



İNDEKS 

M 

Muş, 730 ,  802 ,  1 1 80, 1 2 3 2  
Mutalaa (gazetesi) , 994 
Mutallaka, 1 06 1  
Mutarraf, 2 0 9  
Mutayyebat, 4 5 5 
Mu'tezit, 1 04 
Mu'tezile, 1 1 2 
Muvakkaten (Gazete) 1 O 7 5 
Muzaffereddin Alim Çelebi, 3 1  1 
Muzaffereddin Gökbörü, 44,  4 8 1  
Muz Dağı, 1 9  
Mübahase-i Kaza vü Kader, 780 
Mübeyyen, 5 1 9 
Mücahid b. Cübeyr, 1 1 O 
Mücteba Salahaddin, 1 2 64 
Mücevher Kutusu, 1 2 5 4 
Müderris Ahfeş Efendi, 688 
Müderris Esad Bey, 8 3 3  
Müeyyidzade Abdülkadır Efendi, 6 0 6 ,  6 1 6, 6 9 8  
Müfid Ratıb, 1 0 94,  1 096 
Müfide Ferid, 1 2 2 2 ,  1 2 2 5  
Müfred, 669, 6 7 9, 7 62 ,  960 
Müftiioğlu Ahmed Hikmet, 1 O 1  I ,  1 O 1 6, 1 02 1 

1 0 5 7 ,  1 0 58,  1 06 6 ,  1 0 78 ,  1 080, 1 08 1 ,  1 082 ,  
1 083 ,  1 0 99, 1 1 00, 1 1 2 9,  1 1 3 3  

Müftüoğlu (Büyük Türkçü Ahmed Hikmet) 
1 0 3 3  

Müftü Yahya Efendi, 6 9 1 
Müftüzadeler, 1 2 5 2  
Mühelhil, 1 2 8 
Mühendishane-i Berri-i Hümayun idadisi 1 00 0  
Mühtedi Emin Efendi, 9 5 6  
Mühıirdar, 948 
Mükerrem Merzifonluoğlu, 664 
Mülakkab-zade, 7 5 3  
Mülemma, 2 2 4 ,  3 1 9, 648 
Mülbye, ( Mektebi) 9 1 6, 9 1 7 , 983 
Mümine Hatun, 3 0 8  
Mümtaz Mahal, 6 4 2  
Münacat, 1 8 7 ,  3 4 3 ,  5 4 0, 5 5 1 , 5 5 2 ,  5 9 3 ,  

6 0 0 ,  6 1 8, 6 6 4 ,  665 ,  762 ,  863 ,  864,  
868,  9 1 8, 986 

Münacat, 482  
Mii.na:m.ra., 1 9 8, 558  
Miineccim başı Ahmed Dede, 7 6 1  

594 ,  
867 ,  

Mü:ıeccimbaşı Şeyh Ahmed Efendi ve  eserleri, 
7 6 1  

Müneccim Kuyusu Müzesi, 69 1 
Münif (Efendi ) ,  6 7 2 ,  6 7 3 ,  8 1 6  
Münif Fehim, 583 
Münüf Paşa, 8 2 2 ,  8 5 8, 954,  9 5 6, 1 0 1 0, 1 1 4 5  
Münevver, 1 2 2 2 ,  1 2 6 1  
Münir Nigar, 1 0 2 2  
Munis, 8 2 8  
Münşeat, 4 7 7 ,  5 7 7 ,  669, 6 7 0, 6 7 3 ,  6 7 5, 68 1 ,  

682,  7 0 0, 7 5 2, 7 6 7 ,  783 ,  785 ,  838 ,  842  
Münşeat, 642 ,  746 ,  749 ,  752 ,  7 84, 785  
Münşeat-ı Elhaç Akif Efendi ve  Divaçe, 838  
Münşeat-ı Selatin, 6 2  1 
Münşeat-ı veysi, 682  

1 32 1  

Münşi, 604, 606,  6 1  O, 6 1 1 ,  6 1 6, 6 8 2 ,  696,  697  
8 2 8  

Müntehabat-ı Durub-ı Emsal, 1 0 69 
Müntehabat-ı Evliya Çelebi, 692  
Müntehabat-ı Teracim-i Meşahir, 9 2 2  
Müntehibat Mecmuası, 8 4 3  
Müntehabat-ı Eş'ar, 8 6 7  
Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar, 8 6 3  
Münteha Hanım, 926 ,  9 3 8  
Mürebbiye, 1 06 1 
Mürid, 1 1 8 
Mürşid 
Müsafaha, 3. 1 2  
Müsameretname, 1 0 00 
Müseddes, 1 73 ,  2 0 9, 5 4 7 ,  602, 603 ,  7 2 0, 7 2 7, 

7 7 3 ,  7 7 4, 8 3 2 ,  838, 844 
Müselles, 2 0 7  
Müsemmem, 2 0 9  
Müslüman Kadını, 1 1 6 0  
Müsennedü's Sabih, 1 09 
Müstakimzade, 6 7  4, 1 2 4 5  
Müstakimzade ismet Bey, 6 6 4 ,  9 8 9  
Müstakimzade Süleyman Sa'dedin Efendi, 7 3 7, 

7 68, 7 8 1 ,  7 8 9, 7 90 
Müstezad, 2 0 6, 603 ,  6 1 7 , 6 1 8, 6 2 3 ,  7 1 9, 7 2 7 ,  

768,  7 7 5, 8 3 8, 8 4 0, 8 5 2 ,  8 5 3 ,  1 0 2 4  
Müşahedat, 9 6 8  
Müştak Bey, 865, 866,  1 0 6 1 ,  1 06 2  
Müştak ( Şeyh ) ,  8 3 7  
Mütareke Devri (Yılları ) ,  1 2 2 4 ,  1 2 26 ,  1 2 3 8,  

1 2 4 1  
Mütekarrib, 2 3 2  
Mütercem, 988 
Mütercim Asım Bey, 620,  824,  823 ,  8 7 2 ,  
Mütercim-i Meram ( imza yerine) 993 
Müteferrika Matbaası, 687, 9 7 1 
Mütevellilik, 6 1 4 
Müveşşah, 2 0 6  
Müzdevice, 1 9 5 ,  2 0 9  
Müzekki'n Nufiıs, 5 0 7  
Müzeyyen, 1 020  

N 

Naat, 600, 9 7 7 
Naat, 1 8 7 ,  488, 5 4 6, 5 5 1 ,  5 7 3 ,  593 ,  5 94, 600, 

6 1 8, 657, 659, 660,  665 ,  668,  672, 7 5 0, 
7 5 1 ,  7 6 2 ,  7 7 1 ,  9 1 8, 920, 92 1 ,  980  

Nabi, 1 4 8,  1 94 ,  2 1 2, 5 5 5 ,  6 2 2 ,  64 1 ,  648 ,  65 1 ,  
66 1 ,  6 6 6, 669,  6 7 0 ,  6 7 1 ,  6 7 2, 6 7 3 ,  676 ,  
6 7 7, 7 4 5 ,  7 5 0, 7 5 3 ,  7 69,  773 ,  7 7 5 ,  7 8 2 ,  
783 ,  785,  7 9 3 ,  802 ,  834 ,  8 3 9 ,  8 7 2 ,  8 7 3  
89 1 ,  899,  9 1 0, 924 ,  9 7 7, 1 002 

Nabi Divanı, 6 7 2 , 6 7 6  
Nabi Mektebi, 4 6 5, 6 7 0, 6 7 7 ,  7 6 7 ,  768, 9 7 7  
Nabiga, 1 2 9, 1 8 7 
Nabizade Nazım, 997 ,  1 000,  1 0 0 1 ,  1 0 02,  1 O 1  O, 

1 0 1 5 , 1 0 1 9, 1 2 06 
Naci Billah, 7 9 5 
Naci Mektebi, 989 
Naci (bak. Muallim Naci ve Ömer Naci) 
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Naçiz, 924 
Nadide, 1 05 6 
Nadire, 828  
Nadiri. 6 5 1 
Nadir Şah { Avşar) 7 3 7 , 73 8, 740 ,  7 6 6  
Nafi Baba, 1 48 
Nağılı Şah Abbas, 7 2 9 
Nağme, 9 2 0  
Nağme-i Seher, 92 0 
Nahdi, 8 0 0  
Nahçivan, 62 1 
Nahifi, 7 3 7 , 77 9,  780,  78 1 
Nahlistan, 5 9 5  
Nail. 1 062 
Naili, 1 5 8 .  1 94 ,  64 1 .  65 1 ,  66 1 ,  663 ,  664 ,  665 ,  

669,  673 ,  7 5 5 ,  899 .  90(', 974 ,  977 
Naili Divan ı , 664  
Naili-i Cedid, 9 7 4 
Naili {Hoca ) ,  9 7 3 ,  9 7 4  
Naili-i Kadim, 6 5 1 ,  663 , 6 6 4  
Nail Tum an, 6 7 5 ,  68 1 
Na'ima, 64 1 ,  6 5 1 .  682 ,  687 ,  694,  695 ,  696 ,  784,  

785 ,  786 ,  899  
Na'i:n3. Hayatı Sanatı Eserleri, 7 1 1 ,  68 7, 696 ,  7 1 1 
Na'iına Tarihi, 6 9 5 ,  696 ,  728, 740 ,  784 ,  785 ,  

1 1 09 
Nakam, 1 064 
Nakarat, 49 ,  1 8 5 ,  644,  5 4 5 , 9 7 5  
N«karat, 1 1 05 
Nakil, 1 050 ,  1 05 4  
Nakiye Hanım, 1 1 68 
Nakkaş Ali  Paşa, 6 0 1 
Nakkaş Haydar, 6 2 2  
Nakka,zade, 6 0  1 
Nakış bendi Nakışbendil ik,  1 1 8 , 62 3 ,  64 7, 

84 1 ,  8 5 3  
Nakışbendiye Tarikati, 60 1 ,  790 
Nakş-ı Ber-Ab, 1 2 0 6  
Nakş-ı Hayal , 602 ,  6 0 3  
Nak:iye Taburu, l .� 7 1  
Namdaran-ı Zenan-ı İ;lamiyye, 993 
Namık Kemal, 5 5 ,  1 7 7, 567 ,  596,  6 6 1 ,  6 68, 

698, 7 5 0, 7 5 2 ,  763 ,  822, 8 2 5 ,  8 2 7 , 
8 3 3 ,  8 3 6, 8 3 7 ,  838 ,  8 5 4 ,  8 5 7 , 8 5 8 , 
86 1 ,  863 ,  864 ,  869, 870,  87 1 ,  8 7 3 ,  
8 7 8 ,  8 7 9 ,  8 8 0 ,  88 1 ,  8 8 2 ,  8 8 3 ,  884 ,  
886, 887 ,  888,  889, 890,  89 1 ,  892 ,  
894 ,  895 ,  896 ,  897 ,  898 ,  899, 900, 
902 ,  903 ,  904 ,  905 ,  908, 909,  9 1  O, 
9 1 2 , 9 1 3 , 9 1 4 , 9 1 5 , 9 1 6, 9 1 7 , 9 1 8, 
923 ,  9 2 4 ,  9 2 5 ,  9 2 7 ,  929 ,  9 3 1 ,  9 3 2 ,  
9 3 5 ,  94 1 ,  942 ,  9 4 6 ,  9 4 7 ,  9 4 8 ,  949 ,  
9 5 1 ,  962 ,  9 6 4 ,  965 ,  970 ,  9 7 1 ,  972 ,  
974 ,  9 7 5 ,  9 7 6, 977 ,  1 78, 9 7 9, 980 ,  983 ,  
994 ,  996,  997 ,  998 ,  1 000, 1 004,  
1 00 7, 1 009 ,  1 0 1 0, 1 0 1 2 , 1 0 1 3 , 1 0 1 4 , 
1 024 ,  1 029 ,  1 03 4 ,  1 044 ,  1 04 5  1 04 6  
1 064 ,  1 06 5 ,  1 06 7 ,  1 069 1 0 73 .

' 
1 0 77 .

' 

1 090, 1 092,  1 094, 1 1 00, 1 1 o 1 ,  1 1 1 o. 

684 ,  

68 1 ,  
83 1 ,  
8 5 9 ,  
8 7 7 , 
885 ,  
893 ,  
90 1 ,  
9 1 1 ,  
9 1 9 , 
9 3 3 ,  
95 0,: 
9 7 3 ,  
99 1 ,  

1 006, 
1 0 1 7, 
1 04 7, 
1 089,  
1 1 1 3 , 

N 

İNDEKS 

1 1 2 7 .  1 1 2 8, 1 1 4 5, 1 1 5 1 ,  1 1 5 3 ,  1 1 58, 1 1 79, 
1 2 1 5 , 1 2 5 6  

Namık Kemal, 889, 1 064 ,  1 23 8, 1 2 3 9  
N<.inık Kemal'de Milliyet Fikri, 9 6 2  
Namık Kemal'in Hususi Mektupları, 8 3 3  
Namık Kemal'in Mektupları, 836 ,  8 7 7 , 880,  88 1 ,  

883,  884, 887 ,  888,  890 ,  892 ,  897, 904 .  
904 .  905 ,6  907 ,  9 1 2, 9 1 3 , 9 1 4, 927 ,  935 ,  94 1 ,  
942 ,  980  

Namık Kemal Ve ibret Gazetesi, 884,  1 007 
Namık Kemal Ve Türk-Osmanlı Milliyetçiliği 

9 1 4  
Nami, 743 ,  7 5 3  
Napolyon, 883  
Narenci Sultan, 5 5 6 
Nasreddin Hoca, 1 98, 674,  675 ,  997 ,  1 244  
Nasreddin Hoca Hikayeleri, 998 
Nasırü'iddin Tok Buğa, 3 5 5  
Nasihatname, 494 ,  5 2 4  
Nasihatü's Selatin, 6 1 2  
Nasihatü'I Mülfık, 1 3 3 ,  700,  749 ,  7 79 
Nasuhi Bey, 9 2 6  
Nasuh Paşa, 6 5 6, 6 6 0  
Naşid İbrahim Bey, 843 
Natıka, 795 
Na't-i Şerif, 7 7 3 ,  774 
Natııra!izirn (Natııralist}, 968,  1 02 1 ,  1 022 ,  1 05 2 ,  

1 05 3  
Naum, 1 003 
Naum Tiyatrosu, 1 00 3  
Navarin 806  
Navarin Savaşı, 609,  9 0 7  
Nayir, Yaşar Nabi, 1 2 47 ,  1 2 5 8  
Nazife, 9 4  1 
Nazife, 9 2 7 ,  9 4 1 
Nazif Dede, 9 7 6 
Nazif Hoca, 7 62 
Nazim, 666 ,  6 68, 7 3 7 , 749 ,  7 5 0, 7 5 1 
Nazım Bey, 994 
Nazıma Hanım, 1 02 6  
Nazire, 2 0 7  466 ,  5 4 5 ,  5 4 6, 5 5 5, 5 6 1 ,  5 66, 

5 7 2 ,  5 7 7 , 582 ,  584 ,  5 8 5 ,  589, 5 9 3 ,  594 ,  
6 1 8, 6 2 3 ,  648 ,  6 5 3 , 662 ,  6 6 3 ,  664 .  
668 ,  675 ,  676 .  680 ,  704 ,  705 ,  709 ,  
7 1 7  7 1 9  743 ,  7 4 5 ,  7 5 0, 7 5 1 .  7 6 1 ,  
768 ,  769 ,  77 8, 782 ,  788, 797 ,  8 1 9 . 
84 1 ,  8 5 2 .  8 5 3, 863 ,  867 ,  880,  888, 
9 1 4 . 9 1 7 , 9 1 8 , 9 2 7 .  9 3 3 ,  9 3 5 ,  9 4 5 ,  
9 5 5 ,  9 5 6, 9 6 0 ,  9 7 3 .  9 7 6, 9 7 7, 9 7 8, 
983 .  985 ,  1 02 5 ,  1 036 ,  1 04 0 ,  1 097,  
1 2 3 9  

Nazire Edebiyatı, 4 1 4 , 4 6 5  
Nazire Mecmuaları, 4 1 4 , 5 04,  6 1 7  
Nazmi ( Tevfik Fikret) ,  1 0 2 5  
Nazmü'I Leal, 8 2 3  
Naz'ü Niyaz, 92 1 
Nebati ( Yazı Çeşidi), 1 3 6 
Nebi, 1 1 3 

5 7 0, 
5 9 6, 
667 ,  
7 1  O ,  
763 ,  
835 ,  
902 ,  
949 ,  
98 1 ,  

1 1 9 1 ,  
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Necati, 1 5 8, 4 1 4, 442, 448, 545, 5 7 3, 5 7 4, 586 ,  
593,  6 1 4, 6 5 1 ,  7 4 5 ,  872  

Necatigil Behçet, 1 8 1 .  1 2 58 
Necef, 5 2 9, 530 ,  532 ,  5 3 7  
Necef beğ Vezirli, 1 089 
Necib Asım, 245 ,  672,  692,  822,  1 06 6 ,  1 0 7 8 ,  

1 0 80 1 099, 1 1 0 0  
Necib, 7 4 7  
Necid Çölleri, 1 1 5 4,  1 1 59  
Necmi, 447 
Nedim, 1 5 8, 2 1 0, 555 ,  659,  662,  663 ,  6 6 7 ,  668,  

6 69, 673,  6 7 7, 7 1 7, 7 3 7, 74 ı .  743,  746,  
748,  749 ,  7 5 0 ,  7 5 1 ,  7 5 3 ,  7 5 4,  7 5 5 ,  7 5 6, 
7 5 7, 758 ,  7 5 9 ,  7 60, 7 6 1 ,  7 62 ,  7 6 3 ,  7 6 4 ,  
765 ,  7 69, 7 72 ,  7 73 ,  7 7 4 ,  783,  784 ,  7 8 5 ,  
7 8 9 ,  795 ,  8 3 0, 83 1 ,  832 ,  8 3 4 ,  83 7 ,  8 3 9, 
842,  8 5 6, 8 6 4, 8 7 2, 8 7 3 ,  8 7 5, 898, 899,  
900,  924,  954,  9 7 3, 9 7 7 ,  9 80, 99 1 ,  1 0 1 2, 
1 0 1 9, 1 020, 1 03 7 ,  1 0 66,  1 1 3 6, 1 1 3 7, 1 1 4 5 ,  
1 1 7 6, 1 1 89,  1 2 0 7 ,  1 2 3 4, 1 2 59 

Nedim, 1 l 3 6,  1 2 1 6 
Nedim Divanı, 7 5 1 ,  7 5 4,  7 5 5 , 7 5 9, 7 6 1 ,  7 6 2 ,  

7 6 3 ,  7 6 5 ,  7 6 6,  8 3 2  
Nedim V e  Lale Devri, 1 04 6  
Nedim-i Kadim, 2 1  O, 6 4 1 ,  669  
Nedim Mektebi, 7 5 4 ,  763  
Nedimof, 9 5 5  
Nedret, 1 2 2 2  
Nefais-i Edebiyye, 1 2 3 9  
Nefaisü'I Mecalis, 7 0 2  
Nefehat, 62  1 
Nefehatü'I Ezhar, 6 7 4 ,  6 7 5  
Nefehatü'I Üns, 60 1 
Nefes, 3 1 , 3 2 7, 7 1 4, 7 96, 8 5 4  
Nehcü'l Feradis, 3 5 6  
Nefi. 2 1 1 ,  64 1 ,  6 5 1 ,  6 5 3 ,  654 ,  655 ,  6 5 6 ,  6 5 7 ,  

6 5 8 ,  6 5 9, 660,  6 6 1 ,  6 6 2 ,  6 6 3 ,  6 6 7, 7 6 1 ,  
7 63 ,  7 73 ,  7 74 ,  7 83 ,  799,  822,  834 ,  8 3 5 ,  
8 3 7 ,  8 3 9, 8 5 2 ,  8 5 6 ,  867 ,  872 ,  89 1 ,  899 
900, 9 1 0, 924,  976,  977,  988, 1 0 1 9, 1 02 0, 
1 03 7 ,  1 1 96  

Nef'i, 654 ,  66 1 
Nef'i Divanı, 660,  8 9 1 
Nef'inin Farsça Divanı, 6 5 6, 6 5 7, 659, 6 6 0  
Nefise Hatun Medresesi, 3 5 3 
Nejad Ekrem, 9 1 7  
Nemçe, 706, 7 i l , 7 1  7 ,  783 ,  7 9 7 ,  799, 8 3 4  
Nemet Gyula, 1 1 2 2 
Nemengan, 7 4 2  
Nedime, 1 0 50, 1 05 4  
Neo-classicime, 5 9 6  
Nopltonisirr;ıe, 1 1 6 
Nergisi, 64 i ,  680,  68 1 ,  682,  7 8 4 ,  9 1 2, 9 6 6  
Nergisizade, 680 
Nerimanof (Doktor) 1 08 9  
Nesaimü'l Mahabbe, 2 4  l ,  4 0 0, 42 1 ,  60 1 
Nesayihü'I Müslimin, 4 9 6  
Nesib, 1 86, 6 5 6, 6 6 1 ,  6 7 8, 7 5 6  

N 

Nesih, 1 3 9,  5 7 1  
Nesil, 795  
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Nesimi, 4 3 6, 5 5 5, 6 1 8, 703 ,  934,  9 7 3 ,  9 7 8, 1 1 0 1 ,  
1 2 59 

Nesl-i Ahır, 1 0 5 1 ,  1 0 54,  1 093 
Nesr-i Harb Nesr-i Sulh, 1 044 
Nesteren, 1 98, 927 ,  93 1 ,  932 ,  94 1 ,  9 4 2  
Neşati, 1 5 8, 1 94, 209, 64 1 ,  65 1 ,  6 6 1 ,  664,  666 ,  

667,  669 ,  762  
Neş'e (Abdürrezzak) ,  742  
Neş'et (Hoca ) ,  7 70,  7 7 4  
Neşri, 4 1 4 , 500 
Neşri Tarihi, 428 ,  607  
Netayicü'I Fünun, 5 7 9 
Nevadırü'I Ekabir, 988  
Nevadır-ı Eslaf Külliyatı, 498  
Nevadırü'ş Şebab, 428  
Nevai (Ali Şir) , 348,  554 ,  5 5 5, 5 6 1 ,  60 1 ,  604 ,  6 1 4, 

6 1 5, 646, 6 5 1 ,  6 7 2 ,  6 7 5 ,  746 ,  7 7 5 ,  828,  999, 
1 0 74,  1 2 5 9  

Nevai Devri, 5 1 7 
Nevai Mektebi, 6 5 1 
Nevai Türkçesi (Dili) 425 ,  5 6 1 ,  6 1 9  
Nevamis-i Tabiatiye, 822 
Nevbeti, 7 4 2 
Nevfel, 5 5 3, 5 5 4  
Nevii, 5 7 8, 5 7 9,  5 8 3 ,  6 7 4 ,  908 
Nev'izade Atai, 1 9 7 ,  64 1 ,  6 5 1 ,  673,  674,  6 7 5 , 

7 4 5, 7 8 8  
Nevres, 7 3 7, 7 5 2 ,  899 , 9 4 8  
Nevres-i Kadim, 7 5 2  
Nevres Paşa, 8 3 8  
Nevsal-i Milli (Mec.) ,  1 05 2  
Nevsal-i Marifet, (Mec. ) 9 7 1 
Nevşehir, 9 3 9  
Nev§ehirli lbrahim Paşa, 694,  7 9 2  
Newyork, 1 2 3 2 
Nevruz (mec.) 1 0 5 0  
Nevruz, 9 1 2  
Nevruz Bey'in Tercüme-i Hali, 886 
Nevzad Bey, 1 0 5 0  
Neyli, 7 5 0, 7 5 3  
Neylly Hanım, 9 2 8 ,  929  
Nezihe, 7 68 
Nibelungen, 6 
Nicholson ( R.A.) 3 1 3  
Niçin Aldatırlarmıt, 1 O 5 7 
Niebuhur, 1 02 3  
Nigar Binti Osman Hanım, 99 1 ,  992,  1 2 2 2  
Nigar Binti Osman Hf. 9 9 2  
Nigiı_ri, 8 5 1 
Nigarname, 7 5 1 ,  7 6 1 ,  7 6 2  
Nigaristan, 6 6 3  
Nigbolu, 6 1 6, 1 1 7 8 
Niğde, 5 5 6 ,  7 29, 8 5 3 ,  8 7 6  
Nihali, 5 6 1  
Nihalistan, 680,  68 1 
Nihan-ı Kaza, 9 7 6 
Nihilist, 963  
Nijad Fıkrem, 9 1 8, 9 1 9, 92 1 ,  922 
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Nijad Ekrem, 9 2  1 
Nikahda Keramet, 1 1 4 2 
Niksar, 8 5 3  
Nikolaidi Efendi, 1 O 1 5 
Nil, 9 5 0  
Nilüfer Hatun, 5 1 2  
Nimet Hanım, 1 1 3 7 
Nimetşinas, 1 0 6 1  
Niran, 992  
Nisvan-ı İslam, 9 9 3  
Niş, 5 6 7, 799, 8 1 9, 9 6 4 ,  1 1 68 
Nişabur, 2 0 0  
Nişancı, 6 2 1 
Nişancı Celal-zade Mustafa Çelebi, 549 ,  606  
Nişancı Camii, 6 0 6  
Nişancı Mehmed Paşa, 4 7 1 ,  609 
Nişancı Paşa Mektubu, 5 4 9  
Nişani, 4 1 4, 4 7 0, 5 6 1 ,  5 7 8, 606 
Niyazi-i Mısri, 65 1 ,  702,  703 
Niyazi Divanı, 703  
Niyaz-ı İlm Ü Din, 968 
Nizam-ı Cedid, 748 ,  835 
Nizami, 1 2 7,  4 1 4 , 4 2 1 ,  450 ,  455 ,  4 5 8 ,  485 ,  5 4 5 ,  

5 5 4, 5 9 9 ,  604 ,  6 1 4, 674 ,  68 1 
Nizamiye, 1 05  
Nizami, 5 5 4  
l"izamü' l  Cevahir, 4 3 3  
Nizamü'l  Mülk, 1 04 ,  2 2 1 
Nizib, 8 1 2  
Nizib Destanı, 848 
Nizib Muharebesi, 844  
Notre Dame de Paris, 9 9 3  
No, tu, l u ,  şe, 2 4  
Nouvelles Litterraires, 1 1 2 5  
Nuh (Peygamber) , 2 1 .  498,  5 78 
Nuhbe-i Vehbi, 782  
Nuhbetü'I Asar min Fevaidü'I Eş'ar, 788 
Nuhbetü'I Asar-li Zeyl-i Zübdetü'I Asar, 7 88 
Nuhi, 5 7 5  
Nuh Kuyusu, 8 3 9  
Numan D ede, 7 70 
Numan Efendi, 8 6 8  
Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye, 83  3 ,  83 7, 8 60, 

86 1 ,  8 7 3 ,  9 7 1 ,  9 9 6  
Numune-i Suhan, 9 8 8  
Nure Sôfi, 3 8 0  
Nuri Bey, 4 4 7, 782 ,  87 1 ,  88 1 ,  8 8 3 ,  8 8 4 ,  885 ,  9 0 3 ,  

99 1 ,  1 004 ,  1 2 04 
Nuri İşan, 646 
Nur Tahsin, 1 2 3 2 ,  1 2 37  
Nuruosmaniye Kütübhanesi, 6 1 8  
Nusaybin, 682 ,  982  
Nusretname, 7 8 5 ,  7 8 6  
Nusretiye Camii, 8 1  O 

Nuşirevan, 963  
Nüzhet, 8 7 8  
Nüzhetabad kasrı, 7 5 7 
Nükte, 1 92 

o 

O Beyaz bir Kuştu, 1 1 3 7 
Ocak, 1 1 4 2  
Octave, 2 1 5  
Octav F euillet, 968  
Octav Mirabeau, 1 2  1 4  
Odacının Kızı, 1 2 2 2 
Orgurmuş, 2 3 6  
Odise, 4 1 3  
Odun Kokusu, 1 24 2  
Odysseus, 8 
Of, 8 5 2  
Oğlumun Kütübhanesi, 1 05 7 
Oğrak: 5 2  

İ NDEKS 

Oğuz, 1 7, 2 1 7, .. 5 3 1 ,  650 ,  7 3 8, 894, 9 6 1 .  962 ,  988 
Oğuz Destanı, 646  
Oguz Han, 275 ,  45 1 ,  6 1 1 , 1 067 ,  1 0 7 1 ,  1 08 7 ,  

1 1 1 2 , 1 1 1 3 , 1 1 3 8,  1 1 4 0  
Oguz Han, 4 2 8  
Oguz Kağan, 1 6 , 2 2  
Oguz Kağan Destanı, 1 7 
Oğuzname, 499,  6 1 1 , 6 4 6  
Oğuz Tümen Han, 2 1 
Oğuz Türkleri, 1 6  
Ohanness Acemoğlu, 1 003 
Okay Doç.  D r. Orhan, 1 02 3  
Okçu Erdoğan Cemil, 1 4 5 
O ki O yüzden Varız, 1 2 5 6 
Okumuşlar, 1 00 6  
Okun Ucundan, 1 202  
O k  v e  yay, 4 2 2  
Oiagan İşler, 1 2 1 4  
Olcaytu, 2 2 9  
Olgun Tahir, 5 4 8 ,  5 7 9  
Olimpos, 6 
Oluş (mec.) 1 2 5 3  
Onan Necmeddin Halil, 5 5 4, 5 8 5 ,  9 1 1 ,  9 2 4 ,  1 1 3 1 ,  

1 1 3 4 ,  1 1 3 5 ,  1 1 4 2,  1 1 4 4 ,  1 248, 1 2 5 0  
Onat Saadet, 9 4 6  
O"Neilli, 4 8 5  
Ongun Cemil Sena, 1 1 3 1 
Ongun, 3 2 ,  2 7 1  
On uygurlar, 2 7 
On yılın Destanı, 1 1 3 6  
Onu Beklerken, 1 O 5 7 
Opera, 4 ,  9 4 5 ,  1 003 
Operet, 968,  998,  ı 004 ,  1 00 5  
Ordu, 1 2 6 9  
Ordu Lisanı, 9 1  1 
Ordunun Defteri, 1 04 7  
Orhan Gazi Sultan, 2 9 6 ,  7 3 3 ,  7 3 4  
Orhon Orhan Seyfi, 1 8 1 ,  9 4 7 ,  9 5 7, 962 ,  1 1 02 ,  

1 1 3 1 ,  1 1 3 2 ,  1 1 3 5 ,  1 1 3 6, 1 1 3 7 ,  1 1 3 8,  1 1 3 9,  
1 1 4 1 ,  1 1 4 2 ,  1 1 4 4 ,  1 1 48  

Orhun, (Mec. ) 1 083,  1 1 4 4, 1 1 4 5 ,  1 1 1 9 
Orhun Abideleri, 2 1 4, 1 0 7 7  
Orhun Abideleri, 1 0 79 
Orhun Kitabeleri, 1 0 79 
Orkun Hüseyin Namık, 2 3  
Orleans, 2 3 ,  7 9 1 
Ortekin Hasan, 5 7 2 



İNDEKS 

Ortelius A. 686 
Orta Anadolu, 1 2 04 

o 

Ortaasya, 97,  2 0 1 ,  2 1 3, 545 ,  5 5 1 ,  5 6 1 ,  6 0 1 ,  6 1 8, 
64 1 ,  642,  647 ,  65 1 ,  7 2 3, 7 2 7, 7 3 5, 738 ,  
742,  7 6 1 ,  7 7 5, 8 2 8, 874 ,  876,  1 074 ,  1 088, 
1 0 9 1  

Ortaasya Nevai Türkçesi, 566,  7 6 2  
Ortaasya Türklüğü, 1 1 93 
Ortaavrupa, 1 I ,  690 
Ortaç Yusuf Ziya, 1 1 3 1 ,  1 1 3 4, 1 1 3 7, 1 1 38 ,  1 1 4 1  

1 1 42 ,  1 1 43,  1 1 48  
Ortaköy, 7 5 4 ,  234 
Ortaoyunu, 264,  624,  7 0 1 ,  732 ,  7 3 3 ,  7 3 4 ,  83 1 ,  

845,  844, 846, 8 4 7 ,  865,  866,  1 00 2  
Orta Şark, 8 1 1 
Orta Tiyanşan, 1 3  
Ortazaman Türk Hukuki Müesseseleri, 1 1 2 6 
Oruç Beğ Tarihi, 498,  4 9 9  
Oscar Wide, 5 
Osman (Harzem Hakanı) 2 1 8  
Osman (Ruhi) 5 7 9  
Osman (La.mii Çelebi) 60 1 
Osman (Sururi) 7 5 2  
Osman (Sahabeden) 709 
Osman Ağa, 796 
Osman Efendi, 749, 822  
Osman 1 .  Sultan Gazi, 2 9 6, 607 ,  6 1 1 ,  8 0 7 ,  894 ,  

9 1 3 , 96 1 ,  962 
Osman :JI. Sultan 644,  652 ,  654 ,  6 5 7, 660 
Osman I I I .  Sultan, 7 6 6  
Osman (Halil Paşa) 8 3 2  
Osman Hamdi Bey, 964 
Osmanoğlu Nesuh Paşa, 799 
Osman Nevres, 752,  7 6 3  
Osman Paşa (Müşir) , 5 7 9  
Osman Rescher, 6 1 4, 6 1 6  
Osman Şahabeddin, 1 04 0  
Osman Şemsi Efendi, 8 6 9  
Osman Şems (Şeyh ) ,  9 7 4  
Osmanlı Devleti, 2 1 3 , 5 2 9, 5 5 6, 5 60,  5 7 2 ,  606, 

609, 643 ,  644,  7 2 3 ,  7 3 8 ,  756 ,  783 ,  804,  
806,  807 ,  8 1 1 ,  8 1 2 , 8 5 5 ,  8 7 6 ,  1 0 66, 1 1 00,  
1 2 1 5 , 1 2 3 5  

Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 5 1 2 
Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, 8 1 8  
Osmanlı Hanedanı, 6 5 6 
Osmanlı lmparalorluğu, 220,  349, 5 5 5 ,  

5 7 1  6 1  o ,  6 4 2 ,  648,  - "649,  699, 7 3 9, 
7 42 ,  7 48,  7 90 ,  7 9 1 ,  805 ,  808,  809,  
8 1 3 ,  8 1 9, 83 1 846 ,  857,  8 7 9,  893,  
90 1 ,  9 1 2, 946,  960,  1 0 02,  1 020 ,  1 0 74,  
1 099, 1 1 2 0, 1 1 5 3 ,  1 1 5 4, 1 1 68, 1 2 03 ,  
1 2 4 6  

5 5 9 ,  
7 4 1 ,  
8 1 0, 
895 ,  

1 092 ,  
1 2 3 4 ,  

Osmanlı imparatorluğun Kuruluşu Meselesi 5 1 2  
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 8 1 5  
Osmanlı-han Savaşları, 5 7 2 
Osmanlı ittihadı, 1 092 
Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 1 085 ,  1 1 3  7 
Osmanlı Me,ahir-i Udebası, 1 009 
Osmanlı Müellifleri, 698, 842,  1 0 7 8  

1 Osmanlı Padişahları, 6 5 2  
Osmanlı Sarayı, 7 48,  7 8 6 ,  1 003 
Osmanlı Sultanları, 605 
Osmanlı Şairleri, 7 8 I ,  7 83 ,  988, 1 009 
Osmanlı Şairleri Esami, 988 
Osmanlı Şiiri Tarihi, 832 ,  1 04 4  
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Osmanlı Ta�ihi, 604, 8 2 1 ,  890, 894, 895, . 9 1 3 , 
968,  1 008,  1 064 

Osmanlı Tarihnüvisleri ve Müverrihleri: 1 0 7 9  
Osmanlı Türklerinde İlim, 6 1 9, 6 8 5 ,  6 8 7 ,  6 8 8  
O�manzade Taib, 7 3 7, 7 4 6, 7 4 7 ,  7 4 9 ,  7 5 0, 7 5 5 ,  

7 8 4, 
Otello, 945  
Otluk Beli, 4 1 5  
Otobiyografi, 683,  1 2 1 1 
Otranto, 4 1 6, 1 1 7 9 
Otuztatar, 4 0 2  
Oyun, 4 2  
Ozan, 4 2 ,  3 0 0, 7 1 6, 8 5 5  
Ozansoy, Faik Ali, 1 046,  1 09 3 ,  1 094 
Ozansoy, Halid Fahri, 1 3 6, 1 1 3 1 , 1 1 3 4, 1 1 3 5 , 

1 1 3 6, 1 1 3 8,  1 2 4 7  
Ozansoy, Munis Faik, 1 8 1  
Oxford, 1 1 2  1 

Öge) Ragıb, 924 
Ögüdürmüş, 25 

ö 

Öksüz Ali, 64 1 ,  704,  7 0 7  
Öksüz Aşık, 7 0 4 ,  7 0 8  
Öksüz Dede, 5 5 8, 704,  8 5 0  
Ölmezoğlu Ali, 9 6 3  
Ölmüş bir kadının Evrak-ı Metrukesi 1 1 3 2 ,  1 2 2 2  
Ölünçü, 4 2  
Ölü, 9 2 8 ,  9 3 4 ,  9 3 7  
Ölüler, 1 2 64 
Ömer ( Hayyam) 2 00, 1 3 2 
Ö.H.'ın Efkar Felsefiyesi, 1 1 4 4 
Ömer Hz. 1 02,  5 6 8, 6 7 8, 709,  7 1 3  
Ömerin Çocukluğu, 9 7 8, 980,  98 1 ,  984, 986, 

987, 988, 997, 1 1 0 1 ,  1 2 06 
Ömer Han, 829 
Ömer Hulusi 982  
Ömer ibni Abdülaziz, 1 0 9 
Ömer ibni Mezid, 345 ,  5 04, 6 1 7, 6 1 8  
Ömer ibni Rebia, 1 3 0 
Ömer Midhat, 1 1 3 4  
Ömer Naci, (bak. Muallim Naci ) ,  
Ömer Naili Paşa, 88 1 
Ömer Paşa, 7 8 1 ,  790,  8 5 0  
Ömer Semih, 1 04 8  
Ömer Rıza, 1 1 6 2  
Ömer Ruşeni (Şeyh ) .  
Ömer Seyfeddin, 694, 1 03 8, 1 09 1 ,  1 1 00,  1 1 02 ,  

1 1 03 ,  1 1 04 ,  1 1 06, 1 1 0 7 ,  1 1 2 9, 1 1 3 1 , 1 1 3 2 ,  
1 1 3 3, 1 1 3 9  

Ömer Seyfeddin'in Şiirleri, 1 1 0 7  
Ömer Seyfeddin İlyada Tercümesi Ve Hülasa, 8 
Ömr-i Edeb�, 1 0 6 4  
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Örümcekaiı, 1 2 5 6 
Örümcek Dede, 1 2 2 5 
ôtre, 1 3 8 
Ötüken Adnan, 1 2 65  

ö 

Özbek, 5 64, 642, 645,  647,  7 34, 828, 1 1 1 6 
Özbek Edebiyatı, 3 4 8, 1 088 
Özbekistan, 790 
Özdemiroğlu Osman Paıa, 5 72, 609,  908 
Özden Prof. Ragıb Hulusi, 73 
Özlediğim Kadın, 1 2 3 6 
Özergin M. Kemal, 697,  7 8 5  
Özön Mustafa Nihad, 692, 7 3 6, 795 ,  8 6 7, 884, 

906, 907,  908,  9 1 4, 923,  924, 9 6 7' 968, 
996, 1 006, 1 00 7 ,  1 0 1 7  

Özsever, Hüseyin Siret, 1 O 1 1 ,  1 O 1 5 , 1 O 1 6, 1 048 
Öztelli Cahid, 705,  708, 7 1 3, 802 
Öztemiz (Dr. Abdullah Hacıtahiroğlu) ,  1 8 1  
Öztuna Yılmaz, 7 60, 805, 969 
Özyurt, 1 2 1 9, 1 2 4 7 

p 

Padişah, 999 
Pakalın Mehmed Zeki, 1 2 66 
Pakistan, 1 1 7 2  
Pançatantra, 1 3 0 
Pandomima, 9 5 0  
Pan-lslamist, 1 1 58  
Pan-lslavizim, 969, 1 0 7 4  
Panoroma, il, 1 205 
Pantheisim (Panteist) 1 1 6, 538,  60 1 ,  6 5 7 ,  733  
Papagan (mec.) 1 1 3 7 
Papalık 863 
Papazoğlu Andon, 967 ,  968 
Para Namı Diğer Parmaksız Salih, 1 2 5 6  
Paris ( insan ismi) 2 
Paris, 606, 6 1 4, 686, 696, 784, 79 1 ,  792,  

