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ÖNSÖZ

Liselerin II. sınıfı için yazılan bu kitap da Lise I Edebiyat kitabı gibi, 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın Tebliğler Dergisi’nde (4 Ekim 1976, Sayı 1901) 
yayınlanan müfredat programına göre hazırlanmıştır.

Bu müfredatta kitaba alınması gereken metinler a) nevilere, b) de
virlere göre sıralanmıştır. Neviler; L Hikâye Tarzında Yazılmış Eserler,
II. Türk Şiiri, III. Türk Tiyatrosu, IV. Deneme ve Düşünce Yazıları olmak 
üzere başlıca döı-t bölüme, her bölüm ise kendi içinde 1) İslâmiyet’ten 
önceki Devir, 2) îslâmî Devir, 3) Avrupai Devir olmak üzere üç devre 
ayrılmıştır.

Bakanlık bu suretle Türk edebiyatının öğrencilere “tarihî akış içinde” 
okutulmasını uygun bulmuştur.

Müfredatın böyle Türk milletinin geçirdiği kültür ve medeniyet dev
relerine göre okutulmak istenilmesi, ilmî hakikate uygun olduğu gibi, me
tinlerin anlaşılması ve değerlendirilmesi bakımından da doğrudur.

Türk edebiyatı, Türk milletinin yaşadığı tarihî devirlere göre değiş
miştir. Her devrin edebiyatı, o devrin yaşayış tarzını, hayat görüşünü, zev
kini ve üslûbunu aksettirir. Müfredatın böyle sıralanması, öğretmen ve öğ
rencilere, devirler arasındaki farkları göstermesi bakımından da faydalıdır. 
Muhtelif devirlerde yazılmış aynı nev’e giren eserlerin birbiriyle mukayesesi, 
bize o eserlerin özelliklerini ve yaratıldıkları çağ ile münasebetlerini çok 
iyi gösterir. Bu nevi mukayeseler ancak metinler kendi içlerinde anlaşıl
dıktan sonra yapılabileceği için, kitapta devirler arası mukayeselerle ilgili 
sorular sorulmamıştır. Sınıf ve öğrenci seviyesine göre öğretmenlerin ken
dileri bu nevi sorular sorabilirler. Aynı devirde vücuda gelen çeşitli ede
biyat nevilerine ait eserler arasında hayat, toplum, insan görüşü ve üslûp 
özellikleri bakımından büyük benzerlik vardır, öğretmenler bu kitaba alı
nan metinleri bu tarzda da okutabilir ve aynı çağda yazılmış eserleri bir
biri ile mukayese ettirebilirler.

Edebî metinlerin mukayesesi, tahlilleri kadar önemli ve düşünceyi ge
liştirici bir metoddur. Fakat bunun için, yukarıda da belirtildiği gibi, ön
ce her metin kendi içinde anlaşılmalıdır.

Bütün sanatlar anlaşılmak ve tadılmak için emek harcamayı gerekti
rir. Dile dayandıkları, tarihî şartlara bağlı oldukları ve bilgi kadar zekâ 
ve hayal gücünü de gerektirdikleri için edebî eserleri anlamak, diğer sanat 
eserlerini anlamaktan daha zordur. Bundan dolayı eski çağlardan beri ede
bî metinler, dinî metinler gibi şerh, tefsir ve tahlil edilmişlerdir. Bizde



Mesnevi Şerhleri büyük bir gelenek teşkil eder. Bugün bütün ileri ülkeler
de edebî metinler çeşitli açılardan İncelenmektedir,. Bu yol ilk bakışta zor 
ve can sıkıcı gibi görünmekle beraber, eski kültür eserleri üzerinde düşün
mek ve onlarda karşılaşılan güçlükleri yenmeğe çalışmak kadar insan ka
fasını işleten, geliştiren ve besleyen bir vasıta yoktur.

Kaldı ki, bizim kültürümüzün en zengin kısmını teşkil eden edebî eser
leri bilmemiz millî bir vazifedir. Onları iyice incelemeden kendimizi anla
yamayız.

Edebiyat derslerinde eski eserlere fazla yer verilmesi bazıları tara
fından tenkit edilmiştir. Fakat kelimenin gerçek mânâsıyle kültür, tarihî 
bir varlıktır. Bir milletin kültürü, onun yüzyıllar boyunca vücuda getirdiği 
eserlerden mürekkeptir. Bugüne ait eserler, ancak zamanın süzgecinden 
geçtikten sonra ortak, tarihî ve millî bir değer haline gelir. Müzelerdeki 
eserlerin değerleri de bundandır. Sanat ve kültür eserlerinin mihenk taşı, 
zamandır.

Bu kitap, şema bakımından Lise I Edebiyat kitabına benzemeMe bera
ber, seçilen metinler ve sorulan sorular farklıdır. Devirlerin hayat görü
şünü, insan anlayışını ve zevkini aksettiren en güzel veya en dikkate de
ğer eserler ve parçalar seçilmiş, sorular da ona göre düzenlenmiştir, ö ğ 
retmenler isterlerse, aynı metinler üzerinde başka sorular da sorabilirler.

Bazı yazarlar veya akımlar hakkında daha geniş fikir vermek üzere 
Serbest Okuma parçası olarak alınan örneklerin okutulması, ders saatlerinin 
ve sınıf seviyesinin müsaadesi nispetinde, öğretmenin tercihine bırakılmıştır.

Edebî metinleri incelerken, onların dil, şekil, vezin, üslûp ve muhteva 
özelliklerini belirtmek için bazı teknik terimlerin kulanılması tabiîdir. Lise 
I Edebiyat kitabının baş kısmında bu hususta bazı bilgiler verilmiştir. 
Lise II Edebiyat kitabında bunların tekrarına lüzum görülmemiştir. Lise
I Edebiyat kitabının ikinci baskısındaki küçük edebiyat terimleri sözlüğü II. 
sınıf kitabına da konulmuştur. Bunlar yeterli görülmezse, öğretmenler 
ve öğrenciler, Türkçede sayıları gittikçe artmakta olan edebiyat söz
lükleri ile ansiklopedilerden faydalanabilirler. Edebiyat ile ilgili bütün bil
giler bu kitapta verilmeğe kalkılsaydı, sayfa adedi iki misli olurdu. Kita
bın kullanılması gibi, eksik görülen bilgilerin sınıf ve öğrenci seviyesine 
göre tamamlanması öğretmenlere bırakılmıştır.

VIII EDEBİYAT LİSE II

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN
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HİKÂYE TARZINDA YAZILMIŞ ESERLER

Hikâye tarzınd'a yazılmış eserlerde ( ı)  vak’a (2) şahıslar (3) çevre 
(4) hayata bakış tarzı (5) üslûp olmak üzere beş unsur vardır.

Bunlarm ele alınışı ve işlenişi çağdan çağa, nesilden nesile ve yazardan 
yazara göre değişir.

Türk edebiyatında hikâye türüne giren eserlerin özellikleri, üç medeni
yet devrine göre kısaca şöyle özetlenebilir: ^

I. Türkler Islâm medeniyetine girmeden önce, Orta Asya ve Uzak 
Doğu’da iki medeniyet tarzı içinde yaşanuşlardır.

a. Atlı kültür veya bozkır medeniyeti

b. Budist-Mani'heist yerleşik n̂edenuiyet tarzı

Bu iki medeniyet sistemi birbirine tamamiyle zifttir. Eski Türk atlı boz
kır medeniyetinin yarattığı insan tipi dünyanın gerçekliğine inanır ve onu 
fethe çalışır. Dışa dönük ve aktiftir. Es'ki Türk destanlarında bu insan tipi 
yüceltilir. Örneik: Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut hikâyeleri.

Buda ve Mani dinleri, saadeti görünen âlemin ötesinde ararlar, onlara 
göre bu dünya aldatıcıdır. İnsan kendi içine dönmek suretiyle hakikate ula
şabilir. Bu iki din içe dönük insan tipini geliştirmiştir.

İslâmiyet’ten önce Gök Türkler eski Türk medeniyetinin temel kıymet
lerini, Uygurlar ise, yabancılardan aldıüclan Buda ve Mani dinlerine ait 
inançları müdafaa eden eserler bıra^kmışlardır.

II. İslâmiyet  ̂ dünya ile âhiret arasında, maddî kıymetlerle manevî kıy
metler arasında bir denge kurar. Bu devirde eski alp tipinin yerini İslâmi
yet uğruna savaşan gazi tipi alır. Bu tipin yanı sıra kendisini Tanrı’ya ada
yan iyiliksever, barışçı derviş-veli tipi de gelişir. İslâmî devirde Türk ede
biyatına Arap ve Fars edebiyatlarından yeni bir duygu ve yeni bir insan 
tipi girer: aşk ve âşık tipi. İslâmî devirde hikâye tarzmda yazılmış eserlerde 
bu üç tipin örnekleri tasvir edilir ve yüceltilir.

III. XIX. yüzyılda çağdaş Batı medeniyetini tanıyan Türk yazarlar* ro
man ve hikâyelterinde Batı edebiyatçıları gİbi gerçek hayatta yaşayan insaa- 
lw ı taçvir ederler, Bu devirdeki es^erkrde insan psikolojisine, so^ai ve ejco-



EDEBİYAT LİSE II

nomik şartlara önem verilir. Hayal ve idealin yerini gözlem aldığı için tas
vir ve üslûp da değişir. Hikâye ve romamn beş temel unsuru en iyi bu de
virdeki eserlerde kendisini gösterir. I. ve II. medeniyet devirlerine ait eser
ler, son devir eserleri yanında basît fcalırlar, fakat yine de vücuda geldikleri 
devrin zihniyet ve üslûbunu aksettirirler.

1  

İSLÂMİYET’TEN ÖNCEKİ DEVİR 

A. ORHUN KİTABELERİ

B. ERGENEKON EFSANESİ

C. BİR BUDİST UYGUR HİKÂYESİ

A. ORHUN KİTABELERİ

VI-VIII. yüzyıllarda büyük bir devlet kuran Gök Türklere ait bu kita
beler, aslında edebiyat maksadıyla değil, halka Gök Türk devletinin ne ka
dar güç şartlarda doğduğunu anlatmak, öğüt vermek, yol göstermek için 
yazılmış ve taşlar üzerine kazılmıştır. Onlan hikâye türü içinde ele alışı
mızın sebeibi, Gök Türk devletinin kuruluşunu "hikâye tarzında” canlı bir 
dille anlatmış olmalarından dolayıdır.

Burada "hayal” değil, “gerçek” söz konusudur. Bununl'a beraber ger
çekler anlatılırken, edebî eserlerde olduğu giibi, duygulara da önem veril
miştir. Heyecanlı tonla söylenilmiş bir hitabeti andıran Orhun Kitabeleri üs
lûp ve ifade bakımından büyük bir değer taşırlar.

ORH UN KİTABELERİ

Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kı
lınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. 
Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzenleyivermiş. Dört ta
raf hep düşman imiş. Ordu seVk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep 
tâbi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan 
ormanına kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek 
teşkilâtsız Gök Türk öylece oturuyormuş. Bilgili kağan imiş, cesur imiş. 
Buyruku yine bilgili imiş tabiî, cesur imiş tabiî. Beyleri de, milleti de doğru



imiş. Onun için ili öylece tutmuş tabiî. Il tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi 
öylece vefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan Bökli Çöllü 
halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kurıîcan, Otuz Tatar, Kıtay, Ta- 
tabı, bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş. Öyle ünlü kağan imiş.

n
Ondan sonra küçük kardeş-i kağan olmuş tabiî, oğulları kağan olmuş 

tabiî. Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, 
oğlu babası gibi kılınmamış olacak. Bilgisiz kağan oturmuştur, kötü kağan 
oturmuştur. Buyruku da bilgisizmiş tabiî, kötü imİş tabiî. Beyleri, milleti 
ahenksiz olduğu için, Çin milleti hilekâr ve sahtekâr olduğu için, aldatıcı ol
duğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve 
milleti karşılıklı çekiştirttiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, 
kağan yaptığı kağanını kaybedivermiş. Çin milletine beylik erkek efvlâdı kul 
oldu, hanımlık kız evlâdı cariye oldu. Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli 
beyler Çin adını tutup, Çin kağanına itaat etmiş. Elli yıl işi gücü vermiş. 
Doğuda gün doğusunda Bökli kağana kadar ordu sevkedivermiş. Batıda De
mir Kapıya kadar ordu sevkedivermiş. Çin kağanına ilini, töresini alıver
miş.

. , j l l

Türk halk kitlesi şöyle demiş: îlli millet idim, ilim şimdi hani, kime 
ili kazanıyorum der imiş. Kağanlı millet idim, kağanım hani, ne kağana işi 
gücü veriyorum der imiş. Öyle deyip Çin kağanına düşman olmuş. Düşman 
olup, kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. Bunca işi 
gücü verdiğini düşünmeden, Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım 
der imiş. Yok olmaya gidiyormuş.

IV

Yukarıda Türk tanrısı Türk mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiş, Türk 
milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İltiriş Kağanı, annem II- 
bilge Hatunu göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam ka
ğan on yedi erle dışarı çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa 
çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için 
babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. Doğuya, 
batıya asker se\'kedip toplamış yığmış. Hepsİ yedi yüz er olmuş.

Yedi yüz er olup İlsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul 
olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, 
yetiştirmiş. Tölis, Tarduş milletini orda tanzim etmiş. Yabguyu, şadı orda 
vermiş.
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EDEBİYAT LÎSE II

Güneyde Çin milleri düşman imiş. Kuzeyde Baz Kağan, Dokuz Oğuz 
kavmi düşman imiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman 
imiş. Babam kağan bunca... Kırk yedİ defa ordu sevk etmiş, yirmi savaş 
yapmış. Tanrı lütfettiği için illiği ilsizletmiş, kağanlıyı kağanşızlatmış, düş
manı tâbi kılmış, dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş. Babam kağan 
öylece ili, töreyi kazanıp, uçup gitmiş.

V I

Babam Kağan için İlkin Baz Kağanı balbal olarak dikmiş. O töre üze
rine amcam kağan oturdu. Amcam kağan oturarak Türk milletim tekrar tan
zim etti, besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı. Amcam kağan oturdu
ğunda kendim Tarduş milleti üzerine şad idim. Amcam kağan ile doğuda 
Yeşil Nehir, Şantung ovasına kadar ordu şevkettik. Batıda Demir Kapıya 
kadar ordu şevkettik. Kögmenİ aşarak Kırgız ülkesine kadar ordu şevkettik, 
on üç defa savaştık. İlliyi ilsİzleştirdik, kağanlıyı kağansızlaştırdı'k. Dizliye 
diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik.

(Muharrem Ergin, Orhun Âbideleri, 1970)

SORULAR: - >
1. I. parçada hikâye edilen vak’a nedir? Vak’ada adları anılan kahra

manlar kimlerdir? Bunlar ne yapmışlardır? Yapılan hareket politik ve sos
yal bir gaye taşıyor mu? Şahısların özellikleri hangi kelimelerle belirtiliyor?

2. Yapılan ölüm törenine hangi devletler ve kavimler geliyorlar? Buna 
göre, Türkler, o devirde hangi kavimlerle temasta bulunmuşlardır?

3. II. parçanın konusu ve birinci parçadan farkı nedir? Bu parçada kim
lerden bahfediliyor? Çinliler ile Türk beylerine, hangi duygu ve düşünceler 
hâkimdir? Burada Gök Türk devletinin yıkılışı nasıl açıklanıyor?

4. Ill.^parçada Türk halkı konuşturuluyor; onun duygusu dile getiri
liyor. Burada ifade edilen “hür ve müstakil olarak yaşama iradesi” ile istik
lâl Savaşı arasında bir benzerlik var mıdır? 1200 yıl ara ile tekrarlanan bu 
sosyal duygu ile Türk tarihi arasında bir bağlantı kurabilir misiniz? Türkler 
esarete boyun eğen bir millet midir?

5. IV. ve V. parçaların konusu ve kahramanlan kimlerdir? Burada işin 
içine din duygusu da karışıyor mu? Hangi kelimeler dinî bir mânâ taşıyorlar?

6. Okuduğunuz parçaların üslûp özelliğini, a''.ağıdaki kelimelerden uy
gun bulduklarınızın altım çizerek belirtiniz.

a) açık - kapalı
b) sade - süslü
c) düzgün - karışık
s) gerçekçi - hayalci



B. ERGENEKON EFSANESİ

Orhun kitâbelerinin "gerçek” olmasına karşılık Ergenekon efsanesi, ta
rihî bir hadiseye dayanmakla beraber, hemen yazıya geçirilemediği için za
manla, halicin muhayyilesinde değişmiş, bir "efsane” şekline girmiştir.

Bu efsanenin ilk yazılı şekline biz, 1248-1318 yılları arasında yaşamış 
olan Moğol tarihçisi Reşİdüddin’in tarih kitabında rastlıyoruz. Reşidüddin, 
Ilhanlı devleti hükümdarı Gazan Han’ın hoşuna gitmek için Türklerin ba
şından geçen macerayı Moğollara mal ediyor.

ilim adamları, Ergenekon efsanesini 439 yılında Hun Türklerinin Çin- 
lileşmiş bİr Türk hanedanı olan Tabgaçlarla yaptıkları bir savaşa bağlıyor
lar.

Bu savaşta Tabgaçlar Hun devletini kuran Aşna (Kurt)' hanedanını 
kılıçtan geçirmişlerdi. Kurtulup kaçanlar aslen Moğol olan Juanlara sığın
mışlardı. Maden ocaklarında çalışırken nüfusları artan Türkler, Juan-Juan- 
lara baş kaldırarak tekrar hürriyetlerine kavuşmuşlar ve yeni bir devlet kur
muşlardı,

işte bu hadise, bir efsane şeklini almış, aradan sekiz yüzyıl geçtikten 
sonra, Reşidüddin tarafından tarihî bir rivayet olarak ve Moğollara mal 
edilerek yazıya geçirilmişti.

1603-1667 yılları arasında yaşayan Hive HanL Ebülgazi Bahadır Han  ̂
Reşİdüddin’in İFarsça yazdığı tarih kitabından, bu rivayeti Çağataycaya çe- 
virerefej'^<?rere-z Türk (Türk Şeceresi) adlı kitabına oldufju gibi aktardı.

Aradan yüzyıllar geçtikten sonra, Türkiye’de İstiklâl savaşı olurken, 
tarihten manevî kuvvet alan Türk aydınları, bu tarihî efsaneyi yeniden keş
fettiler ve onu konu alan destanlar yazdılar. Ziya Gökalp’in Türkçülük ide
olojisini katarak yazdığı manzum Ergenekon âestam bu efsaneyi canlı bir 
hale getirdi.

Bahadır Han’ın Şecere-i Türk adlı kitaibı, 1925 yılında Çağataycadan Tür
kiye Türkçesine çevrilerek basılmıştır. Biz Ergenekon ile ilgili efsaneyi ora
dan olduğu gibi alıyoruz. Onu akurken hadisenin Moğollarla değil Türk
lerle ilgili olduğunu unutmayınız. Bu "rivayet’’ in Ziya Gökalp tarafından 
nasıl İşlendiğini görmek için kitabınızın Ziya Gökalp bölümüne bakınız.

Yazarlar, tarih içinde müzede dolaşır gİbİ dolaşırlar ve ondan hoşlarına 
giden "malzeme”yi alarak, kendi duygu, hayal ve arzularına göre işlerler. 
Bu esnada onları değiştirirler de. Bahadır Han’ın rivayetiyle Ziya Gökalp’in 
şiirini karşılaştırarak Ziya Gökalp’in efsaneye neler kattığını ve onu nasıl 
yorumladığını tesbit edebilirsiniz..



K IY A N  VE NÖ'KÜZ’ÜN ERGENEKON’A  ÇEKİLİP YERLEŞMELERİ

Sevinç Han Moğolu yağma ettikten sonra memleketine dönmüştü. Il
han’ın oğulları bu muharebede ölmüşlerdi, ancak en küçüğü olan Kıyan kal
mıştı. Kıyan o sene evlenmişti. İlhan’m inişinin oğullarından biri olan Nö- 
küz de henüz o sene evlenmişti. Bunların ikisi de aynı bölükten olan iki ada
ma düşmüşlerdi. Muharebeden on gün sonra bir gece atlanıp karılarıyla be
raber kaçtılar. Muharebeden evvel ordu kurdukları yere geldiler. Düşman
dan kaçıp gelen dört türlü mal (deve, at, öküz ve koyun) buldular. Hasbı
hal edip dediler ki: "Burda kalsak, bir gün olur düşmanlarımız bizi bulur
lar, bir kabileye gitsek etrafımız hep düşman kabilelerdir; iyisi dağlar ara
sında kimsenin daha yolu düşmemiş olan bir yere gidip oturalım.” Sürüle
rini sürüp dağlara doğru yürüdüler. Yabanî koyunların yürüdükleri bir yolu 
tutup tırmanarak yüksek bir dağın boğazına vardılar. Oradan tepeye çıkıp 
diğer yanına indiler. Oraları İyice muayene ettiler, gördüler ki geldikleri 
yoldan başka yol yoktur ve yol da öyle bir yol ki bir deve ve bir keçi bin 
güçlükle yürüyebilirdi; eğer biraz ayağı sürçse düşer parça parça olurdu. 
Vardıkları yer geniş ve bİr nihayetsiz ülkeydi; içinde akar sular, menbalar, 
türlü otlar, çayırlar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar vardı. Bunu görünce 
Tanrı’ya şükürler kıldılar.

Kışın mallarmın etini yer, derilerini giyerler, yazın sütünü içerlerdi. Ora
ya Ergenekon adını verdiler. "Ergene”nin mânâsı bir dağın kemeri, ''kon” un 
mânâsı diktir; orası dağın kırı (dağın en yüksek yeri) idi.

Burada Kıyan ve Nöküz’ün oğulları çoğaldı. Kıyan’ın oğulları öteki- 
ninkinden daha çok oldu. Kıyan’ın oğullarına Kıyat, Nököz’ün oğullarının 
bir kısmına Nöközler, bir kısmına da Durlugin dediler. Kıyan diye dağdan 
şiddetle ve süratle inen sele derler. Ilhan’ın oğlu güçlü ve tez bir adam oldu
ğundan ona bu ismi vermişlerdi. Kıyat Kıyan’ın cem’idir. Bu iki kişinin ne
silleri uzun bir müddet Ergerikon’da kaldılar. Çoğaldıkça çoğaldılar. Kabi
leler meydana geldi. Her aile oruk nâmıyla bir umak teşkil etti. Umak üsü, 
süngek demektir ki Türkler birine "hangi umaktansın” derler, hangi ırktan
sın demektir.

Dört yüz sene sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki artık 
oralara sığmadılar. Bunun üzerine kengeş (müzakere) ettiler ve "babaları- 

' mızdan iş'itirdik ki Ergenekon’un dışarısında geniş ve güzel bir memleket 
varmış, atalarımız orada otururlarmış. Tatar baş olup başka kabileler bi
zim orukumuzu kırıp yurdumuzu almışlar. Artık Tanrı’ya şükür, düşman
dan korkarak dağda kapanıp kalacak halde değiliz. Bir yol bulup bu dağ



dan göçüp çıkalım. Bize dost olanla görüşür, düşman olanla güreşiriz” de
diler.

Herkes bu fikri beğenip yollar aradılar. Mümkün olup bir yol bula- 
üujılılar. Bir demird ‘‘ben bir yer gördüm, orada demir madeni var. Zan
nedersem bir kattır. Eğer onu eritirsek yol buluruz" dedi. O yeri gidip gör
düler ve demircinin sözünü muşib buldular.

Millete odun ve kömür vergisi saldılar. Herkes vergis'ini getirdi, bir 
sıra odun, bir sıra kömür olmak üzere dağın böğründeki çatlağa istif etti
ler. Dağın tepe ve diğer yanlarına da odun ve kömür yığdıktan sonra de
riden yetmiş körük yapıp yetmiş yere koydular; Ateşleyip hepsini birden 
körüklediler.

Tanrı’nın kudretiyle demir eriyip yüküyle bir deve geçecek kadar bif 
yo! açıldı. O ayı, o günü, o saati belleyip dışarı çıktılar. îşte o gün Moğol- 
larca bayram sayıldı. O vakitten beri bu halâs günü Moğollar bayram ya
parlar. O gün bir demir parçasmı ateşte kızdırırlar. Demir kıpkırmızı olun
ca evvelâ han bir enbur ile demir tutup örsün üstüne kor ve çekiçle vurur. 
Ondan sonra bütün beyler de aynıyla yaparlar. Bugüne çok itibar edip: "Zin
dandan çıkıp ata yurduna geldiğimiz gün” derler.
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SORULAR:

1. Ergenekon’da yaşayanlar ne île geçiniyorlar? Metinde buna dair ve
rilen bilgileri tesbit ediniz.

2. Bu topluluk hangi sosyal gruplara ayrılıyor? Bu gruplara ne ad ve
riliyor,?

3. Eski Türk toplumu ortak kaderi ile kararları nasıl veriyor? Bugün 
“ kengoş" müessesesine benzeyen bir sosyal müessese var mıdır?

4. Ergenekon’da yaşayanlar bulundukları yerden nasıl çıkıyorlar?

5. Okuduğunuz metinde geçen hâdiseleri kısımlara ayınnız ve bu kısım
lar arasındaki münasebeti açıklayınız?



o. BÎR BÎJpîST UYGUR HÎKAYESÎ î

HAYVANLARI ÖLDÜİIMHNÎN CEZASI

înçiv adlı şehirde Çang Baglıg Küü Tav adlı bir bey vardı. Şehrin vfr- 
lisl idi. Kızının düğünü münasebetiyle, öküz, koyun, domuz, kaz, ördek gibi 
canhları öldürerek büyük bir ziyafet verdi. Ziyafetten on gün geçmeden o 
bey korkunç bir şekilde hastalandı. Dili tutularak konuşamaz hâle geldi, 
kalbi durdu. Bunu gören ev halkı büyük yas tutarak, ölüyü gömülmeden 
önce üç gün ilaçladılar. Dördüncü şafak vakci öldü sanılan bey dirildi vc 
yemek istedi. Bunu gören bütün kardeşleri ve ziyafettekiler korkarak uzak- 
hıra kaçtılar, Küü Tav, onları çağırarak "gelin, dedi, dostlarım, benim dirili
şimden neye korkarak kaçıyorsunuz, ben şimdi size dirilişimin sebebini anla
tayım. Bunu duyun da Buda’nm Öğretilerinin kutsal özelliklerinin ne oldu* 
î'i\na öğrenin. Ben hastalanınca önce bana dört peri yaklaştı. Birincisi elin
de bir kamçı, İkincisi bir ip, üçüncüsü bîr torba tutuyordu. Dördüncüsü bir 
gök elbiseli atlı bey idi. Bu dört peri beni bir ev kapısına götürünce, o gök 
elbiseli bey attsm inerek beni çağırdı. Bu beyin yanına gelince, bey koltu
ğundan bir kâğıt çıkararak yazıyı bana okudu. Bu yazıda bizim ziyafette öl- 
tîürülen öküz, koyun, domuz vesair hayvanların sözü vardı. Şöyle diyorlar- 
oı: "Bİ2 vaktiyle, hayvan olmadan önce, İnsan mevcudiyetinde idik. Fena 
ameller yüzünden hayvan mevcudiyetinde doğduk. Bu şekilde cezamızı çek* 
t.kten sonra, aylar ve yıllar sonra, hayvan vücudumuzu terkederek, tekrar 
İTisan mevcudiyetinde doğacaktık. Böylece biz hayvan mevcudiyetimizden 
Jcurtulmadan, zamanımız dolmadan önce, Inçiv şehrindeki Çang Baglıg Küü 
Tav adlı bey bizi'öldürttü. Onun için biz hepimiz yeniden hayvan mevcu- 

'yetine girinceye kadar eziyete maruz kalacağız. Hayvan mevcudiyetinde 
iken, keder ve ıztırabımızı anlatacak dilimiz yoktu. Ona karşı koyacak kuv- 
v.?timİz de mevcut değildi. Bu derdimize şimdi amel Tanrısı çare bulsun. 
•Onun için bizi seni almaya gönderdiler.” Ben bu sözleri yazıdan tamamiyle 
o ’ıudum. O gök elbiseli bey, "lütfen tutun!” diye seslenince, üç peri bana 
yanaştı, biri iple boynumu bağladı, biri büyük kırbaçla beni yere yatırdı, 
iki elimi katladı, dosdoğru kuzeye doğru gittiler.

Y an  yolu geçtikten sonra, beni götüren periler, şöyle dediler: *'Ey adam, 
bizi seni almaya gönderdikleri zaman, senin amel defterine baktılar, senin 
hayat müddetin daha dolmamış. Seni bu kadar canlı mahluku öldürdüğün 
İçİD buraya gönderdiler. Bunu senin bilmen lâzım” . Ben de onlara şöyl# 
cevap verdim: "Ey iyilerim, tanrılarım, eğer ben o zaman insanların hİs vı 
görüşleriyle fena amellerin böyle fena neticeler doğuracağını bilseydim, o 
fena «nelleri ijlemezdim. Benden başka daha nic« kişilerin sayisu hayva»



öldürdüklerini gördüm. Bu kişilerin belli bir cezaya uğradıklarına da tanık 
olmadım. Bundan dolayı dudaklarım böyle kilitlenip kaldı, ölüm  cezasına 
<;arpıldım. Yeniden hayata kavuşmak için ne yapsam acaba? Yanılarak işle
diğim kötü amellerden dolayı nedametim sonsuzdur. Böyle deyince o peri« 
1er bana,şöyle dediler: "Şimdi senin hayat alacaklıların otuzdan fazla! Re
hin olarak bağlı tutulan mahluklar, ayrı ayrı kudretli hanın karşısında şaşı 
gözlerini sana dikmiş, seni bekliyorlar. Oraya varınca kudretli hanın sert 
eziyeti ve alacaklıların ağır kanunî şartları altında ezileceksin” . Ben bu sözü 
işitince korktum, ıztırabım büsbütün arttı. Beni adım adım, sürüye sürüye 
yere düşünerek, önden çekerek, arkadan vurarak götürdüler. Onlara yalva
rarak şöyle dedim: "Ey iyilerim, anladığıma göre, benim bu eziyetten kur
tulmama imkân yoktur. Şimdi ben sizden rica ediyor, yalvarıyorum, alacak- 
hlarım tarafından sıkıştırılarak, kudretli han karşısında sorguya çekildiğim 
caman ne yapayım?” Bana "gönlünde nedamet duyuyorsan, dünyanın ümidi 
ve sığındığı olan tam bilge, tanrı tanrısı Burhan’ın vaaz etmiş olduğu altın 
renkli, nurlu, çok yüksek, "Dinî kanunların şahı” adlı kitabmı tamamiyis 
yazdır, o zaman bu sıkıntılardan kurtulursun,.” Bu sözü işitince, gönlümde
o mahlûkları öldürtmüş olmaktan nedamet duyarak, "temiz gönülle, altın 
renkli, nurlu, çok yüksek "Dinî kanunların şâhı” adlı kitabı tamamiyle yar
dı rtmaya gönül verdim. Bundan sonra Tanrı dünyasmda onun hîzmetç?'=:i 
olacağım” . Böyle söyleyerek sesimi hiç kesmeden bağırarak yürüdüm. Bu 
esnada bir şehir kapısı göründü. Beni şehir kapısından sokarak, bîr karışık 
sokak içine götürdüler, dağ tarafına çıkardılar. Dağ tarafına bakınca, orada 
en yüksek yerde kudretli hanın oturduğunu gördüm. Beri yanda sayısız ki
şilerin boyunları bukağılanmış, neler yaptıkları işlerini sorularak suçları ayrı 
ayrı açıklanıyordu, öte tarafta yalvarma, sızlanma, inleme, incinme sesleri 
işitiliyordu. Bu esnada periler kudretli hakana saygı ile: "Küü Tav adlı adamı 
getirdik” dediler.

"Ey hizmetçiler, o adamın fena ameli pek çok, o, büyük günahkârdır, 
ODU neye bu kadar geç getirdiniz? Şimdi onun davacılarını çağınn, sözle
rini soralım” diye emretti. Kudretli hanın bu emrini işiten hizmetçiler, ko
karak dışarı seslendiler. Aradılar, fakat bulamadılar. Kudretli han tekrar 
emir verdi. O esnada o perinin uşağı olan bir yazı getirerek kudretli hana 
»undu. Bu yazıda şöyle deniliyordu:

"insan dünyasındaki Çang Baglıg Küü Tav adlı kişi, canlı varlıklan 
öldürdüğü için nedamet ederek, çok yüksek "Dînî Kanunların şâhı” adh 
dinî kanunlar cevherini tamamiyle yazdırmayı gönülden isteyerek mağfirr?t 
diledi. Bunun üzerine öldürdüğü canlı varlıklar hayvan suretinden çıkarak 
insan suretinde doğdular...”  Bu rica yazısını okuyan kudretli han çck sevi
nerek bana jöyle buyurdu: "Ya Küü Tav! canlı varlıkları öldürmüş olmakla
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beraber, çaresini de buldun, pek sağlanî, temiz gönül ile “Dinî kanunların 
Şahı” dinî kanunların cevherini yazdırmayı gönülden istedin, öldürmüş ol
duğun mahlûklar'hayvan dünyasındaki eziyetten kurtularak insan dünyası
na doğdular. Haydi sen de, yeniden diri yürümeye başla, iyi ameller işle. Tat
lıya düşkün olma, canlıları öldürme, servete hırs gösterme, fena amel kılına, 
iyi amelle gemi ve köprü yap” dedi ve beni affetti. Böylece ben affa nail 
olarak o şehirden çıktım. Adeta rüya görmüş gibi oldum. Uyandığım za
man dirilmem bundandır. O mecliste bulunarak bu sözleri işitenler hayret 
ettiler. Tam bilge B,urhan’ın din kanunlarına daha fazla gönül verdiler. Yüz
den fazla kişi bu dinî kanunlar cevherini yazdırmak istedi. Fakat onu şe
hirde ve köyde bulamadılar. Bir müddet sonra înçiv adlı şehirdeki Suvas- 
dıg-si adlı manastırda ele geçirerek kopya ettiler. O Küü Tav adlı bey başta 
olarak, memurları, evindekileri, büyüğü, küçüğü, hepsi, hayatları boyunca 
canlı varlıkları öldürme işini tamamiyle bıraktılar, her zaman için bu dinî 
kanunların cevherini öğrendiler, tuttular.

(Bu hikâye Dr. Saadet Çağatay’m AUm Yaruh adlı kitabından özetlene
rek ve sadeleştirilerek alınmıştır. Ankara 1945)

SORULAR:

Uygur Türklerinin Çin tesirinde kalarak benimsedikleri Buda dini ve me
deniyeti eski Türk din ve medeniyetinden tamamiyle farklıdır. Yukanki hi
kâyeyi inceleyerek bu farkları belirtmeğe çalışınız.

1. Hikâyede sözü edilen şehir ve şahsın adı Türkçe değildir. Bunu nasıl 
açıklıyorsunuz? gehir ve şahıs adlan kültür tarihi bakımından mânâlı mıdır?

2. Küü Tav, kızının düğününde hayvan keserek ziyafet veriyor. Eski 
Türklerde ve İslâmiyet’te hayvan eti yemek günah mıdır?

3. Budizm’de hayvan öldürmenin günah sayılması nasıl bir inanca da
yanıyor?

4. Hayvan sürüleri besleyerek geçinen Türklerin yerleşik medeniyete 
geçmelerinde Budizm’in rolü olmuş mudur? '

5. Küü Tav işlediği günahtan dolayı nasıl cezalandırılıyor? Kimler ta
rafından mahkemeye götürülüyor?

6. öldükten sonra hayatta işlenilen günahlardan dolayı öbür dünyada 
muhakeme edilme ve cezalandırılma inancı, İslâmiyet’te, Hıristiyanlık’ta ve 
Musevilik’te de vardır. Dinlerin böyle bir ceza sistemi kurmaları hangi sos
yal zaruretlere dayanıyor?

7. Metinde, Budizm’de yazı ve kitaba büyük değer verildiğini gösteren 
kelime ve cümleleri bulunuz. Sizce toplum düzeninin sağlanmasında yazılı 
hukuk kadar örf ve âdetin de değeri var mıdır?

8. Küü Tav, ölüm cezasından nasıl kurtuluyor?
9. Kudretli bey, ne gibi öğütler veriyor? Verdiği öğütler sosyal bakım

dan da bir mânâ taşıyor mu?
10. Kutsal Idtaplann yazıyla çoğaltılmasma neden önem veriliyor?



İSLAM  DEVRE AÎT HİKÂYELER 

A. ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME

B. SEYİT BATTAL GAZİ VE ÇOBAN

C. MEVLİT’TEN : PEYGAMBERİN MİRÂCI

D. ANADOLU HALK HİKÂYELERİ: ÂŞIK GARÎP

A. ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME

Uzeyr peygamber bir gün eşeğine binip giderdi. Öğle vaktinde harap 
bir köye erişti. Gördü ki duvarları yılcılmış, evleri viran olmuş, içindeki 
adamlarm ve hayvanlarm kemikleri ve kefenlen çürümüş, güneşe karşı kuru
muş yatar. Üzeyr bir duvar dibine kondu. Eşeğini bağladı. Kendi duvar gölge
sinde oturdu. Yanında biraz yaş üzüm vardı. Dahi ekmeği vardı. Üzümü 
şıra etti. Çanağa koydu. Ekmeği içine koydu, ıslattı. Hem kendi dahİ yorul
muş idi. Biraz dinlene, dura, yemeğini yiye. Arkasını duvara verdi. O vi
rane evleri, o eski kemikleri, o dağılmış kılları seyretti. Taatcüp kıldı Tan- 
rı’nın hikmetine: "Nasıl dırilte Tanrı bunları? O nasıl kudret ki bunları 
diri kıla!” dedi. Bu düşünce gönlünden geçti ve uyudu. ^

Yüce Tanrı Üzeyr’in camnı aldı. Yüz yıl orada yattı. O yüz yıl içinde 
dünyada çok değişiklik oldu. Hiç kimse Üzeyr’in nerede olduğunu bilmedi. 
Yüz yıldan sonra yüce Tanrı Üzeyr’i diri kıldı. *Ya Üzeyr ne kadar yattın?”' 
dedi. Üzeyr: “Bir gün” dedi. Çünkü göğe baktı, gördü ki güneş ikindi ye
rinde. öyle sandı ki hâlâ o gündür. "Bir gün tamam olmuş” dedi. Bir ses: 
"Yüz yıldır ki sen burada yatıyorsun. Bak yiyeceğin hâlâ tazedir. Gördü,
o şıra hâlâ taze duruyor. Üzeyr peygamber şaştı. Ses yine tekrar etti: “ Eşe
ğine bak!” Üzeyr gördü ki eşeği ölmüş, kemikleri çürümüş, dağılmış, kıl
ları perişan olmuş. Ses geldi: "Ey hayvan, ayağa kalk!” Allah’ın emriyle
o çürük kemikler yerli yerinden hareket etti. Bir araya toplandı, birleşti, O



çLirümü} damarlar, dağılmış kıllar yerli yerinde, azası tamam oldu. Sonra 
can geldi, yerini buldu, eşek anırdt Üzeyr peygamber bu kudreti gördü, 
şöyle dedi: "Gözümle gördüm ki yüce Allah’ın gücü her şeye yeter”. Buna 
inanıyordu, fakat şimdi gözü ile de görmüştü. Üzeyr peygamber eşeğin» 
bindi, evine vardı. Oğullar ak sakallı olmuş. Kendisi kara sakallı idi. Bu 
hikâyeden anlaşılıyor ki yüce Tanrı, kadirdir ki ölmüşleri diri kıla.

14 EDEBtYAT LİSE n

—  Sadeleştirilmiştir

AÇIKLAMA?

Yukarki parça, Anadolu’da 1276-1420 yılları arasında Denizli yöresin
de beylik kuran înançoğullanndan Arslan Bey oğlu îshak Bey adına yazıl
mış bir din kitabından alınmıştır, içinden birkaç kelime değiştirilmiştir. Me* 
tin okuduğunuz gibi sadedir.

Halka din duygusu aşılamak isteyen sanatçılar, şiirde ve nesirde, sade 
bir dil kullanırlar ve inançları kuvvetlendiren hikâyeler anlatırlardı.

Büyük dinlerin hepsinde olduğu gibi İslâmiyet’te de “öldükten sonra 
yeniden dirilme” fikri büyük bir yer tutar. Kuran' b u  fikir sık sık tek
rarlanır.

Bu fikrin dayandığı temel şudur: Tanrı, kâinatı ve insanı yarattığına 
göre, onu öldükten sonra yeniden diriltmeğe de kadirdir. Var olan yok ol
maz, sadece şekil değiştirir.

Din! hikâyeleri, diğer hilcâyelerden ayıran taraf, onlara inanılmasıdır. 
Dindarlar bu nevi hikâyelere, bugün anlaşılan mânâda hikâye gözü ile bak
mazlar, onların gerçek olduğuna inanırlar. Bugün de romanlarda, piyesler
de, filİmlerde anlatılan hikâyelerin gerçek olduğuna inananlar yok mudur?

Kelimelerle anlatılan hikâye ve fikirlerin gerçeğe uygunluğu yüzyıllar 
boyunca tartışılmış bir konudur. Bu konu daha ziyade felsefeyi ilgilendirir.

Edebiyat eserlerinde biz, doğrudan doğruya gerçekle değil, kelime vt 
cümlelerle karşılaşırız. Kelimeler ve cümleler bizde birtakım duygular, ha
yaller ve düşünceler'uyandırırlar.

Çağdaş edebiyat araştırmalarında anlatılanların gerçeğe uygunluğu de
ğil, anlatılış tarzı, hikâyenin konusu, yapısı ve üslûbu incelenir. Buna gör» 
817 de hikâyenin gerçeğe uygunluğu meselesini bir yana bırakarak, aşağıdaki 
»omlara cevap veriniz.
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SORULAR;

1. Hikâyede anlatılan vak’ayı a. giriş, b. geliştirme, c. »onuç olmak üze
re üç kısma ayırarak, bu kısımları belirtiniz ve aralarındaki bağlantıyı gös
teriniz.

2. Hikâyede zaman ve mekân nasıl bir yer tutuyor? Bunların hikâyenin 
ma fikri ile münasebeti var mıdır?

3. Hikâyede başlangıç ile son arasında bir değişiklik vukua geliyor mu? 
8u değişiklik nasıl izah olunuyor?

4. Size göre geçen zamanı durdurmak, geriye götürmek veya aşmak müm
kün müdür? Hayalinizi çalıştırarak, bu üç hale uygun birer küçük hikâye 
yazınız ve hayatın temeli olan zaman kavramı üzerinde düşününüz.

5. Sizce insanlarda öldükten sonra teki’ar dirilmek isteğinin sebebi ne
dir?



B. SEYÎT BATTAL GAZi VE ÇOBAN

Evvel Urum kayserlerinin zamanında Bozbel denilen yerde gâvurların 
gayet kuvvetli ve dehşetli bir kaleleri vardı. Bu kalenin içi gâvur askeriyle 
doluydu, içinde hiç Müslüman yok. Bunlar Müslümanların adım pek uzak
tan duyarlardı. Fakat "bunlar nasıl adamlar?” dİye düşünürler, ne kıballi 
olduklarını asla bilmezlerdi.

Kalenin içi gayet geniş. Eğer bir adam at üstünde sabahitan akşama ka
dar gitse bir başından abür başına ancak çıkabilirdi.

Kalenin dört kapısı vardı ki, dördü de demirden, gayet sağlam, onu 
îcırabilmenin imkânı yok. Duvarları kat kat yapılmış, o kadar kalın ki üs
tünden bol bol arabalar geçebilecek, içinde güzel çarşılar, pazarlar, dükkân
lar, saraylar... Efendime söyleyeyim, bir yanda kışlalar, hamamlar, atlı sü
variler, 'pehlivanlar, gayri her şey tamam, eksiği, gediği yok. Kale öyle bir 
yerinde id:i ki akar sular, yayla, ormanlık, bol yemiş, meyve ağaçları.. Ne 
istersen, her şey çok. Burası gayet uçurum, yeri pek sarp, öyle ki bir sinek 
düşse kırk parça olacak, ta böyle.

Buranın adamları, askerleri alışmıştı, öyle hemen kendilerine mal, da
var lâzım oldu mu çabuk silâhlarını omuzlarına takarlar, atlarına binerler. 
Kaleden dışarı çıkıp doğru uzakta Müslüman memleketlerine giderler. O 
memleketlerde gördükleri Müslümanların mallarını, davarlarını toplayıp ge
tirirlerdi. Onu tükedesİye epey bir vakit geçirirler.

Bir gün gene böyle gidip mal, davar, gayrı ellerine ne geçerse getir
mek istediler. Hemen bir koca bölük süvari baştan ayağa silâhlara garkol- 
muşlar, hazırlandılar. Bunlar çabuk atlarına binip kaleden dışarı uzak mem
leketlere doğru sürdüler. Zati yakınlarındaki memleketlerde bir şey koma- 
înışlar, epeyce ahalilerini, insanlarını bıktırıp usandırmışlardı. Bu sefer ta 
uzaklara doğru aralaşıp gittiler. Dinle sen İşi.. Bunlar bizim Müslüman 
memleketine epeyce yaklaştılar.

Bizim Müslümanların içinde o zaman Kara Bekir derler ünlü bir zen
gin vardı. Bunun hadsiz hesapsız koyunları vardı. Çadırı, davarı, sığırı ot
lak, sulak gayet güzel bİr yaylada İdi. Biı de çobanı, vardı ki gayri evliya



desen evliya, gayet iyi i>ix adam idi. Kendi ço'k güzel kaval çalar, kaval ile 
neyi söylesen hepsini vururdu. Çoban koyunların hepsini kavalın diline ahş- 
tıtmış, her nasıl çalsa koyunlar bilirler. O kaval çaldığı zaman ottan sudan 
vaz geçerler, gelip dinlerlerdi.

Bir gün yine koyun sürüsünü dağda güderken, akşamdan sonra sürü
yü bir araya topladı, orada yatarken, aradan biraz vakit gedmeden birden
bire bir gürültü koptu. Etrafını atlılar büsbütün çevirdiler: “Bire teslim ol!” 
diye hemen çobanı tutup sıkıca bağladılar.

Zavallı çoban baktı ki: hep yabancı, hep gavur. Bunların elinden kur
tulmak için hiç bir imdat yok. Ne yapacağını şaşırdı, asıkerler koyunları sür
meğe başladılar. Ne kadar çalıştılar, dövdüler ise de kabili yok, sürüyü ye
rinden kımıldatamadılar. Hepsi de bu işe hayran oldular. Nihayet çobana 
ağız çevirdiler:

—  Bu sürüyü çabuk kaldır, yürüt, nasıl yürütebilirsen! dediler. Çoban 
ne kadar çabaladı ise de fayda etmedi. Kılıcı çekip başına dikildiler. Çoban 
gayri çaresiz kaldı, ne yapsın, kavalı çalarak koyun sürüsünün önüne düştü. 
Kavalın sesine 'koyun da aktı, uğrayıverdi. Böylece sürüyü gavurlar götü- 
1‘üyorlardı. ,

Fakat çoban kavalda: "Yetişin, sürü elden gitti!” diye acı acı çalmağa 
başladı. Meğer Battal Gazi efendimiz de, o yakınlara kadar gelmiş. Y-ine 
Urum memleketi içine doğru muharebeye gidiyormuş. Gece yarısı yanık 
yanık öten kavalın «esini dinlemiş, hemen sesinden anlamış ki her halde 
bu sürüyü götüren ya hırsız, ya gâvurdur: "Şunu çabuk ellerinden kurta
rayım!” diyerek acele küheylan atına binmiş, kavalın sesinin geldiği yere 
doğrulmuş. Sürünün yanına kadar yaklaştığı vakit gâvurlardan biri buna 
karşı gelmiş. Battal Gazi bakmış ki gâvur, hemen bir gürz vurmada, ona 
toprağa sokmuş, ötekiler bunu görünce, çabuk. Battal Gazi’nin üstüne heı>si 
de hücum etmişler. Battal Gazi bir nara vurmuş, hepsinin de hayatı kalma
mış, hurdahaş olmuşlar, içlerinde bir Taryus derler gayet güçlü, ku vv et l i  

bir pehlivanları varmış, elinde beş yüz okka gürz Battal Gazi’nİn ü«;tüne 
hücum etmiş, hemen öteden nasıl geldi ise Battal Gazi’ye bir gürz sallar. 
Battal Gazi ç?bucak kalkanını tutmuş, biraz dolaştıktan sonra Taryus’a bir 
.gürz vurur, gâvur kalkanını Bajttal Gazi’nin gürzüne karşı tutunca kalkan 
parça parça olur. Gürz *koca pehlivanın kafasına inince gâvur atıylan bera
ber yere serilmiş, ölmüş, ötekiler bunu görünce hepsinin de içine korku 
•düştü. Hep birden Battal Gazi’nin üstüne hücum etmişler. Battal Gazi bun
ları görür görmez hemen atını depince üstlerine yürüyüp birkaç tanesini bir 
kılıç vurmada yere sermiş, bakmışlar ki hiç başka çare yok. Topusu da elle-
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rincieu kılıçlarını yere atarak teslim olmuşlar. Battal Gazi bualann kolların» 
bağlayıp bir ip ilen boğazlarından, birbirine kenetlemiş. Oradan sürüyü de, ye» 
•İtleri de almış, köye dönmüş, doğruca sürünün sahibi Kara Bekir’in yay
lasına çadırın önüne 'kadar getirmiş.

Bir de Kara Bekir baksa ki, kendi sürüsüylen birçok adamlar çadırmın 
önüne geldiler, ileri doğru vararak görür ki, bir yiğit pehlivan, güzellikte 
emsali yok, çınar dalı g>ibi omuzunda gürzü, kılıç belinde, kalkan elinde, 
küheylan bir atın üstüne binmiş, yanında birçok gâvur iplerde bağlı; çabuk 
«ürüsüne doğru yaklaşır. Çobandan sorar: *'Bu ne hal, bu yiğit kimin nesi
dir?” deyi. Çobanı da; "Bu pehlivanın kim olduğunu bilemedim, bu gâvur
lar sürüyü bastılar, beni bağladılar, götürürken bu pehlivan geldi, faepsioi 
yesir edip .davarları' da beni de ellerinden kurtardı, doğru buraya getirdi” 
>d,er.

Kara Bekir bu işlere hayran olarak Battal -Gazi’nin yanına doğru yak
laştı: "Ey pehlivan, sen kimsin de bana böyle unutulmaz İyilikler ettin?” 
dedi. Battal Gazi de: "Ben Battal Gazi’yim, gâvurlara hiç aman vermem, 
benden korkusundan kayser sarayında uyku bile uyumaya. Nerde bir Müs- 
^ümanın başı bunalsa, hemen onun imdadına yetişir, onu kurtarırım” dedi. 
Bunu duyunca Kara Bekir, sevincinden ne yapacağını bilemedi: "Aman ey 
pehIVan gazi, davarm hepsini de sana verdim, götür, istediğin gibi harcet!” 
dedi. Battal Gazi de: "Yok, mal yine sende kalsın, ben hiç bir şey istemem*’ 
deyince, Kara Bekir: "Bin altın vereyim” dedi. Battal Gazi onu da kabul 
etmedi. Atından inİp Kara Bekir’in çadırında biraz rahat etti, yemekler ye
diler. Birkaç gün sonra Kara Bekir’e "elveda” deyip tuttxığu yesirleri de, 
atları da alarak doğru halifenin yanına geldi, başından geçenlerin hepsini 
onlara nakletti. Halife ve bütün Müslümanlar bunu görünce çok sevindiler. 
Yesirleri de, atları da yesir pazarlarında sattırarak biriken paralan hep bü
tün fakirlere, zavallılara dağıttı, kendi bunların içinde bir attan başka bir 
şey almadı.

—  Sadeleştirilmiştir —

18 EDEBİYAT LÎSE H

AÇIKLAMALAR î

Battal Gazi Anadolu’da Selçuklular zamanından beri halk arasında ya
tılı ve sözlü olarak devam eden bir destanın kahramanıdır. Yukarıki parça, 
Halit Turhan adında bir üniversite öğrencisi tarafından Afyonkarahisar köy-
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lerinden birİade bir köylünün ağzından derlenerek yazıya geçirilmişcir. Des-, 
canın diğer parçalan, Halit Turhan’ın, İstanbul'da Türkiyat Enstitüsü’nde 
bulunan tezinde mevcuttur.

Battal Gazi de>stanmın yazma, basma daha pek çok değişik rivayetleri. 
▼ardır.

Bazı araşarıcılar Battal Gazi destanının, sekizinci yüzyılda Araplar il« 
BizanslIlar arasında yapılan savaşlar sırasında doğduğunu ileri sürüyorlar.

Fuat Köprülü’ye göre “Seyit Battal’ı tarihî bir Arap cengâveri değil, 
iptida Anadolu serhatlerinde İslâmiyet mefkûresi için çarpışan Türk gazileri 
arasında doğmuş bir destanın menkıbevî kahramanı addetmek lâzımdır. Se* 
yit Battal menkıbesi öyle görünüyor ki, Selçuld istilâsı zamanmda tespit 
olunmuştur.”

Battal Gazi destanı’nda, eski Türk destanlarında bulunmayan, Arap ve 
Far* kaynaklarından gelme birçok unsur vardır. Bunu tabiî bulmak lâzım* 
dır. Zira İslâmî devir Türk kültür ve edebiyatı üç medeniyetin terkibidir* 
Destanda, Tıirk’e has olan başlıca özellik, kahramanın yiğitlik, 'kuvvet ve 
cesaretidir. İslâmî devir Türk kahramanlarının hepsi gibi Battal Gazi de 
İslâmiyet uğruna savaşır, manevî değeri, maddî değerden üstün tutar. O 
»adece maddî kuvveti temsil etmez. Maddî kuvvet ile manevî kuvveti ken
dinde birleştirir.

Battal Gazi’nin türbesi Eskişehir civarında Seyitgazi köyündedir. Bu* 
rada Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait tarihî eserler, destanda oi- 
duğu gibi birbiriyle içiçedir. 1970 yılında burada bir müze açılmıştır.

Battal Gazi destanı bize tarih, din, edebiyat ve medeniyet arasında iikı 
bağlantılar bulunduğunu gösteren bir örnektir.

SORULAR:

1. Seyit Battal Gazi \e Çoban hikâyesini kısımlara ayırarak incpleylnlz 
ve kısımlar arasındaki bağlantıları gösteriniz.

2. Kâfirler nerede yaşıyorlar ve nasıl geçiniyorlar?
3. Kara Bekir nerede oturuyor ve ne ile uğraşıyor?
4. Kâfirlerin Müslümanlara (Türklere) saldırmalarının sebebi nedir?
5. Hikâyedeki çoban ne gibi özelliklere sahiptir? Kâfirlere karşı kendi- 
koruyacak gücü var mıdır? İmdat dilemek için hangi vasıtaya baş vu

ruyor?
6. Battal Gazi kâfirlerle ne maksatla savaşıyor? Kendi çıkan için miî 

Yardım duygusuyla mı?
7. Savaşta ele geçirilenler kimlere veriliyor?



C. M^.VTtT’TF.N : P^FIYG^MBER’İN MÎRÂCI

Lise I îEdebiyat kitabında MevLit'deo. bir parçayı incelemiştik. Türk kül
türünde önemli bir je r  tuttuğu için bu yıl da ondan bir parça üzerinde du
racağız. Aşağıda okuyacağınız beyitlerde Hz. Muhammet’in Mîrac’ı tasvir 
edilmektedir.

Hayat ve kâinatı ûzah eden inanç sistemleri -olarak, bütün dinlerde aktl 
ve tabiatı aşan taraflar vardır. Peygamberlerin mucizeleri de böyledir. Mu
cize, insanın kendi iradesiyle yapamayacağı, ancak Allah’ın emri ile pey^atn- 
berlerin yerine getirdiği, hayret verici, akıl almaz işler mânâsına gelir. Hz. 
Muhammet’ten mucize göstermesi istenildiği zaman, "'ben insanım, mucize 
gösoeremem, Allah’ın mucizesini görmek istiyorsanız, göklere, yıldızlara, 
yeryüzünde olan varlıklara bakın” der.

Gerçekten de bunlar insanoğlu tarafından yaratılmamış, hayret verici 
varlıklardır. Dînler, hayat ve kâinatı yaratan Tann’nm, insan akhnm al» 
madiği daha pek çok şeyi yaptığı ve yapabileceği inancına dayanır. Dindar
lar, esasen, aklı aşan 'böyle şeyleri akılla açıklamaya kaLkmazlar, inanmakla 
yetinirler.

Kuran’da. da işaret edildiğine göre, 619 yılında Tanrı, Hz. Muhammet'i 
kendisiyle konuşmaik ve ona kâinatın sırlarını göstermek maksadıyla gök
lere çağırır. O gece Hz. Muhammet amcasının kızı Ümmühan’ın evinde uyu
maktadır. Tanrı tarafından gönderilen Cebrail, Ümmühan’ın evine gelir. 
Muhammet’i alır, Burak adındaki ata bindirir, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’- 
ya götürür. Burada gelmiş geçmiş peygamberlerin ruhları Hz. Muhammet’i 
karşılarlar. Allah’ın emriyle bütün peygamberler Hz. Muhammet’in imam
lığında namaz kılarlar. Bundan sonra Cebrail, Hz. Muhammet’i dışarı çı
karır ve Hz. Muhammet, Cebrail ile beraber göklere yükselir. Mirâç keli
mesi, yükselme, merdiven mânâlarına gelir.

Kurun’ da. Mirâç’m nasıl olduğu anlatılmamıştır. Hz. Muhammet’in uy
kuda iken, ruhunun mu, yoksa vücudunun mu Tanrı katma yükseldiği bildi- 
rilmeraiştir. Halk muhayyilesi bunu, günümüz uzay çağı roman ve filimle- 
rme benzer bir şekilde işlemiştir.



Yaygın ölan inanca göre Hz. Muhammet’i birind gök katmda melek
ler, diğer gök katlarında ise daha önce yeryüzüne gelmiş peygamberler kar
şılarlar. Bu seyahat esnasında Hz. Muhammet, yıldızlar âlemiyle beraber 
cennet ve cehennemi de görür. Yedinci gc»k katında, "Sidretilmüntehâ” de
nilen yerde, Hz. Muhammet, iki yay boyu (Kabe kavseyn) yakm gelerek.
Tanrı ile konuşur.

Mutasavvıflar, Mirâç’ı manevî obrak yorumlarlar. Onlara göre Miraç, 
insan ruhunun bütün yeryüzü ihtiraslarından kurtularak Tanrı’ya yüksel
mesidir.

Çağdaş varoluşçu filozoflar, insanın içinde, kendini ve kâinatı aşma 
duygusu olduğunu iiĞri sürerler. Gerçekten de insan düşünce, irade, iHm 
ve teknik vasıtasıyla, daima ötelere gitmek ister. Kâinatı bir bütün olarak 
gören, varlık ötesini ve Tanrı’yı düşünen ve özleyen peygamberlerde bu 
<luygu ve istek çok kuvvetli olmalıdır. Biz bu özleyişi M^vlânâ ve Yunus 
Prare’nin şiirlerinde de kuvvetle ifade edilmiş buluruz. Miraç hadisesi, Hz. 
Muhammet’i Müslümanlara kutsal ve çok üstün bir şahsiyet olarak .gösterir.

Miraç mucizesinin olduğu hicrî Recep ayının yirmi yedinci gecesi Müs- 
îümanlarca kutsal sayılır. O  gece camilerde kandiller yakılır ve dualar edilir.

Edebiyatçılar, halk muhayyilesine hitap eden Mirâç hadisesini anlatan 
îyirçok kitap ve şiir yazmışlardır. Bunlara "Mirâçnâme” ve "M i’râciye” adı 
verilir. Süleymm Çelebi, Mirâc’ı şöyle tasvir eder.

1 Bir gice isneyn gicesînde Resûl 
Ümmü Hant evİne ktJdt nüzul

2 Andayiken nâgehân ol yüzü ak 
Cebrail cemıetten ir gürdü Burak

3 Dur berû gel yâ Muhammed tez duli 
Kim sent Hak hazretime ündedi

4 Durdu fi’ l-hâl Mustafâ-yt mâh-rfi 
Cebrail katma vardt ilerü

5 Cebrail tuttu, Burak' bindi ojm 
Hoş yöneldi yürüdü Hak*dan yana

6 Aldt gitti Aluitafâ’yt Cebrail 
önüne düşdü ana oldu delU
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7 Yolda çok türlü acâtp gördü bem 
Geldi Kuds’e irdi urdu ol kadem

8 Enbiyâ ervahı hâztr geldiler 
Musiaf^ya cümle ikrâm ktldtl^

9 Enbiyâ ervahına irdi nida
Kim ktlalar Mustafâ'ya iktidâ j

*o Anda Ahmet bulara oldu tmnm 
Enbiyâ ervâbt uydu hoş tamâtn

r ı  tki rik’at ktidt Aksâ’da namaz 
öyle emr etmiş idi ol bt-niyâz

Çün namazı ktlıban döndü Resul 
Geldi Sahre üzre boş ktidt bulul

13 Gördüler nurdan örülmüş nerdibân 
Nerdîbandajî oldular göğe revân

14 Erdi evvelki göğe bunlar tamâm 
Kapı açıldı vü girdi ol hümâm

15 Ol gök ehli cümle karşu geldiler 
Mustafâ'ya hayli ikrâm kıldılar

16 ''Merhaban bik”  yâ Muhammet dediler 
Ey şefaat ıssı Ahmed dediler

17 Her göğe kim erdi ol Hayrü'l-enâm
Ol gök ehli kıldılar ^zâz-ı tâm

t8 Her biri kutluladt mirâcınt 
Dedi urundun saadet tâcmt

19 Her ne denlü kim melekler var îdi 
Kutlu olsun bu kerametler dedi

ao Bu kerâmetler ki Hak verdi sana 
Vermedi hiç kimseye önden sona

2 ı  Gördü gök ehli ibâdette kamu 
Her biri bir türlü tâatta kamu
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Kim ktyâm içre kimi kıhntş rükû’
Kimi Hakk’a secde kılmış hâbuşu’

»3 Kim* tahiyyatta oturmuştu miiclâm 
O] tili tâatlan her suhh u şâm

14 Kimi takdis ti kimi temcid okur 
Kimi tehlîl ii kimi tahmtd okur

25 Kimisini aşk-t Hak aimtş durur 
Vnlih ü hayran u mest kalmış duruf

26 Her birinin yettiğince takalı 
Haşr olunca üşhulardır tâatt

27 Göklerin her kanlısına k’irdi ol 
Her birinde çok acâip gördü ol

28 Arş u KürsVyi göriihen ol hoca 
Geçti yetmiş bin hicabı ol gice

29 Çünki kamusın görüp geçti öte 
Vardı erişdi ol ulu Hazretle

3<5 Hak Te’âlâ hazretine erdi ol
Hak ne kim gösterdi ise gördü o) \

3 j Bî-hurûf u- lâfz u savt ol padişah 
Mustafâ'ya söyledi bi-iştibâh
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Bugünkü dile çevirisi:

1 Bir gece, Pazartesi gecesinde Peygambcj' 

Ummühan’ın evine indî.

2 Orada İken birdenbire o yüzü ak 

Cebrail, cennetten Burak’ı getirdi

j  “Ayağa kalk tez beri gel ya Muhammet 

Tanrı, seni kendi yanına çağırıyor” dedi.

4 Ay yüzlü Muhammet, birden ayağa kalktı 

İleri, Cebrail’in katma vardı.



5 Cebrail Burak’ı tuttu, ona bindi .
Dosdoğru, Hak’dan yana yürüdü

6 Cebrail Mustafa’yı aldı gitti 
önüne düştü, ona kılavuz oldu

7 Yolda türlü türlü acayip şeyler gördü 
Kudüs’e geldi ve ayak bastı

8 Peygamberlerin ruhları orada hazır idiler 
(Muhammet) Mustafa’ya hepsi saygı gösterdiler

9 Peygamber ruhlarına bir ses ulaştı 
Ki (namaz) için Mustafa’ya uyalar

10 Orada Ahmet (Muhammet) onlara imam oldu 
Peygamber ruhları ona tamamiyle uydu

11 Aksa’da iki rek’at namaz kılındı
O hiç bir şeye muhtaç olmayan (Tanrı) böyle buyurmuştu

12 Namazı kıldıktan sonra Peygamber döndü 
Sahre denilen yere geldi ve içeri girdi

x3 Nurdan örülmüş bir merdiven g-ördüler 
Merdivenden göğe doğru çıktılar

14 Bunlar birinci göğe ulaşınca ,
Kapı açıldı ve o himmet sahibi girdi

15 O gökte bulunanların hepsi karşı geldiler  ̂
Peygamberi hayli ağırladılar

16 Ya Muhammet “sana solâm olsun” dediler 
Ey günahları bağışlatıcı Ahmet dediler

17 O yaratılmışların en hayırlısı hangi göğe erdiyse 
O gökte bulunanlar ona tam saygı gösterdiler

18 Her biri onun göğe yükselişini kutladı 
. “Mutluluk tacını giydin!” dedi.

19 Her ne denli melekler var idiyse 
"Bu kerametler kutlu olsun” dedi

20 "Bu kerâmetleri ki Tanrı sana verdi.
Senden önce ve sonra hiç kimseye vermedi."

27 Gördü: Gökte bulunanlar hepsi ibadette idî
Her biri bir türlü Tanrı’nın emirlerini yerine gedriyorda
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22 Kimi ayakta, kimi eğilmiş
Kimi Haldc’a huşu ile secde kılmış,

23 Kimi namazda oturmuş sürekli dua ediyordu 
Her sabah ve akşam ibadetleri bu idi

24 Kimi Tanrı’yı takdis ediyor, kimi temcîd 
Kimi tehlil, İdmi tahmid okuyordu

25 Kimisini Tanrı aşkı almış
Şaşkın ve hayran (adetâ sarhoş olmuştu)

26 Her biri, gücü yettiğince
Mahşere kadar böyle ibadet edecekti *

27 O (Muhammet) göklerin hangisine girdiyse 
Her birinde çok acayip şeyler gördü

28 O Hoca (Peygamber) Arş’ı ve Kürsî’yi gördü 
(Ve) o gece yetmiş bin perdeyi geçti

29 Bunların hepsini görüp öte geçti 
Vardı, o ulu varlığa eriştâ

30 Yüce Tanrı katına ulaşınca o 
Hak ne gösterdiyse onu gördü

31 O padişah (Tanrı) harfsiz, kelimesiz ve sessiz,
Mustafa’ya şüphesiz her şeyi söyledi

KÎKÂYE TARZINDA YAZn^MIS ESERLER 22̂

SORULAR:

1. Mirâç hâdisesi ne zaman, nerede başlıyor ve nasıl gelişiyor?
2. Bu hâdiseye "mucize” denilmesinin sebebi nedir? însanlann, ilim v©> 

teknik yoluyla göğe çıkmalarıyla Peygamber’in miracı arasında ne fark var
dır?

3. İslâmiyet’e göre kâinat sadece fizikî varlıklardan mı ibarettir, yoksa 
gökler kutsal varlıklarla mı doludur?

4. İnsanları kutsal varlıkların mevcudij^etine inandıran psikolojik Jse- 
bepler ne olabihr?

5. İnsanlar hangi hadiseler ve varlıklar karşısında “yücelik” ve "kut- 
salhk” duygusu hissederler?

6. Dinî inanç ve duyguların insanları birleştirici ve kaynaştırıcı-, rolü var 
mıdır? örnekler vererek bu vakıayı, ortayalkoymâya\ çalışınız.

7. Mevlit’in bugünkü dile çevrilmiş şeklini beyit başlai’indald sayıları yok 
farzederek okuyunuz ve bu hikâyeyi bölümlere ayırınız.



D. ANADOLU HALK HtKÂYELERÎ

Eskiden Anadolu’da kış ve Ramazan geceleri, kahvehanelierde, evlerdb» 
ve konaklarda, günlerce süren aşk veya kahramanlık hikâyeleri anlatılırdı 
Cugan Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars’ta bu gelenek hâlâ devam e«. 
inektedir.

Halk arasında okuma yazma artınca, sözlü edebiyatın yerini kitap aJ- 
nıış, son yıllardaysa kitabın yanısıra radyo ve televizyon, söze yeniden bi»
c..nhlık kazandırmıştır.

Sözlü halk edebiyatında anlatılan hikâyeler, eski çağların sosyal duru- 
nmyla yakından ilgiliydiler. Çağ ve sosyal durum değişince, anlatım vasit» 
iarındaJcî farkhiık edebiyatın muhteva, şekil ve üslubunu da değiştirir.

Anadolu fethedilirken ve OsmanlıIar devrinde fetihler devam ederken. 
!halk, daha ziyade savaş hikâyelerine ve destmlara karşı büyük ilgi duyu
yordu. XVI-XVII. yüzyıldan sonra, aşk maceralarını anlatan hikâyeler öt» 
p âna geçmeğe başladı.

Bu hikâyelerin çoğu Türîdye’ye Azerbeycan, Iran ve Arap ülkelerinde» 
fjeliyordu. Fakat Türk yazarları ve halk hikayecileri, onları Türk halkını* 
zevkine göre değiştiriyorlardı.

Halk arasında söylenen hikâyelerin nerede, ne zaman doğduğu, kiram 
tarafından vücuda getirildiği belli değildir. Her hikâyeci, anlatırken buj> 
lura kendiliğ'.nden bir şeyler ilâve ediyor ve onları değiştiriyordu.

Sözlü hikâyecilik geleneği sona ererken, bunlardan bazıları yazıya g»*- 
<;îrilmiş ve basılmıştır. Fakat bu iş yapılırken, hikâyelerin muhtevası kısa  ̂
cı’mjş, dil ve üslûbu değiştirilmiştir.

Son zamanlarda teyp vasıtasıyla bazı halk hikâyeleri doğrudan doğruya 
anlatıcıların ağzından toplanmaya başlanmıştır. Bunun yanısıra, bazı yazws 
laf, eski halk hikâyelerini yeni bir şekle sokmağa çalışmışlardır.

Son yüzyılda Türk halk hikâyeleri, Türk ve AvrupalI ilim adamları «»• 
rafından araştırma konusu olmuştur.



Lise I Edebiyat kitabında. Kerem ile Aslı’dan bir parça vermiştik. Bu 

yıl, Aşık Garip hikâyesi üzerinde duracağız.

Aşık Garip hikâyesinin özeti:

1. Asıl adı Resul olan Aşık Garip, Azerbeycan’m Tebriz şehrinde Ho- 
«  Ahmet adlı zengin bir tüccarın oğludur. Babası sağ iken, babasının pa
rasına güvenen Resul ne okur, ne yazar, ne de bir mesİeğe sahip olur, vak- 
tini eğlenceyle geçirir.

2. Babası öldükten sonra, Resul’ün etrafını dalkavuklar ve haram yi- 
jridler sararlar, onu içiciye alıştırırlar ve babasından kalan serveti bitirirler.

3. Resul, anası ve kızkardeşi ile aç kalır. Onları geçindirmek için de- 
«İrci ve terzi çıraklığı yaparsa da, bu işleri beceremediğinden kovulur.

4. Bir kahveye çırak olan Resul, burada saz çalan âşıklara gıpta eder, 

mr çalmağa özenir, fakat bu işi de beceremez. Zira âşıklık bir öğrenme işi 

ıdeğil, bir kabiliyet işidir.

5- Bir gün Resuî, rüyasında Hızır Aleyhisselâm’ı görür. Hızır ona Tif

lis’te zengin bir adamın kızı olan Şah Senem’in ” aşk dolu” sunu içirir.

6. Bunun üzerine, diğer âşıklar gibi. Resul de güzel saz çalmağa baş» 
îat, fakat içinde rüyasında gördüğü Şah Senem’e kavuşma arzusu uyanır. 
Anasına derdini açar. Anası ve kızkardeşi "biz de seninle birlikte geliriz’" 
derler.

7. Resul Tiflis’e gelince anasıyla kızkardeşini câmİe bırakır. Sığınacak 
bir konak arar. Zengin bir konağın kapısında üç saat saz çalarsa da, ne saz 
nc de söz konak sahibine tesir eder. Bunun üzerine Resul’ü dinleyen deli
kanlılar, onu zorla zenginin konağına misafir ederler. Resul’e "Garip” de» 
ailmesi böyle fakir, yeri, yurdu olmayışından dolayıdır.

8. Bundan sonra Resul, Deli Mahmut adında birinin kahveande sax 

çalmağa başlar.

9. Şah Senem’lerin evi bu kahveye yakınmış. Şah Senem, Aşık Garip’İn 

söylediği türküleri dinleyince, onun kendisine rüyada görünen genç oldu

ğunu anlar ve Akçagelin adlı carİyesine bunu söyler. Babasından da bu gü- 

xel sesli âşığı eve çağırmasım rica eder. Babası kızmm ricasını kabul eder.
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10. Şah Senem pencereden Garip'İ dînlerken, güzelliğinin aksi, havuza 
vurur. Garip, yemekten sonra havuzda elini yılcarken suda Şah Senem’in ak
dini görür ve aklı başından gider.

Bundan sonra Garip çaldığı türkülerle Şah Senem’e aşkını söyler.

11. Şah Senem, Akçakız vasıtasıyla Garİp’i gizlice konağa çağırır ve 
anasmı, babasına yoIlayaraJc kendisini istetmesini söyler.

12. Garip’in anası Şah Senem’in babasına gider, oğlu adına kızını is
ter. Şah Sanem’in babası, "kızımı oğluna veririm ama kırk kese ağırlık is
terim” der.

.13. Aşık Garip fakirdir. Bu kadar parayı vermesine imkân yoktur. Çal
gı çaldığı kahvedeki insanlar "Biz sana bu parayı verelim” derler. Aşılc Ga
rip, kabul etmez. "Ben bu parayı gurbette kendim kazanırım” der.

14. Garip, durumu Şah Senem’e bildirir. Şah Senem üzülür. "Parayı 
îjen vereyim” derse de Aşık Garip onu da kabul etmeyerek, para kazanmak 
üzere yollara düşer.

15. Bundan sonra Aşık Garip, Erzurum’a, oradan Kalep’e gİder, kah
velerde saz çalarak para kazanmaya çalışır.

16. Aşık Garip yedi yıl gurbette dolaşır; bu esnada başından birçok 
macera geçer. Anasına öldü haberi gelir. Kadının gözleri ağlamaktan kör 
olur. Şah Senem'in babası kızını zengin bir adama vermeğe kalkar. Senem 

karşı koyar.

17. Hikâyenin sonunda Aşık Garip, Halep’de sandıklar dolusu para 
kazanarak ve sevgilisine bir yığtn güzel elbise ve hediye alarak memleketine 
döner. O sırada Şah Senem ile Şah Velet’in düğünü yapdmaktadır. îşler ka
rışır gibi olursa da halledilir ve iki âşık muratlarına ererler.

Aşık Garip hilcâyesi, esas konusu itibariyle Anadolu’da, birbirini se
ven, mesut bir yuva kurmak isteyen, hayatta bin bir güçlükle karşılaşan, fa
kat onları yenmesini bilen gençlerin hayat maceralarını andırır. Onun asır
larca yaşamasının ve halk arasında yayılmasının sebebi budur.

Bütün halk hikâyeleri gibi Aşık Garip hikâyesi de şiirlerle süslenmiştir. 

Eskiden âşıklar bu şiirleri sazlarıyla çalarlardı.

- Aşağıda Aşık Garİp hikâyesinden bir parçayı okuyacaksınız.
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AŞIK GARiP

Bir gün Hoca ile ülfet esnâsmda Resul; '‘Burada çalgıya heveskâr kim
seler var mıdır?” deyince. H oca: "Unkapam’nda bizim Deli Mahmut’unt 
kahvesinde şairler imtihan olur, inşallah yarın gidelim” dedi. Sabah olunca 
beraber kahveye gittiler. Hoca onu bırakıp geri döndü.

Şairler Resul’de sazı görünce, "Nerelisin?” dediler. "Tebrizliyim” de
yince, şairler sazı alıp Tebriz’i metheyledikte, Resul de aşka dalıp sazı elin© 
aldı, bakalım ne söyledi.

Aldı Resul;

Dinleyin ağalar tarif edeyim 
Açtltr baharda gülü Tebriz^in 
Düğünde bayramda ailas giyerler 
Bozulmaz yeşili, alt Tebriz’in

Tebriz^in etrafı dağdtr, meşedir 
İçinde oturan beydir, paşadır 
Sekiz bin mahalle, yüz bin köşedir 
Çarşısı pazarı, yolu Tebrikin

Pehlivanlar kisvet giyer yağlanır 
Cümle bezirganlar onda eğlenir 
Üç yüz altmış yükü birden bağlanır 
Elden ele gezer malı Tebriz’in

Meğer Hoca’nın konağı kahveye yakın imiş. Resul’ün avazını işitlnc® 
uşaklarını gönderdi. Onlar da gelip Garip’i Hoca’ya vasfeylediklerinden Ho
ca gelip baktı ki Resul görülmemiş bir âşıktır, derhal "Kızımı buna vereyim’* 
diye ahd eyle d i.

Kahvedeki şairler Garip’e : “Afer ’̂n oğlum, biraz daha söyle de san» 
Garip mahlasım verelim” dediklerinden Garip yine sazı eline aldı.



Aldı Garip:

ipekleri Hint^ten bükülür gelir 
Buğdayı pirinci ekilir gelir 
Koyunu Magan’dan (̂ ekilir gelir 
Gürcistan’dan gelir hah Tebriz'in

Pirler dolusunu içtim söylerim
înip aşkm deryastm boylartm
Ben Âştk Garib’im methin eylerim
Benim şİ7ndi Rüstem Zâl’i Tebriz’in *
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Cümlesi **aferİn”  dediler. Hoca kahveciye: **Bu delikanlı kimin oğlu
dur?” diye sordu. Kahveci, "Tebriz’de Hoca Ahmet'in oğlu imiş” deyince. 
Hoca, Garip’i yine hanesine götürüp valide ve hemşiresine libas ve harçlık 
gönderdi.

SORULAR t

1. Okuduğunuz parçada mânâsmı bilmediğiniz kelimeleri işaret ederek 
sözlükten mânâlannı bulunuz.

2. Tebriz nerededir? Âşık Garip orada Türkçe şiirler okuduğuna göre. 
Tebriz’de Türkler var demektir. Bu hâdiseyi nasıl izalı ediyorsunuz? Bir an
siklopediden Tebriz’e dair bilgi toplayınız.

3. Dinleyenler Âşık Garip’i beğeniyor ve teşvik ediyorlar mı?
4. Âşık Garip’in şiirine göre Tebriz şehrinin özelliklerini belirtiniz.
5. Âşık Garip’in şiirinde kullandığı vezin ve kafiye dizisini söyleyiniz.
6. Okuduğunuz hikâyede bir masal havası var mıdır? Yoksa gerçekçi 

midir?
7. Hikâyeye göre Âşık Garip şu üç sosyal çevreden hangisine mensup

tur? (a) göçebe, (b) köylü, (e) şehirli. ;
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AVKUPAÎ DEVİR 

A. YENÎ TÜRK ROMANCILIĞININ BAŞLANGICI 

- NAMIK KEMAL : ÎNTÎBAH’TAN 

SAMt PAŞAZADE SEZAÎ : SERGÜZEŞTTEN 

RECÂÎZÂDE MAHMUT EKRE?J :
ARABA SEVDASI’NDAN

B. SERVET İ FÜNÛN DEVRÎ ROMANI 
HÂLÎT ZİYA UŞAICLIGtL : AŞK-I MEMNU’DAN 

C. CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ROMANI 

REŞAT NURİ GÜNTEÎÜN : ÇALIKUŞU’NDAN 

YAKUP KADRİ KARA0SMx̂ N0GLU : ANKARA'DAN 

PEYAiVIl SAFA : FATİH - HARBİYE’DEN 

ABDÜLHAK ŞİNASÎ HİSAR : FAHİM BEY VE BİZ’DEN 

AHMET HAMDİ TANPÎNAR : HUZUR'DAN

A. YENİ TÜRK ROMANCILIĞININ BAŞLANGICI

Türk yazarları ondokuzuncu yüzyihn ikinci yansından sonra Batı edeîıt* 
fatının tesiri altında kaldılar ve onlarm yazdıkları tarzda piyesler ve roman- 
far kaleme aldılar, önce Batı dillerinden Türkçeye romanlar çevrildi. Bir 
jdevlet adamı olan Yusuf Kâmil Paşa, eski ve süslü bİr üslupla Fenelon adlı. 
bir Fransız yazarımn Telemak adlı eserini Türkçeye aktardı (1862). Dahd 
•onra Ceride-i Havadis gazetesinde özet olarak Vİctor Hugo’nun Sefiller 
*dlı romanı, “ Hikâye-i mağdurîn” adı ile tefrika edildi. Bunları Robenson 
Sjıoze, Monte Kristo, Atala, Pol ve Virjini gibi tanınmi} romanların tercü-
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.meleri takip etti. 1870 yılında Ahmet Mithat Efendi Kıssadan Hisse ve Le- 
4 âif-i Rîvâyât başlıkları altında Batı tarzında ilk hikâye örneklerini verdi. 
1875 yılında Şemsettin Sami Taaışıık-t Talat ve Fıtnat, 1876 da Namık Ke
mal intibah adlı, romanlarını neşrettiler. Böylece Türk edebiyatında, eski 
Türk destan ve hikâyelerinden çok farklı. Batılı tarzda yeni bir hikâye ve 
•rom'an geleneği doğmuş oldu.

Eski Türk edebiyatında din ve hayalin ön planda gelmesine karşılık 
Batı edebiyatında ilim ve gerçeğe değer verilir. Batılı romancılar, içinde 
yaşanılan hayatı tasvir etmeğe çalışırlar. Tanzimo.t’tan sonra, Türk yazarları 
da, gözlerini gerçekler âlemine çevirdiler. Türk romanını Batılı örneklerine 
yaklaştıran Servet-i Fünunculardan önce, Alımet Mithat Efendi, Namık 
Kemal, Sami Paşazâde Sezaî, Nabizâde Nazım ve Hüseyin Rahmi, bu türde 
eserler vermişlerdir. Onların denemeleriyle, Türkçede roman türü geliş
miştir.

Çağdaş roman, insan psikolojisiyle beraber insanın sosyal çevresini de 
tasvire çalışır. Çağdaş romanın gayesi hayatı, insanı ve tabiatı her yönü ile 
canlı bir tarzda ifade etmektir. Bu, varlığı görme ve anlama meselesi olduf u 
kadar bir dil meselesidir de. însan ruhunun en ince duygularıyla, yaşanılan 
hayatin her türlü görünüşünü anlatabilmek için zengin bir dile ihtiyaç var
dır. Türk romancıları, aradıkları vasıtayı eskİ yazı dilinde değil, hayat ile 
beraber gelişen günlük konuşma dilinde bulmuşlardır. Bundan dolayı, Türk 
edebiyatında en güzel hikâye ve romanlar, günlük konuşma dilini yazı dili 
haline getiren II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrİ Türk yazarları tarafından 
vücuda getirilmiştir.
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NAMIK ICEMAL (1840 -1888)

Namık Kemal, Tanzimat’tan sonra başlayan yeni Türk edebiyatının ön
cülerinden ve en büyüle şahsiyetlerinden biridir. Bugün bize çok tabiî gelen 
vatanseverlik, düşünce hürriyeti, ilerilik gibi sosyal düşünceler, ilk defa onun 
eserlerinde, kuvvetli ve heyecanlı bir tarzda ifade olunmuş, ve nesillere tesir 
etmiştir.

Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi ile beraber, Türkiye’ye parla
mento rejimini getirmek isteyen “Yeni Osmanlılar” hareketine katılmış, bu 
yüzden Avrupa’ya kaçmalc zorunda kalmış, sürgün edilmiş ve hapse atıl
mıştır.

Şinasi’den sonra Tasvir-i Efkâr gazetesinin başına geçen Namılc Kemal, 
Avrupa’da çılcan Hürriyet ve İstanbul’da basılan tbret gazetelerinde politik 
ve sosyal konulu makaleler yazmıştır.

Divan şiiri geleneği içinde yetişmekle beraber, Namık Kemal, kaside ve 
gazellerinde hürriyet, vatan, millet yolunda fedalcârlıl< gibi yeni konulara 
da yer vermiştir.

Namık Kemal tarihî ve sosyal konuları ele alan piyesleri ile de Türki
ye’de tiyatro nev’inin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. 1873 yılında 
İstanbul’da Gedikpaşa tiyatrosunda oynanan piyesi büyük bir heyecan uyan
dırmış ve yazarın Magosa’ya sürülmesine sebep olmuştur.

Kahramanların toplumu değiştireceğine inanan ve kendisi de bir fikir 
kahramam olan Namık Kemal, Osmanlı ve İslâm tarihine dair eserler de 
yazmıştır.

Yeni bir yazar neslini yetiştirmek isteyen Namıl< Kemal, mektuplarıyla 
onları teşvik etmiştir.

Namık Kemal’in eski edebiyatı tenkit eden, yeni edebiyatın esaslarını 
ortaya koyan ve savunan yazıları da yetişen nesillere çok tesir etmiştir.

Namık Kemal, piyesleriyle mektuplarında günlük dili kullanır. Diğer 
eserlerinde üslûbu, eskiye göre çok sadedir. Heyecanlı bir mizaca sahip olan 
Shakespeare (Şekspir) ve Victor Hugo (Viktor Ügo)’yu seven Namık Ke
mal’in üslûbu, onlarınki gibi sanatkârânedir.

Edebiyat Lise II 1Ö77 — tJijinci J3abiiı§ — i?', 3



Namık Kemal iki roman yazmıştır: intibah ve Ceznû.

Cezmi ( 1S80) tarihî bir rorriandır. XVI. yüzyılda, Osmanltiar ile Iranlılnr 
arasında geçen savaşlar esnasında kendilerini gösteren kahramanların mace
ralarını anlatır. Romamn baş kahramanı Cezmi ve diğer şahıslardan çoğu ta
rihte yaşamış kimselerdir. Namık Kemal, hayaliyle onları gözönünde canlan
dırmaya çalışır.

intibah ( 1876) romanımn konusunu, Tanzimat devrinde İstanbul’da ge
çen bir aşk macerası teşkil eder. Romanın esas kahramam Ali Bey, toy bir 
delikanlıdır. Kim olduğunu bilmeden Mehpeyker adlı kötü bir kadına âşık 
olur. Roman, ahlâk ve karakter bakımından birbirine tamamiyle zıt bu iki 
İnsan arasındald sevişme, bozuşma ve boğuşmayı anlatır.

Namık Kemal, bu eserinde, çevre tasvirlerine de yer vermekle beraber, 
daha ziyade kahramanların ruh hallerini tasvir ve tahlile çalışmıştır.

Ali Bey’in başına gelenlerde mizaç ve karakterinin büyük rolü vardır. 
Bundan dolayı Namık Kemal, rom-anının başında* Ali Bey’in mizaç ve karak
terini tasvir eder. Aşağıdaki parçada bunu görüyoruz:

INTÎBAH’DAN

Ali Bey zengin bir ailenin çocuğu, yirmi bir, yirmi iki yaşında bir delî- 
‘canh idi. Anasının babasının bİr tanesi olduğundan ve bilhassa babası evlâî 
kadrini gerçekten bilenlerden bulunduğundan, İstanbul’da bulunduğu halde, 
okuma - yazmasına maarifçe en ileri yerlerin seçkinleri kadar itina olundu. 
Çocuk o yaşta iken birkaç dil bilir, edebiyatçılar arasında kültürlü genç neslin 
en kabiliyetlilerinden sayılırdı. Hele babasının - bizim taraflarda benzeri az 
görülen - yumuşaklık ve şefkati, mizacında olan saffet ve nezakete o kadar 
kuvvet vermiş idi ki, terbiyesine, hal ve hareketine bakanlar, kendini âdeta 
bir melek zannederlerdi. Fakat biçare babası sağ oldukça sevgili oğlu için 
daima büyük endişe içinde idi. Çünkü çocuk sarı benizli, çok sinirli, bununla 
beraber kanı da oynak bir şey olarak, gördüğü akıllıca terbiyelerin, şefkatli 
muamelelerin tesiriyle, tabiatın neticelerinden olan hiddete galebe eder gibi 
görünür ise de, mizacın bir diğer neticesi olan, bir şeye düşkünlük ve iptilâya 
esir olduğu her halinden anlaşılırdı: Her neye merak ederse, bütün dünyayı 
unuturcasına yalnız onunla meşgul olurdu. Bir şeyi arzu eder de elde edil
mesinde bir engele tesadüf ederse, maksadı ne kadar küçük bir şey olursa 
olsun, ele geçirmek için yolunda en büyük fedakârlıktan çekinmezdi. Ufak 
bir isteği yerine gelmeyecek olursa günlerce hastalanır; gecelerce gizli gizli 
ağlardı.

34 e d e b i y a t  t.îsk  a



Babası ise, dünyada hem en büyük olgunlukların, hem de en büjük 
eksikliklerin sebebi olan bu inatçı huyu çocuğun tabiatından çıkarmaya imkân 
göremediğinden, o eğilimini daima tahsil ve terbiye cihetlerine sevkederek, 
oğluna faydalı kılmalc isterdi.

Gerçekten de, Ali Bey, babası hayattayken ve hele on dört, on beş 
yıişına girdikten sonra, dünyada okumadan başka sevilecek, arzxı olunacak 
bir şey bulamaz olmuştu. Dünyayı unuturcasına meşgul olduğu şey varsa, 
dersleri idi. Bir küçük maksat için büyük fedakârlıkta bulunmak icap eder
se, nâdir bazı kitapları kırk elli misline almakta ederdi. Hastalanırsa, bir 
tartışmada yenildiği için hastalanırdı. Ağlarsa, okuduğu şeylerde zor bir 
mesele ile karşılaşınca onu çözemediğinden dolayı ağlardı.

Fakat bu değişiklikler dünyası, kendi gibi bİr şeye sımsıkı satılanları 
sevenlerden olmadığından, çocuk, yirmd yaşına girer girmez - varlık se
bebi, düşüncelerinin mürebbisi olan - babası öbür dünyaya göçünce, Ali 
Bey’in halinde de birbiri ardından türlü değişiklilder, türlü belâlar görül
meğe başladı.

- Sadeleştirilmiştir -
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SORULAR I

1. Bu parçada Nâmık Kemal, Ali Bey’in vücut yapısmı, mizaç ve karak* 
torini hangi kelimelerle ifade ediyor?

2. Ali Bey’in babası oğlunun bu mizacını değiştirmek için ne çareye bas 
vuruyor?

3. Ali Bey gibi bir şeye fazlasıyla düşkün olanlar veya inatçılar, dün* 
yanın değişikliklerine kolay kolay uyabilirler mi?

4. Bir çocuğun hayatta başarısı babasına veya annesine mi, yoksa ken
di akıl ve iradesine mi bağlıdır?

5. Yazar, Ali Bey’in mizacmı tasvir ederken “tabiat” kelimesini kulla
nıyor. Bunun sebebi ne olabilir?

Dış tabiat ile insan tabiatı arasında benzerlikler var mıdır? Kitap (okuma 
voya kültür) insanların tabiatını değiştirir mi, yoksa, içinde zaten mevcut 
oigm tohumlan geliştirir mi?

6. İnsanların hayatında mizaç ve karakterin rolü var mıdır? İnatçı, uy
sal, cesur, korkak, güler yüzlü, asık suratlı, hasis, cömert, tembel ve çalış
kan insanlarm davranışlarım ortaya koyan birer küçük hikâye yazmayı de
neyiniz.



SAMt PAŞAZADE SEZAÎ (1860 -1936)

Tanzimat devri devlet adamlarından Sami Paşa’mn oğlu olan Sezai, 
babasmın zengin, kapısı doğu ve batı ilim ve sanat adamlarına açık bü- 

' yük konağında hususî öğretmenlerden ders gördü. Yirmi bir yaşında 
Londra’ya elçi kâtibi olarak gönderildi. Dört yıl orada kaldıktan sonra 
İstanbul’a döndü. 1901 yılında devrin modasına uyarak, II. Abdülhamit 
istibdadı aleyhinde çalışmak üzere Avrupa’ya kaçtı. Paris’te İttihat ve Te
rakki Cemdyeti’nin çıkardığı Meşveret gazetesine yazılar yazdı. 1908 de
II. Meşrutiyet’in İlânı üzerine memlekete döndü. Madrit elçisi oldu. Cum
huriyet devrinde milletvekili seçildi.

Sami Paşazade Sezai, Türk edebiyatında politik faaliyetinden çok kü
çük hikâyeleri ve Sergüzeşt adlı romam ile tanımr. Sezai, Halit Ziya Uşak- 
lıgil’den önce Batılı tarzda küçük hikâye tarzının en güzel örneklerini ver
miştir. Sergüzeşt romanında tasvir ettiği sahnelerde, babasının konağında 
gördüğü ve. yaşadığı hayatın büyük tesiri vardır. Fakat Sezai romanında 
konak hayatına tenkitçi bir gözle bakar. Sezai, hikâye ve romam ile Ro
mantizmden Realizme geçişi hazırlar.

SERGÜZEŞT

Sergüzeşt ( 1889) romanının konusunu, Kafkasya’dan İstanbul’a geti
rilen esir bir kızın satıldığı evlerde ve konaklarda çÜctiği acılar teşkil eder. 
Dilber, güzel bİr kızdır. Önce Hacı Ömer adında bir esirciye, daha sonra 
Harputlu bir adama satılır. Harputlu’nun evinde Dilber, evin hanımı ve 
Arap cariye tarafından dövülür. Bir gece kaçmaya kalkışırsa da bulunur, 
geri getirilir. Satıldığı üçüncü ev Moda’da zengin bir paşa konağıdır. Bu
rada iyi muamele gören Dilber’e paşanın Paris’te resim öğrenimi görmüş 
oğlu Celâl Bey âşık olur. Dilber de onu sever. İnsanlar arasında eşitlik 
fikrine ve aşk duygusunun yüceliğine inanan Celâl Bey’in, Dilber ile ev
lenmek istemesi üzerine annesi Dilber’i Mısırlı bir zengine satar. Mısırlı, 
Dilber’e rahat vermeyince Dilber, Cevher adında iyi kalbli bir siyah köle 
tarafından kaçırılmağa çalışılır. Cevher Ağa, Dilber’i hapsedildiği zindan
dan kurtarmak için, gece penceresine merdiven dayar, fakat kendisi naer-



diyenden düşerek ölür. Çöl gecesinde, tek başına kalan ve nereye gidece
ğini bilemeyen Dilber, kendisini Nil nehrine atarak, bu zulüm dolu dün
yadan kurtulur.

Sergüzeşt romam Türk edebiyatında esaret ve zulme karşı yazılmış 
en güzel eserlerden birisidir. Romanın güzelliğini teşkil eden unsurlardan 
biri, Sezai’nin özene bezene yaptığı tasvirler ile roman kahramanı Dilber’in 
safiyeti ve şiir duygusudur. Aşağıdaki parça Dilber’in esirci tarafından 
satılışını anlatmaktadır.

Sergüzeşt’ten

Bu eve gelişlerinden birkaç hafta sonra, bİr sabah. Hacı Ömer o kü
çük esir Çerkese: “Haydi kalk, gideceğiz” dedİ.

Çocuk, kendi yaşındakilere mahsus bir tavırla hemen yerinden kalktı. 
Koşarak beraber geldiği kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbirleriyle 
öpüşüp ayrıldıkları zaman, çocuğun gözünde, küçücük ruhunun acısını be
lirten bir damla yaş gözüktü; sonra birdenbire hayatın ıztırap yükünü 
hissetmeğe başlayan adamlar gibi, minimini kaşlarını' çattı. Ciddî, mütees
sir, düşünceli bir çehre ile esircinin o kocaman ellerinden tutarak, evelen 
çıktılar. Yürüyorlardı. Çocuk sokakta giderken, etrafından geçen arabala
ra, tramvaylara hayran hayran bakıyordu. Tophane meydanına geldikleri 
zaman, orada birçok çocuğun gülüşerek, haykırarak oynadıklarını gördü. 
Duygular kaynaşan kalblerinden geçen arzular üzerinde hiç düşünmeden, 
hemen uyuvermek, çocuklarm özellilclerinden olduğu için, kendisinden -ge
çerek, (yerde koşuşan bu yaratıkların gökyüzünde uçuşan kuşlarla bir mü
nasebeti olmalı), kendilerinden bir topluluk gördükleri zaman ona katıl
mak sevdasının şevkiyle, hemen onlarm yanına doğru koşmağa başladı. 
Birdenbire esircinin o büyük, o korkunç gözlerini açarak: “Gel buraya.. 
Şimdi kırbacı çıkarırım” dediğini işitir işitmez, yavaş yavaş geri döndü. 
Yanındald gulyabanİnin ellerini tutarak kendisinin nasıl bir demirden esa
ret pençesi içinde olduğunu birinci defa olarak hissetti. Yürüyorlardı.

îkisi de hiç lakırdı söylemiyordu. Köprünün üzerinden geçerken iki 
tarafa yanaşıp kalkan vapurlardan gözünü ayırmıyordu. Birkaç adım daha 
ileri gidip de, vapur düdüklerinin sesini işitir işitmez, bulunduğu yerde 
vücuduna titreme geldi. Zira memleketinden ayrılıp gelirken, Batum’da 
duran vapur düdüğünün aksi hâlâ kulağında kalmıştı. Karşı tarafta, gök
yüzünün mavi gölgesi altında, omuz omuza yükselmiş dağların üzerinden 
dökülüp gelen bir rüzgâr, saçlarını dağıtarak, görmüş olduğu bir rüyayı,
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yani memleketini hatırlatarak, muztarip kalbine anlaşılmaz bir surette te
selli veriyordu. Yürüyorlardı. Köprüyü geçip de Yeni Cami'nin önüne gel
dikleri zaman çocuk, rengİ büsbütün uçmuş yüzünü, korku ve tereddüde 
delâlet eden bir hal ile kaldırarak Çerkese: "Karnım aç" dedi. Esirci kolu
nu çekerek, düşürecek gibi oldulctan ve yine itip doğrulttuktan sonra: 

/'Yürü” dedi. Yürüyorlardı. Biçare çocuğun o güzel fakat renksiz dudak
ları titriyordu. Çakmakçılar yokuşunu çıkarken, ayaklarının sızladığını 
hissediyor, fakat korkusundan söylemiyordu. Gözüne, karşısmdaki on adım
lık yer, yürümekle bitmez tükenmez, sonsuz bir mesafe gibi görünmeğe baş
ladı. Ayakları dolaşacak gibi oldu. Sonra yine doğruldu. Yürüyorlardı. Ba- 
yezıt meydanına geldikleri zaman, gözünü çevirip de bir tarafa bakmaya 
mecali kalmamıştı. Bacakları gûya vücuduna bağlanmış birer kurşun gibi ağır 
gelmeğe başladığından, vücudundaki bütün kuvveti sürüklemeye ancak ye
tişiyordu.

Hele şükürler olsun, Bayezıt’ta tramvay durağının yanındaki bir kahve
de oturdular. Yorgunluktan gücü kuvveti kalmayan çocuğa, o hasır iskemle 
bir kıraliçenin saltanat tahtına çıkması kadar huzur ve safa verdi. Esirci bir 
simit, biraz da peynir aldı. Çocuk bunlan yedikten ve bir bardak da su 
içtikten sonra, tramvaya binerek Aksaray’a, oradan diğer hattm tramvayıyle 
Yüksek Kaldırım’a indiler.

Esirci küçük bir sokak, tenha bir mahallenin içinde bir evin kapısını 
çalıyordu.

öğleye rastlayan bu saatte, doğunun parlak güneşi, bu küçük, bu tenha 
sokağı aydınlatarak, kapısını çaldıkları evin üst kat pencereleri, saçağmın 
gölgesi altında kalır ve alt kat pencerelerinin kafeslerinden süzülerek gİren 
gün ışığı, evin iç tarafına doğru nüfuz ettikçe, sönüyor gibi görünürdü. 
O sırada, öteki sokaktan çıkan kÖr bir dilenci, elindeki değneği fasıla ile 
bir usulde kaldırımlara vurarak: "Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gülfâma 
ben” gazelini okuyarak geçiyordu. Evin kapısında bir köpek uyuyor, kom- 
junun damında bİr iki kedİ dolaşıyordu, insan bu sokaklarda yürüdül<çe, 
yapılış ve sıralanışına bakarak, kendini Ortaçağa doğru seyahat ediyor sa
nırdı.

Evin kapısını açan bir Arap halayık: "Safa geldiniz Haa Ömer Efen
di, buyurun” dedikten ve hanımına gidip haber verdikten sonra, bunlan 
hanımın odasına götürdü. Bir baş örtüsüyle köşede oturan hanım şişman, 
esmer, kaşlarına bir parmak enliliğinde rastıklar sürmüştü; kaba bir yara
dılış, çirkin bir kıyafete girmişti. Odaya girip de esirci: "Git, hanımın ete
ğini öp” dediği zaman, küçük esir gidip kadına sarılmak isteyince, hanım
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gayet sert bir tavırla geriye doğru itti. Kız raahmn mahzun geri çekilerek 
mindere oturdu. H aa Ömer şiddetle: “ Senin mindere oturmak haddin mi? 
Sen esirsin! Kalk ayakta dur” dedikten sonra, hanıma doğru dönerek: "Ku
suruna bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi 
torbiye edersiniz” yolunda özür diledi. Çocuk bu emirlere hayret ve ürüntü 
içinde itaat ederdi. Bir taraftan hanım çocuğun vücudunu eliyle yoklayarak, 
lî 'uz almak için birçok kusur bulur, diğer taraftan Arap halayık da inceden 
inceye muayene ederek:

"Hanımefendi, bu nâfile, zayıf, pek zayıf, bu ölür" derdi.

Hâsılı iki tarafın, bu henüz akli ermeyen mahlûktan istifade için, hır» 
sâiki ve menfaat sevdasıyle saatlerce ettikleri pazarlık kırk lirada son buldu.

- Sadeleştirilmiştir -

SORULAR.

1. Okuduğunuz parçaca şahıslar arasında bir zıtlık var mıdır? Bu zıt- 
hk nasıl gösteriliyor? Hacı Ömer ile Dilber’i satın alacak kadının hangi özel
likleri üzerinde duruluyor?

2. Onlara karşı yazar Dilber’i , hangi vasıflanyla tanıtıyor?

3. Esirci ile Dilber, yolda yürürken görülen manzaralar ve onların Dü- 
ber’de uyandırdığı hisler değişiyor mu?

4. Okuduğunuz pargada geçilen yerler ile gözle görülen tabiat ve eşya
ya ait varlıkların adlarını yazınız. Bir yazıda, gözle görülen şeyler ne kadar 
çoksa ve ne kadar açık ve seçik olarak tasvir edilirse, bizde o kadar gerçeh 
ve canlı intibaim uyandırırlar. Mahalleyi tasvir eden parçayı bu bakımdan 
inceleyiniz ve resme meraklıysanız, tasvir edilen mahallenin resmini yapınii>
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Recaizâde, Namık Kemal’den sonra, politika sahasında değil, edebiyat sa
hasında, arkadaşı Abdülhak Hâmit Tarhan ile beraber, eski edebiyata karşı yeni 
edebiyatı müdafaa eder, öğretmenlik yaptığı Galatasaray Sultanisi (Lisesi) ile 
Mülkiye Mektebi’nde Tevfilc Fikret gibi yeniliği devam ettiren gençler ye
tiştirir. Hikâye ve piyesler de kaleme almış olan Recaizâde Ekrem, Hârait 
gibi tabiat, aşk ve ölüm konularında lirik şiirler yazmış, bilhassa yenİ edebi
yatı müdafaa eden makale ve kitapları ile tanınmıştr. Talim-i Edebiyat adlı 
edebiyat kitabı yıllarca okullarda okunmuştur.

Araba Sevdast adlı romanı, alafrangalığa meraklı mirasveji jjir
paşa çocuğunun gülünç duygu, düşünce ve maceralarını anlatır. Bihruz Bey adı
nı taşıyan bu delikanlı, derme-çatma bir bilgiye sahiptir. İBütün mahareti baba 
mirasına dayanarak, gösteriş yapmaktır. Tanzimat devrinde alafranga zen
ginler, giyim kuşamlarını Avrupa malı sat^ mağazalardan ajdıkları^gibi, 
atlı arabalarım da Avrupa’dan getirtiyorlardı. İstanbul’un muhtelif semt
lerinde açılan alafranga^gazinolar onların seyran yeriydi. Alafranga beyler, 
alafranga hanımlarla buralarda tanışırlardı,^

Tanzimat devri yazarları, gerçek bilgi ve çalışmaya dayanmayan bu 
gösterişçi, salite ve boş alafrangalıkla alay etmişlerdir.

Araba Sevdası romanı da alaycı ve tenkitçidir. Eserin özelliklerinden 
birii^y^zarm. , her_^eyi-bilen.- gerçekçi , tutmnuyla  ̂ kahramanı Bihruz
Bey’in safiyet ve cehaleti arasındaki tezattır. Sevdast, romamnın gül
dürücülüğü bu tezada dayanır.

Aşağıdaki parçada yazar. Çamlıca gazinosunda oturan Bihruz Bey’in 
portresini ve davranışını tasvir ediyor. Metinde- bugün için eskiyen birkaç 
kelime değiştirilmiştir.

Araba Sevdası’ndan

O senenin Haziran’ı ortalatma doğru sıcaklar günden güne şiddetînî 
«rttırdı. Sıcaklar ziyadeleştikçe bahçedeki ateşli çalışma da azaldı. O esnada 
bir Perjembe gecesi çıkan bİr fırtınadan sonra ta sabaha kadar devam edeo



yağmur, havayı temizleyerek yumuşattığı ve tozları tamamiyle bastırdığı 
dağlara, bağlara da bir yeni tazelik bağışladığı için bir gün sonraki Cuma 
günü saat üç sularında bahçe benzeri görülmedik bir kalabalığa kavuş
muştu.

Bu kalabalığın çoğu - kadınlar başka, erkekler yİne başka olarak - üçer 
beşer bahçenin içinde aşağı yukarı gezinirler, diğerleri de çiçek dikilen yer
lerin arasındaki kanapelere, sandalyelere oturarak: ve çalgıcıların o zaman
lar İstanbul’ca pek moda olan (Bel Elen) operasından çaldıkları havaları 
dinleyerek, gezinenleri seyrederek eğlenirlerdi.

Bu seyircilerin içinde yİrmi üç, yirmi beş yaşlarında, top yüzlü, saz 
benizli, elâ gözlü, kara saçlı, az bıyıklı, kısaca boylu, güzel giyinmiş bir bey 
görülürdü ki, aşağıki kapıya yakın ve kapıdan her gireni çıkanı görmeğe 
elverişli bir yer tutarak, bir masanın ilci yanındaki birer sandalyadan biri
sine kendisi kurulmuş, diğerine yakasının iç tarafındaki (Terzi Mir) mar
kası yakından geçenlerin gözlerine çarpmakta olan parclesüsünü sanld .ge
lişi - güzel atmıştı.

Masanın üzerinde bir tepsî içinde görülen bir arpa suyu kadehi hemen 
bir saatten beri dolu durmakta idi. Genç bey ise oturduğu yerde sol ayağı 
üzerine atmış olduğu sağ ayağını musikînin ritmine uygun bir hareJcetle 
durmadan oynatır ve o ayağı pek de küçük değil iken ziyadesiyle nazik, 
ziyadesiyle biçimli gösteren (Heral) işi parlak potininin sivrice burnunu 
elindeki bağa saplı ve sapının üzeri Fransızca (M.B.) harflerini gösterir 
gümüş markalı bastonu ile bir düziye vurur ve en azı her beş dalcikada bir 
kere uçları altınlı bir siyah ipek şeride bağlı mineli saatini beyaz yeleğinin 
cebinden çıkarıp baktıktan ve sabırsızlıkla yerinden fırlayarak kapı tarafına 
doğru beş on adım gittikten sonra yine sandalyasına dönerek eski vaziye
tini alırdı. Genç beyin bu haline dikkat edenler kendisinin mühim bir beli- 
leyiş rahatsızlığı içinde bulunduğuna hükmederlerdi.

- Sadeleştirilmiştir -
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SORULAR:

1. Okuduğunuz parçada Bihruz Bey’in dış görünüşüne büyük önem ve
riliyor. Gerçekçi yazarlar tabiatı ve insanı genellikle dış görünüşlerine göre 
tasvir ederler. Siz de oturduğunuz ev, mahalle veya insanları, fotoğraf çeker 
gibi dış görünüşlerine göre tasvir eden bir yazı yazınız.



2. Yazar birinci paragrafta ay, gün ve saati belirtiyor. Acaba bunun se
bebi nedir? Hava şartları ve günün saatleri insanların yaşayış ve davranışla- 
jTina tesir eder nıi? Örnek vererek açıklayınız.

3. Bihruz Bey tek başına değildir. Bir kalabalığın içindedir. Aynı bah- 
'çede ona benzer daha birçok insan vardır. Belli bir devirde insanların aynı 
tarzda yaşama, giyinme ve eğlenmelerini ifade eden bir kelime bulunuz. Bu
gün de “aynı tarzda yaşayan, giyinen ve eğlenen gençler” var mıdır? Onla- 
Tin özelliklerini belirtiniz.

4. Recâîzâde Ekrem, Bihruz Bey’in pardesü, potin, baston ve saatini 
hangi kelimelerle tasvir ediyor? Bu kadar ayrıntıya girmesinin sebebi nedir?

5. Yazar Bihruz Bey’in küçük hareket ve davranışlarını da tasvir edi
yor. Bunlar bize Bihruz Bey’in ruh hali hakkında ne gibi bilgi veriyor?

6. Okuduğunuz parçada yabancı veya alafranga olan şeyleri belirtiniz.

7. Seyretmek ile çalışmak (iş yapmak) arasında ne gibi farklar var- 
-dır? Bu iki davranıştan hangisi insanın şahsiyetini geliştirir?

8. Size göre gösterişçilik müsbet bir tavır mıdır? Müsbet değilse sebe- 
ıbini açıklayınız.
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B. SERVET-İ FÜNÜN DEVEÎ EOMANI

İstanbul’da çıkan Servet-i Vünûn adlı resimli bir dergide 1896 -1901 yıl 
lan arasında eserlerini yayımlayan gençler, Türk edebiyatında yeni bir akım' 
yarattılar. Buna "Edebiyat-ı Cedide” (yeni edebiyat) adı verildi. Daha sonra, 
onlara yazı yazdıkları derginin adı dolayısıyla Servet-i Fünûncular dendi.

. Bu gençler arasında büyük şöhret kazanan şu şahsiyetler vardı: Tevfilc 
Fikret (1867- 1915), Cenap Sahabettin ( 1870- 1934), Hâlit Ziya Uşaklıgil 
( 1866- 1949), Mehmet Rauf (1875 - 1934), Hüseyin Cahit Yalçın (1874- 
1957), Faik Â li Ozansoy ( 1875- 1950), Süleyman Nazif ( 1870- 1927).

Dikkat ederseniz bu şahısların doğum tarihleri birbirine yakındır. Böy
le birbirine yakın tarihlerde doğan, aynı tarihî, sosyal ve kültürel şartlarda 
yaşayan insanlara nesil veya kuşak adı verilir. Onlar arasında ortak bir du
yuş tarzı, bir üslûp teşekkül eder. Tabiî aynı nesle mensup olan kimseler ara
sında şahsiyet ve kabiliyet farkları da vardır.