8 1 5, 8 1 6, 8 1 7 ' 822, 825,  858, 860,  
863,  8 7 0, 88 1 ,  882, 883,  884, 904, 
927, 93 1 ,  932,  934,  940, 94 1 ,  942,  
964, 967 ,  969, 994, 996, 998, 1 0 07 ,  
1 03 4, 1 040, 1 044,  1 0 6 1 ,  1 06 7 ,  1 0 68, 
1 084, 1 1 09, 1 1  1 O, 1 1 2 2, 1 1 28, 1 1 6 3,  
1 1 10, 1 1 1 1 ,  · 1 1 82,  1 1 89, 1 1 98, 1 2 03, 
1 24 1 ,  1 244,  1 2 48, 1 2 6 1  

Paris'de Bir Türk, 96'J 
Paris Kadını, 1 1 20  
Paris Muahedesi, 8 1 2 , 8 1 3 , 8 1 4  
Paris Sefaretnamesi, 1 07 4  
Parny, 987 

793,  
86 1 ,  
926,  
948, 

1 008, 
1 08 1 ,  
1 1 6 9, 
1 2 2 7, 

Panıasse (ParnasU1im), 1 83,  966, 1 0 1 7, 1 024,  
1 04 1 ,  1 1 48,  1 1 7 5 

Parthenon, 5 
Pascal, 5 3 5  
Pasarofça Muahedesi, 739 ,  750 ,  79 1 
Pastoral, 725 ,  9 3 5  
Paşakapısı, 7 5 7 
Patrona Halil, 7 4 1 
Patrona Halil Kıyamı ( isyanı ) ,  7 4 1 ,  7 48, 7 5 I ,  

7 5 3 ,  7 54 ,  8 0 7  

Patras, 6 9 5  
Patroklos, 4 5  
Paul Bourget, 99 1 ,  1 02 1 
Paul de Kock, 1 005 
Paul et  Virginie, 1 0 00 
Paul Verlaine, 1 1 8 9  
Paul Vittek, 1 1 2 6 
Pavet de Vorteille, 606 
Paydos, 1 2 6 4  
Pazar Konutmalan, 1 2 4 1  
Pazvandoğlu Osman, 799 
P.  de Couteil, 868 
Peart S. Buck, 1 2 3 6  
Peçenek, 2 1  7 

iNDEKS 

Peçevi (Peçevizade lbrahim Efend·i) , 64 1 ,  682, 
692, 694, 696 

Peçevi Tarihi, 5 7 5,  693, 695,  909,  1 1 06 
Peer Gynt, 945 
Pehlevi, 6, 55 ,  1 3 0 
Pejmürde, 92 1 
Pekolcay Necla, 4 8 6  
Peleus, 2 
Pencab, 2 1 6, 943  
Pençe, 1 05 0  
Pendname, 7 9 6  
Pentametron, 1 5 2 
Pepeyi Haluk Nihad, 1 2 59 
Peregrini, 1 229,  1 2 3 0, 1 2 3 1  
Peride Celal, 1 2 3 7 
Peridas, 1 7 1 ,  943  
Perihan, 908, 909 
Perikles, 5 
Perkop Zaferi, 6 7 9  
Persefon, 1 2 5 7 
Peşte, 6 5 2, 1 082 
Peşteli Hısali, 6 1 8  
Petit Poemes en Proes, 1 02 0  
Petrarqe, 3 5 9  
Petro, 7 3 7  
Pertev Paşa, 834,  8 3 6, 8 3 8, 924, 9 5 5  
Pertev Paşa Kütübhanesi, 692 
Pervane Beğ, 6 1 8  
Pervaneler, 1 22 5  
Pervaneler Gibi, 1 O 5 6 
Pervin Abla, 1 24 3  
Perviz, 1 1 0 7  
Peygamberler Tarihi, 6 1 7  
Peyam·ı Ede�i, 9 7 9, 1 2 08 (gaz, ) 
Peyam Sabah, ( gazete) 1 2 08 1 2 1 6  
Peyami Saraf, . 1 2 42,  1 2 43 
Peyami Safa Nazım Hikmet Kavgası, 1 2 4 3  
Peykane Caddesi, 8 1  9 
Peyman, ( gazete) 1 1 1 1  
Pınar, 1 2 5 7  
Pınarhisar, 7 3 1 ,  8 4  7 
Pierre Loti, 99 1 ,  1 044 ,  1 05 7  
Pierre Loti Hitabesi, 1 046 
Pierre Corneille, 4 8 5  
Phidias, 5,  6, 
Ph Cluverius, 686 
Pinti Hamid, 903 
Pir 1 1 7 



. 1 
-İNDEKS 

Piran, 1 4  
Piraye, 9 1 7  
Pirilyas, 4 5 4 
Pir Ali-zade Nevi 
Pire, 1 080 
Piri Beg, 5 5 6 
Piri Halife, 6 6 3  
Piri Mehmed, 4 1 5 , 6 1 6  
Pir-i Mugan, 1 2 6 
Piri Reis, 6 1 9, 620,  6 2 1 
Piriştine, 6 1 6 
Pir-i Türkistan, 2 7 6 
Piri-zade, 663 ,  927 ,  9 6 0  

p 

Piri Paşazade Mehmed Çelebi, 622  
Pir Sultan Abdal, 3 l , 2 64 ,  402 ,  796 ,  83 1 ,  1 1 4 5  
Pişekar, 8 4  7 
Piyale, 1 7 3 ,  1 1 64 ,  1 1 6 5 ,  1 1 6 7  
Piyale Bey, 5 7 5 
Piyale Paşa, 5 7 1 ,  5 7 6 
Piyano (mec.) 1 1 0 7  
Platonik, 5 3 9, 6 0 0  
Plament, 6 9 7  
Pleiade, 1 86, 1 03 4  
Plevne, 1 04 0  
Plevne Savaşı, 1 05 9  
Plevne Mudafaası, 1 03 0  
Plotinus, 1 1 9 
Pohyola, 1 O 
Politikada 45 Yıl, 1 2 0 5  
Polonya, 2 3 ,  6 4 5 ,  1 0 7 0, 1 25 2  
Pool, 9 2 9  
Popüler, 692  
Popüler Türk Edebiyatı, 858 ,  969 ,  1 05 9  
Portekiz, 6 1 9, 6 2 9 ,  6 4 3  
Potanin, 1 1  
Poti, 927 ,  1 080 
Potsdam, 793 ,  794 
Prag, 1 20 2  
Preveze Savaşları, 6 1 9 
Priamos, 2 
Priyam, 8, 23  
Priscus, 2 3  
Prizvin, 6 1 6 
Profan (Edebiyat) ,  5 74 ,  6 5 0, 7 1 5 , 7 1 6, 7 5 1 
Promethe 3 
Prometeus Efsanesi, 3 
Propose de L'herzogovin, 1 O 7 4 
Prusya, 7 90,  793 ,  794  
Prusya Sefarenamesi, 7 9 1 ,  7 9 3 ,  794 
Prut, 678 
Prul harbi (savaşı) 794 ,  798  
Purut Zaferi, 7 3 8  
Prut Destanı, 7 2 3 
Pur Hasan, 3 64 

Rabbaniyyun, 1 04  
Rabguzi, 1 1 4 , 3 5 3 ,  4 0 6  

R 

Rabia, 1 2 28 ,  1 22 9, 1 23 0 ,  1 2 3 1 
Rabia Adevyiye Hanım, 9 1  6 
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Rabiş Hatun, 7 3 5 
Racine, 4, 3 4 0, 4 8 5 ,  8 6 7, 930 ,  9 3 6 ,  988, 1 04 9  
Radife Hanım, 1 1 7 4 
Radgan Türbesi, 2 2 2  
Radloff ( w ) , 1 2 , 24 0, 2 7 5 ,  1 07 7  
Ragıb ( Efendi) 899 ,  1 042 ,  1 1 69 
Ragıb Mehmed (Sadrazam) Paşa, 7 66, 7 6 7 ,  7 68, 

769, 8 7 2  
Rahat-ı Dil, 7 4 2 
Rahmet, 1 2 02 
Rıthmi (Bey) 5 6 1 ,  7 60,  922  
Rahmetullah (Hoca) , 5 3 1  
Rahşan Nevvare Hanım, 1 095  
Raife Molla, 1 05 4  
Raif lsmail Paşa, 8 3 9  
Raif Necdet, 1 1 02  
Raikin Annesi, 1 2 26 ,  1 2 2 7, 1 2 3 0  
Rakibe, 1 09 6  
Ramazan, 5 7 5 
Ramazanoğulları, 5 1 5  
Ramazanzade, 693  
Ramazanniye, 6 7 7 , 679  
Rambouillet, 3 3 8 
Rami Mehmed Paşa, 6 5 1 ,  6 7 3 ,  749 ,  7 6 6  
Rami Paşazade, 7 8 7 
Ramiz, 789  
Ramiz Tezkiresi, 7 8 9  
Ran Nazım Hikmet, 1 2 4 3 ,  1 2 5 1 ,  1 2 5 2  
Ranke, 1 023  
Rasih, 737 ,  7 6 5 ,  7 66,  1 2 69 
Rast, 6 5 0  
Raşid Efendi (Tar;hci) . 7 3 7 ,  7 49 ,  7 5 3 ,  7 5 5 ,  7 8 1 ,  

784 ,  7 8 5 ,  786  
Raşid Efendi (Yarköylü) , 782  
Raşid (tarihi) 7 1 1 ,  7 4 0, 743 ,  785  
Raşid Paşa, 884  
Ratıb Ef. (Reisü" I  Küttab) , 7 8 3  
Rauf Paşa, 89  5 
Ravendi, 5 0 0  
Ravzatü'I Ebrar, 6 9 6  
Ravzatü'l Envar, 602  
Ravzatü'l Hüseyn fi Hulasa·i Ahbar-ı Hafıkayn, 695  
Ravzatü's Safa, 7 7 9  
Ravzatii'ş Şüheda, H 8 
Raz-ı Dil, 887 ,  9 0 6  
Realist Fransız Edebiyatı, 9 5 O 

Rec:.lizim, C 6 1 ,  9 4 7 ,  9 5 0, 1 000,  1 022 ,  1 02 3  
Ralist Mekteb, 1 02 1 
Rebab, 4 0  
Rebabname, 1 63 ,  3 2 3  
Rebi-i Marifet, 9 7 1 
Recaizade M. Ekrem, 1 7 7 ,  7 63 ,  827 ,  858 ,  864 ,  

890,  9 06, 9 1 1 ,  9 1 5 , 9 1 6, 9 1 7 . 9 1 8, 9 1 9, 
920, 92 ı .  9 2 2 ,  9 2 3 ,  924,  9 2 9, 9 3 1 ,  9 3 3 ,  
9 4 6 ,  948, 9 4 9 ,  95 1 ,  952 , 9 6 1 , 9 7 1 , 9 7 2 , 9 7 3 ,  
9 7 6, 9 7 8, 9 7 9, 980 ,  98 1 ,  982,  9 8 3 ,  9 8 4 ,  988,  
989,  99 1 ,  992 ,  996 ,  9 9 7 ,  1 000,  1 006 ,  1 009 ,  
1 0 1 1 ,  1 0 1 2 , 1 0 14 ,  1 0 1 5 , 1 0 1 6 , 1 0 1 9, 1 026 ,  
1 0 3 6, 1 0 3 7 , 1 04 1 ,  1 04 7 ,  1 0 52 ,  1 0 7 1 ,  1 08 1 ,  
1 085 ,  1 089,  1 1 4 5 ,  1 1 7 5 ,  1 2 0 1 ,  1 2 44  

Receb Paşa, 69 1 
Recez, 1 28 ,  1 5 5 ,  5 3 5  



Redrico Borgia, 4 5 0  
Reddiye, 8 3 8  
Redifli Kafiye, 5 4 ,  1 83 
Redif Paşa ( Müşir) , 969  
Re'fet, 993  
Refik Bey, 1 05 8  
Refik İsmail, 1 0 5 4  
Reis Bey, 1 2 5 6  
Reisü'l Hattatiıı, 1 4 2 
Reisü"l Küttab 6 5 9 7 ,  606, 62 1 ,  6 7 3 ,  696 ,  697 ,  

700  
Renıel-i Müseddes-i Maksur, 202  
Renaissance, 6,  4 1 9, 807  
Renaissance Edebiyatı, 9 3 8 
Renan Müdafaanamesi, 890, 9 1 1 ,  1 1 2 7 
Ren, 1 7  
Renksiz Istırap, 1 2 2 3 
Ren yüzüğü , 1 ,  6 ,  
Resmi Ahmed Efendi, 7 9 1 
Resmi Ceride ( Gazete) 82 5 
Resimlerle 93 Harbi, 805 ,  969  
Resimli A y  (dergi) 932  
Resimli Dünya (dergi) 1 1 3 7  
Resimli Gazete (dergi) 1 1 5 2 ,  1 2 3 7  
Resimli Kitap (dergi) 1 1 63 ,  f 1 6  7 
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 5 6 1 ,  88 7 ,  1 1 44 ,  

1 1 4 5, 1 2 2 8  
R<>smo, 7 9 3  
Reşad Bey, 9 60, 88 1 ,  8 8 2 ,  8 8 4  
Reşad Fuad Bey, 8 0 5  
Reşad ( Sultan ) ,  1 05 2  
Raşadiye, 8 5 4  
Reşid Efendi, 7 7 O 

Reşid ( Hoca) ,  6 4 7  
Reşid Paşa, 8 1 8, 8 5 2 ,  8 6 2 ,  8 64 ,  867 ,  8 7 0, 8 7 5 ,  

1 004,  1 094  
Re�ididdin (Tabib ) ,  4 0 1 ,  6 4 7  
Reşididdin ( Vatvat ) 2 1 ,  2 2 9, 4 5 5 ,  646  
Revan, 644 ,  622 ,  680 ,  689 ,  696, 7 f f ,  7 5 1 ,  7 62 ,  

766  
Revan Köşkü, 6 5 0, 692  
Revan Seferi, 6 8 3  
Reva:ıi, 4 1 4  
Revhü'l-Ervah, 489  
Revnakoğlu Cemaleddiıı Server, 7 9 7  
Rev:;;en-i Mahllı, 1 02 8  
Rey Ekrem Reşid, 1 1 5 0 
Reyhan, 1 06 1 , 1 062 
Reyhani, 1 3 9 
Reyhanlı, 8 5 5 
Rlıytıııc, 1 1 8 3 ,  1 1 84 ,  1 1 85  
R ık'a, 1 3 9 
Rıkka, 7 6 6  
Rıza Han, 7 3 8  

Rıza Kulu Hidayet Han. 3 1 2  
Rıza Nur, 647 ,  9 0 3 ,  9 0 7 ,  1 1 4 5  
Rica l - i  l\1ühimnır - i  Siyasiyye, 8 1  R 
Richelieu, 3 3 R 
Rifat Bey, 8 8 3 ,  1 1 70 
Rifai Kenan, 3 1 7, 1 23 3 , 1 23 5  

R 

Rifailik, 1 1 8 
Rimbeaud, 1 02 0  
Rind, 1 3 4 
Rind Ü Zahid, 5 4 8 
Ring der Nibelungen : 6 
Riscl, 1 2 8 
Risale : 1 1 9 
Rbale-i Ahlak, 4 9 3  
Risale-i Hikemiyye, 7 8 0  
Risale-i Hıdrıyye, 7 80  
Risale-i Muamma, 4 J 3 ,  5 5 O 
Risale-i Muammaiyat-ı Fuzuli, 5 5 O 

Risale·i Validiye, 5 1 9 
Risale-i Vefeyat, 7 1 9  
Risaletü'l Firasiyye ve'I Siyasiyye, 8 3 8  
Risaletü'I Gufran, 1 3 O 

Risaletü'l Ledünniyc, 98  
Ritomnik, 7 l 1 
Ritter ( Prof. H. )  2 1 8  
Rivayat-ı Gülgiin Ü Şebdiz, 4 7 8 
Riytızi, 5 2 9, 5 7 6,  5 7 7 , 5 7 8, 5 98 ,  6 5 1 ,  682 
Riyazi Mehmcd Efendi, 698 
Riyazi Tezkiresi, 4 6 5 ,  5 7 d ,  602  
Riyazü'I Cinan, 603  
Riyazü'ş Şuera, 5 3 0, 698 
Rize, 927 ,  1 24 8  
Robert Kolej, l 0 2 5 .  1 026 ,  f 028 ,  1 03 8  
Robenson C:·uose, 1 000 

İNDEKS 

Rodos, 6 1 5 , 6 1 9, 6 7 3, 703 ,  7 68, 7 8 1 ,  7 8 3 ,  826, 
885 ,  9 1 3 , 9 6 5 ,  97 1 ,  9 7 9 , 9 8 3 ,  1 008,  1 040 ,  

Rokzan, 9 3  1 
Roma, 2 3 ,  798 ,  8 0 7 ,  893 ,  1 2 1 2  
Roma'" 1 2 4 1 
Roman Fabrıkası : 1 08 1  
Roınaıı tizim, 5 2 9, 5 3 3 ,  5 3 7 , 5 3 9, 6 7 9, 8 6 1 ,  9 3 2 ,  
Romanya : l 064  
Romanya Mektubları : 1 064 
Roma Tarihi: 9 1 3  
Romen, Romenler :  7 5 1 ,  804 ,  805 ,  8 1 2 , 1 1 5 3  
Romen Diyogen, 2 2 0  
Romeo, 942  
Romeo Julyet, 942  
Ronsard, 1 1 7 5  
Ronsy Bi radr.rlcr, 1 08 1 
Rotrou, 3 
Rudo! lf  Tsch udi, 6 0 6  
R.,d-,!<i, 40,  1 3 2 ,  1 94 
Rı•h-ı Bikayd, ' 1 094 .  1 09 5  
Ruh 3uricuntnları : 1 04 7 , 1 2 5 6  
Ruh Kurkuntuları: 1 04 7 
Ruh-ı Siyaset Ve Müdfaa-i İçtimaiyye:  1 1 2 0  
Rcı hi !la <�darl i :  2 1 2, 5 5 8. 5 7 9, 5 8 1 ,  5 82,  6 69, 7 5 0 ,  

8 7 3 ,  899,  90 'l, ') 7 3 ,  9 7 5 ,  9 8 7  
Ruhiddin Efendi : 1 06 7  
Ruhi Divanı: 5 8 0, 5 8 2  
Ruhiyat V e  Terbiye: l 2 3  7 
Ruhiyye Risalesi: 82 1 
Ruhiye : 1 2 1 6  
Ruhlar: 9 3 9, 945  
Ruhname: 5 4 9  



İNDEKS 

Ruhsati: 85 1 
Ruhü'l Kuddüs : 1 29 
Ruk,iye :  7 5 4  

R 

Rumeli : 5 7 7, 584,  603,  6 1 5 , 6 1 7, 6 1 8, 66 1 ,  665 ,  
668 ,  670, 674 ,  689, 693,  699,  708, 7 1 8, 7 1 5 , 
7 1 6, 7 1 9, 740, 7 5 0, 752 ,  767 ,  769, 78 1 ,  783 ,  
7 85,  7 88, 802 ,  804,  805,  8 1 2, 820 ,  85 ı .  
887, 89 1 ,  905,  940, 94 1 ,  954, 975, 982,  1 0 1 3, 
1 0 1 4, 1 034, 1 072,  1 073 ,  1 0 73,  1 08 1 ,  1 085,  
1 1 05,  1 1 52 ,  1 1 7 1 ,  1 1 7 6  

Rumeli Beylerbeyi : 6 2 7  
Rumeli Hisarı : 4 1 8, 9 5 6, 96 1 ,  1 026, 1 03 5 ,  1 068, 

1 1 73  
Rumeli Kavağı : 1 23 5  
Rumi : 463 
Rum imparatorluğu : 4ô8 
Rum Selçukluları : 2'.: 1 
Rumuzü'l Edeb: 9 5 0  
Rumuzü'l Hikem: 948, 9 5 0  
Runo : 1 0  
Rus Çarl ığ :  64 1 
Rusçu'k : 748, 7 6 7, 964,  965, 987  
Rus Harbi ( 1 293 ) : 805 ,  834, 8 3 6, 85 1 ,  969 
Rusya : 64 1 , 645 ,  69 1 ,  739, 748, 7 6 6, 7 6 7 , 790,  

798, 804, 805,  806, 809, 8 1 1 ,  8 1 2 , 8 1 3, 8 1 4, 
8 1 9, 823,  824,  8 7 5 ,  8 7 7 , 894, 905, 969, 1 008, 
1 067,  1 084, 1 092,  1 1 09, 1 2 5 1 ,  1 2 52 

Rusya Müslümanlarının htihadı Cemiyeti : 1 1 1  O 
Ruşeni: 4 5 5 , 6 1 8  
Ruze: 1 32 
Ruzname: 609 
Ruzname: 946 
Ruzname-i Ceride Havadis (Gazete) : 825 , 864,  867 ,  

956,  975 ,  1 000  
Ruzname-i Humayun : 609 
Rythimınque Vezinler: 5 1 , 1 5 2 
Rübab: (Mec.) 1 1 67 
Rübab-ı Şikeste: 1 65,  7 63 ,  949, 947 ,  1 030 ,  1 03 1 ,  

1 035 ,  1 03 7, 1 038 ,  1 1 02, 1 1 7 5  
Rüba-i Müşarra' : 1 99 
Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyileri: 

1 8 1 , 1 1 86, 1 1 90 
Rübaiyat: 9 1  6 
Rübaıyat-ı Arif: 1 8 1  
Rüstem : 1 4, 678  
Rüstem Paşa (Sadrazam) : 5 69 ,  5 69, 6 1 9  
Rüsühi : 700 
Rüşdü Paşa : 1 008  
Rüya: 68 1 ,  8 70, 876 ,  8 78, 886 ,  892 ,  903 ,  904,  9 1 0  
Rüya Oyunu: 1 005 
Rüzgar (Er . .  E. Talu) ,  1 244  
Rüzgar (S. Z. Aktay) ,  1 25 7  
Rüzgardaki Yaprak, 1 225  

s 
Saadet Gaz, 92 1 ,  9 79, 98 1 ,  983,  984, 1 04 1  
Saatleri Ayarlam:ı Enstitüsü, 1 254  
Saba Ziya Osman, 1 2 5 8 
Sabahaddin Ali, 1 1 50, 1 262, 1 2 63 
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Sabahaddin (Prens,) , 1 1 7 O 
Sabah Gazete&i, 9 66, 1 007, 1 050 ,  1 05 1 ,  1 07 5 ,  

1 20 6  
Sabah Kuşları, 1 223  
Sabatay sevi: 1 23 8  
Sabır Taşı, 1 2 56  
Sabiha Nurinnisa, 1 1 3 1 
Sabir, 1 089, 1 090  
Sabir T ahirzade, 9 1  4 
Sabit, 1 84,  64 1 ,  65 1 ,  66 1 ,  673 ,  6 74, 6 7 7, 678 ,  

679, 745 ,  782,  783 ,  798 
Sabit Divanı, 6 7 8 
Sabri, 65 1 ,  66 1 ,  662 
Sabri Şakir, 899 
Sabri-i Şakir Divanı, 6 6 1  
Sabr u Sebat, 9 2  7 ,  940  
Sacchini, 3 
Sacy, 860 
Sa'dabad, 7 3 9, 74 1 ,  753 ,  7 5 4, 7 5 7, 7 69, 760  
Sa'deddin Efendi (Şair) , 1 1 69 
Sa'deddin Efendi (Hoca) , 55 8, 5 7  l ,  5 7 7, 5 83, 5 84, 

605, 6 1 1 ,  643 ,  665,  668, 673, 696 
Sadef-i Sad-güher, 6 1 2  
Sadefkar Mehmed Efendi 649 
Sadık, 5 5 6  
Sadıki, 5 5 6, 5 6 1  
Sadıki Tezkiresi, 5 3 1 ,  5 5 0, 5 5 6  
Sa'di, 1 3 3 ,  4 5 8 ,  6 2 9 ,  9 2 6 ,  930, 938  
Sadi Borak, 963 
Sadi Çelebi, 7 4 5 
Sa'd lbni Vakkas, 689 
Sadi Efendi 7 5 3 
Sadi Efendi Medresesi, 7 5 3 
Sadi-i Cem, 4 1 4, 4 5 0  
Sadi (Şeyh) : I 040  
Sa'di-i Şirayi, 1 94, 3 62, 1 1 5 8  
Sa'dullah Rami Paşa : 996 
Safahat, 1 8 1 ,  1 1 52,  1 1 5 9, 1 1 60, 1 246  
Safahat İçin, 1 1 6 1 
Safahat-ı Kalb, 992 
Safai, 7 5 1 ,  787 ,  795 ,  802,  843 
Safai Efendi Ve Eseri, 790 
Safai Tezki.-esi, 669, 7 6 1 ,  7 8 7, 788 
Safiye Sul.tan, 6 1 O 
Safavi Devleti, 5 2 9  
Safavi, Safaviler, 3 49, 5 0 2 ,  5 1 6, 532 ,  5 6 1  

Saffet Hanım, 1 2  6 1  
Saffet Ne;ihi, 1 065  
Saffet Sıdkı, 66 1 
Safi, 4 1 4, 469  
Safiye Sultanzade Salahi, 979 
Safiyüddin (Şeyh) Endebili : 522 
Safranbolu, 7 2 9 
Safvet Musafa Efendti, 789 
Safvet Tezkiresi, 7 89  
Safveti Ziya, 1 0 1 1 ,  1 0 1 5 , 1 05 8  
Sağ beğler, 4 0 2  
Sağman Ali Rıza, 4 8 7  
Sağnak Altında, 1 243  
Sağıı· İlmihal, 1 O 7 2 
Sagu, 24, 45 ,  265 ,  5 00, 5 95, 7 2 7  
Sagu, Ağıt Mersiye, ı 4 
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Sahaifü'l Ahbar, 7 6 I ,  909 
Sahaflar Şeyhi {Kadı Ahmed Efendi) 842 
Sahaflar Şeyhizade (Esad Ef. ) 843 
Sahhat-Abad ( Hadis-ı Erbain) 749 
Sahn {sahın) Müderrisliği, 490,  6 1  O, 6 6 1  
Sahn-ı Seman, Medresesi, 7 5 3  
Sahih Şemseddin, 5 1 4 
Sahiheyn, 1 09 
Sahnenin Dışındakiler, 1 2 5 4 
Sahra, 927,  932,  934,  935,  996 

Sahsah, 3 0 1  
Saib, 64 1 ,  648, 6 5  J ,  670, 745,  7 72 
Saib Mualla, 1 1 3 1 ,  1 1 3 4  
Sa"id Bey, 825 
Said Emre, 397  
Sa'id Emre Hayatı, 397  
Sa'id Mehmed Efendi, 739 ,  740, 79 1 ,  783 
Sa'id Mchmed Paşa, 807  
Sa'id Paşa, 864,  8 7 0, 982 ,  984 ,  1 042,  1 044 ,  1 04 6  
Sa'id Sermedi 8 6 1 
Sailli, 468 
Sai Mustafa Çelebi, 6 2 1  
Sant Sebastien'in Şehadeti, 1 1 89 

Saka, 1 1 , 1 3  
Saka Destanı, 1 1  
Sakary� 602, 96 1 ,  1 1 95  
Sabrya Meydan Muharebesi {Savaşı) ,  90 1 ,  1 22 7 
Sakıb, 749 
Si>kıb Dede, 789 
Sakın Aldanma, inanma, Kanma 1 20 7  
Sakız, 7 1 9, 7 94, 89 1 ,  982, 1 024 
Sakiler, 1 68 
Sakiname, 548, 663 ,  673 ,  698 
Saklab, 1 9  
Salahaddin Enis, 1 244  
Salahaddin Zerklıbi, 290 ,  3 1  O 
Salahaddin Eyyubi, 9 1 1  
Salahi, 5 6 1  
Salanikos, 1 6 1 
Salcı Vahid Lutfi 853 ,  854  
Salgın, 1 244  
Sa"lebi, 1 1 3 
Salgur, 1 6  
Salguriler, 22 1 ,  5 0 2  
Saliha Hatun, 753 ,  7 5 4  
Salih Paşa {Defterdar) , 663  
Salih Nigar Bey, 992  
Salih Reis, 1 08 3  
Salim {Tezkireci ) ,  6 7 3 ,  7 4 9 ,  75 1 ,  7 5 3 ,  763 ,  785 ,  

788 ,  789, 795 ,  802, 843  
Salim Tezkiresi, 7 3 7, 7 65, 787, 789  
Salname-i Servet-i Fünun, 1 O 1  2 
Salome, 5 
Salome Dramı, 5 
Salon Köşelerinde, 1 058 

Salur, 289 
Saltuklar, 2 8  7 
Saltukname, 3 1 9, 999 
Salur Kazan, 4 0 7  ı -

s 

Samaniler, 8, 2 1 6, 5 0 2  
Saman Yolu, 1 23 7  

İNDEKS 

Sami 7 3 7, 749, 7 5 0, 785 ,  787 ,  858 ,  8 6 7, 899 
Sami, 9 1 1 
Sami Bey (Süleyman Paşazade)  1 O 1 6  
Sami Bey, 1 042 ,  1 07 2 ,  1 07 5  
Sami Paşa, 8 1 5, 924,  926,  948,  9 7 4  
Samih Rıfat, 1 23 7 ,  1 24 8  
Sam Mirza, 529 ,  5 5 6  
Sam Mirza Tezkiresi, 4 3 5 ,  5 5 6  
Samoylovic, Prof., 646 
Sampo, 1 0  
Samsun, 870 ,  9 7 5 ,  1 1 94 
San' ata Dair, 1 054  
San'atkarlar, 1 263  
Sancar Nejdet, 875 ,  876,  8 7 7, 87 8, 903,  907,  908, 

9 0 7, 9 1 1 ,  9 1 2, 9 1 3 , 9 1 4, 924,  942,  1 2 32,  1 2 60 
Sandıkburnu, 1 2 3 5  
Sani, 5 6 1 ,  6 4 8  
Sanihatü'l Acem, 988 
Sanihatü'l Arab, 988 
Sansar, 1 05 6  
Sara, 1 22 8  
Sara, 1 244  
Saracık, 855  
Saraçhanebaşı, 82 I ,  982  
Sardanapal, 944 
Saray-Bosna, 6 7 7, 680 
Sarayburnu, 702  
Saray V e  Ötesi, 1 O5 5 
Sarf u Nahiv, 1 05 7  
Sarf-u Nahv-i Türki 868 
Sarf-ı Osmani, 1 O 7 1 
Sarf-ı Tüki, 1 O 7 1 
Sarı Abdullah Efendi, 64 1 ,  700, 7 0 1  
Sarıca Kemal, 4 7 1 ,  502  
Sarı Çizmeli Mehmed Ağa, 1 1 4 2 
Sarı lsmail, 3 2 6  
Sarıkamış 1 1 3,  1 1 96 
Sarıkız Mermerleri, 1 2 5 O 
Sarım, 1 1 O 1  
Sarı Selim {bak. Selim Sultan) , 946  
Sarı Saltuk, 329  
Sarıyer, 1 1 69 
Sarma Kafiye, 987  
Saraç Al i  Bey, 982 
Saruhan, 68 1 
Saruhanoğu!ları, 3 5 0  
Sarun Efendi, 825 
Sasfıni, Sasaniler {Sasani Devleti) ,  9, 1 03 ,  1 3 1 ,  

5 78 
Satı Bey, 1 02 7 ,  1 028, 1 1 7 1  
Satir, 4 5 9, 6 7 9, 685,  699, 732 ,  829, 833 ,  844,  

875,  923,  998,  999, 1 002 ,  1 1 9 6  
Satirik, 580, 5 8 1 .  699, 733 ,  7 5 1 ,  8 1 9, 868, 9 1 0, 

9 7 6, 997 ,  998 
Satuk Buğra Han Tezkiresi, 2 68,  742  
Satuk, 2 1 8  
Sava Efendi, 8 1 6 
Satvet Bey, 1 23 1 
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Savruk, 1 00 6  
Sayman Şerif Hulusi, 1 1 2 6, 1 1 6 7  
Sayram, 2 7 1  
Sayyad he Hemrah, (hikaye) 7 4 4  
Saz, Leyla, 1 2 2 2  
Saz Şairleri, 2 6 5 ,  5 0 8,  5 5 5  
Saz Şiiri, 7 2 3 ,  7 2 7, 8 3 9  
Saz Şairleri, 7 0 7 ,  7 1 8, 7 2 0, 7 98, 800,  8 0 2 ,  8 0 3 ,  

8 5 2 ,  8 5 3 ,  8 5 5  
Scithia, 2 3  
Schiller, 988 
Schpenhauer'in Hikmet-i Cedidesi, 968 
Seb'a-i Seyyare 4 3 0  
Sebatü'l Acizin, 64 7 
Sebilü'r Reşad, 1 1 5 2 ,  1 1 5 3 ,  1 1 5 7  
Sebk-i Hindu, 7 72,  7 7 3 ,  7 7 7  
Seb-i lsfahani, 7 7  2 
Sebük Tigin, 2 l 6 
Schlegel, 6 
Sedad, 834  
Sedad Yusuf Paşa, 7 0 8  
Sedd-i lskenderi, 4 3 O 
Sedes Selami izzet, 1 2 6 2  
Sefalet, 994 
Sefili Tezkiresi, 7 3 7 
Sefaretname, 7 3 7, 7 8 1 ,  784 ,  785 ,  7 9 0, 7 9 1  
Sefaretname, 3 O 
Seferlioğlu, 800 
Sefer şah, 697  
Sefile, 1 050,  1 05 4  
Sefiller, 1 0 00, 1 0 7 7  
Sefine-i Mevleviyye, 789 
Sefine-i Nuh: 796 
Sehayi, 4 7 3  
Sehi Bey (Tezkireci) , 3 9 3 ,  468, 5 5 8 ,  5 7 3 ,  5 78,  

6 1 4, 6 1 5 , 6 1 8  
Sehi Divanı, 6 1 4 
Sehi Tezkiresi, 6 0 7 ,  6 1 4 , 6 1 5, 6 1 6  
Sehl-i Mümteni', 1 5 9,  622 ,  1 063 ,  i l 8 1 ,  1 23 4  
Sekban Ali, 7 5 3  
Sekban Ali Medresesi, 7 5 3 
Seksen Günde Devr-i Alem, 1 O 1 5 
Sekizinci Kitab, 1 1 3 1 ,  1 1 3 7 
Sekkaki, 4 1 4, 4 2 0  
Sekt-i Melih, 1 7 8 
Selatinname, 5 0 1  
Selamet Mecmuası, 5 5 O 
Selanik (Selanikos) ,  1 6 1 ,  609, 622 ,  665 ,  7 8 6, 7 88,  

793 ,  823,  867,  885 ,  944,  9 5 6, 994,  1 0 1 4, 1 0 7 8, 
1 086,  1 1 0 0, 1 1 03 ,  1 1 08, 1 1 2 4, 1 1 3 3 ,  1 1 69, 
1 1 98, 1 2 4 1  

Selaniki Tarihi, 609 
Selçuk, Selçuklar, Selçuklular, 6, 1 7, 2 1 3 ,  2 1 6, 

6 1 3 , 1 1 7 6 
Selçuk Münir Nureddin, 7 60 
Selçukname, 498 
Selçuk Şehnamesi, 344 
Selçuk Tarihi, 6 1 1 
Selenga (Nehir) , 2 8  
Selman, 3 9 3 ,  4 1 7 , 5 3 0 ,  5 7 4, 593  

s 

Selman Sa veci, 1 9 7 ,  4 5 8 
Selim Efendi, 7 5 1 
Selimi, 5 6 6  
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Selim 1. (Yavuz) Sultan : 1 4 0, 5 5 9 ,  5 6 1 ,  5 64 ,  5 6 5 ,  
5 6 6, 5 6 7, 5 7 7, 60 1 ,  6 0 5 ,  6 0 6 ,  6 0 7 ,  6 0 8 ,  6 1 0, 
6 1 1 ,  6 5 4, 659 ,  6 7 8 ,  693 ,  1 1 69,  1 1 8 9  

Selim ( i l. Sultan Şehzade) : 5 6 2 ,  5 64,  5 69,  5 7 0,  
5 7 1 ,  584, 5 9 6, 604,  609, 6 1 1 , 6 1 6, 64 1 ., 660,  
693 ,  908, 9 1 3, 1 2 60,  

Selim ( il i .  Sultan Şehzade) :  7 3 7 ,  7 4 1 ,  7 4 7 ,  7 48,  
749, 7 70,  7 7 1 ,  7 7 4 ,  782 ,  783,  7 99,  808,  8 1 0, 
82 1 ,  823 ,  824,  880,  9 3 3 ,  967 ,  1 00 3  

Selim Giray, 6 7 9 ,  7 1 8  
Selim Sabit Efendi, 9 2 6  
Selim Sabit Efendi, Hayatı, 7 5 1 
Selimname, 5 9 7, 606. ,  6 1 0  
Selimname, 679 ,  1 1 89 
Selimiye, 5 82 ,  793,  1 2 0 9  
Selimiye Camii, 5 7 1 ,  5 9 4  
Selimiye Kışlası, 8 1 O 
Selis, 7 2 8  
Selvi Han, 8 5 3  
Sema!, ı ı 8, 3 ı o 
Semahane, 2 9 3  
Semai, 6 4 1 ,  704 ,  7 0 5 ,  7 1 7 , 7 1 9, 7 2 0 ,  7 2 6, 7 2 7 ,  

7 9 7, 8 0 1 ,  802 ,  803 ,  8 5 3 ,  8 5 7  
Semendi, 666 
Semeı·atü'l Fuad, 700 
Semerkand, 1 5 , 2 1 8, 60 1 ,  6 1 3 , 1 1 93  
Semetey, 2 7 O 
Semiz Ali Paşa (Sadrazam ) ,  5 8 4  
Senbolist, Senbolistler, Senbolizim, (Symlolizime) ,  

536 ,  966,  1 0 1 7 , 1 02 3 ,  1 024,  1 04 1 ,  1 1 63 ,  1 1 7 5 
Sencer (Sultan) ,  1 3 3 ,  2 2 1 
Seneca, 3 
Senedü'ş Şuera, 7 68 
Senih Efendi, 5 2 8 
Sepetde Bulunmuş, 1 05 4  
Shadow Play 
Shakespeare, 1 04 4  
Shakespcare, 1 8 6, 930, 93 1 , 942 ,  944,  945  
Skendeı, 1 1 1 2 
Serab-ı Ömrüm, 1 1 4  7 
Serbest Müstezad, 207 ,  935 , 1 03 9, 1 086,  1 1 6 6  
Serdar Hüseyin Paşa, 7 1  1 
Serdar Ömer Paşa, 8 1 2 
Serdaroğlu, 1 0 94,  1 0 96,  1 1 00 
Serdar Süleyman Paşa, 5 8 0  
Serez, 68 1 ,  1 2 4 1  
Serfişe, 6 1 6, 
Sergüzeşt, 8 5 2 ,  904,  9 4 7 ,  948,  9 5 0, 1 000, 1 009, 
Sergüzeşti Merd Ü Hasis, 1 08 9  
Sergüzeşt-i Perviz, 1 0 0 5  
Sergüzeşt-i Vezir, 1 0 89 
Sermed, 1 09 7  
Server Bedi' (Peyami Safa) ,  1 2 4 2  
Serveıt, 1 O 1 5 
Servet-i Fünun, 1 7 3 ,  1 7 9,  2 0 7 ,  5 5 5 ,  6 5 8, 7 63 ,  

829, 9 0 6 ,  9 4 7 ,  1 042 ,  1 0 43 ,  1 044 ,  1 04 6, 
1 04 7, 1 048,  1 049,  1 05 2 ,  1 05 4, 1 05 6 ,  1 0 59, 
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1 0 62,  1 0 6 4 ,  1 06 6 ,  1 0 7 8 ,  1 08 2 ,  1 08 5 ,  

1 0 8 7 ,  1 09 2 ,  1 0 9 3 ,  1 09 4 ,  1 1 0 5 ,  1 1 0 8,  

1 1 2 4 ,  1 1 2 9, 1 1 3 0 ,  1 1 3 1 ,  1 1 3 2 ,  1 1 3 5 ,  

1 1 5 9 ,  1 1 6 3 ,  1 1 6 6,  1 1 7 5 ,  1 1 7 6 .  1 1 8 3 ,  

1 2 0 1 ,  1 2 0 2 ,  1 2 1 6 , 1 2 5 8  

Servc�-i Fünun (mec.) , 9 0 5 ,  9 2 3, 9 2 9, 9 3 3 ,  

9-1 6,  9 4 8 ,  9 5 0, 9 5 1 ,  9 6 6, 9 6 7 ,  

9 8 0 ,  9 8 9 ,  9 9 2 ,  9 9 4 ,  9 9 5 ,  9 9 6 ,  

1 0 0 1 ,  1 O l 1 ,  1 o 1 2 , 1 o 1 4 , 1 o 1 5 , 

1 0 1 8 , 1 0 1 9 , 1 0 20 ,  1 0 2 1 '  1 0 2 2 , 
1 0 2 5 ,  1 0 2 6 , 1 0 3 1 ,  1 0 3 2 ,  1 0 3 3 ,  

1 0 3 7 ,  1 0 3 8 ,  1 0 3 9 ,  1 04 0 ,  1 04 7 ,  

1 0 5 2 ,  1 () 5 6, 1 0 8 1 ,  1 0 8 4 ,  1 09 3 ,  

1 1 2 0,  1 1 2 i '  1 1 2 8 ,  1 1 3  5 ,  1 1 4 2 ,  

1 1 j 5 ,  1 2 0 I ,  1 2 0 5 ,  1 2 3 7 ,  1 2 5 8  

Scrvet-i Fünun Sahıame:i, 1 0 9 4  

Sevda, 1 0 0 1  

Sevdiıi, 5 5  1 
Sevda İhtikarı, 1 2 4 3 

Sevd:ı Sokağı Komedyası, 1 2 3 O 

Sevda Pe�inde, 1 0 6 2  

Sevcla·yı Sermedi, 1 0 6 1  

9 69 ,  

9 9 7 ,  

1 O l 6, 

1 0 2 3 ,  

1 0 3 5 ,  

1 04 8 ,  

1 09 4 ,  

1 1 6 3 ,  

1 08 6 ,  

1 1 1 0 , 

1 1 4 6,  

1 1 9 1 ,  

9 3 9,  

9 7 8, 

1 0 0 0 ,  

1 o 1 7 , 

1 0 2 4 ,  

1 0 3 6, 

1 0 5 0 ,  

1 1 0 8, 

1 1 6 7 ,  

Sevengil Refik Ahmed, 8 4 6 ,  8 4 7 ,  9 68,  1 0 0 3 ,  

1 0 0 6  

Seven N e  Yapmaz, 1 2 3 7 

Sevgim Ve lzclırabım , 1 2 3 

s,,,vgili Yurdum İçin, 1 1 3 3  

Scvig Raşid Rıza, 1 1 9  5 

Sevin, Nureddin, 1 3 6,  8 4 6 ,  1 2 6 4  

Scvr  Muahedesi, 1 0 4 9 ,  1 0 9 2 ,  1 1 4 7 , 1 1 5 4 

Sevük İsmail Habib, 1 2 6 4 ,  1 2 65 

Seviye Tatib, 1 2 2 7 , 1 2 3 0  

Seyahat Jurnali, 9 9 8  

Seyahatname, 6 9 1 ,  7 3 6  

Scydi Ali Reis, 6 1 8, 6 1 9, 6 2 2 ,  6 8 8 ,  7 0 3 

Seyfi Çelebi 
Seydizade Mehnı<'d Paşa ( Kaptan-ı Derya ) 
Seyfullah Bey ( Mabeyinci ) : 9 1 6  

Seyfü's Sariıyi, 3 5 9, 4 5 6  

Seyhan, 1 2 6 0  

Seyhun Nehri, 2 2 1 

S,,yyahi. 65 1 ,  7 0 9 ,  7 1  O 

Seyyareler, 9 9 8  

Seyyid Baaal Dest anı ,  J U 1 
Seyyid Em r<'. 6 1 8 

Seyyid Hacı İbrahiı ı ı ,  J O  � 
Seyyid Mahmud !--layı iıni, 3 (1 -t 
Seyyid Mehmed Hal:;rn Ef .. ndi, 7 8 7  
Seyyi·1 Muhammed, 7 0 0 ,  7 4 2  

Seyyid Nes:rni, 1 6 6 ,  2 0 3 ,  3 7 0, <)j )  
Seyyid Şerif H.z. 6 1 4  

Seyyid Vehbi, 6 1 8, 6 7 J ,  tı 7 fı , 7 .l?, 7 Ü ,  7 4 'l ,  7 5 0,  

7 5 3, 7 5 5 , 7 6 3 ,  7 8 1 ,  7 5� .  7 8 .l , 802,  8 3 4 ,  9 0 1 ,  

1 00 2  

Seyyie-i Tesamuh, 1 00 1 ,  1 O 1  5 

Seza, 1 0 3 0, 1 03 7  

Sezai ( Şeyh ) ,  7 9 6  

Sezai (Sami paşazade) ,  8 5 0, 9 1 5 , 9 3 0, 9 4 7 ,  9 4 8 ,  

9 5 0, 9 5 1 ,  9 5 2, 9 5 3 ,  1 000,  1 00 1 ,  1 0 0 9 ,  1 0 1 0, 
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1 0 1 2 , 1 0 1 4, 1 02 1 , 1 02 6 ,  1 0 8 1 ,  1 08 6, 1 1 2 8 ,  

1 1 7 0 

Sezar :  1 1 1 2 

Sığı r Şöleni, 4 3  

Sıhhat Ü Maraz, 5 4 9  

Sıhhatname, 7 8 5  

Sııdu (Sınd) 2 0  

Sı raservilcr, 9 4  6 

Sırat-ı Miistakiın (mec.) , 1 1 5 2 ,  1 1 5 7 , 1 1 6 0  

Sırçalı l\led rese, 1 0 5 

Sı rbist an, 8 1 2  

Sırri, 9 9 0  
Sıtkı Bey ( l\ l i ralay ) :  9 0 5  

Sihir ( Sihi rya) , 1 2 , 6 4 2 ,  8 9 3 ,  I 0 7 ıl 
Sida, 7 6 6  
Sigfried, 6 

Sigetvar, 6 0 9  

Sihaın·ı Kaza, 6 5 4 ,  6 6 0, 6 6 1 

Si irid, 7 9 6 ,  1 1 8 0 

Si lfıhdar Fındıklılı Mehmed A:�a. 7 j 7, 7 K 6  
5ilahdar İbrahim Ağa, 7 7 9  

S ilhadar l\1ehmed :\i(a, 6 8 2 ,  7 8 4  

S;J."ı.hdar Mustafa, 609 

Sil�hdar Tarihi, 7 8 4 ,  7 8 6  

S ilahdarzade Mehmed Emin : 7 8 9  

Silistre : 7 5 1 ,  7 8 1 ,  8 1 2 , 8 4 4 , 8 5 0, 8 8 4 ,  9 0 5  

Silistre (vatan yahud Silistre) , 8 8 5 ,  8 9 2 ,  8 9 3  

Silistre Destanı: 7 2 3 ,  8 5 0  

Silistre Muhasarası: 8 8 6 ,  8 8 7 ,  9 1 2  

Silistre Savaşı : 8 4 9 ,  8 5 1 ,  9 1 2  

S ilivri : 6 1 6 

Silvio Pellico : 9 1  1 ,  9 2 4  

Simarüll Esmar: 7 4 9 

Simav : 1 0 7 2  

Simavi Sedad : 9 9 3 ,  1 2 1 0, 1 2 1 1 , 1 2 6 4  

Sinan ( Mimar) , 5 5 8, 5 60,  5 7 1 .  6 2 1 ,  6 4 2 ,  6 4 9  

S inan Paşa : 1 7 9 ,  3 0 4 ,  4 1 4 , 4 4 2 ,  4 8 9 ,  5 7 0, 5 94 ,  

5 7 9, 6 0 4, 6 1 9, 8 9 9 ,  9 1  ı .  9 2 4 ,  9 7 1 

Sina-yı Emel : 1 0 9 4  

Sina ya::. ı8 ı:  1 3 6 

Si-name: 4 7 0  

S ind : 2 1  li 
Sindbadname: 1 'J b 
Sinanoğl u :  4 8 6  

Sinekli Bakkal :  1 2 2 11 ,  1 0 3 0 

Sinob ( p ) : 6 1 9 , 7 1 9 , 8 5 3 ,  9 0 7 ,  9 3 6 ,  1 2 0 6  

Sipahi : 5 7 9, 5 8 0 ,  608,  6 8 8 ,  7 0 3 , 7 0 5  

S ;pahi Ahmed : 6 0 9  

S ipahizi.de Molla Kasım : 6 09 
Sirac: 9 7 0, 1 0 0 7  

Siracü'l Kulub: 4 S 5 

Siridrrya : 6 4 2  
Siretü'n Nebi ( ıııevlid ) ı ı ı .rnwıııcsi :  1 b ) ,  ..l b t! ,  ·1 1 9 ,  

4 8 6, 5 ı; 1 

Si ruz : 9 5 4  

Sisli Geceler: 1 !. !. » 
S i,pylııı • :  
S tal in : 1 2 5 !.  

Sitayiş-i Hazret- i  P.ul i ; .ı l ı ı :  l ı ı !.  j 
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Sivas : 6 1 6, 689, 7 5 8, 8 1 9, 834, M I ,  853 ,  982, 
997,  1 1 93 ,  1 2 1 8, 1 2 42  

Sivastapol :  799  
Sivere'k : 9 5 6  
Sivrih,isar: 5 74 ,  7 0 2  
Siyahi: 7 0 4  
Siyah inciler: 1 05 8  
Siyah Kitab: 1 04 9  
Siyah Pelerinli Adam: 1 2 5 6 
Siyakat: 1 3 9, 682 
Siyasetname: 1 3 3 
Siyasetname : 6 8 1 , 7 O O 
Siyasi Hikayeler: 1 1 96  , l 1 9 7 
Siyasi ve edebi portreler: 1 78, 685 ,  93 1 ,  93 6, 1 04 0, 

1 1 1 3 
Siyavuf 1 4  
Siyavuş: 968 
Siyavuşgil Sabri Esad:  733 ,  7 3 6, 9 4 7, 1 2 5 7  1 2 64 
Siyavuş Paşa : 609 
Siyer :  4 7 9, 60 1 ,  673 ,  6 8 1 
Siyer-i Halebi: 1 1 3 
Siyer-i Nebevi: 1 1 3 
Siyer-i Nebi: 5 7 3 
Siyer-i Veysi: 68 1 
Siyre: 3 68 
Siyretü'l Emin: 1 1 3 
Siretü'n Nebi: 1 1 3  
Smyrn'enn (izmirli gazete) : 8 2 5  
Societe Asiatique : J .0 7 9  
Sôfi: 1 1 6 
Sofu : 7 2 9, 7 3 0  
Sofya : 880, 89 1 ,  9 0 0 ,  905 ,  9 6 4 ,  1 072  
Soğanlı : 702  
Soğudluiar:  1 3 5 
Soğukçeşme: 1 08 0  
Sohbetü'I Ebkar: 674,  6 7 5  
Sohbetü'I Ebrad: 6 7 4 
Sok.ullu Mehmed Paşa:  5 70 ,  584 ,  5 ') 6, 599, 609,  

62 1 ,  64 1 ,  693 ,  8 5 0  
Solakzade : 6 9 6  
Solakzade Mehme-d Hemedani Çelebi : 697 
Solakzade Tarihi: 697 
Solbeğler :  4102 
Solgun Demet: 1 05 0, 1 05 4  
Solgun Yadigarlar: 1 0'20 
Solmuş Çiçekler: 1 22 2  
Solok Cevdet Kudret : 7 3 6, 9 7 0 ,  1 264 
Son Asır Osmanlı Şairleri: 87 1 
Son Asır Türk Şairleri: 7 95, 822 ,  824 ,  8 3 2  836 ,  

8 3 8, 839, 840,  842 ,  8 7 1 ,  874 ,  8 7 8, 956 ,  963 ,  
994 ,  1 000, 1 006,  1 o 1 7  

Sonbahar: 1 2  3 6 
Son Emel: 1 05 6  
Son Eseri: 1 22 7, 1 23 0  
Son Halife Abdülmecid Efendi: 929 
Son Hattatlar: 1 42 
Son Havadis (Gazete) 1 20 5  
Sonnet: 1 85 ,  2 1 5 , 7 2 3 ,  1 0 1 8, 1 0 1 9, 1 03 9, 1 04 1 ,  

1 04 7, 1 1 0 7  

s 

Son Pişmanlık: 886, 908 
Son Sadrazamlar: 1 24 5  
Son Sığınak: 1 2 1 4  
Sonsuz Gecelerin Ötesinde: 1 1  3 6 
Sonsuzluk Kervanı: 1 2 5 6  
Sonsuz Panayır: 1 2 29 ,  1 23 0  
Sonuncu Kadeh: 1 2 08  
Son Vazife: 1 2 7 1  
Son Yıldız: 1 05 6  
Sophokles : 3 ,  4 8 5 ,  1 1 83  
Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti : 9 1 4, 1 090 
Sovyet ilimler Alkademisi : 64 6 
Sönen ltık: 1 23 6 
Sönen Kandiller 
Sönmüş Yıldızlar: 1 2 1 4  
Söylemezoğulu Mehmed Fenni Efen,di : 9 5 4  
Sözde Kızlar: 1 2 4 2  
Stendhal : 1 O 5 2 
Step hane Malerme:  1 1  7 5 
St. Louis : 1 08 7  
Stoekholm : 9 6 5  
Stockholm Kongresi : 965 
Su Mükerrem Kamil : 1 2 32 ,  1 2 3 5 ,  1 2 36  
Su: 1 2'23 
Suad : 1 05 5  
Suad Baydur :  4 1 3  
Suad Derviş : 1 22 5  
Suad Hanım (A. Hiikmet"in karısı) 1 080 
Suad Sal>k : 1 1 3 1  
Subhi {Suph·i)  785 ,  787  
Subhi (suphi) paşa : 8 1 5 , 974 ,  1 1 28  
Subhi Tarihi: 787  
Subhizaıde f.,yzullah:  784  
Suda Halkalar: 1 8 I ,  1 2 1 8, 1 2 1 9 
Sudan : 689 
Suhan (Hüsnü Aşk ) : 746  
S i'l-i  istimal: 992  
Suku'I Uka;: : 1 28 ,  1 8 7, 984  
Sulara Dal.an Gözler: 1 1 3 6 
Sulara Giren Köprü: 1 1 3 6  
Sular Kararırken 
Sulhiyye: 7 5 0  
Sully Pmdhomme : 99 1 ,  1 034 ,  1 03 7 ,  1 04 5  
Sultan Abdülaziz Han: 870,  8 7 6  
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Sultan Abdülaziz'e Dair Bir Müsahebe: 1 1 97  
Sultanahmed Cami i :  600 ,  644, 649 ,  6 5 0, 702 ,  842  
Sultanahmed Çeşmesi : 7 4 7, 7 5 0  
Sul1tanahmed Meydanı : 5 5 8, 7 4 0  
Sultanahmed Mitingi : 1 2 2 6  
Sultan Mahmud Türbesi : 6 2 6 ,  <1 8 4  
Sultaniye: 1 03 8  
Sultansarayı : 8 1 5 
Sultanü'ş Şııera: 3 4 0, 463 ,  582 ,  583 ,  5 8 4  
Sultan Veled : 1 63 ,  2 93 ,  3 1 1 , 4 8 2 ,  7 3 4, 1 080, 1 25 9  
Sultan Yakub : 4 1 7, 4 3 5  
Saltanzad:;, Mehmed Paşa: 663 
Suner (Nermin Pekin ) : 969, 1 1 04 ,  1 1 60, 1 2 6 7  
Sungu Ihsan : 740, 889, 1 007 ,  1 009 
Sungur Tiğin : 28 
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Sunkar: 1 8  
Sun'ullah Efendi (Şeyhülislam) : 584,  585  
Sure-i Yusuf :  1 1 4 
Sur-ı Pür-surur-ı Hümayun: 1 00 3  

Surname: 670 ,  6 7 2  
Surname: 6 7 7, 7 1 5 , 7 6 8 ,  1 002 
Suriye : 9 7, 1 3 5,  3 4 9, 5 62, 5 64, 69 1 , 689, 8 1 9, 8 7 1 ,  

888, 9 5 8, 9 6 3 ,  1 oôo. 1 1 7 2 ,  1 2 4 0  
Suriye Mektuplan: 1 040 
Sururi (Sileli) , 85 1 
Surlıri: 1 4 8, 7 2 3 ,  7 3 7, 7 4 9, 7 5 2, 7 5 3 ,  7 7 2 ,  789,  

8 5 0, 8 5 1 
Suriiri Divanı: 7 5 2  
Sururi Mecmuası: 7 5 2  
S u  Sinekleri: 1 2 4 3  
Suvar: 2 1 7  
Suz-ı Dilara (beste adı) 7 4 9 
Suzname: 5 0 2  
Süheyl Feridun : 1 1 O 7 
Süheyl Ü Nevbahar: 1 62 ,  383  
Süleyman Ağa : 7 9 1 ,  1 2 3 2  
Süleyman Beğ :  6 0 5  
SüJ.eyman Ç<eleibi :  1 63 ,  3 7 0, 4 1 4', 4 7 9, 48 1 ,  6 0 2  
Süleyman Çelebi Mevlid Ve Mehezleri: 4 8 7  
Süleyman (iEdirne Şeyhi Neşati) 6 6 6  
Süleyman 1 .  (Sultan ) ,  (Kanuni Muhteşem Süley

man) : 2 1 2, 5 1 6, 5 2 9, 5 3 2 ,  5 4 6, 549, 5 5 1 ,  
5 5 8 ,  559 ,  5 6 0, 5 6 1 ,  5 64, 565 ,  5 6 6, 5 6 7, 5 68, 
5 69, 5 7 0, 5 7 3, 5 7 4,  5 7 7, 5 7 9, 584, 5 8 8, 5 90, 
592,  594,  595 ,  5 9 7 ,  5 9 9, 602,  606, 6 0 7, 608, 
609, 6 1  o. 6 1 1 ,  6 1 4. 6 1 5, 6 1 6, 6 1 8, 6 1 9, 623 ,  
645,  6 5 1 ,  6 5 9, 6 7 8, 693,  696 ,  697 ,  7 99, 807 ,  
9 1 2 , 9 1 3 , 946,  1 004, 1 1 06, 1 1 34 ,  1 1 69, 1 2 3 2, 
1 2 60 

Süleyman il . : 6 7 9  
Süleyman 1 1 1. : 7 8 6 
Süleyman (Peygamlber) 3 4 2 ,  6 7 8  
Sıüleyman (Serdar Süleyman Paşa) 5 79,  5 8 0  
Süleyman (Molla) 5 3 0  
Süleyman Hüsnü Paşa : 888, 1 06 6  
Süleymanname: 4 7 5 ,  5 03,  5 66, 696 
Suluca Kua'höyük :  2 94 
Süleymaniye Camii : 5 5 7, 5 69, 582,  588,  594, 690, 
Süleymaniye Kışlası : 7 4 8  
Süleymaniye Kütüibhanesi : 6 9 2 ,  7 7 7  
Süleymaniye Medresesi : 5 84, 668, 785 ,  8 2 0; 8 2 1 
Süliıs (yazı çeşid!) : 1 3 9, 5 3 8  
Süleyman<İye ıRuznamecisi : 7 4 9 
Sükymaniye (Semt) 1 2 3 5  
Süleymaniye Camii: 1 042 
Süleymaniye Camii ve imareti: 5 6 1 
Süleymaniye inşaat ve Kuyud Defteri: 5 6 1  
Süıeyman Nazif: 5 2 9, 5 5 5, 66 1 ,  8 7 4, 8 7 5 , 8 7 8, 929, 

930, 93 2,  9 4 7 ,  953 ,  992,  1 0 1 1 ,  1 0 1 5, 1 0 1 6, 
1 02 0, 1 024 ,  1 033,  1 040, 1 044, 1 04 5 ,  1 1 7 9, 
1 1 95 ,  1 2 1 6, 1 24 7  

Süleyman Nesib : 1 0 1 1 ,  1 0 1 5, 1 0 1 6, 1 0 1 9, 1 04 7 ,  
1 048 

Süleyman ( Hüsnü) Paşa: 8 5 8, 8 8 1 ,  888,  8 9 1 ,  894,  
899, 9 1 2, 9 2 4, 969, 1 006, 1 00 7 ,  1 008, 1 0 1 0, 
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1 04 7 ,  1 06 7, 1 0 70, 1 0 7 1 ,  1 0 72 ,  1 0 7 7, 1 099, 
i l  O l  

Süleyman Pata Muhakemesi: 1 O 7 2 
Süleyman Sa<li:  1 1 72 (Yahya Kemal) 
Süleyman Şah : 498, 96 1 
Süleyman Şah bin 'Kutulmuş : 2 8 7, 5 1 0  
Süleyman (Şeyh) : 3 8 1 
Süleyman (Vezir) : 909 
Süllemü'l Vusul: 683,  688 
Sümer Faruk : 4 1 3  
Sümmani: 8 5 1 
Sümru : 9 3 1 ,  9413 
Sünbüle: 984,  986, 98 7 ,  988 
Sünlbuli Derıgahı : 663  
Sünbülzade Vehbi : 7 1 8, 7 2 0, 7 3 7, 7 5 2 ,  7 5 3 ,  7 8 1 ,  

790, 1 04 1  
Sünbülzade Vehbi: 7 8 1 ,  783 
Sündüs: 4 8 3  
Sünnet: 1 09 
Sünuhat: 9 9 7  
Sünni: 2 1 6, 5 2 9, 550 ,  5 5 5, 5 68, 6 0 7 ,  6 4 3 ,  6 5 3 ,  

6 6 9 ,  702 ,  7 2 9, 7 4 3 ,  7 5 0, 9 0 9  
Sürgün: 1 2 0 7  
Sürtük: 1 2 4 3  
SüMJani - Arami Yazısı: 1 3 6 
Süryaniler :  1 03 
Süreyya ( roman Kahramanı) 1 05 5  
Süs (mec.) 1 05 5  
Sütlüce : 7 5 7 
Süveyş : 8 2 0  
Syllabiqııe (vezin) : 5 1  
Syt'htos : 1 5 2 
Syposium: 9 9 7 6  

ş 

Şadanın Gevezelikleri: 1 05 4  
Şadıpıt Beğler:  4 0 2  
Şadi Efendi (Roman Kah.)  1 0 62 
Şfak (mec.) 1 O 1 5  
Şdfi' (Mezhep): i l , 1 1 6 
Şah (Yusuf Kamil Patanın eseri) : 999  
Şah Abbas : 5 5 6, 7 0 6, 729  
Şah Abbas i l .  : 643, 648  
Şah Abbas Dağlı: 7 2 9  
Şahabeddin Şahin Paşa:  4 44 
Şahalbeddin Aıhmed : 2 5 7, 5 9 6  
Şahabeddin Süleyman : 908,  1 094 ,  1 095 ,  1 096 
Şah beyti: 5 6 8  
Şah ·Cihan : 5 1 8, 6 4 2 ,  6 4 3  
Şah-ı Merdan (Hazret-i Ali) : 5 2 4, 7 9 6  
Şahi:  5 8 9  
Şahide :  7 9 5  
Şahidi' : 7 3  
Şahidü'I ikbal: 8 2 8  
Şahin Ağa : 7 8 6  
Şahin Giray : 7 8 1 
Şahinoğlu : 7 1  O, 7 1 1 
Şah İsmail (Safavi) : 1 40, 5 1 5 , 5 2 9, 5 48, 5 64,  556 ,  

5 6 6, 608,  1 1 06 
Şah Kutlu Beğ :  5 5 6  
ıŞaıhlar �öyü: 8 5 4  
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Şahrahman : 4 7 9  
Şahruh : 4 1 5, 4 2 0  
Şah Safi : 643, 648  
Şah Sanem : 7 3 1 
Şah Sultan : 607 
Şah Tahma,.b : 5 5 6, 5 6 1 ,  5 7 0  
Şah u Derviş: 699 
Şah ü Geda: 600 
Şair (mec.) : 1 1 3 7, l 1 4ı2, 1 2 1 6  
şair Evlenmesi: 860, 862,  864,  867, 925 ,  ] 003,  

1 004 
Şairin Duası: 1 1 4 2  
Şairliğin Hazin Bir Neticesi: 923 
Şair - Muharir - Edib: 1 064 
Şaimame: 708,  7 2 0  
Şair Tabibler: ! 04 1 
Şakaname: 690 
Şakir Ağa : 1 2 1  O 
Şa.lkir : 785 .  7 8 7  
Ş am :  1 7, 20,  5 66, 5 7 7 ,  5 7 9, 5 8 0 ,  5 9 9 ,  6 1 1 ,  644, 

66 1 ,  665,  668, 6 69, 689, 698, 7 1 8, 7 6 6, 783, 
788, 799, 8 1 9, 1 0 1 5, 1 040, 1 079  

Şaman : (dini, Devri) : 1 3, 3 1 ,  42 ,  4 1 0  
Şam Atabekleri :  22 1 
Şami: 690 
Şam Selcu•kluları : 22 1 
Şanizade :  82 1 
Şanizade Ataullah !Efend i :  820  

Şanizade Sadık Efendi : 820  
Şanizade Tarihi: 842 
Şapur !. : 1 03, 1 3 1  
Şark Edehiyat:  600, 1 O 1 2  

Şarkı: 1 7 7, 1 85 ,  203 ,  664,  7 1 7, 7 2 7, 7 4 6, 7 5 1 ,  
7 5 4, 7 5 7, 760, 7 62, 7 6 9, 7 72, 7 74, 783 ,  8 3 0, 
83 1 ,  838, 840, 872 ,  8 7 5, 889, 9 1 8, 920, 954,  
957 ,  960, 973,  987 ,  1 1 1 5, 1 1 88 

Şarkın Sultanları: 1 8 1 ,  1 2  1 8, 1 2 1 9  
Şarki Kuahisarı 9 5 4  
Şa...ki Türıkistan : 643  
Şark Meselesi: 894 ,  1 1 1  O 
Şark TürkJ.eri : 286 
Şa11k Tiyatrosu : 1 00 4  
Şarihü"l Menarzade Ahmed Efendi: 694, 698, 784, 

786 
Şarihü'I Menarzide Tarihi: 696 
Şat : 7 1 3  
Şatırzade Şöhret Bey : 1 06 1  
Şecere-i Ensab: 22, 235 ,  2 5 8  
Ş.cerc-i Terô.kime• 2 1 .  3 5 6.  400, 6 4 6  

Şecere-i Türk : 2 73 ,  2 75 ,  646, 6 4 7 ,  1 069 
Şefi' (bak. Mirza) : ] 089 
Şefika : 906 
Şefik Esad: 1 04 O 
Şe�kat : 8 4 3  
Şehbal (mec.) : 938, 1 22 7  
Şehadetname: 768  
Şehid Ali Paşa (Sadrazam) : 7 3 8, 739, 7 5 3 ,  7 6 1 ,  

762, 7 7 9, 785,  7 9 9  
Şehir Tiyatrosu : 94,3 
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Şehname: 7 ,  1 96, 53 5, 603,  673 ,  675 ,  935,  849 
944, 1 03 6  

Şehnam� : 6, 605,  6 7 5  
Şehnaz Divan (Beste) : 8 5 2  
Şehnaz Şarlcı (Beste) : 992 
Şehrayin Ve Sihr-i Beyan: 975 
Şehrengiz: 4 74, 600, 6 1 6, 667 ,  595 
Şehrengiz-i Bursa: 602 

Şehriyar: 908, 9 0 9  
Şehri - zade : 682 
Şehsuvar Paşa:  1 1 68 
Şehzadelbaşı : 923,  1 205, 1 2 34, 1 2 35  
ŞehzaJe Camii : 5 69 
Şehzade Cem (bak. Cem) : 709 
Şehzade Bayazıd (bak. Sultan Beyazıd) :  5 69, 5 7 0  
Şehzade Mahmud (bak. Mahmud Sultan) : 4 7 0  
Şehzade Mustafa Mersiyesi: 60 1 
Şekilvet-i Edebiye: 1 062 
Şekilyik-ı Numaniye: 5 7 7, 6 7 5  
Şek&yık Tercümesi: 380  
Şekayik Zeyli: 698 ,  603  
Şeiker Ahmed Bey : 8 1 6 
Şeker Osman: 1 1 42  
Şekib Bey: 1 1 69 
Şem"i : 1 0 6 1  
Şemse: 5 6 3  
Şemseddin Ahmed Bey : 6 0 5  
Şemseddin Bey : 88 1 ,  89 1 ,  
Şemseddin lltutmuş :  22 7 
Şemseddin Sami:  50,  822, 858, 908, 963,  964, 972 ,  

988,  1 000, 1 005,  1 006, 1 007,  1 o 1  o .  1 066, 
1 067,  1 0 741, 1 076, 1 0 77,  1 0 78, 1 079, 1 085, 
1 099, 1 1 02 

Şemseddin Sami: 1 009 
Şemseddin Sami Hayab Ve Eserleri: 1 07 7  
Şemsiyye ( Mesnevi) : 488 
Şemsiye Hırsızı: 1 2 1 4  
Şems Türbesi :  7 7 0  
Şem ü Pen"ane: 5 7 3 
Şen Yazı1ar: 1 2  3 8 
Şerrare: 92 1 ,  98 1 ,  9 8 7, 989, 1 1 7 5 
Şerafeddin Yezdi : 64 7 
Şeref Bey : 1 009 
Şeref Hanım : 840, 84 1 
Şeref Hatun : 292 
Şerefü'I İnsan: 602 
Şerh-i Belagat: 9 7 4 
Şerh-i Cezire-i Mesnevi: 7 7 8 
Şerh-i Nutk-ı YunuA F'.m...,: 703 
s .. ..  ı.-i Müıkülat·ı Urfi: 6 6 7  
Şerife : 848  
Şerife Hanife Hatun : 7 9 6  
Şermi : 8 0 1  
Şermin: 1 029, 1 03 7, 1 03 9  
Şevahidü'n • Nübüvve: 60 1 
Şevk - efzu (Musiki makamı) : 749  
Şevk - engİz (mesnevi) 783  
Şevket : 65 1 ,  745 ,  926  
Şevket (bak. Mirza) : 926 
Şevket-i ıBuhari: 772  
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Şevki Mustafa Efendi : 7 7 2  
Şeyban : 642 ,  645 ,  6 4 6  
Şeybani Han : 2 78, 4. 1 5 , 5 1 6, 564  
Şeybaniler :  3 4 8, 5 6 1  
Şeybaniname: 5 1 7 
Şeyh: 1 1 7 
Şeyh Galib ( Gallb Dede) : 1 4 8, 1 7 3 ,  1 9 7 ,  2 1 1 , 555 ,  

582,  668, 6 7 7, 7 00, 702 ,  7 3 7, 7 4 6, 7 4 9,  7 5 3 ,  
7 7 0, 7 72 ,  7 73 ,  7 74 ,  7 75 ,  7 7 6, 7 7 7, 7 78, 7 7 9, 
789, 7 9 5 ,  8 3 4 ,  856 ,  8 3 5 ,  900, 9 3 0, 934 ,  936 ,  
94 1 ,  9 7 1 ,  973 ,  9 7 8, 99 1 ,  992,  999,  1 08 1 ,  
1 1 63 ,  1 2 59 

Şeyh Galibin San'atı Ve Şiiri: 7 7 8  
Şeyh Galib Divanı: 7 4 6, 7 7 1 ,  7 7 4, 7 7 7  
Şeyhi : 1 1 0, 1 6 5 ,  1 9 7 ,  4 1 4 ,  4 5 6, 504, 5 4 5 ,  5 5 1 ,  6 1 6, 

66 1 ,  7 3  I ,  7 5 1 ,  7 8 8, 8 5 6, 999 
Şeyhi Tezkiresi: 7 3 7 
Şeyhoğlu Mustafa : 3 8 3  
Şeyh Sadi : 1 040 
Şeyh Şibli : 1 1 60  
Şeyhü'l Ekber :  3 1 1  
Şeyhü'lislam ( !ık) : 584 ,  594 ,  6 1  O, 696, 698,  699, 

7 6 3,  8 1 5 , 838, 843 
Şeytan Diyorki: 1 0 98 
Şeyyad Hamza : 1 5 9,  3 2 0,  990 
Şeyyad Hamzanın Bez Manzumesi: 3 2 1 
Şık: 1 0 6 1  
Şıpka : 88 1 
Şıpka Boğazı : 1 0 7 0  
Şıpsevdi: 1 0 6 1 ,  1 0 6 2  
Şifahi Edebiyat : 1 O, 2 6 4  
Sihabeddin Hiyabani ( Şeyh) 42 1 
Şiirler, Şii, Şiilik : 48 1 ,  629,  53 1 ,  5 3 2, 548 ,  5 5 0, 

564,  5 68, 605 ,  643 ,  647 ,  6 5 3 ,  729,  909 
Şii - Ratimi : 1 0 4 
Şii - lsmaililer :  1 03 
Şii Kızılbaşlar :  5 2 2  
Şiir Demeti: 1 0 4  7 
Şi'r-i Kamer: 1 1 6 5 ,  1 1 6  7 
Şiirler (Orhan Seyfi) : 1 1 3 9 
Şiirler (A. H. Tanpınar) : 1 2 53 
Şiir Tahlilleri: 838,  933,  1 2 54 
Şiir ve Edebiyat Sohbetleri: 1 2 7 3  
Şiir ve inşa Makalesi: 8 7 2 ,  8 7 4 ,  8 7 6, 8 7 8  
Şikayetname: 1 7 9, 5 4 6, 5 4 9, 5 5 0, 998 
Şikari : 3 4 5  
Sile Yollan: 1 2 2 3 
Şimali Afrika : 1 7, 1 3 5 
Sinasi : 681\. 6 8 7 .  8 2 4 ,  8 2 5 ,  8 .ı 6 ,  rı. 2 7 , 8 3 7 ,  843 ,  

8 5 7 ,  858 ,  859 ,  8 6 0, 8 6 1 ,  862,  8 6 3 ,  864,  86,,  
9 7 3 ,  9 7 4 ,  975,  995 ,  996,  1 003 ,  1 004,  1 00 7 ,  
1 009, 1 0 1 0, 1 0 1 2, 1 0 1 4, 1 0 1 7 , 1 0 64, 1 08 9  
866,  8<;8, 88 1 .  883 ,  8 9 0 ,  9 1 ,  892 ,  893 ,  8 9 4 ,  
8%, 9 0 0 ,  9 1 5 , 925 ,  95 1 .  9 5 4 ,  9 7 0, 9 7 1 ' 972 ,  

Şinasi Divanı: 8 6 8  
Şinasi-i Kadim : 664  
Şinasi Mehmed Ağa : 8 6 4  
Şinsi-ziya Paşa - Namık Kemal Mektebi : 859 ,  9 1 5  
Şir (Tiyatro Eseri) : 9 5 O 

Şir Ali Han Merlresesi : 7 44 
Şirazlı Hafız (Hafız Şirazi) 
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Şirazlı Sa'di (Sa'di-i Şiraz) : 1 94 ,  3 6 2 ,  1 1 5 8  
Şirazlı Urfi ( bak. Urfi-i Şirazi) , 4 8 5 ,  65 1 ,  668 
Şir Gaazi Han :  642,  737,  742,  828  
Şirin : 6 7 9 ,  705 ,  7 0 9  
Şirvan : 5 8 0, 7 38,  829  
,Şirvanizade Haikkı Bey : 880 ,  885 
Şirvanizade Rü,dü Paşa : 8 8 1 
Şirvanşah : 2 2 4  
Şişl i :  9 1 7, 9 9 1 
Şolgu Burcu : 1 1 06 
Şöhret ( Roman Kehramanı )  1 0 62 
Şölen: 2 8, 4 5  
Şöyle böyle: 988  
Şu (Destan) : 1 1 , 1 5 , 2 2  
Şumnu : 8 5 9, 905 
Şura-yı Devlet : 8 8 7 ,  9 7 1 ,  992 
Şura-yı Ümmet (gazete) : 8 7 7, 948,  1 1 2 8  
Şükuhi Efendi : 9 2 5  
Şükrullah : 5 1 2 , 3 9 5  

T 

Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat: 963 ,  1 000, 1 0 7 7  
Tabakat : 1 1 4, 6 1 4  
Tabakatü'I Memalik fi Derecatü'I Mcsnlik: 606 
Tabakatü'I Ümem: 248 
Tabakatü's S\ıfiyye 
Tabgaç Buğra Karahan : 2 1 9, 23 l 
Tabhane-i Amire : 603,  843  
Tabib-i Aşk: 1 00 6  
Tabsıra: 8 3 6, 8 3 7  
Tac Beyti: 1 89 
Taceddin İbrahim: 3 8 7  
Tacite : 1 1 83  
Tacikler ' ( İ ranlılar) 1 4  
Tacizaıde Cafer Çelebi : 4 1 9, 448, 4 7 5 ,  7 4 5  
Tacü'I Edeb: 4 9 6, 6 1 3  
Tacü't Tevarih: 5 7 7, 605 6 1 0, 6 1 1 ,  6 1 3 , 696, 697  
Tac Mahal : 642,  643 
Tağ : 20 
Tahassürname: 84 1 
Tahir :  660 
T·a-hir Bey (Bursalı) :  1 0 7 8  
Tahir: 1 2 3 4  
Tahir Efendi ( M .  Akif' i n  Babası) 1 1 5 2  
Tahir İle Zühre (Hikayesi) :  7 3 1 ,  942 ,  999 
Tahire Hanım : 906 
Tahir Ömer Bey : 783  
Tahir v .. Jıi<l Tebri:ı:i ( bak. Mirza) : 648 
Tahkiye San'atı: 459  
Tahkik Ve tevfik (Siyasi Rapor) : 7 6 8  
Tahlilat-ı Edebiyye: 1 0 0 1  
Tahmid: 3 4 3 ,  4 6 7, 8 6 7  
Tahmis: 2 09, 5 4 5 ,  5 7 7, 5 7 8,  5 7 9, 5 9 6 ,  603,  6 1 6, 

663 ,  664,  667 ,  6 7 2 ,  7 5 0 ,  762 ,  7 6 7, 7 6 7 ,  768, 
7 7 2,  7 74 ,  7 9 4, 8 5 2, 8 7 5 ,  8 7 6, 9 7 6, 9 7 3 ,  98 1 ,  
983 ,  984� 989, 1 020,  1 02 5, 1 02 9, 1 1 88 

Tahran : 9 2 6, 9 5 6, 1 0 67 ,  1 2 3 8  
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Tahrib-i Harabat: 5 5 ,  6 6 1 ,  7 5 2 ,  7 6 3 ,  8 7 6, 886,  892 ,  
897 ,  899,  9 1 0, 9 7 1 ,  9 7 7  

Tahrir-i istiklal: 1 008 (Makaleler kitabı) 
Tahta!kale :  5 5 8, 6 1 5 , 8 5 4  
Tahsin Efendi :  9 2 6 ,  9 9 4  
Tahsin Nahid : 1 0 94,  1 0 95 
Taib Divanı: 7 5 5 
Tain: 9 5 9  
Tain V e  Asarı: 1 0 2 3  
Takdir-i Elhan: 920, 9 2 4 ,  98 1 ,  983 
Tak-ı Kisra : 484 
Takib: 876 ,  886, 9 1  O 
Takrir: 7 5 0  
Takrizat: 9 2 0, 9 2 4  
Takvim-i Ebuzziya: 9 7 1 
Tı>kvimhane-i Amire : 8 4 0  
Takvim-i Vekayi Ma�baası : 8 3 3  
Takvim·i Vekayi: (Gaz.) 8 0 9 ,  822,  825 ,  842,  8 4 3 ,  9 1 6, 

965  
Takvimü't T.,varih: 6 8 6, 7 4 0, 1 0 7 4  
Talak-ı Sel.ise: 1 2 41,1 
Talib : 699, 9 7 7  
Tilim-i Edebiyat: 9 1 6, 920, 92 1 ,  924,  96 1 ,  9 8 1 ,  

983,  984,  988,  1 009,  1 0 7 1  
Ta'lik: 5 62,  603  
T. Allon : 7 4 1  
Talu Ercümend Ekrem : 9 1 8, 9 1 9, 924,  1 2 4 4  
Tamat: 1 0 44 
Tambura Köyü : 853 
Tameşvarlı Gazi Aşık Hasan : 5 08, 64 1 ,  704 ,  7 1 3  
Tameşvar : 7 1 3 , 7 1 4  
Tan M. Turhan : 1 2 63 
Tanburi Cemil : 992 
Tangut:  2 0  
Tang-Tango: 1 2 4 2  
Tanıdıklarım: 1 2 0 7  
Tanin Gazetesi: 9 3 0, 95 1 , 1 02 7, 1 05 1 ,  1 0 5 6, 1 0 5 7, 

1 1 20,  1 2 2 7, 1 2 4 1  
Tanpınar Ahmed Hamdi : 7 9 5 ,  836, 1 1 3 1 ,  1 1 6 7 ,  