Servet-i Fünûn neslini teşkil eden şahıslardan Tevfik Fikret, Cenap Şa- 
habettin ve Fâik Âli Ozansoy daha çok şiir türünde Hâlit Ziya Uşaklıgil, 
Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ise nesir türünde eserler vermişlerdir.

Bu nesle mensup olanlardan bazıları erken ölmüş, bazıları Cumhuriyet 
devrinde de yaşamışlardır.

Servet-i Fünûn neslinin çocukluk yıllarını geçirdikleri ve edebî faaliyet
te bulundukları devir II. Abdülhamit devridir ( 1876- 1908).

Bir baskı rejimi kuran II. Abdülhamit sosyal ve politik faaliyetleri ya

saklanmıştı. Bundan dolayı Servet-i Fünûncular, 1896 - 1901 yılları arasında 

yayımladıkları yazılarla sosyal ve politik olmayan konulan, aile hayatı, aşk,, 

tabiat ve can sıkıntılarını anlattılar. Çok duygulu ve hayal kurmaktan hoşla

nan bu neslin hayata bakış tarzı karamsar ve olumsuzdu. Din, tarih've ce

miyete olan güvenlerini kaybetmişlerdi. Onları yalnız sanat ve eğlence oyalı

yordu. Bu nesil, eserlerinde çok ince, sanatkârâne bir dil ve üslûp kullandı ve 

maalesef Türkçe’den çok Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara rağbet etti.



HÂLtT ZİYA UŞAKLIGÎL (1866 -1945)

Yapı ve üslûba verdiği büyük özenle çağdaş Türk roman ve hikâyesine, 

musiki ve resim gibi gerçek bir sanat eseri hüviyetini kazandıran Hâlit Ziya 

Uşakligil, önce helvacılık, daha sonra halı ticareti İle uğraşan zengin bir aile- 

. nin çocuğudur. İlk öğrenimini İstanbul’da yapan Hâlit Ziya, daha sonra ailesi 

ile beraber İzmir’e gitmiş orada yabancı bİr okulu bitirmiştir. îlk  yazılarını 

İzmir’de çıkardığı Nevruz ( 1884) dergisi ile Hizmet gazetesinde yayınla

mıştır. Sefile ( 1886), Nemide (1887), Bir Ölünün Defteri ( 1890) ve Ferdi 

ve Şürekâsı (1892) adlı ilk roman denemelerini İzmir’de yazan ve yayınla

yan Hâlit Ziya, 1893 yılında İstanbul’a gelmiş, Tevfik Fikret’in idare ettiği 

Servet-i Vünûn dergisi yazı kadrosuna katılmıştır. M.at ve Siyah Aşk-ı

Memnu (1901)^ Kınk Hayatlar ( 1924) adlı olgunluk devri romanlarıyla 

uzun ve küçük hikâyelerinden çoğu İstanbul’da yazılmıştır. Hâlit Ziya’nın 

roman ve hikâyeleri dışında Avrupa edebiyatına ait makale ve kitapları, 

seyahat yazıları, denemeleri ve pek çok tercümeleriyle romanları kadar gü

zel Kırk Ytl adlı bir hâtırat kitabı vardır.

Hâlit Ziya roman ve hikâyelerinde konudan çok konunun işlenişiı 

tasvir, tahlile önem verir. II. Abdülhamit devrinin kuvvetli baskısı dolayısıy

la, bu devir yazarlarının çoğu gibi Hâlit Ziya da, eserlerinde politik ve sos

yal meselelere dokunmamış, aşk, aile, geçim, aşk ve sanat konularını işle
miştir. '

Kelimeleri ressamların boyaları gibi kullanmasını bile Hâlit Ziya, eserle

rinde gerçeklik ile güzelliği birleştirmiştir.



AŞK-I MEMNÜ (1901)

Hâlit Ziya Uşaklıgil, büyük bir titizlikle işlediği bu romanında yarîîı  ̂
bir evlenmeden doğan aile faciasmı anlatır. Adnan Bey, yaşlı, zengin, kültür
lü, kibar bir adamdır. Bİr hastalık yüzünden karısı öldükten sonra tekrar ev
lenmek ister. Ölen karısından genç kızlık çağına girmek üzere olan Nihal 
adında çok duygulu bir kızı ve Bülent adında küçük bir oğlu vardır. Yeğe
ni Behlill de Adnan Bey’in yalısında kalır.

Adnan Bey, güzelliğine kapılarak, İstanbul’un eğlenceye düşkünlüğü ile 
tanınmış Firdevs Hanım’ın genç kızı Bihter ile evlenir. Annesi gibi süse ve 
lükse düşkün olan Bihter, Adnan Bey ile parası yüzünden evlenmiştir. Bun
da annesine benzemek istememesinin de rolü vardır. Evlendikten sonra 
maddî isteklerine kavuşan Bihter, içinde bir boşluk hisseder. Yaşlı kocası 
Adnan Bey onu tatmin etmez. Zayıf bir anında çapkın ve avare Behlül’ün 
arzularına kendisini kaptırır. Eve üvey bir annenin gelmesi Nihal’i bedbaht 
eder.

Firdevs Hanım kızı Bihter’in Behlül ile münasebetini hissederek, Behlüî 
ile Nihal’i evlendirmeyi düşünür. Bihter’den soğuyan Behlül bu teklifi ca
zip bulur. Evde uşak durumunda olan habeş Beşir de Nihal’i sessizce sever 
ve evde dönen faciayı hisseder. Nihal eline geçen bir yazıdan Bihter ile Beh
lül arasındaki gizli münasebeti öğrenir ve şiddetli bir sinir buhranı geçicir. 
Beşir, gördüklerini Adnan Bey’e açıklar. Sırlarının keşfedildiğini farkaden 
Behlül evden kaçar, Bihter odasına kapanarak intihar eder.

A§k-t Memnu romanımn özelliği ve değeri vak’asında değil anlatılış tar
zındadır. Hâlit Ziya bu romanında Adnan Bey ve Firdevs Hanım ailesine 
mensup bütün şahısların karakter ve ruh hallerini en ince teferruatına kadar 
büyük bir başarıyla tahlil eder. Romanda, içinde yaşanılan dünya adeta bir 
ressam gözüyle tasvir edilmiştir. Aşk-t Memnu romanı kompozisyon bakı- 
mındaıl da mükemmeldir. Romanın bugünkü anlayışımıza göre, eksik olan 
tarafı insanların dar bir aile çerçevesi içine hapsedilmiş olnıalaridır. Ro- 
miinda şahısları aşan bir sosyal boyut ve derinlik yoktur. Fakat bu eksiklik 
romancıdan ziyade devri ile ilgilidir. İkinci Abdülhamıt devrinin kapalı 
hayatı içinde yazarlar sosyal konulara el uzatmıyorlardı. Eşyaya ve dış gö-



arünüşe önem veren dünya görüşleri de onların derine gitmekten alıkoyu
yordu. Bu durum karşismda onlar yazdıkları eserlerde dil ve şekil mükem- 
jtneliyetine önem veriyorlardı.

Aşağıda okuyacağınız parçada Adnan Bey ailesini bedbaht eden Fir- 
devs Hanım ve kızlarınm yaşayış tarzları tasvir edilmiştir;

A§îî-ı Memııû’dan

Gi}inmek... Eğlenmekten sonra ISIelih Bey takımının başlıca hassası 
giyinmekte bü}ük zevk erbabına her vakit muLaİied olan fakat hiç bir za
man tamamiyle taklidine — anlaşılmaz bir sebeple—  muvaffakiyet hasıl 
olamayan zaı\'.l:ctleriydi.

Eğlenmekte bu aile efradının, hele bugün en ziyade tanınılan Firdevs 
Hanım’la kızlarının ne dereceye kadar ilerlediklerini herkes tamamiyle ta
yin edemezdi. ■ Onları İstanbul’un zevk hayatında tefevvuk mertebesine çı
karan hususi bir şöhret vardı ki sebepleri pek araştırılmaksızın herkesçe 
kabul olunmuştu. Bütün Göksu, Kâğıthane, Kalender, Bendler müdavim
leri onları tanırlar; Boğaziçi’nin mehtap âlemlerinde en ziyade onların san
dalı takip olunur; en ziyade onların yalısının önünde tevakkuf olunarak 
pencerelerin saklı şeyler ifşa etmesine intizar edilir; bir piyano sesine, per
delerin arkasından farkedilen bir iki zarif gölgeye dikkat olunur; Büyük- 
■dere çayırında onların arabası halkın nazarlarını arkasına takıp sürükler, 
nerede görülse onlar hemen farkedilir. "Melih Bey takımı” fısıltısı mesi
renin havasında uçar, herkeste bir tecessüs hareketi uyanır ve gûya bu fı
sıltının ihtizazlarından bir sırlarla dolu mânâ serpilir. Bu nedir? Hiç kimse 
sarih tafsilât ile bunu tayin edebilecek emarelere mâlik değildir. Birtakım 
rivayetler vardır ki başkalarının aleyhine hizmet edecek şeylere halkın ko
laylıkla itimadı neticesiyle tedkik olunmak zahmeti ihtiyar edilmeksizin 
revaç bulur, hattâ ihtimâl tedkik olunursa hakikati sabit olamayacağı ve 
o halde bunlara inanmak lezzetinden mahrum kalmak icap edeceği için bu 
rivayetlerin neşredildikleri suretle kabul olunması mukarrerdir.

Onlar bu rivayetlere ne kadar ehemmiyet vermezlerse rivayetler o ka
dar kuvvet almış bulunurdu. Bütün gezişleri, bakışları birer mânâya mah
mul olurdu; fakat onlar da bu rivayetlerden pek de memnun olmuyor değil 
gibiydiler, hattâ Firdevs Hanım’ın bir omuz silkintisiyle: “Oh! Halka ba
karsanız hiç bir şey yapmamak lâzım gelir; bence insan halk için değil, nef
si için yaşamalıdır!..” deyişi vardı ki bütün ailenin felsefesini icmal ederdi.

Fakat, ne denilirse denilsin, işte onlar yarım asırdan beri bütün mesi
relerin zerafet ruhu idiler. Bu, aile efradına miras olarak intikal etmiş bir
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hassa idi ki onları daima İstanbul’un en iyi giyinen kadınları mertebesinde 
tutmuştu. Hayatları tarzının tabiî icaplarıyla yavaş yavaş bütün aile efra
dında tevessü ve teessüs eden bir zarafet ihtiyacıyla giyinmek sanatının ruhun
daki sırları keşfetmişler, o bir hususi kaideye itba olunamayarak yalnız zevkin 
müşkülpesent miyarıyla tevzin olunabilen giyinmek sanatında bir icat hâ
rikası bulmuşlardı. En harim giyecek şeylerden yüzlerinin peçesine, eldi
venlerinin rengine, mendillerinin işlemesine varıncaya kadar öyle bir nefis 
ve müstesna zevk hükmederdi ki sadelikleriyle beraber en özenilmiş, en ih
timam görmüş ziynetleri bayağılığa indirirdi- Onlar görülünce bu güzellik 
farkedilmemek mümkün olmazdı, yalnız bu neticenin husul esbabı dikkat
ten kaçardı. îşte Pygmalyon’dan alınmış siyah işlemelerle açık kül rengi el
divenler, işte “Au lion d’or”dan çıkma keçi derisinden potinler, işte siyah 
satin de Lyondan herkesinkine' benzet çarşaflar. Fakat herkesinkine benze
yen bu ufak tefek şeylerde zarafetlerinin ruhundan tayeran eden bir nefaset; 
havası bu mânâsız şeyleri öyle bir mümtaziyet âgûşu içinde sarardı ki bun
ları adilikten çıkarır ve başka bir dünyanın müstesna metaı hükmüne getirir
di. Onlarda taklit edilemeyen şey giydikleri değil giyinişleriydi. Peçelerini 
bir iliştirişleri vardı ki onu herkesin peçesinden başka bir şey yapardı. Me
selâ onlardan birİ bir gün eldivenlerinden birini iliklemeği unutmuş olur
du: Eldivenin tersine devrilen kapağının arasından türlü türlü ince gümüş; 
tellerle, yahut altın zincirler arasında sırayla inci ve minimini yakut parça
ları sıralanmış zarif bileziklerle dolu beyaz bir bilek öyle lâtif bir ihmai 
ile açık kalırdı ki bir saniye görülebilen bu bilek artık unutulamazdı. Çar
şaflarının kıvrımları, omuzları, kalçalarını sıkarak dökülüşü onları gören
lere, tanıyanlara hemen kim olduklarını ifşa ederdi.

— Yazan tarafından sadeleştirilmiştir. —

SORULAR:

1. Okuduğunuz parçada "içe” e mi yoksa “dış” a mı önem verilmiştir? 
Bu “dış” a önem verişin, Firdevs Hanım ve kızlarının yaşayış tarzlarıyla ilgi
si var mıdır?

2. Firdevs Hanım’ın “zarafetle giyinmek sanatı” ile Hâlit Ziya’nın üs
lûbu arasında bir münasebet kurulabilir mi? Hangi güzel sanat tabiat ve eş
yanın dış görünüşüne önem verir?

3. Okuduğunuz parçaya göre Hâlit Ziya Uşaklıgil’in bağlı bulunduğu 
edebiyat akımını çıkarabilir misiniz?



C. CU M HU RİY ET D E V R Î TÜRK ROM ANI
r

II. Meşrutiyet devrinde yazı hayatına atılan, I. Dünya savaşı ve İstiklâl 
savaşı yıllarında dünya ve memleket meselelerini çok yakından tanımak su
retiyle olgunlaşan yazarlar en güzel eserlerini barış içinde geçen Cumhuriyet 
devrinde verirler. Cumhuriyet devrinde yapılan inkılâplar, onları geçmiş de
virle halihazır ve gelecek üzerinde düşündürür. Zamanı üç boyut içinde ele 
alış, bir zaman sanatı olan romana çok elverişli bir hava yaratır. Bu devrin 
büyük romancıları olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889- 1973) ile Ha
lide Edip Adıvar’ın (1882- 1964) eserlerinde Türk toplumunun geçirdiği 
değişiklikler önemli bir yer tutar. Yakup Kadri daha ziyade bir sosyal ten
kitçidir. Halide Edip Adıvar, yeni Türkiye’yi yaratacak yeni genç kız ve 
£rkek tipleri de ortaya koyar.

Fakat Cumhuriyet devri Türk romancıları değişen zaman kadar, içinde 
yaşanılan mekâna, bilhassa Anadolu’ya büyük önem verirler, İstiklâl savaşı 
ve Atatürk inkılâpları onların dikkatlerini, Anadolu’ya, memleket meselele- 
-cine, köylüye ve işçiye çevirir. Yakup Kadri’nin Yaban (1932) adlı roma
nında Anadolu köylüsü bütün çıplaklığı ile ele alınır. Yakup Kadri Ankara 
(1934) ve 'Panorama (2 cilt, 1953, 57) romanlarında Cumhuriyet devrinde 
yetişen insanları tasvir eder.

Çaltkuşu adlı ilk romanını 1922 yılında yayımlayan Reşat Nuri Gün- 
tokin bütün romanlarında Anadolu’yu ve Anadolu insanlarını sevgi dolu, 
sıcak bir alâka ile tasvir eder. Fakat o, yeninin de kuvvetli bir savunucusu
dur. Peyami Safa romanlarında daha ziyade kültür ve medeniyet buhranı 
içinde kıvranan bü}âik şehirli insanları tasvir eder. Abdülhak Şinasi Hisar, 
(1883- 1963) Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki 'Eniştemiz, A li Nizami Bey’in 
Alafrangalığı ve Şeyhliği adlı romanlarında geçmişe döner. Ahmet Hamdİ 
Tanpınar’ın (1901 -1962) romanlarında da geçmiş önemli bir yer tutar. Saba
hattin Ali (1906-1948), Kemal Tahir (1910- 1973), Orhan Kemal (1914- 
1970) ve Yaşar Kemal (1922 - )Türk köylü ve işçisini toplumcu gerçekçilik 
açısından tasvir eden romanlar vücuda getirirler. Cumhuriyet devrinde doğan 
daha genç romancıları a) Türkiye’nin aktüel meselelerini toplumcu gerçek
çilik açısından ele alanlar b) tarihe ve manevî değerlere önem verenler,
c) çağdaş insanı çağdaş psikoloji ve felsefe açısından tasvir edenler, olmak 
üzere başlıca üç gruba ayırmak mümkündür. Bunların eserleri üzerinde bu
gün kesin hükümler vermek güçtür. Zamanla onların içinden de değerli 
olanlar seçilecektir. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki. Cumhuriyet devrinde 
şiir ve hikâyfe nevinde olduğu kadar, roman türünde de pek çok eser mey
dana getirilmiştir. Bunlardan hangilerinin zamanı aştığını gelecek nesiller 
görebileceklerdir.



REŞAT NURt GÜNTEKİN (1889 -1956)

Bir askerî doktorun oğlu olan Reşat Nuri Güntekin İstanbul’da doğ
du. İlk .öğrenimini Çanakkale’de gördü. İzmir’de bir yabancı okula devam 
etti, İstanbul Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Öğretmenlik, müfettişlik ve okul 
müdürlüklerinde bulundu. Reşat Nuri Güntekin piyes, küçük hikâye, edebi
yat tenkidi ve seyahat izlenimleri ile beraber yirmiye yakm roman yazmış
tır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yazı hayatına atılan Reşat Nuri Günte
kin, 1922 yılında yayınladığı Çalıkuşu romanı ile büyük bir şöhret kazandı. 
Reşat Nuri, Ömer Seyfettin’den sonra günlük konuşma dilini en iyi, en sa
de, en tabiî şekilde kullanan yazarlardan biridir. Başarısında dili kullanışı 
ile beraber hayatı, insanları ve tabiatı sevişinin büyük rolü vardır. Roman
larında her tabakadan, her mizaç, karakter ve görüşteki şahıslara yer veren ve 
onların özelliklerini tasvir ve konuşma ile çok güzel belirten Reşat Nuri, 
fert ve toplum meselelerini incelerken, ahlâk, aşk ve merhamet duyguları 
üzerinde ısrarla durur.

ÇALIKUŞU (1922)

Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin’in ve Türk edebiyatının en güzel eser
lerinden birisidir. Yayımlandığı tarihten bugüne kadar her nesil tarafın
dan okunmuş ve sevilmiştir.

Bunda roman kahramanı Feride’nin cana yakın bir tip olmasının büyük 
rolü vardır. Hâtırât şeklinde yazılan roman Feride’nin mizacını, şahsiyetini 
ve hayata bakış tarzını aksettirir.

Okulda yaramazlığından dolayı kendisine Çalıkuşu adı verilen Feride, 
iyi kalbli ve neşeli bir genç kızdır. İstanbul’da bir Fransız lisesini bitirdik
ten sonra, teyzesinin oğlu ile nişanlanan Feride, evlenecekleri gün onun 
başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince, bunu haysiyetine yediremeye- 
rek ayrılır, öğretmen olarak Anadolu’ya gider, çeşitli köy, kasaba ve şehir
lerde dolaşır. Romanın, ilgi,çeken taraflarından birini, Feride’nin gözüyle 
görülen Anadolu ve Anadolu insanları teşkil eder.

Çalıkuşu’ndan

Zeyîdler, 20 Kasını^

Bu sabah hesap ettim. Ben, Zeyniler’e geleli, aşağı yukarı bir ay ol
muş. Bu bir ay, bana şimdi on yıldan daha uzun görünüyor. Şimdiye kadar def
terime bir şey yazmak istemedim. Daha açıkçası bundan korktum.
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ilk  günlerin titiz ümitsizliği içinde, kim bilir, ne münasebetsiz şeyler 
yumurthyacaktmı? Halbuki artık buraya alışmağa başladım. Sör Aleksi’nin 
hiç dilinden düşürmediği bir söz vardı: "Kızlarım, ümitsiz hastalıkların, mu
kadder felâketlerin son bir ilâcı vardır; Tahammül ve tevekkül. Elemlerde 
bir gizli şefkat var gibidir. Şikâyet etmiyenlere, kendilerini güler yüzle karşir 
layanlara karşı daha az ±alim olurlar.”

Çalıkuşu, bu sözleri daima gülümsiyerek dinlerdi. Halbuki şimdi onları 
doğru buluyor ve gülmeğe cesaret edemiyorum.

Zeyniler’deki bir ay içinde öyle saatlerim oluyordu ki, bunalıyordum: 
"Uğraşmak beyhude! Daha fazla dayanamıyacağım” diyordum. İşte o zaman 
Sör Aleksi’nin bu peygamberce sözleri imdadıma yetişiyordu. İçim kan ağ
larken gülmeğe, şarkı söylemeğe, ıslık çalmağa başlıyordum. O kadar ki, kal
bim, nihayet bu neşenin yalanına inanıyor, suya konan kuru çiçekler gibi 
titriye titriye canlanmağa başlıyordu.

Sonra etrafımda yaşıyan şeylerde teselli aramağa koyuldum. Elime ge
çirdiğim taze bir yaprağı yanağıma, dudaklarıma sürüyor, bahçede bulduğum 
cılız bir kedi yavrusunu göğsüme bastırıyor, nefeslerimle ısıtıyordvım. Daha 
olmazsa kendi kendime; "Feride, aptallığın lüzumu yok. Biraz gayret. Bili
yorum ki, yaşamak için artık güler yüzden, cesaretten başka sermayen kal
mamıştır” diyordum.

Bu neşenin uydurma, uçucu bir şey olduğu malûm. Varsın öyle olsun. 
Kapalı bir mahzende sızan bir ışık parçası, yıkık bir duvarın taşları ara
sında açmış cılız bir çiçek, her şeye rağmen bir varlık, bir tesellidir.

Bugün cuma, mektep yok. Birkaç günden beri yağan yağmurlar dur
du. Sonbahar, dışarıda son bir aynılık bayramı yapıyor. Uzaklardaki sıra 
dağlar, sazlıktaki sular da güneşe karşı gülümsüyor gibi... Hattâ, serviler, 
mezar taşları bile korkunç sertliklerini kaybetmiş gibi görünüyorlar. Kendi
mi derin derin yokluyorum, görüyorum ki, alışmağa, hattâ bu karanlık ve 
can sıkıcı memleketi biraz da benimsemeğe ve sevmeğe başlamışım!

SORULAR:

1. Feride’nin defterine bir şey yazmaktan çekinmesinin sebebi nedir?

2. Feride, köyün ve hayatm acı gerçeklerine nasıl karşı koyuyor?
3. însamn kendisini dış tesirlere ve karam sarhğa kaptırmaması elinde 

midir?
4. Okuduğunuz parçada dış âleme ait varlıklarla duyguları ifade eden 

kelimeleri birbirinden ayırmaya çalışınız ve bunlardan hangisinin ön planda 
geldiğini söyleyiniz.

5. Çalıkuşu romanını bütün olarak okuyunuz ve hoşunuza giden parça
la n  tesbit ediniz.



YAKUP KADRÎ KARAOSMANOĞLU (1889 -1974);

Batı Anadolu’da çiftlikleri olan köklü bir aileden gelen Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, ilk öğrenimini Manisa’da yaptıktan sonra, babası ile bera
ber Mısır’a gitmiş, orada bir Fransız okulunu bitirmiştir. 1909 yılında 
Fecr-i Ati gurubu içinde yazı hayatına başlayan Yakup Kadri, daha sonra 
Millî Edebiyat akımına katılmış, devrin gazetelerine makaleler yazmıştır, 
ilk romanı Kiralık Konak 1922 yılında çıkar. Bundan sonra Yakup Kadri 
her biri ayrı bir değer taşıyan şu romanları yazar: N ur Baba (1922), Hüküm  
<^ecesî (1927), Soâom ve Gomore (1928), Yaban {19^2), Ankara (1934), 
Bir Sürgün (1937), Panorama (2 cilt 1953, 1954), Hep O Şarkı (1956).

Yakup Kadri Karaosmanoğlu küçük hikâyeler de yazmıştır.

Yakup Kadri romanlarında Tanzimat’tan yakın zamana kadar Türk top- 
lumunun yaşadığı politik, sosyal ve kültürel konulara geniş yer verir. Onu 
-en çok ilgilendiren konulardan biri medeniyet değişmesi ve Türkiye’nin geri- 
kalmışlığıdır. Hayata bakış tarzı gerçekçi olan Yakup Kadri, devirleri ve 
tipleri büyük bir ustalıkla çizer. Dili sanatkârâne bir tarzda kullanır.

ANKARA (1934)

Aşağıda bİr parçasını okuyacağınız Ankara romanının konusunu, An- 
l<ara’nın Millî Mücadele’den itibaren yaşadığı safhalar teşkil eder. Roman bu 
safhalara göre üç bölüme ayrılır, (a) Millî Mücadele günleri, (b) Zafer 
sonrası, (c) Cumhuriyet’in ilânından yirmİ yıl sonraki Ankara.

Yazar, yeni Türkiye’nin oluşumunu, Ankara’da bulur. Birinci safhada 
Anlciia eski, zavallı ve çaresizdir. Fakat, düşmanla savaşan insanlar ilerisi 
için ümitlidirler. İçinde yaşanılan şartlar birbirinden çok farklı düşünen in
sanları bir araya getirir. İkinci devirde zafer kazanılmıştır ama, insanlar ne 
yapacaklarını, hayata nasıl şekil vereceklerini bilemezler. Yanlış anlaşılan 
bir batı taklitçiliği, insanları gülünç hale getirir. Fakat bu devirde, yarının 
Türkiye’sini yaratacak yeni nesiller ortaya çıkar. Bu üçüncü nesil, yeni Tür
kiye’nin dayanacağı temelleri bulur ve onu gerçekleştirir. Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin yirminci yılı onuncu yılından çok farklıdır.



Ankara romanını, Cumhuriyet’in onuncu yılında kaleme alan ve o devre 
kadar gelen yılları pek iyi bir gözle görmeyen yazar, kendi hayal ve özlemi
ne göre yirminci yılda gerçekleşen yeni bir Türkiye tasavvur eder. Bu yeni 
Türkiye çağdaş ilim, milliyetçilik ve devlet otoritesine dayanır. Romanın 
üçüncü bölümünde, işte 1933 yılında hayal edilen 1943 yılı Türkiye’si tas
vir edilmiştir.

Yazar, Cumhuriyet’ten sonra Türkiye’nin geçirdiği kültür ve medeni
yet değişmelerini romanının esas kahramanı Selma Hanım’ın gözüyle görür> 
Yazara göre Cumhuriyet’in yirminci yıldönümünde yeni Türkiye’nin kuru
cusu Atatürk sağdır. Atatürk ve arkadaşı İnönü’yü, halk, Ankara’da büyük 
bir heyecan içinde yüceltir.

Aşağıda okuyacağınız parçada, Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1943 An
kara’sını, Cumhuriyet’in yirminci yılında halkın yaşadığı heyecanı tasvir et
miştir.

Ankara’dan

Ankara, kızıldan pembeye, pembeden mora, mordan leylâkiye geçen bir 
aydınlık içinde cıvıl cıvıl kaynıyor. Bu seferki yıldönümünün gece şenlik
lerinde, birinci on yılda olduğu gibi parça parça elektrik tenviratı yapıl
madı. Şehre hâkim, yüksek noktalara her biri dev gibi yüzlerce projektör 
konuldu. Bunların hepsi birden, Ankara’yı ta Çankaya’dan Keçiören’e kadar 
tatlı bir batı aydınlığı içine almıştı ve tıpkı Ankara’nın akşam saatlerinde 
olduğu gibi bu berrak ve yekpare ışığın rengi dakikada bir değişiyordu.

Selma Hanım’la Neşet Sabit, işte böyle bir rüyalı renk ve ziya denizin
de yüzen halkın arasına katıldı. Gökyüzünden durmaksızın sesler yağıyor
du. Hertz dalgaları, şimdi, bir millî neşidenin âhengiyle kabarıp akarken, 
şimdi, bir heyecanlı hitabenin yankılarıyle uğulduyor; şimdi, coşkun bir 
şairin bağrından kopan bir musiki çağlayanıyle taşıp gidiyordu.

Gökyüzü, yalnız bu seslerle dolu değildi. îkide bir, havaî fişeklerin 
şimşekten kolları fezanın her hangibir noktasına uzanıyor; oraya, Türk in
kılâbının şiarlarından birini ateşten bir satır halinde çİzip bırakıyordu ve 
birkaç saniye sonra bu satır dağılıyor, kıvılcımdan kelimeleri teker teker 
halkın üstüne yağmağa başlarken ikinci bir şimşek daha çakıp başka bir 
noktaya, başka bir satır yazıyordu.

Caddelerdeki takların her biri, bir yüksek sanat eseri idi ve her birİ 
inkılâp savaşının bir menkıbesini anlatıyordu. Kimi bir kule, kimi bir köprü.
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kimi bir kale kapısı şeklinde yapılmış bir taklar dizisinin en başında Ergene- 
Jcon masalını temsil eden bir allegorik âbide duruyordu.

Halk, evvelâ bunun içinden geçiyor; sonra, sırasıyle millî tarihinin bü
tün mühim merhalelerini adım adım geçerek, nihayet, Gazisaray’ının mer- 
jtner eşiklerine varıyordu.

Şenlik, asıl bu noktada mehabetli bir halk coşkunluğu şeklini alıyor
du. Çünkü, muhtelif kafileler, burada birikiyor, toplanıyor, kabarıyor; Ho- 
jniros’un "bin bir sesli unsur” dediği bir poyrazlı deniz manzarasını gös
teriyordu.

Neşet Sabit’le Selma Hanım’ıh, Işıklar caddesinin hemen başında ka
tıldıkları kafile, olsa olsa bin kişiden ibaretti. Bu kafile, Hâkimiyet-i Millîye 
meydanına gelince, üç bine çıktı. Gazi bulvarının ortalarına doğru beş bin 
oldu. Çankaya’ya varınca, artık, bütün tepeyi bir engin orman gibi kapladı 
ve bir orman gibi, hep olduğu yerde sağdan sola, soldan sağa dalgalanmağa 
•başladı.' A

Hava, oldukça serin, hattâ eni konu ayaza çevirmiş olmakla beraber, 
"bütün bu binlerce insanın vücudundan çıkan bir acayip hararet her yana bir 
ilkbahar ılıklığı veriyor gibiydi. Bundan başka, bütün vücutlar birbirine o 
kadar yapışmış, bütün soluklar birbirine o kadar karışmıştı ki, her fert ruh- 
^a olduğu gibi bedence de bütün şahsî duygulardan sıyrılmış ve on bin kişi 
olmuştu.

Bu muazzam akının, bu muazzam çalkanışın içinde hiç kİmse artık 
1<endi hareket ve iradesine hâkim değildi. Selma Hanım’ın gözleri, görülme-' 
•yen şeyleri görüyorum sanan bir cezbelinin gözleri gibi hudutsuz bir bakış
la açılmış. Neşet Sabit’in kolunda bir somnambül yürüyüşüyle yürüyordu. 
Yandan, arkadan, önden muttasıl itilip kakıldığının; kâh, iki yabancı vücut 
arasında ezilircesine sıkışıp kaldığının; kâh öne, kâh arkaya doğru yürüdü
ğünün; kâh ayaklarının yerden kesilip uçar gibi olduğunun; kâh susup, kâh 
bağırdığının farkında bile değildi. O, denizde bir dalga, ormanda bir yap
rak ve dev yapılı bir erganunda bir ince teldi.

Her zerresi millî aşkla elektriklenmiş bu müstesna hava içinde, bu mâ- 
veraî aydınlıklar arasında ve bu altın suyuna batırılmış bir sonsuz tarih 
tomarını andıran cadde üstünde, Selma Hanım, büyük ırkının mehip rüya» 
sına dalmıştı.



SORULAR :

1. Okuduğunuz parçanın konusunu ve ona hâkim olan duygu ve ana 
fikri bir cümle ile özetleyiniz.

2. Bu konu, duygu ve ana fikrin paragraf paragraf nasıl geliştirildiğini 
ve her paragrafta nelerin ele alındığını belirtiniz,

3. Yazar yaşanılan zamandan daha eski çağlara gidiyor mu? Nasıl? 
Geçmiş zaman bugüne hangi unsurlarla aktarılıyor?

4. Yazıda mekân, eşya ve göze hitap eden unsurlar nelerdir?

5. Yazıda insanlar, onların davranışları ve ruh halleri nasıl tasvir edil
miştir?

6. Yazar fikirlerini anlatırken benzetmelere başvuruyor mu? Bu ben
zetmeler nelerdir, ne gibi duygu ve düşünceleri ifade etmektedir?

7. Yaşadığınız bir bayram gününü tasvir eden bir yazı yazınız.

8. Bulunduğunuz şehirde Millî Mücadele veya Türk tarihinin başka saf
halarıyla ilgili yer adlan var mı? Bunları tanıtan bir yazı yazınız.



PEYAMÎ SAFA (1899 -1961)

Servet-i Fünûn şairlerinden İsmail Safa’nın oğlu olan Peyami Safa, Si
vas’ta sürgün bulunan babasını iki yaşında iken kaybetmiş, çocukluk ve 
gençlik yıllarını hastalık ve geçim sıkıntısı ile geçirdiğinden muntazam 
bir tahsil yapamamış, bilgisini şahsî okumaları ile elde etmiş ve zenginleş- 
tirmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yazı hayatına atılan Peyami Safa 
gazetelere yazdığı fıkralarla kendisini tanıtmış, tercümeler yapmış, Servet 
Bedi takma adiyle polis ve cinayet romanları yazmıştır. Sürekli hastalığı do- 
-layısıyle tıp, psikoloji ve felsefeye merak saran Peyami Safa, romanlarında 
bu konulara büyük önem verir. Sosyal konular da onu yakından ilgilendirir. 
JBirçok romanında Türkiye’nin bilhassa Cumhuriyet devrinde geçirdiği sos
yal ve kültürel değişmelerin genç ruhlarda doğurduğu bunalımları ele alır, 
JFertlerin yaşantılarını duyu, çağrışım ve şuur akımına göre tasvir eden Pe
yami Safa, onları en ince ayrıntılarına kadar veren ince, karmaşık, orijinal 
hir üslûp kullanır.

FATİH - HARBÎYE (1931)

Fatih - Harbiye romanı, Cumhuriyet’in ilk neslinin, yaşıdığı medeniyet 
ve kültür buhranını anlatan bir eserdir. Romana adını veren Fatih ile Har
biye, İstanbul’un ayrı kültür, zihniyet ve yaşayış tarzlarını temsil eden iki 
semtidir, Fatih fakir, fakat halis Türk-İslâm  kültür ve gelenekleri içinde 
yaşayan insanların, Harbiye ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında yanlış anlaşılan 
bir inkılâpçılık ve batılılaşmanın köksüz hale getirdiği alafranga tabakanın 
-oturduğu yerlerdir. Bu iki semt arasında gidip gelen Fatih - Harbiye tramvayı, 
.romanda, sadece bir taşıt aracı olarak değil, birbirine zıt bu iki kültür ve 
•hayat tarzının sembolü olarak kullanılmıştır.

Romanın kahramanı Neriman, Fatihli bir ailenin doğu terbiyesiyle, 
semtin kapalı hayatı içinde büyümüştür. Aynı semtten Şinasi ile sevişir. İki- 

.si de, Q zamanki adıyla Darülelhan olan konservatuvarın Türk musikisi bö
lümüne devam ederler ve Neriman ud, Şinasi kemençe çalar. Fakat Neri
man Harbiye’de oturan akraba ve arkadaşlarının tesiriyle gitgide-Fatih’ten, 
^ailesinden, Şinasi’den uzaklaşır. Kendisini onlara bağlayan bağlardan nef-



ret eder, tam bir Harbiye kızı olmak ister. Halis doğuyu ve Türkiye’ye ait 
her şeyi küçült görür. Buna ilk adım olarak konservatuvarın alafranga bö-, 
lümüne geçmeği düşünür. Fakat ruhunun derinliklerine kök salmış olan 
Fatih’ten de tamamen kopamaz. Bu zıtlık, onda ruhî buhran yaratır. So
nunda bazı tesadüflerle Harbİye’nin nasıl boş, sathî, gülünç ve bedbaht edi
ci olduğunu anlayan Neriman, yine Fatih’e, ailesine ve Şinasi’ye döner.

Aşağıda okuyacağınız parçada bir arkadaşıyla Beyoğlu’na çıkan Neri
man’ın bir ıtriyat mağazası karşısındaki duygu ve düşünceleri tasvir edil
mektedir:

Fatih - Harbiye’den

Galatasaray’dan Tünel’e doğru yürüdüler. Neriman Beyoğlu’na çıktığf 
vakit, halis Türk mahallelerinde oturanların çoğu gibi, kendini büyük bir 
seyahat yapmış sanırdı. Gene Fatih, uzakta, çok uzakta kaldı. Tramvayla bir 
saat bile sürmeyen bu mesafe, Neriman’a Efgan yolu kadar uzun görünü
yordu ve Kabil’le Newyork arasındaki farkların çoğuna İstanbul’un iki 
semti arasında kolayca tesadüf edilir.

Bir İstanbul kızı olduğu için Neriman’ın bu farklar karşısındaki hay
reti azalmıştı; fakat bir zamandan beri kendisinde yeni bir hayatın iştiyakı 
ve yeni bir medeniyetin şuuru uyanmağa başladığı için bu farkların her bi
rine ayrı ayrı dikkat etmekten hoşlanıyordu.

Bir ıtriyat mağazasının camekânı önünde durdular. Burada her şey, tek 
başına konmuş zarif bİr küçük şişenin tatlı mavisi, kırmızı ipek bir püskül;, 
siyah kadifelerin arasında gizlenmiş bir ampulün yumuşak ziyası, bir gü
müşün parıltısı., gözleri ayrı ayrı çekiyor ve zaptediyordu; burada her şey, 
rahat ve mesut insanların kullanmayı âdet ettikleri eşyaydı; burası, aynt 
zamanda, bir insanın ne kadar mesut olabileceğini hissettiren imkânlara 
doğru açılmış pencereydi, Neriman burada her duruşunda, bu pencereden, 
onların saadetini imrenerek seyrediyordu.

Bir gün Şinasi ile bu ıtriyat mağazalarından birinin camekânı önünde- 
durmuşlardı. Neriman’daki arzuları sezen Şinasi demişti ki:

— Bu camekânlar kim bilir kaç Türk kızını baştan çıkardı ve çıka
racak!

Neriman buradan hemen her geçişinde bu sözü hatırlıyor ve gülüm
süyordu.
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Çantasındaki esans şişesini doldurmak vesilesiyle mağazaya girdiler. 
Bütün eşyanın iliklerine işlemiş hafif bir güzel koku. Neriman bu mağaza
ların sessizliğine de şaşıyordu. İçeride kalabalık olduğu halde müşteriler 
pek az konuşarak, adeta bir dilsiz gibi işaretle meram anlatarak istedikle
rini alıyorlardı. Yalnız, cam tezgâhların üstüne konup kaldırılan şişelerin 
ince çıtırdısı.

Satış memuru kız, esans şişesini doldururken Neriman bir şey hatır
ladı: Küçükken babası onu Ramazan’da Bayezıt sergisine götürürdü. Orada^ 
çadır gibi bir şeyin altında, Arap kılıklı bir adam, irili ufaklı bir çok yağlı,, 
kirli şişeler arasında, ayakta durur, kokular satardı. Bu çadıra uzaktan yak
laşırken bile sert bir nane, bahar, hacıyağı kokusu Neriman’ın midesini bu
landıracak derecede burnuna dolardı ve oradan çabuk geçmek isterdi.

Son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı ve bu iki koku ara
sındaki farkı düşündü.
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SORULAR;

1. Eşya karşısında insanların bakış tarzları değişir mi? Çarşıda veya 
sokakta gezerken herkes aynı şeylere mi dikkat eder, yoksa farklı şeyleri mi 
görür? Neriman’ın ıtriyat mağazası camekânına bu kadar dikkatle bakması
nın sebebi nedir? Parçada eşya ile beraber Neriman’ın ruh hali de hissolu- 
nuyor mu? Hangi kelimeler Neriman’ın ruh halini aksettiriyor?

2. Neriman, satıcı kıza bakarken çocukluğuna ait bir sahneyi b a t ı l ı 
yor. Bunun sebebi nedir? Yazar bu çağrışıma baş vurmakla nasıl bir gaye 
güdüyor? Halihazırda görülen ile geçmişe ait hâtıra arasında nasıl bir mü
nasebet vardır?

3. Yazıda görme (renk), işitme (ses) ve koku alma duyularıyla ilgili 
sıfat, isim ve fiilleri bulunuz.

4. Şinasi^ bu camekânlar hakkında ne düşünüyor? Neriman ile Şinasi’- 
nin bakış tarzları arasında ne gibi bir fark vardır?

5. Çarşıda gördüğünüz bir vitrindeki eşyaya dikkat ediniz ve onlan 
tasvir eden bir yazı yazımz.



ABDÜLHAK ŞİNASt HİSAR (1883 - 1%3)

FAHÎM BEY VE BİZ (1941)

Abdülhak Şinasi Hisar çocukluk ve gençlik yıllarını, II. Abdüihamit 
ve II. Meşrutiyet devrinde İstanbul’da, Boğaziçi ve Büyükada’da zengin ve 
kibar eski Osmanh ailelerinin yaşadığı konak ve yalılarda geçirmiş, Galata
saray Sultanisi’ni bitirdikten sonra Paris’te yüksek öğrenim görmüş, özel 
şirketlerde çalışmış. Dışişleri Bakanlığı müşavirliği görevinde' bulunmuştur. 
Mütareke devrinde birkaç şiir ve tenkit yayımlayan Hisar, asıl yazı faali
yetine II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. Roman tarzında üç eseri 
olan Abdülhak Şinasi Hisar’ın bütün yazıları çocukluk ve gençlik yılların
daki hatıralarına dayanır. Hisar bu hatıraları en küçük teferruatına kadar, 
bir nakış gibi işler. Abdülhak Şinasi Hisar romanlarında vak’aya değil, za
man, mekân, eşya, insan, kıyafet, duygu, düşünce, hayal ve rüyalara önem verir.

Fahim Bey ve Biz romanının kahramanı, yazarın yakından tanıdığı, 
kültürlü, kendi içine kapalı, hayatta başarı kazanamayan, hayalleriyle avu
nan İstanbullu bir kalem efendisidir. Fahim Bey’in kendisine has aca
yip davranışları ve düşünceleri vardır. Yazar onu doğrudan doğruya değil 
de, çevresindekilerin hatıra, rivayet ve izlenimlerine göre tasvir eder. Fahim 
Bey ve Biz romanının başlıca özelliği, yazarın diğer eserleri gibi anlatış 
tarzında ve üslûbundadır.

Fahim Bey ve Bîz’den

Fahim Bey mektepten çıkınca Bursa’ya gitmiş. Babası ona: "Benim 
^kıllı evlâdım! Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun bakalım.^” diye sorunca, 
sırf onun gönlünü almak için: “Ben sayenizde Hariciye’ye gireceğim, maaşa 
geçeceğim, kendime bir ev tutarak size hayır dua edeceğim. Paraca hiç bir 
yardımınıza ihtiyacım olmıyacak. Bundan sonra benim için artık hiç üzül
meyin!” diye bir cevap vermiş. Fakat o devirde birdenbire maaşa geçmek 
kolay mı.  ̂ Fahim Bey Babıâli’ye fahrî olarak gidip gelmeye başlamış, fakat, 
sırf babasını tatmin etmek için, İstanbul tarafında büyükçe bir konak kira
lamış. Bu konağın birçok odaları, kendisine büsbütün lüzumsuz olduğu için, 
perdesiz ve eşyasız, büsbütün boş dururmuş. Bu kocaman evin boş odala
rında o her sabah saatlerle keman nıeşkederek yamk bir takım havalar ça
larmış. ,

Fahim Bey’in hikâyesinin, burasına gelince, onun sanîci o boş odalar 
içinden, ve gençliğinin eşiğinden her sabah kemaniyle hayata, saadete, kim-



bilir hangi muvaffakiyetlere ve hangi vuslatlara doğru saldığı ısrarlı, uzun 
davetleri duyar gibi olmuştum. Genç kalbimin bütün kuvvetleriyle ben de 
onlara hak veriyor değil miydim? Bu davetler acaba hayattan ne cevap al
dılar? diye düşünüyordum. Fakat bana bu suali irada imkân bırakmadan 
babam hikâyesinin alt tarafını anlatıyordu:

Fahim Bey öğle yemeğini de evinde yedikten sonra çıkar, Hariciye’ye 
gidermiş. Oraya tâyin edilmiş memurlar o kadar çokmuş ki, bunların hepsİ 
de gelmiş olsalar, oturacak yer bile bulamazlarmış. Fakat bazıları yalnız öğ
leden evvelleri gelir, sonra bazı mekteplere giderler ve bazıları da hiç gel
mezlermiş !

Babam, ekser odaları boş kalan bu konakta ekseriya dalgın dalgın ke
man çalan bu dostunu görmeye gittikçe onun bir bekleyişten ibaret haya
tına şaşa kalırmış. "Hay Allah sana akıllar versin!” diye gülmekten katılır
mış ama içinden yine onu takdir etmekten de geri kalmazmış. Zira alaycı 
'arkadaşları onunla eğlenirler: "îlâhi Fahim Bey! İlâhilerle güvey giresin!” 
derlermiş, "Bu koca konağın boş odalarını yalnız keman sesleriyle mi dol
duracaksın?” ve daha ciddi arkadaşları ona: "A birader!” derlermiş, "Yap
yalnızsın! Bir küçük ev sanki senin neyine yetmez? Bu kocaman konaktan 
ne hayır beklersin?” Fakat o bütün bu sözlere karşı vakarlı bir ciddiyetle: 
"Aman, olmaz, birader! Bursa’dan gelen, giden bulunur! Siz bilmezsiniz, 
memlekette bizim mevkiimize pek ehemmiyet verirler. Benim burada nasıl 
yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler. İhtiyarlık vaktinde gönlü 
hoş olsun! Biraz borçlanırım ama, zarar yok, bir gün olur bütün bu borç
ları öderim!” dermiş. Fahim Bey’e bu bomboş odalar, gelecek günlere olan 
ümidini sığdırabilmek için, bu geniş sofalar, büyük emellerini ve hülyalarını 
korumak için, bu kocaman konak da, babasının, kendisine olan itimadını 
barındırabilmek için lüzumlu görünüyorlarmış.

SORULAR:

1. Okuduğunuz parçada yazar Fahim Bey’i doğrudan doğruya, kendi göz
lemlerine göre mi anlatıyor, yoksa başkalarından duyduklarına göre mi? Bu 
iki anlatış tarzı arasında ne fark vardır? Yazar neden bu anlatış tarzım ter
cih ediyor?
' 2. Bu parçaya göre Fahim Bey, hangi devrin adamıdır? Kullanılan keli

melerden, Fahim Bey’in yaşadığı devri çıkarabilir misiniz? Metinde, hangi ke
limeler geçmiş zamanla ilgilidir?

3. Yazar, bize, Fahim Bey’i hangi davranışlarıyla tasvir ediyor? Bu dav
ranış tarzına göre, Fahim Bey, akıllı ve gerçekçi bir adam mıdır, yoksa tuhaf 
ve gülünç müdür?

4, Abdülhak Şinasi Hisar’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayınız 
ve onu yazı ile tanıtınız.



AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 -1962)

Ahmet Hamdi Tanpmar, şiir, hikâye, roman, deneme ve edebiyat ta
rihi sahalarmda eserler vermiş çok yönlü bir yazardır. Tanpmar, daha zi
yade sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orjinal hayallerle yüklü şiir
ler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı şuur altına ve 
rüyalara geniş yer verir. Romanlarında bu unsurlarla beraber tarih ve sos
yal konuları da ele alır. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Erzurum şehir
lerini Türk sanatı, kültürü ve medeniyeti açısından ele alan Beş Şehir adU 
kitabı ^Türkçenin en güzel eserlerinden biridir. Tanpmar, X IX . Astr Türk 
Edebiyat Tarihi adlı kitabı ile makalelerinde de, Türk kültür ve edebiyatına 
dair yeni ve derin fikirler ilerİ sürer. Tanpmar, okuyucunun da düşünme
sini, kafa yormasını isteyen bir üslûp kullanır.

HUZUR (1949)

Huzur romanında Ahmet Hamdi Tanpmar (1901 - 1962), birçok ba
kımlardan kendisine benzeyen Mümtaz adında bir sanatçının hayatını, çev
resini, aşkını, dünya, tarih ve sanat hakkındaki duygu, düşünce, hayal ve 
çağrışımlarım anlatır. Mümtaz da Tanpmar gibi ince duygulara ve zengin 
hayallere sahip olduğu için, romanın üslûbu çok sanatkârânedir. Yüksek 
kültürlü roman kahramanları, içinde yaşadıkları şehre (İstanbul), tarih ve 
musikîye karşı büyük bir ilgi duyarlar. Tanpmar, Huzur’dz fertlerin ha
yatı ile toplum arasında sıkı münasebetler kurar. Romanda kendisinden bah
sedilen İhsan Bey, Mümtaz’in amcasının oğlu, Sabiha ile Ahmet onun ço
cukları, Macide ise karısıdır. Yazar, ‘İhsan Bey adası” tamlaması ile İh
san Bey’in çok önem verdiği aile hayatını, ev içini kasdeder. Aşağıda oku
yacağınız parçada, babaları İhsan Bey’in hastalığına üzülen iki çocuğun 
davranışları ve ruh halleri tasvir edilmiştir:

Huzur’dan

Zaten, İhsan Bey Adasında herkesin yaptığı hoş görünür, her fante
zi, her merak, kahkaha ile değilse bile, tebessümle karşılanırdı. Adanın sa
hibi bunu böyle isterdi; böyle olursa herkesin mesut olabileceğine inanırdı.



O, bu saadeti taş taş, seneler boyunca örmüştü. Fakat şimdi onu talih ikin
ci defa tecrübe ediyordu. Çünkü Ihsan’m hastalığı ağırdı. Mümtaz, ‘‘bugün: 
sekizinci gün” diye düşündü. Çift günlerin daha sakin geçeceğini ona söy
lemişlerdi.

Kötü uyumanın verdiği halsizliği silkerek aşağıya indi. Sabiha, onua 
terliklerini giymiş, sofada küskün küskün oturuyordu.

Bu gürültücü çocuğun böyle sessiz duruşuna Mümtaz hiç tahammül 
edemiyordu. Vâkıa, Ahmet de sakindi. Fakat yaratılıştan öyle idi. O, ken
disini kabahatli bulan adamdı. Bilhassa, doğuşunun hazin tesadüflerini öğ
rendiği günden beri — kimden, nasıl ? Bunu hiç biri bilmiyordu. Belki de 
komşulardan biri söylemişti; — daima köşesinde, daima evi yadırgar ol
muştu. O kadar ki, biraz fazla şımartılmak istense, hatırımı alıyorlar dü
şüncesine kapılıyor, gözlerine yaş birikiyordu. Bu, her yerde tesadüf edilen 
şeylerdendir. însanlar bazen doğuştan mahkûm olurlar, saz parçası kendi
liğinden kırılırdı. Sabiha öyle değildi. O, evin masalıydı. Durmadan konu
şur, gezer, masallar uydurur, şarkı söylerdi. İhsan Bey Adasını çok defa 
onun neşesi ve şamatası doldururdu.

Üç gecedir ki, o da doğru dürüst uyumamış, babasının odasında, çık
manın geniş sedirinde uyku taklidi yaparak onlarla beraber hastayı bekle
mişti.

Mümtaz, kızın solmuş yüzüne, içeriye kaçmış gözlerine, elinden geldi
ği kadar neşe ile baktı. Başı, üç günden beri olduğu gibi, kurdelâsızdı.

Üç gün evvel Mümtaz’a "Kırmızı kurdelâmı takmıyacağım. Babam iyi
leşince süslenirim!” demişti. Bunu her zamanki şuhluğiyle, etrafındakile- 
ri anladığını, onlarla dost olduğunu göstermek istediği zamanlardaki gü
lümsemesi ve kırıtmasıyle söylemişti. Fakat Mümtaz, kendisini biraz okşa
yınca ağlamaya başlamıştı. Sabiha’nın - iki türlü ağlaması vardır. Birisi ço
cuk ağlayışıdır; zorla ve ısrarla zalim olanların ağlaması. O zaman yüzü çir
kinleşir, sesi acaip perdeler bulur, durmadan tepinir, hülâsa, hodbinliği 
içinde her çocuk gibi küçük bir ifrit olur.

Bir de gerçek kederle, çocuk kafasının anlayabileceği kadar olsa da,, 
karşılaştığı zamanlardaki ağlaması vardır. Bu sessiz olur ve çok defa yarı- 
yolda kalırdı. Hiç olmazsa bir zaman için gözyaşlarını tutardı. Fakat yüzü 
değişir, dudakları titrer, dolan gözleri insandan kaçardı. Omuzları birin
cisi gibi katılâşmazdı; âdeta çökerdi. İhmal edildiğini, küçük düşürüldüğü
nü veya haksızlığa uğradığını sandığı, yahut da çocuk dünyasını, o herse- 
yin iyi ve dost olmasını istediği âlemi, sade mercan dallar; ve sedef çiçek
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lerİyle süslü, üstüste canlı âlemi etrafa kapattığı zamanların ağlayışıydı bu. 
Mümtaz, böyle zamanlarda yeğeninin kırmızı kadife kurdelâsımn bile fer
sizleştiğini zannederdi.

Bu kurdelâ, Sabiha’nın kendi kendisine bulduğu bir süstü... İki yaşını 
birkaç ay geçmişti. B’r gün yerde bulduğu viŞne renginde bir kurdelâyı an
nesine uzatmış, “saçlarıma tak, tak” demişti. Bu kurdelâ iki senedenberi 
süs olmaktan çıkmış, evin içinde, ona ait bir müessese haline gelmişti. Ona 
ait herşcyin bir kırmızı kurdelâsı vardı ki, Sabiha bunu bir hükümdarın, 
dostlarına, nL;an dağıtması gibi hediye ederdi. Kedi yavruları, bebekleri, be
ğendiği eşyası, — bilhassa yeni çocuk karyolası,— sevgisine mazhar herşey 
ve herkes bu nirana sahip olurdu. Hattâ hususî bir irade ile bu nişanın ge
ri alındığı bİle olurdu; fazla şımarıklığı yüzünden kendisini azarlayan, bu- 
mmla da kalmayıp, annesine şikâyet eden aşçı kadına, iş olup bittikten ve 
Sabiha epeyce ağladıktan sonra, kendisine hediye ettiği kurdelâyı lütfen 
çıkarmasını rica etmişti. Hakikat, şu ki, Sabiha’nın küçük çocuk hayatı bu 
cins hediyelere ve ceza vermelere hak veren bir hayattı. O, hiç olmazsa bu 
hastalığa kadar evin tek saltanatı idi. Ahmet bile kalblerdeki yerini almaya 
başlayan kardeşinin bu saltanatını tabiî bulurdu. Çünkü Sabiha bu evi 
kökünden sarsan bir felâketten sonra gelmişti. Macide onu doğurduğu za
man yarı deli sanılıyordu. Akla ve hayata dönüşü, Sabiha’nın doğuşu ile 
olmuştu. Vâkıa, Macide’nin hastalığı tamamiyle geçmemişti. Zaman zaman 
küçük nöbetler oluyor, evin içinde gene eskisi gibi masal söyleyerek, se
sine küçük bir kız tatlılığını sindirerek konuşuyor, yahut da büyük kızının,
o hiç bahsetmediği çocuğunun dönüşünü saatlerce pencerede veya oturduğu 
yerde bekliyordu.
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SORULAR:

1. Tanpınar’ın üslûbu mecazlar, benzetmeler ve orijinal sıfatlarla dolu
dur. Okuduğunuz parçada bunlan bulmaya ve ifade ettikleri duyguları açıkla-- 
maya çalışınız. i.

2. “O evin masalıydı” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Okuduğunuz parça
da Sabiha’nın özelliklerini belirtiniz.