1 2 52 ,  1 2 53 ,  1 2 54 ,  1 2 5 5 ,  1 2 59, 1 2 62 ,  1 2 63 ,  
1 2 65 

Tanpınar'ın Şiir Dünyası: 1 2 5 3  
Tanrıdağı : 2 8  
Tanrıdağı: 1 1 4 5  
Tanrıdağı Ziyafeti: 1 2 1 4  
Tanrı Kayra Han : 1 2  
Tanrı Misafiri : 1 2 1 4  
Tanrının Aslanı (bak ; Hz. Ali) : 848 
Tanrıya Şikayet: 1 7 3 ,  1 2 0 7  
Tanrıöver l landullah S•_ıbhi : 1 09 1 ,  1 0 94, 1 095,  1 1 00,  

1 1 02,  1 1 2 8, 1 1 2 7 ,  1 1 6 3  
Tansel : Fevziye Abdullah: 5 5 5, 5 7 2,  7 02,  7 0 8,  7 1 1 ,  

7 1 2, 7 1 8, 7 6 5 ,  7 90,  8 3 3 ,  836 ,  8 3 9, 863 ,  864,  
8 7 7, 880, 88 ı .  883 ,  884,  885,  887 ,  888,  890,  
8 92, 897 ,  9 02 , 903 ,  907 ,  909,  9 1  O, 9 1 2, 9 1 3 , 
9 1 4, 924,  9 3 5 ,  936 ,  94 1 ,  942,  9 4 7 ,  949, 95 1 ,  
968, 9 7 1 ,  9 7 1 ,  9 7 2 ,  9 7 8, 9 7 9, 980,  98 1 ,  983 ,  
985 ,  986 ,  987 ,  996,  1 005 ,  1 00 7 ,  1 008, 1 0 5 3 ,  
1 083,  1 1 0 7 ,  1 1 1 9, 1 1 2 1 , 1 1 2 3, 1 1 2 6, 1 1 2 7 ,  

T 
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1 1 4 6, 1 1 4:7,  1 1 48,  1 1 50,  1 1 5 1 ,  1 1 5 3 ,  1 1 62 ,  
1 1 6 7 ,  1 2 3 2 ,  1 2 60 

Tansel Fevziye Abdullah Bibliografyası: 1 2 3 2  
Tanyu Hrkmet : 1 02 9  
Tanzir: 5 7 2,  5 8 2 ,  662,  667,  7 1 4, 7 4 3 ,  7 6 6  
Tanzimat Devri :  8 1 3 , 909 
Tanzimat Edebiyatı :  582 ,  7 7 8, 824 ,  832 ,  843,  858,  

86 1 ,  862 ,  863,  8 7 1 ,  883 ,  9 2 0, 940, 94  7' 948,  
952 ,  954 ,  955,  963,  9 7 0, 972,  98 1 ,  996,  1 000,  
1 00 1 ,  1 0 06,  1 00 7 ,  1 0 1 0, 1 0 1 5 , 1 0 5 9, 1 0 7 2 ,  
1 0 7 8  

Tanzimat Fermanı : 8 1 4 
Tanzimat İnkılabı : 8 1  O, 8 1 1 ,  9 1 9  
Tanzimat Romanı :  1 00 2  
Tanzimat Şiiri : 966,  997 ,  1 049 
Tanııimat Türkçülüğü : 1 066, 1 0 6 7  
Tanzimat Tiyatrosu: 1 003 
Taptuk Baba : 3 2 8  
Taptuk Emre :  3 2 6, 602 
Tarafe : 1 2·8, 1 82 
Tarancı OaMd Sıdkı :  1 2 42 ,  1 2 5 8  
Taraz : (şehir adı) 1 6  
Tarcan : Selim Sırrı : 1 2 3 8  
Tardiye: 1 7 1 , 2 1 1 , 7 7 2,  7 7 6, 8 3 5 ,  9 3 0, 94 1 
Tarhan : Abdülha'k Hamid : 1 84, 5 5 5 , 562 ,  567 ,  7 5 8, 

7 7 8, 8 1 5 , 8 2 1 ,  822 ,  83 1 ,  85 4ı, 858,  8 7 2, 890,  
892,  897 ,  902,  9 1 5 , 9 1 7 , 9 1 8, 9 1 9, 924,  925,  
9 2 6, 927,  928,  9 3 0, 93 1 ,  9 3 2 , 9 3 3 ,  934 ,  936 .  
9 3 7 ,  938,  939,  '>40 ,  94 1 ,  942 ,  943 ,  944,  946,  
947 ,  948, 9 5 0 ,  95 1 ,  952 ,  9 5 3 , 972,  9 7 3 ,  9 7 6, 
9 7 8 ,  979 ,  980,  98 1 ,  983 ,  984,  99 1 ,  992,  994, 
996, 997, 1 0 00, 1 0 04, 1 0 06, 1 0 0 7 ,  1 0 1 2 , 1 0 1 4, 
1 0 1 5 , 1 0 1 7, 1 024,  1 0 34,  1 0 3 6, 1 04 1 ,  1 04 5 ,  
1 04 6, 1 0 69, 1 0 8 1 ,  1 085 ,  1 089,  1 1 0 1 ,  1 1 0 7 ,  
1 1 3 5 , 1 1 4 7 ,  1 1 5 8, 1 1 6 3, 1 1 7 5, 1 2 0 1  

Tarık İbni Zeyyad : 942,  944 
Tarık: 92 7 ,  940, 942,  944,  1 O 1  O 
Tarih-i Es'ad Ef.: 8 4 2  
Tarih Boyunca İlim v e  Din: 1 2 65 
Tarih Düşfame (san'atı) :  1 4 6 ,  4 6 7  
Taı·ih E7eli Bir tekerrürdür: 1 1  0 7  
Tarih-i Alem: 1 008,  1 0 7 1  
Tarih-i AI-i Osman: 5 9 7 ,  605 
Tarih-i Askeri: 9 1 2  
Tarih-i Cevdet: 9 5 9  
Tarih-i Cihan-Güşay: 29 ,  2 2 9, 2 62 
Tarih-i Cihanşah: 7 5 2  
Tarihi Çehreler Etrafında: 1 2 6 3  
Tarih-i Devlct-i Aliyye (Osmaniye) 9 2 6 ,  1 009 
Tarih-i Ebü'I Fetih: 4 9 7  
Tarih-i Ebü'I Faruk: 1 008 
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye: 1 0 95 
Tarih-i Enbiya ve Hükema: 4 3 3  
Tarih-i Enger\ıs: 606  
Tarih-i Eş'ar-i Osmaniyye, 669 
Tarih-i Hind-i Garbi: 62 1 ,  7 40,  9 7 1 
Tirih-i Kadim: 1 026,  1 03 1 ,  1 0 32 ,  1 03 3 ,  1 0 39,  1 1 59  
Tarih-i Kostantaniyye: 68 7 
Tarih-i Liva: 9 2 5  
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Tarih-i'l Yunan ve'n Nasara: 687 
Tarih-i Mücevher: 1 49 
Tarih-i Mühmel: . 1 5 0 
Tarih-i Mülk-i Acem Vakfiyesi: 433  
Tarih-i Nevpeyda: 682  
Tarihin Yılan Hikayesi: 1 04 6  
Tarih-i Osmani Encümeni :  692, 1 07 9  
Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası: 498, 1 009, 

1 079  
Tarih-i Peçevi: 694 
Tarih-i Retid: 647 
Tarih-i - Tam: 1 49 
Tarih-i Tekvin: 8 2 2  
Tarih-i Timur Gürgan: 7 4 0  
Tarih-i Umumi: 1 008  
Tarih-i Yenidünya: 62 1 
Tarih Müsahebeleri: 9 5 9, 1 009, 1 1 98  
Tarih ve Muharrir: 1 064 
Tarlan Prof. Dr. Ali Nihad : 532 ,  5 50, 5 6 6, 5 74, 

604, 6 5 6, 6 5 7, 6 5 9, 660  
Tartuffe: 83 1 ,  87 1 ,  8 7 8, 1 006 
T'arzi : 648 
Tasavvuf 534, 5 4 0, 554, 6 0 1 ,  6 1 8, 647,  6 5 1 ,  

5 83,  1 1 1 0, 1 1 1 8, 1 23 4  
Tasavvuf Edebiyatı : 1 1 4, 2 1 4, 6 2 4 ,  7 9 6  

Tasvir (kasidenin tasvir kısmı) : 5 7 9  
Tasvir-i Aşk: 9 9 2  
Tasvir-i Efkar (Gaz. ) :  549, 647, 687, 688, 8 2 5, 

8 2 7, 86 1 ,  864,  88 1 ,  882,  893,  896,  8 9 7, 909, 
9 1 2, 9 1 9, 9 70, 9 7 2, 1 007,  1 1 3 7  

Taııvfr-i Efkar Matbaası : 865 ,  867  
Taşkasab : 947 ,  948 
Taşkend : 5 4 7, 5 5 4, 5 5 5 , 646, 742  
Taşköprülü-zade: 6 74, 675 ,  797  
Taşlama: 7 2 7 

Taşlıcalı Yahya Bey ( bak. Yahya Bey) : 1 9 7,  2 1 2, 
485, 5 50, .!i 5 8, 5 73,  5 98, 599, 6 7 5, 745  

Taş (dış) Oguz:  4 0 7  
Tat Parçası: 1 2 1 4 
Taştfr: 2 09, 673 ,  7 5 1 ,  762,  763, 1 1 88  
Tatar: 5 95, 706, 7 1 7, 78 1 ,  783 ,  894 ,  9 0 7, 1 1 1 6 
Tatarcık: 1 22 9, 1 23 0  
Taıtavla : 622  

Tatavlalı Mahremi: 622,  742, 1 066  
Tat'lar: 2 1 9  
Tatlı Emeller Acı Hakikatler: 1 008 
Tatlı Sert: 2 1 9 
Tavaif-i Müluk : 960  
Tavil (vezin bah.) : 1 5 6 
Tavuıkpazarı: 844, 8 5 4, 1 23 5  
Tavus (Mec.) 1 2 1 6  
Tayflar Geçidi: 938, 939, 945 
T azarruat: 9 7 1 
Tazarruname: 1 79, 4 5 4, 49 1 ,  3 04 
Tazmın: 7 62, 7 4 8, 765 ,  1 1 88 
Teali-i Nisvan Cemiyeti : 1 22 6  
Teberdar (Baltacı Mehmed Paşa) : 67 1 
Tebriz: 5 3 2, 5 4 7, 5 54, 5 55 ,  648, 7 3 1 ,  738, 742  

T 

T e'brizli �emali: 5 5 6 
Tecahülü .A.rif: 1 92 
Tecelli yahud Teselli: 9 3 7  

İNDEKS 

Tecer Ahmed Kudsi: 7 1 5 , 7 1 8, 7 3 6, 1 1 5 0, 1 2 1 3 , 
1 25 7, 1 2 63,  1 2 64 

7 0 7  
Tetkik-i Ecsam: 993  
Teehiil Yahud ilk Gözağrısı: 1 005  
Te/'ile: 5 1 , 1 52,  1 7 7  
Tefekkür (eser adı) 92 1 
Teferrüçname: 5 02 
Tefsir Mukaddimesi: 4 5 5  
Tefsir Tercümesi: 4,55 
Tegazzül: 1 29, 1 87,  6 5 7, 6 5 8, 762 ,  8 3 8, 955 ,  9 7 3  
Tekerlek Mustafa Efendi : 7 5 4  
Tekerleme: 7 2 0  
Tekin Doç. Selim:  3 8  
Tekin Ooç. Şinasi : 3 0  
Tekirdağ:  6 7 7, 7 66, 880, 1 1 7 2  
Tekıke (Tekye) : 8 3 2  
Tekke Edebiyfııtı :  2 1 6, 6 2 3 ,  64 1 ,  70 1 ,  7 3 7, 8 5 4, 1 1 3 0  
Tekeli Mehmed Beğ:  5 2 9  
Tekiner Efdalüddin : 1 1 09 
Tekrir: 467, 5 3 7, 997  
Telemakhos :  8 
Telemaque: 867 ,  878, 1 069 
Telemaque Tercümesi: 1 000 
Telhis: 767 
Telhis-i Hikmet-i Hukuk: 9 5 6  
Telmih: 7 9 8  
Temaşa Haftaları: 1 2 1  O 
Temasil: 1 04 6  
Temir ('Prof. D r. Ahmed) : 1 2  
Temir Gazi Han : 8 2 8  
Temsilat-ı Kabudan Mirza Feth Ali Ahundizade: 

1 089  
Tenasüb: 5 88, 5 89, 679, 7 5 5, 7 5 9  
Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu: 1 008 
Tengiz : (Deniz, Oğuzun oğlu) ,  20 
Tennure: 3 1 2  
Tenvin: 1 3 8  
Teodar 'Kasaib : 887 ,  903,  9 9 7, 1 000  
Teracim-i Ahval: (Evrak-ı Peritan) 5 6 7, 893 ,  9 1 2  
Terakki Gazetesi: 924, 9 7 0  
Terane:  1 99, 1 1 90  
Terbi: 2 09, 9 8 7  
Tercan (Seferi ) : 6 8 2 ,  6 8 3 ,  7 3 1 
Teci'i Bend: 2 1 1 , 5 29, 6 74, 5 75 ,  6 1 8, 623 ,  664, 

7 7 3 ,  7 74, 8 7 8, 9 1 8, 9 2 0, 9 3 7  
Terci-i Bend: 8 7 3 ,  875 ,  9 7 3  
Terci'hane: 2 1 1 
Tercüman, Tercüman-ı Ahval (gazetesi) : 825,  826, 

827 ,  860, 862,  863,  864, 865, 8 6 7, 9 78, 983,  
1 00 7  

Tercüman·• Ahval v e  Agah Efendi: 826, 1 00 7  
TercÜman-ı Ahval Mukaddimesi: 863 
Tercüman-ı Ahval-i Selatin: 994 
Tercüman-i Hakikat (gazete) : 9 1 9, 933 ,  965,  969,  

9 7 8, 980, 982,  988, 1 00 7, 1 025 ,  1 060, 1 205 
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Tercüman-• Türki ve Arabi: 3 6 1 
Tercüme-i Hal-i Emir Nevruz: 9 1 2  
Tercüme-i Hadis-i Erbain: 5 49, 5 5 0  
Tercüme-i Hayvanat: 8 2  1 
Tercüme-i Manzume: 8 6 0, 867 ,  9 7 1 ,  9 9 6  
Tercüme-i Maşrıkü'I Envar: 7 4 9  
Tercüme-i Tarih-i Frengi: 6 8 7  
Tercüme-i Tarih-i Seyhan: 7 4 0  
Tercüme-i Telemak: 999 
Tercüme Odası : 8 8 1  
Tercüme Mektebi:  1 1 8 
Tercümetü'I Darir: 1 1 3 
Terkibhane: 2 1 1 , 5 9 4, 8 7 3  
Terkib-i Bend: 1 73 ,  2 1 1 , 5 4 7 ,  5 80, 58 1 ,  5 82, 5 94, 

6 64 ,  672, 7 68, 7 7 4 ,  872 ,  8 78, 909, 9 1 8, 920, 
975, 1 1 88 

Terkib-i Bend: 873, 875, 973, 9 8 6  
Terkib-i Bend-i Muallim Naci: 9 8 7  
Terkib-i Cedid-i Kavaid-i Osmaniyye: 9 6 0  
Terıkos Oölü : 1 083 
Tervihü'l Ervah: 3 9 1  
Terzarima: 1 1  08  
Tesadüf: 1 06 1 , 1 062  
Tesdis: 2 09, 5 78 ,  5 79 ,  5 96, 603 ,  6 1 7, 7 68; 7 72 ,  

9 1 8, 920 ,  973  
Tesdis: 920 
Teselya: 2,  1 1 7 5,  1 1 98 
Teselya Harbi: 1 1 69 
Teselya Yenişehiri : 8 5 7  
Teşbib: 1 86, 1 87 
Teşbih: 5 5 4, 587 ,  594 ,600, 679 ,  7 03,  7 1 7, 7 69, 

898, 908, 909, 9 1 1 ,  949, 1 042,  1 065 ,  
Teş-his : 1 1 3 9  
Teşrifatü't Şuara: 5 9 9  
Tetrametron:  {vezin) 1 52 
Tevarih-i Al-i Osman: (İbni Kemal) 606 
Tevarih-i Al-i Osman: 395 ,  498,  605  606 ,  607,  608, 

6 9 6  
Tevarih-i A. l-i Osman: 6 9 7  
Tevarih-i Mütahabe-i Türkiye: 7 5 2  
Tevekkülün Cezası: 7 3 9  

;,  

Tevetoğlu :  Dr. Fethi Tevet : 1 0 72, 1 083,  1 1 4 5,  1 1 5 0  
Tevfik Fikret (Mehmed Tevfik) : 1 65 ,  1 7 7, 6 3 3 ,  5 5 5, 

6 5 8, 6 6 1 ,  7 6 3 ,  8 1 6, 89 1 ,  920, 92 1 ,  9 4 9, 9 5 7, 
962,  9 6 7, 984, 989,  993,  1 0 1 1 ,  1 0 1 2, 1 0 1 4, 
1 0 1 5, 1 0 1 6, 1 0 1 8, 1 0 1 9, 1 020, 1 02 1 , 1 023 ,  
1 024 ,  1 02 5 ,  1 026 ,  1 02 7, 1 02 8, 1 02 9, 1 03 0 ,  
1 03 1 , 1 032 ,  1 03 4 ,  1 035 ,  1 03 7, 1 03 8 ,  1 03 9, 
1 040 ,  1 042 ,  1 044 ,  1 046 ,  1 048, 1 04 9, 1 05 6, 
1 05 7, 1 058 ,  1 08 6, 1 087 ,  1 089, 1 093,  1 1 02, 
1 1 0 7, 1 1 3 4 ,  1 1 3 7,  1 1 3 8, 1 1 42, 1 1 4 7,  1 1 5 5,  
1 1 5 8 ,  1 1 5 9, 1 1 6 3 ,  1 1 7 0, 1 1 7 5,  1 1 76,  1 1 7 9, 
1 1 80 1 1 95 ,  1 1 9 6 ,  1 2 1 7, 1 2 6 7  

Tevfi•k Fikret - Halid Ziya Mektebi : 1 O 1 3, 1 O 1 7, 1 05 9  
Tevfik Fikret San'atı v e  Hayatı: 1 1 4 7 
Tevfik Sedad : 1 1 1 1  
Tevhid: 1 79, 343 ,  4 5 9, 4 8 2, 488, 5 5 1 ,  6 0 0, 6 1 8, 

672 ,  920,  980, 986, 1 025 ,  1 1 1 2 
Tevhid-i Efkar (Gazete) 1 1 95  

T 

Tevhid-i Hakk: 7 7 9  
Tevkii Mehmed Paşa : 7 3 9  
Tevrat: 1 1 3, 600, 1 03 3  
Tevriye: 5 86, 588 ,  6 5 7, 7 4 6, 7 5 5, 9 7 4  
Tezad (san'atı) : 9 3 1 , 93  7 
ITezad: 1 09 7  
Tezi.kir-i Cevdet: 9 5 9, 960  
Tezer: 9 2 7, 9.32 ,  9 4 2  
Tezer: 9 4 2 ,  943  
Tezhib: 5 6 3 ,  5 6 7, 5 72, 6 1 3 ,  6 7 6  

1339 

Tezkire: 5 2 9, 5 5 6, 5 58, 5 66 ,  5 73 ,  5 75, 5 7 7, 5 78, 
5 98, 6 1 2, 6 1 3, 6 1 4, 6 1 5 , 6 1 6, 6 1 7, 624 ,  6 4 1 ,  
6 5 8, 6 6 3, 6 69, 682,  698, 6 9 9, 7 0  ı .  7 3  7,  7 4 6, 
7 5 1 ,  753 ,  763 ,  7 69 ,  7 7 8, 7 8 7, 788, 7 89, 802,  
843,  9 5 9  

Tezkire-i Arif Hikmet: 8 3 9  
Tezkire-i Meşairü't Şuera 
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye: 7 7 8, 7 7 9 
Tezkire-i Şuara-yı Amid: 7 9 6  
Tezkire-i Şuara: 8 4 3 ,  839  
Tezkiretü'I Bünyan: 6 2 1 
Tezkiretü'I Enbiya: 6 2 1 
Tezkiretü'I Evliya: 3 6 3 ,  4 9 4  
Tezkiretü't Şuera: 3 64, 433 ,  6 1 3 , 6 1 7  
Tezkiretü'ş Şuera : 6 1 3  
The Alexiad, 7 3 4, 8 4 6  
Theatrum Orbis Terrerum: 6 8 6  
The Babür-name i n  lngl.ish, 52 1 
Thedor Chabaret : 6 1 6  
Th. Benze] : 5 73,  5 74 
Therese Raquin: 989 
Theocrite: 1 1 7 5 
Thetis: 2 
The Turkishe Theatre: 7 3 6  
Tıbbı-ı Nebevi Tercümesi: 4 5 5  
Tıbhane: 8 1 9  
Tıb Lugati (Lugat-ı Tıbbıyye) : 9 2 6  
Tıfli: 7 3 2 ,  7 62,  8 5 1  
Tıfl-ı Naim: 9 5 5 ,  9 9 6  
T ı rhala : 6 8  1 
Tırnova : 982  
Tibyani'I Lugati't Türk Ala Lisanü'I Kanklı: 263  
Ticaret Mekıteb-i Alisi : 1 O2 5 
Tiflis: 73 1 ,  1 089, 1 1 09  
Tillo : 7 9 6  
Timuçin (Timur, Timurleng) : 2 03,  2 75 ,  3 5 0, 60 1 ,  

939 
Timur Destanı (Cengname-i Emir Timur) : 3 6 3  
Timurtaş Prof. Faruk Kadri : 4 8 7 ,  699,  7 3 1 
Timurtaş paşa-zade Umur Bey : 4 3 8  
Tini Beık . Han : 3 5 7  
Tipi Dindi: 1 24 3  
Tiran : 1 202  
Tire : 68 1 ,  7 3 5, 82 1 
Tiryaki Hasan Paşa: 693,  698, 9 1 2  
Tiryaki Sözleri: 1 04 3  
Titan : 3 
Tiyatro-yı Osmani : 1 004  
Togan Zeki Velidi : 1 6, 4 1 3, 2 5 7, 642 ,  7 4 4  
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Tohum: 1 25 6  
Tohd : 605, 6 9 3 ,  7 5 2 ,  1 1 33 ,  1 1 5 1  
Tokadlı Ahmed bin lbrahim : 62 1 
T o'kadlı Kani :  i 5 1 
To'kadlı Nuri : 8 5 1 ,  8 5 3  
Tolker : Arif Sami :  7 6 0  
Tokuz Oğuz Beyleri : 402 
Tolçu : 982 
Topal Osmanpaşa: 8 79, 98 1 ,  895 
Tophane : 6 1 5 , 832 ,  84 1 ,  859, 860, 964, 1 0 1 5, 1 040, 

1 23 4  
Tophane Çeşmesi : 8 5 9  
Topkapı : 5 60, 6 7 7, 7 7 9  
Topkapı Müzesi : 6 1 8  
Topkapı Sarayı : 5 6 5 , 650 ,  692,  696,  808, 8 1 2 , 8 1 3, 

84 1 ,  1 00 3  
Toptaşı: 1 1 08 ,  1 24 3  
Toraman: 1 062 
Toros Taha :  793, 8 78, 890 
Toroslar :  8 5 5  
Tosun Ağa (Memiş Ağa) : 1 O5 5 
Tosya : 606 
Tosyalı Celal : 606 
Totem: 1 3  
Tolstoy Hayatı ve Eserleri: 1 2 1 4  
Toulon : 79 1 
Tour O riyenne:  1 07 0  
Toy: 1 8  
Tömürdü Kağul : 2 0, 32  
Tör Vedad Nedim : 1 2 64 
Trabus : 97, 5 62 ,  703, 7 5 8, 800, 1 099 
Trablus Fethi :  6 1 9  
Trablusgarb : 8 1 9, 9 1 6, 1 028, 1 075 ,  1 092 
Trablusgar<b : Harbi :  1 04 5  
Trabzon: 5 5 6, 5 75 ,  689, 7 78, 788, 85 1 , 8 7 6, 954 ,  

990, 997,  998,  1 084, 1 1 7 9, 1 2 1 8, 1 2 3 9, 1 2 69 
Trabzonlu Mehmed Aşık : 62 1 
Tragedi: 4, 925 ,  927 ,  943 ,  945,  950, 988, 1 005 
T rakhaos : 1 5 2 
Trasval : 1 03 3  
Traoubadour: 4 0  
Truva : 2, 8 
T ruva Savaşı : 2 
Tschudi : 608 
Tufeyli: 5 5 6  
Tuğla Nehri : 2 8  
Tuğluık : 646  
Tuhfe-i Asım: 823  
Tuhfetü'l Ahyar: 688 
Tuhfetü'I Harameyn: 672 ,  673 
Tuhfetü'I Hattatin: 4 1 ,  1 8, 768, 78 1 ,  7 90, 1 245  
Tuhfetü'I Kibar f i  Esfarü'I Bihar: 685 ,  687 ,  740  
Tuhfe-i Letaif: 1 054  
Tuhfename: 396  
Tuhfe-i Sami: 5 2 9, 5 5 6  
Tuhfe-i Vehbi Şerhi: 974  
Tuhfetü'I U5şak: 4 7 6 
Tuhfetü'I Ümera: 820  
Tuhfetü'I Vüzera: 7 5 0  

T 

Tuğla (Nehir) : 2 8  
Tuğrul Beğ : 2 2 0  
Tuhsi (Türkler) 2 1 7  
Tuileries Sarayı: 792 
Tukuz, Tukuzlar :  25, 26 
T ulbendci Fazı! : 1 2  63 
Tul i :  7 6 1 
Tullio Murri :  1 05 7  
Tulun Mertol : 4 9 1  
Tuluy: 2 2 8  
Tuman : 2 1  
Tumansky : 646  

İNDEKS 

Tuna: 23, 6 5 0, 693, 696, 707 ,  7 1 2, 7 1 6, 7 1 9, 793 ,  
794,  842 ,  850,  85 1 ,  905,  984 ,  986 ,  1 00 7  

Tunadan Bataya: 1 264 
Tuna Gazetesi, 974 ,  987,  1 00 7  
Tuna Kıyıları: 1 24 1  
Tuna Orduları : 1 070  
Tuna Vilayeti : 974 ,  987  
Tunca: 1 7 7 
Tunç Kafiye: 1 83 
Tunç Sesleri: 1 2  5 7 
Tunus:  5 1 6, 559 ,  5 62,  703 ,  758 ,  783 ,  800, 806, 

854, 1 034  
Turabi, 4 73 
Tur Ali, 4 0 7  
Turan : 1 1 , 849, 839, 1 1 1 0, 1 1 1 2  
Turan Ali, 1 1 1  O 
Turan Şerafeddin, 8 3 6  
Turanlıoğlu Uluğ :  1 1 50, 1 25 9  
Tur Dağı : 7 0 9  
Turfan : 38 ,  46 ,  54  
Turfanda m ı  Yoksa Turfa m ı :  964,  1 00 I ,  1 008 
Turhan: 938,  939, 945 
Turhan Valide Sultan : 644 
Tur-ı Sina, 7 5 6  
Turkische Post: 1 1 2 6  
Tursan : 3 0 2  
Tursun Fakih : 1 64 
Tuti Hatun : 464  
Tutuş (Selçuk Emiri) : 5 1  O 
Tuyuğ: 1 99,  2 1 2  
Tıtyuğ: 1 99, 2 1 2  
Tuyugat-ı Kadı Burhaneddin: 366, 1 044 
Tuzsuz Deli  Bekir :  734, 7 3 5  
Tübingen : 6 1 4, 6 1 6  
Tükel Tigin : 2 8 
Tümen Yabgu : 1 7 
Türgiş Kağan : 3 4  
Türkestanskaya Pravada Gazetesi: 2 7 3 
Türeyiş: 2 7 3 
Türeyiş Efsanesi (destanı) 2 8 
Türk - Avusturya sava,ları : 7 1 6, 7 1 7  
Türk Bilig Revüsü (Mecmua) 903 
Tiirkçe Aruz (Risale) : 9 5 6  
Türkçede Mevlud Metinleri: 4 8 6  
Türkçede Roman: 795, 9 6 7  
Türkçe Divan (Ahmed Dai) : 4 5 5  
Türkçe Divan (Fuzuli) : 5 4 6  
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T 

Tüı·kçe Divan Mukadd:mesi (Fuzuli) 5 3 4 ,  5 3 5  
Türkçe Divan: 6 4 8  

Türkçe • Farsça Man:ıum L\ıgat: 5 5 0  
Türkç:? Mektuplar (Fuzuli) : 5 5 0  
Türkçenin Sırları: 1 O 1 8, 1 2  7 2 
Tiirkçe Şiirler: 1 084,  1 085  
Türkçülük, Türkçüler :  1 8 63,  1 1 53  
Türkçülük Cereyanı :  1 0 6 7, 1 1 0 1  
Türkçülüğün Esasları: 1 0 69,  1 080,  1 1 1 2 , 1 1 1 5 , 

1 1 1 6, 1 1 1 8, 1 1 7 7  
Türk Dili Dergisi: 5 5 6 
Türk Dili ve Edebiyatı hakkında araşlırmab:.r: 2 60 ,  

5 5 4 ,  898,  1 2 6, 1 1 2 7  
Türk Dil Kurumu : 6 4 G  
Türk Dili Lugatı : 1 0 7 9  
Türk Düşüncesi: 1 2 4 3  
Türk Edebiyatı Antolo:si: 1 1  0 9  
Türk Edebiyatında Şehrengizler: 600  
Tü.-k Edebiyatı Tari!ıi: 98 1 ,  1 1 2 1 ,  1 1 2 2 ,  1 1 2  6 
Türk Gazetecil;i{i: 1 0 0 7  
Türk Halk Edcb;;ratı (Dr. Kunoş) 99 1 
Türk İçtim.aiy?.lçılan (Ziya Gökalp) : 1 1 1 9  
Türk H;.kayes'nin hal-i Hazırı: 1 2  1 O 
Türki-i Basit : 622 ,  6 2 3 ,  7 4 6  
Türk - İran Savaşları : 7 1  7 

Türkiche Litteratur Geshiclıtc in Einzeldaı·steliung: 
7 3 6  

Türk İslam Ansik!opedisi: 5 4 7 ,  5 'i  1 ,  5 5 6 ,  5 0 7 , 5 7 2 ,  
5 7 9 ,  5 9 6, 5 9 8 ,  6 0 2 ,  6 1 4 , 6 1 6 , 6 1 7 , 6 4 8 ,  G 5 3 ,  
6 7  5 ,  694 ,  6 9 6 ,  7 4 9, 7 5 2 ,  7 68,  7 8 3 ,  7 8 4 ,  8 1 8  
8 3 6, 838 ,  8 6 0, 9 2 4 ,  9 7 2, 988,  9 5 9  

Türk Kadınları: 1 082  
Türk lhlbi: 1 2 4 2  
Türklerin Kosova Zaferi: 993 
Türk Kültürü (Mec.) 1 1 2 7  
Türk Hukuk Tarihi Dergisi: 1 1 1  O ,  1 1 2 1  
Türk Hukuk ve İktisad Tarihi Mec. 1 ! 2 G ,  1 l 2 7  
Türkıııani: 7 1 9, 7 2 0 ,  7 2 7  
Türk Marşlar: 9 0  1 
Türk Matbaacılığı: 1 00 7  
Türk Medeniyet Tarihi:  1 l 1 2 
Tüı<kmen : 1 6  
Türk Meşhurları Ansiklopedisi: 1 1 4 5 ,  1 2 3 7 
Türk Mezarı : 4 1 4, 5 0 9 ,  1 1 1 8 

Türk - Mogol İmparatorluğu : 4 1 5  
Türk • 'Moskof Harbi (Sava,;lan) : 7 0 <i, !J.! U ,  9 J 8  
Türk Ocağı : 1 1 0 0 ,  1 1 2  1 
Türk Ocakları ( Mec.) 1 1 0 9  
Türk Tarihinde Osmanlı Asırları : 1 2 3 5  

Türk - Rus Harbi (Sav.ışları ) :  7 1 7 , 7 9 ..J ,  8 0 5 ,  8 -i4 ,  
848 ,  849 ,  8 5 9, 888 ,  9 2 7 ,  975 ,  982 ,  1 0 1 3  

Türk Rus Münasebetleri: 1 2 3 5  
Türk San'atı Mecmuası: 1 8 1  

Türk Sazı : l 1 1 9 

Türk Sa� Şairleri: 800 ,  8 5  1 ,  8 5 2 ,  8 5 4 ,  ti5 5, 1 1 2  7 
Türk Sözü (Mec.) : 1 1 04 ,  1 1  0 7  
Türk Saz Şairleri Antoloisi: 1 1 2 6  
Türk Şairleri: 5 5  6,  5 7 8 ,  6 0 3 ,  6 1  7 ,  6 6 5 ,  r, ].l ,  6 7 'j ,  

7 0 1 ,  842 ,  8 5 4  
Türk Tarihi (Rıza Nur) : 1 1 4 5  

Türk Tarih Enciiıneni Mecmuası: 8 2 2  
Tfü·k Tefekkür Tarihi: 1 2 6 5  

Türk Ti:;ralro Taı·ih<: 8 4 7 ,  9 6 8, 1 0 03,  1 00 6  
Tfo·k Tiyatrosu ( XlX. y.y. ) : 1 0 0 5  
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Tü•k T enıa�ası, Meddah • Kara gez • Ortaoyunu : 7 3 6 ,  

847  

Tüı k Tö.-esi: 1 1 1 2 , 1 1 1 8 
Türk Yılı: 1 1 2 0  
Tiirk • Yunan Harbi ( 1 8 9 7 ) : 806 ,  944  
Türk Yurdu Mecmuası: 944 ,  1 0 79 ,  1 082,  1 0 83,  

1 0 84. 1 0 8 5 ,  1 1 0 0, 1 1 04, 1 1 0 8, 1 1 09, 1 1 1  o. 
1 1 1 1 . 1 1 2 1 ,  l i 3 5 ,  1 1 3 7 ,  1 1 42 ,  1 2 0 2  

Türk Yudu Cewiyl'Iİ : 1 1 2  
Türkev Faces vest: 1 2 2 7 ,  1 2 2 9  

Türki:tan : 3 5 0, 5 1 6 , 542 , 8 2 8 ,  8 4 9 ,  8 5 1 ,  863 ,  894,  

895 ,  9 1 2 ,  915 ,  97 7, 1 1 00,  1 1 1 2  
Tü r!<ietan Moğollar? : 2 2 8  
Türkistan Tarihi: 6 4  2 
Türkiyat Enstitüsü : 604 ,  6 1 4, 1 1 O 1 ,  1 1 2 1 
Türkiyat Mecmuası: 6 0 7 ,  692,  7 4 4 ,  9 3 0, 1 0 79,  1 1 0 8 ,  

1 1 09, 1 1 2 1 ,  1 1 2 6, 1 1 2 7  
Tü.-kiye Garbe Dö,,iiyor: 1 2 2 7 
Tüı·ıdye'de Şark, Garb ve Amerikan tesirleri: 1 2 3 0  

Tfö·kiyede Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir 
Bakış: 8 1  O 

Tür!,iye Tarihi: 1 1 2 6 
Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri: 1 0 7 8  

Tü.-kleşmek � İs!amlaşmak - Muasıraşmak: 1 1 1 8  
Ti.\rk:ük Mc:::. 1 0 6 6  

Türkoloj i :  (Tü�koloji Cemiyeti) : 1 0 6 6, 1 0 6 7 ,  1 0 7 2 ,  

1 0 7 9, 1 0 99,  1 1 0 1  

'l'ü r7,;ii - Koşııı a: 7 6 0 
Tfükün Ateşle İmtihanı: 1 2 3 0  
Tüı-kün İstanbul•.!: 1 1 3 4 
Türkü!l Kitabı: 1 2 4 2  
Tfü·kün Şehnamesinde•ı: 1 2  39 
Tümerkan Cavidan : 1 8 1  
Türülken : 2 6  
Tüzi.in Nezahat : 7 6 5  

u 
Ubeydiyye: 9 8 8  
Ubeydullah I-la:ı (Kul Ubeyd, Ubcydi ) :  5 1 7 , 6 1 8  
Uçmak : 3 1  
Uçuk Cahid : 1 2 ) .2 ,  1 2 3 6  
Udi: 9 9 3 ,  1 2 1 0  
Uhla!l Karısı: 1 0 6 4  

Uhuvvet Matbaaşı : 8 7 6 
Ukaz : 1 2 8  
Ukaz-ı Osmaııi : 9 8 ·1 
Ukaz-ı Şübban : 984 
ükranya : 1 7 , 7 3 8, 849 
Ukuudü'I Cevahir: 4 4 5  
Ulah : 7 5 1 
Ulak : 6 0 7  

Ulama: 1 64 
Ulaş·oı�l u :  4 1 O 

Ulu Arif Çelebi : 2 9 2  
l!lucami' ( Haziresi ) 480 ,  8 7 1 
Uluçay M.Ça6atay : 698  
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u 

Ulufe: 6 1 9  
Ulufeciyan-ı Yemin Hafız Ahmed : 609 
Uluğ Bey : 4 1 5, 4 1 6, 7 6 1 
Ulu Ordu ıBeg : 1 9  
Uluğ Türük (Türk) : 2 O, 5 1 2  
Ulum Gazetesi : 1 O 7 3 
U!um-ı İktisadiyye ve İçtimaiyye Mec.: 1 0 2 3  
Ulus Gazetesi: 1 05 3 ,  1 05 5, 1 1 3 7, 1 2 4 1  
Ulviye Hanım: 9 6 8  
Umran: 1 0 1 5  
Umumi Tarih: 6 1 2 
Unat Faik Reşad Bey : 5 0 1 ,  664,  667 ,  7 9 3 ,  7 9 4 ,  8 1 0  
Unkapanı, Un'kapanı Köprüsü : 688, 8 1  O 
Unsuri: 9, 1 94 
Upsala :  4 4 7  
UI"ani : 1 0 64 
Uraz Murad : 7 6 8, 853,  9 4 7  

Urfa : 565 ,  6 7 0,  6 7 2 ,  8 5 7 ,  1 085 ,  1 1 1 4 
Urfi : 667 ,  7 7 2  
Urfi-i Şirazi : 485 ,  65 1 ,  668  
UI"tiğin : 28  
Urum : 1 9  
Urum Abdalları : 2 9 8  
Uruz Beğ : 1 9, 4 1 0  
Uryani Mehmed Dede : 60 1 
Us Hakkı Tarı'k : 8 8 7 ,  9 1 2  
Usul-i İstihkamat: 8 2 0  
Usulname: 6 0 7  
Usulü'! • Hikem f i  Nizamü'l • Ümem: 7 4 0  
Usun Hanı: 2 5  
Uşak : 702,  1 2 5 0  
Uşaklı Ömer Bedreddin : 1 1 44, 1 1 5 0,  1 2 48,  1 2 49,  

1 2 5 0  
Uşaklıgil (Uşşakizade) Halid Ziya : 92 1 ,  9 3 0, 95 1 ,  

984, 1 0 1 1 ,  1 0 1 2. 1 0 1 5 , 1 0 1 7 , 1 020 ,  1 02 1 ,  
1 022 ,  1 0 2 5 ,  1 042 ,  1 049,  1 050,  1 05 1 ,  1 0 5 1 , 
1 05 2 ,  1 05 3 ,  1 0 54 ,  1 0 5 5, 1 0 56 ,  1 05 8 ,  1 059,  
1 094, 1 1 7 0,  1 2 06,  1 2 1 0, 1 2 2 8  

Uyguner Muzaffer :  1 2 1 5  
Uygur :  1 1 , 4 1 9, 5 0 0, 8 0 1  
Uyuyan Hatıralar: 1 2 3 6 
Uyvar :  645,  7 1 1 , 7 1 3  
Uzaklaşan Yol: 1 2 3 6  
Uzıca (Kasabası) :  6 7 7  
Uzluk Feridun Nafiz : 3 1 7  
Uzuncaova : 1 083 
Uzun Firdevsi : 4 1 4, 5 0 1 
Uzun Han : 4 1 5, 5 0 0  
Uzun Hece: 1 72 ,  1 7 7 ,  1 1 3 0,  1 1 84 
Uzun Kahve :  9 7 0  

o 

Üç Asırlık Fransız Edebiyatı: 1 2  1 4  
Üç Hik;ye: 1 05 6  
Ü ç  İstanbul: 1 2 3 8  
Ü ç  Katlı Ev: 1 1 4 2  
Üçak, Üçoklar:  2 0 ,  2 2 0  

üçleme: 4 8  
Ü ç  nesil ü ç  hayat: 1 2 0 7  
Üç �erefeli Cami: 4 1 8  
Üç Tarz-ı Siyaset: 1 1 1  O 
Üçüncü Ergenegon: 1 2 04 
Üçüncü Kitab: 1 2 2 4  
Üçüncü Safahat: 1 1 60 
Üçüncü Murad Divanı: 5 7 2  
Üçüncü Napolyon : 8 1 8  
Üçüncü Zemzeme: 92 1 , 924 ,  980,  983 
Üdeba-yı Cedide :  1 O 1  2 
Üftade (Şeyh) : 702 
Ügeday : 227 ,  7 6 1  
Ülgen: Hilmi Ziya : 1 2 6 5  
Ül·ker Meliha:  3 1 7  
Ülker Fırtınası: 1 2 3 6  

İNDEKS 

Ülkü Mecmuası: 978, 1 1 2 1 ,  1 1 4 6, 1 1 4 7, 1 2 32 ,  1 2 53,  
1 2 5 4  

Ümidin Güneşi: 1 2  1 4  
Ümid Mecmuası 1 2  1 6, 1 2 1 7  
Ümid Mektebinde: 1 2  1 4  
Ümmü Gülsüm : 7 5 4  
Ünaydın Ruşen Eşref: 992,  1 029 ,  1 2 1 0, 1 2 2 7 ,  1 2 4 1 ,  

1 2 64 
Üniversite Kütübhanesi : 603,  6 6 7, 783,  784 ,  7 8 8, 

7 8 9  
Ünver Dr. A .  Süheyl : 8 0 2  
Vrc'Uze: 1 9 5 
Üsküh : 5 7 7, 6 1 6, 6 7 4, 68 1 ,  6 9 7 ,  7 3 1 ,  8 4 7 ,  9 7 4 ,  

9 8 9 ,  1 0 78,  1 1 3 3 ,  1 1 68, 1 1 69,  1 1 7 9, 1 1 80 
Üsküdar: 6 6 1 ,  6 7 0 ,  680,  692,  702 ,  7 4 0 ,  748 ,  7 5 4 ,  

7 5 7 ,  7 7 0,  793 ,  823 ,  8 3 2, 839,  842,  9 0 8 ,  9 7 4 ,  
9 7 5, 9 7 6, 1 1 08,  1 1 82 ,  1 1 92,  1 2 09, 1 2 1 5, 
1 2 3 5  

Üsküdar Çeşmesi : 7 5 7  
Üsküdari : 6 5 1 ,  7 04, 7 1 0, 7 1 1 , 7 1 2  
Üss-i İnkılabı 969 ,  1 008 
Üss-i Zafer: 842 
Üştürname: 7 3 3 
Üvey ana: 1 24 2  
Üveys : 68 1 

Vdfir (Vezin) 1 5 6 
Wagner : 6 
W. Bang : 4 7  

v 

Vahdet-i Vucud: 1 1 9, 699,  7 3 5  
Vahid : 699 
Vahiy: 1 03 
Vaizzade Mehmed 1-lami'd Efendi :  8 8 0  
Vak'anüvis: 605 ,  606, 6 1 1 ,  6 4 8 ,  680, 694, 696,  

7 5 0, 784,  787,  825,  842 
Vak'a-yı Hayriye, 8 1 4 ,  844,  959 
Vak'a-yı Hayriyye Destanı: 848 
Vakayiname :  5 6 7, 5 9 7, 7 4 2 ,  7 8 5, 9 2 5  
Vakayi-i Tıbbıyye: 825 
Vakayiü'l Fuzela: 788,  7 9 0  
Vakidi : 1 1  O ,  3 6 8  
Viı:kıa-naın e :  68 1 
Vakıf: 7 3 7 ,  7 4 3  



İNDEKS 

v 

Vakıflar Dergisi: 1 1 2 6  
Vakit Gazetesi: 9 1 9, 944, 9 4 6, 1 008, 1 1 04, 1 2 1 0, 

1 22 3  
Vala Nureddin : 1 1 3 1  
W.alb.alla :  6 
Valeriy : 1 2 53 
Valide Mektebi :  680 
Validem: 936 
Valihi: 4 69, 583  
Vambery (Müsteşrik) :  240, 3 74, 1 07 7 ,  1 083 
Vamık u Azra: 602 
Van : 599,  7 3 0, 7 5 0, 767,  653,  9 1 0  
Van Gennep : 1 1  
Vangyen'te : 3 0  
Vani Mehmed Efendi : 1 066  
Vaniköy: 834,  9 1 6  
Vankulu Lugati: 7 4 0  
Varaka V e  Gülşah: 365 ,  6 4 6  
Vardar Yenicesi : 5 73,  5 76, 5 7 7  
Varidat: 794 
Varidat-• Süleyman: 1 1 33  
Varlık (ınec .)  1 25 3  
Varna: 7 1 9, 9 5 6, 9 6 2 ,  963,  967,  989, 1 1 75  
Varna Rüşdiyesi : 962,  987  
Varna Savaşı : 4 4 0  
Vars�k ( aşireti) 7 2 6  
Varsagı: 7 0 4 ,  7 1 5 , 720, 7 2 6  
Varşova :  793 ,  1 1 72 
Vasıf :  1 60, 7 3  7, 7 65 ,  804,  8 3 0, 63 1 ,  833 ,  834 ,  853 ,  

8 72, 873 ,  6 7 5 ,  8 9 7, 954  
Vasıfi : 424  
Vasfi (Şeyh) : 987 ,  1 025 ,  1 04 1  
Vasiyet-i Nuşirevan: 4 5 5  
Vasf-ı Hal: 3 8 3  
Vasper:  8 
Vassaf :  664 
Vatan (Vatan Yahud Silistre) 684,  885, 894,  90 1 ,  

902, 905,  9 1 2, 9 2  7 ,  940, 1 004, 1 009 
Vatan Gazetesi: 1 1 2 5 ,  1 1 28 
Vatan Yolunda: 1 2 05 
Watteau : 1 1 69  
Vecdi Efendi:  64 1 ,  65 1 ,  66 1 ,  667 ,  663  
Vcciht : 695, 1 065 
Vedi·di : 7 4 3  

Vefa (Şeyh) : 467 ,  490  
Vefa (Semt) 757  
Vefa idadisi : 1 02 3  
Vehbi (Seyyid Vehbi) 
Vehbi Dede (Efendi) 1 230 ,  1 23 1  
Vekayi-i Acibe Ve Havadis-i Garibe-i Kcfşger Ahmed' 

1 004 
Veli: 855 
V elrd Vll . : 1 2 9 
Velid Ebüzziya : 9 7 2  
Velihanoğlu Çokan töre : 2 7 1 
Veliyüddin Efendi Kütübhanesi : 66 7 
Veynemyönen:  1 O 
Vened;k : 5 7 6, 645 ,  708 ,  7 1 1 ,  7 1 2, 7 1 9, 7 3 6, 799,  

807 
Venüs: 1 3 , 1 042  
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Venüs: 1 02 0  
Veraset Mektupları (Veraset-i Saltanat-ı Seniyye) : 

8 7 7  
Verdi Sebra: 1 23 0  
Vergillius (Virgile) : 4, 1 049 
Verlain :  1 2 1 6  
Versay Parkı : 1 1 89  
Werther :  539  
Vcsiletü'::ı Necat: 1 63, 460, 482  
Veysi : 64 1 ,  6 7  3, 660, 66 1 ,  662 ,  784, 899, 9 1 2, 

966,  1 094 
Veyse Vü Ramim: 602 
Vesiletü'l Mülük: 4 5 5 
Veys Paşa :  554,  686, 666 
Veyspaşazade Zeynel Abidin Reşid Bey : 668 
Vezaif-i Ebeveyn: 986 
Vezneciler :  1 20 5  
Vezn-i .Aher: 728  
Viardot : 9 70, 978  
Vicdan Azablan: (M.  Celal ) : 1 02 0  
Vidin : 799, 9 6 4 ,  9 7 5  
V .  V .  İstavanffy : 6 9 3  
Vicktor Bernard : 1 005 
Vic'kitor Emanuel : 9 9 1  
Vidktor Hugo : 69 1 ,  906,  930 ,  936, 955 ,  966,  987,  

968, 99 1 ,  993 ,  996,  1 000, 1 069, 1 07 7, 1 1 4 7  
Vicktor Hugo: 1 022  
Victor Hugo'nun Bir Mektubu: 1 04 6 
Vilayet Salnamesi: 9 7 5  
Vilayet Gazetesi: 1 1 1  O 
Villiam Churchill : 625 
Villianstawn : 12  2 7 
Viyana :  5 62, 5 82,  5 94,  6 1 3 , 669, 692,  793 ,  6 1 8, 

684, 929, 996, 1 1 2 2  
Viyana Milli Kütübhanesi : 6 7 3 ,  1 004 
Viyana Muhasarası : 669, 7 1 3  
Viyana Seferi : 7 8 6  
Volga : 6 4 2 ,  6 8 9  
Volga Türkleri : 1 1  1 O 
Volkan : 8 
Volney : 622,  924  
Volonte: 993 
Voltaire: 3 ,  9 5 5 ,  1 000 
Vollaire: 1 022  
Von Almasy: 2 7 1 
Von Le Coq A. : 4 7  
Voix de Turqui Les Novelles: 1 1 2 7  
V. d. Smirnöv: 696 
V. S. Stanbulov : 9 1 4  
Vuslat : 949, 950  
Vuslat (yahud Süreksiz Sevda) : 906 ,  907 ,  923 ,  

1 009, 1 1 82 
Vurun Kahpeye (Urun Kahpeye) : 1 22 8, 1 23 0  

Yaban: 1 204 
Yabancı: 1 2 7 1  
Yabancı Dostlar: 9 3 9 
Yaban Gülü: 1 222  
Yadigar Hanım : 645  

y 
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Y adigar-ı Harb: 9 3 9 
Yadigar-ı Naci: 9 8 7  
Yadigar-ı Şebab: 920  
Yadigarlarım: 1 00 1  
Yadıgaroğulları :64 6, 7 3 7 
Yafes : 2 1 ,  498 
Yağma : (Türk Kabilesi) : 2 1 7  
Yağmurdan Doluya: 1 05 6  
Yağmur Duası: 1 2 1 9  
Yahşi Fakih : 499 
Yahya Bey {Şeyhülislam) :  5 4 6, 5 5 1 ,  5 5 5,  5 7 1 , 5 74 ,  

5 7 8, 5 99, 600, 60 1 ,  6 1 6, 6� 1 .  659,  660,  66 1 ,  
662,  663 ,  665 ,  669, 75 1 ,  76 1 ,  9 7 7, 1 1 5 , 1 1 8 9  

Yahya Bey {Taşlıcalı ) :  1 9 7, 2 1 2, 485 ,  5 5 0, 5 58, 
5 73. 5 98, 599, 675,  7 4 5  

Yahya Efendi { Müftü) : 69 1 
Yahya Kemal E.1stitüsü Mecmuası: 

1 1 8 1 ,  1 1 86 
1 1 68,  1 1 69,  

Yalıya Kemal'in Hatıraları: 49, 765,  758 ,  7 60, 830, 
989, 1 1 68,  1 1 69, 1 1 70, 1 1 74 ,  1 1 7 5 , 1 1 78, 
1 1 89, 1 1 92 ,  1 1 93 

Yahya Kemal'in Hayatı: 1 1 68  
Yahya Kemal Yaşarken: 667 ,  765 ,  1 1 1 5 , 1 1 8 1 ,  1 1 89, 

1 1 92 
Yahya Kemal'c Veda' : 1 2 62 
Yahya Naci Efendi : 1 O 6 7 
Yahya .Peygamber :  5 
Yahya Sezai Efendi : 1 080 
Yahya Tevfik Efendi : 752 
Yakini : 4 1 4, 4 2 0  
Yakub : 600, 1 004 
Yakuboğlu Enver :  5 3 0  
Yakut Kayalar: 1 22 3  
Yalan: 1 044,  1 23 6  
Yalan Tükendi: 1 005  
Yalçın Hüseyin Cahid : 5 5 9 ,  9 6 6, 1 0 1 1 ,  1 0 1 4, 1 0 1 5, 

1 0 1 6, 1 0 1 8, 1 02 1 ,  1 022, 1 026, 1 02 7, 1 028, 
1 03 3 ,  1 048, 1 049, 1 056 ,  1 05 7, 1 058 ,  1 059, 
1 08 1 ,  1 1 2 5 ,  1 1 5 8, 1 228, 1 264,  

Yalçın Hüseyin Suad:  1 0 1 1 ,  1 0 1 5, 1 0 1 6, 1 022,  
1 048 

Yalıncık Muzaffer :  9 0 1  
Yalman : Ahmed Ernin : 1 2 64 
Yalnız Dönüyorum: 1 223  
Yalnız Efe: 1 1 05  
Yalnızız: 1 242  
Yal�kaya Şerafeddin : 262, 687 ,  688  
Yamak : 7 1  O 
Yanardağ: 1 1 42  
Yangın: 1 2 1 9  
Yanya : 8 1 6, 8 1 9 , 822 ,  968,  1 075 ,  1 1 04 
Ya Ölüm Ya istiklal: 1 248 
Yaprak Dökümü: 896, 1 2 1 2, 1 2 1 4, 1 2 1 5  
Yaratılış Destanı : 4 8 8  
Yardan Yazılar: 1 2 64 
Yarım Kafiye: 54 ,  1 83 ,  404 
Yarım Osman: 1 242  
Yarın (Mec.) : 1 1 06, 1 1 07,  1 1 3 7 , 1 2 1 6, 1 2 6 1  
Yasin Tefsiri: 496 

y 

Yassıada : 1 2 1 6, 1 2 2 1  
Yas Yaraşır: 4 8 5  
Ya, {şehir adı) 7 9 3  
Yaşadığım Gibi: 1 2 5 4 
Yaver-i Ekrem : 8 1 9  
Yaver Paşa :  1 2 09 
Yavuz Sultan Selim {bak. 1. Selim) 
Yavuz {Ahmed Hikmed) 1 083 ,  1 087  
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor: 1 2 63  
Yayık Hus Kazakları : 645  
Yayla Dumanı: 1 25 0  
Yayla Kartalı: 1 2 1 9  
Yayla Kızı: 1 2 42 
Yayla Türküsü: 1 22 5  
Yazar Mehıned Behçet : 997, 1 094, 1 098 
Yazgan Necati : 1 8 1  
Yazıcıoğlu 1Ali : 4 1 4 , 4 98 

İNDEKS 

Yazıcıoğlu {Yazıcıza1de) Ahmed Bican Efendi :  4 1 4 ,  
4 8 8, 489, 5 04, 796 

Yazıcıof:lu Selahaddin Efendi : 488 
Y azıcıoğlu Selçuknamesi: 4 00 
Yazıcı Salih : 7 7 9  
Yazıcı Tahsin :  648 

Yazgıç Dr. Kamil : 9 7 0  
Yazmış Bulul:'.dum: 988 
Yedigün (Mec.) : 1 05 7, 1 1 20, 1 1 2 3,  1 2 1 1 ,  1 2 1 6, 

1 23 7  
Yedi Meşale (,Şaideri) 1 2 5 7, 1 2 5 8  
Yedi Meşa!e (mec.) 1 2 5 7  
Yedi Muallaka : 1 2 9 
Yedi Yıl Savaşı :  7 6 7  
Yeğen Mehmed Paşa : 75 1 , 7 5 2  
Yek avaz, yek ahenk (gazel) :  1 9 1 ,  : 92 ,  1 1 89  
Yeıkta Bahir :  1 1 08  
Yelkenci Raif :  6 1 2, 6 5 5  
Yemen : 54 ,  5 7 9, 7 8 3 ,  1 0 70  
Yenicami : 649,  6 5 0  
Yeni çarşı : 7 5 7 
Yeniçeri {Yeniçerili'k) : 5 64, 608,  6 1 2 , 662,  643 

644,  703 ,  704,  705 ,  748, 835 ,  842,  844, 847 
Yeniçeriler: 967 ,  968 
Yeniçeri Ocağı : 848 
Yenidünya:  783 
Yeni Edebiyat- ıCedide : 1 O 1 2  
Yeni Eflatuncular :  1 1 6  
Yeni Hayat: 1 1 1 4, 1 1 1 8 
Yenigün Hayrı : 7 60, 769  
Yeni İstanbul : 1 23 0  
Yeni Kalem: 1 137 {Mec. ) 
Yenikapı Mevlevihanesi : 7 7 0  
Yeni Kerem: 1 1 49 
Yeni Lisan ( yeni Lisancılar) 1 1 00 1 1 0 1  1 1 02 ,  1 1 2 5 ,  

1 1 2 9  
Yeni Lisan Ve Bir lmtizac: 1 1 02 

Yeni Mecmua: 992,  1 1 04 ,  1 1 08, 1 1 1 1 , 1 1 2 1 ,  1 1 2 9, 
1 1 3 0, 1 1 3 1 ,  1 1 3 7,  1 1 6 7, 1 206, 1 2 1 6  

Ye•ıi Osmanlı Edebiyatı Tarihi: 1 095  
Yeni Osmanlılar Cemiyeti : 86 1 ,  870 ,  8 7 7 , 88 1 ,  882 ,  

883 ,  1 007,  1 073 ,  



• 

İNDEKS 

y 

Yeni Osmanlılar : 8 2 7, 883,  895,  903 
Yeni Osmanlılar Tarihi (Yeni Osmanlıların Sebeb-i 

Zuhuru) : 8 7 7 ,  884, 888,  9 7 2  
Yenipazar : 7 5 2 
Yeni Rusya: 1 2 4 1  
Yenisi: 1 8 0 
Yenisey Fazıl : 908 
Yenişehir :  698, 9 7 5  
Yenişehirli Avni :  2 0 2 ,  7 78, 1188, 9 7 3 ,  9 7 5  
Y eni,ehirli Galib : 1 9 4  
Yenişehirli Haşim : 9 J ?  
Yeni Türk Dergisi: 62 1 ,  1 1 6 7, 1 1 26  
Yeni Tasvir-i Efkar Gazetesi: 9 7 1 
Yeni Turan: 1 2 28, 1 2 30 
Yeni Zellanda: 1 O 1 4 
Yer Altında Seyahat: 1 O 1 5 
Yerebatan ( sarayı) 842 
Yesari Mehmed Esad : 1 4 2 
Yesiirizade İzzet Efendi : 8 1 5, 8 2 7, 1 2 4 3  
Yesarizade Mahmud Esad : 1 2 1 4 , 1 2 43 
Ye'is: 949, 950 
Yeşilay Mecmuası: 1 1 60  
Yeşil cami' : 60 1 
Yeşil Gece: 1 2 1 4  
Yeşil Işıklar: 1 2 3 6 
Y eşilköy : 1 O 1 3 
Yeşil Türbe :  60 1 
Yetkin Suud Kemal : 1 7 9, 1 0 52 ,  1 053 ,  1 1 6 7 ,  1 2 6 5  
Yezidin Kızı: 1 2 0 7  
Yıldız : 1 8  
Yıldız (Sarayı) : 1 022 ,  1 03 2  
Yıldız Böceği (Reşad Nuri) : 1 2  1 4  
Yıldızlar Ve Gölgeler: 1 2 2 3  

Yıldız Yağmuru: 1 2 1 9  
Yınanç Mükrimin Halil : 2 1 , 5 02 ,  62 1 
Yırbcılar: 1 0 5 7, 1 2 2 8  
Yır (ırJ 4 5  
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi: 7 3 9 ,  7 9 1 ,  1 0 7 4  
Yirmisekiz Çelebi Sefaratnamesi: 793  
Yolcu Dfteri: 1 2 4 1 
Yolların Sonu: 1 1 4 9  
Yollug Tigin : 46 ,  40 1 ,  2 2 1 ,  2 6 7  
Yol Palas Cinayeti: 1 2 29,  1 2 30 
Yorgaki Dandini: 1 0 0 6  
Yozgat : 825 ,  836 .  1 1 7 2 .  1 1 7 9  
Yöntem Ali Canib : 1 8 1 ,  66 1 ,  688, 696, 700,  7 4 6, 

7 4 9, 7 5 0, 7 5 1 ,  765 ,  7 69, 7 8 1 ,  7 8 3 ,  7 8 5 ,  7 90,  
805 ,  836 ,  924,  947 ,  982,  983,  984,  1 0 5 2 ,  
1 05 4, 1 0 9 1 ,  1 1 00,  1 1 0 1 ,  1 1 02,  1 1 04,  1 1 0 8,. 
1 1 09, i l l i , 1 1 3 1 ,  1 1 95 

Yörük Semaı: 650 
Yıığ Al/ini: 4 3  
Yuğnaki: bak. Edib Ahmed 
Yultuz: 2 0  • 
Yumak: 1 098 
Yunan Arıızıı: 8 
Yunan Harbi ( 1 8 9 7 ) : 848, 1 1 7 4 
Yunan İhtilali : 8 0 6  
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Yunanistan : 689, 863,  864,  8 7 0, 8 7 5 ,  1 0 92,  l &? CJ  

Yunan Savaşı : 1 0 8 7  
Yunan Şiiri : 5,  1 1 7 5 
Yunan Tarih-i Edebiyatı: 1 05 7 
Yunu• Emre : 3 1 ,  1 2 2,  264 ,  3 9 7 ,  6 0 1 ,  602,  6 1 8, 624,  

70 1 ,  7 02 ,  7 0 3 ,  7 09, 7 1 8, 7 2 4 ,  7 9 6, 842,  843,  
8 5 6, 1 1 1 7 , 1 1 1 8 , 1 1 4 7 ,  1 1 4 8, 1 2 04,  1 20 4  

Yunus Divanı: 3 3 4  
Yunusu Guyende : 3 2 7  
Yurdakul Mehmed Emin : 8 1 8, 83 1 ,  1 0 1 9, 1 0 66, 

1 0 78,  1 082,  1 083 ,  1 0 84, 1 0 85,  1 086, 1 08 7, 
1 0 99, 1 1 00, 1 1 0 1 ,  1 1 1 0, 1 1 2 7 ,  1 1 2 9, 1 1 3 1 ,  
1 1 4 6, 1 1 4 7, 1 1 5 8  

Yurdumun Dört Bucağı: 1 2 2 5  
Yusuf : �2 0, 3 4 2 ,  5 7 3 ,  5 9 3 ,  6 0 0 ,  6 7 0, 7 0,, 1 2 1 5  
Yusuf Beğ:  5 5 6  
Yusuf Hashacib : 2 1 9  
Yusuf Hemediini (Şeyh) : 2 7 6  
Yusuf-ı Sineçak : 667 ,  7 7 4 ,  7 7 8  
Yusuf Kamil Paşa:  8 6 7 ,  8 7 8, 9 7 4 ,  1 0 00,  999,  1 8 69 
Yusuf Paşa : 1 1 03 
Yusuf Siyanüddin : 456 ,  4 9 0  
Yusuf Taşkun : 8 9 0  
Yusuf V e  Ahmed Hikayesi: 4 0 2 ,  744  
Yusuf u Züleyha (Yusuf Va Zeliha) : 1 9 6 ,  2 84 3.22 ,  

600, 60 ı .  605 ,  7 44, 7 9 6, 999  
Yücebaş Hilmi : 1 2 1 5  
Yücel Hasan Ali : 1 2 40,  1 2 5 1  
Yüksek Kaldı rım : 7 7 2 
Yüksek Ökçeler: 1 1 0 7  
Yüksel D r. Sedid : 5 4 7, 7 7 9  
Yürüyü§ Destanı :  849,  8 5 0  

Z!d'al Arifin: 489 
Zafer Gazetesi: 1 1  3 7 

z 

Zafer Veya Hiç: (Eşber} : 943  
Zafemame: 422 ,  5 6 7 ,  647 ,  6 7 8, 6 7 9, 8 7 5 ,  8 7 6, 878  
Zafername Şerhi: 998 
Za'fi : 5 77 ,  6 1 8  
Zağnos Paşa :  4 4 4  
Zakir :  8 2 9  
Zal : 1 4  
Zaloğlu: Rüstem : 1 4  
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Zaman Gazetesi: 1 1  04, 1 2 1  O 
Zamane Şıkları: 1 00 5  
Zaniyeler: 1 224  
Zarri : 654  

' 

Zati (Şair) : 448, 5 5 7, 558,  5 72, 
593, 5 9 7, 6 1 6, 872 ,  1 1 89 

Zati (Şeyh) : 7 9 6  
Zati Ve Şem'ü Pervanesi: 5 7 3  
Zatü'I Celal ( İbni Musa) : 944 
Zatü'n Nigar: 988 
Zatüssüvar : 7 7 6 

5 7 3, 5 74, 583,  

Zavallı Çocuk: 886,  896,  906,  907, 927,  94 1 
Zavallı Kız: 1 00 1  
Zavallı İhtiyar: 9 9 7  
Zavallı Necdet: 1 065, 1 1 32  
Zaviye: 562 'j · ' 
Zdyiçe (yıldız ilmi) : 694, 695 
Zeamet: 608 
Zebed : 1 3 6 
Zehra: 1 CO 1  
Zeka (Mec.) 1 03 7, 1 1 04 
Zekai Dede Efendi ; 8 3 2  
Zekai (Şeyh) : 7 9 6  
Zekeriya Köyü : 1 083 
Zekeriya Sofrası: 1 242  
Zekiye : 905  
Zelhimme: 3 0 1  
Zellename: 699 
Zemahşeri: 1 1 0, 1 2 7,  226, 893,  894 
Zenbilli Ali Efendi : 4 1 9  
Zemini : 5 7 7  
Zemzeme: 1 7 7,  9 1 8, 9 1 9, 92 1 ,  949, 980, 98 1 ,  989.  

1 0 1 6  
Zenbur u Asel: 648 
Zencir: 1 096 
Zencirlikuyu : 930  
Zend • Avesta: 1 3 1  
Zengiler: 22 1 
Zengin Kafiye: 54,  1 83 
Zenne (orta oyunıı tipi) : 734 ,  735 ,  846, 8 4 7  
Zenanname: 7 8 3 ,  7 8 4  
Zerdüşt :  1 1 6, 1 3 1  
Zerd Kerim Han : 790  
Zerkub Selahaddin : (bak. Selahaddin Zerkubi) 
Zernigar Kadın Efendi : 84 1 
Zeus : 2 
Zevıki: 828 
Zevra: 964,  1 00 7  
Zeyd : (Zeyd lbni Sa•bit) 1 08, 5 5 3  
Zeyli Cedid:- 1 244  
Zeyl-i Fezleke: 785 , 7 86 
Zeyl-i Siyer-i Veysi: 672,  6 7 3  
Zeyl-i Şekayiku'I Atai: 6i5  - '., 

Zeyl-i Uşaki-zade (şky) 669 
Zeyl-i Zübdetü'l Eş'ar: 699 
Zeylü'I Keşfü'z Zunun: 839 
Zeynel P>bidin Bey : 886, 903 
Zeyneb : 7 1 6  
Zeyneb: 928, 944 

z 

Zeyneb Hanım : 999 
Zeyneb Hanım Konağı : 8 1 6 
Zeyneb Hatun : 1 1 4, 4 1 4, 452 ,  990 
Zeynü'ddin : 1 1 9 
Zeynü'n Nisa : 4 5 3  
Zeyno : 1 228 
Zeynonun Oğlu: 1 229, 1 23 0, 1 24 0  
Zeytin Dağı: 1 1 49 
Zeyrek Camii: 683 
Zilal-ı ilhan : 1 04 7  
Zındanda: 9 2 4 
Zından Duvarları: 1 8 1 , 1 2  1 6, 1 2 1 9 
Zıll·ı Hayal: 732 ,  7 3 3  
Ziba: 968  
Ziba dudu : 865 
Zigetvar : 5 6 7, 62 1 
Zigetvar Seferi : 5 68 
Zihaf: 1 58, 1 7 8, 660, 9 1 8, 95 7, 962, 984 
Zitvatorrok:  644 
Ziya : 9 7 0, 9 7 1 
Ziydde: 2 0 6  
Ziyariler Devleti : 4 9 5 

İNDEKS 

Ziya Paşa : 55 , 1 7 3,  2 1 2, 5 7 3 ,  582,  5 96, 66 1 ,  68 1 ,  
7 1 8, 7 2 0, 7 60, 763,  7 7 8, 824,  926, 8 2 7, 83 1 ,  
8 3 7, 8 5 7, 858, 859, 8 6 1 ,  864,  868, 869, 8 7 0, 
8 7 1 ,  8 7 2, 873 ,  874 ,  875 ,  876 ,  8 7 7 ,  8 7 8, 882, 
883, 887, 888, 890, 89 1 ,  895,  896, 899, 900,  
9 1 0, 9 1 5, 9 1 8. 95 1 ,  954,  9 7 1 ,  972 ,  973,  9 74, 
9 7 5, 9 7 6, 9 7 7, 978, 986, 987 ,  998, 1 007 ,  1 009, 
1 0 1 0, 1 0 1 2, 1 0 1 4, 1 0 1 7, 1 0 73 ,  1 1 45  

Ziya Paşa: 1 064  
Ziya Paşa Külliyatı: 1 04 6  
Ziya Paşa Hayatı Ve Eserleri: 8 7 8  
Ziya Paşanın Şiirleri: 8 7 5 
Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma: 868, 8 78, 8 8 7, 

9 1  o, 9 1 4  
Zonguldak : 1 1 33 ,  1 1 3 5,  1 1 3 7  
Zoraki Diplomat: 1 20 5  
Zoraki Tabib: 1 00 6  
Zorlutuna Halide Nusrat : 1 1 3 1 , 1 1 3 5, 1 1 5 0, 1 222, 

1 225  
Zor Murteza Paşa: 7 2 8  
Zor Nikah: 1 00 6  
Zosineon : 1 O 7 5 
Zuhuri - Kulu :  846 
Zübdetü'l Eş'ar: 698 
Zübdetü'l Hakayık: 969 
Zübdetü'l Vekd.yi: 784,  787 
Zübeyde Hanım : 7 68,  7 7 2 
Zühdü Paşa:  1 O 1 7  
Zühre : 5 8 7  
Zühurü'I Ahire: 7 79 
Züheyr: 1 28, 1 8 7  
Zülfikar Efendi : 7 8 6 
Zülfikar Nafız Efondi :  9 7 4  
Zülkarneyn : 1 5 
Züleyha : 600, 709  
Zünnlın : 1 1 7 
Zürih : 6 1 6  
Zvornik: 599 



i Ç i N D E K i L E R  

XVII. Asır Türk Edebiyatı 64 1 

XVII. Asırda Ortaasya Türk Edebiyatı 6 4 5  

Ebü"I Gaazi Bahadır Han 645 
Şecere-i Terakime 6 4 6  
Şecere-i Türk 6 4 6  

XVıll. Asırda Azeri Lehçesi Edebiyatı 6 4 7  
Saib 6 4 8  

XVII. Asırda Osmanlı Türkçesi Edebiyatı 649 

Asrın Medeni ve İçtimai Hayatına Toplu 
Bir Bakış 6 4 9  
Divan Şiiri 
Hükümdar Şairler 
Nefi 
Naili 
Şeyhülislam Bahayi 
Edirne Şeyhi Neşati 
Vecdi 
Cevri 
Fehim-i Kadim 

XVll. Asırda Tefekkür Edebıyatı 
Nabi 

Mesnevi Edebiyatı 
Nev"izade Atai 
Gani-zade Nadiri 
Nabi"nin mesnevileri 
Sabit 

Nesir 
Nergisi 
Veysi 
Katib Çelebi 

Seyahat Edebiyatı Evliya Çelebi 
Peçevi İbrahim Efendi 
Naima 
Koçıbey 

Tezkireler 
Mesnevi Şarihleri 
Ankaravi İsmail Efendi 
Sarı Abdullah Efendi 

6 5 1 
6 5 1 
6 5 3  
6 6 3  
6 6 5  
6 6 6  
6 6 7  
6 6 7  
6 6 8  

669 
6 7 3  
6 7 4  
6 7 5  
6 7 6  
6 7 7  
6 7 9  
6 8 0  
68 1 
682 
688 
693 
694  
697  
698 
699 

700 

XVll .  Asırda Halk Edebiyatı 
Tekke Edebiyatı 

Adem Dede 
Aziz Mahmud Hüdai 
Niyazi-Mısri 

Saz Şairleri 
Kuloğlu 
Katibi 
Kayıkçı Kul Mustafa 
Öksüz Ali 

Girid'de Saz Şairleri 
Demircioğlu 
Derviş Ali 
T emeşvarlı Gazi Aşık Hasan 
Karacaoğlan 

4Gevheri 
Aşık Ömer 

Halk Şiirinin Nazım Şekilleri 
Aruzla Saz Şiirleri 

Halk Hikayesi 
Kerem ile Aslı Hikayesi 
Aşık Garib Hikayesi 
Karagöz 

7 0 1  

7 0 1  
7 0 2  
7 0 2  
7 0 3  
7 0 4  
7 0 5  
7 0 6  
7 0 7  
7 0 8  
7 1 2  
7 1 3  
7 1 3  
7 1 5  
7 1 8 
7 1 9  
7 2 0  
7 2 7  
7 2 8  
7 2 9  
7 3 1 
7 3 2  

XVIll. Asır Türk Edebiyatı 7 3 7 

Osmanlı İmparatorluğu 7 3 8  

ORT AASYA TÜRKÇESl-AzERI VE TÜRKMEN 
EDEBiYATI 7 4 2  

Vakıf 7 4 3  
Türkmen Edebiyatı v e  Mahtum Kulu 7 4 3  

XVIJI. ASIR ANADOLU VE BALKANLAR 
TÜRKÇESi EDEBiYATI 7 4 4  

Mahallileşme Cereyanı 7 4 5 
Hükümdar Şairler 7 4 7  
Asrın Divan Şairleri 7 4 9  

Osrrianzade Taib 7 4 9 
Seyid Vehbi 7 5 0  
Kani 
Nedim 7 5 3  
Rasih 7 6 5  
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Koca Ragıb Paşa 
Haf met 
Fıtnat Hanım 
Şeyh Galib 

Mesnevi Edebiyatı 
Lutfiyye 
Fazıl Enderuni 

TARiH 

Ra,id 
Çlebi-zadee Asım 
Defterdar Mehmed Pafa 
Viıaıf Efendi 

TEZKiRE 

Mevlevi tezkireleri 
Seyahat Edebiyatı 

Sefaretnameler 
28 Çelebi Mehmed Efendi 
Ahmed Resmi Efendi 
Aziz Efendi ve Muhayelat 
Halk Edebiyatı 
Tekke Edebiyatı 
Saz Şairleri 
Cezair Şairleri 
Levni 
Afug'lar 

7 6 5  
7 6 8  
7 6 8  
7 7 0  
7 7 9  
7 8 2  
783  

785  
7 8 5  
7 8 6  
7 8 7  

7 8 9  
7 9 0  
790 
79 1 
793  
794  
7 9 5  
796  
7 9 7  
800  
8 0 1  
802 

xıx. ASIRDA TÜRK EDEBİYATI 804 

(Türkler yine Medeniyet Değiştiriyorlar) 
Avrupa Medeniyeti ile ilk temasların kısa 

Tarihi 8 0 6  

TANZİMAT İNKİUBI 8 1 1 

Glühane Hatt-ı Humayunu 8 1 3  
Türkiyede Garb ve Kültürü ve Encümen-i 

Dhit 8 1 4  
Garb Kültrünün Diplomat Edipleri 
Mustafa Retid Paşa 
Ali Paşa 
Keçecizade Fuad Pa�a 

Batı Kültürünün İlk Muallimleri 
Yeni ilimlerin kelime hazineleri 

Mütercim Asım Efendi 

Türk Kültrünün yeni bir 
GAZETECİLİK 
Ceride-i Havadis 
T ercüman-ı Ahval 
Tasvir-i Efkar 

yayın vasıtası 

8 1 6  
8 1 7  
8 1 8  
8 1 8  
820  
8 2 2  
8 2 3  

d 2 5  
8 2 5  
8 2 5  
8 2 7  

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 

Asrın 1. yarısında Tükiye dışında Türk 
Edebiyatı 8 2 8  
Zakir 8 2 9  

Yeni Türk Edebiyatında Akisler bırakan üç 
Edebi Cereyan ve Eski Türk Edebiyatının 
Son simaları 8 2 9  

Divan Edebiyatı 829 
1 
3 

Mahallileşme Cereyanı 
Halk Edebiyatı 

Asrın Divan Şairleri 
Enderunlu Vasıf 
Keçecizade izzet Molla 
Akif Pafa 
Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 
Kadın Şairler 
Leyla Hanım 
Şeref Hanım 
Adile Sultan 

Nesirde Mahallileşme Cereyanı 
Tezkireler 
Halk Edbeiyatı 

Orta Oyunu 
Ferhad lie Şerife Hanım Hikayesi 

Destanlar 
Sururi 

Asrın T anınmıf Şairleri 
Bayburdlu Zihni 
Erzurumlu Emrah 
Aşık Derdli 
Dadaloğlu 
N E T i C E  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Avrupai Türk Edebiyatı 

8 3 0  
8 3 1 

8 3 2  
8 3 3  
8 3 6  
8 3 8  
8 3 9  
8 3 9  
8 4 0  
84 1 
842 
843  
843  
844 
8 4 7  
8 4 8  
849 
8 5 1 
8 5 1 
8 5 2  
8 5 4  
8 5 5  
8 5 6  

TANZİMAT DEVRİ 8 5 8  
Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal Mektebi 
Ve Cemiyet için san'at hareketleri 8 5 8  
Şinasi 
Ziya Paşa 
Namık Kemal 

TANZİMAT EDEBİYAT il 

Ekrem · Hamid · Sezai Mektebi ve san' at için 

8 5 9  
8 6 8  
8 7 9  

San'at Temayülleri 9 1 5  
Recaizade Mahmud Ekrem 9 1 6  
Abdülhak Hamid Tarhan 9 2 5  
Sami Paşa-zade Sezili 9 4 7  

TANZİMAT EDEBİYATI DEVRİNDE 
MAHALLİLEŞME CEREYANININ DEVAMI 9 5 4  
Edhem Pertev Pafa 9 5 4  



Tf'RK EDERİYATI TA RİHİ 
·f 

Münif Pata 
Ahmed Cevdet Pata 

Tanzimat Devrinde Halk için Edebiyat 
Ahmed Midhat Efendi 
Ebüzziya Tevfik 

TANZİMAT DEVRiNDE 

Eski • Yeni çarpıtmaları 
ve 

Muallim Naci 

AVRUPAi TÜRK EDEBiYATININ 

Kadın ıairleri 
Nigar Hanım 
Fatma Aliye Hanım 
Emine Semiye Hanım 

TANZİMAT EDEBiYATININ UMUMi 
VASIFLARI 

ve 

9 5 6  
9 5 7  
963  
9 6 4  
9 7 1 

9 7 2  

982  

990  
9 9 1  
993 
994  

Edebi Nevilerde Avrupai gelitmelere Toplu � 
Sakıt 
1. Şiir 
fi. Neair 
Hikaye vo Roman 
Tiyatro 
Tarih 
Tenkid 

AVRUPAi TÜRK EDEBiYATI 
il 

SERVET-1 FÜNUN DEVRi 

Servet-i Fünun Edebiyatının isimleri 

995 
996 
997 
998  

1 00 2  
1 00 7  
1 00 9  

1 0 1 1 

1 0 1 2  
Servet-i Fünun Edebiyatının umumi vaaıfları 1 O 1  6 
Servet-i Fünun Lisanı 

Servet-i Fünun' da Edebi neviler 
a. Şiir 
b. Nesir 
c. Roman ve hikaye 

Servet-i Fünun Şairleri 
Tevfik Fikret 
Cenab Şehabeddin 
Süleyman Nazif 
Faik Ali 
Süleyman Nesib 
Hüseyin Suad Yalçın 
Hüseyin Siret Özsever 
Ahmed Reşid 
Celal Sahir 

Servet-i Fünun'da Nesir · Hikaye ve Roman 

1 0 1 7  
1 0 1 8  
1 0 1 8  
1 02 0  
1 02 0  
1 02 3  
1 02 4  
1 04 0  
1 044 
1 04 6  
1 04 7  
1 04 8  
1 04 8" 
1 04 8  
1 04 9  

San'atkarları 1 04 9  

Halid Ziya U,aklıgil 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Servet-i Fünunun Yıkılıtı 

Servet·İ Fünun Devrinde 

POPÜLER EDEBiYATIN DEVAMI 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Ahmed Rasim 

XIX. Asırda Türk Edebiyatında 
MiLLİYETÇiLİK HAREKETLERi 

Ahmed Vefik Paşa 
Süleyman Paşa 
Ali Suavi 
Şemseddin Sami 

Servet-i Fünun Yıllarında 
TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI 

Bursalı Tahir 
Necib Asım Bey 
Veled Çelebi İ zbudak 
Ahmed Hikmet Müftüoğlu 
Mehmed Emin Yurdakul 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türkyie dışı 
Türk edebiyatı ve 

L�9 

1 05 0  
1 05 6  
1 05 8  

1 0 5 9  
1 05 9  

1 0 62 

1 06 6  

1 0 6 7  
1 0 7 0  
1 0 7 2  
1 0 7 2  

1 0 7 8  

1 0 7 8  
1 0 7 9  
1 0 7 9  
1 08 0  
1 083 

T Ü R K  M l L L l Y E T  Ç I L I G I 1 088 
Mirza F eth Ali  Ahoundof 

Sabir 

XX. Yüzyıl 
T Ü R K  E D E B i Y A T I  

F ecr-i Ati Edebiyatı 
Şehabeddin Süleyman 
Tahsin Nahid 
Müfid Ra�ib 
Emin Bülend 
İzzet Melih 
Fazı! Ahmed Aytaç 
M. Behçet Yazar 

XX. Asır Türk Edebiyatında Milliyetçilik 
Hareketleri ve 

M İ L L i  E D E B İ Y A T  C E R E Y A N I  

XX. Asır Türk Edebiyatında 
DiL MILLIYETÇiLIGl 
''Genç Kalemler" ve başkaları 

Ömer Seyfeddin 
Ali Canib Yöntem 

1 088 
1 089 

1 09 1  

1 09 2  
1 095 
1 096 
1 09 6  
1 096 
1 09 7  
1 0 9 7  
1 0 98 

1 099 

i l  o 1 

i l  03 
i l  08 
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XX. Asır Türk Edebiyatında 
iLiM VE FİKiR MiLLIYETÇILIGI 1 1  09 

Ziya Gökalp 1 1 1 O 
Türkiyede Türkoloji hareketlerinin Altın Devri 

ve 
Fuad Köprülü 1 1 1 9 

Milli Edebiyat Cereyanında Hitabet Edebiyatı 
Hamdullah Suphi Tanrıöver 

XX. Asır Türk Edebiyatında 
SAN' AT VE ŞEKiL MILLIYETÇİLIGI 

Enis Behiç Koryürek 
Halid Fahri Ozansoy 
Orhan Seyfi Orhon 
Yusuf Ziya Ortaç 
Ali Mümtaz Arolat 

Yeni Türk Şiirinde 
AŞIK TARZI TE'SİRLERI 

Rıza Tevfik Bölük başı 
Nihal Atsız 

XX. Asır Türk Edebiyatında 
MÜSTAKİL İSİMLER 

Mehmed Akif Ersoy 

XX. Yüzyıl Türk Şiirinde 
FRANSIZ SENBOLİZMI 

Ahmed Haşim 

Türk Şiirinde 
Mlul KIYMETLER SALTANATI 

YAHYA KEMAL BEY ATLI 
Yeni Türk Nesrinde 
Mistik Temayüller 

Yakub Kadri Karaosmanoğlu 
Refik Halid Karay 
Reşad Nuri Güntekin 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

XX. Asır Türk Edebiyatında 
KADIN SAN' ATKARLAR 

Güzide Sah.ti Aygün 
Şukufe Nihal Başar 
Halide Nusret Zorlutuna 

i l  2 7  

i l  2 9  

1 1 3 3  
i l  3 6  
i l  3 6  
1 1 4 1  
1 1 43 

i l  4 5  
1 1 4 6  
i l  4 9  

i l  5 1  

i l  5 1  

i l  63 

i l  6 7  

1 2 0 1  
1 2 0 1  
1 2 0 5  
1 2 09 
1 2 1 6  

1 22 2  

1 2 2 2  
1 2 2 3  
1 2 2 4  

TÜRK EDEBİY A Ti  TARİH İ  

Halide Edib Adıvar 
Fevziye Abdullah Tansel 
Samiha Ayverdi 
Mükerrem Kamil Su 
Cahid Uçuk 

Son Asır Türk Edebiyatının 
DİGER TANINMIŞ SiMALARI 

İbrahim Elaeddin Gövsa 
Midhad Cemal Kuntay 
Halil Nihad Boztepe 
Falih Rıfkı Atay 
Ruşen Eşref Ünaydın 
Aka Gündüz 
Peyami Safa 
Yesarizad Mahmud 
Fahri Celal Göktulga 
Ercümend Ekrem Talu 
Ahmed Refik 
lbnülemin Mahmud Kemal inal 

Cumhuriyet Devri 
TÜRK EDEBIY A Ti 

1 )  Şiir ve geçirdiği merhaleler 
Samih ıfat 
Kemale. Jin Kamu 
Ömer Bedreddin Uşaklı 
Necmeddin Halil Onan 
Ahmed Hamdi Tanpınar 
Necib Fazıl Kısakürek 
Ahmed Kudsi Tecer 
Salih Zeki Atay 
Sabri Esad Siyavuşgil 
Arif Nihad Asya 

2 )  Nesir 
Abdülhak Şinasi Hisar 
Kemal Altınkaya 

3 )  Tiyatro 

1 22 5  
1 2 3 2  
1 23 2  
1 23 5  
1 2 3 5  

1 23 7  

1 23 7  
1 23 8  
1 23 9  
1 24 0  
1 2 4 1  
1 24 1  
1 2 4 2  
1 2 43 
1 24 3  
1 2 44 
1 2 4 5  
1 2 4 5  

1 24 6  

1 2 48 
1 24 8  
1 24 8  
1 24 9  
1 2 5 0  
1 2 5 2  

1 2 5 7  
1 2 5 7  
1 2 5 9  

1 2 6 1  
1 2 6 1  
1 2 62 

1 2 63 

4 )  Yeni Türk Ed"biyatında Makale, Muhasebe ve 
Fıkra 1 2 64 

5) Diğer Neviler 
Sa'deddin Nüzhet, Suud Kemal, v.b. 
Kitabın Baskısı Hakkında 1 2 6 7 
Kitabın Müellifi Hakkında 
(Nihat Sami Banarlı) 

indeks 

1 2 6 7  
1 2 6 8  

1 2 7 5  



B İ B L İ Y O G R A F Y A  

ABDI: Camasıbname, Fatih Millet Küt. N :  1 2 02 
ABDURRAHMAN ŞEREF: Ahmed Mithat Ef. T.O.M. 