3. Sabiha’nm iki ağlaması arasında ne fark vardır? Yazar bu farkı nasıl 
ortaya koyuyor?

4. Tanpınar, insanların davranışlarını belirtirken daha önce başlarından 
geçen olaylara önem veriyor mu?

5. Yazar, açıkça söylemese de çocukları seviyor ve onların ruhlarını an
lıyor mu? Başka yazarların eserlerinde çocuklarla ilgiü parçalar bularak, Tan- 
pınar’ın tasviriyle karşılaştırınız.



2. BÖLÜM

TÜRK ŞİİRİ





İSLÂMİYET’TEN ÖNCEKİ DEVİR

îslâmlyet’ten önceki Türk şiirinin yazılı örneklerine Kaşgarlı Mah
mut’un Divan ü lugat-it-Türk adlı Arapça-Türkçe sözlüğü ile Uygurca Bu
da ve Mani dinlerine ait kitaplarda rastlıyoruz. Lise I Edebiyat kitabında 
bunlardan bazı parçalar verilmişti.

Türkler, Müslüman olmadan önce kendilerine has bir dine sahiptiler. 
Yerleşik medeniyete geçince, eski yaşayış tarzlarına uyan bu dinlerini bı
raktılar. Yalnız Altay dağlarında yaşayan bazı Türk boyları yakın zamana 
kadar eski dinlerine bağlı kaldılar.

Altay dağlarında yaşayan Türklerin yaşayış tarzları, dinleri ve ede
biyatları, Rus âlimi Dr. Wilhelm Radloff (1837-1918) tarafından ince
lenmiş ve yayımlanmıştır. Radloff’un kitabını Dr. Ahmet Temir Türkçeye 
rçevirmiş ve bu çeviri Sibirya’dzn adı altında iki cilt olarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca basılmıştır (1956). Bu kitapta eski Türk dinine ait bilgiler, 
dualar ve şiirler de yer alır.

Eski Türk dininde kâinat üç kısma ayrılıyordu ;

1. On yedi kat olan gökler âlemi, 2. İnsanların yaşadıkları yeryüzü,
3. Yedi kat yer altı âlemi. Göklerin en üst katında, Tengere Kayra Kan 
oturuyor ve alt kattaki tanrılara hükmediyordu. Gök katlarında oturan tan
rılar iyi idiler, insanlara iyilik ediyorlardı. Yerin altındaki katlarda korkunç 
şeytanlar yaşıyordu.

“Şaman” veya "kam”, adı verilen din adamları, hususî merasimlerle, in
sanlar adına gök ve yer tanrılarına kurban. adıyorlardı. Samanların hususî 
•elbiseleri vardı. Dualarını davul çalarak yaparlardı.

Şaman duaları, İslâmiyet’ten sonra tekkelerde söylenen nefes ve ilâ- 
Lîler gibi, şiire yaklaşır. Zaten eski çağlarda ve eski dinî gelenekleri devam 
ettiren halk tabakalarında, edebiyat, dine sıkı sıkıya bağlıdır. Türkiye’de 
edebî bir eser olan Mevlit'e bir din kitabı kadar saygı gösterilir ve belli 
günlerde merasimle okunur.

Edebiyat Lise II  1977 — Birinci Basılış — F. 5



Altay şamanlan göklerde oturan tanrıya şöyle dua ederler:

Ey yükseklerde yaşayan 

Gökler bam, Kan Ahtyaz,

Yerden otlarj

Ağaçlardan yapraklar cıkarttm 

Butta etler,

Başta saçlar büyüttün!

Ey varlıkları yaratan.

Onlara sen gök oldun,

Ey altmış kudretli han 
Bahamı yükseklere aldınız,
Ey sen yüksek Ülgün Bay:
O annemi yükseklere aldı.
Tanrım sen hayvan ver.
Tanrım sen ekmek ver.
Eve bir başkan ver!
Varlıkları sen yarattın,
Onlara sen gök oldun!
Babam vasıtasıyle sana yalvarıyorum,
Ey baba, beni takdis et!
Ey baba bana yardım et!
Evde başıma,
Kırda hayvanlarıma!
Senin önünde eğiliyorum,
Varlıkları sen yarattın.
Varlıkların gök hükümdarı!

(Sibirya’dan, c. II, s. 11)

SORULAR:

1. Yukarıdaki şaman duasında Tanrı hangi bakımdan yüceltiliyor?

2. Ana, baba ve ev ile Tanrı arasında nasıl bir münasebet kuruluyor?
3. Bu dua-şiirde, duayı yapanın ne ile geçindiğine dair bir işaret var mı

dır?



ÎSLÂMÎ DEVİR TÜRK Ş ltîlt

A. KUTADGU BÎLÎG’DAN PARÇALAR

B .. AMMET YESEVÎ

C. ANADOLU TEFJIE ŞİÎRÎ 
YUNUS EEÎRE
HACI BAYRAM VELÎ 
KAYGUSUZ ABDAL

Ç. SAZ ŞAİRLERİNDEN ÖRNEKLER 
KARACAOĞLAN

D. DÎVAN EDEBİYATI

AHMET PAŞA
ALÎ ŞİR NEVAÎ
FUZULÎ
BAKÎ
N E F’Î
NAİLÎ
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NEDİM 
ŞEYH GALİP

A. KUTADGU BîLÎG’DEN PARÇALAR

Lise I Edebiyat kitabında, on birinci yüzyılda ilk Müslüman Türk 
devletini kuran Karahanlılar devrinin büyük yazarlarından Yusuf Has Hâ- 
cip’in 1069 yılında Balasagun’da yazdığı KvJaâgu Bilig adlı eserden bazı 
parçalar okumuştunuz. Türk kültür ve edebiyatında önemli yeri olan bu 
«serden bu yıl da bazı parçalar veriyoruz.

Kutcdgtı Bilig, esas itibariyle, Türk beylerine bir devletin nasıl idare 
■edilebileceği hakkında bilgi vermek maksadıyla yazılmıştır, Türkler îslâm-



lıktaıı önce binlerce yıl, Orta Asya ve Uzak Doğu’da geniş halk kütlelerini 
idare ettikleri gibi, İslâmiyet’ten sonra da yüzyıllarca süren büyük devletler 
kurmuşlardır. Acaba bunu nasıl başarmışlardır? Aşağıda okuyacağınız par
çalarda, Yusuf Has Hâcip bunun sırlarını bildiriyor.

Beylik ve Hükümdarlık

1. Ey hükümdar, bugün sen bir meşale gibi yanıyorsun, fakat bunun 
ışığı başkaları içindir; ey temiz kalbli insan.

2. Ey "ben beyim” diyen, gurur getirme; dünya ve saadet vefasızdır, 
ondan vazgeç.

3. Bugün herkesin iyi olmasını istersen, kendin iyi ol, ey memleketin 
büyüğü.

4. Memlekette bir kimse bir gece aç kalırsa, onu Tanrı sana soracaktır; 
gözünü aç.

5. Kendi menfaatini güden insan mı olur; insan olan halk menfaatini 
güder. Sen kendine yakışır şeyler yapmak istersen, yakışmayan şeylere yak
laşma, işte bu kadar.

6. Bir işle meşgul olurken, hiddetlenme, öfkene mâni ol; eğer gazaba 
gelirsen, dilsiz imiş gibi hareket et,

7. İhsanda bulunurken, acele et ve çabuk ver; cezalandırmak ve dayak 
atmak hususunda teenni ile hareket et.

8. Harekette aceleci ve sözde zevzek olma, sabırlı ol; sabırlı insana 
halîm derler.

9- Cömert ol, halka dağıt ve yedir; beyler hasis olursa, adları kötüye 
çıkar.

10. Memleketinde gözünü ve kulağını keskin tut; merhametini herkese 
ulaştır.

11. Halkın ve kendinin yarın huzura kavuşabilmeniz için bu memle
ket işlerinin günü gününe görülmesi lâzımdır.

12. Hangi memleketin beyi iyi ve doğru olursa, o memleketin halkı zen
ginleşir ve başına gün doğar.

13. Şehir ve kasaba içinde hırsızı ortadan kaldır, yolcu ve kervan em
niyet içinde sefer etsin.

( 14. Kötüyü ceza vererek, doğru yola getir; kötüye kötü muamele lâyık
tır, sen de öyle yap.
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15. İyinin serbest dolaşabilmesi için, kötünün ya zincirde veya zindanda 
olması lâzımdır, ey metin yürek.

16. Tebeanın senin üzerinde üç hakkı vardır; bu hakları öde ve onları 
zorluğa düşürme:

17. Bunlardan biri memleketinde gümüş temiz kalsın, onun ayarını ko
ru, ey bilgili insan.

18. İkincisi halkı âdil kanunlar ile idare et; birinin diğerine tahakküme 
kalkışmasına meydan verme, onları koru.

19. Üçüncüsü bütün yolları emin tut; yol kesici ve haydutların hepsini 
ortadan kaldır.

20. Tebea üzerinde senin üç hakkın vardır; bunu onlardan istemelisin, 
iyice dinle:

21. Biri halk senin emirlerine hürmet etmeli ve bu emir ne olursa ol
sun onu derhal yerine getirmelidir,

22. İkincisi hazine hakkını gözetmelidir ve bunu vaktinde ödemelidir
ler, ey eli açık insan.

23. Üçüncüsü senin dostuna dost ve düşmanına düşman olmalıdır.

24. Böylece sen onlara karşı vazifeni yapmış olursun, onlar da senin 
hakkını ödemiş olurlar.

25. Bak, bu iyi kanun ne kadar güzel bir şeydir; beylik kanun tîe avak- 
ta durur.

SORULAR:

1. Yukarıdaki parçaya göre bir hükümdar ne gibi meziyetlere sahip ol
malıdır?

2. Bu parçada her devir iğin geçerli olan fikirler var mıdır? '17, 18 ve 19. 
beyitlerin bugünkü karşıhklarını söyleyin.

3. Halkın devlete karşı vazifeleri nelerdir? “Hazine hakkını gözetmek” 
ne demektir?

4. En beğendiğiniz cümleleri seçerek, bunları açıklayan bir yazı yazınız,

5. "Gümüş temiz kalsm” ifadesini açıklayın. Bu fikir günümüzde de 
önemli inidir?

6. Bir ülkede işlerin “günü gününe görülebilmesi” neye bağlıdır? Vazi
fesine bağlı bir memur nasıl davranmalıdır?



(SERBEST)
TÜRK BEYLERÎ VE TONGA ALP - ER

1. Eğer dikkat edersen, görürsün ki dünya beyleri arasında en iyileri 
Türk beyleridir.

2. Bu Türk beyleri arasında adı meşhur ve ikbali ayan beyan olanı 
Tonga Alp-Er idi.

3. O yüksek bilgiye ve çok faziletlere sahip idi; bilgili, anlayışlı ve hal* 
kın seçkini idi.

4. Ne seçkin, ne yüksek, ne yiğit adam idi; zaten âlemde ferasetli in
san bu dünyaya hâkim olur.

5. îranlılar ona Efrasiyap derler; bu Efrasiyap akınlar salıp, ülkeler 
zaptetmiştir.

6. Dünyaya hâkim olmak ve onu idare etmek irin, pek çok fazilet, akıl 
ve bilgi lâzımdır.

7. Cesur ve yiğit er çok yerinde söylemiş; cesur insan sıkı düğümleri 
çözer.

8. Bu cihana hâkim olmak için bin türlü fazilet gerek; yaban eşeğini 
alt etmek için, arslan olmak gerek.

9. Dünyaya hâkim olana binlerce fazilet lâznndır; o bunlar ile eli günü 
idare eder ve sisleri dağıtır.

10, O bunlar ile kılıç çalar ve düşmanın boynunu keser; memleketi ve 
halkını kanun yolu ile nizam altında bulundurur.

SORULAR ;

1. Bu parçada hangi Türk beyi övülüyor? îranlılar ona ne ad veriyorlar?

2. Tonga Alp-Er veya Efrasiyap, “dünyaya hâkim olmak” istiyor. Bunun 
için ne yapıyor?

3. “Dünyaya hâkim olmak” için akınlar salmak, ülkeler zaptetmek ye
terli midir? Yusuf Has Hâcip, bunun yanında daha ne gibi faziletlerin bulun
ması gei'ektiğini_ söylüyor?

4. “Cesur insan sıkı düğümleri çözer” sözünden ne anlıyorsunuz?
5. “Yaban eşeğini a lt etmek için arslan olmak gerek” cümlesinde ne gi

bi edebî sanat vardır? Bu cümleyi açıklayın.



B. AHMET YESEVÎ (Ölümü 1166)

On ikinci yüzyılda Batı Türkistan’da doğan, Yesi şehrinde yaşadığı 
için "Yesevî” lâkabıyla anılan Ahmet Yesevî hakkında söylenilen olağan
üstü menkıbeler onun şöhretini asırlarca devam ettirmiş ve bütün Türklük 
âlemine yaymıştır. Ölümünden 230 yıl sonra onun mezarını ziyaret eden 
meşhur Türk hükümdarı Timur 1396 yılında bu mezar üzerine, bugüne ka
dar ayakta duran muhteşem bir türbe yaptırmıştır. Ahmet Yesevî’nin tür
besi, Konya’daki Mevlânâ’nın türbesi gibi büyük bir ziyaret yeridir.

Büyük şeyhlerin menkıbeleri, türbeleri ve tarİkatleri, onlara inanan ve 
saygı duyan insanları birleştirir. Mevlânâ gibi Ahmet Yesevî’nin de şiir
leri vardır. Yalnız Mevlânâ şiirlerini Farsça yazdığı halde, Ahmet Yesevî 
Türkçe söylemiştir.

Ahmet Yesevî’nin şöhret ve hatırasının devamında, Divan-t Hikmet 
adı altında toplanan şiirlerinin de büyük rolü vardır. Profesör Fuat Köp
rülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı kitabında Yunus Emre ile 
beraber Ahmet Yesevî’nin tarihî ve efsanevî hayatımı geniş olarak incele
miştir. Bir edebiyat tedkilci olarak büyük değer taşıyan bu kitap 1966 yılın
da ikinci defa basılmıştır.

Ahmet Yesevî şiirlerinde İslâm ahlâkına dair konuları işler. Şiirlerinin 
Türk edebiyat tarihi bakımından en büyük değeri hece vezniyle ve halk 
diliyle yazılmış olmasıdır. Fuat Köprülü’ye göre Ahmet Yesevî, Anadolu’da 
yetişen en büyük tekke şairi Yunus Emre’ye çok tesir etmiştir. Gerçekten 
de Ahmet Yesevî’nin şiirleri ile Yunus Emre’nin şiirlerini karşılaştırınca 
aralarında birçok benzerlikler buluruz. Bu bize Anadolu Türk kültürünün 
daha önceki Orta Asya Türk kültürüne bağlı olduğunu gösterir.

Ahmet Yesevî şiirlerini Orta Asya Türklerinin lehçesiyle yazmıştır. Biz 
Anadolu Türkçesine alıştığımız için onu biraz yadırgarız. Yunus Emre’nin 
şiirlerinin bize tabiî gelişi gibi Asya Türklerine de Ahmet Yesevî’nin şiir
leri tabiî gelir.

Aşağıda Divan-t Hikmet’ten bazı mısraların asıllarıyla çevirilerini oku
yacaksınız. ' .



1. Kayda körseng könglî stnuk merhem holgtl 

Andag mazlum yolda kalsa hemdem bolgtl 

(Nerde görsen gönlü kınk merhem ol 

Öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol)

2. Garip, fakir yetimlerni Resul sor d t 

Uşol tüni Miraç çtktp didar kördi 

(Garip, fakir yetimleri Peygamber sordu

(Bunun için) o gece Mirac’a akarak Tanrı’nm yüzünü gördü)

3. Ümmet holsang gariplerge tâbi bolgtl 

Âyet hadis her kim aytsa sâmi bolgtl 

(Müslüman isen gariplerin yanmda ol 

Ayet hadis her kim derse dinle)

4 . Âkil isen gariplerdin könglin avla 

Mustafa dik iini kizip yetim kavla 

(Akıllı isen gariplerin gönüllerini avla 

Peygamber gibi ülkeyi gezerek yetim ara)

SORULAR;

1. Ahmet Yesevî b u . mısralarında ne üzerinde duruyor?

2. Buna göre îslâm iyet’in sosyal yönünü belirtiniz.

3. Örnek bir insan olarak Hz. Muhammet’e hangi açıdan bakıhyor?
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C. ANADOLU TEIİKE ŞÎİRt

Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra, bütün Müslümanların ibadet 
için gittikleri camiin yanısıra, yine İslâmiyet'e dayalı iki önemli kültür mü« 
essesesi kurmuşlardır; medrese ve tekke. .

Ders verilen yer, öğretim ve öğrenim kurumu mânasına gelen medre- . ı 
sede Arapça ve İslâmiyet’le ilgili ilimler, ayrıca matematik, astronomi vs. de ^  
okutuluyordu. Medresede okuyanların çoğu kadı (hâkim) veya devlet me
muru oluyorlardı.

Tekke, bir öğretim yeri olmaktan ziyade bir eğitim veya manevî terbiye 
yeriydi. Tekkelerde müridleriyle beraber oturan şeyhler, oralarda tarikatle- 
rine mahsus âyinleri icra ederlerdi.

İslâm dininin büyük din ve fikir adamları tarafından yorumuna da
yanan tarikatler dinî edebiyatın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu 
tarikatlerden bazıları çeşitli İslâm ülkelerine yayılmıştı, Türkler Anadolu’da 
kendilerine has tarikatler de kurmuşlardı. Bunlardan Mevlevî ve Bektaşi 
tarikatleri, yüzyıllarca devam etmiş, yüzlerce şair, musikişinas, fikir ve sa
nat adamı yetiştiren birer kültür ocağı vazifesini görmüşlerdi. Bektaşi tari- 
kati halka daha yakındı.

Tekke şairleri eserlerini genellikle halk şairleri gibi hece vezniyle ve 
sade bir dille yazmışlardır. Bunlardan ilâhî ve nefes adını alan şiirler, tek
kelerde belli bir makamla okunurdu. Tekkelerde yapılan ayinlerde, (vecd) 
denilen yüksek dinî heyecana ulaşmak için raks, şiir ve musild bir arada uy
gulanıyordu.

Anadolu tarikatleri üzerinde, Endülüs’te doğan, bir hac esnasında 
Kâbe’de tanıştığı Türk hacılarıyla Anadolu’ya gelen Muhyiddin-i Arabî 
(1165-1240) nin çok büyük tesiri olmuştur.

"Şeyh Ekber” de denilen Muhyiddin-i Arabî, Tanrı ile kâinat ve insa
nı birleştiren, kâinat ve insanı Tanrı’nın görüntüleri telâkki eden bir din- 
felsefesi geliştirmişti. Onun “Tanrı insanda tecelli eder” fikri Anadolu ta
rikat şairleri tarafından güzel mısralarla ifade edilmiş ve Yunus Emre’nin; 
şiirlerinde görülen insan sevgisinin kaynağı olmuştur.

Türklerin Anadolu ve Rumeli topraklarına yerleşmesinde, sosyal mü
nasebetlerin yumuşak ve insanca olmasında büyük rolü olan tarikatler ve 
tekkeler, Osmanlı devrine aİt birçok müessese gibi zamanla bozulmuş, tari
he karışmış, Cumhuriyet devrinde resmen yasak edilmiştir.

Bugün bizim için tekke ve tekke edebiyatı, kültür tarihi ve vücuda ge> 
tirdiği güzel şiirler bakımından önemlidir.

Aşağıda Tekke şiirine ait bazı örnekler okuyacaksınız.



\  YUNUS EMEE (1240-1322)

i Anadolu Halk tasavvuf edebiyatının en büjâik şairlerinden biri olan 
Yunus Emre’nin hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Çeşitli yerlerde ona ait 
olduğu söylenen mezarlar gösterilirse de kuvvetli rivayet vesikalara göre 
Yunus Emre, Nasrettin Hoca’nın doğum yeri olan Eskişehir iline bağlı Siv
rihisar ilçesinin şimdi Yunus Emre adı verilen Sarıköy’ündendir. Türbesi de 
oradadır.

Selçuklu devletinin yıkılışı ile Osmanlı devletinin kuruluş yılları ara
sında yaşayan ve Moğolların Anadolu’da yaptıkları zulüm ve yıkıntıyı gö- 
jen  Yunus Emre, Tanrı, insanlık, sevgi ve iyilik duygularım anlatan güzel 
şiirler yazmıştır.

Bir şiirinde Konya’da Mevlânâ’nın sema meclislerinde bulunduğunu 
belirten Yunus Emre, onun Farsça ifade ettiği fikirleri halkın anlayacağı bir 
dille söylemiştir.

Halk arasında Yunus Emre’ye dair birçok efsaneler anlatılır. Bunlar 
şiirlerinde olduğu gibi onun üstün değer olarak tanıdığı doğruluk, sevgi, 
birlik ve bağlılık duygularını ifade eder.

Yunus Emre şiirlerinde yoğunluk, derinlik ve güzelliği birleştiren bir 
üslûba sahiptir.

1 Her kime kim dervişlik bağışlana 

Kalbi gide pak ola gümüşlene

2 Nefesinden müşk ile anber tüte 

Budağından il ü şâr yemişlene '

3 Yaprağı dertli için derman ola 

Gölgesinde çok kademler işlene

4 Âşıkın gözü yaşı hem göl ola 

Ayağından saz bitip kamışlana

5 Cümle şair dost bahçesi bülbülü 

; Yunus Emre arada dürradana



TÜRK ş i i r i  7S

AÇIKLAMA :
Yunus Emre, yukarıdaki şiirinde, X III-X IV . yüzyıl Türk toplumund® 

önemli bir yer tutan "derviş tipi”ni tasvir ediyor.
Derviş, bir tarikate ve tekkeye bağlı, şeyhinin dediklerine uyan, kends, 

benlik ve bencilliğini yok etmiş insan demektir.
Dervişliğin ilk şartı, kalbini kÖ^ duygu ve tutkulardan arındırmaktır.
Bu Serkeşin İjaşarabileceği bir iş değildir. Bundan dolayı Yunus Emre,,

Her kime kim dervişlik bağışlana

diyor. Dervişlik, T anrı’nın bağışıdır. İnsanların çoğu hayatlarını mal, mülk,, 
para ve mevki kazanmağa verirler. Bu dünyevî şeyler dervişleri tatmin etmez. 
Onlar daha yüce değerler peşinde koşarlar. Bundan dolayı bir insana der
vişlik bağışlanınca onun "kalb'i gider, pâk olur, gümüşlenir.” ~üerviş gö ı^  
lünü dünyeyî-arzulardan temizler, onun yerine Tanrı" aşkinî“ koyar.

Böylece şahsiyeti değişen derviş, ruhu temiz bir inşan haline gelir* Yu-  ̂
nus onu güzel kokulu, dalından herkesin yemiş kopardığı bir ağaca benze
tiyor. İkinci beyitte geçen "müşk ü anber” güzel koku, "budak” dal, “il üi 
şar"”” memleket ve şehir mânâsına gelir.

Derviş, 'Çaprağı dertlilere dennan olan bir ağaç”tır. Bundan dolayı onun^ 
gölgesine gelen giden çok olur.

Derviş duygulu insandır. İnsanların.„haline üzülür. Dördüncü beyitte* 
Yunus Emre dervişin duyarlılığını mübalâğalı sözlerle anlatıyor. Derviş o ka
dar ağlıyor ki, gözyaşı göl oluyor ve bu gölden sazlar biterek kamış haline* 
geliyor. Yunus şiirlerinde çok mübalâğa yapmaz. Bu beyitte hayali doğurant:. 
"kamışlana” kafiyesidir.

5. beyitte "dost” kelimesi Tanrı mânâsına gelir. Yunus’a göre bütüa. 
şairler "dost bahçesinin bülbülü”dürler. Hepsi de Tanrı’nın güzelliğini över
ler. "Dürrac” keklik kuşu demektir. Bütün şairleri bülbüle benzeten Yunus,, 
kendisini acaba neden kekliğe benzetmiştir?

Bülbülün özelliği güzel sesli oluşudur. Keklik ise eti yenilen bir hayvan
dır. Bazı şiirlerinde kendisini "miskin Yunus” dîye küçümseyen Yunus bu
rada keklik benzetmesiyle belki de nefsiyle alay ediyor.

SORULAR:

1. Yunus Emre’ye göre dendş nasıl bir insandır? Onda hangi özellikler- 
ve meziyetler vardır?

2. Kalbin “pâk” olması ve “gümüşlenmesi” nden ne anlıyorsunuz?
3. Yunus Emre şiirlerinde fikirlerini ifade ederken hangi tabiat unsur-~ 

larmı kullanıyor?



HACI BAYRAM VELÎ (1352 -1429)

Ankara’nın Zülfazıl (Solfasol) köyünden çıkan, Ankara, Bursa ve Ak
saray şehir medreselerinde ders okutan Hacı Bayram Veli (1352 - 1429), bü
yük bîr üne sahip olmuş, hattâ denildiğine göre, bu ünden ürken II. Murat’ın 
emriyle zincire vurularak Edirne sarayına götürülmüş, siyasî bir gayesi ol
madığı anlaşıldıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Ankara ovasında müritleriyle birlikte ekincilik yapmakla geçinen Hacı 
Bayram Veli, İstanbul fethinde manevî tesiriyle büyük rol oynayan Akşem- 
seddin’in şeyhidir.

Ölümünden sonra adına "Bayramiyye” diye bir tarikat kurulan Hacı 
Bayram Veli’nin özelliği, alçak gönüllülüğü, ekmeğini kendi alın teriyle ka
zanması, yüksek bir kültüre sahip olmakla beraber, içinden çıktığı köylü sı
nıfına, toprağa ve gerçeğe bağlılığıdır.

Ankara’da adına bir cami ve türbe yapılan Hacı Bayram Veli az, fakat 
orjinal şiirler yazmıştır. Aşağıda onun şiirlerinden birini okuyacaksınız.

Çalabtm bir şar yaratmış 

İk i cihan ateşinde 

Baktcak dîdar görünür 

Ol şartn kenaresinde

Nâgehan ol sara vardım 

Ol şan yapılır gördüm 

Ben dahi hile yapıldım 

Taş u toprak ar esinde

Ol şardan oklar atılır 

Gelir ciğere batütr
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Ârtfler sözü satılır 

Ol şann bazaresinde

Şakirtleri taş yonarlar 

Yonup üstada sunarlar 

Çalabın ismin anarlar

Ol taşın her pâresinde j .

Bu sözü ârifler anlar > ^

Câhiller bilmeyip tanlar \ i
Hacı Bayram kendi banlar

Ol sarın minaresinde

AÇIKLAMA :
Hacı Bayram Velî’nîn bu şiiri sekiz hecelidir. Eskiden bu tarz şiirlerin 

iki mısraı yanyana yazılır ve tek mısra gibi okunurdu. O zaman dış kafiyeler 
mısraın ortalarına gelirdi. Divan şiirinde bu şekle '*musammat gazel” deni
lir. Yunus Emre birçok şiirini bu tarzda yazmıştır. Sekiz heceli mısralar 
alt alta yazılınca, halk koşmalarını hatırlatan bir nazım şekli meydana gelir. 
Sekiz heceli mısralardan oluşan bu nazım şekline Halk edebiyatında "varsağı’̂  
denilir.

Halk ve Divan edebiyatına ait iki şeklin birleşmesi, iki kültür arasındaki 
kaynaşmaya delâlet eder. Yüksek kültüre sahip olan fakat halka hitap eden 
Tekke şairlerinde bu gibi şekil ve üslûp kaynaşmalarına rastgelinir.

Hacı Bayram Veli, halka hitap eden bir şairdir. O, çevresinde binlerce 
insanın toplandığı bir tarikat kurucusu, bir mistiktir. Onun halka kendi şiir 
geleneği içinde hitap etmesi tabiîdir.

Hacı Bayram Veli’nin şiirinde kullandığı kafiyeler ikinci dörtlükte tam, 
üçüncü dörtlükte yarımdır. Şair, son dörtlükte de tam kafiye kullanıyor. Tam 
veya yarım da olsa Hacı Bayram Veli, Halk şairleri gibi sırf kafiye yapmak 
için kafiye kullanmaz. Kafiyeleri, sadece ses bakımından değil, mânâ bakı
mından da birbirine uyar.

Hacı Bayram Veli’nin şiirinde hem şekil, hem de mânâ bütünlüğü var
dır. Bu şiirde şair, mânâsı kapr^lı bir "şar” (şehir)dan bahseder. Şiire baştan 
sona kadar "şar” sembolü hâkimdir.



KAYGUSUZ ABDAL (XV. yüzyıl)

Asıl adı Gaybî olan Kaygusüz Abdal’ın hayatı hakkında kesin bilgi yok
tur. Halk arasında Alâiye (Alanya) beyinin oğlu olduğu söylenir. Hakkında 
şöyle bir efsane vardır: Kaygusuz, derviş olmadan önce dağlarda avlanıyor- 
muş. Bir gün attığı okla bir geyik vurmuş. Geyik gitmiş, Abdal Musa’nın 
tekkesine sığınmış. Kaygusuz’u şeyhin karşısına götürmüşler. Şeyh, koltuğu
nun altından bir ok çıkarmış. Bu ok Kaygusuz’un attığı okmuş. Meğer Ab
dal Musa, Kaygusuz’u tuzağına düşürmek için geyik şekline girmiş ve ona 
avlanmış. Kaygusuz bu hadiseden sonra Abdal Musa’nın dervişi olmuş ve 
onun tekkesinde manevî terbiye görmüş.

Kaygusuz Abdal, halk tarzında bazılan alaycı, güzel şiirler söylemiştir. 
Onun sade dille, coşkun üsluplu, hayallerle dolu mensur eserleri de vardır. 
Aşağıda Kaygusuz Abdal’ın bir şiirini okuyacaksınız.

Bu âdem dedikleri 
El ayakla baş değil 
Âdem mânâya derler 
Sûret ile kaş değil

Gerçi et ve deridir 
Cümlenin serveridir 
Hakk’m  kudret strrtdtr 
Gayre bakmak hoş değil

Âdem mânâ-yı mutlak 
Âdemdedir nutk-t Hak 
Âdemden gafil olma 
Nefsi de serkeş değil

Âdemdedir külli hal 
Um ü hikmet güf't ü kal 
Âdem katında âlem 
Dâne-i haşhaş değil
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Âdem odur ey hoca 
Gtdast mânâ ola 
Maksud âdemden ahi 
Hayâl ile düş değil

Kendi özünü bilen 
Maksudun bulan kişi 
Hakk’t bilen doğrudur 
Yalancı kallaş değil

Bu Kaygustiz Abdal'a 
Âşık demen dünyada 
Nakş ü suret gözetir 
Maksudu nakkaş değil

SORULAR;

1. Kaygusuz Abdal bu şiirinde neden bahsediyor? Şiirde bir konu bü
tünlüğü var madır?

2. Kaygusuz Abdal’a göre, inşam insan yapan vücut mudur, ruh mudur?

3. însanm üstünlüğü neden ileri geliyor?

HaTck’ın hudret sırrıdır

Âdemdedir nutk-ı Hale 
sm sralannm  mânâsını açıklayınız.

4. Kaygusuz Abdal’a göre “âlem” mi yoksa “âdem” mi daha önemlidir? 
S u  fikri aranızda tartışınız.

5. Kaygusuz Abdal’a göre, insanın varoluştan maksadı nedir?

6. Son parçada şair “nakş”, “suret” ve “nakkaş” kelimeleriyle neyi kas- 
dediyor?

Edebiyat Lise n 1977 — Birinci Basılış — F. 6



Ç. SAZ ŞAİRLERİ

Saz şairleri veya onların vücuda getirdîlcleri "'Âşık edebiyatı"’, Türk kül
türünün en eski, en zengin ve en yaygın geleneğini teşkil eder. Saz şairlerine 
bu adın verilmesi, şiirlerini saz çalarak söylemelerindendir. Bu özellik onları- 
divan ve tekke şairlerinden ayırır. Fakat saz çalmak onların yegâne vasıf
larını teşkil etmez. Saz şairleri bu maharetlerini kalabalık bir halk kitlesi 
karşısında icra ettikleri için, sosyal bakımdan da, eserlerini tek başına veya 
dar bir çevre içinde vücuda getiren divan ve tekke şairlerinden ayrılırlar. 
Onlar halka en yakın şairler oldukları için dilleri sade, duygu, düşünce ve 
hayalleri, içinde yaşanılan gerçeklerle yakından ilgilidir.

Saz şairlerinin ataları, İslâmlaşmadan önce şiirlerini kopuz ile söyleyen 
ozanlardır. Ozanlar da şiirlerini halk karşısında saz çalarak söylerlerdi. Ath’ 
göçebe hayatı yaşanılan o çağlarda en önemli sosyal hadiseler bahar gelince 
sürülerle beraber yaylalara yapılan göçler ve savaşlardı. Kaşgarit Mahmut’un 
verdiği örneklerden anlıyoruz ki, ozanların eserlerinde ele aldıkları başlıca 
konular, tabiatın güzellikleri, avcılık ve savaşlardı. İslâmiyet ve yerleşik me
deniyete geçiş, Türklerin sosyal hayatını genel olarak değiştirmekle beraber, 
saz şairleri eski gezginciliklerini, tabiata bağlılıklarını, hattâ destan havasını* 
devam ettirdiler. Onlar şiirlerini yine çalgı çalarak söylüyor, dağ bayır dola
şıyorlardı. Fakat çevrelerindeki toplum ve yaşama şartlan değiştiği için, on
lar da ister istemez bunların tesiri altında kaldılar. Gezgincilik sırasında yol
ları, köylere, kasabalara, hattâ büyük şehirlere de uğruyordu. Buralarda hal
kın kalabalık bulunduğu yerlere, düğün evlerine, kahvehanelere, bozahane- 
lere, kışlalara, hattâ köşklere ve saraylara uğruyorlardı. Tabiî bu çevredeki 
dinleyicilerin hoşlarına gitmek için konularını ve dillerini değiştiriyorlardı. 
İslâmlaşmış köy ve şehir çevresinde en çok ilgi duyulan konular din ve aşk 
idi. Köy ve şehir hayatıyla yakın temasta bulunan saz şairleri de tekke ve di
van şairleri gibi din ve aşktan bahsetmeğe başladılar. Fakat çoğu okuma^ 
yazma bilmediği ve eski halk edebiyatı geleneğine bağlı kaldıkları için bu. 
konuları kendilerine göre işlediler. Bu da onların şiirlerine ayrı bir özellik 
ve güzellik veriyordu. Bu devirde onları tekke ve divan şairlerincien ayıran^ 
en büyük özellik şiirlerini yine çalgı ile halk karşısında söylemeleriydi. Saz,, 
onların yaşayışlarıyla beraber eserlerinin yapısına da tesir ediyordu. Şiirle
rini irticalî olarak söyleyen saz şairlerinin kafiyelerine ve cümle yapılarına:;



caoğlan’ın şiirlerindeki tabiîlik, sıcaklık, ahenk yoktur. Bu iki Karacaoğlan’ıa  
dışında aym adı taşıyan başka halk şairlerinin bulunması da mümkündür.. 
Ayrı kimselCl* olsalar da aynı geleneğin içinde doğan ve yaşayan bu şairleri 
ayırmak son derece güçtür. Türk kültürü bakımından önemli olan onlarım 
hepsinin Türk halkının temel değerleri olan aşk, yiğitlik ve tabiat sevgisini 
ifade etmeleridir.

Ala gözlüm benim ile gidersen 
Bahar aylan gelsin de gidelim 
Bahar aimtş tiktmtnt karım  
Yollar çamur kurusun da gidelim

Erisin dağların kart erisin 
İnsin seli düz ovayı hürüsün 
Türkmen ili yaylasına yürüsün 
A k kuzular melesin de gidelim

Medhedeler Karamanın ilini 
Köprüsü yok geçemedim selini 
Kervan yaylasını Perçem Beli’ni 
Lâle sünbül hürüsün de gidelim

Üç gün oldu bizim evler göçeli 
Beş gün oldu Ceyhan suyun geçeli 
Kırmızı önlüklü yüzü peçeli 
Hanım kızlar yürüsün de gidelim

Karacaoğlan der ki amma ne fayda 
Rağbet kalmadı hiç yoksula bayda 
Bu ayda olmazsa gelecek ayda 
On (i)k i ayın birisinde gidelim

84 EDEBİYAT LİSE n

SORULAR:

1. Karacaoğlan’ın bu şiirinde tabiat ve insan ile ilgili unsurları ve bun
lar arasındaki münasebeti belirtiniz.

2. Bu şiire göre Karacaoğlan nerelidir ve nasıl bir sosyal çevreye men
suptur?

3. Karacaoğlan’ın başka şiirlerinde tabiat ile ilgili unsurları araştırmaz: 
ve bunlarm sosyal çevre ile olan münasebetini inceleyiniz.
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özen göstermelerine imkân yoktu. Onlar yarım kafiye ile yetiniyorlar ve mıs
ralarını bu yarım kafiyeye dayandırıyorlardı. Fakat bu yarım kafiyeler onla
ra bir serbestlik de sağlıyordu. Fikirlerini dil kaideleri, mantık ve dinî aki
delerden çok sazlarına, yarım kafiyelerine ve halk şiirinin vezin ve şekline 
diyduran saz şairleri, basmakalıp ifadelerin yanında hiç beklenmedik, yeni, 
güzel deyişler de buluyorlardı.

Saz şairlerinin de kendilerine göre bir gelenekleri ve görenekleri var
dı. Öyle önüne gelen ve eline her saz alan saz şairi olamazdı. Bunun için 
uzun bir çıraklığa ihtiyaç vardı. Bu işe girişenler pehlivanlar gibi halk kar
şısında imtihan vermek mecburiyetindeydiler. Hattâ bu da yeterli değildi. 
Saz şairleri tıpkı tekkedeki dervişler gibi Allah’ın lutfuna mazhar olmalıydı
lar. İçlerinde kabiliyetli ve lâyık olanlara, rüyalarında bir pîr, bir dolu içirir 
-ve onlar ertesi gün değişmez bir insan olarak yenİ bir hayata başlarlar ve 
âşık adını alırlardı.

Anadolu halk edebiyatında bazı âşıklar etrafında çok güzel masal ve 
«efsaneler teşekkül etmiştir. En güzel şiirleri bu "bâdeli aşıklar” söylemişler- 
erdir.

Sazla şiir söyleme geleneği Türkiye’ye mahsus değildir. Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan gibi Türklerin yaşadığı ülkelerde de 
•çalgı ile şiir ve destan söyleyen halk şairleri vardır. Anadolu’da yetişen saz 
şairlerinden en ünlüleri şunlardır: Gevheri, Âşık Ömer, Karacaoğlan, Zihnî, 
Seyranı, Dadaloğlu, Dertli, Emrah v.s. Bir ucu Türk tarihinin en eski çağ
larına uzanan saz şiiri geleneği bugün de devam etmektedir. Cumhuriyet 
•devrinde en çok şöhret kazanan saz şairi Aşık Veysel’dir.

Saz şairleri ve eserleri hakkında Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün Saz Şairleri 
(Ankara 1962) kitabında geniş bilgi bulabilirsiniz.

KARAOĞLAN (XVn. yüzyıl)

Yapılan araştırmalar Türk halk edebiyatında Karacaoğlan adını taşıyan 
birkaç şair olduğunu göstermiştir. Bunlardan birisi, Rumeli’de doğmuş bir 
ordu şairidir. Şiirlerinde daha ziyade kumandanlardan ve savaşlardan bahse
der. İkincisi Anadolu’nun güneyinde doğmuş ve yaşamış bir aşiret şairidir. 
Güneyli Karacaoğlan’ın şiirlerine güneyin tabiat güzellikleri,v-aşiret hayatı, 
aşk ve yaşama sevinci hâkimdir. Şiirleri halk arasında en çok yayılan ve se
vilen şair bu Karacaoğlan’dır. Rumelili ordu şairi Karacaoğlan’ın şiirleri eski 
cönklerde kalmış, son yıllarda bulunmuştur. Onun şiirlerinde Güneyli Kara-
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XIII - XIX. yüzyıllar arasında Anadolu ve Rumeli’de Fars ve Arap ede
biyatları tesiri altında gelişen ve aydın tabakaya has olan edebiyata Divan 
■edebiyatı denilir.

Bu edebiyatın başlıca özelliklerini, günlük konuşma dilinden farklı Arap
ça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu bir dil kullanması, ortak Islâm me
deniyetine has dünya görüşünü aksettirmesi, Arap ve Fars edebiyatlarında 
mevcut vezin, şekil ve hayal dünyasına dayanması teşkil eder.

İslâmlaşmadan önceki devirlerde yazı dili haline gelen Türkçenin, İs
lâmiyet’ten sonra Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla dolmasının başlıca se
bebi, Kur’an’m  Arapça olması ve Türklerin îslâmiyeti kabul etmelerinden 
önce Arap ve Fars dillerinde yüksek bir kültür ve edebiyatın* teşekkül etmiş 
olmasıdır. îslâmiyeti kabul eden Türkler, bilhassa aydın tabaka, Arap ve 
Fars dillerinde yazılı olan bu edebiyatı örnek aldılar.

XIII, yüzyılda Mevlânâ’nın oğlu Sultan Velet’in, Ahmet Fakih’in eser
leriyle başlayan bu edebiyat. Önce dİnî ve tasavvufî mahiyetteydi. Beylikler 
ve bilhassa Osmanlılar devrinde saray ve şehir hayatı teşekkül etmeğe baş
ladıktan sonra aşk, şarap ve eğlenceyi aksettiren bir mahiyet almaya başla
dı. Bir çoğu şair olan Türk hükümdarları ve devlet adamları bu edebiyatı 
teşvik ettiler. Bu sayede, halk ve tekke edebiyatlarından farklı çok zengin bir 
edebiyat geleneği teşekkül etti. Bu edebiyatı vücuda getirenler de, okuyan
lar da Arapça ve Farsça bildikleri ve bu iki dilde yazılmış eserlerle beslen
dikleri için, halkın hiç anlamadığı bu edebiyatın yapma dilini yadırgamıyor
lar, hattâ ondan büyük bir zevk duyuyorlardı. Onlar bu edebiyat vasıtasıyla 
İslâm âleminin seviyesine ulaşan eserler vücuda getiriyorlardı.

r  Bu edebiyatı değerlendirirken, Türklerin XIII - XIX. yüzyıllarda he
men hemen bütün İslâm âlemini içine alan büyük devletler kurduklarını unut
mamak-lâzımdır. İslâmî devir Türk edebiyatı, o devrin politik, sosyal, eko
nomik ve kültürel hayatının bir aynasıydı.

Divan edebiyatı denilince, her şeyden önce akla, bu edebiyata mensup 
olanların vücuda getirdikleri Divan adı verilen eserler gelir. Divanlarda şiir
ler belli bir sıraya göre dizilirdi. Başta Tanrı’yı yücelten tevhidler ve müna-
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çatlar, arkasından peygamberi öven naatlar, sonra din ulularını medhedeo 
şiirler gelirdi. Onları padişahlarla devlet adamlarını öven kasideler, doğum, 
ölüm, zafer, bina yapımı ve onarımının tarihini belirten manzumeler (tarih 
düşürme) takip ederdi. Kafiyeleri Osmanlı alfabesine göre dizilen gazeller
de, şairler kendi aşklarını veya şahsî duygularını ifade ederlerdi. Gazeller
den sonra rübaî, kıt’a, murabba, muhammes, müseddes, tuyuğ, şarkı, terci-i. 
bend ve terkib-i bend gibi şekillerine göre değişik adlar verilen şiirler sıra
lanırdı.

Divan şairleri, şiirlerini, bir iki istisna dışında hep aruz vezniyle söyle
mişlerdir. Konular çok sınırlıydı. Şairler güçlerini yeni konuları ele almak 
veya ortak konuları değişik bir şekilde ifade etmekten ziyade, ortak konulara 
ortak şekil, dil ve hayal sistemine göre daha mükemmel bİr tarzda ifade etr- 
meğe harcıyorlardı. Divan şiiri, satranç gibi ortak kurallara dayalı bir oyun- 
du.

Fakat Divan edebiyatı denilince sadece divanlar anlaşılmaz. îslâmî devir 
Türk şairleri, konularını Arap ve Fars edebiyatlarından alan manzum hikâ^ 
yeler (mesneviler) de yazıyorlardı. Bunlardan bazıları aşk, bazıları din, ba
zıları savaşla ilgiliydiler. *'Gazavat-nâme” adını alan mesneviler ile düğün
leri tasvir eden Sûr-nâme’ler daha çok gerçek hayata yakındılar. Bunların, 
yanı sıra zengin bir nesir edebiyatı da vardır. Eski Osmanlı tarihleri, sefa^ 
retnâmeler, seyahat kitapları, şuara tezkireleri, şehirlerin, din ve devlet adam
larının hayatlarını anlatan kitaplar, tasavvuf ve tarikatlerle ilgili eserler yar- 
şanılan hayatı divanlardan daha çok aksettirirler.

Bugün için dil bakımından anlaşılması güç olmakla beraber, XIII -  
XIX. yüzyıllar boyunca Türk şair ve yazarlarının vücuda getirmiş olduklara 
bu edebiyat dİnî, tarihî ve millî kültürümüzün en büyük kısmını teşkil edeı._
O devirlerin ruhu, zihniyeti, dünya görüşü, hayat ve zevki bu eserlerde sak
lıdır.

Divan edebiyatında, tanıyanların eserlerine değer verdikleri pek çok şair; 
yetişmiştir. Bunlardan XIV. yüzyılda Gülşehrî, Âşık Paşa, Nesimî; XV. yüz
yılda Şeyhî, Ahmedî, Süleyman Çelebi, Sultan Cem; XVI. yüzyılda Zatî, Nev’î^ 
Hayalî, Taşlıcalı Yahya, Bâkı, Fuzulî; XVII. yüzyılda Şeyhülislâm Yahya,. 
Bahayî, Nâilî-i Kadîm, Nâbî, N efî, Hâletî; XVIII. yüzyılda Nedim, Şeyb 
Galip; XIX. yüzyılın ilk yarısında Enderunlu Vasıf ve İzzet Molla, adları ery 
çok tanınan şahsiyetlerdir.



AHMET PAŞA ( ? -1497)

O n beşinci yüzyılın büyük şairlerinden biri olan Ahmet Paşa BursalIdır. 
Skincİ Murat devri devlet adamlarından birinin oğludur, iyi bir tahsil gör
dükten sonra, Bursa’da Muradiye medresesinde müderris olmuş, daha sonra 
•Edirne’ye kadı tayin edilmiştir.

Bilgisi, zekâsı, şiir kabiliyeti ve nükteli sohbetiyle çevresinde ün yapan 
wAhmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet tarafından saraya alınmış, kendisine vezir
lik rütbesi verilmiş ve hükümdarın musahibi olmuştur. Kendisi de bir şair 
olan Fatih, İstanbul fethinde bile Ahmet Paşa’yı yanından ayırmamıştır.

Fakat bir gün Fatih, yakışıksız bir davranışından dolayı Ahmet Paşa’ya 
Ivizmış ve onu hapsettirmiştir. Ahmet Paşa, hapiste yazdığı “kerem” redifli 
kasidesi sayesinde hapisten kurtulmuş ve Bursa’da bir memuriyete tayin edil
miştir. İkinci Bayezit devrinde tekrar yıldızı parlayan ve Bursa sancak beyi 
-olan Ahmet Paşa birçok savaşa da katılmış, 1497 yılında ölmüş, Muradiye ca
mii yakınında kendi yaptırdığı medrese civarında, sonradan harap olan bir 
lürbeye gömülmüştür.

Sanata ve zevke düşkün olan Ahmet Paşa şiirlerinde dünyevî aşkı konu 
.alır ve ince hayallerle ifade eder. O, devrinin şâirlerini Fatih’e tanıtmak, sa- 
jraya aldırmak ve onlara maaş bağlatmak suretiyle bir şairler çevresi vücuda 
getirmiştir. Kendisi de Bursa sancak beyi iken konağında şairleri toplar, on
larla sohbet ederdi.

Devrinde "sultanü’ş-şuerâ” (şairler sultanı) diye anılan ve şöhreti Çağa
tay ve Azerbaycan Türkleri arasına kadar yayılan Ahmet Paşa’nın şiirlerine 
pek çok "nazire” söylenmiştir. Şairlerin hayat hikâyelerini yazan "tezkireci” 
Râzi, bü)^k İran şairi Câmi’in Ahmet Paşa’nın bir gazelini okurken coşarak 
•raksettiğini kaydeder.

Ahmet Paşa’nın şiirlerindeki başarısının sırrı, şiirin iki temel unsuru olan 
ahenk ile hajali ustaca birleştirmesidir. Aşağıdaki şiirini incelerken bunu gö- 
x2eceğİ2.



Gazel
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y 1 Sernâme-i muhabbeti cânâne yazmtşem 
Hasret risalesin varak-i câne y^zmışem

2 Nâlislerini derd ile bîçâre bülbülün 
Bâd-t sabâ eliyle gülistâne yazmtşem

3 Zülfün hikâyetini gönülde misâl' edip 
Gam ktssasım levh-i perîşâne yazmışem

4 Resm etmiş em gözümde hayâlini gûyyâ 
Nakş-t nigârt sâgar-t mercâne yazmtşem

5 Tâh-ı ruhunla sûzunu yazarken Ahmet’in 
Şevkinden odlara tutuşup yâne yazmışem

Vezni : Mef û lü /  fâ i lâ tü / me fâ î lü /  fâ i 1ün

AÇIKLAMA :

I. Bu şiirde dikkati ilk çeken özellik zengin âhengidir. Şair bunu baş
lıca üç vasıtayla temin ediyor. Bunlardan biri vezindir.

M efûlü/ fâilâtü /m efâîlü/fâilün/

Bu kalıbın cüzlerinin değişik olması ahengi yeknesaklıktan kurtarmakta
dır.

Şiir boyunca (yazmışem) redifinin tekrarlanması kadar kafiyelerin de
ğişmesi de kuvvetli bir ahenk vücuda getirmektedir.

Şiirde kullanılan kelimelerin ses dokusunda da gizli bir âhenk vardır.

II. Şiirin bütününe sadece âhenk değil, mânâ bakımından da "yazmışem”’ 
redifi hâkimdir. Bu redif, şiire bir ses ve mânâ bütünlüğü vermektedir. Dik
kati çeken nokta "yazmışem” kelimesinin her beyitte ayrı bir hayal çerçevesi, 
içinde kullanılmasıdır.

III. Şiire baştan sonuna kadar aşk duygusu hâkimdir. Fakat bu duygu, 
haj^tı kâğıt, kalem, resim arasında geçen bir Divan şairinin aşk duygusudur.^ 
Şiirde bir hayal örgüsü meydana getiren, "sernâme, risâle, varak, hikâye, kıs
sa, levh, resim, nakş” kelimeleri. Divan şairinin günlük yazı hayatından alın
mıştır.
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IV. Şiirin güzellik ve özelliğini kelimeler arasında kurulan bağlantılar 
teşkil eder. Bunları yakından inceleyelim.

1. . Şair sevgilisine bir mektup yazıyor ve bunun başına "sernâme” (baş
lık) olarak "cânâne” kelimesini koyuyor. Eskiden her yazıya, "Bismillâh” ke
limesiyle başlanırdı. Ahmet Paşa, onun yerine "cânâne” kelimesini kullanı
yor. Böylece o aşka ve sevgilisine en üstün değeri vermiş olduğunu gösteri
yor.

Bu bir "hasret risalesi” (özleyiş mektubu) dir. Fakat bu mektubun "va
rak” lan  (kâğıt yaprakları) candır. Burada "vârak-ı cân” (can kâğıdı) tam
lamasında bir edebî sanat vardır. Manevî olan can, maddî bir varlık olan kâ
ğıda benzetilmiştir.

2. İkinci beyitte şair, Divan edebiyatında âşık ve sevgili sembolü olart 
bülbül ile gülden söz ediyor ve "yâzmışem” kelimesini değişik hh  mânâda 
kullanıyor, "Biçâre bülbül” de, şair gibi sevgilisine, güle hasrettir. Bundan 
dolayı "nâliş” eder, inler. Fakat sesini güle duyuramaz. Bundan dolayı şairV 
bülbülün nâlişini, sabâ rüzgârının eliyle gülistana yayar. Eski Türkçede "yaz
mak” kelimesi "yaymak” mânâsına da gelir. Osmanlıcada "sabâ” kelimesi
nin iki mânâsı vardır : a) gün doğusundan esen hafif ve lâtif rüzgâr, b) klâ
sik Türk mûsilâsinde acı, ayrılık ve hasret duygusu uyandıran bir makam. 
Ahmet Paşa "sabâ” kelimesini bu iki mânâda kullanmıştır. Divan şiirinde 
"bâd-ı sabâ”, âşık ile sevgili arasında bir habercidir. Burada bir mûsikî ma
kamı olan "sabâ” ile, bülbülün feryadı arasında da gizli bir münasebet kurul
muştur, Ses de rüzgâr gibi uzaklara gider.

Divan edebiyatında "âh” ve "feryat” ile "ateş” ve "alev” birbiriyle il
gilidir. Ahmet Paşa, güllerin ateş kırmızısı renginin bülbülün yakıcı sesin
den meydana geldiğini de telmih etmiştir. Hâdiseleri böyle gerçek olmayan^ 
güzel sebeplerle açıklamaya "hüsn-i talil” denilir. Eskİ Türk edebiyatında, bu 
sevilen bir sanattır.

3. Üçüncü beyitte, sevgilinin zülfüyle "gam kıssası” (ıztırap hikâyesi) 
arasında bir münasebet kuruluyor. Sevgilinin zülfünün siyahlığı gam ile alâ
kalıdır. "Zülf” uzun ve karışık (perişan) olduğu gibi şairin aşk hikâyesi (kıs
sası) de uzun ve karışıktır, "Levh”, üzerine yazı yazılan veya resim yapılan- 
kâğıt demektir. Sadece zülf ve kıssa değil, şairin ?ışk macerasını yazdığı levha
da perişandır. "Misâl” kelimesi masal mânâsına da gelir. Beytin basit mânâ
sı şudur: Senin saçının hikâyesini gönlümde örnek tutarak (masal haline ge
tirerek) gam kıssasını perişan kâğıtlara yazdım.

4. Dördüncü beyitte resim, hayal, nakış ve sâgar-ı mercan (mercan ka
deh) arasında münasebet vardır. Hasret kaldığı sevgilisinin hayalini, ağla
maktan kan çanağına dönen gözlerinde canlandıran şair, bu durumu mercanı



kadeh üzerine “nakş-ı nigâr” a (sevgilinin resmini nakşetmeğe) benzetiyor. 
Burada ağlamaktan kan çanağına dönen göz ile kırmızı mercan kadeh ara
sında gizli bir benzetme vardır. Eskiden, mercan kadehler üzerinde nakışlar 
-(resimler) bulunurdu. Şair sevgilisinin hayalini bu nakışlara benzetiyor.

5. Beşinci beyitte ruh (yanak), şevk (aşk, parıltı), od (ateş), yanmak 
arasında münasebet vardır. Şair sevgilisinin kırmızı yanağından duyduğu sûz 
(ateş) ve şevk (şavk, ışık) ile hislerini kârıda geçirirken, az kalsın yana-ya- 

; zıyoî. “Yazmak” kelimesi fiillerin sonunda kullandır, (düşe-yazmak) örneğin- 
,de olduğu gibi (az kalsın) mâriâsın£ gelir.

Bu şiirde görülen ifade tarzı, yalnız Ahmst Paşa’ya değil, bütün Divan 
-şairlerine hastır. Onlar kelimelerin çeşitli mânâları arasında gizli münasebet
ler kurarlar. Buna “mazmun” denilir. Bu mazmunlardan çoğu ortaktır. Fakat 

^Divan şairleri kelimeler arasında gizli münasebetler kurmağa alıştıkları için 
kendilerine has orjinal mazmunlar da icat ederler. Ahmet Paşa’nın gazelin
deki kelime oyunları Türkçe bir kelime olan (yazmak) kelimesinin değişik 

•‘mânâlarına dayandığına göre, burada îran şairlerinin taklidi değil, Türkçe- 
nin yeni bir şekilde işleniş ve kullanılışı söz konusudur. Cumhuriyet devri 
şairlerinden Behçet Necatigil Divan şairlerinin ifade ediş tarzlarından fayda
lanmıştır.