M.c. il. İst. 1 9 1 3  
Tarih Müsahebeleri İst. 1 3 3 9  

ADIV AR: A .  ADNAN Osmanlı Türklerinde İlim, İst. 
1 94 3  
Farabi: T. 1 .  Ans. c. 4 S. 4 5 1 -469 
Tarih Boyunca ilim ve Din: İst. 1 9 44 

ADIVAR HALİDE EDİB: İngiliz Edebiyatı Tarihi: 
lst. 1 940 
Mor Salkımlı Ev. lst. 1 9 63 

AHMED: Mevtid; Üni. Kit. No :  2 3 1 4, Selimağa 
Kit. Asar-ı Cedide Yazmaları 1 642 

AHMEDI: lskendemame. Üni. Kit. Türkçe Yazma
lar Bölümü Na : 2 9 1 
Cemıid Ü Hurşid. lst. Üni. Türkçe Yazmalar 
bölümü, No : 92 1 

AHMED Cevdet Paşa Kısas·i Enbiya 
AHMED HAŞIM :M. Kaplan (neşri) Bize Göre, Gu

rebahane·i Laklakan, Frankfurd Seyahatnamesi: 
lst. 1 969 1 00 0  'f emel Eser serisi 

AHMED MİTHAT EF.: Menfa lst. 1 88 7  
Yeniçeriler, Naşir M .  Nihat Özön İst. 1 94 2  

AHMED NACİ Anadoluda Türklere aid yer isimleri 
( H. Nihal ile birlikte) T. Me. c. il s. 2 4 3  

AHMED PAŞA: Divan (A. Nihad Tarlan Hazırla-
mıştır)  lst. 1 9 6 6  

AHMED RASİM: Muharrir B u  ya; lst. 1 9 2 7 
Edebiyat-ı Garbiyyeden bir Nebze: lst, 1 88 7  

AHMED REFiK (Altınay) : Alimler ve san'atkarlar, 
lst. 1 92 4  
Nedimin Hayatı: ( Nedim Divanının Halil Nihad 
neşrinde) 
Peçevi, lst. 1 9  3 3 
Xll. asr-ı Hicride İstanbul Hayatı, lst. 1 93 3  
Bizans Karşısında Türkler, lst. 1 92 7  
Naima, lst. 1 93 2  
Lale Devri; lst. 1 93 2  
Menfada Na'ima Efendi: T.T.E.M. İst. 1 93 1  
Ragıb Paşa devrinde lstanbul Hayatı: Yeni Mec. 
lst. 1 9 1 8  
Köprülüler: s. 6 1  

AHMED VEFiK PAŞA: Koçi Bey Risalesi; lst. 1 3 03 
AKAY ORHAN: Beşir Fuad; lst. 1 969 
AKAY NİHAD: Haşmet hayatı ve eserleri; İst. Üni. 

Türkiyat Ens. Tez No : 2 1 2  Sene 1 94 7 

A 

AKI NiYAZİ: XIX. y.y. Türk Tiyatrosu tarihi, Er
zurum : 1 96 3  

AKINCI Dr. Sırrı: Üç Mezar Taşı, Hayat-Tarih mec. 
sayı 8 1 9 69 

AKINCI Gündüz: A. Hamid Tarhan hayatı Eser
leri ve san'atı: Ank. 1 95 4  

AKSÜT Ali Kemal: Koçu Bey Ris8,lesi: lst. 1 93 9  
AKTEPE MÜNİR: Osmanlıların Rumeli'de ilk Fet· 

hettikleri Çimbi Kalesi, Tarih Dergisi c. 1 sayı 
2, sayf. 283-3 06 
lbtihacü't Tevarih; Tarih Dergisi, c .  X sayı 1 4  
Na'ima Tarihinin yazma nushaları hakkında; 
Tarih Der. lst. sayı : 1 
Hoca Sadeddin Efendi'nin Tacüt't Tevarih'i ve 
bunun zeyli hakkında; Türkiyat Mec. c. Xlll, 
1 95 8  syf. 1 0 1 - 1 03 

AKÜN (ÖMER FARUK) : Sehi Bey: T. İ.Ans. c. 1 0, 
Şeyhoğlu, T.I. Ans. c. il s. 4 8 1 -4 8 5 ,  Süruri, 
T.l.Ans. c. Xll. s. 2 5 0-2 5 2  
Salim; c .  X s .  1 3 0- 1 3 3,  Nevres, T.I. Ans. c. 
9 s. 2 28-2 3 1 
Nergisi T.l. Ans. c. 9 s. 1 94- 1 9 7,  Sabit; T.ls. 
Ans. Cüz 1 00 
A. Hamid'in basılı eserleri hakkında yeni bil
giler; T.D.E.D. c.  XV şubat 1 9 67 ,  s. 1 0 7- 1 08 
1 29 
San Abdullah; T. İ. Ans. Cüz : 1 02 s. 2 1 6-2 20 
Şinasi: T.İ .Ans. c.  Xl  s. 5 4 5-5 6 0  

NamıH Kemal: T.l.Ans. s .  6 5, Şinasi'nin Fatih tezki
resinin baskısı hakkında: T.D.E.D. XI s. 6 7-
98 yıl 1 96 1  v� T. mec. 1 9 64,  c. XIV, s. 2 7 7  
Sünbülzade Vehbi; T.I. Ans. c .  Xl s .  2 3 8-
242,Merkad-i Fatih'i Ziyaret manzumesi için
deki görüşler; T.D.E. c. Vll sayı 6 1 - 1 04 şu
bat 1 9 5 6  

AKYÜZ KENAN: Batı tesirinde Türk şiiri Antoloji
si, Ank. 1 9 7 0  
Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri ve 
Bibliyografyası, Türkoloji Der. c. il s. 1 Ank. 
1 9 69 

ALANGU TAHİR: Karagöz Tetkikleri: Türk yurdu 
mec. sayı 6 1 93 3  
Türk Masallarında Yunus etkileri v e  Dedekor
kud Kitabı, T. D. 1 95 4, s. 3 3  

ALI (Gelibolulu) Mevaidü'n Nefais fikavaidü'I Me
calis ( Cavid Baysun neşri) , lst. Üni. Tarih k. 
neşri 1 9 5 6  tarih Dergisi : c. 1 sayı 2,  s. 3 9 6-



US2 

400 
Menakıb-ı Hünerveran ( ibnü'l Emin M. Ke
mal neşri, lst. 1 92 6 )  
Künhü'lAhbar 

ALI EMİRİ: Nef'iı:i.in nazireleri: Osmanlı Tarih ve 
Edebiyat mec. İst. 1 93 4  

ALI FUAD: Rical-i Mühimme-i Siyasiyye, İst. 1 92  8 
Fuad Paşaya aid Fıkralar, Servet-i Fünun mec. 
lst. 1 92 7  sayı, 1 4 8- 1 4 9 
Münif Paşa, Türk tarih e.ncümeni mec. 1 00. 4 
ist. 1 93 0  

ALİ KEMAL: Ömrüm Peyam, Edebi ilavesi 1 6 ,  Ocak 
1 3 29, 1 7  Şubat 1 3 2 9  
Ahmed Mithat Efendi Bir safha-i tarih lst. 1 9 1 3 

ALI RIZA: XIII. asr-ı Hicri'de İstanbul hayatı, İs
tanbul Eğlenceleri, Peyam-ı Sabali 

AŞIK ÇELEBİ: Aşık Çelebi Tezkiresi: 
ALI Şİ'R NEV Ai: Mecalisü'l Nefais, Muhakemetü'l 

Lugayteyn Ank. 1 94 1 
ALPASLAN Ali: Ahmedi'niıı yeni bulunan bir Ese

ri" (Mirkad-ı Edeb) T.D.E.d c. X 1 9 60 
Divan Edebiyatında Manzum lugatler ve Tuh
fe-i Vehbi: Türkyiat · mec. !st. 1 94 7  

ALPAY GÜNAY: Zati ve şem ü Pervaesi; T.D.E.D. 
c. c. xı. 1 9 6 1  saf. 1 2 9- 1 42 

ALPAY GÖNÜL: Riyazi T. İ.Ans. s. 7 5 1 ,  7 5 4 
AND METİN: Karagöz, Miniis ve Reich; Türk Dili 

der. 1 9 63  Sayı 1 4 4 
Duru Türkçenin Molieri: Türk Dili Der. sayı 
2 2 8  Ank. 
Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyat
rosu Ank. 1 9 7 2 S. 7 7 

ANNİE ViVANTİE: Yırtıcılar (H. Cahid Tercüme
si) 

ARAT R. RAHMETİ: Eski Türk Şiiri Ank. 1 96 5 
En Eski Türk İlahisi: T.Y. mec. Haziran 1 9 59 
sayı 4 
Kıpçak mad. T.1 .Ans. c. 6, S. 7 1 3-7 1 6  
Kutad gu bilig: T.l.Ans. c. 6 s. 1 03 8- 1 044 
Kutadgu Bilig İst. 1 94 7  
Edbeiyatımızda İlk Lirik Şiir, T.Y. Mec. Mayıs 
1 960 
Apınçur Tiğin'in Bir Şiiri, Ank. 1 9 65 
Ôğuz Kağan Destanı, ( Prof. Bang ile) !st. 1 93 6  
Lieder aus Alt Turfan, (Eski Turfan Şarkı
ları) ; Asia Maj er mcc. c. IX, 1 9 3 3 
Bir yazı manzumesi münasebetiyle T.D.E.Der. 
s. 1 2 5 lst. 1 9 6 3  

ARAZ NEZİHE: Dertli Dolap İst. 1 9 6 1  
ARENDONK ve BİCHER FORİS: Fütüvvet mad. T. I. 

Ans. c. iV S. 7 0 0-7 0 1 
ARIK (Baki To:ıguç) Adana Fethinin Destanı: İst. 

1 94 3  
ARIK (FAHRİYE) Neşri'nin Hayatı v e  Eserleri: İst. 

1 93 6  
ATALAY Besim Divan-ı Lugat'it Türk (Tercüme

si) lst. 1 9 40 

BİBLİYOGRAFYA 

Divanı: Fatih Millet Küt. Ali Emiri yazmala
rı 2 63 
Bektaşilik ve Edebiyatı: İst. 1 940 

ALTINKAYA Kemal: Bizim Mahalle 
ATAi: Şakayık Zeyli, 
AŞIK ÇELEBİ: Tezkiresi 
ASYA Arif NİHAD: Rubaiyat-ı Arif Ank. 1 9 5 6 

Nisan Ank, 1 9 64 
Kubbe-i Hadra, Ank. 1 9 5 6 

ATEŞ (Ahmed) Mevlid (Süleyman Çelebi) lst. 
1 9 5 4, Muhiddin Arabi mad. T.J. Ans. 5 3 3-5 5 5  
Ebü'l-Ala Muarri, T.l.Ans. C .  4 Fuzuli'nin el 
Yazısı, T.D. der. 1 95 6  sayı 5 7  
Varaka ve Gülşah Mesnevisinin Kaynakları: 
T.D.E. Der. c. lıl sayı 1 -2 
Farsça Eski bir Varaka ve Gülşah Mesnevisi, 
T.D.E.Der. c. V 1 95 3 ,  s. 3 3-50 
Türk Halk Hikayelerinde İbn Sina: T. Mec. 
XI sayf. 3 3 ,  1 9 54 c. XII. 2 65 1 9 5 5  

ATSIZ ( H .  Nihal) Türk Tarihi Üzerinde Toplama
lar: İst. 1 935 Türk Edebiyatı Tarihi: lst. 1 940 
Dokuz boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Ta
rihi (Şükrullah'dan tercüme) lst. 1 93 9  
Anadolu'da Türklere aid yer isimleri (A. Naci 
ile müşterek) T. mec. c. il s. 2 4 3  
Mütercim Şeyh Ahmed Efendi Hayatı ve Eser
leri: lst. 1 9 3 9 
Koca Ragıb Paşa, Haşmet, Fıtnat Hanım: Çı
naraltı mec. sayı 3 lst. 1 9 4 1  
Aşık paşazade Tarihi: Ün. Küt. Türkçe Yaz
malar 1 7 1  Basımı İst. 1 94 9  
Türk Meşhurları hayatı v e  şahsiyeti: Kopuz 
mec. Mart 1 94 4  
Ali Bibliyografyası İst. 1 968 (Süleymaniye Küt. 
yayınları) 
Bilge Tonyukuk: Orhun mec. sayı 1 ikinci Türk 
Müverrihi: Orhun, mec. 

AYMUTLU AHMED: Süleyman Çelebi ve Mevlid-i 
Şerif, lst. 1 9  5 8 

AYNİ: Hacı Bayram Veli, lst. 1 9  7 2 
AYVERDI EKREM HAKKI: Fatih Mimarisi: lst. 1 95 3  

Zeyli lst. 1 9 6 1  
Fatih Devri Hattatları: lst. 1 9 5 3  
Osmanlı mimarisinde Mehmed Çelebi ve Sultan 
11. Murad Devri, lst. 1 9 7 2 

A YVERDİ SAMiHA: Bir Dünyadan Bir Dünyaya lst. 
1 9 7 4  
Edebi v e  manevi Dünyası içinde Fatih, lst. 1 95 3  

B 
BABİNGER (Franz) Karaçelebizade Abdülaziz Efen

di, T.İ.Ans. c. U, s. 64 
Gescihchteschreiber der Osman lhre Werke, Le
ipzig 1 92 7  
Quellenwerken des İslamischen Schifttuns (Orllii 
Bey Tarihi) Hannover il 1 92 5  
Ahmed Resmi, mad. T.l.Ans. c . l  

BABUR (Zahirü'ddin Muhammed) Risale-i Validiyye 
Tercümesi: Milli T etetbüler mec. 1 3 3 1 



BİHLİYOGRAFY A 

Vekayi; 1, il, (Doğu Türkçesinden çeviren R. 
Arat) Bu eser kitabımızda Baburname olarak 
alınmıştır .. ) 

BALTACIOGLU İsmail Hakkı: Türk Yazılarının Tet
kine Medhal 

BANARLI (NİHAD SAMİ) Dasitan-ı Tevarih-i Al-i 
Osman ve Cemşid ve Hurşid Mesnevisi lst. 
1 339 

Türkçenin Sırları İ st. 1 9 7 2 
Edebi Bilgiler İ st. 1 9 4 4 
Başlangıçtan T anzimata kadar Türk Edebiyatı 
tarihi (H. Tevfik Gönensay'la) lst. 1 94 0  
Metinlerle Türk v e  Batı Edbeiyatı 1 ,  11, 111, İst. 
1 963  
Yahya Kemal Yaşarken; !st. 1 95 9  
Yahya Kemal'in Hatıraları; !st. 1 960 
Edebiyata Dair Y.  Kemal Tanıtma yazısı; İst. 
1 9 7 1  
Y. Kemal Siyasi Hikayeler, Tanıtma yazısı; İst. 
1 9 7 1  
Namık Kemal ve Türk Osmanlı Milliyetçiliği; 
lst. 1 94 7 
Orhan Seyfi Orhun Şiirler (Önsözü) 1 000 T e
mel eser İst. 1 9 7 O 
Yahya Kemal'le Konuşmalar; Y.K. Enstitüsü 
Arşivi (basılmamıştır) . 
Cezayir Saz Şairlerimiz; Atsız Mec. İst. 1 93 1  
sayı 4 
Aşk Mersiyesi; Meydan Gaz. İst. 1 968 sayı 1 83 
Anadolu Vicdanında Moğollar; Mey. Gaz. 2 9  
Ekim 1 968 
Divan Şiirinde Temler; Mey. Gaz. 1 3/8/ 1 968 
Osmanlı Kaynaklarında Moğollar; Mey. Gaz. 
1 2/XI/ 1 9 68 
Üç Dilin Sözleri; Mey. Gaz. 
Nasreddin Hoca ve Moğollar; Meydan Gaz. 
5 /Xl/ 1 968 
Fecr-i Ati Edebiyatı; Aylık Ans. i li 1 94 7  
Mevlana Celaleddin Rumi; Ay. Ans. i l .  1 94 6  
Halk Şiirinde Girid Savaşı ve şair Aşık Hak
kında Notlar: Ülkü mec. sayı 5 6  
Demircioğlu: Atsız Mec. 1 4  Tuna Boyunda Saz 
şairlerimiz: Atsız Mec. 2 1 93 1  
Büyük Nazireler: Yüksek İslam Enst. Yayınları 
2 lst. 1 962 
Yahya Kemal Nasıl Çalışırdı: Yüksek İslam Ens. 
Mec. İst. 1 959  Sayı 5 7-76 ve İst . . 1 1  1 968 
Sayı 1 7-50 
Yahya Kemal'in Tarih Düşünceleri: Hayat-Ta
rih Mec. İst. 1 965 S. i l 
Sultan Abdü'I Hamid'in Türkçeciliği: Hayat
T arih Mec. İst. Sayı il aralık 1 967 
Divan Şiirinde Sosyal Çizgiler: 
Mec. lst. Sayı l:II 1 9  6 6 

Hayat-Tarih 

Halk şiirinde Türk - Moskof savaşları_, yuru
zuş Destanı Silistre Destanı Meydan Gaz. 1 7 8 ,  
1 79, 1 80 1 1 , 1 82 5  Haziran 1 968 

Öksüz Ali: Halk Bilgisi haberleri s. 5 3  İst. 1 95 3  
Niçin Öldürürlerdi: Hayat-Tarih Mec. Sayı 1 2  
İst. 1 966  
Radlof Misali: Hürriyet Gaz. 2 3/Kasım/ 1 95 7  
Selimname: Hürriyet Gaz. 2 5/Aralık/ 1 95 6  
Tarih San'atı: Hürriyet Gaz. 1 8/Mayıs/ 1 95 7  
Baki'ye ses verenler: Hürriyet Gaz. 1 5/6/ 1 95 7  
Fuzuli'nin Vucud Yapısı: Hürriyet Gaz. 
2 1 /Ocak/ 1 95 6  
Hamid'in İntikamı: Hürriyet Gaz. 1 4/0cak 
1 95 6  
Murad'ın Duası: Hürriyet Gaz. 2 9/9/ 1 95 9  
Ü ç  Kafanın Hikayesi: Hürriyet Gaz. 28/Kasım 
1 95 9  
Tarih San'atı: Hür. Gaz. 1 8/Mayıs/ 1 95 7  
Türkün İman Uslubu: Mvf. Yayınları Ankara 
1 9 60 
Fatih'in Zafer Sırları: İst. Ens. mec. c.v. İst. 
1 959  
Faruk Nafız Çamlıbel: Kubbealtı Akademi mec. 
c. 2 1 97 3  
Edebiyatımızda Vatan Sevgisi v e  Fkret'in Vatan
cılığı: Kubbealtı Akademi mec. Yıl 1 sayı 4 1 9 72  
Kubbealtı Akadmei mec. Yıl 2 sayı 1 1 9 73 
İstiklal Marşının Manası Kub. Akademi mec. yıl 
2 sayı 4 1 9 73 
Köprülü ve Türk Dili ( Emin Bayrakdaroğlu im
zasıyla) Mey. G. 2/VII/ 1 97 3 
Tuna boyunda saz şairleri Atsız mec. sy. 2 

BANG (W) prof. ve GABAİN ( Mille von) Türkisc
he Turfan-Texte: 1-V, 1 92 9- 1 93 1  
(W) prof. Yom Köktürkischen Zum Osma
nischen, Abh. d. Preuss. Akad. d. wiss 1-111 
Berlin 
(W) ve R. Rahmeti: Oğuz Kağan Destanı İst. 
1 93 6  
Prof. -R. RAHMETİ ARAT: Lieder Aus 
Alt- Turfan (Eski Turfan Savları) Asia Ma
jor M.C. IX 1 933  
(Prof. W) v e  Von Gabain: Türkische Tur
kiche Turfan, �ahmeti Arat, T ex VI SBA W 
1 93 4  S . 93,  1 29 
Lieder aus Alt-Turfna (Sski Turfan Şarkılar) 
Asia Majorm c. lX 1 93 3  

BANGUOGLU TAHSİN: Eski Türkçe Üzerine, T.D. 
Araş. Y. Belleten 1 964 

BARKAN ÖMER LUTFU: Sülcymaniye Camii ve 
İmareti Ank. 1 9 7 2 
Vakıflar ve Temlikler İstila Devrinin koloniza· 
tör Türk Devrimleri ve zaviyeler: Vakıflar Der
gisi H S. 3 3  

BARTHOLD (W) : İslam medeniyeti Tarihi (F. 
Köprülünün izahları ve düzeltmeleri ile) Ani<. 
1 9.67 
Ortaasya Türk Tarihi hakkında dersler İst. 1 9 2 7 
Karagöz. Mad. T.l.Ans. c. 6 
Çoban Ata mad. T. l.Ans. 

BAYDUR MUSTAFA: Ahmed Mithat Efendi lst. 1 95 9  
BAYKAL BEKİR SITKI: Koca Ragıb Paşa, Büyük 

Friedrich Ank. 1 93 9  



1 35� 

BAYKAL İSMAİL: Hat san' atı mf. V. Güzel Sanatlar 
mec. Ank. 

BAYRİ M. HALİD: Fıtnat Hanım A.Y.B.M. 1 92 6, 
Halk Şairleri Hakkında küçük 

0
notlar İst. 1 93 7 

Aşık Çelebi Hayat mec. c. 1 Sayı 7 2 
BA YSUN CAVİD: Müverrih Ali'nin Mevaidü'n Nefais 

fi Kavaidü'I Mecalis'i hakkında: Tarih Dergisi 
Sayı, 2 1 9 50  
Na'ima mad. T.İ . Ans. C .  8 s .  44-49, Aziz Efen
di Mad. T.İ .Ans. C. i l  S. 1 5 4- 1 5 5 
Çelebi-zade Ası� mad. T.İ.Ans. C. 3 S. 3 7 0-
3 7 5 Evliya Çelebi, T. İ. Ans. C. 4 S. 4 00-4 1 2  
iV. Murad Mad. T.İs. Ans. C. 8 S. 625-647 
Mustafa Reşid Paşa'nın Paris ve Londra Sefa
retleri Esnasındaki Siyasi Yazıları, Tarih Vesi
kaları 1 .  i l .  Tarih Dergisi, Vıl-X-Xll İst . 
1 9 54 
Evliya Çelebi'ye dair notlar T. mec. C. Xll s. 
2 5 7 ,  1 9 5 5  

BERTHELS (E.E.) Al;şir Nevai, Leyli - Mecnun, Se
mion Lipkin tercümesi ve önsözü Taşkent 1 948,  
T. Mec. C. IX 1 94 6-5 1 
Alişir Nevai, Ferhad-ı Şirin Pema 
Peryal Ler Penhoyskiy, Taşkent, 1 94 3  Türk
çe  tercümesi Türk Dili  araştırmaları yıllığı : 1 95 7 
Neviii opit tvorçeskoy Bibliyografi: Moskova Le
ningrad 1 948 

BEY ATİ:  Cam-ı Cem-ayin (Ali  Emiri tarafından Ne
vcıdı r- ı Eslaf Külliyatından Sayı, 5 

BEYATLI REŞAD: Y. Kemal'in Hayatı, Y.K. Enst i
tüsü mec. c. 1 İst. 1 959  

BEY ATLI YAHYA KEMAL: Eski Şiirin Rüzgarıyle 
İst. 1 9 62 

Eğil Dağlar, İst. 1 9 66 ,  Siyasi ve Edebi Portre
l re İst. 1 9 68 
Edebiyata Dair, İst. 1 9 7 1 ,  Tarih Müsahebeleri, 
İst. 1 9 7 5  
Çocukluğum Gençliğim siyasi v e  Edebi Hatı
ralarım İst .  1 9 7 2 
Bitmemiş Şiirler: İst. 1 9.6 Mektublar Makale
ler İst. 1 9 7 7  
Fıkralar ve Hatıralar, İ leri Gaz. 
Rubailer Hayan Rubailerinin Türkçe Söyleyiş 
l st. 1 963 
Siyasi ve Edebi Portreler İst. 1 968  

BİCHR FARİS: Fütüvvet ( C. Yan Arendonk)  i le  T. 
İs. Ans. c. 4 s. 7 0 0-7 0 1  

BİLGE Kilisli Muallim Rıfat: Kitab-ı Dede Korkud 
alalisan-ı taife-i Üguzan İst. 1 3 3 2  
Süheyl-i Nevbahar, T .  mec. c .  i l  s .  40 1 -409 
El-Kavaninü'l-Külliyye li Zabti'I -Lugatt'it- Tür
kiyye, lst. 1 92 8  

BİGEGİL KAYA: A. Hamid' in şiirlerinde ledüni me
selelerde Allah, İst. 1 95 9  
Ziya Paşa Üzerine bir araştırma, Erzurum Ata
türk Ün. yayınları. 1 9 70 
Tevfik Fikret'in İlk .Şiirleri, Erzurum 1 9 7 0  
A .  Hamid Üzerinde Bilgi tesiri ; T .  mec. XIII 
ist. 1 9 58 

BİBLİYOGRAFYA 

A. Hamid'in bilinmeyen bir manzumesi, Edebi
yat Fak. mec. Erzurum 1 970  

BİLMEN Ömer Nasuhi: Dini Bilgiler, Ank. 1 95 9  
Büyük Tefsir Tarihi, Ank. 1 96 1  

BİNARK İSMET: Yunus Emre Hakkında bir Bibli
yografya Denemesi (Nejat Seferci ile) Ank. 1 9 70  
F.A. Tansel Bibliyografyası: Ank. 1 97 5  

BİRSEL Salah: Hacivatın Karısı lst. 1 95 5  
BLOCHET (E.) : Catalogue Des Manuscrits Turcs. 

Paris 1 93 3  
Catalogue Des Manuscrits Turcs, Fam. 1 s .  3 1 7  

(Kıssa-ı Melik Danişmend Gazi Ahmed İbni 
Ali) 

Catalogue: F om 1 
Catalogue Des Manuscrits Turc (Ancien [?nd 
Turc, 3 1 2  Tam 1, p, 1 3 3 

BOLA YIR ALİ EKREM: Recai-zade Ekrem Bey, lst. 
1 92 4  

BORAK SADi: Sosyalistlere dajr, Altın Kitab 1 Ni
san 1 9 5 5 S. 9 5-1  O 1 

BORAT AV PERTEV NAİLİ: Folklar ve Edebiyat, 
lst. 1 939 Köroğlu Destanı, lst. 1 93 1  
Halk Edebiyatı Dersler�, Ank. 1 942 ,  Köroğlu
nun tarihi şahsiyeti, Tebliğler Kitabı T.T.k. neş
ri : 1 94 8  
İzatlı Halk Şiiri Antolojisi ( H .  Vedat ile) Ank. 
1 943  
Battal mad. T.İs.Ans. c. i l  s .  344-3 5 1 ,  Kor
kut Ata mad. T. ls.Ans. 860-86 6  
Koşma mad. T. ls.Ans. T.ls.Ans. 8 7 6-880, Kör
oğlu mad. T.ls.Ans. 908-9 1 4  

BOZOK ( Hüsameddin) Türk Temaşasının Kaynak
ları: T. Tiy. Mec. 

BOZTEPE Halil Nhad: Nedim Divanı; lst. 1 922 ,  1 92 4  
BÖLÜKBAŞI Rıza Tevfika: Hamid v e  Mülfıhazat-ı Fel

sefiyyesi, lst. 1 9 1 8  
Serab-ı Ömrüm Kıbrıs - Lefkoşe :  1 934  
Kendi ağzından Rıza Tevfik lst. 1 943  

BRiON Marcel : Lavie d'Attila Paris 1 928  
BROCKHAUS Köprülünün Bibliyografyası (Alman

ca) 

BROCKELMANN (prof. C.) Geschichte der Ara
bichen Literatur. Berlin 1 892,  Leipzig. 1 980 
Geschichte der İslamischen Völker. Berlin, 1 93 9  
Arab Edebiyatı (Arabistan mad.) T. ls. Ans. 
1 94 7  s. 5 2 1  

Kelile Dimne, T. ls.Ans. s .  5 5 2  
Zur Grammatik des Osmanischen Turkischen: 
Z.D.M.C., 70 s. 1 9 1  
Ali's Qıssa-i Jusuf der alteste Vor laufer der 
Osmanischen Litteratur. ABA W 1 9 1 9  

BROWNE (E.G. ) Persian Litterature in modern Ti
mes, Camb ridge 1 924 
A. Literary History Of Persie, Combridge 1 92 9  

BUHL (F.) A d  mad. T.İs.Ans. c .  ls. 1 2 3- 1 2 4 ,  Ab
dullah bin Al Abbas, T.ls.Ans. c. 1, S. 2 6-2 7 

BULUÇ prof. Sadeddin Şaman mad. T. İs.Ans. c. il s. 
3 1 0-3 3 5  
Şeyyad Hamza'nııı beş Manzumesi, T.D.E.D. 



BİRLİYOGRAFY A 

c. vıı. sayı 1 -2 saf. 1 - 1 6 1 95 6  
Şeyyad Hamza'nın Lirik Bir Şiiri, T.D.E.D. c. 
xıı. s. 1 39 lst. 1 963  

BURSALI Mehmed Tahir bin Rıfat: Katip Çelebi, lst. 
1 3 3 1  

Bursalı Tahir Bey: Osmanlı Müellifleri, lst. 1 3 3 3-
1 3 43 

c 

CAFER ÇELEBi: Divan Nuruosmaniye Küt. 3 8 1 1 
CAFEROGLU (Prof. AHMED) : ilk Türk Dilcisi Kaş

garlı Mahmud ve Eseri Ank. 1 938 
Kaşgarlı Mahmud, İst. 1 9 70  
Azeri Halk Edebiyatında Aşık Garib Destanı: 
Azerbeycan Y.B.D. sayı 3 1 -34 lst. 1 93 4  
Türk Kopuzu: Ülkü mec. 4 5-48 Ank. 1 93 6  
Türk Dili Tarihi Notları, c .  i l  lst. 1 943,  c .  il 
lst. 1 95 8  
Melik Bey Avcı lst. 1 933 ,  Ahmed Mithat Ef. ve 
Tiirkçemiz T.D.E.D. c. 1 1 1  lst. 1 946  
Kitab·ı A l  İdrak Li Lisan a l  Atrak, lst. 1 93 1  
Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları: T.H.I.  
mec. lst. 1 93 1 

CARRA DE V AUX Eflatun mad. T. ls.Ans. c. 4 s. 
1 89- 1 92 Yıl 1 94 6  

CENAB ŞAHABEDDİN: Ahmed Mithat ve Asarı: Ser
vet-i Fünun mec. 25 k. evvel 1 92 4  s. 1 480  

CEVAD PAŞA: Tarih-i Asker-i Osmani, lst. 1 92 7  
CH. Dezobry Dictionnaire Ceneral de Biographie 

et D'istoire 
COQ (V. Le) : Türkische Manichaica Aus Chotscho, 

Berlin 1 9 1 3- 1 9 1 9- 1 9 2 2  
CUMBUR MÜJGAN: Fuzuli Hakkında bir Bibliyog

rafya Denemesi, lst. 1 9 5 6 

ç 

ÇAGATAY Ş. Saadet: Altun Yaruk'dan iki Parça, 
Ank. 1 94 5  

ÇAGATAY Dr. Neş'et, Mevlid Okutma Geleneği Hak
kında, Din yolu der. 2 8 Ank . . 1 9 5 7 
Temizlik, Diyanet işleri Başkanlığı Dergisi, 1 96 1  
s. 29-3 5 
Türk Halk Edebiyatında geyiğe dair motifler, 
Türk Dili Araştırmaları yıllığı 1 95 6  
Türk Lehçeleri Örneklrei: Ank. 1 963 

ÇELEBİOGLU Amil mesnevi-i Şerif manzum Nahifi 
tercümesi lst. 1 96 7  

ÇAMLIBEL Faruk Nafiz: Han Duvarlan, lst. 1 969 
İsimsiz Mısralar: Kubbealtı akd. mec. Yıl : 3 
s. 1 , 3 
Suda Halkalar: lst. 1 9 1 9  
Şarkın Sultanları: 1 9 1 9 
Zindan Duvarları; İst. 1 96 7  
Heyecan v e  Sükun; lst. 1 95 6  

1 355 

ÇAVLI Emin Ali: A. Hamid'in Doğum Tarihi Hak
kında: Tarih Hazinesi : 7 Şubat 1 95 1  

ÇELEBi Asaf Halet: Galib Dedtı, T. mec. 2 6 3-2 69 
1 95 6- 1 9 5 7  
Mevlana'nın Rübaileri, İst. 1 944  
Na'ima Hayatı Eserleri İst. 1 95 3  

ÇETİN Nihad: Latifi T.ls. Ans. c. 7 ,  Ahmedi'nin bi· 
Iİ:'ımeyen birkaç eseri, Tarih Der., c. U sayı 3-
4 1 952  
Ahmedi'nin Mirkadü'I Edeb'i Hakkında: T.  mec. 
x1v t 964 s. 2 1 7-2 2 7  

ÇINARLI Mehmed: Gerçek Hayali A,tı: Ank. 1 969 
ÇUBUKÇU Dr. İbrahim Agah: İslamda Tasavvuf: 

ilahiyat F. Der. Vlll 1 960 

D 
DAGLIOGLU: Şemseddin Sami Hayatı ve eserleri: 

lst. 1 943 
DAMES (M. Loncworth) :  Guriler, T.ls.Ans. 4 s. 826 
DANIŞMAN Nazif: Tabakatü'I Ümem kitabında Türk

lerin yeri: Orhun mec. sayı 1 2  İst. 1 943  
DANIŞMEND İsmail Hami: Araisü'I Kuran Hakkın

da: Türklük mec., s. 2 
DARIR: Fütuhü'ş Şam Tercümesi: lst. Üniv. Kütüb. 

Türkçe yazmalar Böl. 1 3 3 ,  1 34 ,  1 3 5 
Kitab-ı Siüretü'n Nebi: 2348  

DE LACY O'LEARY: İslam Düşüncesi v e  tarihteki 
yeri: Tercümesi H. Yurdaydın Y. Kutluay A'tık. 
1 959  

DERMAN UGUR: Hat, T.ls.Ans. c .  XIX s. 4 9-60 
DİLMEN ibrahim Necmi, A. Hamid ve Eserleri: lst. 

1 93 2  
DİZDAROGLU Hikmet: A .  Hamid Hayatı San'at ve 

Eserleri Is. l 96t5 
Eşber'de Vatansveerlik ve Aşk Duygusu, Yücel 
mec. 95-96 İst. 1 943  

DİRİÖZ Haydar: Nizami Mezuniyet tezi Türkiyat Ens. 
No 2 5 4  

DİRİÖZ Meserret: Adni ve Edebi Şa.hsiyeti, Me
zuniyet Tezi, Üniv. Küt. 1 3 5 6  

DOLU Halide: Dasitan-ı Varaka ve Gülşah'm Fiil Çe
kimi, T.D. Araştırmaları Yıllığı : 1 9  5 4 

DORY (R.P.) : Catalogue Codicum Orientafaım: TL 
DUMAN Cevdet: Türklerle Girid Savaşı: Hayat ta

rih rp.ec. 1 1 , 1 2 , Aralık 1 967 ,  Ocak 1 968 
DUMEZİL (Georffe) : Les Legendes de fils d'aveug

les en Caucase et autour du Caucasse, Revue 
de l'histoir des verligions, Paris 1 938 ,  5 0-70 
No. 7 

DURSUN BEY: Tarih-i Ebü'I Fetih: Tarih-i Osmani 
Ene. mec. Say. 8 6-98 İst. 1 9 1 1 - 1 9 1 3  

E 

EBÜ'L-GAAZİ BAHADIR HAN : Şecere-i Terakime 
(Tıbkı Basım) T. D. K. lst. 1 93 7  

EBÜ'L ULA MARDiN : Medeni Hukuk Cebhesinden 



I J5<• 

Ahmed Cevdet Paşa, lst. 1 94 7  
EBÜ'Z ZİYA TEVFİK: Nef'i İst. 1 887  1 889, Numu

ne-i Edebiyat-ı Osmaniye 
Yeni Osmanlılar Tarihi (Tefrika) 29 Eylül 1 909 
- 1 9 1 1 

Yeni Osmanlılar Tarihi İst. 1 9 7 3 
ECKMAN : Nehcü'I Feradis'in Bilinmeyen bir Nüshası 

T. D. A. Y. 1 963  
EDİB AHMED : Atabetµ'I Hakayık (R .  R .  Arat neşri) 

lst. 1 95 1  
EFLAKİ : Ariflerin Menkıbeleri, Tahsin Yazıcı Ter

cümesi Ank. 1 95 4  
EFLATUN : DEVLET M .  E .  B. Yunan Klasikleri 3 4  

lst. 1 944 
ELMALI hamdi Efendi : Hak Dini Kur'an Dili lst. 

1 936  
EMİN Hilmi Efendi: Paresiz Kasidesi, Şerhi: llyas 

Sami Bey Uhuvvet Mat. lst. 1 32 5  
EMİR HÜSEYİN: Zabdü'I Müsafirin Üni. Kit. fars· 

ça Yazmalar, 1 1 85 
EMİR Selma: Süleyman Nahifi Hayatı ve Gazelleri: 

Mezuniyet Tezi : Tü. Ens. No : 2 0 1 ,  yıl 1 94 2  
EMREM Celal: Bağdadlı Ruhi, Ülkü mec. Temmuz 

1 949 Seri 3 Sayı 3 1 
ERASLAN Kemal: Seydi Ali Reisin Çağtayca Ga

zelleri: T.D.E.Der. sayı XYI lst. 1 968 
Azim Hace'nin Hikmetleri: T.D.E.Der. XIX 
1 9 7 1  sayı 1 93-2 3 0  
ERDEM Dr. Fethi: Yunus Emre Bibliyografya· 
sı, Türk Yurdu mec. Yunus Emre Özel sayısı 
3 1 9  ist. 1 966  
Mevlana Bibliyografyası, Türk Yurdu mec. Özel 
sayı İst. 1 9 64 C. I I I  8-9 1 1 0- 1 1 4- 1 2 7  

EREN A. Cevad: Pazvandoğlu mad. T. ls. Ans. c. 9 
EREN Hasan Türk saz şairleri hakkında Araştırma· 

!ar, İst. 1 '7 5 2  
s .  532-53 5  

ERGİN Muharrem Camiü'I - men'ani'deki Türkçe 
Şiirler, T.D.E. Der. c. i l !  sayı 3-4 sayfa 5 39-
5 69 yıl, 1 969 
Dede Korkut Kitabı, Ank . 1 958  

ERGUN Sadeddin Nüzhet: Beliğ mad. Türk .Şairleri 
c. i l  Aşık Ömer, Hayetı ve şiirleri 
Karacaoğlan lst. 1 93 5  
Esrar Dede mad. T.Ş. 
Pir Sultan Abdal, lst. 1 929  
Şeyh Galib, Hayatı v e  Eserleri, lst. 1 9 3 6 

ERKILIÇ Cafer: Evliya Çelebi Hayatı şahsiyeti Eser
leri, lst. 1 9 5 4 
Fuzuli'nin Enisü'I Kalb'i lst. 1 95 2  

ERSOY M .  Akif Safahat: lst. 1 943 

ERTA YLAN İsmail H:krnet: Namık Kemal, !st. 1 93 1 ,  
Redizade Ekrem !st. 1 93 2  
Türk Edebiyatı Ta.-ih1, Bakü 1 92 5, Divan-ı 
Sultan Hüseyin Eaykara (Tıpkı Basım) lst. 
1 946, Azerbeycan Edebiyatı tarihi, Bakü 1 92 8, 
Ahmed-i Dai Hayatı ve EserlP.ri lst. l '\> 5 2 Ziya 
Paşa, Hayatı ve Eserleri, lst. 1 928 ,  Habibi, 

BİBLİYOGRAFYA 

Hayat mec. s. 64-66 lst. 1 92 8  
A .  Hamid lst. 1 932,  Türk Dilinde Yazılan ilk 
Yusuf u Züleyha, T.D.E.Der. c. lil l 1 -2 lst. 
1 948 sf. 2 1 1  
Yusuf-i Meddah, T.D.E. Der. c. 1 sayı 2 sf. 1 05 
1 2 1  lst. 1 94 6  

ERTOGRUL Muhsin: Türk Moğollarının Tiyatroya 
Hizmeti: Dari.ilbedai mec. lst 1 5 / 1 O/ 1 9 3 3 Şu
bat/ 1 93 4  S. 4 4-4 6 

ERZİ Adnan: Yunus ve Taptuk Emre Hakkında: 
Ülkü mP.c. 8 3  
Türkiye Küi:übhanelerinden Notlar v e  Vesikalar, 
Belleten sayı 5 3, Ocak 1 95 0, İbni Bibi, T. ls. 
Ans. c. 5 s. 7 1 2-7 1 8  

ESRAR DEDE: Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye: Üniv. 
Kit. 3894 

ES Feridun Hikmet: Sorbon Üniversitesine Türk Bay• 
rağı Çektiren adam: Y edigün mec. 5 /Xl/ I 9 3 9 
Bugün de Diyorlarki lst. 1 93 2  

EŞREF: Mir'at·ı Cünun (Neşir Mehmed Çavuşoğlu) 
lst. 1 965 

EŞREFOGLU RUMi Divan (Asaf Halet Çelebi'nin 
Önsözü ile) lst. 1 944  

EVLİYA ÇELEBİ: Seyahatname c . I  s. 649  lst. 1 898 
Divan lst. 1 96 7  

EVİRGEN Mustafa: Sadrazam Ragıb Paşa: Mezu· 
niyet Tezi !st. Üni. Kütüb. 1 803 

F 

FAİK REŞAD: Tarih�i Edebiyat·ı Osmaniyye lst. 
19 1 3 , Eslaf, lst. 1 3 1 2  

FATMA ALİYE: Ahmed Cevdet Pa1a ve zamanı: 
lst. 1 9 1 4  

FERİDUN BEY Münşeatü's Selatin lst. 1 2 64 c. 1 
FERIDÜ'DDIN ATTAR: Mantıku't Tayr 

FIRATLI Halil Vedad: izahlı Halk Şiiri Ant. ( Bora
tavla) Ank. 1 94 9  

FINDIKLIOGLU Prof. Z. Fahri: Ziya Gökalp'in Ha
yatı ve İçtimaiyatı: Paris 1 93 6 
Namık Kemal ve İdeoloj"si, lst. 1 93 9  
Erzurum Şairleri, lst. 1 92 7 

FUZÜLI: Divan (Ali Nihad Tarlan neşri) lst. 1 95 0  
Türkçe Divan: (Kenan Akyüz, Süheyl Seken, 
Sedid Yüksel, Müjgan Cumhur) Türk Tarih 
Kurumu neşri Ank. 1 958  
Farsça Divan ( Hasibe Mazıoğlu, Edisyon Kri
tik) Ank. Üni. Dil-Tarih coğ. Fa. Neşri 
Muhavere-i Rid Ü Zahid: (Tiirkçeye tercüme 
Mustafa Selami)  l-!. 1 2 1 9  M. 1 804 Tasvir-i 
Efkar 1 285  
E:ıisü'l Kalb (Cafer Erkılıç tercümesi) lst. 1 944 
Fuzuli ve Leyla ve Mecnun (Ünesco Türkiye 
Milli Komisyonu) İst. 1 95 9  
Hadikatü's Süeda 
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G 

GENÇOSMAN M. Nuri: Kaside-i Bürde Tercümesi: 
Tercüme Der. Sayı 7 5-7 6 

GEORG JAKOB: Geschihcte des Schattenteatere, 
Hannover, 1 92 5  
Der Divan Sultan Mehmeds des Zweite'1 des 
Eroberers von Konstan tinople, Berlin 1 904 

GERÇEK Selim Nüzhet: Türk Temaşası lst. 1 93 0  
Türk Matbaacılığı, lst. 1 928  
İlk Te'lif Piyesler, Ulus Gaz. 5/2/ 1 9'44  
Türk Temaşası, Meddah, Karagöz, Ortaoyunu 
lst. 1 93 0  
Yesari Mehmed Efendi, Aylık Ans. 

GİBB (E.J.W.) History Of Ottoman Poetry: Landon 
1 900- 1 909 
Memorial: New Senes Landon 1 92 4- 1 940 

GİBBONS Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu: 
{ Ragıb Hulusi Tercümesi) ,  lst. 1 928 

GİSEE (Fr.) (Tevarih-i Al-i Osman) Die Altosma
nischen Anonymen Chroniken Breslau 1 92 2  
Almanca tercümesi : Leipzig 1 925  
Chronik des Aşık paşazade: Leipzig 1 929  

GOLDZİHER: Fıkıh (M. Köprülü) T.ls.Ans. c .  4 s. 
60 1 -622 

GÖKALP M. Ziya: Türkçülüğün Esasları: Ank. 1 93 9  
Bir Kavmin tetkikinde takibolunacak usul: M.T. 
Mec. 1 3 3 1  
Eski Türklerde İçtimai teşkilat M.T.mec. sayı 3 

GÖKBİLGİN (M.T) : Müneccimbaşı mad. T. ls.Ans. 
c. 8 s. 8 0 1 -806 
Cafer Çelebi: T.l .Ans. ı l l l  S. 8- 1 O 

Lutfu Paşa mad. T.ls.Ans. cüz. 1 04 
GÖKYAY: Orhan Şaik: Katib Çelebi T.ls.Ans. c. 6 

s. 432-4 38, Kabusname, İst. 1 944 
GÖLPINARLI Abdülbaki: Melamilik ve Melamiler lst. 

1 93 1  Yunus Emre Divanı, lst. 1 942 
Aşık Paşanın Şiirleri: T.mec. c. V. lst. 1 9 36  Yu
nus Emre, 1 93 9  
Ruhi Bağdadi Aylık Ans. c .  i V  İst. 1 94 3  
Şeyh Galib San'atı v e  şiiri lst. 1 953 Şeyh Galib 
Mad. T.ls.Ans. c. il s. 462-467 
Hurufilik mad. T.Ans. XIX s .  3 90-3 93 
Bayramiyye, T.ls.Ans. c .  2 s .  423-42 6  
Yunus Emre ve Tasavvuf. lst. 1 96 1  Yunu• Emre 
lst. 1 936  
Kaygusuz Abdal, Hatayi v e  Kul Hikmet, lst. 
1 962 

Mevlevi-Bektaşi Nefesleri; lst. l 963 
Niyazi mad. T.ls. Ans. 

GÖNENSAY Hıfzı Tevfik: A. Hamid'in son yılları; 
son şiirleri, lst. 1 93 4 
T an'.<imattan zamanımıza kadar Türk Edebiyatı 
Tarihi: lst. 1 94 5  
Türk Edebiyatı Numuneleri ( H .  Ali, Hamami
zade Ihsan ile) lst. 1 92 6  

GÖZE Ergun: Peyami Safa Nazım Hikmet kavgası 
lst, 1 966 

1 357 

GÖZLER H. Fethi: Ziya Paşa ve Fikirleri: Türk Yur· 
d'.l yıl 1 95 6-1 9 5 7  s. 258,  2 5 9, 2 6 5  

GÖVSA İbrahim Alaeddin: Süleyman Nazif lst. 1 933  
GRENARD (M.F.) La Le!!e::ıde de ntuk Boghra khan 

et l'histoire, Jurnal Asiatique 1 900 XIV 5-79 
(Tercümesi Prof. Osman Turan) ; Satuk Bugra 
Han Menkıbesi ve Tarihi Ülkü mec. sayı 7 4  
1 939 

GÜLŞEHRİ: Matıkü't Tayr (Agah Sırrı Levend Tıb
kı 13asım) Ank. 1 95 7  
Arnz Risalesi ( Fatih Millet Küt. Farsça yazma
lar) No:  5 1 7  

GÜNEY Cilhid: Aruzun Söylettikleri lst. 1 909 
GÜNTEKİN Reşad Nuri: Üç Asırlık Fransız Edebiyatı 

Antologisi, lst. 1 9 1 4  
GYULA Neıneht: F. Köprülü Korosi Csoma Archi

vum No : 1 924 

H 

HACIEMİNOGLU Necmeddin: Sa'lebinin Kısasü'l En
biya'sı:un tercümesi üzerinde gramer denemesi, 
T.D.E.Der. XI s. 4 7-66 lst. 1 96 1  

HACITAHİROGLU Dr. Abdullah Öztemiz: Manzum 
Mesnevisi Tercümesi, Bugün Gaz. 1 96 7  

HACI Zihni Efendi: Meşahirü'n Nisa, 
HADİDİ :Tarih-i AI-i Osman, Beyazıt küt. 1 5 2-3445  
HAFIZ Hızır İlyas: Letaif-i Enderun, 
HAKANİ: Hilye-i Hakani: Tebhane-i Amire 1 848 
HA.MİDi: Külliyat-ı Divan-ı Mevlana ( lsmail Hikmet 

Ertaylan neşri) lst. 1 949 
HAMİD ZÜBEYR: Hacı Bektaş Tekkesi T. Mec. :il 

s. 3 6 5-3 82 
HAMMER (J.v.) Gül ü Bülbül (Das ist Ros und 

Nachtigall) adıyla Almancaya çevrilmiş 1 83 4  
Geschichte der Osmaniche� Dicktkunst Pesth 
1 83 7  
Devlet-i Osmaniyye Tarihi (Atabey ter. ) c. i l  
His�oide d e  L'eınpire ottoman 

HUART (Prof. CI) Köprülü (İlk Mutasavvıflar do
layısıyle) Journal Asitique Ocak - Mart 

HAYALİ: Divan (Ali Nihad Tarlan Neşri) lst. 1 94 5  
HİSAR A .  Şinasi: Nigar Hanım Türk Yurdu 1 95 6  

Ahmed Haşim İst. 
Gcç�iş Zaman Fıkraları: lst. 1 95 8  s. 95- 1 00 

HOCA MESUT: Ferhenkname, {Velet Çelebi ile Ki
lisli Rıfat tarafından neşredilmiştir) 
Süheyl Ü Nevbahar (J.H. Morthtmann'ın önsö
zü ile neşredi1miştir.) Hannover 1 924 

HOCA SA'DEDDİN EFENDİ: Tacü't Tevarih lst. 
HOCA NAFİZ:  Ncdim'in IXzzat yazdığı iddia edilen 

bir divanı hakkında Tarih Der. Eylül 1 96 0  
HOUTSMA (M.Th.) Ein Türkische-Arabisches Glos

sar Leiden 1 894 
HUSAM KATİB: Cümcümename Kazan Darülfünu

nu neşri 1 8 72  
HASLUCK (F.W.) Bektaşilik Tetkikleri lst. 1 928  
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IBNI BATUTA: Seyahatname (Türkçe Tercümesi) 
lst. 1 33 5  

IBNI KEMAL Tevarih-ı Al-i Osman (neşreden Ş 
Ruran) VII. Defter. Ank. 1 95 4  

IBRAHIM FEHMi: Müntehabat-ı Teracim-i Meşahir 
lst. 1 89' 1 (1 .  Hakkı ile) 

ILA YDIN Hikmet: Merkad-ı Fatihi Ziyaret şiirinin 
tahlil ve tenkidi hakkında Fatih ve lstanbul 
Dergisi : 29 Mayıs 1 95 3  
Türk Edebiyatında Nazım İst. 1 9 5 1  

iNAL lbnü'I Emin Mahmud Kemal: Menakıb-ı Hüner
veren mukaddimesi, lst. 1 92 6  
Nef'i'ye Dair T.T.mec. 1 9  1 928 ,  Osmanlı Dev-
letinde son sadrazamlar lst. 1 94 0  

' 

Son Asır Türk Şairleri; İst. 1 930 Son Hattat
lar, lst. 1 95 5  
Leskofçalı Galib Divanının Önsözü 1867 

İNALCIK HALiL: Murad il T.ls.Ans. c. 8, s. 5 98-
6 1 5  Gazi Giray; T.ls.Ans. c. 4 s. 7 3 4  

iNAN Abdülkadir: Kuran-ı Kerim'in Türkçe Ter
cümeleri Üzerine bir inceleme, Ank. 1 96 1  
Makaleler ve incelemeler; Ank. 1 968, Manas 
Destanı; A.Y.B.mec. 3 1 -3 2 ,  1 93 4  

Mısırda Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri; T.D. 
Araştırmaları yıllığı ; 1 95 3  
Dede Korkut kitabındaki bazı Motifler ve keli
melere aid notlar: Ülkü mec. Ank. 1 9  3 7-1 9 3 9 
Türklerin Yenisey Yazıları: T.D. 2 7  Namık 
Kemal'e dair rusça yeni bir eser; Ülkü mec. 
s. 49 Ank. 1 94 0  
Tarihte v e  B u  gün Şamanizim; Ank. 1 95 4  
Türk Destanlarına Genel bir bakış: Türk Dili 
Araştırmaları yılılğı 1 95 4  
Türkoloji Ders Hülasaları; lst. 1 93 6  
Karacaoğlan'a Dair: Halk Haber. mec. s. 1 3  

İPEKTEN Haluk: Karamanlı Nizami: T.mec. c. X111 

s. 63-78 
İSKiT Server: Tercüman-ı Ahval ve Agah Efendi; 

Ank. 1 93 7  
ISMAiL HAKKI: Mütehibat-ı Teracim Meşahir; lst. 

1 8 9 1  ( lbrahim Fehmi ile) 
Ahmed Mithat Efendi: lst. 1 890 

İSTEMİ Süleyman Kani: Hacı Resmi Efendi Viya
na' da Akşam Gaz. 3 Ağustos 1 94 7  

IZBUDAK Veled Çelebi: Divan-ı Türk·i Sultan Ve
led; lst. 1 34 1  

JANOS ECKMANN: Nehçü'l Fcradis (Tıbkı Basım) 
Ank. 1 95 6  

JOHS PEDERSEN: Mescid (Semavi Eyice) T.ls.Ans. 
c. 8 s. 1 1 8 

JEAN DENY: M.F. Köprülü Voix de Turqui Les No
velles No : 9 0 7, 2 Mart 1 94 0  
Tuğra mad. T.ls.Ans. 

JOZEF (Thury) : Ondördüncü Asır sonuna kadar 
Türk Dili Yadigarları, M.T.mec. 1 3 3 1  
Ortaaıya Türkçesi Üzerinde Tetkikler M.T.mec. 

2, 1 33 1  
JUYNBOL (Th.W) Hadis mad. T.ls.Ans. c. 1 s. 

4 7-54 

K 

KADI BURHANEDDİN Divan ( Fotokopi ile) T.D.K. 
1 94 3  

KALKANDELEN: Yazma Divanlar Katalogu, Üni. 
Kütüb. 9865  
Şeyh Galib: lst. mec. 20  1 944  

KAM ( Ferid) : İran Edebiyatı Tarihi: lst. Üni. ders 
notları : 1 92 9  

KAPLAN BEHİCE: Ali Suav\, mezuniyet Tezi Tür
kiyat Ens. 

KAPLAN Mehmed: Şiir Tahlilleri, I, il, 1 95 4- 1 969 
Tevfik Fikret ve Şiirleri: lst. 1 9'4 6 
Tanpınar'ın Şiir Dünyası: lst. 1 963 
Nedim'in Şiirlerinde, Mimari, Eşya ve Kıyafet 
lst. Ens. mce. 111, 4 3 
Hatmet, T.ls.Ans. c. 5 ( 1 )  s. 3 5 4-3 5 5  

KARACA Recai: Hayriye v e  Lutfiye Arasında bir 
Mukayese; Mezuniyet Tezi 1 94 5 Türkiyat Ens. 

KARAHAN (Abdülkadir) : İslam-Türk Edebiyatında 
Figani ve Divançesi: lst. 1 96 6  
Ragıb Paşa mad. T.ls.Ans. c .  9 s .  5 94-596 
Lamii mad. T.ls.Ans. c .  69 s. 1 0-1 5 ,  Nev'i, T. 
ls.Ans. c.9 
Mihri Hatun: T.ls.Ans. 8 s. 3 05-3 0 6  Nef'i, T. 
İs.Ans. c. 9 s. 1 7 6-1 78 
Nev'izade Atai mad. T.ls.Ans. c. 9 s. 2 2 6-228 
Osmanzade Taib; T. İs.Ans. c .  9 s .  4 5 3  Seyyid 
Vehbi; T.ls.Ans. c. 1 0  s. 5 4 3-5 4 7  
Ziya Paşanın Avrupa Mektubları ve Yeni Os
manlılar tarihi: Yeni Sabah Gaz. 1 4-2 3 Mayıs 
1 96 1  
Fuzuli'nin Muhiti, Hayaıt ve Şahsiyeti: Dokto
ra tezi İst. 1 949 
Fuzuli'nin Hadis-i Erbain: Selamet mec. 1 948 
1 86 

Kırk Hadis (Toplama, Tercüme ve şerhleri) İst. 
1 95 4  

KARAMANLIOGLU: Nehçü'l Feradis'in Dil Hususi
yetleri: T.D.E.Der. c. XVl-

XIX lst. 1 968- 1 9 7 1  
KARAOSMANOGLU Yakub Kadri: Atatürk, İst. 

1 94 6,  Ahmed Haşim lst. 1 9  3 4  
KARAY Refik Halid: Ay Peşinde lst. 
KAŞGARU MAHMUD: Divan-ı Lugati't Türk (Tıb

kı Basım) Ank. 1 94 1 -43 
Divan-ı Lugati't Türk (Besim Atalay neşri) 
Ank. 1 .  1 93 9, il. 1 94 0  ili. 1 94 1  

KATiB ÇELEBİ: Keşfü'z Zunun (Kilisli Rıfat ve Şe
rafeddin Yaltkaya) neşri 2. baskı 1 97 1  
Mizanü'I Hak 

KAZViNi Mirza Mahmud: Bist Makale cüz il T ah
ran 1 3 1 3  
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KEMAL: Selatin-name; lst. Üni. kitab. Türkçe Yaz
malar No :  3 3 1 

KEMALEDDİN HÜSEYİN (Emir ) :  Mecalisü'I Uşşak; 
Ayasofya Küt. 

KINAUZADE: Tarihi, Tezkire; T. ls.Ans. C. 7 s. 7 1 1  
KIRZIOGLU (F) Osmanlı Tarihi; lst. 1 949  
KISAKÜREK Necib Fazıl: Abdü'I Hak Hamid 

Zonguldak 1 9 3 7 
Çile (ÖnsÖZı) lst. 

KIVAMEDDİN: Arab tiirinde Türkler, Atsız mec. 
sy : 1 3  1 93 2  

KMOSKO Michael: Arablar ve Hazarlar; Körösi 
Csoma Arcivum m. 1 92 4- 1 925  Türkçesi :  T. 
mec. S. 1 33- 1 5 5, 1 93 5  

KOCATÜRK Vasfi Mahir Türk Edebiyatı Tarihi, 
Ank. 1 964 

KOÇU Reşad Ekrem: Osmanlı Padişahları lst. 1 96 1  
Ahmed Rasim seçme şiir ve yazıları, lst. 1 93 8  

KOWALSKİ (T) : Etudes Sur l a  formde l a  Poesie 
des Peuples Turc; 1 Cracovie 1 92 2  

KOZMIN N.N. Orhun Abideleri Muharriri Atısı 
Lakaplı Yolluğ Tiğin 
(Rusçadan çeviren Caferoğlu) Ülkü mec. Ank. 
1 9'3 7 ,  sy. 53 sf. 3 4 8-3 5 8  

KÖPRÜLÜ (KÖPRÜLÜZADE M .  Fuad) : Türk Ede
biyatında ilk Mutasavvıflar ilk Tab. lst. 1 9 1 8  
Son T ab. lst. 1 9 7 6 
Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1 928  (Menşelerden 
1 4. asra kadar 
Türk Dili ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 
İst. 1 93 4  (Edebiyat Araştırmaları: Ank. 1 96 6 )  
Azeri Edebiyatına ait Tetkikler: Bakü, 1 92 6  
Milli Edebiyat Cereyanın ilk Mübeşşirleri: İst. 
1 928  
Divan Edebiyatı Antologisi: lst. 1 93 1 ,  Ali Şir 
Nevai: !st. 1 94 1  
XVI. Asır Sonuna Kadar Türk Saz şairleri lst. 
1 93 0  
Türk Saz tairleri Antologisi: !st. 1 94 0- 1 962 
Türk Halk Edebiyatı Antologisi: !st. 1 93 5  
Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ank. 1 960, Bu
günki Edebiyat lst. 1 92 4  
Kayıkçı Kul Mustafa v e  Genç Osman Hikayesi: 
!st. 1 93 0  
lslam Medeniyeti Tarihi, (W. Barthod ile) Ank. 
1 963  
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul: M.t  mec. 
Türk Edebiyatı Tarihi ders Notları: 1 929 
FAZLI mad. T.ls.Ans. c. iV syf. 5 3 3 ,  Aşık pa
tazade, T.ls.Ans. C. syf. 70 1-709 
Atık Çelebi mad. T.ls.Ans. c. 1 syf. 695-70 1 
Ata mad. T.ls.Ans. C.I syf. 7 1 1 -7 1 8 
Alp mad. T.ls.Ans. c. 1 syf. 3 79-J84, Ahmedi 
mad. c. il syf. 2 1 6-22 1 
Ahmed Yesevi, T.ls.Ans. c. 1 syf. 2 1 0-2 1 5  Ah
med Paşa T.ls.Ans. c. 1 syf. 1 87-1 92 
Hacı Bektaş Veli, T.ls.Ans. c. 2 syf. 4 6 1 -4 6 4  
Gazali T.ls. Ans. c .  IV,.syf. 7 2 8-729, Fuzuli, 

1359 

c. ııv syf. 686-699 
Çağatay edebiyat: T.ls. Ans. c. III syf. 2 7 0-3 2 3  
Cüveyni: l ll , syf. 24�-2 5 5  
Baki c .  H syf. 243-2 5 3 ,  Azeri Türk Lehçesi, 
c. 2 syf. 1 20- 1 29 
Azeri Edebiyatında Teceddüd Devri: c. 2 syf. 
1 44 
Azeri Edebiyatı: c. 2 1 29!._1 5 1  Avfi : c. 2 syf. 
2 1 -2 3 

Hayat �ec. 
Sam Mirza ve Tezkiresi: Hayat mec. No. 2 7, 
1 92 7, Said Emre 42,  1 92 7  

Osmanlı imparatorluğunun Kuruluşu Meselesi: No. 
1 1, Ank. 1 92 7 
Müverrih Ali'nin Bir Eseri, No. 4 5 ,  lst. 1 92 7  
Bir Nef'i Şakirdi (XVlll. asır şairi A1i) No : 3 6,  
1 92 7  
Bir Kızılbaş Şairi Pir Sultan Abdal, No. 6 4  

Türkiyat mec. 
Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı Üzerine 
Te'siri c. 2 ·l'· · 
Lütfi Paşa, c. 1 s. 1 1 9-1 5 O, Osmanzade Taib'e 
dair c. 2, 1 93 8  
Süheyl Ü Nevbahar Ferhenkname, Sadi c .  2 s. 
48 1 -4 8 9  
Mısır'da Bektaşilik, c .  VI, syf. 1 3-39 Meddah-
lar c. 2 syf. 4 3 0  'l 
Oğuz Etnolojisi Hakkında Notlar c. 1 syf. 1 85 
-2 1 1  
IKasik Türk Nazmında Rubai Şeklinin Eskiliği, 
c. 2 syf. 4 3 7-440 
Osmanzad Taib Efendi C. il syf. 4 2 7  ve T.ls.Ans. 
Kayıkçı Kul Mustafa ve Gençosman Hikayesi 
hakkında yeni vesikalar, Atsız mec. sayı 1 O 1 93 2  
Aşık Tarzının menşei v e  tekamülü: M.T. mec. 
sayı 4 syf. 7 6-7 7 2 2-24, 3 2  
Bizans müesseselerinin Osman!ı müesseseleri Üze
rine te'siri, Türk Hukuk ve İktisad Tarihi mec. 
c. 1, 1 93 1  
Anadoluda Türk Dili ve Edebiyatınm tekamülü 
Yeni Türk mec. sayı 4, 5, 6 s. 3 8 3  v.d. 
Edirnelı Güfti: Milli mec. No : 1 08- 1  09 İ3t. 
1 92 8  
Nigar Hanım, Yeni mec. c .  Iıl lst. 1 9 1 8 
XVI. Asır sonuna kadar Türk saz şairleri İst. 
1 93 0  
Anadolu Selçukluları Tarihinin yerli kaynakla
rı: Belleten Sayı 2 7  syf. 4 2 8-429 
Şeyyad Hamza, Selçuklular Devrinde Anadolu 
Şairleri (Tercüme) T. yurdu mec. 1 lst. 1 9  3 O 
Aslı : Körsi Csoma Archivum 1 Budaşepte 1 922  
Dil Meselesi: Vata� Gaz. 1 /Xl/ 1 94 5 ,  İlim Po
litika aleti Vat· .1 Gaz. 3 0/Xl/ 1 94 9  
Düzme Dil Nasıl Yapıldı: Vatan 1 94 9  

KÖPRÜLÜ ( Orhan Fuad) : Fuad Paşa mad. T.ls. 
Ans. c. 4 syf. 6 7 2-68 1 
Hasan bey-zade: mad. T.ls.Ans. c. 1 syf. 3 34-
3 3 7  
ihmal Edilmeyecek Bir Eser: 
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George T. Park (Köprülünün şahsiyeti,,-Eserle· 
ri ve tekmil bibliyografyası: Doktora tezi : Türk 
Kültürü sayı : 7 6 Haziran 1 9 77  
3.  baskı İlk Mutasavvıfların Önsözü Ank. 1 966 

KRATSCHKOWSKY: Ömer mad. T.ls.Ans. c. 4 syf. 
4 6 1 -4 6 2  

KUFRALI (Kasım) İmam Buhari T.ls.Ans. c .  2 syf. 
7 7 1 -7 72,  Eşrefiye T.ls.Ans. c. 4 syf. 3 9 6-3 97  

KUN T .  Halası İbrahim Müteferrika; T.ls.Ans. 
KUNOS İgnas: Tıirk Halk Edebiyatı, lst. 1 9 2 5 

KUTUB: Hüsrev Ü Şirin (Tıbkı basım ve metin) Prof. 
Dr. A. Zajacakowski neşri Varşova : 1 95 8  
Necmeddin Hacıeminoğlu lst. 1 968 

KUNTAY Midhad Cemal: Namık Kemal lst. 1 944  

KURGAN Şükrü: Ziya Paşa Hayatı San'atı v e  Eser· 
!eri; lst. 1 9 3 2 

KURAN Ercümend: Reşid Paşa mad. T.ls. Ans. 
c. 9 70 1 -705 

KURDOGLU Dr. Veli Behçet: Şair Tabibler, lst. 
1 9 7 1  

KUTKAN Şevket: Kerkük'de Fuzuli'nin baba evi ve 
Fuzuli mescidi, T.D.E.Der. 1 7  Mayıs 1 9 73 

KÜLEBI Cahit: Kurtuluştan sonra Şiir Antolojisi lst. 
1 94 6  

Adamın Biri lst. 1 94 6  
KÜRKÇÜOGLU (Kemal Edib) : Fuad Köpriilü Ar· 

mağanı, lst. 1 9 7 3 

L 

LAMİİ: Nefahatü'l Üns. (Tercümesi) : lst. 1 289 
Şevahidü'n Nübüvve; lst .  1 293 

LA TİFi: Tezkire lst. 1 3  1 4  (Almancaya tercümesi O�
man Rescher tarafından yapılmıştır. Tübingen 
1 95 0  
(Başka bir Almanca Tercüme H .  Thedor Cha
baret) Zürih 

LEVEND (Agah Sırrı) Edebiyat Tarihi Dersleri lst. 
1 933 ,  Nabi'nin Surnamesi lst. 1 94 4  
Atai'nin Hilyetü'l Efkar, Ank. 1 948 ,  Ga:zavat· 
nameler ve Mihaloğlu ve Şehrengizlerde latan· 
bul, !st. 1 958, Ali Şir Nevai, Ank. 4 cilt, 1 95 6, 
1 966, 1 96 7 ,  1 968 
Nevai'nin Eserleri,, Türk Dili Araştırmaları Yıl
lığı 1 95 7  
Feyzi'nin Bilinmeyen Hamsesi; T.D.Arş. Yıllığı : 
1 9  5 5 Hayati'nin İskendernamesi; T.D.Der. 1 9  5 1 
Llrendeli Hamdi'nin Leyla ve Mec:ıunu T.D.Der. 
Aşık Paşa'nın iki Risalesi: T.D.Araş. , Yıllığı 
(Belleten) 1 95 3 ,  S. 2 0 5-2 5 5 ,  1 95 4 ,  2 6 5-
276 ,  1 95 5 ,  1 63 

G. LEYİ VİDA: Si,·e mad. T.ls. Ans. c. 1 O syf. 
99-703 
Ligeti Lajos: Türkçede Uzun Vokaller T. mec. 
c. vm s. 82 
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MACDONALD (O.O. ) : Binbir Gece mad. T.ls.Ans. il 
syf. 6 1 6-622  (J. Oestrup ile) 

MALOFF ve RADLOFF: Bibliotheca Budice,, c. XVll 
Petersburg 1 9 1 3- 1 9 1  7 

MALOV (Prof. S.E.) Eniseykaya Pismennost Tür· 
· kov; Moskova-Leningrad, 1 95 2  

MANSUROGLU: Mecdud Anadolu Türkçesi (Xlll. 
Asır) Dehhani ve manzumeleri, lst. 1 94 7 . 
Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri: lst. Üni. 
Ed. F. Yayınları No : 765  
Celili, T.ls.Ans. c .  3 syf. 66 ,  Anadolu Metinleri, 
T. Mec. c. Vll. VIII, 1 94 2  
Şeyyad Hamza'nın Ü ç  Manzumesi (Tıbkı Basım) 
T.D.E.Der. c. Vll sayı 1 -2 syf. 1 08-1 1 4  
Şeyyad Hamzanın Doğu Türkçesine yaklaşan bir 
Manzumesi; T.D.Araş. Yıllığı, 1 95 6  
Şeyyad Hamza'ya aid ü ç  manzume: T.D.E.Der. 
c. 1 sayı : 3-4 syf. 1 80- 1 95 İst. 1 94 6  
Mevlana Celaledin Rumi'de Türkçe Beyit ve 
ibareler: T.D.Araş. Yıllığı : 1 9  54  

MARDİN Yusuf: Üç yaprak: lst. 1 948  
İki damla yaş: lst. 1 94 7 

MARDİN (Ebü'lula) : Medeni hukuk cebhesinden Ah
med Cevdet Paşa, İst. 1 94 7  

MARTİNOVİTCH (N) : The Turkish Theatre, New
york, 1 933  

MAZIOGLU (Hasibe) : Nedim'in Divan Şiirine Getir· 
diği Yenilikler Ank. 1 95 7 
Sinan Paşa Mad. T.İs.Ans. c. 9 666-6 70 

MEDDAH Yusuf: Varaka ve Gül�ah (Önsözü ile 
Faksimile Olarak) 1 .  Hikmd Ertaylan neşri. 
Türk Edebiyatı Örnekleri 1 .  !st. 1 94 5  

MEHMED SALAHADDİN: Bir Türk Diplomatının 
Evrak-Siyasin·esi: lst. 1 8<; 0  

MEHMED Siireyyn: Sicill-i Osmani: !st. 1 3 l 1 
MENZEL: Hayali Mad. T. ls.Ans. c. V syf. 384  
MERCANLIG'.L Muharrem: Edced Hesabı, Ank. 1 960 
MERCiMEK AHMED: Kabusname; M.E.B. lst. 1 944  
MERİÇ (Rıfkı Melul) : Türk Tezyini San' atları: !st. 

1 93 7 , Akşehir Türbe ve mzearları T.Mec. c. V 
lst. 1 93 5  

MESİHİ: Divan, Sevim Yabir. Üniv. Mezuniyet tezi 
Türkiyat Ens. No : 3 9 7  

METZ (Prof. A.) Orta zaman Türk · İslam Dünya· 
sı; Terclime C. Köprülü, Ülkü Mec. 4 3  

MEVLANA (Cel3,Ieddin Rumi) : Rubaiyyat: Hasan 
Ali Yücel Tercümesi : !st. 1 93 2  
Rubaiyat-ı Hazret-i Mevlana: Veled Çelebi neşri, 
lst. 1 894 
Rubailer: (A. Baki Göl pınarlı tere. ) lst .  1 96 4 
Divan-Kebir, (A.B. Gölpınarlı neşri) !st. 1 95 7, 
1 960 
Dh·an-ı Kebirden seçme şiirler; (Mithat Bahari 
Beytur tarafından) M.Eğ. Yayın. lst. c. 1 1 959  
c .  i l  1 9 6 1  
Fih-i Mafih; M.Eğ. Şark - lslam Klasikleri, 2 8  
lst. 1 954  
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MİRZA Be�iriddin Mahmud Ahmed: Kuran-ı Kerim 
Tetkikine Giriş: Ank. 1 960 

MİSCELLANEA (Paul Wittek) Yazıcıorrlu Oğuzni.
mesinin yazıl:ş Tarihi ;  T.mec. XIV. s. 2 7 2  

MORİTZ (A) : Arab Yazısı, T. ls.Ans. I ·  
MUALLİM NACİ: Istılahi.t - Edebiyye, İst. 1 3 07, Med

rese Haiıraralarım, Esami, İst. 1 890  Osmanlı 
Şairleri, İst. 1 890  Sümbüle (Ömerin Çocuklu
ğu) İst. 1 890  

MUHAMMED HAMİDULL!.H: (Prof. Dr.) : İslamda 
Estetik ve Güzel San'atlar (Tercümesi) Diyanet 
İşleri Başkanılğı Dergisi, 3 6-4 1 Ank. 1 96 1  

MUSTAFA RAHMİ: Timur ve Tüzüki.tı; İst. 1 3 3 8  
MüFTÜOGLU (Ahmed Hikmet) Müste;rk Vanberi 

İle Mülakat, Türk Yurdu, 5/X/ 1 3 2 9  
MÜNİF FEHİM: Eski Şiir Bahçeleri, İst. 1 94 5 
MÜLLER (W.F.K.) Uygirica; il. l I I  Ahb. d. preuss 

Akad d wis Berlin, 1 908- 1 922  
MÜSLİM: Kitabü'I İyman 
MÜSTAKİM-ZADE: Tuhfctü'I Hattatin, İbnü'l Emin 

M. K. İnal tarafından T. Tarih Encümeni neşri 
İst. 1 928  
Meliimiyye·i Şettariyye 

N 

NAMIK KEMAL: Bahar-ı Diini,, lst. 1 886,  Mukad
diıne-i Celal (Celalendin Harzemşah) Kahire 
1 897 
Lisan-ı Osmani'ni::ı Edbeiyatı Hakkında bazı mü
lahazatı Şamildir. İst. Tasvir-i Efkar 1 866  sayı 
4 1 6, 4 1 7  
Askerlik Makalesi: İbret Gaz. 9/X/ 1 8  7 4 ,  Aile 
Mak:ılesi: İbret G. 1 9/XI/ 1 8  7 2 
Usul-i Meşveret, hakkında Mektuplar, 1 4  /Ey
lül Londra 1 868 
Vatan Makalesi: İbret Gaz. 2 2/Mart / 1 8 73 
Edebiyat Hakkında b§,zı Mülahazat, Tasvir-i 
Efkar, 1 866  
Tahrib-i Harabat (Kütübhane-i Ebüzziyı nışri) 
İst. 1 08 1 - 1 8 86 
A. Hami:l'e Mektub: Mec. Ebüzziya No : 1 3  Gül
nihal, (Kenan Akyüz neşri ) İst. 1 969 
Vatan Yahud Silistre: ( Kenan Akyüz neşri) lst. 
1 969 
Zavallı Çocuk ( M. Özön neşri) lst. 1 94 0  

NECATİ: Necati Bey Divanı (Ali Nihad Tarlan neş
ri) Milli Eğt. yaınları İst. 1 963 

NECA TİGİL Behçet: Evler lst. 1 9 5 3 
Güzel Aydınlık lst. 1 9 5 1 
Çevre İst. 1 9 5 1 

NECİB ASIM: Hoca Tahsin Ef. T. Tarih Ene. mec. 
sayı, 96 
Nabi'nin Hadis·i Erbain Tercümesi hakkında, 
M. T. mec. c. i l  say. 4 
Tarih-nüvisle:ri ve müverrihleri; T.O.E.Mec. İst. 
1 3 2 8  

1 361 

NEDİM Divan, (A. Gölpınarlı neşri, İst. 1 95 1 ,  Halil 
Nihad Boztepe neşri İst. 1 92 4  

NEF'İ Farsça Divan (A.N. Tarlan Neşri lst. 1 94 5 )  
NEŞRİ Neşri Tarihi: T.T. Kurumu neşri c .  1 Ank. 