Ahmet Paşa, incelemiş olduğumuz gazelinde aşk ve hasret duygusunu 
anlatmıştır. Fakat o, bu duygusunu, halk şiirinde olduğu gibi düz ve sade

- olarak değil, kelimelerin sesleri, hayalleri, gîzli mânâlarıyla oynayarak ifade 
etmiştir. Divan şiiri Halk şiirine nazaran daha çok “işlenmiş” tir. Her devir
de ve her yerde aydınların vücuda getirdikleri eserlerin daha karmaşık ve iş- 

: lenmiş olduğu görülür. Bugünkü aydın Türk şairlerinin eserlerinde de mânâ
sı kapalı ifadeler vardır. Onları anlamak Divan şiirine nazaran daha da güç
tür. Zira Divan şâirleri devirlerinin ortak kültürüne dayandıkları halde, bu- 

 ̂günün şairleri şahsî çağrışımlarına önem verirler.

SORULAR:

1. Ahmet Paşa hangi devirde yaşamıştır? Sarayla ilgisi olmuş mudur?
2. Ahmet Paşa’mn gazeliyle kültürü arasında bir münasebet var mı- 

. dır? Bu münasebeti gösteren kelimeleri söyleyiniz.
3. Eski kitaplarda resim (nakış) var mıydı?

“Sernâme-i muhabbet”, “varak-ı can”, "levh-i perişan”, “nakş-ı ni
gâr’' tamlamaları Farsçadır, bunları Türkçeye çeviriniz.

5. O devir Türk şairlerinin Farsça tam lam alar kullanmalarını nasıl izah 
ediyorsunuz? Bunun o devir kültür ve medeniyetiyle ilgisi var mıdır?

6. Kapalı ifadeler kullanma bakımından Divan şairleri ile bugünün şair
le r i  arasında nasıl bir fark vardır?
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ALÎ ŞÎK NEVÂÎ (1441 -1501)

Timurlular devrinde Orta Asya’da gelişen Türk - Çağatay edebiyatınıra 
en büyük şahsiyetidir. Herat’ta doğmuştur. Ünlü Türk hükümdarı Hüseyi® 
Baykara’nın sütkardeşi ve okul arkadaşı idi. Bu dostluk ömür boyu sürdü.. 
Ali Şîr Ncvâî, devlet işlerinde de Hüseyin Baykara’ya yardım etmiş, savaşta 
ve barışta daima yanında bulunmuştur. Servetini din, hayır ve güzel eserler 
için harcayan Ali Şîr Nevâî, Çağatay Türkçesiyle pek çok eser yazmıştır. Fu
zulî’ninki gibi onun şiirleri de bütün Türk dünyasında tanınmış ve sevilmiş
tir. Türkçenin Farsçadan daha zengin ve ince bir dil olduğuna inanan Ne
vâî, bu düşüncesini MuhakemetiVl-lugateyn adlı eserinde ortaya koymuş- 
tur. Ali Şîr Nevâî, divanının dışında manzum hikâyeler de yazmıştır.

Gazel

1 Yardın ayru köngil mülkî durur sultam yok 
Mülk kim sultam yok cismî durur kim câm yok

2 Cismâin cânstz ne hâsıl ey Müselmanlar kim ol 
Bir kara tofrag dikdür kim gül ü reyhanı yok

\

3 Bir kara tofrag kim yokdur gül ü reyhan anga .
Ol karangu kice dikdür kim meh-i tâbâm yok

4 Ol karangîi kice kim yokdur meh-i tâbân anga 
'Zulmetîdür kim anıng bir çeşme-i hayvanı yok

5 Xuhnetî kim çeşme-i hayvanı anmg bolmagay 
Dûzebtdür kim yanıdı ravza-ı rtdvânı yok

6 Düzehî kim ravza-ı rıdvândm olgay nâ-ümid 
Bir hûmarîdür kim anda mestlik imkânı yok

; v
7 Ey Nevâî bar ajıga mundak ukubetler ki bar 

Hecrdin derdi veltktn vasıldın dermanı yok

V ezni: Fâ i lâ tün /fâ  i lâ tün / fâ  i lâ tün /fâ  i 1ün



Türkiye Türkçesîne Çevirisi

1 . Yardan ayrı olan gönül, mülkü olmayan bir sultana benzer, mülkü 
olmayan sultan ise vücudu olmayan bir candır.

2. Cansız vücut ne işe yarar ey Müslümanlar, o bir kara topraktır ki 
üzerinde gül ve fesliğen bitmez.

3. Gülü ve fesliğeni olmayan toprak ışık saçıcı ayı bulunmayan karan
lık bir geceye benzer.

4. Işık saçıcı ayı olmayan gece ise yanında âb-ı hayat çeşmesi olmayan 
bir karanlıktan başka bir şey değildir.

5. Ab-ı hayat çeşmesi olmayan karanlık, cennet bahçesi olmayan bir ce
hennemdir.

6. Cennet bahçesi ümidi olmayan bir cehennem, sarhoşluk imkânı ol
mayan bir mahmurluktur.

7. Ey Nevâî, ne kadar cezalar varsa, onlar ayrılık derdi ile yananlar, 
fakat kavuşma dermanı olmayanlar içindir.

SORULAR:

1. Ali Şîr Nevâî bu şiirinde benzetmeleri halı motifleri gibi birbirine 
bağlayarak bir bütünlük sağhyor. Şairin her beyitte kullandığı hayalleri ince
leyerek neyin neye benzetildiğini ayrı ayrı belirtiniz.

2. Beşinci beyitte, hangi efsaneye telmih vardır?

3. Şiirde geçen hayallerle şair bir duyguyu anlatmak istiyor. Bu nasıl 
bir duygudur? Bu duygu ile hayaller, benzetmeler arasında bir münasebet 
var mıdır?

4. Nevâî’nin şiirinde dil bakımından Türkiye Türkçesine benzeyen ve 
aym özellikler taşıyan kelime, takı ve ekleri göstermeğe çahşımz.
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FUZULÎ (1495 -1556)

Fuzulî, Selçuklular devrinde Irak’a yerleşen büyük Oğuz boylarından Ba
yat aşiretine bağlı bir aileden gelir. Hille’de doğmuş ve Kerbelâ’da ölmüş
tür. Türkçeden başka Arapça ve Farsça eserler de yazmış olan şairin bu zen
gin bilgi ve kültürü kimlerden aldığı bilinmiyor. Irak, yine bir Türk hüküm
darı olan Şah İsmail’in eline geçince. Fuzulî Beng ü Bade adlı küçük bir mes
nevi takdim ediyor. 1534 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın Bağdat’a giri
şini sevinçle karşılıyor. Bu münasebetle Fuzulî çok beğendiği İstanbul şair
leriyle karşılaşıyor ve onların teşvikiyle meşhur Leylâ ve Mecnun mesnevisi
ni yazıyor.

' Yaşadığı yerlerdeki Türkler, Azerî şivesiyle konuştukları ve o da şiir
lerini bu şiveyle yazdığı için Fuzulî Azerî şairi telâkki edilmiştir. Fakat Fu
zulî Azerî Türkleri tarafından olduğu kadar Anadolu Türkleri tarafından da 
çok sevilmiştir. Çağatay şairleri üzerinde de tesiri olan Fuzulî, on altıncı yüz
yılda ve daha sonra bütün Türklük âleminin ortak olarak sevdiği en büyük 
Türk şairi olma şerefini kazanmıştır.

Fuzulî, Türkçe DzVfl«’ından başka Farsça ve Arapça Divanlar da yaz
mıştır. Onun bu üç dilde eser yazması, Türklerin, bu yüzyılda sadece Türk
lük âlemini değil, bütün İslâm âlemini kucaklamak istediklerini gösteren en 
büyük delildir. Arap ve Acemlerin değil de Türklerin böyle bir teşebbüste 
bulunmaları, üzerinde düşünülecek bir konudur. Bunun en basit mânâsı, 
Türklerin diğer İslâm milletleriyle anlaşmak ve kaynaşmak istemeleridir.

Dar bir çevrede yaşayan, devlet adamları tarafından korunmayan ve fa
kir bir hayat süren Fuzulî’nin Türk, Arap ve Fars dil ve kültürlerini içten 
kucaklamaya çalışması, manâlı, derin bir duygu ve düşünceyi ifade eder.

Fuzulî, bütün eserlerinde ortak İslâm kültürüne dayanır ve onun dünya 
görüşünü ve temel değerlerini müdafaa eder.

Fuzulî’nin eserlerinde tasavvuf ve İslâm kültürü geniş bir yer tutar. Arap, 
Fars ve Türk edebiyatlarında ortak bir konu olan hejlâ ve Mecnûn hikâyesi
ne Fuzulî, en güzel şekli ve mânâyı vermiştir. Fuzulî Türk edebiyatımn bir 
şâheseri sayılan bu mesnevisinde, İnsanî aşk duygusu ile, ilâhî aşk duygusu 
arasında bir köprü kurar. Aşk ve .ıztırap, Mecnun’u Tanrı’ya ulaştırır.

Kerbelâ vak’asını anlatan Hadikatü’s-Stiada'sı, Türk dilinin en güzel eser
leri arasında sayılmaktadır. Beng il Bade adlı kısa mesnevisinde Fuzulî, esrar 
ile şarabı konuşturur. Bunların dışında daha birçok eser yazan Fuzulî, Osman
lI devri bürokrasisiyle alay eden Şikâyet-nâme adlı bir küçük mektup kaleme



almıştır. O, bu kısa mektubunda Türkçeyi çok ince, alaycı bir üslûpta k  ̂ lla- 
snır.

Fuzulî’nin şöhreti ve tesiri, Türk dilinin kullanıldığı bütün ülkelerde bu
güne kadar devam etmiştir.

1 Hâsdtm yok ser-î kuyunda heladan gayri 
Garazım yok reh-i aşkında jenâdan gayri

2 Ney-i hezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver 
Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayri

3 Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk 
Ki gözüm görmeye ol mâh-likadan gayri

4 Yetti btkesliğim ol gayete kim çevremde 
Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayri

5 N e yanar kimse bana âteş-i dilden özge 
N e açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayri

6 Bozma ey mevc gözüm yaşı habâbın ki bu seyl 
Komadı hiç imâret bu binadan gayri

7 Bezm-i aşk içre Fuzulî nice âh eylemeyem 
N e temettü’ bulunur bende sadâdan gayri

Vezni; Feilâtün /  feilâtün /  feilâtün /  feilün
(Fâilâtün) . . ------ / . . ------- / . . ------- / . .  — (fâ’lün)

AÇnöLAMA :

1. Senin oturduğun yerde belâdan başka bir şey elde ettiğim yok, aşkı
nın yolunda ölmekten başka bir şey istemiyorum.

2. Ey ay( yüzlü güzel)! Ben gam meclisinde (çalınan) bir neyim. Ate
şe yanmış kuru bedenimde hevâdan (aşk arzusundan) başka ne bulursan yele 
ver.

Bu beyitte mânâları arasında münasebet bulunan “ney”, “ateş”, “kuru”, 
“od”, ve “heva” kelimeleri arasında “tenasüp sanatı” vardır. Ney, sarı ve 
budaklı, düzgün kamıştan yapılır. Delikleri yakılarak açılır. îçi boştur. Fu- 
zûlî bu beyitle kendisini içinde heva (aşk arzusu) dan başka bir şey olma
yan, vücudu aşk ateşiyle delik delik olmuş bir neye benzetiyor. Ney "kuru 
bir cisim”dir. Onu seslendiren insanın üfürdüğü havadır. Heva, arzu, istek 
mânâsına gelir. Fuzûlî "heva” ile ses benzerliği olan "hava” arasında bir mâ- 

vaâ münasebeti kuruyor. Buna tevriye sanatı denilir.
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3. Ey kanlı gözyaşı, ayrılık günü yüzüme perde çek, gözüm o ay yüz
lüden başka kimseyi görmesin. Kanlı gözyaşı yüze perde çekince, gözler de- 
görmez olur. “Perde” kelimesi burada körlükle ilgilidir. Kör sevgilisini an
cak hayaliyle görebilir. Fuzulî’nin demek istediği de budur. Beytin basit" 
mânâsı "ondan ayrıldım, ağlaya ağlaya gözlerim kör oldu, şimdi onu artık- 
hayalimde görüyorum” şeklinde ifade edilebilir.

4. Kimsesizliğim o dereceye yetti (ulaştı) ki etrafımda belâ girdabın
dan başka dolanan yok.

"Girdâb” kelimesi, suların dönmesi mânâsına gelir. Çizginmek Azerî 
şivesinde birisinin etrafında dolaşmak demektir. Şâir gözyaşlarının çevresin
de bir girdap meydana getirdiğini telkin etmek istiyor. Burada "mübalâğa, 
sanatı” vardır.

Gözyaşı-âb, girdâb, çevre ve çizginmek kelimeleri arasında kurulan mü
nasebet bir tenasüp sanatı da meydana getiriyor.

5. Bana ne gönlümün ateşinden başka kimse yanar, ne de sabah rüz
gârından başka kapımı açan bulunur.

“Yanmak” kelimesi burada mecazî olarak, acımak mânâsında kullanıl
mıştır. “Ateş-i dil”, gönül ateşi ile şair aşkını kasdediyor.

Ahengi, mânâsı ve uyandırdığı çağrışımı ile çok güzel bir bütün teş
kil eden bu beyit, Fuzûlî’nin sık sık tekrarlanan en meşhur beyitlerinden bi-- 
ridir,

6. Ey dalga! Gözyaşlarımın kabarcıklarını bozma ki, bu sel, ortada o- 
kabarcıkların meydana getirdiği yapıdan başka bir şey bırakmadı.

Burada da mübalağa sanatı vardır. Şair, gözyaşlarının kabarcığını ima
retlerin kubbesine benzetiyor.

îmaret, fakirlere parasız yemek verilen binalar demektir. Osmanlılar bu 
binaları da çok güzel inşa ederlerdi. İmaret kelimesi mamurluk liıânâsına 
da gelir.

7. Ey Fuzulî, ben aşk meclisinde nasıl âh etmeyeyim ki, bende sadadan 
başka bir şey kalmadı.

Bu beytinde şair, ıztıraptan bütün vücudunun yok olduğunu ve sadece- 
bir âh sesi kaldığını belirtmek istiyor.

SORULAR:

1. Fuzûlî’nin bu şiirinde kafiye düzeni nasıldır? Kafiyeden sonra tekrar
lanan “gayri” kelimesine ne denilir?

2. Eskiler kâinatın ve insamn su, ateş, toprak ve hava olmak üzere dört, 
unsurdan oluştuğuna inanırlardı, Fuzulî’nin bu şiirinde dört unsurla ilgili 
benzetmeler var mıdır?

3. Şiire hâkim olan tema nedir? - O



BAKÎ (1526-1600)

Bakî, Kanunî Sultan Süleyman devrinin ve on altincı yüzyılın en büyük 
Türk şairidir. Babası Fatih camii müezziniydi. Fakir olduğu için oğlunu bir 
saracın yanına çırak olarak verdi. Fakat okumaya meraklı ve çalışkan bir 
genç olan Bakî, medresede okumanın yolunu buldu. Hocası için yazdığı "sün- 
bül” redifii gazel, medrese çevresinde Bâkî’ye bir ün sağladı. O sıralarda 
Süleymaniye câmii yapılıyordu. Bakî, bir yıl Süleymaniye camii medreseleri
nin inşaatında bakıcı oldu. Tabiî, büyük mimar Sinan ile de tanıştı. 1555 
yılında Kanunî Nahçıvan neferinden dönünce Bâkî, bu haşmetli padişaha 
bir kaside sundu. Kanunî, Bâkî’nin şiirini takdir etti. Garip bir tesadüf eseri 
olarak 1556 yılında Türkçenin büyük şairi Fuzûlî ölmüş, yeri Bâkî’ye kal
mıştı. Kadı tayin edilen hocasıyla beraber Halep’e giden Bâkî, İstanbul’a 
dönüşünde devrin büyük din âlimi Ebüssuud Efendi ve diğer büyük şahsi
yetlerin çevresine girdi. Önce Silivri’de bir medreseye hoca tayin edildi. Da
ha sonra İstanbul’da Murat Paşa medresesine nakledildi. Kendisi de bir 
şair olan Kanunî, şiirlerini Bâkî’ye gönderiyor ve onun fikirlerini alıyordu.

1566 yılında Kanunî’nin Zigetvar savaşında ölüşü, Bâkî’yi son derece 
müteessir etti ve Bâkî bu teessürle Kanunî için, Osmanlıcanın şaheserlerin
den birisi olan bir "Mersiye” yazdı. Bâkî, Kanunî’nin ölümünden sonra da 
büyük şair hüviyetini korumakla beraber, çok sıkıntıya uğramış ve hayatta 
umduğu yüksek mevki olan şeyhülislâmlık makamına ulaşamamıştır.

Bâkî, şiirlerinde Türk halkının sevdiği sâkin ve ölçülü, başkalarına min
net etmeyen, kendi halinde yaşamaktan hoşlanan bir hayat felsefesini ifade 
eder. Aşk ve tabiatın güzellikleriyle mesut olan Bâkî’nin şiirlerinde mistisizm 
ve aşırı bir dindarlık olmadığı gibi, aşırı bir heyecan da yoktur.

GAZEL

1 Nâm ü nişane kalmadı fasl-t bahârdan 
Düşdü çemende berg-i diraht itibârdan

2 Eşcâr-t bâğ htrka-t tecride girdiler 
Bâd-t hazan çemende el aldt çenârdan



3 Her yâneden ayağına altın akıp gelir 
Eşcâr-ı bağ himmet umar cûybârdan

4 Sahn-t çemende' durma salınsın saha ile 
Âzâdedir nihâi hugün berk ü bârdan

3 Bâkî çemende hayli perişan imiş varak 
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan

Vezin : Mef û lü /  fâ i lâ tü /  me fâ î lü /  fâ i 1ün

HİKÂYE TAKZIINJÜA 1 AZ-LL-ıvii^ iLüJc.rtj_,jı,rfc

AÇIKLAMA :

Bâkî bu şiirinde Mef û lü /  fâ i lâ tü /  me fâ î lü /  fâ i 1ün

kalıbını kullanıyor. Mısraları tamamiyle vezne uydurmağa kalkarsak, bazı 
heceleri uzatmak zorunda kalıyoruz. Kelimelerin ille de vezne uymalarını 
isteyen katı şekilciler için bu bir hata sayılabilir. Fakat bir şiirin güzel olma
sı mutlaka kalıplara uyması şartına bağlı değildir. Vezne uymayan kelime
lerin âhenkte küçük bir değişiklik yapmalarının, yeknesaklıktan hoşlanmayan 
bugünün zevkine daha çok uyduğu bile söylenilebilir. Bu uzatmaların şiire 
bir güzellik kattığını, hattâ mânâya kuvvet verdiğini ileri sürenler de var
dır.

Bâkî, sadece vezinle değil, kafiye ve mısra içi ses tekrarlarıyla da şiirine 
bir âhenk temin ediyor. Bazı beyitlerde bu âhenk çok kuvvetli. Meselâ son 
beyitte şair, (r) konsonantını (ünsüzünü) altı kere kullanmakla bize adeta 
rüzgârın sesini işittiriyor.

Bâkî bu gazelinde sonbaharı tasvir ediyor. Divan şairleri genellikle ba
hardan hoşlanırlar. Bâkî, sonbaharı konu olarak seçmekle bir yenilik yapmış 
oluyor.

Şiir bize bütünüyle bir güzelliğin kaybolmasından doğan bir hüzün tel
kin ediyor. Şiiri güzel bulmamızda dil musikisiyle beraber bu duygunun da 
tesiri vardır.

Bununla beraber, Bâkî kendisini bu hüzne kaptırmıyor, kelimelerin mâ
nâlarıyla oynuyor. Bu oyun sonbaharın uyandırdığı hüzne bir neşe katıyor.
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Şimdi Bâkî’nin gazelinde dili nasıl kullandığını inceleyelim:

1 . Birinci beyitte şair, sonbaharın gelişini anlatıyor. Tabiatta bahan ha
tırlatan hiç bir İ2 kalmamıştır. Şiirde bu fikir oldukça sade olarak şöyle 
ifade ediliyor :

Nâm ü nişane kalmadı fasî-t bahardan

Bu mısrada şair, kafiyedeki (n) sesini, (nâm ü nişane) kelimelerinin 
başındaki (n) sesleriyle kuvvetlendirerek bir âhenk vücuda getiriyor.

İkinci mısrada ”berg-i dıraht” ın (ağaç yaprağı) düşmesi, adeta bir in
sanın mevkiinden düşmesine benzetilerek "itibar” kelimesi kullanılıyor. 
"Nâm ü nişan” ve "itibardan düşme” kelimeleri umumiyetle insanlar içia 
kullanılır. Burada bir tabiat hadisesine uygulanıyor. Bu suretle tabiata, in
sana has vasıflar verilmiş oluyor. Eskiler buna "teşhis” (şahıs veya insan ha
line koyma) derlerdi.

Tabiatı insanlaştırma oyununa bütün dünya edebiyatlarında rastlanılır.

İkinci beyitte teşhis (tabiatı insanlaştırma) oyunu daha çok belirlidir.. 
Burada ağaçlar (eşcâr-ı bağ) dervişlere benzetiliyor. Eskiden dervişler dün
ya ile ilgilerini kestiklerini belirtmek için, günlük elbiselerini çıl<arııiar, onun 
yerine, (aba) denilen yünden yapılmış, açık kahverengi bir nevi kaba ku
maştan hırka giyerlerdi. Buna (hırka-ı tecrid) derlerdi. Tecrid, soyulma, so
yunma mânâsına gelir. Dervişlere, dünyaya aİt şeylerden arındıkları için< 
"ehl-i tecrid” denilir.

Aynı beyitte geçen "el almak” tabiri de dervişlikle ilgilidir. Bir derviş, 
belli bir eğitim gördükten sonra, bağlı bulunduğu şeyhten kendisi de başka
larını eğitmek için bir yetki alırdı. Buna "el almak” denilirdi. Çınar yap
rakları şekil bakımından ele benzerler. Bakî "bâd-ı hazan”ın (sonbahar rüz
gârının) çınar yapraklarını koparmasını, dervişlerin şeyhlerinden el almala
rına benzetiyor.

İkinci beyitte Bâkî’nin yaptığı sanat, bir tabiat hadisesini insanların haî 
ve davranışlarına benzetmekten ibarettir. Bu benzetmeyle çınarlar derviş olu
yorlar.

Üçüncü beyitte sonbaharın sarı yaprakları altına benzetiliyor. Esen rüz
gârların sarı yaprakları ağaçların altına sürüklemeleri, şairde bir altın akışt 
hayali uyandırıyor. Ağaçların cûybâr (nehir) kıyısında bulunmaları da, on
ların sulardan himmet (yardım) dilenmeleriyle izah olunuyor.

Dördüncü beyitte, çemende rüzgârla sallanan fidanlar, kırlarda başıboş 
gezen insanlara benzetiliyor. (Azâde) kelimesi hür, serbest, kurtulmuş mâ-
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nâlarma gelir. Ağaçların sonbaharda (berk ü bâr) dan (yaprak ve meyva- 
-dan) kurtulmuş olmaları şairde bu hayali uyandırıyor. Tasavvufa göre aza- 
*de olmak, insani dünyaya bağlayan maddî ihtiraslardan kurtulmak demektir.

. Beşinci ve sonuncu beyit, gazelin hem ahenk, hem de mânâ bakımından 
en güzel beytidir. Burada (rüzgâr) kelimesi, hem bildiğimiz rüzgâr, hem de 
;zaman mânâsına kullanılmıştır. Divan şairleri bu beyitte olduğu gibi kelime
yi erin yakın ve uzak mânâlarını bir arada kullanmaktan hoşlanırlar. Buna 
(tevriye) sanatı denilir. Aynı beyitte (perişan) kelimesi de iki mânâda kul

lanılmıştır. Perişan hem dağınık, hem de acınacak halde bulunan, gamlı, ke- 
^derli demektir.

Sanatçılar genellikle görülen ve bilinen âlemi değiştirerek, yeni bir dün
ya hayali yaratırlar. Bâkî de kelime ve hayal oyunlarıyla böyle yapıyor. Yal
nız bunu yaparken çağımn düşünce ve ifade vasıtalarından faydalanıyor.

SORULAR :

1. Bâkî’nin bu gazelinde bir “zaman duygusu” var mıdır?

2. Bâkî’nin bu şiirinde "dış âlem” veya “dünya” hangi unsurlarla kuru
luyor?

3. Bâkî, bu şiirinde kendisinden bahsediyor mu? Burada insan nasıl ve 
•hangi yönleriyle ele alınıyor?

4. Bu şiiri bir tablo haline getirmek isteseniz, onu nasıl resmederdiniz?

5. Bâkî’nin bu şiirini son çağda yazılan bir başka sonbahar şiiriyle kar- 
îşılaştırarak, aralarındaki farkı gösteren bir kompozisyon yazınız. '

<S£RBEST) 

BÂKÎ’DEN BEYİTLER

1

Bâkîyâ tarz-t şitr böyle gerek 

Hem zarifâne hem levetîdâne

2

Âvâzeyi hu âleme Dâvud gibi sal 

Bâkî kalan bu kubbede bir ho§ sada imi^
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Bu devr içinde heniın pâdişeh-i mülk-i suhen 

Bana sunuldu kaside bana verildi gazel ^

4

îydgehde varaltm dolaba dilber seyrine 

Görelim âyine-i devrân ne sûret gösterir

5

Sular çağlar tuyûr âvâzesinden kûhsar inler 

Bahar eyyâmtdtr fimden geru styt u sadâ artar

SORULAR:

1. Yukardaki beyitlerin vezinlerini bulunuz.

2. Beyitlerin mânâlarını açıklayınız.

3. Bu beyitlere göre Bâki’nin şiir, hayal ve tabiat karşısında aldığı tav
rı belirtiniz.

\



NEF’Î (1572-1635)

Nef’î Erzurum civarında Hasankale’de doğmuştur. Babası da şair olan 
N ef’î, I. Ahmet devrinde ( 1603- 1617) îstanbul’a gelmiş, şiir kabiliyetiyle 
kendisini saray çevresine tanıtmış, bilhassa daha sonra kendisini boğdurtan, 
1623-1640 yılları arasında padişahlık yapan IV, Murat’ın çok hoşuna git
miştir.

Nef’î’nin boğdurulmasına sebep, devrin bazı şahsiyetlerini ağır bir şe
kilde kötüleyen, ağza alınmaz küfürlerle dolu şiirler (hicviyeler) yazmış ol
masıdır.

Hadise şudur: IV. Murat, bir gün Beşiktaş sarayında Nef’î’nin Sihâm-t 
Kazâ adlı hicivlerle dolu şiir kitabını okurken, yanıbaşına yıldırım düşer. Pa
dişah bunu uğursuzluk sayar, şairin kitabını yırtar ve ona bir daha hiciv yaz
mağa tövbe ettirir. Fakat Nef’î tövbesini bozar ve denildiğine göre, bizzat 
padişahı hicveder.

N ef’î gazeller de söylemiş olmakla beraber, bilhassa kasideleriyle tanın
mıştır. IV. Murat için yazdığı kasideler, iyi Farsça da bilen, ihtişamlı söy
leyişten hoşlanan bu padişahın mizacına uygundur. ,

GAZEL

1 Sanman ki felek devr ile şâmt seher eyler 

Her vâktanm akıbetinden haber eyler

2 Bir düş gibidir hak bu ki manîde bu âlem 

Kim göz yumup açınca zamanı güzer eyler

3 Bir yerde ki ârâma bu mikdar ola mühlet ^ 

Erbabı nice kesb-i kemâl ü hüner eyler

4 Olmuş tutalım müddet-i aramı da mümted 

Akil nice temyız-i reh-i kayr u şer eyler



5 Teşhîs-i reh-i hayr ü şer olur mu o dilde 

'Kim leşker-i gam birbirini bt-siper eyler

6 Bulmaz reh-i hakkı meğer ol kimse ki a'na 

Tevfîkim  Hâdî-yi ezel râh-ber eyler

7 Tevfîk refîk olmaytcak fâide yoktur 

Her kim burada akla uyarsa zarar eyler

Vezin : M et’ûlü /  mefâîlü /  mefâîlü /  feûlün 
-------. / . ------- . / . ------- . / . -------

Bugünkü dile çevirisi:

1. Sanmayınız ki felek (kâinat) devrederek akşamı sabah eder. (Bu su
retle o), her olayın bir sonucu olduğunu bildirir.

2. Doğrusu bu ki bu âlem hakikatte bir düşe benzer, göz yumup açın- 
caya kadar geçer gider.

3. Bir yerde ki (dünyada) durup oturmaya bu kadar (kısa) zaman var
dır, orada bulunanlar nasıl bilgi ve hüner sahibi olurlar.^

4. Tutalım ki orada kalma müddeti (ömür) uzamış olsun, akıllı bir ki
şi iyi ile kötünün yolunu nasıl ayırabilir.^

5. Gara askerlerinin birbirinin siperine girdiği bir gönülde iyi ile kötü
nün yolunu seçmek mümkün müdür.’

6. Hâdi-i ezel (ezelî yol gösterici Tanrı) kendisine doğru yolu göster
mezse, bu dünyada kimse doğru yolu bulamaz.

7 . Tevfik (Allah’ın yardımı), refîk (yol arkadaşı) olmazsa fayda yok
tur. Her kim burada akla uyarsa zarar eder.
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SORULAR:

1. Nef’î’nin bu şiirini âhenkli kıian nedir? Vezin ve kafiyenin dışmdaa 
vokal (ünlü) ve konsonant (ünsüz) tekrarlarının da bunda rolü var mıdır?' 
Şiir boyunca tekrarlanan vokal ve konsonantları hesap ederek bunu göster
meye çalışmız.

2. Nef’î’nin burada ortaya koyduğu dünya görüşü bugünün düşüncesi-, 
ne uygun mudur?

3. ' Hayat kısa da olsa insanların bilgi ve hüner sahibi olabileceklerini 
örneklerle ortaya koyan bir yazı yazınız.



NÂİLÎ (1608-1666)

îstanbul’da 1608 ila 1613 yılları arasında doğduğu tahmin edilen Nailî, 
.Maden kalemi kâtibi olan bir zatm oğludur. Medreseye gitmemiş, özel öğ
retim görmüştür. O da babası gibi kâtip olmuş, çok istemesine rağmen yük
sek bir mevkie gelememiştir. Bilinmeyen bir sebepten Edirne’ye sürülen Nâilî, 
hayata küskün bir şairdir.

Aşağıdaki gazel onun çok tanınmış güzel şiirlerinden biridir.

GAZEL

1 Hevâ-yt aşka uyup kûy-t yâre dek gideriz 
Neshn-i subha refikiz bahar e dek gideriz

2 Pelâspâre-i rindi he-dûş u kâse he~kej 
Zekât-ı mey verilir bir diyâre dek gideriz

3 Verip tezelzül-i M.ansûr’u sâk-t arşa tamam 
Huda Huda diyerek pây-ı dâre dek gideriz

4 Ederse knnd-t lehin hâUr-ı mezâka hutür 
Diyâr-t Mtsr’a değil Kandehar’ e dek gideriz

5 Tartk-t fâkada bem-kefş olup Senayi’ye 
Cenâb-t kiilhanî-i lây-hâre dek gideriz

6 Felek girerse ke,f-i NâilVye dâmânın 
Seninle mahkeme-i Kirdigâr’e dek gideriz

Vezin: Mefâilün /  feilâtün /  mefâilün /  feilün 

AÇIKLAMA :

Nâilî’nin bu gazelinde âhenk ve mânâyı "gideriz” redifiyle ondan önce.; 
gelen kafiyeler tayin ediyor. “Gideriz” redifi, şiire hareketli bir hava veri- 
'yor. Kafiyeler gidilecek yeri gösteriyor. Nâilî, şiirini işlerken bu gidişlerin 
.sebepleriyle şekil ve tarzını da açıklıyor. '



1. Birinci beyitte, gidecek yer *'lcûy-ı yâr” yani sevgilinin bulunduğu 
yerdir. Şairİ oraya sürükleyen “hevâ-yı aşk”tır. Aşk duygusu âşığı serseri ve 
''nesim-i subh”a, (sabah rüzgârına) arkadaş kılıyor. Arzu mânâsına gelen 
"hevâ” kelimesi, ses bakımından "hava” kelimesine benzediği için şair ona 
' ‘nesim-i subh” ile birleştiriyor.

Bu beyitte insanla tabiatın birleşmesinden, hareket ve hafiflik duygusun
dan doğan bir güzellik vardır.

2. îkinci beyitte geçen ”pelâspâre-i rindî” tamlaması rindlik çulu mânâsı
na gelir. Rindlik ortak îslâm kültüründe hayat karşısında alınan belli bir 
tavrı gösterir. Rint, toplumun katı kurallarından ve taassubundan hoşlan
mayan, hürriyet ve serbestliği seven insandır. Bununla beraber rint kötü bir 
kimse değildir. İbadette kusur etse bile Tanrı’yı ve insanları sever, rint gi
yim, kuşam, kazanç derdinde de değildir. Üzerine bir çul geçirir, eline bir 
dilenci çanağı alır, «diyar diyar dolaşır. “Pelâspâre-i rindî be-dûş: rindlik çu
lu omuzda, kâse be-kef: çanak elde” demektir.

Para kazanmak için zahmete girmeyi sevmeyen rint ”zekât-ı mey” (içkî. 
zekâtı) verilen bir diyarı özler. Yollara düşmesinin sebebi budur.

3. Üçüncü beyitte, büyük îslâm mutasavvıfı Hallac-ı Mansur’a telmik 
ediliyor. (857-922) yıllarında yaşamış bir İranlı olan Hallac-ı Mansur, için
de Allah’a kurban edilme hissi duyan ve “Ben Hakk’ım” demesi üzerine,, 
kendisini Allah yerine koydu diye idam edilen bir şahıstır. Hallac-ı Man- 
sur’un "Ben Hakk’ım” demesi tasavvufun temeli olan birlik fikrine daya
nır. Türklerin îslâm dinini kabul etmesinde tesiri olan Hallac-ı Mansur, Türk 
edebiyatında, devri tarafından yanlış anlaşılan tasavA'uf akidesinin kurbana 
sayılır. O, Tanrı’yı kendi içinde duyan ve katılaşmış inançlara karşı gelert 
gerçek dindarın sembolüdür.

Nailî onu örnek alıyor ve tıpkı Mansur gibi "pây-ı dâre dek” (idam) 
sehpasının ayağına kadar) Allah Allah diyerek gideceğini söylüyor.

Bu beytin birinci mısraında geçen "sâk-ı arş” göğün en yüksek noktası 
olan arşa tekabül eder. Sâk, bacak ve sap mânâsına gelir. Şair sâk ile idam 
sehpası arâsında bir benzerlik kurmuştur. Mansur’un idamı, kâinatın dire^; 
olan "sâk-ı arş”ı titretmiştir.

Her fikir gibi din de katılaşır. O zaman Mansur gibi hakikati yenidea 
kendi içinde duyan ve katılaşmış inançlara karşı gelen insanlar yetişir. Şair 
kendisinin de böyle bir insan olduğunu söylüyor.

4. Dördüncü beyit, benzetme unsurları farklı olmakla beraber, mânâca 
birinci beyte benzer. Şair, sevgilisinin dudağını kand ((şeker)a benzetiyor..
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Onu hatırlayınca şeker diyarı olan Mısır’a kadar, Kandehar’a kadar gidiyor. 
Şiirde "Kandehâr” kelimesinin kullanılmasının sebebi, kafiyeye uygunluğun
dan ve uzaklık hissi uyandırmasından dolayıdır. Şair bu kelimenin kökün
deki "kand” kelimesinden hareket ederek "kand-i leb” ve o devirde şeker 
ülkesi sayılan Mısır kelimesine gitmiştir. Bu beyit Divan şairlerinin, keli
melerin ses ve mânâ çağrışımlarından faydalandıklarını gösterir. Semerkand, 
Batı Türkistan’da eski bir Türk şehridir. Şeker ile bir ilgisi yoktur. Kand 
kelimesi kent (şehir) mânâsına gelir. Büyük Türk hükümdarı Timur’un ih
tişamlı türbesi bu şehirdedir. Nâilî çağrışımım tarihe değil, kelimenin se
sine dayandırıyor.

*
5. Beşinci beyitte bahsedilen Senâî (1072 ? -1131), îranlı büyük bir şa

irdir. Rivayete göre, gençlik yıllarında Gazne hükümdarına kasideler yaz
mış, bunları saraya götürürken, Lâyhar (şarap tortusu içen) denilen bir deli 
dervişe rastlayarak, onun tesiriyle bu işten vazgeçmiş ve kendisini rindliğe 
vermiştir. “Fâka”, fakirlik, yoksulluk demektir. Allah’a kendilerini adayan
lar zenginliği değil, fakirliği tercih ederler. "Tarîk-ı fâka” fakirlik, derviş
lik yolu demektir. "Kefş” ayakkabı demektir. “Hem-kefş” aynı papucu giy
me, ayakdaş olma demektir. Şair, biz de Senâî’ye fakirlik yolunda ayak uy
durarak, külhânî-i Lâyhar’e kadar gideriz, diyor. Nâilî’nin böyle söylemesi, 
tarikate mensup olması ve fakirliğine dinî bir mânâ vermek istemesiyle açık
lanabilir.

6, Altıncı beyit, hayatta istediklerini elde edemeyen şairin kızgın bir 
tavrını gösteriyor. Eskiler, bahtsızlıklarının gerçek sebeplerini araştırmadan 
feleği suçlarlar ve onu kötülerlerdi. "Felek” gökyüzü, kâinat, kader mânâ
larına gelir. Nâilî bu beytinde feleği kişileştiriyor, dâmânı (eteği) eline ge
çerse, onu yakalayarak “mahkeme-i Kirdigâr”e (Allah’ın mahkemesi) götüre
ceğini söylüyor.
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SORULAR :

1. Bu gazelde duygu ve fikir bakımından bir bütünlük var mıdır? Be
yitleri mânâlarına göre ayırmaya ve birbirine yakın olanları belirtmeğe ça
lışınız.

2. Beyitte fikir bakımından bugünkü insanların ruh hallerine uyan ve 
uymayan unsurlar nelerdir? Sebepleriyle açıklamaya çalışımz.

3. Şiire hâldm olan bir yere gitme arzusunun sebebi, içinde bulunulan 
durumdan memnun olmayış mıdır, yoksa gidilecek yerin güzel oluşu mudur?

4. Bu şiirin güzelliği muhtevasından mı, yoksa söyleniş tarzından mı 
ileri gelmektedir?



NAb I (1642-1712)

Urfa’da bir ulema ailesinin çocuğu olarak doğan Nâbî, orada iyi bir 
eğitim gördükten sonra, yirmi dört yaşmda İstanbul’a gelmiş, geniş bilgisi, 
şahsiyet ve şiir kabiliyetiyle çevresine kendisini tanıtmış, vezir Musahip Mus
tafa Paşa’nın yardımıyla divan kâtibi olmuştur. IV. Mehmet’in seferlerine de 
katılan Nâbî, 1671 yılında fethedilen Kamaniçe için Vetih-nâme-i Kamantçe 
adlı bir eser yazmıştır. Koruyucusu Musahip Mustafa Paşa’nın ölümünden 
sonra Nâbî havasını ve suyunu sevdiği Halep’e gitmiş, orada yirmi beş, otuz 
yıl rahat bir ömür sürmüştür. Sarayla ve devrinin ileri gelen şair ve devlet 
adamlarıyla, uzaklan münasebetini devam ettiren Nâbî, hayatımn son yılla
rında tekrar İstanbul’a dönmüştür.

Türkçe Divajz'mdan başka birçok eserleri bulunan Nâbî, yaşadığı devir
de ve daha sonra büyük takdir görmüştür. Oğlu için yazmış olduğu Hayriye 
adlı mesnevisi de Divan’ı kadar meşhurdur.

Bilgisi ve hayat tecrübesi zengin olan Nâbî, Osmanlı devletinde birçok 
müesseselerin çöküşünü görmüş ve sosyal tenkitlerde bulunmuştur. Nâbî akıl
cıdır. Hayatta olduğu gibi şiirde de akla ve ölçüye değer verir. Nâbî, kendi
sinden sonra birçok şairler tarafından devam ettirilen hikmetli şiirler söyle
miştir. Nâbî’nin şiirleri söyleyiş bakımından da sağlam ve sanatkârânedir. 
Aşağıda Nâbî’nin hakîmâne (filozofça) tavrını belirten bir gazelini incele
yeceğiz.

GAZEL

1 Bağ-t dehrin hem hazânın hem hahânn görmüşüz 
Biz neşâttn da gamın da rüzgârın görmüşüz

2 Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde 
Biz hezâran mest-i mağrurun humârın görmüşüz

3 Töp-t âh-t inkisâra pâydâr olmaz yine 
Kişver-i câhın nice sengin hisânn görmüşüz

4 Bir hurûşiyle eder hin hâne-i ikbâli pest
 ̂ Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisânn görmüşüz

5 Bir hadeng-i cân-güdâz-t âhdtr sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâbük-süvârm görmüşüz
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6 Bir gün eyler dest-beste pây-gâht cây-gâh 
Bi-aded tnağrur-t sadr-t itibânn görmüşüz

7 Kâse~i der-yüzeye tebdîl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâde-hânn görmüşüz

Vezin : Fâilâtün /  fâilâtün /  fâilâtün /  fâilün 
------- / - . -------- / - . --------

AÇIKLAMA :
Nâbî gazelini aruzun basit, monoton bir kalıbı ile 

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
kalıbıyla yazmıştır. Böyle yapmasının sebebi, söylediklerinin hafızada kolay 
kalması içindir.

Şiire hem âhenlc, hem düşünce bakımından “görmüşüz” redifi hâkimdir. 
Sade bu redif bile Nâbî'nin hakîniâne tavrını kuvvetle belirtir. O, çok şey 
görmüş, hayat hakkında kesin hükümlere ulaşmış bir insandır.

Fakat Nâbî, hayat tecrübelerini, düz olarak değil, bütün divan şairleri 
gibi mecazlarla anlatır. Şiiri basit gibi görünmekle beraber, birtakım keli
me oyunlarına dayanır.

1 . Birinci mısrada dünya bir bağa benzetilmiştir: Bağ-ı delir. Şair bu 
bağın hem hazanını (sonbaharını), hem baharını (ilkbaharım) görmüştür. 
Bağ gibi hazan ve bahar da insan hayatıyla ilgili mecazlardır. İkinci mısra 
bahar ve hazamn insan hayatında neye karşılık olduklarını açıklar: neşat 
ve gam.

Bu mecaz basit ve basmakalıp olmakla beraber manâlıdır. Orta-çağ in
sanının hayat tecrübesi üzerinde, tabiat düzeninin büyük rolü vardır. Orta
çağda insanın maddî hayatı gibi manevî hayatını da değişmez tabiat kanun
ları düzenler. Akıncılıktan ekinciliğe geçen Türklerin edebiyatında bitkiler 
âlemine dayanan hayal ve düşünceler önemli bir rol oynar.

Tabiat, tekrarlanan mevsimleriyle, insanlara ölçülü yaşama fikrini tel
kin eder. Fakat bu ölçü dengeli bir tezada dayanır. Nâbî, kâinatın düzenini 
anlatırken tefazi ve saat benzetmelerine de baş vurur. Birinci beyitte tezatlı 
bir denge vardır. Tabiat gibi insan hayatı da tek yönlü değildir. Bütün şİire, 
hazan-bahar tezadına uyan bir hayat görüşü hâkimdir.

2. ikinci beyitte, mevkilerini ebedî zannederek böbürlenen insanlara 
bir ihtar vardır. Yüksek mevki bir meyhaneye benzetilmiştir: Meyhane-İ 
ikbâl.

Mevkileriyle böbürlenenler ikbâl sarhoşlarıdır. Fakat bu sarhoşluk uzun 
aürmez. Çok yaşamış olan şair, “hezârân mest-i mağrur" (binlerce gurur



sarhoşu)nun humar (ayıldıktan sonraki hal)ını görmüştür. Birinci beyitte
ki bahar ve hazan tezadına karşıhk, burada mest vc humar tezadı vardır.

3. Üçüncü beyit, milletlerin kaderine hâkim olan insanlara bir ihtar
dır. Onlar, taştan (sengîn) hisarla çevrili şehir (kişver) lerde otururlar. Sal
tanatlarının ebedî olduğu vehmine kapılırlar. Fakat i2tırap çekenlerin “top-ı 
âhı” onların yıkılmaz sandıkları duvarları yıkar.

Eski edebiyatta ' ‘âh” ateşe benzetilir. Savaşı gören Nâbî, bu beytinde 
kullandığı benzetme unsurlarını kendi hayat tecrübesinden almış olmalıdır.

4. Dördüncü beyitte, “ehl-i derd” (acı çekenler) ile onlara eziyet eden 
iktidar sahipleri karşılaştırılmıştır. Şair burada “ehl-i derd”in gözyaşlarının 
ikbâl sahiplerinin evini sele vereceğini belirtir.

5. Beşinci beyitte de Nâbî, iktidar sahipleri ile muztarip insanlar ara
sındaki tezadı belirtiyor. Kuvvet ve kudret sahibi meydanda at koşturur
ken, canı yanmış olanlardan biri attığı kayın ağacından bir okla (hadeng), 
onu yere devirir.

Fakirin sermayesi "bir hadeng-i cân-güdâz-ı âh”tır. Üçüncü beyitte ol
duğu gibi burada da Nâbî, acı çekenlerin içlerinden kopan âhın, maddî ik
tidar sahiplerini öldürecek bir manevî gücü bulunduğunu belirtiyor.

6. Altıncı beyitte, mağrur iktidar sahiplerinin saltanatlarının yıkılışı, 
değişik bir ifade ile anlatılmıştır. Burada "pâygâh” ve "câygâh” kelimeleri 
arasındaki ses benzerliğinin altını çizdiği bir tezat vardır. "Pâygâh” papuç- 
luk mânâsına gelir. "Sadrıazam” kelimesindeki "sadr” yüksek mevki, baş 
köşe demektir. Nâbî, bu iki kelime arasındaki tezada dayanarak şöyle di
yor:

Biz yüce itibar mevkiinde kurulan nice mağrurlar görmüşüzdür ki, bir 
gün "câygâhları” (yerleri), pâygâh (papuçluk) olmuştur ve onlar orada 
dest-beste (el bağlı) emir beklemişlerdir.

7. Yedinci beyitte de Nâbî, mağrurun akıbetini çarpıcı bir tezatla be
lirtiyor: Zaman, içki meclislerinde kendinden geçenlerin kadehlerini (câm-ı 
murâd) bir gün dilenci kâsesine (kâse-i der-yûze) tebdil ediyor (değiştiri
yor).

SORULAR î

1. Nâbî’nüı bu gazeli “yek-âvâz” mıdır? Bütünlüğü temin eden unsur 
nedir?

2. gürde hangi söz sanatları vardır?
3. Nâbî’nin bu şiirinde ortaya koyduğu hayat görüşü sadcce devriyle nu 

ilgiüdir? Nâbî neden, hep yüksek mevidde olanlardan bahsediyor?
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NEDÎM ( ? -1730)

İstanbul’da doğan Nedim, kadılıklarda bulunmuş bir ailenin çocuğu
dur. iyi bir öğrenim görmüş, birçok medresede müderrislik yapmıştır. Ha
yatının en önemli hadisesi III. Ahmet devrinin ünlü sadrazamı Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa’nın özel kitaplığında memur olmasıdır. Nevşehirli Da
mat İbrahim Paşa neşeli, barışsever, dış âleme açık, eğlenceye düşkün bir 
insandı. Onun zamanında Türkiye’ye matbaa, Fransız saray mimarisi ve ya
şayış tarzından bazı unsurlar girmiştir. Bir isyanla sona eren III. Ahmet 
devrinde saray ve zengin tabaka lâle yetiştirmeye çok meraklı olduğu için, 
bu devre Lâle devri de denilir. Çağında büyük bir şair sayılmayan Nedim, 
kendisini koruyan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sayesinde, devrinin sa
ray ve eğlence hayatını tanımış ve gördüklerini şiirlerinde canlı bir şekilde 
tasvir etmiştir. Nedim’in daha sonra şöhret kazanmasının ve değerli görül
mesinin sebebi, yaşadığı hayatı ve çevresini canlı ve neşeli bir dille tasvif 
etmesidir. Daha ziyade şarkı ve gazelleriyle tanınan Nedim’in kasidelerinde 
de devrinin akislerine rastlanır.

1 Estikçe bâd-t subh perişansm ey gönül 

Benzer esîr-i turra-t cânânstn ey gönül

2 Gül mevsiminde tevhe-i meyden benim gibi 

Xanmm budur ki sen de peştmansın ey gönül

3 Eskimde böyle şu’le nedendir meğer ki sen 

Çün sûz ü tâb-t giryede pinhanstn ey gönül

4 Ben sana bade içme güzel sevme mi dedim 

Bejzden niçün bu güne girtzansın ey gönül

5 Bigânedir muameleniz akl ü bûş ile 

Güyâ derûn-ı sinede mihmansın ey gönül



6 Âyine oldu bir nigeh-i hayretinle âb 

Billâh ne saht âteş-i sûzanstn ey gönül
t
7 Hac" yollarmda me§’ale-i karhan gibi 

Erbâb-t aşk içinde nümâyansm ey gönül

8 Veyz âşiyâm mihr-i hüner cilvegâbtstn 

Suhh-t bahâr-t şevke girtbanstn ey gönül

9 Peymâne-i mtıhabbeti sundun Nedim’e çün 

Lûtfeyle alma câmt biraz kansın ey gönül

Vezin : Mef’ûlii /  fâilâtü /  mefâîlü /  fâilün
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BUGÜNKÜ DİLE ÇEM R ÎSÎ VE AÇIKLAMA :

1. £y gönül! Sabah rüzgârı estikçe perişan oluyorsun; Öyle görünüyor 
ki sevgilinin perçeminin esirisin.

Eski şairler, sevgilinin saçlarının dağınık olması ile âşığın perişan oluşu 
arasında münasebet kurarlardı. Bu münasebet, âşığın gönlünün sevgilinin 
saçlarına takılı olduğu tasavvuruna dayanıyordu. Aynı beyitte, sevgilinin sa
çının kokusunun rüzgâr vasıtasıyle âşığa ulaştığı mazmunu da gizlidir. Bun
dan dolayı, sabah rüzgârı sevgilinin saçlarını dağıtırken, onu gören veya dü- 
günen şair de perişan olurdu.

2. £y gönül! Gül mevsiminde, şarap içmeğe tövbe ettiğinden dolayı, 
galiba sen de benim gibi pişmansın.

Bu beytinde Nedim’in bahara gül mevsimi demesi, şarap kadehinin 
jekli ve rengi ile gül arasında benzerlik bulmasından dolayıdır.

3. Ey gönül! Gözyaşlarımın böyle ışılc gibi parlaması nedendir.’ Onla
rın yanışının içinde sen saklısın da ondan.

4. Ey gönül! Ben sana şarap içme, güzel sevme mi dedim.’ Benden ni
çin böylesine kaçıyorsun?

5. Ey gönül! Akılla birbirinize yabancı gibi davranıyorsunuz. Adeta 
sen göğsümün içinde bir misafir gibi oturuyorsun.
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6. £y gönül! Ayna bir hayret (hayretli) bakışınla su oldu; (eridi, git
ti), billahi sen ne kuvvetli, yakıcı bir ateş imişsin.

Divan edebiyatında ayna, dünyaya hayretle bakan bir göze benzetilir. 
Bundan dolayı çok defa ayna ile hayret ve bakış arasında münasebet kuru
lur. Sevgilinin gözü saht (sert) ve öldürücüdür. Nedim ona, aynayı eritmesi 
dolayısıyle yakıcılık vasfı da izafe ediyor. Su ile ateş arasında tezat vardır. 
Burada ayna sevgilisini hayran hayran seyreden âşığı temsil ediyor.

7. Ey gönül! Sen Hac yollarında giden bir kervan meş’alesine benzi
yorsun, sen de âşıkların içinde onun gibi göze çarpıyor ve onlara yol göste
riyorsun.

8. Ey gönül! Sen ilim yuvası, hüner güneşinin doğduğu yersin. Sen 
neş’e ve arzu baharı sabahının yakasısın.

9. Mademki, Nedim’e aşk kadehini sundun, lutf et de o kadehi alma, 
biraz kansın, ey gönül.

SORULAR :

1. Nedim’in bu şiirini ses, ahenk ve söyleyiş bakımından değerlendiri
niz.

2. gürde bir bütünlük var mıdır? Varsa bu bütünlük neye dayanıyor?

3. Sair “gönül” kelimesiyle neyi kasdediyor? Bu şiir Nedim’in mizaç, 
karakter ve duyuş tarzı hakkında bir fikir veriyor mu? Buna göre Nedim na
sıl bir insandır?

4. Yedinci beyitte geçen Hac, kervan, aşk ve gönül kelimeleri arasın
daki münasebeti açıklayınız.



İstanbul’da doğan Şeyh Galip, kaynağı Mevlânâ Celâlettin Rûmî (1207 - 
1273) nin şahsiyet ve eserlerine dayanan köklü Mevlevi tarikatine mensup 
bir ailenin çocuğudur. Babası ve büyük babası da bu tarikattendirier. Şeyh 
Galip, sadece din değil, bir terbiye, sanat, edebiyat ve musikî ocağı olan 
Mevlevi dergâhında yetişmiş, Mevlânâ’nın, Türk, Fars ve Arap yazarlarının 
eserleriyle beslenmiştir. Kendisi de bir şair ve bestekâr olan III. Selim, Şeyh 
Galip’in şahsına ve şiirlerine karşı büyük sevgi duymuş ve bu sevgi dolayı- 
sıyle İstanbul’da bugün bir müze haline getirilen Galata Mevlevihanesi'ni 
tamir ettirmiştir. Şeyh Galip’in kabri bu Mevlevihane’de bulunan bir türbe 
içindedir.

III. Selim, eski Türk kültürüne bağlı olmakla beraber, Avrupa’da geli
şen çağdaş askerlik ve sanayie de önem veriyordu. Bir şeyh ve şair olan Şeyh 
Galip, yenilikçi padişahı öven şiirler yazmıştır.

Şeyh Galip şiirlerinde *'sebk-i Hindî” adı verilen, çok kapalı, anlaşıl
ması güç bir üslûp ve ifade kullanmıştır. Türk halk şiirinin aksine Divan 
şiiri zaten kapalıydı. Bu şiiri yazanlar ve okuyanlar yüksek kültüre sahip 
oldukları ve birbirlerini anladıkları için fikirlerini açıklama ihtiyacını duy
muyorlardı. Bugünkü edebiyatta olduğu gibi kapah söylemek hoşlarına gi
diyordu. Şeyh Galip, şiirlerinde bu kapalılığı çok ileriye götürdü, anlaşılması 
güç şiirler yazdı.

Şeyh Galip’in Dhan’mdan başka bir de Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi var
dır. Şeyh Galip bu mesnevisini de hayallere, hayalî şahıslara dayandırır. 
Hüsn ü Aşk mesnevisinin konusunu aşk teşkil eder. Fakat bu aşk birçok en
gellere uğrar. *'Aşk” adım taşıyan âşık, "Hüsn” adını alan sevgilisine ulaş
mak için pek çok engelleri aşmak zorunda kalır. Bu eserdeki şahıslardan 
her biri kendi şahsiyetlerine uyan isimler taşırlar.

Şeyh Galip bu mesnevisini, çeşitli nazım, şekillerinde yazılmış şiirlerle 
süslemiştir. Diğer Divan şairleri gibi Şeyh Galip de şiirlerinde dil musikisi
ne ve karmaşık hayal örgülerine yer verir. Yalnız o, bunlar vasıtasıyla, bağ
lı bulunduğu mistik hayat ve kâinat görüşünü de telkine çalışır. Şeyh Galip, 
Tanzimat’tan sonra Batılı tarzda yazan şairlere de tesir etmiştir.