1 949, Kitab-ı Cihan-nüma ( Faik Reşid Unat-Dr. 
M. Köymen neşri) Ank. 1 94 9  

NEVAi: Hamse, Taşkent, 1 90 5  
NEZİHE: Koca Ragıb Paşa Üniv. Tez Türkiyat Ens. 

No : 2 1 7  
NİCHOLSAN (R.A.) : Selected Poem from the Di

van·ı Shamsi Tebrizi : Cambridge, 1 898 
NİGAR HANIM: Hayatımın Hikayesi: lst. 1 959  
NUR (RİZA) : N. Kemal' in Şiirleri: T. Bilik Revüsü 

nıec. lskenderiyye : 1 9  3 6 
Revue de Turcologie (Oğuz Ali ile) İskenderiy
ye Syf. 1 00, 1 93 1  

NYBERG ( H.S.) Mu'tezile Mad. A.ls.Ans. c. 8 syf. 
7 5 6-764 

o 

OEpTRUP: Binbir Gece; mad ( (D.B, Macdonald İle) 
T. İs.Ans. 

OGUZ ALİ Revue De Turcologie, syf. 1 00 İskende
riyye 1 93 1  

OLGUN (Tahir) Beng Ü Bi'i.de Neden Bahseder, Yü
cel Mec. c. il sayı 9 lst. 1 95 5  
Şair Nev'i ve Suriyye Kasidesi, İst. 1 9  3 7 ,  Fu
zuli'ye Dair, lat. 1 93 6  

ONAN ( Necmeddh Halil) : Baki'nin Ölümü; Ho.yat 
Mec. sayı J7 İst. 1 9 2 7 
Divan Şiiri Antologisi: lst. 1 940  
Recfi,izade'nin Ta'lim-i Edbeiyat ü�erine bir Ma
kalesi: Ank. 1 950  
Şeyyad Hamza'mn İki yeni G:ızeli Dolayısıyla: 
Ank. Üniv. T.C.F. Dergisi, sy. XII S. 5 2 9-5 3 4  
Ank. 1 949 
ONT (Sı.adet) Cunun-ı Aşk, yeni harflerle nus
hası : Mezııniyet Tezi Ed. F. 88 1 1 969 

ONAY (Ahmet Tal'at) Türk Şiirinin Vezni: lst. 1 933  
Halk Şiirlerinin şekli ve nev'i, !st. 1 933 ,  Ça::ı· 
kırı Şairleri c. � lst. 1 93 1  

ONGER ( Fahir) : Bugünkü Şiirimiz (Antoloji) lst. 
1 946 

ONGUNSU (A.H.) Ali Paşa mad. T. İs.Ans. c. 1 syf. 
335-34 0  

ORHON Orhan Seyfi: A .  Hanıid'in Hayatı ve eser
leri: İst. 1 9 3 7 
işte Sevdiğim Dünya lst. 1 9 62 
Kervan: lst. 1 93 5  

ORKUN Hüseyin Namık: Eski Türk Yazıtları c .  I 
İst. 1 93 6  c. i l ,  İst. 1 93 8  
Atma ve Oğulları: lst. 1 93 3, Macar LiteratÜ· 
ründe Namık Kemal Çınaraltı Mec. 2 1 

ORUÇ BEY: Tevarih-i Al-i Osman Hannover, 1 92 5  
ORTEKİN Hasan: 

eserleri: Tez. 
OZANSOY Munis 

1 94 8  

Bora gazi, Sıray Han Hayatı ve 
Türkiyat Ens. 
Faik: Hayal Ettiğ;m Gibi, An\, 



1 .,62 

ö 

ÖGEL Ragıb: Les Meprizon Tercümesi; lst. 1 94 6  
ÖLMEZOGLU AI iCevdet Paşa'nın Hayatı ve Eser

leri Mezuniy�t Tezi T. Ens. No : 9 
Cevdet Paşa mad. T.ls.Ans. c. 3 syf. 1 20- 1 2 1  

ÖTÜKEN (Adnan) : Darb-ı Mesel Mecmuaları, At
sız mec. 1 2  v.m. Eski Türk Ata Sözleri Mezu
niyet Tezi, Özeti ; Ed. F. mec. 2 1 93 4  
1 92 7  

. 

ÖMER SEYFEDDİN: İlyada tercümesi ve hülasası; lst. 
1 92 7  
Yeni Lisan Makalesi: Genç Kalemler mec. sayı 
1 -2,  29 Mart 1 3 2 7, 1 1  Nisan 1 9 1 1 
Balkan Harbi Hatıraları: Hayat mec. 1 96 7  

ÖNDER Mehmed Mevlana müzesi Rehberi ; Ank. 
1 969 

ÖZERGİN M. Kemal: Ahmed Paşa'nın tarih Ma .ı
zumeleri: T.D.E.Der. c. X, 1 Eylül 1 9 60 syf. 
1 6 1 - 1 84 
Raşid mad. T. İs.Ans. c. 9 syf. 632-634 
Solakzade mad. T. ls.Ans. c. 1 O, syf. 748-7 50 

ÖZÖN Mustafa Nihad: Batı Dillerinden Şiır Ter
cümeleri: Tercüme dergisi şiir özel sayısı Mart 
1 946 Ank. Edbeiyatımızda münakaşalar Oluş 

mec. 1 93 9  
Kanlı Kavak, lst. 1 94 1  Kanlı Nigar, lst. 1 94 1  
Namık Kemal ve İbret Gaz. lst. 1 938 syf. 1 14  
- 1 1 8  
Türkçede Roman, lst. 1 9'3 6 Son Asır Türk Ede
biyatı Tarihi, Ank. 1 94 5  

ÖZTELLİ Cahid: XVII. Asır Büyük San'atçı Re�
sam Levni; T.D.Der. 65 ,  1 95 7 
Kitablar: T.D.mec. 50, 1 95 5  
Kuloğlu Hakkında Türk folklor Araştırmaları 
1 7 , 1 9  Aralık 1 95 0  
Aşık Ali T.D.Der. say. 5 3  lst. 1 9 65 
Öksüz Dede Öksüz Aşık T.D.Der. sy. 2 1  1 95 3  
s .  64 1 

ÖZTUNA Yılmaz: Resimlerle 93 Harb;: lst. 1 9 69 
Resimlerle Türkiye Tarihi lst. 1 9 70  Türk Bes
tecileri Ansiklopedisi lst. 1 969 

p 

PARMAKSIZOGLU İsmet: İzzi Tarihi (Süleyman 
Efendi) T. İs.Ans. c. 5 syf. 1 2 67- 1 269  
Üsküplü İshak Efendi v e  Selimnamesi: Tarih 
Der. c. 3 say. 5-6 syf. 1 2 3- 1 24 lst. 1 9 5 3  

PEÇEVi: Tarih-i Peçevi: Matbaa-i Amire, 1 283 
PEKOLCAY (Necla) Dini Tiirk Edebiyatı: lst. 1 967 ,  · 

İslami Türk Edebiyatı: lst. 1 96 7  
Süleyman Çelebi mad. T. ls.Ans. c .  1 O syf. 1 7 6-
1 79 
Türkçe Mevlid Metinleri: Ün iv. doktora tezi No : 
1 82 1 ,  lst. 1 9 5 O 

PERTEV Paşa: Kominizim, Hakayıkü'I Vekayı Ga
zetesi, 4 Mayıs 1 87 1  say. 2 3  ve d. 

PİRİ REİS: Kitabü'I Bahriyye; Haydar Alpagut ve 
Fevzi Kurdoğlu T. Tarih mec. lst. 1 93 5  

BİBLİYOGRAFYA -·-- - - - · -. .  - - - -------------

POYRAZ Türkan: Reşad Nuri Güntekin ve Eser· 
)eri: Muazzez Alpberkile) Kütübhaneciler Der· 
neği Mec. c. 4 S. 3 Ank. 1 9 5 7  

QUAREMERE Paul: Histoire de Sultan Mamluk de 
l 'Egypte Paris 1 83 7- 1 842 

R 

RABGUZİ: Kısasü'I Enbiya: (K. Crönbech, Tıbkı Ba
sım) Kopenhagen, 1 94 8, 1 93 5  

RADLOFF (W) : Proben der Volkslitteratur der Tür
kischen Stamme, Petersburg. 1 886- 1 904 
Das Kutadgu-bilik des Yusuf chass-Hadschib il, 
T ext und Übersetzung nach den Hanschriften 

· von Wien und Kaio Petersburg, 1 900- 1 9 1  O 
Sibiryadan: Çeviren Prof. Dr. Ahmet T emir lst. 
lst. 1 9  5 4- 1 9  5 6,  Bibliotheca Budica c. X�II 
Peterburg 1 9 1  3- 1 7  

RECAİ-ZADE M. Ekrem : Çok Bilen Çok Yanılır 
{M. Nihad Özön Neşri) lst. 1 94 1  
Üçüncü Zemzeme, lst. 1 885  Ta'lim-i Edebiyat, 
ist. 1 882 

REFET Edirneli Osıpan: Edirne Rehberi: Edirne 
1 920- 1 9 36  

REFİİ: Beşaretni: me: Üniv. Kitablığı 
RESUL-ZADE M. Emin: Genceli Nizami: Azerbey

can Yurt Bilgisi mec. lst. 1 93 4  
Azerbeycab Şairi Nizami: Ank. 1 95 1  

REVNAKOGLU Cemaleddin: Enurumlu İbrahim 
Hakkı ve Ma'rifetnamesi, lst. 1 96 1  

RESCHER Otto Arab Edebiyatı ders Notları Da
rülfünun 1 928  

RİEU: Catalogue o f  the Turkish manuscrits inthe 
British Museum, Landon 1 888 

RİTTER Pr,;f. H. Dalili mad. T. İs.Ans. c. 3 syf. 
4 62-4 64,  Ebu Nuvas mad. T.ls.Ans. c. 4 syf. 
4 1 -43 
Celaleddin Rumi ve Etrafındakiler, Türkiyat 
mec. VII, Celaleddin-Rum', T. İs.Ans. 

ROBERT Anhegger: Selatin-name müellifi Kemal: 
T.D.E.Der. c. iV sayı 4 syf. 4 4 7-4 70 Mayıs 
1 952  

RUSKA (J) : Hüneyn mad. T.ls.Ans. c .  5 syf. 590  
RUST AMOV Erg as :  Nordnie Elementi uzbekskay 

poezi Pervoy polovini XV veka Sbornik, Taş
kend 1 959  

s 

SABİT: Sabit Divanı Üniver. Kit. No : 302 1 
SAFFET SITKI: Nef'i 'nin siham-ı Kaza'sı, lst. 1 94 3  
SAGMAN Ali Rıza: Mevlid Nasıl Okunur, lst. 1 9  5 1 
SAİD PAŞA: Gazeteci Lisanı, lst. 1 3  2 7 
SALİM Tezkire {Matbu) lst.

· 
1 3 1 5  

SALİH NİGAR KERAMETİ: Fikret'in Hayatı ve eser
leri, lst. 1 92 6  

SAMOİLOVİÇ:  Nevai v e  Tuyugları; lslam Dünyası 
Sayı 1 

SA'TI BEY: Fikret'in İstifaları, Dergah mec. lst. 1 9 1 8 
Sy. 9- 1 0  



• 
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SAYMAN Şerif Hulusi: Köprülü' nün yazıları için 
Bibliyografya ( 1 9 1 3-1 934) İst. 1 935 ( 1 91 2-
1940) 
Ahmed Haşim Hayatı ve seçme şiirleri, İst. 1 94 7 

SCHAADE (A) : Recez. mad. T. İs.Ans. (N. Çetin 
ile) c. 9 syf. 65 7-663 

SCUBERT (J) : Zum Begriff und zur lage des Ötü
kan: Ural-Altaische Jahrbücher c. 3 5  Fasikül 
B 1 964 

SCHWARZ (Paul) Umar İbn Abi Rebia Leipzig 1 893  
SEFERCİOGLU Fevziye Abdullah Tansel Bibliyograf

. yası ( İsmet Binark ile) Ank. 1 97 5  
Yunus Emre hakkında -bir Bibliyografya Dene
mesi ( İsmet Binark ile) Ank. 1 9  7 O 

SEHİ Tezkire ( matbu)  İst. (Almanca Tercümesi = 
Osman Rescher) Tübingen 1 94 1 

SEKOVSKİ J.J.S. : Prodgaz Resmi Ahmed Efendi do 
polski passetvo jego deprus Varşova, 1 825  

SELANİKİ ( Mustfaa Efendi) Selaniki Tarihi; matbu 
İst. 1 864 

SELMAN MUMT AZ: Azerbeycan Edebiyatı, Bakü 
1 92 5- ! 92 7  

SENCER N€jdet: Ziya Paşa'nın Eseder v e  çeşidli bas
kıları: Kütübhaneciler derneği Bülteni. c. V s. 1 
Ank. 1 95 6  
Namık Kemal'in Eserleri v e  çeşidli Baskıları; 
T. Kütübhaneciler derneği bülteni Ank. 1 9 55-
1 965 T. Dil Kurumu Bülteni c. V s. 2 1 95 5  
A. Hamid'in B:ı.sılı Eserleri Hakkında: T. Küt. 
Der. Bülteni c. 3 s. 2 1 95 5 
Recaizade Ekrem'in Eserleri ve Eserlerinin çe
şidli Basımları: T. Küt. Der. Bülteni c. V s.y. 2 
Ank. 1 95 6  

SERTKA YA Osman F .  : Osmanlı Şairlerinin Çağa
tayca Şiirleri: T.D.E.Der. XVl ll-

XIX İst. 1 9 70- 1 9 7 1  
SEVENGİL Refik Ahmed: Tanz;mat Tiyatrosu İst. 

1 96 1  
Türk Tiyatrosu Taı.-ihi: iV Saray Tiyatrosu: İst. 
1 962 s. 1 4 3 

SEVİN (Nureddin) : (Hayali Küçük Ali) Karagöz 
ist. 1 969 
Alexiusun Sancıları, Ank. 1 9 68 

SEVÜK İsmail Habib: Edebi Yeniliğimiz, İst. 1 94 0  
SEYDİ ALİ REİS: Mir'atü'l Memfıl!k İst. 1 895 
SİMPNFFY (Aladar v. ) İbrahim Müteferrika, İst. 

1 94 5  
SİNAN PAŞA: Maarif-name-i Sinan Paşa ( İ .  Hikmet 

Ertaylan neşri Tıbkı basım) İst. 1 949 
SİYAVUŞGİL (Sabri Esad) : İstanbul' da Karagöz, Ka

ı-agözde İsta11bul; İst. 1 93 8  
Karagöz, İst. 1 94 1  
Karagöze Dair, Y <'nİ Sa hah Gaz. 3 689,  İst. 1 94 9 

SOLOK (Cevdet Kudret) : Karagöz, İst. 1 95 8 - 1 968 
Ahmed Mithat Efendi; Ank. 1 962 

SMiRNOV (V.D. ) : Koçu Bey Gümüclcinskiy, Pe
tcograt, 1 R 7 3 

STRZYGOWSKİ (Jozef) : Türkler ve Ortaasya san' atı 
Meselesi: T. mec. c. 3 syf. 1 -80 

1 363 

STANBULOV (v) : Namık Kemal: Moskova, 1 93 6  
SUBHİ: Subhi Tarihi: T. İs.Ans. c. 1 O syf. 7 69-77 1 
SUİTH Magaret: Rabia Adeviye mad. T. ls.Ans. 

c. 9 syf. 5 88-5 9 0  
SUNER ( Pekin Nermin) Terakkinin Sırrı, Yeşilay 

Mec. 44  
Aziz Hocam Nihad Sami Banarlı Kubbealtı Aka
demi mec. Yıl 3 say. 4 İst. 
Ahmed Mithat Efendinin Türkçeciliği; Kub. 
Akademi mec. Yıl, 1 sayı 2 İst. 
.Ömer Seyfeddin ve Türkçenin sadeleşmesi Me
selesi: Kub. Akademi mec. yıl 2 sy. 1 İst . 

SUNGU ( İhsan) İlk Türk Matbaasına dair yeni vesi
kalar, Hayat mec. sayı 7 3 
Muhbir Gazetesi,, Aylık Ans. c. 2 syf. 4 0 1 -404 
lst. 
Namık Kemal, İst. 1 94 1  Ahmed Vefik ve Ziya 
Paşa'la�ın Tartüf tercümeleri; Tercüme Der. 4 
-6 Ank. 1 940- 1 94 1  
Mahmud Raif Efendi ve Eseri; Hayat mec. 1 6 
Hürriyet Gazetesi, A. Ans. 1 Ebii'z Ziya Tevfik, 
A. Ans. 1 Diyojen Gazetesi, A. Ans. 1 

SÜLEYMAN ÇELEBİ: Mevlid ( Neşreden Faruk Ti
murtaş M.E. 1 000 Temel eser serisi sayı 2 7 İst. 
1 9 70  

SÜLEYMAN NAZİF: Fuzuli, İst. 1 92 5 ,  Nigfır Hanım, 
Servet-i Fünun mec. 2 1 /X/ 1 926 
Mehmed Akif; İst. 1 924 İki Dost, lst. 1 928 

SÜMER (Faruk) : Orhun Abideleri; Türk Yurdu mec. 
sy. 2 3 9  İst. 1 9 5 4  

SÜRURİ: Divan Bul«k 1 83 9  

ş 

ŞAHABEDDİN SÜLEYMAN: Tenkid-i Edbeiyye N.K. 
Kara bela münasebetiyle; İst. 1 3  3 9 

ŞEHSUV AROGLU Bedii: Şair ve H.,Jcim Ahmedi 
lst. 1 95 4  

ŞEHRİ-ZADE: Tarih-i Nevpeyda 1 5 9 7  
ŞEMSEDDIN SAMİ: Lisan v e  Edebiyatımız, T ercü

man-ı Hakikat ve Servet-i Fünun fevkalade nus
halar lst. 1 897  Lisan-ı Türki-yi Osmani Hafta 
mec. s. 1 2  

ŞEYH MUHSİN Fani: Mahtum Kulu Dıvanı ve yedi 
asırlık Bir numune İ st. 1 92 5  

ŞEYHİ: Harname: Ali Emiri Kütüb. No : 2 3 8, Hüs
rev Ü Şirin, Ünv. Kütüb. T. yazma , 86 1 
Hazırlayan F.K. Timurtaş lst. 1 968 

ŞEYYAD HAMZA: Yusuf ve Zeliha; T.D.Kurumu 
lst. 1 94 6  

ŞİNASİ: Roma Meselesi: Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar 
İst. 1 8  7 6.  Şair Evlenmesi; (Kenan Ak yüz neş
ri) İst. 1 9 4 3  ( F.A. Tansel neşri) Ank. 1 96 0  

T 

TABERİ: Milletler ve Hükümdarlar Tarihi ;  mf. V 
Şark - İslam IKasikleri, 3 6 c. iV İst. 1 9 5 8 
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TAECHNER (F) Osmanlılarda Coğrafya, 1 923 Ter
cümesi Tü. mec. c. 2 syf. 2 7 1 -3 1 4  İst. 1 928  

TALU (Ercümend Ekrem) : Recaizade Ekrem Bey, 
Tasvir, 1 5  Mart 1 947 ,  A.Ans. c. 1 s. 2 6 9  İst. 

TANPINAR (A. Hamdi) : Ahmed fiaşim'e ait Hatıra
lar Yeni Tü;k mec. Temmuz 1 94 3  
M�hayyelat (Aziz Efendi) T. İs.Ans. c .  2 syf. 
1 5 5- 1 5 6 

TANSEL (Fevziye Abdullah) : Ziya Gökalp Külliyatı: 
Ank. 1 9 3 5 c. l 'Şiirleri ve Halk masalları c. i l  
Ank. 1 9 5 2  
Şinasi, Makaleler: Ank. 1 960, Tanzimat Ede
biyatında Dini' şiirler Ank. 1 962, Ömer Seyfed
din'in Şiirleri, Ank. 1 9 72 Namık Kemal'in Mek
tupları: c. 1 1 967 ,  C. 2 1 9 6 9  Ank. 
Fuad Köprülü ( Memleketimin acı kaybı) Ank. 
1 966 M. Ak;f, ve eserleri İst. 1 94 5 ,  Hususi Mek
tublarma göre N. Kemal ve A. Hamid: Ank. 
1 94 9  Ahmed Vefik Paşanın Eserleri, Ank. 1 964 
Ahmed Haşim Hayatı ve Eserleri ; lst. 1 9 73 
Halid Ziya'mn Hayatından Mülhem Küçük Hi
kayeler, Ülkü mec. S. 86 
Makber'de Hüsn Ü Aşk ve Leyla vü Mecnun 
Tesirleri: Ülkü mec. sy. 5 0-60 1 93 8  
Milli Edebiyat devrinde aşık tarzı te'sirleri; Ülkü 
mec. S. 74-79 
Karacaoğlan Hakkında Terkidi Bir Bibliyograf
ya Ülkü mec. say. 658  Mart 1 940  
XVll. asır Halk şairlerinden Keşfi Ülkü mec. 
s. 50 1 93 7  
XVll. asır saz şairlerinden Üsküdari Ülkü mec. 
say. 44 Ekim 1 93 6  
Seyyid Aziz Mahmud Hudayi İlahiyat Fak. 
C:. XV Ank. 1 967 

Nedim: c. 9 syf. 1 6 7- 1 74, Necati Bey, C. 9 syf. 
1 5  4- 1 5  6, Gazi Giray'ın Edebi şahsiyeti: syf. 
7 3 7-738,  Beliğ, c. 2 488-489, 489-49 1 
Ebüzziya Tevfik, 4 89-49 1 
Belleten: Vatan Piyesinin Hakkı Tarık Neşri 
Hakkında Bel. Ank. 1 94 7 
Namık Kemal'in Osmanlı Tarihine Dair c. XXlV 
Nisan 1 960 ,  sy. 4 9  
Prof. Dr. Fuad Köprülü, c .  XXX sy. 1 2 0 Ank. 
Gözden Kaçan, Orkun Mec. 1 963 ,  Samipaşa
zade Sezaibey, Tü. mec. XllJ. 1 95 8  syf. 1 -3 0  
Nizami-Şeyhi Hüsrev Ü Şirin Mukayesi, Tarih 
der. c. 1 sayı 2 İst. 1 950 
Muallim Naci'nin dini eserleri. Diyanet işleri 
Başkanlığı Der. Ank. 1 96 1 
Garb Dillerinden manzum Tercümeler Tercüme 
Dergisi 
Muallim Naci ve tercümeleri, Tercüme Der. Ank. 
1 94 3  
Arif Nihad Asya, Broşür 
Arif Nihad Asya ve Nejdet Sencar: Kub. Aka
demi Mec. yıl. 4 sy. 2 
Arif Nihad Asya ve Nejdet Sencar: Kub. Aka
demi Mec. Yıl. 4 sy. 2 

T ANYU Hikmet: Tevfik Fik�et ve Din İst. 1 7 2 

T ARBIY AT Mehmed Ali: Danişmendan-ı Azerbey
can, Tahran 1 3  1 4 

TARANCI Cahid Sıdkı: Peyami Safa Hayatı ve eser
leri İst. 1 940  

TARHAN Abdülhak Hamid: Eserlerimi Nasıl Yaz
dım; Resimliay mec. Ağustos 1 92 8  

TARLAN Ali Nihad: Fuzuli'nin Farsça Divanı İst. 
mec. sayı 25 ,  İran Edebiyatı İst. 1 94 4  
İslam Edebiyatında Leyla v e  Mecnun Mesnevisi; 
Ed. fa. Doktora tezi, No : 1 1 92 2 

TECER Ahmed Kutsi: Cezayir Halk şairleri, H.B. 
mec. Ank. 1 928  
Karagöz v e  Kukla'ya ait kısa Notlar; T.  FolkloT 
Arastırmaları Sy. !, 1 1 9 ,  İst. 1 949  
Nas;eddin Hoca mad. T.İs.Ans. c. 9 s. 1 1 4 
Karacaoğlan'a Yeni bir bakış İst. mec. sayı 1 0-
1 2- 1 4  lst. 1 95 4  

TEKİN (Şinasi) Uygurlarda Musiki, Hayat Tarih 
mec. 8 s. 7 5-7 7 İst. 1 965 
Vang Yen T e'nin sefaretnamesinde anlattıkları: 
Hay. Tarih mec. sy. 8, syf. 75-7 7, 1 96 5  

TEMİR ( Armed) : Moğolların Gizli tarihi (Tercüme) 
Ank. 1 948  

TEVETOGLU Fethi: Büyük Türkçü Müftüoğlu Ah
med Hikmet; Ank. 1 95 1  

THİERRY ( Amedee) : Histoire D' Attila; Paris 1 8 5 6  
THOMSEN (Vilhem) : Dehiffrement des inscription 

del'Orlehon et de l'lenissei; Bull, Acad. Roy . .  
Danemark 1 894 

TİETZE (A) : XVI. Asır Türk şiirinde gemici dili, 
Agehi: Kasidesi ve tahrisleri T. Mec. IX - 1 94 6  

TİMURTAŞ Faruk Kadri: XVII. asır şairlerinden Edir
neli Güfti ve teşrifatü 'ş süerası 
E.Der., c. il sy. 3-4 İst. 1 948  
Fatih Devri Şairlerinden Cemali v e  Eserleri ; 
T.D.E.Der., c. 4 sy. 3 İst. 1 95 1  
Harname Üzerinde Dil Araştırmaları: Ank. 1 964 
Harname, T.D.E.Der., c.  3 sy. 3-4 syf. 3 73, 
lst. 1 94 9  
Şeyhi'nin Harnamesi, İ st. 1 9 7 1 ,  Şeyhi'nin Ha
yatı ve şahsiyeti T.D.E.Der., c. V sy. 94 İst. 
1 9 5 4  
Şeyhi'nin Şöhreti ve Te'söri, T.D.E.Der., c .  Vll 
sy. 84-89 İst. 1 95 8  
Türk Edebiyatında Hüsre ü Şirin ve Ferhad Ü 
Şirin Hikayesi; lst. 1 95 9  
Yunus Emre ve Şiirleri, Tercüman Gaz. 6- 1 6  
Eylül 1 9 7 1  

TOGAN İsenbike: Ötüken'nin yeri ve Önemı: Ötü
ken Der. il İst. 1 964 
TOGAN (Zeki Velidi) : Umumi Türk Tarihine 
Giriş: İstt. 1 94 6, Ali Şir; T.İs.Ans. c. 1 syf. 
3 49-3 5 7  
Şeyh Mulisi Fani'nin eserinin tenkidi hakkında; 
Tü. mec. c. i l ,  syf. 4 65-4 74  
Mahmud Kaşgari'ye ait Notlar: Atsız mec. sy. 
1 7  lst. 1 93 2  

. 

Reşidüddin Tabib, T. İs.Ans. c. 9 syf. 705-7 1 2  
Şeybani Han'ın Şiirleri, Yeni Türkistan mec. 
Jst. 1 92 7 
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Ebü'l Gazi Bahadır Han, T. İs.Ans. c. iV 
Azerbeycan T.ls.Ans. c. 2, Mongollar Devrinde 
Anadolu'nun iktisadi vaz'iyeti T.H. !. M. 1 93 1  
Harezim mad. T.İs.Ans. C. V 
Türkistan Tarihi lst. 1 94 7 

TOPRAK Burhan Ümid: Yunus Divanı, İst. 1 9j 9  
TOROS Taha: Yirmisekiz Mehmed Çelebi: Hayat 

mec. 7 Kasım 1 968 Ziya Paşa'nın Adana Vali
liği; Adana 1 940  

TULUN Mertol: Tazarruname Sinan Paşa: Mılli Eği
tim Basım evi lst. 1 8 7 1 

TUMAN Nail: İstanbul Kütübhanelerindeki ham· 
seler Kataloğu, lst. 1 96 1  

TÜMERKAN Cavidan: Ne olur bir şarkıcık lst. 1 9'5 7 

u 

ULUÇA Y M. Çağaay: Koçi Bey mad. T.İs.Ans. 
c. 6 syc. 832-83 5  

UNAT Faik Reşid: Osmanlı Sefirleri ve Sefaretna
meler Ank. 1 9 68 Türkiyede Eğitim sisteminin 
gelişmesine tarihi bir bakış; Ank. 1 964 ,  Yir
misekiz Çelebi Mehmed Efendi, A. Ans. c. 3 
s. 1 004 Ahmed Resmi Efendi, A.Ans. 1 

URAZ Murad: A. Hamid Tar han, seçme şiirleri Ye 
yazıları, İst. 1 9 4 1 
Kadın Şair ve Muharrirlerimiz, İst. 1 94 1 ,  Ko
ca Ragıb Paşa, İst. 1 969 

US Hakkı Tarık: Silistre Muhasarası, lst. 1 94 6  
UŞAKLIGİL Halid Ziya: Kırk Yıl İst. 1 936 ,  c .  4,  

syf. 66  
UYGUNER Muzaffer: Reşad Nuri Güntekin lst. 1 967 
UZUNÇARŞILIOGLU: İsmail Hakkı: Cezayirli Ga

zi Hasan Paşa: T. mec. c. Vll, VllI 
Anadolu Beylikleri: Ank. 1 9  3 7 Kütahya Şehri, 
lst. 1 93 2  

Ü 

ÜLGEN Hilmi Ziya: Gazzali ve Felsefe, İlahiyat F. 
mec. sy. 3-4 1 95 5  

ÜNGÖR Edhem: Türk Marşları, Ank. 1 95 6  
ÜNVER (Dr. Süheyl) : Muradiye Camii, Ressam Lev

ni Hayatı ve Eserleri, lst. 1 9  5 1 
İstanbul Kalelerinin Tarih İbareleri, İst. 1 95 3  

ÜNAYDIN Ruşen Eşref: Tevfik Fikret, Hayatına 
dair Hatıralar; lst. 1 9 1  9 
Diyorlar ki !st. 1 3 3 4 ,  Nigar binti Osma-:ı Ha
nımefendi; İst. 1 9 1 9  

ÜLKÜT AŞIR M. Şakir: Türk Halk Bilgisine ait 
araştırmalar, lst. 1 93 8  
İnnsburck 1 8 70 
Das Türkenvolk, 1 88 5  

1365 

v 

V ANBERY (H.) : Çağatayische srprahtudien, uigu• 
rische spaehmonumente und das Kutadkubilig 

VAN GENNEP: Arnold: La Formation de le g �n
des; Paris, 1 929 ,  Folklor (P. Naili Ter. Ank. 
1 93 9  

VOLİN (S.L.) Ali şer Nevoi Sbornik Sttey Akademi· 
ye Nauk SSSR Moskova-Leningrad 1 94 6  
Türkçesi : Rasime Uygun, Leningrad Kitablıkla
rındaki Nevaiyazmaları hakkında, T.D. Araştır
maları yıllığı 1 9 5 5 

VEHBİ EFENDİ (Konyalı) 25 Cildlik Tefsir. 
VEİR T.H.: İbnü'I Ahnef mad. T.ls.Ans. c. 5 syf. 

842-84 3  
VELED ÇELEBİ: Süleyman Çelebi Mevlidi ve me'hez

leri; Hayat mec. sy. 4 5 lst. 1 92 7 
WELL: Ebced mad. T. ls.Ans. c .4 

İmam Müslim T.İs.Ans. c.  8 syf. 82 1 -822 
WİTTEK Paul: Osmanlı İmparatorluğu,rnn doğu5•• 

(Tercüme : Fahriye Arık) , İst. 1 94 7 
Menteşe Beyliği, (T erciime O. Şaik Gökyay Ank. 
1 94 4 )  
Köprülü Hakkında: T urkische Post, 3 Ağustos 
1 94 7  

y 

YAHYA BEG: (Şehrengiz) İst. Üniv. Kitab. Türkçe 
Yazmalar No: 2982  

Y AKUBOGLU Enver: Kerkük Türk Halkında Fu·· 
zuli'ye ait gelenek ve Rivayetler; Fuzuli ve Ley
la Mecnun İngilizce tercümesi İst. 1 95 9  

YALÇIN Hiiseyin Cahid: Edebi Hatıralar, syf. 8 1  
1 93 5  

YAL TKA YA: Şerafeddin: Risale fi F ezailü'l Et
rak (Türklerin Faziletlerine dair risale tercüme) 
T.Yu.•nec. c. V İst. 1 9 1 3  
Mevlana'da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, 
Tü. mec. iV 1 93 4  syf. 1 1 1 - 1 6 7  
Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin İst. 1 92 5  
Yedi Askı ( tercüme) mf. vk. İslam Klasikleri 2 
lst. 1 93 4  
Türklere dair Arabça şiirler Tü. mec. Y, V 
syf. 3 1 1 İst. 1 93 6  
Zemahşeri divanında Türklere ait şiirler, Atsız 
mec. No : 1 5  1 93 2  
Arab Edbeiyatı, Bilgi mec. sy. 4 ,  1 32 9  

YAZGAÇ Dr. Kamil: Ahmed Midhat Efendi, İst. 1 94 0  
1 940  

YAZGAN Necati: Fetihname, İst. 1 969 
YAZICI Tahsin: Abdullah-ı Ansari'nin Kanz as

Salikin veya zad al-Arifin, Şarkıyat mec. sy. I 
1 9 5 6  syf. 5 9-88 
Saib mad. T.İs.Ans. c. 1 O syf. 7 5-7 7 
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YAZICIOGLU: Tevarih-i AI-i Selçuk Revan yazma
ları 1 3 9 1  

YAVUZ SULTAN SELİM: Farsça Divan ( Çeviren 
Ali Nihad Tarlan) İst. 1 94 6  

YENİGÜN Hayri: Kadın Şairlerimiz, T .  Yurdu mec. 
269  
Nedim'in Şiirlerinden Beste Yapanlar, Tü.yur. 
Kasım 1 964,  Şubat 1 965 

YEŞİL Cemal: Rühailer, Ank. 1 95 0  
YETKİN Suud Kemaİ: Ahmed Haşim ve Senbo

lizim: Ank. 1 938,  Edebiyat konutmaları, lst. 
Edebiyat Üzerine Denemeler, Ank. 1 952 ,  1 978  
Halid Ziyadan Mektup, Ulus Gaz. 5 Eylül 1 943 

YINANÇ (Mükrimin Halil) : Danişmendiler T.ls.Ans. 
C. 3 syf. 4 6 8-4 79 
Ertoğrul Gazi mad. T.ls.Ans. c. 4 3 28-33 7  
Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, lst. 1 944 ,  
Feridun Bey Münşeatı T.O.E.Mec. No : 63-8 1 
Düsturname-i Enveri: (Medhal ve Türkçe Man
zum Metin) İst. 1 928- 1 930 
Akkoyunlular, T.İs.Ans. 1 Beyazıd, T.İs- Ans. c .  2 

YÖNTEM Ali Canib: Naima Tarihi İst. 1 92 7, 
Edebiyat Lise 1. sınıf, İst. 1 92 9 ,  Geçtiğim yol 
İst. 1 9 1 8  
Haleti mad. T.ls.Ans. c. 1 .syf. 1 25- 1 2 6, Fıt
nat mad. T.İs.Ans. c. 4 syf. 6 2 6-62 7  
Fehim mad. T.ls.Ans. c .  4 syf. 5 3 7-53 9 ,  Fa
zıl, T.İs.Ans. c. 4 syf. 5 2 9-5 3 1 
Seyyid Vehbi, H. mec. No : 1 6  1 9  2 7 Selim Efen
di, H. mec., İst. 1 92 7  
Ramiz Efendi ve Eseri; H. mec. No : 2 7 lst. 1 9 2 7 
Mirzade Neyli H. mec. sy. 68 İst. 1 92 8, İzzet Ali 
Paşa; H. mec. 1 7 
Edebiyat Meraklısı bir gence Mektup H. mec. 
sy. 2 3 1 İst. 1 92 7  lst. 1 92 7  
Dürri H. mec. sy. 69 İst. 1 92 7 ,  Çelebi Zade 
Asım, H. mec. 2 0  1 92 7  

XU. Asır Divan Edbeiyatın bir cephesi, H. mec. 
sayı 6 Ank. 1 92 6  
Ankaravi İsmail Efendi H. mec. Ank. 1 9  2 7, 
Vakayiü'I Fuzala, H. mec. 7 5  
Safai Efendi ve Eserleri H .  mec. 4 9  Edirneli Naz
mi Efendi H. mec. sayı il lst. 1 92 7 
A. Hamid Tarhan: A. Ans. c.l Şubat 1 94 5 .  
Muallim Naci, lst. mec. s. 1 9-20, lst. 1 93 2  
Muallim Naci Takdir·i Elhan v e  Demdeme gü
rültüsü: lst. mec. 1 5/Eylül/ 1 94 4  sy. 1 9  
Muallim Naci sakız dönüşü, İst. mec. V 1 94 4  
Yeni Lisan Hamlecileri (Yeni Lisan ve bir İm
tizac) Çınarlatı 1 7 ve Broşür 
Yazı Dili Münakaşaları: Çınaraltı sayı, 1 6  
Keçecizide İzzet Molla: T.O.E.mec. 4 Ocak 1 33 2  
s .  4 1  
Ka,tip Çelebi Yeni lst. Gaz. 1 3 /Nisan/ 1 9 5 O 
Osmanzade Taib Efendi: T.mec. c. 2 1 928  
Nedim'in Hayatı: T.mec. c. 1 lst. 1 92 5  Nef'inin 
Gazelleri: Güneş mec. 5 1 92 7  
Hayriyye-Lutfiyye İst. mec. 1 Mart 1 94 5  
Katib Çelebi'de Liberallik: H .  mec. sayı 5 0  İst. 
1 92 7  

YUSUF HAS HACİB: Kutadgu Bilig, R. Rahmeti Arat 
neşri : lst. 1 94 7  c. 2 Ank. 1 95 9  

YÜCEBAŞ Hilmi: Bütün Cebheleriyle Reşad Nurı 
lst. 1 95 7  

YÜKSEL Sedid: lşıkname Ank. 1 965 Şeyh Galib, 
Eserlerinin Dili ve San'at Değeri Ank. 1 963  

z 

ZİYAPAŞA Zafername (Ebü'zziya Tevfik neşri) 
ZEYNELABiDiN Reşid: Edebiyat Kumkuması, Ha

lep 1 908 

K I S A L T M A L A R  

Ank. = Ankara 
A. Ans. = Aylık Ansiklopedi 
A. Y. B. = Azerbeycan Yurt Bilgisi 
Ed. F. Mec. = Edebiyat Fakültesi Mec. 
İst. = İstanbul 
lst. mec. = İstanbul mecmuası 
H. B. H. = Halk Bilgisi Haberleri 
H. M. = Hayat Mecmuası 
M. T. mec. = Milli Tetebbular mec. 
M.E.B. = Milli Eğitim Bakanlığı 
T. M. mec. = Türkiyat Mecmuası 
T. Is. Ans. = Tü rkçe İslam Ansiklopedisi 
T. Küt. Der. Mec. = Türk Kütübhaneciler Derneği Mecmuası 
T. H. i .  M. = Türk Hukuk ve İktisad Mecmuası 
T. D. Araş. Y. = Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
T. Y. = Türk Yurdu 
T. T. mec. = Türk Tarih Mecmuası 
T. O. E. M. = Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası 
T. C. F. = Türk Coğrafya Fakültesi Dergisi 
T. D. Der. = Türk Dili Dergisi 
T. T. K. = Türk Tarih Kurumu 
T. Ti. Mec. = Türk Tiyatro Mecmııası 