Abdülhak Hâmit Tarhan’ın eserlerinde Şeyh Galip’in tesiri vardır. Ser- 
vet-i Fünûncular Osmanlıca kelimelerle yeni bir üslup yaratırlar, onu üs-

ŞEYH GALtP (1757-1799)
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tad olarak tanımışlardır. Şeyh Galip, çağdaş Türk şiirinde hayal dünyası 
kuran Ahmet Haşim’e de tesir etmiştir.

GAZEL

1 Yine zevrak-t clerûnum ktrıhp kenâre düştü 
Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sâre düştü

2 O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kâle-i kâm 
Bize hisse-i muhabbet dil-i pare pare düştü

3 Gehî ztr-i serde desti geh ayağı koltuğunda 
Düşe kalka haste-i gam der-i lutf-ı yâre düştü

A Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-i gül 
Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâre düştü

5 Meh-i burc-ı arızında gönül oldu hâle mail 
Bana kendi tâliimden hu siyeh sitâre düştü

6 Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i pasla yâhü 
Bu değildi n’eyleyim bu yolum intizâre düştü

7 Reh-i Mevlevi’de Galip bu sıfatla kaldı hayran 
Kimi terk-i nâm ü sâna kimi itibâre düştü

Vezin : mü te fâ i 1ün /  fe û 1ün /  mü te fâ i lün /  fe û iün 

• • • / •  / •  • • / •

AÇIKLAMA :

Bu aruz kalıbının dikkati çekici tarafı, adeta topallayan bir insanın ha
reketine benzer bir âhenge sahip bulunmasıdır. Şiirin muhtevasında da, to
pallayan ve aksayan bir taraf vardır. Şiire hâkim olan (düştü) redifi de ve
zin ve muhtevaya u y g u n d u r.

Mısra vezin kalıbı bakımından kendi içinde ikiye bölündüğü gibi, şiir 
cümlesi de ikiye bölünmektedir. 4 ve 6. ıncı beyitlerde iç kafiye vardır. Şeyh 
Galip’in sadece iki beyitte iç kafiye kullanması da bir aksaklık, topallama 
duygusu vermek isteğiyle açıklanabilir.

Şiir aliterasyon ve mısra İçi ses oyunları bakımından da dikkati çeki
cidir: Birinci beyitte "kırılıp kenâre”, ikinci beyitte “kâle-i kâra, bezm, bö
lüşüldü, bize, -pâre pâre”, üçüncü beyitte “zîr, ser, der, yâr”, dördüncü be
yitte "bülbül, gül, tahammül, dİl”, beşinci beyitte, "meh, siyeh, gönül, hâl, 
mâil, siyeh sitâre”, altıncı beyitte "âhû, yâhû, süzülüp, zevkf intizar”, yedin-
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d  beyitte, "hayran, şan, reh, terk, itibar” kelimelerinin baş, son ve iç he
celerinde bazı ses tekrarları vardır.

Şiirin hayâl ve mânâ örgüsüne gelince:
1. Birinci beyitte şair "zevrak-ı derûn” tamlaması ile, gönlünü bİr ka

yığa benzetiyor. Fakat bu şişe (sırça) dendir. Taşlık bir yola düşmüş ve kırıl
mıştır.

Burada iç ile dış, ruh ile madde, yumuşak ile katı tezadı vardır. Muta
savvıflara göre, öz varlığı bakımından ruh olan insan bu madde âlemine 
gelmekle bir yığın sıkıntıya düşmüştür. Muztarip olması bundan dolayıdır.

Mevlânâ da Aîesnevî’sinde ayrılıklardan şikâyet eder. Kayık (zevrak) 
seyahat vasıtasıdır. Mutasavvıflara göre, Tanrı’dan ayrılan insan ruhu, kâinat
ta uzun bir seyahate çıkmıştır. Sonunda o tekrar Allah’a kavuşacaktır.

2. "Bezm-i cân”, can meclisi mânâsına gelir. "Can” kelimesinin il-d 
mânâsı vardır: (a) ruh (b) tarikate kendini adayan kimse. Bu beyitte, insan
ların varlık âlemine gelmeden önce toplu bulundukları ve kaderlerinin ta
yin edildiği Tanrı katındaki ana, "elest bezmi”ne bir telmih vardır. İkinci 
mânâya göre “bezm-i cân”, tarikat mensupları topluluğu demektir. îşte böyle 
bir bezmde şairin hissesine "dil-i pâre pâre” (parça parça olmuş gönül) düşü
yor. Burada topluluk ifade eden "bezm” kelimesi ile "pâre pâre” arasında bir 
tezat vardır. Ruhlar, Tanrı katındaki birlik (vahdet) âleminden bu çokluk 
(kesret) âlemine gelince perişan olmuşlardır.

3. Üçüncü beytin anahtar kelimesi "hasta” kelimesidir. Aşık bazen 
şarap testisi başının altında, bazen ayağı koltuğunda, düşe kalka kendisine 
şifa verecek bir kapıya doğru ilerler. Şeyh Galip bu maddî hasta görüntü
sünü bazı mânâ değişiklikleriyle manevî plana aktarıyor.

Bu hasta ilk bakışta görüldüğü gibi vücudu sakat bir insan değildir.
O bir âşıktır. "Gam hastası” (haste-i gam) dır. "Dest” el mânâsına gelir 
ama "desti” içine su veya şarap konulan kap demektir. "Haste-i gam” âşık 
olduğuna göre burada şarap testisi söz konusudur. Ayak kelimesinin eski 
Türkçede ikinci mânâsı "kadeh”tir. Bu hastanın gittiği yer de her hangi bir 
kapı değil, "der-i lutf-ı yâr” (sevgilinin iyilik kapısı) dır.

Bu beyitte geçen desti, kadeh (ayak), aşk (şarap) kelimeleri arasında 
tenasüp sanatı vardır.

Beytin göz önünde canlandırdığı insan "elsiz ayaksız” (bî-ser ü pâ) dır. 
Bu onun mutlak bir acz içinde bulunduğunu ve sevgilisinin kapışma sığın
dığını gösterir.

Mutasavvıflara göre, kâinatta görünen her şeyin arkasında gizli bir 
mânâ vardır. Görüntülere aldanmamak, görüntünün arkasındaki gizli mâ
nâyı aramak lâzımdır. Divan şâirlerinin fikirlerini iki planda, hakikî ve me
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cazî mânâlarda anlatmalarında bu köklü inancın büyük rolü vardır. Onlar 
her görüntünün arkasında bir hakikat, her kelimenin birinci mânâsının ar
kasında ikinci bir mânâ ararlar.

4. Dördüncü beyitte bülbül ile gül arasındaki aşka telmih olunmuş
tur. Bahar gelince gül ile bülbül arasında aşk faslı başlar. Onları gören âşık 
sevgilisinden ayrı kaldığını düşünerek üzülür.

"Bî-karar” kelimesi Divan şiirinde “âşık” mânâsına gelir. "Tahammül” 
•'yüklenmek, susmak” demektir. Şair öten bülbüle nazaran gerçek âşık ol
duğu için susar ve tahammül eder.

5. Beşinci beyitte geçen meh(ay), burç, sitâre ‘(yıldız) kelimeleri arasın
da münasebet vardır. Fakat burada söz konusu olan astronomik bir hadise 
değil, sevgilinin aya benzeyen yüzüyle yüzündeki siyah bendir. Şair bu siyah 
beni bir siyah sitâreye (siyah yıldız) benzetiyor. Eskiden insanların kader
leri (tâli) ile yıldızlar arasında münasebet olduğuna inanılırdı. Bugün ga
zetelerde yayımlanan yıldız falları bu inancın bir devamıdır. Bu inanca göre 
herkesin bir burcu vardır. Burç hareketsiz yıldızlar kümesidir. Hareketli yıl
dızların durumu onlara göre hesaplanırdı. Şeyh Galip, kendi talihinin sev
gilisinin yanağındaki siyah sitâreye (siyah yıldıza) yani “ben” e göre tayin 
edildiğini söylüyor. “Arız” yanak mânâsına gelir, tasavvufta vahdet (birlik)in 
sembolüdür. Ben siyahlığı dolayısıyla kalbin içinde bulunduğu farzolunan 
ve “süveyda” adı verilen noktaya tekabül eder. Hayat ve kâinatın yaratılış 
sırrı bu noktada gizlidir.

Şair, “burc-ı ârız” sözüyle sevgilinin yanağını da bir burç gibi tasavvur 
ediyor.

Meh (ay) in parlaklığı ile si)̂ eh ben ve kara talih arasında tezat sanatı 
vardır.

6. Altıncı beyitte geçen “yâhû” kelimesi “elveda. Allahaısmarladık” 
mânâsına gelir. Sevgilinin gözü “çeşm-i âhû”ya benzetilmiştir. Süzülmek ke
limesi "kaçmak, geçmek” mânâlarına gelir. Ahu kaçınca, âşık sevgilisine ka
vuşamaz. Şairin "yâhû” (elveda) demesinin sebebi buduı;. "İntizar” kelimesi, 
birini bekleme, yolunu gözleme demektir. Arapça olan "intizar” kelimesi 
"nazar” (bakış) dan gelir. Eskiler "nazar”ın insanları hasta ettiğine, öldür
düğüne inanırlardı. Şeyh Galip, "yolum intizâre düştü” ifadesiyle sevgilisi
nin bakışlarının kendisini öldürdüğüne telmihte bulunmuştur.

7. Bu beyitte geçen "reh-i Mevlevi” ile Şeyh Galip, Mevlânâ’dan beri 
gelen Mevlevi tarikatini kastetmiştir. Tarikat kelimesi de "tarîk” (yol) keli
mesinden türemiştir.

"Kimi” kelimesi "bazen” mânâsına gelirdi. Şeyh Galip bu beyitte ke->- 
disinin Mevlevilik tarikatinde geçirdiği tereddütleri belirtmek istemiştir.
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bazen, ''terk-i nâm u şân” (adını ve şanını bırakarak) tam bir Mevlevi ol
mak istemiş, bazen de "itibare” (toplumda bir mevki kazanmak) arzusuna 
düşmüş ve bu zıt temayüller arasında "hayran” (şaşkın) kalmıştır.

SORULAR:
1. Bu şiirde "düştü” redifi, beyitlere göre değişik mânâlarda kullaml- 

mıştır. Beyitlerin mânâ bütünlüğünü gözönünde bulundurarak bu değişik m â
nâları ayrı kelimelerle ifade ediniz.

2. gürde kullanılan tabiat ve eşya ile ilgili keümelerle, duygu, düşünce 
ve ruh hali ifade eden kelimeleri gösteriniz ve bunların mânâlarını tarif edi
niz.

3. “Zevrak-ı derün”, “reh-i seng-sâr”, “bezm-i cân”, -‘kâle-i kâm” “dil-i 
pâre pâre”, *̂ zîr-i ser”, ‘̂der-i lutf-ı yâr”, “sohbet-i gül'’, “nevbet-i taham
mül”, “çeşm-i âhû*’, “zevk-i vasi”, “reh-i Mevlevi", “terk-i nâm ü şân” tam- 
lamalanmn Türkge karşılıklarını yazınız.
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(SERBEST)
ŞARKİ

1 By nibâl-i işve bir nevres jidâmmstn benim 
Gördüğüm günden heri hâttr-nişammstn benim 
Ben ne hacet kim diyeni rûh-t revântmstn benim 
Gizlesejn de aşikâr etsem de cântmstn benim

5 Derd-i aşktn ben senin beyhude izhar eylemem 
Lâf edip âh ü enini kendime kâr eylemem 
Hâstlt âlem bilir bu strrt inkâr eylemem 
Gizlesem de âşikâr etsem de cântmsın benim

9 jE}' gül-i bağ-t vefâ malûmun olsun bu senin 
Hâr-t cevr ile sakın terkeylemem pîrâhenin 
ölme var ayrılma yoktur öyle tuttum dâmenin 
Gizlesem de aşikâr etsem de cântmstn benim

13 Gâhi ikrar eyleyip gâhî gelip inkârdan 
Aksini seyreylerim âyînede divârdan 
Gerçi bu suretle ptnhân eylerim agyârdan 
Gizlesem de âşikâr etsem de cântmstn benîm

17 Beste kıldım sâz-t efkârı o zülf-i sünbiile 
Oldu Galib perde-i âhım muhayyer sünbüle 
Herçİ bâdâbâd bağlandım hevâ-yt kâküle 
Gizlesem de âşikâr etsem de cântmstn benim

Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün



AÇIKLAMA:
Şeyh Galipsin bugün de sevilerek söylenen bu şarkısında birçok kelime 

ve mazmunlar, dörtlüklerin sonunda tekrarlanan
Gizlesem de aşikâr etsem de cântmstn h enini

nakarat mısraına bağlı olduğu içj.a önce onun üzerinde duralım.
Can, insanı dirİ kılan, fakat gözle görülmeyen varlıktır. Kâinatı yara

tan, fakat kendisi görülmeyen Tanrı da' cana benzer. Bundan dolayı muta
savvıflar can (gönül, ruh) ile Tanrı arasında bir münasebet bulurlar. Şeyh 
Galip’in mensup olduğu Mevlevîlikte tarikate girmek için tekkeye yeni ge
len dervişlere can denilirdi.

Can, genellikle sevgili mânâsına gelir. Şair canın, hem gizli, hem aşikâr 
olma vasfı üzerinde duruyor. Nakarat mısraın mânâsı basit olarak şöyle ifade 
edilebilir: Ben, açıkça söylesem de, gizlesem de sen benim sevgilimsin, içim
de ten i dirilten varlıksın.

Şiirin birinci mısraında kullanılan "nihai” ve "nevres fidan” (yeni ye
tişen fidan) kelimeleri, kendisine can diye hitap edilen sevgilinin çok genç 
olduğunu belirtiyor. "Rûh-ı revân” tamlaması da can (sevgili) mânâsına ge
lir. "Revân” su gibi akıcı demektir.

İkinci dörtlükte geçen "izhar, sır” kelimeleri de canın, gizli ve âşikâr 
olma vasıflarıyla ilgilidir. Şair, bu dörtlükte de nakarat mısraın mânâsım de
ğişik kelimelerle tekrarlıyor.

Hâstlt âlem bilir bu strrt inkâr eylemem

mısraında tezada dayalı bir nükte var. Sır, tarifi icabı herkesten gizli olmak 
gerekir. Halbuki şairin sırrını, yanİ âşık olduğunu herkes biliyor.

Mutasavvıflar kale (söze) değil hâle (içten yaşamaya) önem verirler. 
Aşık, ıztırap çekse de bunu açığa vurmamalıdır.

Lrt/ edip âh u enini kendime kâr eylemem
mısraında bu davranışa telmih ediliyor. Aşk ıztırabı ile âh etmek ve inlemek, 
şikâyet mânâsına da gelir. Gerçekten seven, böyle bir duruma düşmez.

Üçüncü dörtlükte sevgiliye bağlıhk (vefa) ve acıya katlanma fikri üze
rinde durulmuştur. Burada sevgili, "gül-i bağ-ı vefa”ya (vefa bahçesinin gü
lü) ne benzetilmiştir. Gülün dikeni olduğu gibi aşkın da ıztırabı vardır. 
''Hâr-ı cevr”, eziyet, zulüm dikeni mânâsına gelİr. Atalar sözünde denildiği 
gibi "gülü seven dikenine katlanır”. Gerçek âşık, bütün acılara katlanarak 
sevgilisine bağlı kalır. "Vefa” da bu demektir. Şair bu fikri "ölme var ayrıl
ma yok” sözleriyle pekiştiriyor.

Dördüncü kıt’ada geçen âyine (ayna) sembolü tasavvufta Tanrı’nın 
kâinatta tecelli etmesi fikrini ifade eder. Aynada görülen hayal, hem var, hem
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yoktur. Eşya, aynada görülen hayale benzer. Eşyanın aslına değil, hayaline 
bakan, Tanrı’nın varlığını inkâr edebilir. Fakat aynadaki hayal, eşyamn var
lığına bağlıdır. Böyle düşününce, Allah’ın varlığını ikrar mecburiyetinde ka
lırız. "Suret” kelimesi görünüş mânâsına gelir. Suret (görünüş, hayal, gö
rülen varlıklar) aslı, Tanrı’yı gizler.

Aksini seyreylerim âyinede dîvârdan
Gerçi hu suretle pinhân eylerim ağyardan

mısralarında bu telmihler vardır. "Pinhân” gizli, "agyâr” başkaları, yaban
cılar mânâsına gelir.

Sonuncu ve beşinci dörtlükte, "beste”, "saz”, "perde”, "muhayyer”, 
"sümbüle” ve "heva” kelimeleri musikiyle ilgilidir. Şair onları hem hakiki 
hem de mecazî mânâlarda kullanıyor. Eskiler böyle, mânâları birbirine yakın 
kelimeleri bir araya toplamaktan hoşlanırlardı ve buna "tenasüp” veya "mü- 
raat-ı nazir” adını verirlerdi. Bir araya gelen kelimeler arasında çeşitli mânâ 
münasebetleri varsa, ona "iyhâm-ı tenasüp” derlerdi.

Şeyh Galip’in şarkısının son dörtlüğünde işte bu sanat vardır.
Eski şairler, sevgililerinin saçlarını sünbüle benzetirlerdi. "Sünbüle” de

yimi eski Türk musikisinde bir makamın adıdır. Beste kılmak, hem bağla
mak, hem de beste yapmak mânâlarına gelir.

'Muhayyer sünbüle”, sünbüle makamının değişik bir şeklidir.
Dörtlüğün basit mânâsı "ben o saçları sünbüle benzeyen güzele âşık ol

dum, bağlandım” demektir. Fakat şair bu mânâyı, böyle basit olarak değil- de 
kelime oyunları yaparak anlatıyor. Yalnız bunu yaparken bazı derin fikir
ler de buluyor.

Oldu Galip perde-i ahım muhayyer sünbüle

mısraını bu bakımdan inceleyerek üzerinde düşününüz. Perde kelimesi hem 
örtü, hem de bir müzik parçasını meydana getiren seslerden her biri mânâ
sına gelir.

Şair kendi âhlarmın seslerini işlemek suretiyle bir musiki makamı mey
dana getiriyor. Fakat bu musiki onun ıztırabını gizleyen bir perde oluyor.

SORULAR:

1. Sairin duygularını gizlemesinde, oyun ve musikî ile ifade etmesinde 
içinde yaşadığı devir ve çevrenin rolü var mıdır?

2. Bu şiirde ifade edilen aşk dinî midir, dünyevî midir?
3. “Nihâl-1 işve”, “hâr-ı cevr”, “sâz-ı efkâr” tamlamalarında hangi ke

limeler maddî varlıklara, hangi kelimeler manevî varlık veya ruh hallerine 
tekabül eder? Okuduğunuz şiirlerde ruh halleriyle maddî varhklan birleş
tiren tamlamaları bulunuz. ’
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HALiT FAHRt OZANSOY : EYÜP SIRTINDA 

ORHAN SEYFİ ORHON : ANADOLU TOPRAĞI 

YUSUF ZÎYA ORTAÇ : RÜYA 

NECÎP FAZIL KISAKÜREK : ZAMAN 

AHMET HAMDÎ TANPINAR : BURSA’DA ZAMAN 

ARİF NİHAT ASYA : BAYRAK 

ORHAN VELÎ KANIK : GÜZEL HAVALAR

CAHİT SITKI TARANCI :
GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN

A. TANZİMAT DEVRÎ

Mustafa Reşit Paşa’nın 1839 yılı Kasım aymda Gülhane parkında Türk 
devlet adamları ve Avrupa devletlerini temsil eden elçiler karşısında okumuş 
olduğu Tanzimat fermanı, Türkiye’de yeni bir devrin başladığını gösterir. 
Bu vesika, kısaca a) bir Doğu îslâm devleti olan Osmanlı devletinin Batı 
âlemine döndüğünü, b) onun prensiplerini benimsediğini, c) bu prensip
lere dayalı yeni bir Türkiye yaratma niyet ve iradesini memlekete ve dün
yaya ilân eder.

Politik ve sosyal sahada önemli sonuçlar doğuran Tanzimat fermanı, 
getirdiği yenilik havası ve yeni kavramlarla edebiyata da tesir eder. Bu te
siri biz önce. Reşit Paşa’ya hayran olan Şinasi’nin şiirlerinde görürüz. Şinasi 
Reşit Paşa’yı devleti yeni bir hayata kavuşturan "medeniyet dini”nin pey
gamberi olarak görür. Bu “medeniyet dini”nin esası, ''eşitlik, hürriyet ve 
müspet ilim”dir. Şinasi, şiirlerinde Reşit Paşa’nın getirdiği veya getirmek 
istediği yeni fikirleri ifade eder. Onda oldukça kapalı olan bu yeni fikirler 
Namık Kemal ile Abdülhak Hâmit’in şiirlerinde geniş, kuvvetli ve zengin 
bir ifadeye kavuşur.

Tanzimat’tan sonra gelişen bu yeni şiirin başlıca özelliği sosyal konu
ları ele almasıdır. Namık Kemal hürriyet ve vatan fikirlerini yüceltir, Ab
dülhak Hâmİt, bu fikirlerin yanısıra Batı kültür, sanat ve edebiyatında çok 
önemli bir yeri olan tabiat duygusunu ve ferdî duygularını serbestçe ifade 
etme düşüncesini getirir. Namık Kemal ve Hâmİt’le beraber bu yeni duygu 
ve düşünceleri şiirlerine konu yapan daha birçok jairler yetişir.
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Namık Kemal, Hâmit ve onlafm izinden gidenler, şiirlerinde divan şair
lerinin basmakalıp mazmunlarını bırakarak yenİ hayaller ve ifadeler bulur
lar. Abdülhak Hâmit ve Recaîizâde Ekrem yeni şekiller de getirirler. Bu de
virde eski şiiri devam ettirenler bulunmakla beraber, mükemmel olmasa bile^ 
Batı tesiri altında topluma, tabiata ve hayata açık yeni bir şiİr akımı başlar 
ve bu akım çeşitli denemelerle gelişir.

NÂMIK KEMAL (1840 -1888)

MURABBA’DAN KIT’ALAR

Sipihrin bahtım ikmâlini hep pâymâl ettim 
Hamiyyet mesleğinde terk-i evlâd u tyâl ettim 
Hayatımdan muazzezken vatandan infisâl ettim 
Sebat u azme hâil bir dem dünya mt kalmıştır?

Mustrnm, sabitim tâ can verince halka hizmette 
Fedâkânn kalır ezkân dâim kalb-i millette 
Denir bir gün gelir de sâye-i feyz-i hamiyyette 
Kemâl’in seng-i kabri kalmadıysa nâmı kalmıştır

Vezni:

Mefâ î 1ün /  mefâîlün /  mefâîlün /  mefâîlün
. ----------- / . ------------ / . ------------/ . ------------
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AÇIKLAMA:

Namık Kemal’in Türk edebiyatına getirdiği birçok yenilikler vardır. 
Vatan ve hürriyet sevgisi bunların başında gelir.

Namık Kemal insanların sevgi, inanç, birlik, düşünce ve iradeleriyle 
kaderlerini değiştirebileceklerini ileri sürmüştür. Hürriyet Kasidesi'

Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kııvve-i azmi 
Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten

beyti bu inancı kuvvetle ifade eder. Namık Kemal, Cezmi adlı romanı ve 
Celâlettin Harzeınşah piyesinde fikir ve iradeleriyle kötülüklere karşı koyan- 
insan tiplerini canlandırır. Böyle insanlara kahraman denilir. Namık Kemaî 
tarihe de bu gözle bakar. Yine Hürriyet Kasidesi'tideki:

Cihajıgîrâne bir devlet çıkardık bir aşiretten



mısraı bu inanca dayanır. Bazıları bu mısraı, “Osmanlı devleti bir aşiretten 
değil, bir milletten çıkmıştır” diye tenkit etmişlerdir.

Bu tenkit doğrudur. Gerçekten de Osmanlı devletini kuran bir aşiret 
değil, bir millettir. Fakat tarihte cesur, iradeli, ileri fikirli kahramanlarm 
rolü olduğu ve milletleri harekete getirdiği de bir gerçektir. İstiklâl sava* 
şında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Gazi Mustafa 'Kemal Ata
türk’ün oynadığı rolü kim inlcâr edebilir?

Hayat hikâyesinden öğreniyoruz ki Atatürk de pek çok Türk genci gibi, 
gençlik yıllarında Namık Kemal’in eserlerini okumuş ve sevmiştir. Ata
türk’e vatan, millet, hürriyet ve istiklâl aşkını aşılayanların arasında Namık 
Kemal de vardır.

Yukarda okuduğunuz parçada, Namık Kemal’in vatan ve millet uğruna 
almış olduğu aktif tavır, o devrin dil ve üslubuna göre kuvvetli bir şekilde 
ifade olunmuştur. Fakat onu anlamak ve değerlendirmek için, önce sözlüğe 
bakarak kelimelerin mânâlarını anlamağa çalışınız. Şiiri okurken, cümle 
yapışma, tonuna da dikkat ediniz.
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SORULAR t

1. Bu şürde Namık Kemal neden birinci şahıs zamiri kullanıyor? Ken
dinden mi bahsediyor? Bu şiirin Namık Kemal’in hayatıyla bir ilgisi var mı
dır? Ansiklopedi veya kitaplardan Namık Kemal’in hayatını öğrenerek, bun
ların fikirleriyle olan münasebetini belirtiniz. Bunu yaparken, devrin politik 
ve sosyal şartlarını da unutmayınız.

2. Eskiler insanların kaderini feleğin tayin ettiğine inanırlardı. Namık 
Kemal bu fikre inanıyor mu? Birinci mısraı bu bakımdan açıklayınız. “Baht” 
ve “ikbal” kelimeleriyle Namık Kemal neleri kasdediyor?

3. Namık Kemal’in şiirlerinde ve nesirlerinde “hamiyet” kelimesi sık 
*ık geçer. Bu kelimenin mânâsı ve bugünkü karşılığı nedir? “Hamiyyet mes
leği” tamlamasında “meslek” kelimesi hangi mânâda kullanılmıştır? Bu tam- 
îamanm geçtiği mısra da Namık Kemal’in hayatıyla ilgilidir. Eskilerin feda
kârlıktan kaçınmak için söyledikleri :

Vîrân olası hânede evlâd ü lyâl var 

mısraı ile Namık Kemal’in mısraı arasında ne fark vardır?

4. Üçüncü ve dördüncü mısralarda Namık Kemal hangi değer ve mezi
yetleri yüceltiyor.



5. İkinci dörtlükte geçen “halka hizmet” ve "fedakârlık” kavramları bu
gün de sosyal bir değer taşıyor mu? Bu keliıne ve kavramların zıddı nedir? 
Bir toplumun yaşaması ve gelişmesi için bu nevi sosyal değerlere ihtiyaç var 
mıdır?

6. İkinci parçanın sonuncu beytinin mânâsı nedir? Geçmişte millet ve 
memlekete hizmet edenlerin hâtıralarını anmak sosyal bakımdan lüzumlu ve 
faydalı mıdır?

7. Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi'ni bularak okuyunuz ve onda, 
incelediğiniz şiirdekine benzer irade ve kahramanlık duygularım ifade eden 
mısra ve beyitleri yazarak karşılaştırınız.
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ABDÜLHAK HÂMÎT TARHAN (1852 -1937)

Ondokuzuncu yüzyıldan sonra yetişen Türk yazarları eski Türk, Fars 
Arap edebiyatı ile yetinmeyerek, Batı, bilhassa Fransız ve İngiliz edebi

yatlarım okurlar. Ve eski ile yeniye. Doğu ile Batıya ait unsurları birleştir- 
,meye çalışırlar.

1850 - 1900 yılları arasında özellikleri birbirinden ayrı başlıca üç nesil 
-ortaya çıkar. Bunlardan birincisi eski şekiller içinde o devre ait yeni fikir
leri ifade eden Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal neslidir. Onları Fransız 
romantik akımının tesirinde kalan Abdülhak Hâmit Tarhan ile Recaîzâde 
JEkrem takip eder. Üçüncüsü Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplandıkları 
için kendilerine sonradan Servet-İ Fünûncular adı verilen nesildir. Bu neslin 
içinde kendilerini en çok tanıtan şairler Tevfik Fikret ile Cenap Şahabet- 

ü n ’dir. Bu üç nesil arasında kalan, bir önceki veya bir sonraki nesle bağ- 
■ianan birçok şair vardır.

İkinci nesle mensup olan Abdülhak Hâmit Tarhan şekil, vezin, duygu, 
-düşünce, hayal ve üslûp bakımından Türk şiirine büyük yenilikler getir- 
-tniştir. Kültürlü, Doğu’ya olduğu kadar Batı’ya da açık bir ailenin çocuğu 
olan Abdülhak Hâmit Tarhan, hususî öğretmenlerden ders almış, Arapça 
"ve Farsça ile beraber Fransızca da öğrenmiştir. Abdülhak Hâmit’in öğret
menleri arasında batı felsefesini bilen Hoca Tahsin Efendi de vardır. îran 
'elçisi olan babasıyla Tahran’a giden Abdülhak Hâmit, daha sonraki yıllar- 
de elçi kâtibi olarak Paris, Londra, Bombay ve Brüksel’de bulunmuştur.

Yabancı dilleri bilme ve yabancı ülkelerde bulunma, Abdülhak Hâmit’in 
hayat tecrübesini, düşünce ve hayal ufkunu genişletmiştir. Onun eserlerinde 
gördüğü ve yaşadığı yerlerin tesiri vardır.

Abdülhak Hâmit, Fransa’da romantik akımın öncüsü ve büyük temsil
cisi olan Victor Hugo (1802 - 1885) ile dünya romantiklerinin eserleriyle 
beslendilderi Shakespeare’in (1564 - 1616) tesiri altında kalmıştır.



T Ü R K  S t tR t  12S

Romantik akımın başlıca özelliği şekil ve kalıptan çok duyguya ve ha
yale değer vermesidir. Romantiklere göre güzellik duygusunun kaynağı dil^ 
şekil ve kalıp değil, insan ruhu ve tabiattır. Romantikler, hürriyete 4e büyük 
değer verirler. Abdülhak Hâmit’den önce Namık Kemal de batılı roman- 
tilclerin eserlerinden faydalanmıştır. Fakat Namık Kemal, daha ziyade poli
tik hürriyete önem verdiği halde, Abdülhak Hâmit, sanat sahasında, basma
kalıp duygu, hayal, şekil ve ifade tarzlarını kırmayı gaye edinmiştir. Abdül
hak Hâmit’in Türk edebiyatına getirdiği en büyük yenilik, "yeni, orjinal,. 
kendi kendisi olma” fikridir.

Namık Kemal’e bağlı olan Abdülhak Hâmit de politik ve sosyal hür
riyete değer vermekle beraber, Nanuk Kemal gibi politik faaliyetlerde bu
lunmamış, politik ve sosyal konularla ilgili fikirlerini, piyeslerinde canlan
dırdığı, uzak ülkelere veya tarihî devirlere mensup şahıslara söyletmiştir.. 
Bunun sebebi, Hâmit’in eserlerinin büyük bir kısmını yazdığı 1876 - 1908  ̂
yıllarının II. Abdülhamit devrine rastlamasıdır.

Abdülhak Hâınit’in eserleri a) şiir, b) tiyatro, c) hatırat ve mektup* 
olmak üzere üç bölüme ayrılır, Hâmit’in bazı piyesleri manzumdur, bazı
ları nazım ve nesir karışıktır. Şiirlerini kısa, uzun ve diyalog şeklinde olmak 
üzere üç tarzda yazmış ve çoğunu kitaplar halinde toplamıştır. Bunlardaa. 
Sahra (1879) adlı şiir kitabında, Hâmit, kırda yaşayan insanların duyga 
ve düşüncelerini, Divaneliklerim yahut Belde (1885) adlı kitabında gençlik, 
yıllarında Paris’te geçen maceralarım anlatmıştır. Karısı Fatma Hanım’m 
ölümü üzerine yazdığı Makber (1885) Hâmit’in şaheseri sayılır. Hâmit, bvt 
eserlerinde ve onların dışında kalan şiirlerinde tabiat, aşk, ölüm. Tanrı, va
tan, hürriyet gibi insanlığın ebedî konularım işlemiştir.

Hâmit’in şiirlerinde kullandığı dil ve üslûp bugüne göre eskidir. Ken
dinden öncekilere göre çok yeni olan Abdülhak Hâmit, şiir dünyasımn ye
niliği, zenginliği ve hayal gücü dolayısıyla “şâir*İ âzam” diye amlmış ve 
büyük saygı görmüştür.

Hâmit’in şahsiyet ve eserlerini bugün ancak devrine yerleştirmek, dİlins 
öğrenmek ve üslûbunu incelemek suretiyle anlayabilir ve değerlendirebilirim. 
Aşağıda onun Makber adlı şiir kitabından bazı parçalar alıyoruz.



MAKBER’DEN

1

Eyvah, ne yer ne yâr kaldt 
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldt.
Şimdi buradaydı, gitti elden.

Gitti ebede, gelip ezelden.

Ben gittim, o hâksâr kaldt;

Bir kuşede târmâr kaldt;
Bâkt o ents-i dilden, eyvah,

Beyrut’ta bir ınezâr kaldt.

2

Makber, sonudur dekaytkın bu 

Bir strr-t garibi Hâlık'm bu.
Bir nîir ki meyi edince hâbe,

İnmekte şu bir ytğtn tilrâbe.
En yükseğidir şevâhiktn bu,

En müdhiştdir haknyıktn bu.

Bedbaht, o hakikat anlaşilmaz.

Şanın bu, cihanda lâyıkın bu,

3

Gitti, nazarımdan âh, gitti.,

Bı-maksad il hı-günâb gitti.

Her fer d cihânda birdir amma 

Bir tane değildir öyle, hâşâ.

Bir tane idi o mâh, gitti,

Aylarca olup tebâh gitti.
Görsem yeridir setti karanlık,

Nûrum benim ey ilâh gitti!,

\
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4

Çtk Fâttma lâhdden ktyam et,

Yâdımdaki hâline devavı et,
Ketm etme bu râzt söyle bir söz,

Ben isterim âh, öyle bir söz.

Güller gibi meyl-i ibtisâm et,

Dâğ-î dile çâre bul, meram et:
Bir tatlı bakışla, bir gülüşle,
Eyyâm-t hayatımı tamam et.

5

Bî-fâîde gördü çok cefâlar.

Bigâne bulundu âşinâlar.

Befi neyliyeyim büyükse devran?

Taksiri nedir küçükse insan?

Kâr etmedi verdiğim devâlar,

Geçti yere ettiğim dualar;

Gördük seni ey Hakîm-i mutlak!

Ey hastalara veren şifâlar!.

Sen Hâlıkımızsın, ettik îman,

Bir sende bulur bu y^s pâyân.

Sen varken olur mu âhiret yok?

Yok şüphe ki sende mağfiret çok,

Duydum, seni istiyor bu vicdan,

Bildim, sana vâsıl oldu cânan 

Tekrar buyur fakat hayâtın.

Can ver ona vermedinse derman.

TÜRK ŞttR Î 127



7

Ey yâr, §u nev-hahâr senstn,
Ben anlıyorum ki yâr sensin 

Ettikçe nigâh hahr ü berre,

Birden samnm ki hâzt kerre,

Meşcerdeki rüzgâr sensİn;

'  Ağlar, derim, eşkbâr sensin,
Türben görününce anlarım ki, 

öldüm bana türbedâr sensin.

Vezni:

Mef û İÜ /  me fâ i 1ün /  £e û 1ün
------------ . ---------------------------------------

AÇIKLAMA :

Makber, buraya alınan parçalarda da görüldüğü üzere, sekizer mısralık 
tîölümlerden meydana gelmiştir. Parçalarda kafiyeler şöyle sıralanmıştır, 
-aabbaaca. Kafiyelerin bu tarzda sıralanışı »Türk edebiyatında yenidir.

Hâmit, romantiklerin şiir anlayışına göre, duygu ve hayale önem ver
mekle beraber, şekli de ihmal etmemiştir, ölüm acısıyla kıvranan bir insa
nın duygularım vezin, kafiye ve sanat oyunlarıyla ifade edebilmesi için, şiir 
tekniğine, piyano çalan bir musikişinas gibi çok iyi hâkim olması gerekir. 
Sanatçılar uzun denemelerden sonra böyle bir başarıya ulaşırlar. Hâmit’in 
.Makber^’m  önsözünde söylediği gibi, sadece feryat ederek, güzel şiir yazıla- 
jnaz. Güzel şiir, duygu ile beraber anlatım kabiliyetine ve tecrübesine sahip 
olmayı da gerektirir. Hâmit, Makber'i yazdığı zaman en az on beş yıllık bir 
;şiir tecrübesine sahipti. Vezinli, kafiyeli ve sanatlı konuşmak, onun içİn 
•artık tabiî hâle gelmişti.

hlakber^di^ Hâmit de bütün şairler gibi, duygu ve düşüncelerini kafiye, 
Tedif, kelime ve mânâ oyunları ile ifade eder. Bundan dolayı, şiiri inceler
ken, sadece duygulara değil, şairin kelimeleri kullanış tarzına da. dikkat et
mek lâzımdır.

Hâmit, tezat sanatından hoşlanır. Bu sanat kelime ve kavramları zıtları 
île kullanmaktan ibarettir. Makber'dit. bunun örneklerine bol bol rastlarız. 
Tabiî, Hâmit, bunu yaparken, dilin başka imkânlarından da faydalanır.
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Dikkat edilirse, birinci parçada tezat teşkil eden birçok kelime görüiur; 

Gitti ebede gelip ezelden,
*

Ben gittim, o hâksâr kaldt

mısralannda gitme, gelme ve kalma fiilleri arasında tezat vardır. Fakat 
bunlar boş kelime oyunları değillerdir. Duygu ve düşüncelerle ilgilidirler. 
Şaire göre ölen sevgilisi ebedden gelmiş ezele gitmiştir. "'Ebed” ve ''ezel" 
kelimeleri kâinatm başlangıcı ile sonunu ifade eder. Bu kelimeler arasında 
da tezat vardır. Islâmiyete gÖre insanların varlığı doğumları ile başlama
dığı gibi ölüm ile de sona ermez, insanların ruhları doğumdan binlerce yıl 
önce Tann katında mevcuttular, öldükten sonra da onun yanına gidecek
lerdir. ölen vücuttur, ruh ölmez. Yunus Emre bu inancı;

ölen hayvan durur, insanlar ölmez

mısraı ile ifade eder. Hâmit’in:

Gitti ebede gelip ezelden

irusraı da böyle bir inanca dayanır.

Ben gittim, o hâksâr kaldt

mısraında başka bir tezat vardır. Hâmit’in karısı Fatma Hanım veremdi. 
Hindistan’dan Türkiye’ye dönerlerken Beyrut’ta öldü (1885). Şair, karışım 
orada toprağa verdikten sonra İstanbul’a geldi.

Ben gittim, o hâksâr kaldt

mısraı bu tezatlı duruma tekabül eder. Burada şair, tezat sanatı ile sevilen 
bir varlıktan ayrılışı, ölen insanla hayatta kalan insan arasındald tezadı be
lirtiyor.

ölümün kendisi bir tezat doğurur. Var olan yok olur. Şair bundan 
doğan hayretini:

Şimdi buradaydı gitti elden

jnısraiyla belirtiyor.

Birinci beyitte ölümün yarattığı tezat başka bir şekilde ifade olunmuş
tur. Eşinin ölümüyle şair bİr boşluk içine düşüyor:

Eyvah, ne yer ne yâr kaldt

Bu boşlukta geri kalan, şairin gönlünü dolduran *'âh ü zâr”dır.
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Parçanın son beytinde, "enis-i dil” (ruh dostu, gönül dostu, sevgili) ile 
Beyrut’ta kalan mezar arasındaki tezat *'bâkî” kelimesine acı bir mânâ veri
liyor. "Bakî” kelimesi “kalan” ve "ebedî” demektir. Halbuki burada söz ko
nusu olan mezardır.

Bir kuşede tûrnıtır kalch

mısraı, hayatta iken güzel ve muntazam olan bir varlığın toprak, “târmâr” 
(perişan, karmakarışık) oluşunu belirtiyor.

îkinci parçada ölümün doğurduğu felsefî düşünceler ifade olunmuştur. 
Makber (mezar, ölüm) anlaşılması güç ve ince, şeylerin (dekayık) sonudur. 
Hâlık’ın (Yaradan)ın bir "sırr-ı garîb”i (garip bir sırrı)dir. Tanrı neden 
insanları hem var ediyor, hem de yok ediyor? Bu, *'hakayık” (hakikatler)m 
en müthişi olmakla beraber, anlaşılması imkânsız bir sırdır. Bakıyorsunuz 
nura benzer bir varlık (sevgili) uyur gİbi görünüyor ve bir yığın “türab” 
(toprak)a dönüşüyor. Nura benzeyen bir varlığın kara toprak haline gel
mesi, şairde teessür ile beraber hayret de uyandırıyor. Bu “müthiş lıakikat”i 
anlamaya çalışıyor, fakat anlayamıyor.

Bedbaht, o hakikat anlaşılmaz

Şâmn bu, cihanda lâytktn bu.

beyti, insanın en açık hakikatler olan hayat ve ölümü anlamaktaki aczini 
ifade eder.

İnsanlar akıllarıyla övünürler. Akıl, birçok şeyleri kavrar, ama onun 
anlayamayacağı şeyler de vardır. Hayat, ölüm ve kâinatın anlaşılmazlığı, ede
biyatta mânâsı karanlık, anlaşılması güç şiirlerin yazılmasına yol açmıştır. 
Hâmit, bizde bu tür şiirin öncüsüdür. Cumhuriyet devrinde Asaf Halet Çe
lebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Behçet Necatigil de hayat. Ölüm, insan ve 
kâinatın karanlık, anlaşılması güç, kapalı taraflarını anlatan şiirler yazmış
lardır.

Üçüncü parçada, "gitti” redifinin tekrarı şairin duyduğu acının şidde
tini ifade ediyor. Fakat şair ıztırabını anlatırken, bazı meseleler üzerinde 
düşünüyor da! Tanrı’nın masum insanları koruması gerekir. Halbuki Fatma 
Hanım "bî-maksad ü bî-günah” gitmiştir. Bu durum şairin Tanrı’ya bakış 
tarzını değiştirmiştir.

Görsem yendir seni karanlık.

Nurum benim ey tlâh gitti!.
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beytinde güzel bir tezat ve derin bir mânâ vardır. Nur ile karanlık birbirine 
zıttır. Burada nur şairin sevgilisine tekabül eder. Hayatta iken bu nur ona 
Tanrı’yı aydınlık gösteriyordu. O nur kaybolduktan sonra, şair Tanrı’yı 
karanlık görmeye başlamıştır. “Tanrı’yı karanlık görme” tabirinin kendisi 
de karanlıktır. Bu sözün hangi mânâlara gelebileceğini araştırınız. Bazı ede
biyatçılar böyle güzel, fakat mânâsı açık ve seçik olarak tayin edilemeyen 
sözler’ söylemekten hoşlanırlar. Ahmet Haşim, anlaşılmazlık ve belirsizliğin 
şiire bir güzellik kattığını ileri sürer. Gerçekten de bazı güzel eserler vardır 
ki, onları anlamasak da severiz. Abdülhak Hâmit'e göre karanlık, anlaşıl
mazlık veya sırlılık, varlığın esasında vardır.

Dördüncü parçada Hâmit ölen karısına hitap ediyor. Onun tekrar gö
rünmesini "güller gibi ibtisam” etmesini ve acılarına çare bulmasını istiyor. 
Bu parçada çlene canlı gibi hitap edilmesi, tezatlı bir durum yaratıyor. Şair, 
sevgili eşinin ölümüne inanmak istemiyor.

Ketmetme bu râzt söyle bir söz

mısraı, Hâmit’in "ölüm” ile “râz” (sır) arasında bulduğu münasebeti de
vam ettiriyor. Ölenlerin gözden kaybolmaları ve bir şey söylememeleri şair
de bir sır saklama hissi uyandırıyor.

Ölümün uyandırdığı ıztırapla ölen sevgilinin gülen hayali arasındaki 
te?.at da parçaya bir güzellik katıyor^

Beşinci parça Şeyh Galip’in Hüsn ü A§k mesnevisindeki Tardiye’nia 
aşağıdaki mısralarını hatırlatıyor.

Kâm aldt bu çarhdan gedâlar 
Ferdalara kaldt aşinalar 
Dtırmaz mt o ahdler vefalar 
Geçmez mi bu ettiğim dualar

Fakat bu benzeyiş edâ ve kafiye bakımındandır. Şeyh Gah’p’in Tardi- 
ye’si ölümle ilgili değildir. Muhteva iki şairde tamamiyle farklıdır.

Ben neyleyeyim büyükse devran?
Taksiri nedir küçükse insan?

mısralarını Şeyh Galip’in söylemesine imkân yoktur. Burada kadere, hattâ 
müphem olarak Allah’a isyan eden bir tavır söz konusudur. Kadere itirazsız 
boyun eğen, ölümü Allah’ın emri bilen eskiler böyle sözler söylemezler. 
Hâmit, batının felsefî düşünceleriyle kafası bir hayli karışmış modern bir
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şairdir. Onun ölüm karşısında aldığı tavır eskilerinkinden faridıdır. Bu par
çanın son dört mısraında gizlenmeye çalışılan acı bir istihza vardır. “Hasta
lara şifalar veren Tanrı” şairin duasını kabul etmemiş ve onun sevdiği suç
suzu boş yere öldürmüştür. Fakat Hâmit, Allah’a isyan ederken, onun var
lığını inkâr etmez. Tam tersine ona "Hakîm-i mutlak” der. “Haldm-i mut
lak”, verdiği karar kesin olan ve hiç kimse tarafından tartışılmayan ve ne 
yaptığını yalnız kendisi bilen varlık mânâsına gelir.

Beşinci parçada Allah’a isyan eden Hâmit, altıncı parçada tavrını de
ğiştirerek, ona sığınır. Bu tür tezatlı ruh hallerine M akbe/dt sık sık rast
lanılır. insan ölüm karşısında âciz ve çaresizdir. Ancak Tanrı ve âhiretin 
varlığı düşüncesi insanı teselli eder.

Duydum, seni istiyor bu vicdan

mısraı, insanların neden Allah’a inandıklarını açıklar. Allah’a inanma ko
nusu akıldan çok ruhla ilgilidir. Akıl, insan ruhunun dışa yönelik bir kıs
mıdır. Akıl, tabiat hâdiselerini izah eder ama varlığın temellerine inemez, 
însamn içinde tabiatta bulunmayan bir güç ve kaynak vardır. Buna ruh veya 
vicdan denilir. O da bize varlık hakkında bazı bilgiler verir. Yunus Emre:

Bir ben vardır bende benden içeri 
:iî

Gönül çalahın tahtı çalab gönüle baktı

derken, insanın içindeki esrarlı kaynağa işaret etmiştir. Mutasavvıflara göre 
Tanrı, tabiatta değil, insan varlığında kendisini hissettirir.

Yedinci parçada Hâmit, tekrar ölen sevgilisine döner. Toprağa gömü
len sevgili ölmemiş, tabiata karışmış, adeta bahara, bahr (deniz) ve berr 
(kara)e dönüşmüştür. Şair birdenbire meşcerede (orman) esen rüzgârı o 
sanır. Ağlar, eşkbâr (ağlayan)ın o olduğu vehmine kapılır. Bu vehim o 
kadar ileri gider ki, öleni sevgilisi değil de kendisi imiş sanır ve sevgili
sinin de kendisini bekleyen bir türbedar (türbe bekçisi) olduğuna inanır.

Edebî eserler, sadece gerçeği değil, vehimleri ve hayalleri de anlatır
lar. Büyük acılar ve duygular bizde birtakım imkânsız hayaller ve ümitler 
doğurur. Yedinci parça bu bakımdan önemlidir. Ruh halleri gerçekleri ha
yal, hayalleri gerçek şekline sokabilir.

Abdülhak Hâmit, Makber adlı kitabında seven bir insanın sevdiğinin 
ölümü karşısında duyduğu, düşündüğü, hayal ve ümit ettiği şeyleri serbest 
ve sanatkârâne bir şekilde anlatmıştır. Eski Türk edebiyatında ona benzer 
bir eser yoktur.
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SORULAR :

1. Okuduğunuz parçada sosyal duj'gular var mıdır? Hâmit’in bu şiirin
de anlattığı duygulara şu iki cümleden hangisi uygundur.

a. Hâmit Mahhefâ.e sosyal duygulan anlatmıştır.

b. Hâmit Makher’d.e ferdî ve beşerî duygulan anlatmıştır.

“Sosyal” ile “beşerî” (insanlığa has) kelimeleri arasında ne fark vardır? 
Biz kendi "ferdî” duygularımızla insanhğın temel duygularına ulaşabilir miyiz?

2. Okuduğunuz parçalarda Hâmit “dış âlenni” mi, “iç âlemi” mi anlat
mıştır? Bu iki âlem arasında ne gibi farklar vardır?

3. Okuduğunuz parçalarda Hâmit, ölüm ile hangi varlıklar ve duygular 
arasmda bağlantı kuruyor?

4. Antolojilerde Abdülhak Hâmit’in başka şiirlerini de bularak onlan 
tahlil etmeğe ve Makber ile karşılaştırmağa çahşmız.

5. MaTcber’in başka parçalarında veya Hâmit’in başka eserlerinde tezat- 
îı söyleyiş tarzlarım  gösteren örnekler bulunuz.



RECAÎZADE »IAHMUT EKKEM (1847 -1914)

Abdülhak Hâmit’in arkadaşı olan Recâîzâde Ekrem de romantik bir 
şairdir. O da şiirlerinde, duygu ve hayale geniş yer verir. Yalnız Recâîzâde 
Ekrem’in şiir dünyası, Abdülhak Hâmit’inki kadar geniş değildir. Recâî
zâde Ekrem de Hâmit gibi Tanzimat devrinin yüksek, aydın tabakasına 
mensup bir ailenin çocuğu olmakla beraber, yabancı ülkelere gitmemiştir.
I-îayatını İstanbul’da öğretmenlik ve memuriyetle geçirmiştir. Hâmit gibi 
taşkın bir mîzacı, zengin hayat tecrübesi ve hayal gücü yoktur. Mülkiye 
Mektebi ile Galatasaray Sultanîsi’nde edebiyat dersleri veren Ekrem, şiir
lerini, Hâmit gibi ilhamına, duygu ve hayallerinin esintisine göre değil, 
modellere ve kurallara göre yazar. Hâmit gibi o da Batılı kaynaldarla bes
lenmiştir ve yeni edebiyatı savunur.

Recâîzâde Ekrem, şiirlerini Nağıne-i Seher (1871), Yadigar-t Şebâb 
(1873), Zerazeme (3 cilt. 1883 - 1885) Pejmürde (1895) adlı kitaplarda 
toplanmıştır. Bu şiirler arasında Divan tarzında olanlar da vardır. Ekrem 
şiirlerinde aşk, tabiat ve ölüm konularını ele alır. O, devrinin politik ve 
sosyal olaylarına karışmamış, kendi içine kapalı bir hayat sürmüştür. Şiirle
rinde hüzünlü duygular ağıt basar. Ona göre şiir ile gözyaşı arasında müna
sebet vardır. Devrinin tenkitçilerinden Beşir Fuat (1852 -1887) Recâîzâde 
Ekrem’in bu görüşü ve aşın duyarlılığıyle alay etmiştir.

ŞEVKİ YOK

Gül hazîn... sünhül perişan... hağ-zâftn şevki yok..
Derd-nâk olmuş hezâr-t nağme-kârın şevki yok..
Başka bir haletle çağlar cûy-bârm şevki yok..
Âh edip inler nestm-i ht-karann şevki yok..
Geldi amma n’eyleyim sensiz baharın şevki yok!

Farkı yoktur giryeden rû-yi çemende jalenin.
Hûn-t hasretle dolar cam-t safâsı lâlenin.
Meh hile zucretle âgûşunda ağlar hâlenin!
Gönlüme tesiri olmaz âteş-i seyyâlenin..
Geldi amma n'eyleyim sensiz hahann şevH yok!



Rûha verdikçe peyâm-t hasretin her hır sehâb,.
Cana geldikçe temâşâ-yt ufuktan ptç ü tâh..
İhtizaz eyler çemen., izhâr eder hin ıztırub:
Hem tabiat münfail hicrinle., hem gönlüm harâb..
Geldi amma n’eyleytm sensiz baharın şevki yok!
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Vezni:

Fâ i lâ tün /  fâ i lâ tün /  fâ i la tün /  fâ i 1ün.

SORULAR;

1. Recâîzâde Ekrem'in bu şiiri ahenklidir, gair bu âhengi hangi vasıta
larla temin ediyor? Tekrarlanan unsurlann bu âhengi meydana getirmekte 
rolü var mıdır? Hangi unsurlar, nerelerde tekrarlanıyor?

2. Bu şiirde dış ile iç, tabiat ile duygu birleşmiştir. "Lirik” denilen şiir- 
lerde daima ferdî duygularla tabiat birleşir. Recâîzâde Ekrem’in bu şiirinde 
dışa, tabiata ait unsurlarla duygu ifade eden kelimeleri ayırınız ve bunların 
nasıl birleştirildiğini örneklerle gösteriniz.

3. Recâîzâde Ekrem bu şiirinde edebî sanatları dâ kullanmıştır. Mecazî 
mânâda kullanılan kelimeler ile açık ve gizli benzetmeleri bulunuz ve açık
layınız.



MUALLİM NACt (1S50 - 189S)

Tan2İmat’tan sonraki Türk şairleri arasında Naci, eski şiir geleneğine 
bağlı olduğu ve o tarzda şiirler yazdığı için, Avrupai şiir taraftarlarınca 
tenkit edilmiştir. Bunda, Naci’nin Hâmit’in şiirlerinde gördüğü "muak- 
kad” (düğümlü, açık ve seçik söylenmemiş) ifadeleri ve Recâîzâde Ekrem’i 
tenkit etmesinin de rolü vardır. Naci, Batı’nın edebî eserlerinden fayda
lanmanın aleyhinde değildir. Kendisi Fransızcadan Türkçeye birçok eser 
çevirmiştir. O, Avrupa karşısında eski Türk ve Doğu edebiyatını kötüle
menin ve iyi - kötü ayırımı yapmadan eskiye kapıları kapamanın aleyhinde
dir. Naci bu iddiasında haklıdır. Divan şairleri, güzel olmayan şiirlerin ya- 
nısıra şâheser denilebilecek beyitler söylemişlerdir. Yahya Kemal ve ondan 
sonra gelen zevk sahibi birçok edebiyatçı Naci’ye hak vermiştir.

Naci, şiirde içe önem vererek dışı ihmal etmeği doğru bulmaz. Ona 
göre şiir dil, şekil ve ahenk bakımından da güzel olmalıdır. Naci’nin şiirleri 
duygu ve hayal bakımından Abdülhak Hâmit’inki gibi zengin ve orjinaî 
olmamakla beraber, dil bakımından sade ve âhenklidir. Naci fakir bİr aile
nin çocuğu İdi. Yaşayış, düşünüş ve söyleyişiyle halka yakındı.

KÖYLÜ KIZLARIN ŞARICISI’NDAN

— Nişanlı Kız —

Tepeden nasti iniyor bakın 
Şu ktztn nişmütst şanitdtr 
Yaradan nazardan esirgesin 
Koca dağ gibi delikanlıdır

Fese bak fese ne güzel de al 
Ne de hoş belindeki morlu şal 
Demedim ya ben sana bak da kal
O kadar da bakma ziyanltdtr
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Ne kadar ktzardtn aman aman 
Neden öyle haştna çıktı kan 
Beri gel hayılma a kız hevıan 
Yüreğin de pek halecanitdtr

Vezni:

Müttifâ i iün /  mü te fâ i 1ün.

SORULAR:

1. Naci’nin bu şiirinde dil bakımından Njuaık Kemal, Abdültoak Hâınit 
ve Recâîzâde Ekrem’e göre bir fark buluyor musunuz?

2- Bu fark şiirin muhtevasına uygun mudur?

3. Naci, bu şiirinde kendisinden mi, başkalarından nru bahsedîyorr

4. Bu şiirde lıikâye ve tiyatroya has bir ta raf var mıdır?

5. Şiiri kafiye tarzı ve mısra yapısı bakımmdan da inceleyerek i2«ig"çr- 
iendirmeğe galışınız.



B. SERVET-t FÜNÜN ŞîtBt

1896 yılından sonra, Tevfik Fikret’in idare ettiği Servet-i Fünûn dergi
sinin etrafında toplanan ve eserlerinden çoğunu bu dergide yayımlayan genç
ler, nesirde olduğu gibİ nazımda da yeni bir çığır açtılar. Bunlardan Tevfik 
Fikret ile Cenap Şahabettin, edebiyatımıza, kendi nesillerine hattâ daha 
sonrakilere tesir eden birçok yenililcler getirdiler.

Bu yenilikler şekilde, muhtevada ve üslûpta olmak üzere üç kısma ayn- 
labilir.

1 . Aruz vezninin o zamana kadar kullanılış tarzını bıktırıcı bulan Ser- 
vet-i Fünûncular, daha değişik âhenkler elde etmek için, aynı şiirin içinde 
■çeşitli aruz kalıpları kullandılar. Kafiye düzenini değiştirdiler, şiir cümle
sini daha karmaşık ve hareketli hâle getirdiler. Tevfik Fikret, şiirde gaye- 
-sinin “kalemi, kalbe bağlamak”, şekli duyguların dalgalanış, iniş ve çıkışla- 
ccına uydurmak olduğunu söylüyordu.

2. II. Abdülhamİt devrinin şiddetli baskısı altında politik fikirlerini 
-açıkça ifade edemeyen Servet-i Fünûncular şiirlerinde kaynsğı açıkça belir
tilmeyen karamsarlık, hayal sukutu, sosyal sefâlet, uzaklara kaçma temlerini 
işlediler. Saadeti tabiatta, hayalde ve sanatta aradılar.

3. Halka hitap etme gayesi gütmeyen Servet-î Fünûncular, günlük dil
de geçmeyen Arapça ve Farsça kelimelere de baş vurmak suretiyle yeni ha
yaller ifade eden isim ve sıfat tamlamaları kullandılar. Servet-i Fünûncu- 
ların şiirde yaptılcları önemli yeniliklerden biri de, şiiri resme yaklaştırma
ları, bir tablo teşkil eden şiirler yazmaları, duygu ve düşünceleri alegori ve 
sembollerle ifade etmeleridir.

Tevfik Fikret, II. Meşrutiyet’ten sonra yetişen nesillere yeni bir dünya 
jgörüşü telkin eden politik ve sosyal konulu şiirler de kaleme almıştır.



TEVFtK FİKRET (1864 -1915)

İstanbul’da doğan ve İstanbul’dan hiç dışarı çıkmayan Tevfik Fikret 
bir devlet memurunun çocuğudur. O devrin en iyi okullarından biri olan 
ve batılı tarzda öğretim ve eğitim yapan Galatasaray Sultanîsi’nde okumuştur. 
Burada Recâîzâde Ekrem’in öğrencisi olmuştur. Genç yaşta şiir yazmaya 
başlayan Tevfik Fikret, resimle de uğraşmıştır. Resimleri gibi şiirlerinde de 
tabiat ve portre tasvirlerinden hoşlanır. 1896 -1901 yıllan arasında şiirle
rini umumiyetle Servet-i Fühûn dergisinde yayımlayan Tevfik Fikret, nesli-: 
nin en kudretli şairidir. Bu devirde yazdığı şiirleri Rübab-t Şikeste (Kırık 
saz) adlı kitabında toplayan Tevfik Fikret yaptığı yeniliklerle başkalarına 
da tesir etmiştir. İçe dönük, küskün bir mizaca sahip olan Tevfik Fikret’in 
bu devirde yazdığı şiirler daha ziyade hayatın acı gerçekleri ile mesut olu
nacak uzak hayal âlemlerinin tasvirleriyle doludur. Tevfik Fikret kendi duy
gularının dışında fakir ve zavallıların hayatlarını da anlatır. 1908 Meşru- 
tiyet’inden sonra, devrin hürriyet havası içinde, başkaları gibi o da sosyal 
konuları ele alır. Bu devirde Galatasaray Sultanîsi’nde müdür, Robert Ko- 
lej’de öğretmen olan Tevfik Fikret’in aşırı batı hayranlığıyla içinde yaşadığı 
toplumun inançlarına, din ve tarihe karşı cephe alması tepki uyandırır. 
1908 yılından sonra yazdığı şiirleri ''Hahık’un Defteri'* adı altında yayımla
yan Tevfik Fikret, ilim, fen, akıl ve adalete dayalı yeni bir dünya yaratıla
bileceği fikrini savunur, Haluk, Fikret’in oğlunun adıdır. Tevfik Fikret’in
II. Meşrutiyet’ten sonra din ve tarih aleyhine yazdığı "Tarih-i Kadîm” adlı 
uzun manzumesi, Mehmet Akif ve İslâmiyet’le alay eden şiİrİ, hayatında ol
duğu gibi ölümünden sonra da tartışma konusu yapılmıştır. Şahsî hayatında 
çok ahlâklı olan Tevfik Fikret, materyalist ve ümanist bir görüşe sahip ol
makla beraber, memleketine bağlıydı. Onu muztarip eden Türkiye’nin geri 
kalmasıydı. Halka dayanmadan, sadece Batı’dan aktarılma fikirlerle mem
leketin ileri götürülebileceğini sanıyordu. İçe dönük bir mizaca sahip olan, 
halka eğilmekle beraber halkı tanımayan Tevfik Fikret, hayatının son yıl
larını İstanbul’da Boğaziçi’nde planını kendisinin çizd’ği ve Aşiyan (yuva) 
adını verdiği bir köşkte geçirdi. Bu köşk Cumhuriyet devrinde müze haline 
getirilmiştir.

Tevfik Fikret’in Türk şiirine getifdiği başlıca yenîli’-ier, (a) aruz vezni
ni konuşma cümlesine uydurması, (b) duygu ve düşüncelerini bir tablo



olarak ortaya koyması ve tabloları bir sembol olarak kullanması, (c) isim, 
ufat v« zarflar arasmda yeni, değişik münasebetler kurması, şeklinde özet- 
leadbolir. Fakat Fikret, şiirin teknilc yönüyle ilgili olan bu yenilikleri daima 
el* aldığı konunun emrinde kullanır. Tevfik^ Fikret, mizaç ve karakteri, 
dünya görüşü, şiirinin muhtevası, şekil ve üslûp özellikleriyle Tanzimat soo- 
msı Türk şiir tarüûnde kendisine has, önemli bir yer tutar.
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BALIKÇILAR

— Bugün açız yine evlâtlarını,, diyordu peder. 
Bugün açtz yine; lâkin yarın, ilmîd ederim.
Sular biraz daha sakinleşir... Ne çâre, kader!

— Hayır sular ne kadar coşkun olsa ben giderim, 
Diyordu oğlu, yarın sen, biraz ninemle otur; 
TLavallıcık yine kaç gündür işte hasta...

— Olur;

Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala; 
Ninen,, baban, iki miskiyı, biz artık ölmeliyiz... 
Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla; — Ya biz 
Ym ben nasıl yaşarım siz ölürseniz? - "

Hâlâ

' Ç  Dt^ard-a gürleyerek kükremiş bir ordu gibi 
/  \  ' Değerdi sahili binlerce dalgalar, asabı.

Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın; 
Sakm yedek biraz ip, mantar almadan gitme. 
Açınca yelkeni, hiç bakma, oynasın varsın;
Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kayd etme, 
Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, ûrâ 
Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz ha!

Deniz dışarda uzun sayhalarla bir hırçın 
Kadtn gürültüsü neşreyliyordu ortalığa.



— Yartn küçük gidecek yalnız, öyle mi baltğa?
— O gitmek istedi, "sen evde kal!” diyor.^

i
— Ya sakın 

X) gelmeden ben ölürsem?..
I

! Kadtn hu son sözle
Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gozU 
Soluk dudaklarının ihtizâz-t haşirine 
Bakıp  ̂sükût ediyorlardı; başlarında uçan 
Kazayı anlatıyorlar ât böyle birbirine.
Dışarda fırtına gittikçe pür gazab, cûşân 
Bir ihtilâç ile etrafa ra'şeler vererek 

, Uğulduyordu...
' — Yartn yavrucak nasıl gidecek?....

Şafak sökerken o yalnız, bîr eski tekneciğin 
Düğüjnlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak 
ilerliyordu; deniz aynı şiddetiyle ş t r  ak - 
Ştrak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin 
Siyah kaburgasını... Ah açlık, âh ümtdf

Kenarda bir taşın üstünde bir hayM.-i seftd 
Etiyle engini gûya işaret eyliyerek 

' Diyordu: ''Haydi, nasibin o dalgalarda, yürü!**
, Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; ''Yürümek,
I Nasibin işte bu!... Hâlâ gözün kenarda... Yürü!**
' Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine ^

Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?...
' /

Deniz ufukta, kadın evde muhtazır... ölüyor:
Kenarda üç gecelik bâr-ı ihtizânyle,
Bütün felâketinin darbe-i hasârtyle,
Tehî, kazâ-zede bir tekne karşısında peder 
Uzakta bîr yeri yumrukla gösterip gülüyor;
Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikâyetler...
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AÇIKLAMA :

1 . Konu : Tevfik Fikret bu şiirinde fakir bir balıkçı ailesinin acıklı 
hayatını tasvir ve hikâye ediyor.

2. Y apı; Şiir hikâye tarzında yazılmıştır. Hikâyenin başhca kahraman
ları anne, baba ve çocuktur. Anne ağır hastadır. Baba, ona bakmak için evde 
kahr. Çocuk balığa çıkar. Deniz fırtınalı ve tekne çürük olduğu için sular
da boğulur. Evde anne ölür. Üç gün deniz kıyısında oğlunun dönmesini 
bekleyen baba çıldırır. Şiirde hikâye vak’anın akışına göre anlatılmıştır. 
Giriş kısmında (1-14 mısra) baba ile çocuk balığa çıkma üzerinde konu
şurlar. Çocuk balığa kendisinin çılcmak istediğini söyler. Geliştirme kısmın
da baba oğluna, denize açılınca yapacağı şeyleri anlatır ve ona cesaret verir. 
Anne, çocuğun başına bir felâket gelecsğinden endişelenir. Çocuk balığa çı
kar, sularla boğuşur ve ölür (14-47. mısra). Sonuç kısmında anne ölür, baba 
çıldırır.

Filcret, şiirinin esasmı teşkil eden hikâyeyi mükemmel bir düzen içinde 
anlatmıştır. Bu iç düzene kompozisyon diyoruz. Fikret’in bütün şiirlerinde 
bir iç düzen vardır. O, her şeyi yerli yerine koyar. Bu şiirde hiç bir mısraın 
yerini oynatamazsınız ve hiç bir mısraı, hattâ kelimeyi çıkaramazsınız. Tev
fik Fikret’ten önce hiç bir Türk şairi, şİirİni bu kadar ölçülü ve düzenli 
yazmamıştır.

3. Bakış tarzı; Tevfik Fikret “Balıkçılar” şiirini o devirde Türk edebi
yatına hâkim olan realist (gerçekçi) edebiyat akımına göre yazmıştır. Şahsî 
duygu ve hayallerini anlatan romantiklerin aksine realist yazarlar, kendİ dış
larında, çevrelerinde gördüklerini tasvir ederler. Realist şiir ve hikâyede 
görülenler ayrıntılarına kadar tasvir edilir.

Tevfik Fikret, bütün şiirlerini bu tarzda yazmaz. Onun kendi aşk, ıztı- 
rap, ümit ve hayalleıini anlattığı romantik, sembolik veya alegorik şiirleri 
de vardır.

4. Ana fikir veya hâkim duygu : Eeal<st yazarlar, umumiyetle kendi 
duygularını gizlemeye, hâdiseleri objektif olarak tasvire çalışırlar. Fakat 
çok defa onların da eserlerinde bir duygu, düşünce veya hayat görüşünü 
ortaya koydukları görülür. Edebiyatta tam olarak objektik olmalc imkân
sızdır. Edebiyat ilim değil, sanattır. Her sanatçı hayata belli bir açıdan 
bakar. Tevfİk Fikret, "Balıkçılar” şiirinde okuyucuda fakir ve zavallı in
sanlara karşı acıma duygusu uyandırmak istemiştir. Şiirde her*^y bu nnak- 
sada gore"duzenlenmıştıfr~Ştire'''5uturîîüğünü veren de ana fikir veya hâkim 
duygudur.
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5. ‘'Balıkçılar” şiirinde üç unsur mevcuttur: insanlar, deniz ve tekne. 
Bunlar birbirine bağlıdırlar. Balılcçılar, balıkçılıkla geçinirler. Denİz onlar 
için bir geçim yeridir. Kullandıklan vasıta ise tekne ve ağdır.

-Tevfik Fikret şiirinde denize önemli bîr yer vermiştir. Deniz, balık
çıların geçimini sağlamakla beraber tehlikelidir. O, hem hayatı, hem de ölü
mü temsil eder. Açlık duygusu balıkçıları ölümle karşılaştırır. Ölüme karşı 
koyma insanları kahraman yapar. ^Balıkçılar*’ şiirindeki çocuk, ailesi uğnf- 
na ölümü göze alan bir kahramandır. Tevfik Fikret, hikâyesindeki şahısla
rın adlarını söylememiştir. Bunun sebebi, burada belli şaJhıslann değil, aym J 
durumda bulunan bütün insanların kaderinin söz konusu olmasıdır. Denizin, 
de coğrafî olarak yeri belirtilmemiştir. Anne, baba, çocuk arasındaki bağ
lılık, açlık, tabiat ile savaş, hastalık, ölüm ve fakirlik, her yerde ve her de
virde umumî olarak aymdır. -v

Çocuk denize açıldıktan sonra, kenarda bir taşın üstünde bir "hayal-î 
sefîd” (beyaz bir hayal) görünür ve çocuğa “haydi, nasibin o dalgalarda, 
yürü” diye işaret eder. Tevfik Fikret bu "beyaz hayal” ile ölümü, kaderi İf»*

-de eder. Böyle mücerret (soyut)- fikirleri temsil eden hayallere alegori deni<̂  
lir. Fikret başka şiirlerinde alegorilerini şiir boyunca geliştirir.

Bu şiirde, eski kültürde önemli bir yer tutan dîn (ruh, maneviyat) taba
kası yoktur. V^alıkçılar” şiirinde insanlar hiç bir duyguya sahip olmayan ta- 
biatla karşı karşıyadırlar. Onlara ne toplum, ne de Tann yardım eder.
'  Şiirin sonunda baba:

Yüzünde giryeli, muzlînf, boğuk şikâyetler

ile yumrukla uzakta bir yeri gösterir. Mânâsı açık olmayan bu jest, kader* 
veya görünmeyen Tanrı’ya isyan olarak yorumlanabilir.

6. Vezin ve kafiye: Balıkçılar şiirinde Tevfik Fikret, sadece hikâye
sinin konusuna sanatkârâne bir düzen vermekle kalmamış, onu nazım ola
rak da usta bîr şekilde işlemiştir. Şiirde aruzun mefâilün feîlâtün mefâilüo 
feilün kalıbı kullanılmıştır. Fakat Tevfik Fikret, pek çok şair gibi aruzım 
yeknesak âhengine kendisini kaptırmamış, onu konuşma dilinin cümle kıv
rımlarına uydurmasını bilmiştir. Bir ahenk vasıtası olan aruz ile serbestçe 
kullanılan konuşma cümlesi arasında tezat Vardır. Şair bunlardan ^rincisine 
boyun eğerse, adeta çalgı çalarak düşünceyi ihmal eder, vezin ve kafiyeye 
baş vurmazsa, basİt nesir cümlelerini sıralar. Tevfilc Fikret’in başarısı, katı 
mermerden yumuşak görünüşlü bir heykeli çıkarır gibi, nazma konuşma 
dilinin kıvraklığını verebilmesidir. Tevfik Fikret’ten önce hiç bir Türk şairi
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aruz He konuşma cümlesini bu kadar ustaca kullanmamıştır. Tevfik Fikret, 
nazmı nesre o kadar yaklaştırmıştır ki, mısralarını nesre çevirmek istesek 
bile çeviremeyiz. Çünkü onlar nazım oldukları kadar nesirdirler de.

"Balıkçılar” şiirinde nazım bakımından dikkati çeken iki Özellik daha 
■rardır, ») Ve2xıin, konuşmaya göre bölünmesi, b) cümlenin mısradan mıs- 
xaa atlanmı (ulantı).

— Tlavalhctk yine kaç gündür işte hasta...

— Olur,

mısraımn baş kısmı balıkçının oğluna, "olur” kelimesi babaya aittir.

•— O gitmek istedi, sen evde kal, diyor...

~  saktn 

O gelmeden ben ölürsem?

örneğinde iki özellik birleştirilmiştir. "Ya sakın” kelimelerinden sonra 
SMtta **o gelmeden ben ölürsem.^” sözleriyle başlayan diğer mısraa ulanı
yor. Şiirde bu iki özelliği gösteren başka örnekler de vardır.

Terfik Kkret’in bu şiirinde dil, vezin, kafiye, cümle yapısı ve ulantı 
üc alajfmak istediği bir gaye vardır: tabiîlik.

Konuda gerçeklik^ anlatımda "tabiîlik”, Tevfik Fikret’den sonra Meh
met Akif Ersoy tarafından da başarıyla uygulanmıştır.

7. Dil ve üslûp; Tevfik Fikret kendi duygularım anlattığı şiirlerinde 
diğer Setvet-i Fünûncular gibi orjinal tamlamalarla dolu ağır Osmanlıca bir 
dil kullanır. "Balıkçılar” şiirinde n^halk tabakasına mensup insanları ko
nuşturduğu için sade bir dil kullanmıştır. Şiirde geçen “peder, hayal-i sefîd,
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muhta2ir, bâr-ı intizâr, tehî, kaza-zede, darbe-i hasar, giryeli, muzlim” gibi 
kelime re tamlamalar, hikâye kahramanlarına değil, hikâyeyi anlatan şaİre 
Aittir. "Balıkçılar” şiirinde Fikret, balıkçı ailesini ön plana alarak kendisini 
gizlemeye çalışmakla beraber, tasvirlerde, onlardan ayrı olan dil ve üslûbuyla 
jiDit de varlığım hissettirir.

Dtşarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi 
Döğerdi sahili binlerce dalgalar, asabı

beyti'balıkçılara değil şaire aittir. Tevfik Fikret bu beyitte kullandığı keli
melerin sesiyle de denizin gürültüsünü duyurmaya çalışır. Beyitte (r) kon



sonantı yedi kere tekrarlanmıştır. "Dışarda, döğerdİ, dalgalar” kelimelerinin 
başında (d) konsonantının tekrarıyla "sahili”, "asabî” kelimeleri arasındaki 
ses benzerliği de dikkati çekiyor. Tevfik Fikret şiirlerinde kelimelerin sa
dece mânâlarım değil, seslerini de ustaca kullanarak tesir elde etmeğe ça- 
ii.şır.

Şafak sökerken o yalntz bir eski teknecigin
ve

Siyah kahurgastm... âb açlık, âh ümtd (30 - 40)

mısralarıyla başlayan tas\’irlerde Tevfik Fikret, kelimelerin seslerini * dalga
ların seslerine benzetmeğe çalışmıştır. Şiirde kelimelerin sesleriyle vücuda 
getirilen âhenge "dil musikisi” adı verilir. Tevfik Fikret’in diğer şiirlerini 
bu bakımdan incelerseniz pek çok örnek bulursunuz.

Fikret'in Türk edebiyatında orjinal bir şahsiyet olarak tanınmasında 
duygu ve düşüncelerini yeni ve sanatkârâne bir şekilde ifade etmesi büyük 
rol oynamıştır.

SORULAR;

1. Tevfik F ikret’ten önce hangi Türk şairleri sosyal konuları ele almış
lardır? “Sosyal konu” sözünden neler aıılaşılır? Sosyal konulara dair örnek
ler veriniz,

2. Tevfik Fikret^in kendisi balıkçı olmadığma göre onun balıkçılann 
hayatım anlatmasını nasıl açıklarsınız? Yazarların sosyal konuları ele alma
larında edebiyat akım lannın rolü var nudır?

3. Lise I  ve Lise I I  kitabında hangi yazarlar konularım "gerçekcDik 
akımı” na göre işlemişlerdir? Bunların ortak özelükleri nelerdir?

(SERBEST)
ÖMR-1 MUHAYYEL

(
Bir ömr-t muhayyel.,, hant gülbünler içinde 
Bir kuşcağtzm ömr-i baharîsi kadar ho§;
Bir omr-i muhayyel... hani göllerde, yeşil, bo§
Göllerde, o sâfiyyet-i vecd-âver içinde 
Bir dalgactğm ömrü kadar zâil ü muğfel

bir ömr-i muhayyel!

Edebiyat Lise H  .... 1977 — Birinci Basılış — F. 10
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Yalnız îkîmiz, bîr de o: mâhnâe-t şVrtm;
Yalnız ikimiz hır de onun ztll-ı cenahı;
Hakilere bahşeyleyerek hâk-i siyahı 

' Duşunda beyaz bir bulutun göklere azim.

Her sahn-ı hakikatten uzak, herkese meçhul;
Bir safvet-i mâsûmettin âguş-t tertude,
Bir leyle-i aşkın müteenm seherinde 
Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgıd.

Savttndaki eş’âr-t piir-âhenk ile 7f7ıiH;
Şi’rimdeki elhân-ı muhahhetle n.t^aen-câr.
Âh istiyorum, göklere âm.uie-i pcrvt'Z 
Bir lâne-i âvârede bir ömr-i ha') âlî...

Bir ömr-i hayâlı., hani gülhünler içinde 
Bir kuşcağızın ömr-i bahârîst kadar hoş;
Bir ömr-i hayâlı. . hani göllerde, yeşil, boş 
Göllerde, o sâfiyyet-i vecd-ât>er içinde 
Bîr dalgacığın ömrü kadar zâil ü hâR

Bir ömr-i hayalı!
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SORULAR:

1. Tevfik Fikret bu şiirinde âdeta mûsikîyle resmi birleştirmiştir, giiri 
okurken biz hem kuvvetli bir ahenk duygusu hissediyoruz, hem de hayalimizde 
bir âlem canlanıyor. Şair bu tesiri hangi vasıtalarla elde ediyor?

2. Şiirde tasvir edilen “ömr-i muhayyel” insan ruhunda nasıl bir özleyişe 
tekabül ediyor? Bunda dünyanın gerçeklerinden kaçma arzusunun rolü var 
mıdır? Şair hangi kelime ve teşbihlerle bu kaçma arzusunu ifade ediyor?

3. Bu şiirle Tevfik Fikret’in mizacı ve yaşadığı devir arasında münase
bet var mıdır? Tevfik Fikret’in hayatını ve şiirlerini inceleyerek bu sorulara 
cevap vermeğe çalışınız.



CENAP ŞAHABETTÎN (1870-1934)

Tevfik Fikret gibi Cenap Şahabettin de Servet-i Fünûn nesline ve guru
buna mensuptur. Asıl mesleği doktorluk olan Cenap (1890 - 1894) yıllann- 
da Paris’te tıp tahsili yaparken Parnas okulu adı verilen bir şiir akımını 
tanımış ve bu okula mensup şairlerin anlatım tarzlarını Türk şiirine uygu
lamaya çalışmıştır. Theophile Gautier (Teofil Gotie) (1811 - 1872) adh bir 
şairi üstat olarak tanıyan bu akıma mensup şairler, his ve hayallerini'anla
tan romantiklere zıt olarak dış âlemde gördüklerini tasvir ediyorlardı. Onlar 
resim ve musikiyi örnek alarak ve sanatın dinî, ahlâkî ve sosyal gayeler 
gütmesine de karşı gelerek “sanat sanat içindir” tezini müdafaa ediyorlardı. 
Edebiyat tenkitleri de yapan Cenap Şahabettin onların fikirlerini benimse
miştir.

Cenap şiirlerinde sadece tasvir yapmakla yetinmez, dil musikisine de 
baş vurur. Cenap’ın üslûbu ince hayallerle örülüdür. Aşağıda okuyacağınız 
*'Elhân-ı Şita” (Kış musikisi) Cenap’m en meşhur şiirlerinden biridir. Bu 
şiirde Cenap karların yağışını bir tablo gibi tasvir ederken vezin, kafiye ve 
kelimelerin seslerini âhenkli bir şekilde kullanmıştır. Şiirde kelimelerin yan- 
yana gelişini, isim ve sıfat tamlamalarını incelerseniz, ince bir hayal örgü
süyle karşılaşırsınız. Cenap şiirinde vezni de değiştirir. Fikret gibi o da 
mısralarını ulantılarla birbirine bağlar. Theophile Gautier, şiirlerinde geç
miş zamanları tasvir ederken eski, tarihî kelimeleri kullanıyordu. Cenap’m 
şiiri, tarihî olmamakla beraber, günlük dilde kullanılmayan kelimelerle do
ludur. Şairler bazen eskiye giderek yeni olmaya çalışırlar ve günlük 'dilden 
uzaklaşırlar. Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler aynı mânâya gelseler de, 
şiirde sese önem veren Cenap, sesleri farklı diye bu kelimeleri kullanmaktan, 
hoşlanıyordu.

Cenap’ın aşağıdaki şiirini incelerken, kelimelerin mânâlarıyla beraber 
seslerine de dikkat ediniz. İlk, son ve orta sesleri benzeşen kelimelerin piyano 
tuşları gibi kuUamldığını göreceksiniz.

ELHÂN-I ŞITÂ

Bir beyaz lerze, bir dumanlt uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş 

gibi kar 
Geçen eyyâm-t nev-bahârt arar.».



Ey kulûbun sürûd-t §eydâst,
Ey kehûterlerin neşîdeleri,
O baharın bu işte ferdası;
Kapladı bir derin sükûta yeri 

karlar
Ki hamû§âne dem-be-dem ağlar.

Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
Bir beyaz fî§e-î cenâh-t melek 

gibi kar 
Seni solgun hadtkalarda arar.

Sen açarken çiçekler üstünde 
Ufacık bir çiçekli yelpaze,
Nakşın üstünde şimdi ey mürde 
Başladı parça parça pervâze 

karlar
Ki semâdan düşer düşer ağlar!

Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;
Küçücük, ser-seftd baykuşlar 

gibi kar 
Sizi dallarda, ianelerde arar.

Gittiniz, gittiniz siz ey ınürgan.
Şimdi boş kaldı serteser yuvalar;
Yuvalarda -yetîm-i bî-efgan!- 
Son kalan mâî tüyleri kovalar 

karlar
Ki havada uçar uçar ağlar.

Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tudedir 
Berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter...
Dök ey semâ -revân-t tabiat günüdedir...
Hâk-i siyâhtn üstüne sâfî şükufeler!

Her şâhsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçekf- 
Bir tüde-i ztlâl ü siyeh-reng ü nâ-ümid...
Ey dest-i âsumân-ı şitâ, durma, durma, çek.
Her şâhsârtn üstüne bir sütre-i sejıd!
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Göklerden emeller gibi nzân oluyor kar 
Her sûde hayâlim gibi pûyân oluyor kar

Bir bâd-t hamurun per-i safında uyuklar 
Tarzında durur bir aralık sonra uçarlar,

Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü gînzân, 
Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada nzân

Karlar, bütün elhâm mezâmtr-i sükûtun, 
Karlar, bütün ezhârı riyâz-t melekûtun.

Dök hâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök. 
Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök:

Ezhâr-ı baharın yerine berf-i sefıdi;
Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümidi.

SORULAR:

1. Cenap Şahabettin şiirinde neden vezin değiştiriyor, neden "karlar" T9 
-‘gibi kar” kelimelerim mısra sonlarmda Eiralıkh olarak kullanıyor? Bu özei- 
iiklerin şiirin konusuyla ilgisi var mıdır?

2. Cenap bu şiirinde “beyaz lerze”, “dumanlı uçuş” gibi orjinaî sıfat tanv  
lamaları kullanıyor. Bunlara neden lüzum görüyor? Onların yerine alışılnuf 
sözler koymaya çalışarak, aradaki farkı belirtiniz.

3. Cenap Şahabettin’in bu şiirinde kulİEUıdığı benzetmelerden örnekler 
veriniz ve bunların hangi duyuları ifade ettiğini belirtiniz.

4. Cenap Şahabettin şürinde “hitap sanatı” na da baş vuruyor, 
cansız varhklara hitap etmek suretiyle onları nasıl değiştiriyor?

5. Cenap, dış âlemde gördüklerini tasvir ederken, bize bazı duygular da 
telkin ediyor mu? Bu duygular nelerdir?



HÜSEYÎN SİRET ÖZSEVER (1872 -1959)

Servet-i Fünun nesline mensup olan Hüseyin Siret, II. Abdülhamît dev
rinde politikaya karıştığı için sürgün edildi, önce Mısır’a, oradan da Paris’e 
kaçtı. 1908 de İstanbul’a döndü. Politikaya karışmakla beraber, Hüseyin 
Siret şiirlerinde şahsî duygularını anlatır. Aşağıda onun "Ölümünden sonra” 
başlıkb şiirinden alınmış üç parçayı okuyacalcsınız. ^

ÖLÜMÜNDEN SONRA

I

Âh o gözler ki nigâhtmda hugün gtryeleri...
Şeh-per-i mâh-t girtzân sürünen bir yoldan 

Çevrilip betide kalan son nazan 
Sanki hir kevkeb-t hicrandı uzaklard-a hakan;

 ̂ O nazarlar, gece tenvir-i garâm etmeyecek,

II

< O dudaklar ki bugün bir buruşuk tozlu çiçek;
Güft ü gû-yt leb-i firkatle yorulmuş derede,
Geceler eşk-i mükevkeble bakan meşcerede 

Mâh-t hicran île bülbülleşerek 
O dudaklar beni '*Stret” diye yâd etmeyecek.

III

Âh o eller ki yeşil gölgeli bir pencereden 
Uzamp kendine bir gül koparırken daha dün^ 

iki gül-berg-i hazân oldu buv^ün.
Bir mükevkeb şeb-i rüyaya vedâ eylerken.
Ayrtlan ellerimiz bir daha birleşmeyecek.

Vezni;

Fe i lâ tün /  fe i lâ tün /  fe İ lâ tün /  fe i lün 

(fâ i lâ tün) (fâ’ lün)



SORULAR:

1. Hüseyin Siret’in şiirinde âhengi sağlayan unsurlar nelerdir?

2. Şiirde hangi duygular dile getirilmiştir?

3. Şair, şiirinde tabiata da yer veriyor mu? Şiirde insan ve tabiatla il
gili kelimeleri ve bunlar arasında kurulan münasebeti gösteriniz.

4. Şiirde hangi benzetmeler kullanılmıştır?

,5. “Ölümünden Sonra” şiiri ile daha önce okuduğunuz MaJcber'âen alı
nan parçalan karşılaştırarak, İki şairin, sevdikleri varlığın ölümü üzerine 
duygularını ne şekilde ifade ettiklerini belirtiniz.
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C. tKÎNCİ MEŞRUTİYET DEVRİNDE TÜRK ŞİtBÎ

Otuz üç yıl süren İstibdat devrinden sonra 1908 yılında Meşrutiyetin ilânı^ 
Türkiye’de politik ve sosyal sahada olduğu kadar edebiyat sahasında da çe
şitli akımlar ortaya çıkardı. Bunlar arasında, şiire de tesir eden üç akım 
önemlidir:

1. Fecr-i A ti: 1909 yılında Celâl Sahir Erozan’ın başkanlığında top
lanan Fecr-i Âti topluluğu Servet-İ Fünûncuların şiirde yaptıkları yenilikleri 
devam ettirdi ve daha ileriye götürdü. Aynı şiirde değişik vezin kalıplarının 
serbest olarak kullanılmasına dayanan ”serbest müstezat” şekli, bu devirde 
yaygın hale geldi. Şairler, dış tabiatı objektif olarak tasvir etmektense, iz
lenimlerini, ince hayaller ve müphem bir üslûpla anlatmayı tercih ettiler. 
Ahmet Haşim, Batılı sembolistler tarzında güzel şiirler yazdı.

2. ikinci Meşrutiyet devrinde, Strat-t Müstakim ve SebUur-Reşat der
gilerinde toplanan bazı yazarlar, tesirini gittikçe arttırmağa başlayan mater
yalist dünya görüşüne karşı, İslâmiyet’in manevî değerlerini savunan yazılar 
yazdılar. Mehmet Akif Ersoy, İslâmiyet ile çağdaş ilmi birleştiren ve sosyal 
konuları yeni bit şekilde ele alan şiirleriyle, bu grubun en büyük temsilcisi 
oldu-

3. 1SK)8 - 1923 yılları arasmda gelişen en büyük fikir ve edebiyat akınu. 
Türkçülük’tür. Bu akımı benimseyen şairler, Ser\’̂ et-i Fünûncuların koyu Os
manlIca dil ve üslûplarına karşı sade ve açık Türkçeyi, aruz veznine karşı 
hece veznini savundular. Halk dilini kullanarak halka hitap etmeği ve ona 
tarihî ve millî duyguları aşılamayı gaye edindiler. Eu akımı benimseyen şair
lerden bazıları, eserlerinde Türk halk edebiyatı ile İslâmlıktan önceki Türk 
tarih ve mitolojisine ait unsurlardan faydalandılar.

Mütareke devrinde Yahya Kemal Beyatlı, Dergâh der^ îsinde Selçuklu  ̂
ve Osmanlı devrine ağırlık veren bir tarih ve milliyetçilik görüşü ileri sürdü- 
Divan şiirinin âhenk, yoğunluk ve mükemmeliyetini yeni bir gözle değer
lendirdi.



Ahmet Haşim, eskiden Osmanh devletinin bir vilâyeti olan Bağdat't:^ 
doğmuş, 1896 yılmda İstanbul’a gelerek Galatasaray Sultanisi’nde okumuş,, 
orayı bitirince Hukuk Mektebi’ne devam etmiş, hayatını çeşitli okullardf.-. 
öğretmenlik ile geçirmiştir. 1909 yılında, Fecr-i Âti topluluğuna katîîan Ah
met Haşıın, daha sonra şiirlerini Yahya Kemal’in çıkardığı Dergâh ( 1921) 
ile Yeni Mecmua'âa. (1923) yayımlanmıştır.

Arkadaşlarından çoğunun sosyal ve politik hareketlere karışm-asına kar
şılık Ahmet Haşim, ne hayatında, ne de eserlerinde bunlara yer vermiştir. 
Ahmet Haşim, bizde "saf şiir” in en büyük temsilcisidir. Ona göre şiir, keli
melerin ahenk ve çağrışımlarından doğan, söz ile musiki arasında müstakil 
bir sanattır. Fransız Sembolistlerinin fikirlerinden istifade eden Haşim, şiir
lerinde dil musikisine, hayallere, izlenimlere ve derin psikolojik mânâlar 
taşıyan sembollere yer verir. Annesini küçük yaşta kaybeden şairin şiirle
rinde, Dicle, ay, karanlıîc, bilinmeyen mesut bir ülke hayali, derin bir sevgi> 
özlemi ve hüzün unsurları sık sık teicrarlanır.

Şiirlerini Göl Saatleri ( 1921), Piyale ( 1926) adlı kitaplarda toplayan 
Ahmet Haşim, Cumhuriyet devrinde Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtku 
Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas ve daha birçok şaire "halis şiir” fikrine bağiı 
kalma, hayal ve sembollerin gücünü gösterme bakımından tesir etmiştir.

Ahmet Haşim, çeşitli konularda, hayal, fantezi ve espriye dayalı güzel 
fıkra ve makaleler de yazmış, bunları Gurabahane-i Laklakan ( 1928), Bize 
Göre ( 1928) adları altında yayınlamıştır. Hayatının son yıllarında hastalığı 
dolayısıyle Almanya’ya giden Ahmet Haşim, yol ve seyahat izlenintılerini 
Frankfurt Seyahatnamesi (1933) adlı kitabında anlatmıştır.

Müstesna bir mizaç ve şahsiyete sahip oİ;m A*hmet Haşim’in üslûbu^ 
şiirlerinde ve nesirlerinde, başkalarına benzemeyen özellikler gösterir.

• MERDİVEN

Ağtr ağır çıkacaksın hu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

AHMET HAŞİM (1885 -1933)



Sular sarardt... yüzün perde perde solmakta,
- Kıztl havalart seyret ki akşam olmakta.».

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kaızar güller,
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mt yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-ı hafidir ki rûha dolmakta,
Kızıl havalan seyret ki akşatn olmakta,.
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Vezin :

Me fâ i 1ün /  fe i lâ tün /  me fâ i lün /  fe i lün 
. . . ------- / .

(fâ’ lün)

AÇIKLARIA ;

Ahmet Haşîm bu şiirinde adeta, şiire akraba olan iki sanatı, musiki ile 
resmi birleştirmiştir. Şiir, ahengi ile kulağı okşarken kelimeler göz önünde 
renkli bir tablo hayali canlandırıyor.

Haşim’in bu şiiri, ahenk bakımından diğer şiirlerine göre daha az ha
reketlidir. Şair adeta, şiirin tablo hissi vereiî muhtevasına uygun olarak den
geli bir şekil kullanmıştır.

Şiir mısra sayısı bakımından 3+ 2, 3+2  olmak üzere eşit iki kısma bö
lünmüştür. Birinci kısımda kafiyeler abb — cc, ikinci kısımda ddd — cc tar
dında dizilmiştir. Parçaların son beytinin ikinci mısraları birbirinin aynı, bi
rinci mısraları benzer kafiyelidir.

Vezin (mefâilün, feilâtün, mefailün, fa’ lün) bütün mısralarda aynıdır. 
Kafiyeler tamdır. Şiire, bir bütün olarak “ağır ağır” kelimesinin (r) konso
nantı hâkimdir: merdivenler, etekler, bir, sular, sarardı, perde perde, hava
lar, seyr, kamer, güller, durur, dallar, bülbüller, sular, mermer.. Tekrarlanan:

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

mısraı dikkati şiirin muhtevasına çekmektedir. Şiirin konusuna, rengine ve 
havasına bu ımsraın iki kelimesi, kızıllık ve alcşam hâkimdir.

Ahmet Haşim, bu şiirinde çok sevdiği ve diğer şiirlerinde de sık sıİc 
tekrarladığı akşamı, güneşin batışını konu olarak almıştır. Şiirde tasvir edi
len manzaraya kızıl renk ve onun çeşitli tonları hâkimdir. Mevsim sonba- 
lıardır. Merdivenden göklere doğru çıkan kadının etelderinde "güneş ren^i



bir yığın yaprak” vardır. Sular sararmıştır. Buna paralel olarak kadının yüzü 
de perde perde solmuştur. "Arza eğilen güller muttasıl kanar”, "alev gibi dal
larda kanlı bülbüller durur”, mermer tunca benzer.

Haşim bir ressam gibi kızıl rengi, tablosundaki varlıklara, değişik ton
larda aksettirmiştir.

Şiirin birinci kısmında, eteklerinde güneş rengi bîr yığın yaprak taşıyan 
kadının yukarı, göklere doğru (bakan) hareketi ile ikinci kısımda güllerin 
arza doğru eğilmesi ve muttasıl kanaması arasında bir tezat vardır.

hir Usan-t hafîdir ki rûha dolmakta

mısraı, Haşim’in bu şiirinde musiki ve tablo vasıtasıyle gi^li bîr duygujTi 
telkine çahştığmı göstermektedir. Bu duygu şiirde açık olarak beltıtilmemiş, 
sezdirilmiştir. Bu, Haşim’in benimsediği sembolist alcıma uygun bir anlatış 
tarzıdır.

Haşim’in şiirinde eteklerinde güneş rengi bir yığm yaprak taşıyan kadı
nın bir zaman semâya balcarak ağlaması, onun yorgun ve bitkin, arzuladığı 
şeye ulaşamayan ve acizlik içinde Tanrı’ya yalvaran bir insan olduğu fikrini 
telkin etmektedir. İkinci kısımda güllerin arza eğilmesi ve muttasıl kanaması, 
birinci kısımda telkine çalışılan hüzünlü duyguyu kuvvetlendirmektedir.

Dumr alev gibi âallard^a kanît bülbüller 

mısraı, bizde tam bir facia hissini uyandırmaktadır.

Buna göre "Merdiven” şiiri, şu üç unsurun birleşmesinden oluşmakta
dır: (a) vezin, kafiye ve ses tekrarlarıyla elde edilen ahenk, (b) somut ke
limeler vasıtasıyla gözönünde canlandırılan renkli tablo, (c) müphem fakat 
oldukça kuvvetli bir hüzün duygusu.

Haşim’in şiirinin sosyal konularla hiç bir ilgisi yoktur. Haşim şiirinde 
belli bir fikir değil, bir güzellik duygusu uyandırmak istemiştir.

SORULAR:

1. Haşim’in bu şiirinde merdivenlerden ağır ağır çıkan şahsm kadın ol
duğunu nereden anlıyoruz? Haşim’in bu telkini hangi kelimece ve hangi edebî 
sanata dayanıyor?

2. "Kanh bülbüller” sözü sizde hangi gağnşımlan uyandırıyor?
3. “Sular sarardı” ile “sular yandı” sözleri arasında ne fark vardır? Ha

şim neden ikinci parçada sular için ''sarardı” yerine “yandı” kelimesini kulla
nıyor?

4. Haşim’in diğer şiirlerini inceleyerek, onlarda mûsikî, resim ı̂ e hüzün 
konularını araştırınız.
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D, MEHMET AKÎF ERSOY (1873 -1936)

Geçen yıl. Lise I Edebiyat kitabında Mehmet Akif Ersoy’un sadece bir 
■'jüri üzerinde durmuştuk. Bu da onun Türk milletine ithaf ettiği İstiklâl 
.Mar§t idi.

'Mehmet Akif istiklâl Marşt'ndzn başka daha pek çok şiir yazmış ve bun
ları, Safahat adı altında toplamıştır. Safahat’m  birinci cildi “Safahat”, ikinci 
cildi "Süleymaniye Kürsüsü’nde”, üçüncü cildi "Hakk’ın Sesleri”, dördüncü 
cildi “Fatih Kürsüsü’nde”, beşinci cildi “Hatıralar”, altıncı cildi “Asım”, 
yedinci cildi "Gölgeler” adını taşır.

Mehmet Akif, bütün şiirlerinde sosyal konuları ele alır. Onu en çok 
üzen hadise, Türklük ve İslâm âleminin sömürgeci, saldırgan Batı devletleri 
karşısında çökmesidir. Akif, bu çöküşün sebebini, İslâm' dininin yanlış anla
şılmasında ve yanlış uygulanmasında bulur. Ona gÖre İslâmiyet, insanların 
çalışmalarını, düşümııelerini, her türlü kötülüğe karşı koymalarını buyuran 
bir dindir. Müslümanlar önceleri bu esaslara göre hareket ettikleri ve muh
telif ülkelerde yüksek medeniyete sahip devletler kurdukları halde, sonra
ları duraklamışlardır. Akif, Müslümanların içinde bulundukları feci durumu 
görerek uyanmalarını ister. Safahat’m  muhtelif ciltlerindeki şiirler Türk
lük ve İslâm âleminin Cumhuriyet’ten Önceki durumunu tasvir eder.

Akif’e göre Türklük ve İslâm âleminin kurtuluşu iki şeyle mümkündür: 
1. İslâmiyet’i ;ranlış inançlardan arındırarak özündeki ahlâkî değerlere bağ
lanmak. O bunu “fazilet” kelimesiyle özetler. 2. Çağın ilimlerini benimse
mek. Akif buna da “marifet” adını verir.

Akif’e göre her insan bu iki meziyeti, “ahlâk” ile “ilm”i kendinde bir
leştirdiği zaman tam bir şahsiyet olur. Bir insanın sadece ahlâklı (dindar, 
faziletli) olması yeterli değildir. Böyle birisi dünyanın ve çağın şartlarına 
uymakta güçlük çeker. İlim de tek başına insanları saadete ulaştıramaz.

\

Akif, şiirlerinde duygu ve düşüncelerini bazen “hikâye”ler ve “fıkra** 
larla, bazen "konuşma”, “hitabet” yoluyla, bazen de “tasvir” ve “tahlil” ede
rek anlatır. Dili ve üslûbu, ele aldığı konulara ve anlatış tarzına göre değişir.



ASIM dan

ÇANAKKALE SAVAŞI

Şu Boğaz harbî nedir? Var mı kt dünyada eşi?

En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,

— Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya —

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,

N e hayâsızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı!

Nerde — ̂gösterdiği vahşetle ''bu: bir Avrupalı’

Dedirir — yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi/

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,

Kaynıyor kum gibi... TAahşer mi, hakikat m^ıhşer.

Yedi iklimi cihanın duruyor karşında;

Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk.

Sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.

Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem- ne be!â .

Hani tâÛ7ia d-a züldür bu rezil istilâ...

Ah o yirminci astr yok mu, o mahlûk-ı asU,

N e kadar gözdesi mevcud ise hakkıyle sefil,

Kustu M ahm etçiğin aylarca durup karşısına;

Döktü karniJtdaki esrarı hayâsızcasına.

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz.,.

Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.

Sonra metfundaki tahribe müvekkel esbâb, 

öyle müdhiş ki: eder her biri bir mülkü harab. 

öteden sâikalar parçalıyor âfâkt;

Beriden zelzeleler kaldırıyor Smâkı:

Bomba .şimşekleri beyninden inip her siperin;
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Sönüyor göğsünün üstünde o arsîan neferin.

Yerin altında cehenne?n gibi binlerce lağam;

Atılan her lağamtn yaktığı yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müdhiş tipidir; savrulur enkaz-ı beşer...

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Saçıyor zırha hürünmüş de o nâmerd eller,

Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.

Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,

Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

N e çelik tabyalar ister, ne siner hasmından 

Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına ram?

Çünkü te'sis-ı îlâhî o metin istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,

Beşerin azmini tevkif edemez sun-ı beşer;

Bu göğüslerse Hüdâ’nm ebedî serhaddi;

"O benim sun-t bediim, onu çiğnetme” dedi.

Âsim*m nesli.. diyordum ya... Nesilmiş gerçek; 

fa,g_ çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O rükû’ olmasa, dünyada eğilmez başlar.

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.

Bir hilâl uğruna, Yârabj ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pâk alnt değer.
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N e büyüksün ki kamn kurtarıyor TevhU’t..

Bedr’in arslanlart ancak bu kadar şanh idi...

Safta d-ar gelmeyecek makberî kimler kazstn?

'^Gömelim gel seni tcjrih^* desem, stğmazsm.

Here ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab...

Seni ancak ebediyyetler eder istiâh,

"Bu, taşındı^-’* diyerek Kabe'yi diksem babına;

Rtihumun vahyini duysam da geçirsem taşttıa;

Sonra gökkubbeyi alsam da, ridâ nâmtyle,

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;

Ebr-i nisanı açık türbene çatsam da tavan,

Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;

Sen bu âi’tzenin altında, bürünmüş kanttı a,

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, '

Türbedânn gibi tâ fecre kadar bekletsevı;

Gündüzün fecr ile avizeni lebrîz etsem:

Tüllenen mağribî, akşamları, sarsam yarana...

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,

Şarkın en sevgili sultam Salâhaddin’i.

Kılıç Arslan gibi icIâline ettin hayran...

Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;

Sen ki, â’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhat,

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makher,

Sana âguşunu açmış- duruyor Peygamber.
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SORULAR:

1. “Çanakkale savaşı” şiirini kısımlara ayırınız ve her kısımda nelerin 
-anlatıldığını belirtiniz.

2. Çanakkale savaşında Türkiye’ye hangi devletler saldırmışlardır? Şiir
de bunlar hangi kelimelerle anılıyor ve tavsif- ediliyor?

3. Düşmanın kullandığı savaş vasıtaları nelerdir? Türk ordusu bunlar
dan korkuyor mu? Türklerin düşmana karşı aldığı tavır nasıldır? Şair bu 
tavnn hangi kelimelerle belirtiyor?

4. Şiirde gözle görülen müşahhas (somut) sahneleri tasvir eden mısrala
rı bulunuz.

5. Şiirde hangi manevî değer, kavram ve inançlardan bahsediliyor?

6. Şiirde hangi benzetmeler kullanılıyor? Bu benzetmelerde neler bir
birine benzetiliyor?

7. Şiirde mecazî mânâda kullanılan kelimeleri tesbit ederek kendi ke
limelerinizle açıklamaya çalışınız.

8. Şiirin mânâsım iyice anladıktan sonra, ses tonunu mânâya göre ayar
layarak, yüksek sesle koro halinde veya beyitleri paylaşmak suretiyle oku
yunuz.

9. Şiirde Türk askeri ne şekilde yüceltiliyor? Türk askeri için kullanı
lan "şehit oğlu şehit” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

10. îslâm iyet’teki şehadet mertebesi bu şürin son beytine göre nedir?

H . Tarihî olay olarak Çanakkale savaşı hakkındaki bilgilerinizi tazele
yin, Çanakkale savaşı hangi tarihte vuku bulmuştur? Hangi komutan sava- 
şm sonunu tayin etmiştir? Anlatınız.

12. Şiirin son bölümünde Çanakkale isavaşı Türk - İslâm tarihindeki han
gi savaşlarla karşıleıştınlıyor, niçin?
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E. TÜRKÇÜLÜK CFISEYANI 

MEH.MET EMİN YURDAKUL (1869-1914)

İstanbul’da doğan Mehmet Emin Yurdakul, bir balıkçınjın oğludur. 'i:"ok- 
sek öğrenimini yapamadan memuriyet hayatına atıldı. 1897 Türk-Y unan 
savaşı esnasında yazdığı "Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken" bal
lıklı şiiriyle dikkati çekti.

Ben bir Türk’üm, dinîm, cinsîm uludur.
Sinem, özüm ate^ ile doludur

masralarıyla başlayan bu şiir, hem Mehmet Emin'in hayatında, hem de son
Türk edebiyatında yenİ bir dönemin başlangıcıdır.

Bu şiir yayınlandığı zaman, Türk edebiyat dünyasına- Servet-î Fûnun- 
cular hâkimdi. Servet-i Fünun şairleri aruz vezniyle halkın anlamadığı Arap
ça, Farsça tamlamalarla dolu, süslü bir dille, aşk ve tabiat şiirleri yazıyor
lardı. Onlar II. Abdülhamit devrinin baskısıyla hayata küsmüşler, kur^aluş 
ve saadeti uzak ülkelere kaçmakta arıyorlardı. Tam bu sırada balıkçı çocuğu 
Mehmet Emin’in, içi iman dolu Türk gencini hece vezniyle konuşturması, 
yepyeni, diriltici bir tesir uyandırdı. Bu şiiriyle Mehmet Emin, hayatı bo- 
\Tjnca geliştireceği kaynağı bulmuştu: Anadolu insanının ruhu, dİlİ, ahengi 
ve üslubu. 1900 yılında bastırdığı Türkçe Şiirler adlı kitabı büyük bir ilgiyle 
karşılandı, tartışma konusu oldu. Kendi yolunda devam eden Mehmet Emin 
Yurdakul’un açtığı çığır 1908 yılından sonra, adeta birdenbire bîr akım ha
line geldi. 1911 yılında, o zaman bir Türk şehri olan Selanik’te Genç Ka
lemler adlı bir dergi çıkaran gençler, günlük konuşma dilini yazı dili haline 
getirmek için, Servet-i Fünunculara ve Osmanlıcaya karşı savaş açtılar. Bun
ların başında büyük Türk hikayecisi Ömer Seyfettin vardı. Ziya Gökalp de 
■onlara katıldı.

Genç Kalemler yazarları Osmanlıcaya karşı Türkçeyi savunurken, yeni 
bir milliyetçilik anlayışına ulaştılar. Bu yeni milliyetçilik anlayışına göre, 
lurkiye’nin dışında Türkçe konuşan bütün öteld Türkler aynı milletin par
çalarıydı. Gökalp, bu sıralarda meşhur **Turan” şiirini yazdı ve Türkçülük 
ideolojisini geliştirdi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu ideolojiyi savunan
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dernekler kuruldu ve dergiler çıkarıldı. O günün tarihî şartları içinde Türk
çülük, tarihe karışmakta olan Osmanlıcılığın yerini aldı. 1911 yılında Türk. 
Ocağı’nın başkanı olan Mehmet Emin Yurdakul, 17 Aralık 1914 te Türk 
Ocağı’nda yapılan bir merasimle "Türklerin ilk büyük millî şairi” olarak 
yüceltildi.

1914-1924 yılları arasında, pek çok Türk yazarı Türkçülük akımına, 
katıldı. Bu akım Türk edebiyatının çehresini tamamiyle değiştirdi.

Türkçüler, Türk lehçeleri arasındaki birlikle beraber, Türk tarihinia 
eskilik ve sürekliliği konusunu da heyecanlı bir şekilde ele aldılar. Bu 
fikir daha önce Avrupalı ilim adamları tarafından ortaya konulmuş, Tan
zimat’tan sonra bazı Türk aydınlarınca da benimsenmişti; Fakat Türk ta
rihini İslâm tarihine bağlayan eski tarih görüşü karşısında yaygın hale 
gelememişti. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türk tarihini Orta Asya’ya 
bağlayan tarih görüşü ön plana geçti. Bu konuda İlmî ve edebî eserler ya
zıldı. Ziya Gökalp ile Melmıet Emin, şiirlerinde bu yeni tarih görüşünü 
İşlediler.

Atatürk’ün benimsediği ve Cumhuriyet devrinde kurduğu kurum- 
larla ilmî temellere oturtmak istediği bu görüş, Türklerde yeni bir tarih 
şuuru, millî benlik ve kendine güven duygusu yarattı. Mehmet Emin Yur
dakul’un aşağıda okuyacağınız "Ey Türk Uyan!” başlıklı şiiri bu tarih vc 
medeniyet görüşüne dayanır.

Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri 1969 yılında Türk Tarih Kunmm 
tarafından yayımlanmıştır.
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EY TÜRK UYAN

Ey kardeşler uyanın 
Şu Türklüğe can verin;
Hep artlar kovanın;
Tûrân ili Türklerini..

Ey milletim! Sen bundan tamam he^ bin ytl evvel

Altaylarda yaşarken,

Tanrı'n sana dedi ki: ŝ ’Ey Türk ırkı, hu yerden 
Güneşlere süzülen kartal gibi uç, yüksel!
Senin her bir kuvveti ram edici ellerin 
Bütün mağrur başlara yıldırımlar saçacak;



Sana Çin'in, tran’m, Hind’in, Mtsr’tn, her yerin 
Er isteyen tahüart kollarım açacak**
Sen bu sesin önünde rüzgâr gibi dolaştın;
Sert yelesi dikilen arslan gibi savaştın.

tik  yerleri tanıyan 
Buzlu Alpler, Kafkaslar...
T uj anlar la çağlayan 
Coşkun Niller, Araslar

Senin gibi bir yiğit ve bir ulu milleti

Hiç bir zaman görmedi.

Sen her yerde fütuhat türküleri çağırdın;

Karahanlar, Oğuzlar,

Atillâlar, Cengizler, Timurlenkler, Yavuzlar 
Senin geniş göğsünü kabarttıran ecdadın.
Sen tuğunu diktiğin üç dünyanın üstünde 
Beyaz, siyah ırkların dillerinde anıldın;
Şarkın, garbın yüzlerce putlarının önünde 
Kılıç ile kalkanın bir tanrısı tanındın.
Tahtlar yıktın; lâkin sen mihraplara kol gerdin;
Tadar aldın; lâkin sen milletlere hak verdin.

Sen de kanlı meydanda 
Bir yakıcı ateştin;
Lâkin başka zamanda 
Isıtıcı güneştin;

Toprağında ne zâlim Engizisyon pençesi,

N e Bartelmi gecesi.

Senin rüyan yalnız mülk fetheylemek değildi;

Sana ilmin, hikmetin:

Sana aklın, mantığın... Sana şi’rin, sanatın 
Bütün vakur surları, takları da eğildi.
Senin her bir kervanın İsfahan’dan, Pekin’dem 
İncilerden değerli metdları taşırdı;
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Korkunç Gabi çölünden, hkende^^in şeddinden 
Fikri, dini, her §eyi senin gücün aştrdt.
Sen dünyaya inkılâp tohumunu serpendin;
Terakkinin çiftçisi, hasadçtst hep şendin.

Senin, büyük FârâbVn,
İbni Sînâ’n, Mevlân^n,
Xemah§erVn, BuhâH’n,
Daha bir çok ulemân

Muhammed’in yurdunda cehle yumfuk vurdular;

Medeniyet kurdular.

Sen idin ki garkta bir Türk dünyası yarattın;

Onu altın kubbeler,

Gök çinili mihrablar, işlemeli türbeler,
Medreseler, çeşmeler, köprülerle donattın.
Senin yalnız Orhun^un, Semerkand*tn, Turfan’in 
Nasıl büyük bir millet olduğunu anlatır;
Bu tilerin her taşt, her duvarı Tür ân’m 
Yaşadığı şerefli asırları parlatır;
Gösterir ki medeni olmadığın yalandır;
Sana yalnız: "Demirel” denilmesi bühtandır.

Pençen gibi kafan da 
tlinkinden üstündür;
Aşkın kadar zekân da 
Medeniyet içindir.

Sen doğmamış olsaydın, dünya geri kalırdı;

Her yeri yas alırdı.

164 EDEBÎYAT LtSE K

SORULAR:

1. Mehmet Emin bu şiirinde hangi vezni kullanıyor? Uzun ve kısa mıs
ra lar kaçar heceden oluşuyorlar?

2. Kafiye düzeni nasıldır?
3. Şiirde geçen tarihle ilgili unsurlar, şahıs adlan ve olaylar nelerdir? 

Bunlar hakkında ansiklopedilerden ve tarih kitaplarından kısa bilgiler edine
rek, şairin bunlarla hangi fikri ortaya koymak istediğini araştınm z?



4. Şiirde geçen yer adlan nelerdir? Bir harita üzerinde bunların yerîe- 
nn i gösteriniz.

5. Türklerin zaman bakımından bu kadar uzun bir tarihe sahip olduk
ları ve bu kadar geniş bir mekâna yayıldıkları ilmî gerçeklere uygun mudur? 
Okuduğunuz tarih kitaplarındaki bilgilerle bu şiiri karşılaştırarak tarih ile 
bu şiir arasındaki münasebeti belirtmeğe çahşımz.

6. Mehnmet Emin sadece tarihî bilgileri aktarm akla kalmıyor, onlan 
his ve hayalleriyle işleyerek heyecan verici hale getiriyor. Şiiri baştan sona 
kadar inceleyerek, hangi kelimelerin his ve hayal ifade ettiğini araştırımz.

7.- gürde Türk - Batı mukayesesi var mıdır?

8. Mehmet Emin’e göre Türk milletinin özellikleri nelerdir? Bu özel
likleri ifade eden kelime ve mısraları bulunuz.

9. Şiirde Türklerin vücuda getirdikleri sanat ve medeniyet eserlerinden 
de bahsediliyor. Sanat tarihi kitaplarından bunları gösteren örnekler veriniz.

10. Mehmet Emin’in şiiri bir hitabet edası taşıj^or. Şiir ile hitabet ara
sında bir münasebet var mıdır? Şair neden böyle bir hatip edası takınıyor? 
Sunda yaşadığı devir ile şiir görüşünün bir rolü var mıdır?
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Diyarbakır’da doğan Ziya Gökalp, bugünkü Türkiye’ye şekil veren millî 
fikirlerden çoğunun babasıdır. Onun şahsiyet ve düşüncelerinde üç kaynak 
önemli rol oynar: (a) Halk Kültürü, (b) İslâmiyet, (c) Batı Felsefesi ve 
Sosyolojisi.

Bunlardan üçüncüsü ile o, Türk halk kültürü ile İslâmiyet’i yeni bir
tarzda yorumlar ve Türk aydınlarma tesir eden dinamik fikirler yaratır.

\

Gençlik yıllarında, Osmanlıcılık ideâlinde olan Ziya Gökalp, daha ».»nra 
çağın "milliyetçilik çağı” olduğunu anlar ve yeni bir Türk devletine ıcrhel 
olacak bir "milliyetçilik ideolojisi” yaratır. Bu yeni milliyetçilik ideolo|Lsi 
“millî kültür”e, Ziya Gökalp’in tabiriyle "hars”a dayanır. Millî kültür, mil
letlerin sosyal varlıklarına şekil veren, dil, tarih, din, ahlâk, sanat ve edebi
yat, örf ve âdet gibi manevî değer ve müesseselerden ibarettir. Ziya Gökalp, 
bu düşüncelerini Türkçülüğün Esasları adlı kitabında sistemli bir şekilde or
taya koymuştur.

Ziya Gökalp, fikirlerini çocuklara ve gençlere telkin etmek maksadıyle 
manzumeler de yazmıştır. Bunlardan en önemlileri Yeni Hayat ve Ktztl Elma 
adlı şiir kitaplarıdır.

T U R A N

Nabızlarımda vuran duygular ki, tarihin 
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil,
Güzide, şanlı, necip ırkımın uzak ve yakın 
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde,
Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil.
Sahifelerde değil, çünkü Attilâ, Cengiz,
Zaferle ırkımı tetvic eden bu nâsiyeler,
O tozlu çerçevelerde, o iftira-âmiz 
Muhit içinde görünmekte kirli, şermende;
Fakat şerefle nümâyan Sezar ve îskenderf 
Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem 
Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamiyle;
Damarlarımda yaşar şan ü ihtişamıyle
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem:
Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.,»

ZtYA GÖKAUP (1876 -1924)



AÇIKLAMALAR :

1. Ziya Gökalp, bu şiirini 1910 yılında doğum yeri olan Diyarbakır’ 
dan OsmanlI devletinin Balkanlar’da en önemli sınır şehirlerinden biri olan 
■Selânik’e geldikten sonra, o devrin politik ve sosyal şartlan içinde doğan 
Türkçülük akımının heyacanı İçinde yazmış; Ömer Seyfettin ve Ali Canip 
ile beraber çılcardıkları Genq Kalemler dergisinde yayınlamıştır.

2. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabında bu şiirinin kendi 
fikir hayatı ile o devir gençleri üzerindeki tesirlerinden bahsederken şöyle 
•der:

''On yedi-on sekiz yıldan beri Türk milletinin sosyolojisini ve psikolo
jisini incelemek için harcadığım çalışmaların mahsulleri kafamın İçinde is
tif edilmiş duruyordu. Bunları meydana atmak için yalnız bir vesilenin çık
masına ihtiyaç vardı, işte Genç Kalemler'd^ Ömer Seyfettin’in başlamış ol- 
•duğu fikir mücadelesi bu vesileyi hazırladı. Fakat ben dil meselesini kâfi 
görmeyerek Türkçülüğü bütün mefkûreleriyle, bütün programıyle ortaya 
^tmak lâzım geldiğini düşündüm. Bütün bu fikirleri ihtiva eden Turan 
manzumesini yazarak Genç Kal emler’ neşrettim. Bu manzume, tam zama
nımda intişar etmişti.

Çünkü Osmanlıcılıktan da, îslâm Birliği fikrinden de memleket için 
tehlikeler doğacağını gören genç ruhlar, kurtarıcı bir mefkure arıyorlardı. 
Turan manzumesi, bu mefkûrenin ilk kıvılcımı idi. Ondan sonra mütema- 
-diyen, bu manzumedeki esasları açıklamak ve tefsir etmekle uğraştım.

Turan manzumesinden sonra Ahmet Hikmet Bey, Altın Ordu maka
lesini neşretti. İstanbul’da Türk Yurdu mecmuası İle Türk Ocağı cemiyeti 
teşekkül etti. Halide Edip Hanım Yc72İ Turan adlı romanı ile Türkçülüğe 
büyük bir kıymet verdi. Hamdullah Suphi Bey, Türkçülüğün aktif bir reisi 
oldu, isimleri yukarıda geçen yahut geçmeyen bütün Türkçüler gerek Türk 
Yurdu’ndu, gerek Türk Ocağı’nda birleşerek beraber çalıştılar. Fuat Köp
rülü, Türkoloji sahasında büyük bir bilgin ve âlim oldu. İlmî eserleri ile 
Türkçülüğü aydınlattı” {Türkçülüğün Esasları, sadeleştirilmiş 2. bsk., İstan
bul 1972, s. 14).

Bu satırlar gösteriyor ki. Turan şiirinin Türk kültür ve edebiyat tarihi 
bakımından büyük bir değeri ve ehemmiyeti vardır. O, yeni bir akım için 
ilham ve heyecan kaynağı olmuştur.

3. Daha sonra hece veznini Türk şiirinin temeli sayan Ziya Gökalp, 
i>u jürini aruzun M efâilün/feilâtün/feilün (fa’lün) kalıbına göre yazmış ve
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"tanin, tetvic, nâsiye, iftira-âmİ2, şermende, nümâyan” gibi günlük dilde 
geçmeyen kelimeleri kullanmışttf. Kafiye düzeri İle mısra yapısında Fecr i 
Âti tesiri görülen Turan şiirinin yeniliği dil ve şeklinden çok muhtevasın- 
dadır. -

4. Ziya Gökalp, bu şiirinde o zamana kadar Türk edebiyatına hâkim 
olan Ittihad-ı Islâm (îslâm Birliği), Osmanlıcılık ve Garpçılıktan tama- 
miyle l arklı bir tarih, millet ve vatan anlayışı ortaya koymaktadır.

Burada en önemli fikir, Gökalp’ın İslâmlıktan önceki Türk tarihine, 
Türklerin efsanevî atası Oğuz Kağan’a gitmesi, Attilâ ve Cengiz’e sahip çık
ması ve onlarla Övünmesidir. Avrupalılar, tarihlerinde Sezar ve İskender'e 
sırf Avmpalı oklulaarı için değer verdikleri halde, Attilâ ve Cengiz’İ hakir 
görürler. Halbuki onlar da, Sezar ve İskender ayarında büyük kahramanlar
dır. Gökalp, şiirinde AvrupalIların bu haksız davranışlarına karşı çıkmak
tadır.

AvrupalIların en göze çarpan özelliklerinden biri sömürgeci olmaları, 
bütün dünyayı kendi hâkimiyetleri altına almak istemeleridir. Ziya Gökalp, 
onların bu tutumlarına da karşı çıkarak, Türklerin tarihleri boyunca yaşa
dıkları ülkeleri Turan adı altında tek bir vatan sayıyor.

Dil birliği esasına dayanarak, yeryüzünde yaşayan Türklerin aynı ırktan 
oldukları fikri önce Avrupalı ilim adamları tarafından ileri sürülmüştür. 
Tanzimat devrinde Ahmet Vefik Paşa (1823 - 1891), Süleyman Paşa (1838 - 
1892) ve Ali Suavi (1839- 1878) A vrupalIların  Türk dili ve tarihi üzerinde 
yaptıkları araştırmalardan faydalanarak Türkiye dışıtıdaki Türklerden ve İs
lâmiyet’ten önceki Türk tarihinden bahseden yazılar yj^7mışlardır. Ziya 
Gökalp üzerinde bunlardan başka Leon Cahun (Leon Kahün) adlı bir Fran
sız yazarının büyük tesiri olmuştur.

5. Ziya Gökalp’ın yaptığı kendisinden önce Türkiye’ye girmiş olan 
Türklük, ve Türkçülük filerine, kendi hayal ve heyecanını katması ve milli
yetçilik fikrini sosyoloji ilminin kavramlarına göre işlemesi, sistemli hale 
getirmesidir. Turan şiirine her şeyden önce heyecan hâkimdir. Üç kere tek
rarlanan "nabızlarımda” ve “damarlarımda” kelimeleri, Gökalp’ın bu devir
de konuyu ele alırken duygularının tesiri altında kaldığını açıkça göstermek
tedir. Gokalp’a göre insan kendi tarihine ait gerçekleri "duyarak yaşamak” 
suredyle keşfeder. Daha sonra onları ilmî kavramlarla ortaya koyar.

6. Ziya Gökalp, Turan şiirinden sonra Türklük üzerindeki düşüncele
rini ömrü boyunca işlemiş, derinleştirmiş ve bazı fikirlerini değiştirmiştir. 
Meselâ 2 u/au şiirinde "ırk” kelimesini kullanan Gökalp, en büyük ve en son
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eseri olan Türkçülüğün Esasları adh kitabında millî varlığın temeli olarak 
"kültür’ u esas alır. "Vatan” ve "Turan" kelimelerinin mânâlarını sımrlaf.

7. Turan şiirini değerlendirirken, önün Osmanlı devletinin çöküş dev
rinde, Türk toplumunun ve Ziya Gökalp’ın bunalımlar içinde, kendisine bİ* 
çıkı§ yolu, bir güç kaynağı aradığı yıllarda yazıldığı unutulmamalıdır.

Oğuz Han, işte hudur gönlümü eden mülhem

mısraı da gösteriyor ki, şair, bu gücü, Türk tarihinin en eski çağlarında ara- 
maktadu. Atatürk de, Cumhuriyet devrinde Türk milletine yeni bir ruh ve
rirken, eski Türk tarihine baş vurmuş, hattâ Türk Tarih Kurumu’n» bu* 
maksatla kurmuştur.

TÜRK ŞİlR t IBS*

SORULAR:

1. “Nabızlarımda vuran duygular tarihin birer derin sesidir” cüm3esB>- 
den ne anlıyorsunuz? Burada fertle toplum arasında bir münasebet kurulU ' 
yor mu? Tarih, gerçekten ferdin duygularına tesir eder mi? Açıklayınız.

2. “İlim için müphem kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamiyle” cüm 
lesinde ileri sürülen fikri inceleyiniz. Aklın açık ve seçik olarak bilmediği, 
fakat kalbin sezdiği gerçekler var mıdır? Buna göre duyguya dayanaiî ş iir
de bir bilgi kaynağı olabilir mi?

3. Ziya Gökalp, eski Türk tarihinde neden Oğuz Han’ı kendisine öîtkîIs. 
olarak seçmiştir? Oğuz Han onun için nasıl bir mânâ ve değer taşıyabiliy?

4. Bir milletin tarihi ile vatanı arasında ne gibi münasebet vardır?
5. Kitabınızda tarih, destan ve efsaneye dayalı başka hangi şiirler vaır- 

dır? Gökalp’ın şiirini onlarla karşılaştırınız.

(SERBEST)

ERGENEKON

Biz Türk Han’m  beş oğluyuz. 
Gök Tanrı’ntn öz kuluyuz, 
Beşbin ytlltk bir orduyuz, 
Turan yurdu durağımız!

A k  ordumuz sola gitti,
Üç hakanlık te’sis etti,
Medi, Sümer-Akad, H it’ti 
Bu üç §anh oymağımız!
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3 Birincisi Âzerhaycan,
İkincisi Geldanistan,
Üçüncüsü Arz-t Ken*an,
Ftşktrdt üç kay?2ağtmtz!

4 Gök ordumuz sağa vardt,
Çin’i baltan başa sardı:
Hiyong-no*lar hu Hatılar’dt;
Sed olmadı tutağımız!

5 Kara ordu gitti İskit 
Ülkesinde yaptı bir çit;
Attilâ ol, Şalon’a git,
Sözü oldu adağımız!

6 Kızıl ordu dağlar aştı;
Efganlar’la çok savaştı;
Bir alayı Hind’e taştı:
Sind oldu bir ırmağımız!

1  Sarı ordu tekin durdu:
Şehir yaptı, çiftlik kurdu,
TJygmiar’ın bu iç yurdu 
Kaldı a ı̂a toprağımız!

8 Yüce Tanrı, Oğuz Han’ı 
Göndererek Türk hakanı,
Birleştirdi beş Turan’ı...
Doğdu güneş sancağımız!

9 Oğuz Han’dan sonra Hanlar 
Kazandılar yüce şanlar,
Bilinmek (i)çin bu boş anlar 
Şeh-nâme’dir sorağımız!

10 Yıllar geçti: Bir an geldi,
Türk tahtına İlhan geldi;
Sağdan, soldan düşman geldi,
Kurulmuştu tuzağımız!

11 Verilmedi bir dem soluk.
Kanlar aktı oluk oluk;
Öldü bütün çocuk-çoluk,
Han, bey, çeri, uşağımız!



12 Yahttz Nüküz ile Kayan 
 ̂ îk i ktzt alip yayan

Bir sarp dağa attılar can,
Bunlar oldu kaçağımız!

13 Dağdan dağa hep gizlice 
Yürüdüler heş~on gece,
Bir tan vakti gayet ince
Bir iz oldu uğrağımız! ' . ' '

14 Bu iz, yolu çok uzattı;
Sonra alageyik çattı,
Bir dik yardan bizi attı;
Kanadı her bucağımız!

15 Bir de baktık: Yeşil bir bağ!
Her tarafı bir yüce dağ!
Geniş, jakat sıkı bir ağ!
Dedik, ne hoş bu ağımız!

16 Alageyik çayır yerdi,
Yavrusunu emzirir di.
Bizi gjordü meme verdi... •
Oldu ana kucağımız!

17 Dört yüz sene bur(a)da kaldık,
* Geyik arttı, biz çoğaldık;

Çıkamadık; işe daldık.
Pek şenlendi konağımız!

18 Elma, erik çoktu, yedik.
Demir bulduk, örs işledik,
"Bir gizli yol bulsak!*^ dedik:
Dağ delerdi bıçağımız!

19 KurtHan hâli iken bu yurt 
Birgün peyda oldu bir kurt.
Bir geyiğe attı avurt,
Gördü çoban yamağımız!

20 Kurt bir delik buldu, gitti;
Bir demirci terkip etti;
Ocak yaktt, taş eritti;
Açtlât yol kapağımız!
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39 Cengiz bunu tasarladı.
Dört bucağa ilgarladt?
Türk soyunu toparladt:
Turan oldu öz bağımız!

40 Oğuz Hanedan beri mühmel 
Kalmış idi Büyük emel,
Yüce dilek uzattı el.
Ele geçti arağımız!

41 Gökten yüce yıldızımız!
Bir devr açtı her hızımız!
Attilâ bir kırgızımız!
Temurleng bir kazağımız!

42 Fâtih aldı İstanbul’u,
Bâbür, Hind’e eğdi yolu,
Nâdir sarstı sağı, solu...
Oldu bir son taslağımız!

45 Bundan sonra tâlih döndü.
Yıldızımız yine söndü,
Karşımızda Rus göründü,..
Kesildi yurt ortağımız!

44 Kırım, Kazan heder oldu!
\

Tuna, Kafkas beter oldu!.^
Türkistan’da neler oldu?..,, 
îşitjnedi kulağımız!

45 Yurt girince yad eline 
Ergenekon oldu yine!.,.
Çıkmaz mı bir Börteçınc?
Nurlanmaz mı çerağımız.,.

AÇIKLAMA :

Osmanh devletinin yıkılmakta olduğu günlerde Türkçülük akımınü 
mensup şair ve yazarlar Türk tarih ve kültürünü yeniden, günün şart ve 
ihtiyaçlarına göre yorumlamışlardır. Ziya Gökalp’ın bu türden yazdığı diğer 
efsane ve İnasallar yanında Ergenekon efsanesini yeniden işleyişi o de\'ria 
yazarlarına tesir etmişti.
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Nitekim Millî Mücadele yazılarını Ergenekon adını verdiği kitabında 
toplayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu şiirin

Ergenekon yurdun adt ~
Börtüçene kurdun adt

mısralarını kitabının kapağına koymuş ve böylece Ergenekon ile Millî Müca- 
dele’yi birleştirmiştir.

Ziya Gökalp’in bu şiirini Ebulgazi Bahadır Han’ın Ergenekon efsane
siyle karşılaştırarak şu soruları cevaplandırınız:

TÜRK SÎIRİ 1Î5

SORULAR:

1. Ziya Gökalp Ebulgazi Bahadır Han’ın rivayetinden hangi unsurları 
alıyor ve onlara neler katıyor?

2. Ziya Gökalp Ergenekon destanında Türk tarihini hangi devirde baş
latıyor, nereye kadar getiriyor ve hangi merhalelerden geçiriyor?

3. Ergenekon destanında adı geçen ülkeler hangileridir?

4. Ziya Gökalp destanında hangi kavimlerden ve şahıslardan söz edili
yor? Bunlardan hangilerini biliyorsunuz?

5. Ziya Gökalp’ın Ergenekon Destam'nda ''milli birlik” ve istiklâl fikir
leriyle ilgili mısraları bulunuz.

6. Ziya Gökalp’ın bu şiiri Türk edebiyatında hangi akımla ilgilidir?

7. Bu şiiri tarihe bakış tarzı açısından Mehmet Emin Yurdakul; Emin 
Bülent Serdaroğlu’nun kitabımzda bulunan şiirleriyle karşılaştırmız.



ÎEMÎN BÜLENT SERDAROÖLU (1886 - 19'42)

î l .  Meşrutiyet devrinde Ahmet Haşim gibi Fecr-i Âtî topluluğuna giren 
£m în Bülent Serdaroğlu, ondan farklı olarak, millî duygularla dolu şiirler 
<3e yazdı. Girit savaşı dolayısıyla yazdığı *'Kin” adlı şiir, ona milliyetçiler 
arasında bîr ün sağladı.

Çok eski bir tarihi olan Girit adası, Akdeniz’i hakimiyet altına almak 
isteyen Osmanlılar tarafından, sürekli akınlar sonunda 1669 da kesin olarak 
CedıedilmiştL İki yüz yıl Türklerin idaresi altında kaldı. 1821 yılından sonra 
AvrupalIlar himayesindeki Yunanlılar durmadan isyan çıkardılar. II. Meş- 
4-utîyet'İn ilânından sonra Giritli Rumlar Yunanistan’a katıldıklarını bildir
diler. Balkan savaşı sonunda Girit, tamamiyle elimizden çıktı.

Bu savaşlar esnasında Giritli Müslüman halk büyük acı çekti ve büyük 
h k  kısmı Türkiye’ye göç etti.

AvrupalI yazarlar Yunanlıların isyanlarını desteklerken, haksız yere 
"IHirkİerî kötülemişlerdir. Bunlar arasında, Victor Hugo da vardır. Emin Bü
lent^ şiirinde "garbın cebîn-i zâlim”i diye ona telmihte bulunur.

KIN

— Girit Müslümanlanna —

Göster semâ-yt magrihe yüksel de alnım, 

Dök kalb-i sâf-t millete feyz-i beyântnt,..

bayrağınla çık yürü, sağken zajer-nümâ, 

Bir gün ^ehid olunca da olsun kefen sana...

Ey makber-i muazzam-t ecdadı titreten 

Düşman sadâst, sus, yine yükselme gölgeden. 

Düşman/ Hilâl-i râyet-i tslâma hürmet et! 

Hoplar boğar hitabım dağlarda akıbet.
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Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini;

Binlerce can dirilse de anlatsa geçmişi;

Garhtn cebîn-i zâlimi affetmedim seni,..

Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir ki{t!

Ben şüre-zâr-t kalbimi kinimle süslerim, . 

Kalbimde bir silâh ile ferdâyt beklerim. 

Kabrinde müsterih uyu ey nâm-dâr atam^ 

Evlâdtntn bugünkü adt sâde intikam!

SORULAR:

1. ‘TECin” şiirinde, yüksek sesle okunurken daha iyi hissedilen kuvvetli 
bir âhenk vardır. Şair acaba bu âhengi hangi vasıtalarla temin ediyor?

2. Şair bu şiirinde kimlere hitap ediyor?

3. Şüre hangi duygu hâkimdir?

4. gürde hangi kelimeler sanatkârâne bir şekilde kullanılmıştır?

5. Şair, hangi mısralarda kendi (ben) i ile toplumu birleştiriyor? Bu tarz- 
vazılmıg başka şiirler biliyor musunuz? . .

' i

>

377 — Birinci Basılış — F. 12



E. YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 -1958)

Yahya Kemal Beyatlı, son çağ Türk şiirinin en büyük şahsiyeti sayıhr. 
Bunun sebebi-onun dil, ahenk ve söyleyiş bakımından "makemmel” şiirler 
vücuda getirmiş olmasıdır.

Şiirde ‘'mükemmeliyet”in başlıca ölçüsü mimarîde olduğu gibi hiç bir 
■ unsurun çıkarılamayışı ve yerinin değiştirilemeyişidir.

Bir sanatçı böyle bir '’mükemmeliyet”e ancak çok çalışarak ulaşabilir. 
Yahya Kemal şiirlerini yıllar boyu, her kelimesi üzerinde durarak, düşüne
rek ve deneyerek yazmıştır.

Bununla beraber, "mükemmeliyet” sadece bir ferdî çalışma işi değildir. 
Bunda daha önce başkalarının yapmış olduğu çalışmalardan faydalanmanın 
da rolü vardır. Şiirde "mükemmeliyet”, işlenilmiş bİr dil, şekil, hattâ duygu 
ve düşünce ister. Bunu da bize sanat, kültür, dil ve edebiyat geleneği sağlar.

Yahya Kemal, ''mükemmeliyet”e, Türk halkının binlerce yıldan beri 
işlemiş olduğu ortak dile, tarihe ve geleneğe dayanmak suretiyle ulaşmıştır.

Yahya Kemal, bir manzumesi dışında — "Ok” şiirİ —, bütün şiirlerini, 
aruz vezniyle yazmıştır. Şiirde, başkalarının yaptığı gibi şekil bakımından 
bü)âik bir değişikliğe girişmemiştir. Yahya Kemal dil bakımından Kendi 
Gök Kubbemiz adı altında toplanan şiirlerinde günlük konuşma dilini, ''Eski 
Şiirin Rüzgânyle'’ adlı kitabında da Divan şairlerinin ortak dilini kullanmış
tır. Onun mahareti bu iki ortak dil ve ortak şekil ile, kendisine has bir şiir 
dünyası vücuda getirmiş olmasıdır.

Şunu da belirtelim ki Yahya Kemal’in şiirlerinin özellik ve güzelliği 
sadece ortak dil ve ortak şekillere uymuş olmasından ibaret değildir. Yahya 
Kemal, bu ortak dil ve ortak şekil ile, kendinden önce gelen şairlerden farklı 
bir "dünya görüşü”, bir “duyuş tarzı” ortaya koymuştur.

1903 yılında II. Abdülhamit devrinin baskısından kurtulmak için Pa
ris’e kaçan Yahya Kemal, dokuz yıl orada kaldıktan sonra 1912 yılında 
Türkiye’ye dönmüştür. Yahya Kemal, Paris’te iken batılı şair ve fikir adam
larından faydalı şeyler öğrenmiştir. Fakat, o birçoklan gibi AvrupalIları 
taklide kalkmamış, Türk tarih, şiir ve kültürü üzerinde de düşünmüştür. Öğ
rendiği fikirler onun bizi daha iyi görmesine ve anlamasına yardım etmiştir.



Yahya Kemal’in Paris’te öğrendiği fikirlerden biri millet ile tarih ve 
coğrafya arasındaki münasebettir. Bilhassa coğrafya, insanla toprak arasın
daki münasebet onun düşüncelerinde önemli bir yer tutar.

Yahya Kemal 1912 yılında Türkiye’ye döndüğü zaman üç akımla karşı
laşmıştı.

1. Batı taklitçiliği,

2. îslûm birliği,

3. Turancılık

Bunların üçü de millet ile coğrafya arasındaki münasebete gereken öne
mi vermezler.

Birinci akımın temsilcisi olan Tevfik Fikret, Türk milletini yüzyıllar 
boyunca yoğuran tarih, din ve coğrafyayı hiçe sayarak, Avrupalıları taklit 
etmekle güzel, ileri ve sağlam bir toplum ve sanat yaratılabileceğini sanı
yordu. Buna imkân yoktu.

Mehmet Akif de dinleri bir olmakla beraber dilleri, tarihleri, coğraf
yaları farklı olan îslâm milletleri arasında bir birlik kurabileceğini sanmakla 
aldanıyordu.

Dil ve kültür birliğine önem veren Türkçüler öteki akimlara göre daha 
gerçekçi görünmekle beraber, onlar da coğrafî ve tarihî gerçekleri unutu
yorlardı. Yahya Kemal’e göre Türkler, Anadolu ve Rumeli’ye yerleştikten 
sonra, yüzyıllar boyunca bu topraklarda Asya’dakinden farklı bir kültür ve 
medeniyet kurmuşlardı. Malazgirt zaferinin kazanıldığı 1071 yılım Yahya 
Kemal Beyatlı, Türk tarihinde yeni bir başlangıç sayıyordu.

Türkler 1071 den sonra Anadolu’da yeni bir devlet, kültür ve medeni
yet kurmuş olmakla beraber, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken dillerini, 
kültürlerini, örf ve âdetlerini de beraber getirmişlerdir. Anadolu Türk kül
tür ve medeniyetinin kuruluşunda, daha önceki devreye ait eserlerin büyüle 
rolü vardır. Buna göre, Anadolu’da her şeyin 1071 den sonra başladığını 
ileri sürmek yanlış bir görüştür. Bununla beraber, Türklerin Anadolu ve 
Rumeli’ye yerleştikten sonra, Asya’dan getirdikleriyle bu topraklarda bul
duklarını birleştirerek yeni bir kültür, sanat ve edebiyat geleneği yarattık
ları da bir gerçektir.

Yahya Kemal’in getirdiği yenilik, Türklerin Anadolu ve Rumeli’de bu 
topraklarla kaynaşarak kendilerine has yeni, millî bir kültür, sanat ve ede
biyat vücuda getirmiş olmaları fikridir. Yahya Kemal Beyatlı, şiirlerini bu
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düşünceye göre yazmıştır. "Itrî” şiirinde bu görüş sanatkârâne bir şekilde 
ifade olunmuştur. Onu yakından incelersek, Yahya Kemal’in fikirlerini ve 
sanatını daha iyi anlamış oluruz.

ITRI

— Rıfkı Melûl Meric'e —-

Büyük ItrVye eskiler derler,

Btzhn öz mûsikîmizin ptri:

O kadar halkı sevkedip yer yer,

O şafak vaktinin cihangiri,

Nice bayramlarm sabah erken,

Göğü, top sesleriyle gürlerken.

Söylemiş saltanatlı Tekbîr’i.

Tâ Budin’detı İrakla, Mtsr’a kadar.

Fethedilmiş uzak diyarlardan,

Vatan üstünde hürr esen rüzgâr,

Ses götürmüş bütün baharlardan,

O dehâ öyle toplamış ki bizi.

Yedi yüz ytl süren hikâyemizi 

Dinlemiş ihtiyar çalarlardan.

Mûsikîsinde bir taraftan dîn,
Bir taraftan bütün hayat akmış;
Her taraftan. Boğaz, o şehrâpn,
Mâvi Tunca’yla gür Fırat akmış.
Nice seslerle, gök ve yerlerimiz,
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz,
Bize benzer o kâinat akmış.

Çok zaman dinledim Nevâkâr’ı,
Bir terennüm ki hem geniş, hem şâht
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Dağıhrken "Nevâ’̂ mn esrûrt,

Başltyor §ark ufuklarında vuzuh;

Mest olup sözlerinde her heceden,

Yola düşmüş, birer birer, geceden 

Yürüyor fecre elli milyon rûh.

Ktskamp gizlemiş kaza ve kader 

Belki hinden ziyade bestesini.

Bize mirâst kaldı yirmi eser.

^'N'ât^tdır en mehtbi, en derini.

Vâktâ ney, kudüm gelince dile,

Hızlanan mevlevt semâtyle 

Yedi kat arşa çıkmış "Âyhf^î.

O ki bir ihtişamlı dünyaya 

Ses ve tel kudretiyle hâkimdi;

Adetâ benziyor muammâya;

Ulemâmız da bilmiyor kimdi?

O eserler bugün define midir?

Ebediyyette bir hazîne midir?

Bir bilen var mı? Nerdeler şimdi?

öyle bîr mûsikiyi örten ölüm,.

Bîr teselli bırakmaz insanda.

Muhtemel görmüyor henüz gönlüm,

Çok saatler geçince hicranda,

Düşülür bir hayale, zevk alınır:

Belki bâlâ o besteler çalınır,

Gemiler geçmiyen bir ummanda.
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AÇIKLAMA :

Itrî, asıl adıyla Buhurî-zâde Mustafa Efendi (İstanbul 1640? -1712) 
klasik Türk musikisinin en büyük bestecisidir. IV. Mehmet devrinde saray
da yapılan musiki fasıllarına katılmıştır. Mevlevi tarikatine mensuptur. Şiİr 
ve hat sanatıyla uğraşmıştır. 1000 den fazla bestesi olduğu söylenir. Bun
lardan 25 - 30 kadarı bugüne kadar gelmiştir. Bunlardan bir kısmı dinîdir. 
Dinî olanlardan en çok tanınmışı, Yahya Kemal’in de şiirinde bahsettiği 
Kurban bayramı Tekbîr’İdir.

Tekbir, Allah’ı yüceltmek demektir. Itrî, "Allahu ekber” diye başla
yan Arapça yüceltici kelimeleri muhteşem bir ahenkle bestelemiştir. Tekbir 
camide birlikte söylenince cemaatte ortak bir din duygusu yaratır. Itrî’nin, 
Mevlevi âyinlerinde söylenen Naat ve Âyin’i de meşhurdur. Din dışı eser
lerinden en çok tanınmış olanı, N ef’î’nin

Tûtî-i mucize-güyem ne desem lâf değil 

mısraıyla başlayan şiirinin bestesidir.

Yahya Kemal Beyatlı, Itrî’yi yücelten şiirinde bu bestelerden bazıları
nın adlarını zikretmiş ve onların kendi ruhunda bıraktığı izlenimleri tasvire 
çalışmıştır.

Yahya Kemal’in şiirinde ortaya koyduğu ana-fikir, I tr î’nin ''bizi top
layan bir dâhî” olmasıdır.

Dil gibi musiki de milletlerin şahsiyetleriyle yakından ilgilidir. Millet 
adını alan toplulukların kendilerine has bir dilleri olduğu gibi bir de musi
kileri vardır.

îçinde yaşadıkları tarih, coğrafya ve kültür milletlerin dilleri gibi musi
kilerine de şekil verir. Yahya Kemal şiirinde işte bu fikri geliştiriyor.

Sair, birinci parçada Itrî’nin ”Tekbir’'inden bahsediyor. Tekbir’i söylendiği 
çevreye, camie yerleştirmek suretiyle canlandırıyor. Itrî’ye "şafak vaktinin 
cihangiri” demesi, bayram sabahı dolayısıyledir. "Cihangir” ve “saltanat” 
kelimeleri Itrî’nin yaşadığı Osmanit devletini hatırlatan kelimelerdir. Os
manlI devleti “cihangir” bir devletti, İdeolojisi, cihana İslâmiyet’i yaymaktı. 
OsmanlI devletinin başında bulunan padişahlara sultan unvanı verilirdi. 
“Cihangir” ve “sultan” kelimeleri büyül: bir güç ve hakimiyet ifade eder. 
Yahya Kemal Beyatlı, Itrî’de bu özellikleri buluyor. O da musikisiyle, Os- 
manlı sultanları gibi geniş halk kitlelerini harekete getiriyor. Tabiî, Itrî’nin 
“cihangirlik” ve “saltanat”ı maddî güce değil, manevî güce, din ve sanata 
dayanır.
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Bu parçada dikkati çeken nokta, Yahya Kemal’in Itrîy i yaşadığı de
virle, halkla, dinle, örf ve âdetle birleştirmesidir. İfadesi şairane olmakla 
beraber bu fikir doğrudur. Büyük sanatçılarla yaşadıkları çağ ve kültür 
arasında bir münasebet vardır.

İkinci parçada şair, Itrî’nin musikisiyle Osmanlı tarih ,ve coğrafyası ara
sındaki münasebeti daha açık olarak belirtiyor.

Burada imparatorluk coğrafyasmın genişliği, yer adları zikredilerek an
latılmıştır.

Vatan üstünde hürr esen rüzgar

mısraı bize, Itrî’nin musikisi gibi bir "genişlik” ve "ferahlık” duygusu telldn 
ediyor. Osmanlı devletinin özelliği sadece mekânda genişlik değildir. O, aynı 
zamanda dünyanın en sürekli devletlerinden biridir. Şair bu sürekliliği "yedi 
yüz yıl süren hikâye” ve ‘'ihtiyar çınar” ifadeleriyle belirtiyor. Şaire göre, 
Jtrî’nin dehası, Osmanlı devletinin iki boyutunu teşkil eden mekân ve za
man genişliğini ses halinde ifade edebilmiş olmasıdır.

Üçüncü parçada musiki, din, hayat, coğrafya ve bu coğrafyada yaşayan 
insanların ruh halleri birleştiriliyor, "Bize benzer o kâinat” sözleri derin 
bir mânâ taşır. Her millet tarihi, coğrafyası ve sanatıyla kendisine has bir 
dünya yaratır. Bunlar adeta onun ruhunu aksettiren muhteşem birer aynadır. 
Coğrafya maddî bir varlıktır ama tarihî zaferle elde edildiği için onu fetheden 
milletin gücünü, irade ve kahramanlığını gösterir. Alparslan, Osman Gazi, 
Patih ve Türk tarihinin diğer şanlı kahramanları olmasaydı biz bugün bu 
vatana sahip olamazdık.

Dördüncü ve beşinci parçalarda Yahya Kemal, Itrî’nin bestelerinden 
hoşuna gidenleri zikrediyor. Musikiyi objektif olarak tasvir güçtür. Şair ister 
istemez Itrî’nin bestelerinin kendi içinde uyandırdığı duyguları dile getiri
yor. Bir şairden de daha başkası beklenemez.

Yahya Kemal’e göre "Nevâkâr”ın bıraktığı tesir^ “şuh” ve "geniş”tir. 
^'Neva”, çalınır ve söylenirken biz esrarlı bir hava hissederiz, fakat o bize 
Şark’a has bir "vuzuh” duygusu da verİr.

Yahya Kemal Beyatlı’nm Itrî’yi sevmesinde ve ondan bu izlenimleri al
masında mizaç ve karakterinin büyük rolü vardır. Yahya Kemal’in şiirlerini 
incelerseniz, onun "genişlik”, "şuhluk” ve "açıklık”tan hoşlandığını görür
sünüz. O "dar”, "kapalı” ve "kasvetli” şeyleri sevmez.

Itrî’nin "N aat”ı ve "Ayin”i şaire "yedi kat arşa yükselme” hissini veri
yor. Minarelerin de gösterdiği üzere, İslâmiyet’te göklere yükselme fikri
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önemli bir yer tutar. Büyük Mevlevi şairi Şeyh Galip, insan ruhundaki yû 
çelme duygusunu şu mısralarla çok güzel ifade eder:

Bir şulesi var ki şem*-i canın 

Fanusuna stğmaz âsumântn

(Can mumunun öyle bir alevi var ki, gökyüzünün fanusuna sığmaz.)

Şairlere ilham kaynağı olan Peygamber’in Miracı da göklere yükselme 
Tanrı’ya ulaşma özlemini ifade eder.

Şair büyük besteci Itrî’nin eserlerinden çoğunun kaybolmuş olmasma 
üzülüyor. Son iki parçada bu üzüntü ifade olunmuştur.

Yahya Kemal Beyatlı bu üzüntüsünü muhteşem bir hayal ile telâfiye 
çalışıyor. Son iki beyit, şairin üzüntüsüyle beraber, Itrî’nin büyüklüğünü de 
ifade ediyor. "Gemiler geçmeyen umman” sözüyle şair ölümü kasdediyor. 
tak a t bu ölüm Itrî’nin musikisi gibi ”geniş, büyük ve ihtişamlı”dır.

Yahya Kemal’in bu şiirinde muhteva zengin, çeşitli ve bütün söyleyiş 
ise konuya uygun ve mükemmeldir. Yahya Kemal Beyatlı, duygularına uy
gun hayaller ve benzetmeler bulmasını bilir. Bunlar bizde süslü bir tesir 
uyandırmazlar. “Itrî” şiiri, anlatış bakımından tabiî, samimî, konuşma eda- 
sma yakındır.

184 ' EDEBİYAT LÎSE I

SORULAR;

1. "Itrî" şiirini teferruat bakımından inceleyerek, şairin hangi unsurla
rı bir araya getirdiğini açıklayınız.

2. Yahya Kemal Beyatlı bu şiirinde mûsiki ile tarih, doğrafya ve millet 
arasında nasıl bir münasebet kuruyor?

3. Yahya Kemal Beyatlı’nın "Itri” de bulmuş olduğu özellikler kendi
sinde. de var mıdır? Diğer şürlerini okuygırak bu konuda bir yeızı yazınız.



G. CUMHUKtYET DEVKÎ TÜRK ŞİİRÎ

Cumhuriyet devtlnde şiir sahasında çeşitli akımlar ortaya çıkmış ve bu 
akımları temsil eden değerli şairler yetişmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sade dil ve hece vezni ile Anadolu’yu anla
tan "memleketçi akım” ön planda gelir. Bunu materyalist, Marksist ve ona 
zıt mistik akım takİp eder. Bu devirde sembolist şiir akımı da büyük bir ge
lişme gösterir. îkinci Dünya Savaşı yıllarında şiirde "şairane” ifadeyi, vezin 
ve kafiyeyi reddeden Batılı Gerçeküstücülük akımını benimseyen şairler ye
tişir.

Cumhuriyet devrinde kendilerini geniş okuyucu topluluğuna kabul et
tirmiş şairler varsa da, çeşitli yeni denemeler yapanlar hakkında kesin hü
kümler vermek için henüz vakİt erkendir. Bunlardan hangilerinin edebiyat 
tarihi içinde yer alacaklarını şimdiden söylemek mümkün değildir. Bundan 
dolayı kitaba onlardan örnek alınmamıştır.

Çok canlı ve çeşitli olan bu şiirleri şimdilik herkes kendi şahsî zevkine 
göre değerlendirebilir.

FARUK NAFÎZ ÇAMLÎBEL VE BEŞ HECECîIvER
. â

Tanzimat’tan sonra, başta Ziya Paşa olmak üzere, bazı Türk yazarları, 
dîvan şiirine karşı halk şiirini, aruz veznine karşı, hece veznini müdafaa et
mişler, fakat başarılı örnekler verememişlerdi. Türk aydınları, yüzyıllar bo
yunca hep aruz vezniyle şİir söyledikleri için hece veznİ, halk şiirİ dışında 
fazla işlenmemiş ve gelişmemişti. II. Meşrutiyet’ten sonra "millî edebiyat 
cereyanı” taraftarları, heceyi, Türk şiirinin temel unsuru sayarak, ona dört 
elle sarıldılar. Aruzu çok iyi kullanan şairler, hece veznine de emek verdiler. 
Böylece, hece vezniyle de âhenkli, güzel, yeni şiirler yazıldı.

Cumhuriyet’ten önce, heceyi çok iyi kullanan beş şair büyüle ün ka
zandı ve "beş hececiler” diye anılmağa başlandı. Doğum tarihi sırasına göre 
bu şairler şunlardır: Orhan Seyfi Orhon (1890-1972), Halit Fahri Ozan- 
soy (1891* 1971), Enis Behiç Koryürek (1891- 1949), Yusuf Ziya Ortaç 
(1895-1967), Faruk Nafiz Çamiibel (1893- 1973).



"Millî edebiyat cereyanı” içinde heceyi kullanan şairler bu beş şairden 
ibaret değildir. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinde hece vezniyle şiir, 
yazan daha pek çok şair vardır. Cumhuriyet devri şairleri heceyi daha ince 
bir şekilde işlemişler, fakat "beş hececiler” denilince Cumhuriyet devrinden 
önce heceyi en iyi kullanan yukarda adları yazılı beş şair kastolunmuştur. 
Bunlar arasında en büyük sanat gücü olan Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. Bu
rada, bu şairlerin her birinden birer örnek vereceğiz.
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FAEUK NAFSZ ÇAMLEBEL

1898 yılında İstanbul’da doğan Faruk Nafiz Oamlıbeî ilk şiirlerini' 
Birinci Dünya savaşının başlarında yayımladı, O yılların en kuvvetli akımı 
olan "Millî edebiyat cereyani”nın ileri sürdüğü görüşleri benimsedi. Bu akı- 
mıiî başlıca prensipleri şunlardı: (a) Günlük konuşma dilini kullanmak, 
(b) Millî tarih ve kültüre değer vermek, (c) Konularını memleket haya
tından almak.

Faruk Nafiz Çamlıbel daha âheakli bulduğu için ilk şiirlerini sade 
dille, fakat aruz vezniyle yazdı. 1918 yılında çıkan Şarkm Sultanları adlı 
kitabındaki şiirler aruz vezniyiedir. 1919 da çıkan Dinle Neyden kitabında 
heceyi kullandı. Bu devirde şiirleri romantik duygu vc hayallerle dolu olan 
Faruk Nafiz, 1922 yılında Kayseri lisesine edebiyat öğretmeni olarak gidince 
Anadolu’nun gerçeklerini gördü. Anadolu seyahatinden aldığı izlenimleri 
anlattığı Han Duvarları adlı şiiri ona büvük bir ün sağladı. Bu uzun şiirinde 
Faruk Nafiz, gerçekçilikle lirik duyguyu birleştirir. 1929 yılında çılcan Cana
var adlı manzum piyesinin konusunu da Anadolu ve Anadolu insanı teşkil 
eder. 1926 da Çobanı Çekmesi, 1929 da Suda Halkalar adlı şiir kitaplarını 
neşreden Faruk Nafiz Çamlıbel, 1932 yılında kendi eserlerinden seçtiği şiir
leri Bir Ömür Böyle Geçti adı altında topladı.

Faruk Nafiz Çamlıbel büyük bir Atatürk hayranıydı. Akın  (1932) ve 
Özyurt (1932) adlı piyeslerinde Atatürk’ün tarih görüşünü, millet ve insan 
anlayışını ortaya koydu. Kahraman (1933) adlı piyesinde de bizzat Atatürk’ü 
canlandırdı. Ayrıca Zindan Duvarları adlı bir şiir kitabı daha vardır.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in yukarda sayılan kitapları dı-ında başka şiir 
kitapları, piyesleri ve bir romanı vardır.

Faruk Nafiz Çamlıbel aruz ve heceyle yazdığı şiirlerinde Türkçeyi çok 
güzel, ahenkli bir şekilde kullanmıştır. Ele aldığı başlıca konular aşk, tabiat.



efsane, millî tarih, Anadolu ve Atatürk’tür. Faruk Nafiz heceyi basmakahp- 
lıktan ve dağınıklıktan kurtararak, ona yeni, değişik düzenli ve zengfn şe
killer vermiştir.

SANAT

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,

Bizim diyarımız da binhir bahan saklar!

Kotumuzdajî tutarak sen istersen bizi çek, 

încinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

Sen kubbesinde ince bir mozayit? arar da 
Gezersin ktrk asırlık bir mabedin içini.

Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,

Bize heyccan verir bir parça yeşil çini...

Sen raksına ilalarken için titrer derinden 

Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;

Bizim de kalbimizi knntldaitr yerinden 

Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeği?!.

Frrtînayr andtrajı orkestıra sesleri 

Bir ürperiş getirir senin sinirlerine;

Izttrap çekenlerin acıklı nefesleri 

Bizde geçer en hazin bir mûsiki yerine!

Sen anlayan bir gözle süzersin mun uzun 

Yabancı bir şehirde bir kadın heykelim;

Biz duyarız eı? büyük zevkini ruhumuzun 

Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken 

Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz,

Arkadaş, biz bu yold^ türküler tuttururken 

Sana uğurlar olsun.,, ayrılıyor yolumuz.
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ENtS BEHİÇ KORYÜREK (1891 -1949) 

MİLLÎ NEŞÎDE

(SERBEST)

Biz kimleriz?.. Biz AUay'dan gelen erleriz, 
ÇamItheVde uğulâanz; co^ar, gürleriz.

Biz öyle bir milletiz ki ezelden beri 
Hak yolunda, yalın ktltç, hep seferberiz,

^Zafer’* bizim şaha kalkmtş küheylhmmz;
Atıldı mı durdura?naz ne dağ, ne deniz.,.

Felâketler pençemizde oyuncak olur;
Yangınlarla bütün cihan al sancak olur.

Tan yerinden yıldırımlar saçan sesimiz 
Gün batısı üzerinde söyle duyulur:

Fırtınalar yoldaşındır na’ra salan Türk!
Hey koca Türk, Tanrısından kuvvet alan Türk.^

II

Yürüyoruz, başımızda ”Ay-yıldı^^tmız,
Genç, ihtiyar, kadın, erkek, oğul, kızımız.,^

Soyumuzda ne kahraman kardeşler vardır: 
Türkmen, Oğuz, Başkurt, Tatar ve Kırgıztmtz,

Demir dağlar delmiş olan ^'Bozkurf 'larız kî 
Orhon’da rar Gültekin*den kalma yazımız,,.



Hamlemizden yere geçer kanlı saraylar.
Bizce birdir gedalarla baylar, giraylar...

Medeniyet çimçeğinden gelir hızımız;
Sorma: Kimdir kanatlanmış bu genç alaylar?

Bunlar bütün nura doğru akın eden Türk!
Hey koca Türk, uzakları yakın eden Türk.
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SORULAR:

1. Bu şiirin veznim, duraklarını ve kafij'elerini belirtiniz.

2. Şiirin konusu nedir? Konu nasıl bir görüş ve duyguyla ele alınmış
tır.

3. Okuduğunuz şiirde Türk tarih, efsane ve kültürüyle ilgili han,o:i un
surlar \^ardır? Bulabildiğiniz kaynaklardan bunlara dair bilgiler toplayınız.

4. Şiirde kahram anbk duygusunun yanında başka sosyal duygulara da 
yer veriliyor mu? Bunlar hangi kelime ve mısralarla ifade ediliyor?

5. Şiirde tabiattan alınma hangi unsurlar vardır? Şair bunları ne mak
satla kullanıyor?



H A IİT  FAHRÎ OZANSOY (1891 -1971)

EYÜP SIRTINDA 

Bir selvi, hır mezar, hir susuz çeşme 

Akşam... Gökte koyu bir mavileşme,

• Uzakta bir göle benzeyen Haliç!

Şair sen bu şt’ri yazmadın mı hiç?

Sen nasıl cihandan renk alırsın da 

Annenin yattığı, Eyüp sırttnda 

Görmezsin bu hüzün çerçevesini?

Gel dinle şu garip bülbül sesini 

Kalbi yetim olan hu sesi dinler.

Gözün yaşarsa da İçin serinler,

Dinle bak: ne hazin, ne içli ^'Hu Hu!’*

Üstünde titrerken annenin ruhu 

Bu aziz toprakta saatlerle kal.

Hattâ bütün gece, bütün gece kal,

Ve başın dayalı kara selviye 

Ağla için için '‘ah, anne’* diye

SORULAR:

1. Bu şiirin veznini ve kafiye düzenini söyleyiniz.
2. Halit Fahri Ozansoy şiirinde görme ve işitme duyularma hitap edi

yor, Hangi m ısralar görme, hangi m ısralar işitme duyularma hitap ediyor? 
Şair neleri görüyor, neleri işitiyor?

3. Bu görülen ve işitilen şeyler gelişi güzel mi? Bir anafikre veya hâkim  
duyguya bağlı mıdır? Şiirin anafikir veya hâkim duygusu nedir?

4. Şiirde mekân, zaman ve insan arasında nasıl bir münasebet vardır?
5. Şiirde kullanılan sıfatlan  bulunuz ve bunlann bağlı oldukları isim

lerin hangi özelliklerini belirttiklerini açıklayınız.

(SERBEST)



m

ORHAN SEYFÎ ORHON (1890 -1972) 

ANADOLU TOPRAĞI

Senelerce sana hasret tanıyan 

Bîr gönülle kollartna attisain.

Ben de bîr gün kttcağtnda yapyan 

Bahtîyarlar araşma kattisam.

En haktmstz, en kuytu bîr bucağın 

Bence İrem Bağı gîbi güzeldir.

Bîr ytkdmt§ evîn, harap ocağın 

Şu heybetlî saraylara bedeldir,

Kadîr Mevlâm, eğer senden uzakta 

Bana takdir eylemişse ölümü;

Rahat etmem bu yabancı toprakta,

Cennette de avutamam gönlümü.

Anladım kî: Sevda, gençlik, şeref, şan...

Asılsızmış şu yalancı dünyada.

Hasretinle yâd ellerde dolaşan 

Hızr’t bulsa yine ermez murada.

Yalnız senin tatlı esen havanda 

Kendi millî gururumu sezerim.

Yalnız senin dağında, ya ovandc.

Başım gökte, alnım açık gezerim.

Edebiyat Lise H  ^  1977 — Birinci Basılış — F. 13
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M
Hürrüfn, derim, eskisinden daha hür,

"Zincirinle bağlansa da ayağım.

Şimdikinden daha ferah görünür 

Zindanmda olsa bile durağım-.

Bir gün olup kucağına ulaşsam,
Gözlerimden döksem sevine ya^tnt.

Sancağının gölgesinde dola§sam,

Öpsem, öpsem toprağını, taşını!

SORULAR:

1. Orhan Seyfi Orhon bu şiirini nerede ve ne zaman yazmış olabilir? Şiir
de yazıldığı devir ve yeri gösteren mısraları bulunuz.

2. Şair Anadolu toprağını nasıl yüceltiyor? Yüceltici kelime ve benzet
meleri bulunuz.

3. "İrem Bağı”, “Kadir Mevlâ”, “takdir”, “Hızır”, “cennet”, "sancak” 
kelimelerinin mânâlarını bulunuz. Bu kelimelerin din duygusuyla ilgisi var 
rn d ır?

4. Şair neden Anadolu toprağı ile millî gurur ve hürriyet arasında bir 
beğlanta kuruyor?

5. Bir y%kilmış evin, harap ocağm 

Su heybetli saraylara bedeldir

îJEisralannda nasıl bir sanat vardır?

6. Bu şiiri Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Sanat” adlı şiirij'le karşılaştırarak 
ıtralarmdaki ortak yönleri belirtiniz.
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YUSUF ZİYA ORTAÇ (1895 -1967)

RÜYA

Gök, dibinde havuzun.
Sularda ellerimiz.
Bütün etnellerimiz,
Anlaştt uzun uzun...

Sular soğuk bir tşık.
Baktyoruz havuza:
Suda omuz omuza 
İki gölge karı^tk!

Bir km k  ay havuzda 
Ağtr ağtr kayboldu.
Havuz şafakla doldu.
Gün doğdu ufkumuzda...

Gün doğdu, avucundan 
Ellerimi bıraktı.
Birkaç damla yaş akit 
Parmakların ucundan!

SORULAR:

1. Bu şiirin veznini vo kafiye düzenini söyleyiniz.
2. Mekân, zaman ve insanla ilgili unsurları ve bunlar arasındaki müna- 

<sebeti belirtiniz.
3. Şiire hangi duygu hâkimdir?
4. Birkaç damla yaş aktı 

Pormuklann ucundan!
mısralarında edebî bir sanat var mıdır? Burada “parmakların ucundan akaa 
ya-ş” neye delâlet eder?

5. Sıiktr so9uk bir %şık
mısraında "ışık” için kullanılan "soğuk” sıfatı basmakalıp mıdır, orjînal mi
dir? Şair neden böyle bir sıfat kullanıj’or? Hangi duyu veya duygu onâ ba 
sıfa tı telkin ediyor?



NECÎP FAZIL KISAKÜREK (1905 -)

1905 yılında doğan Necip Fazıl Kısakürek, 1925 yılında yayınladığı 
Kaldırımlar adlı şiir kitabı ile kendisini tanıtmış, daha sonra şiir yazmağa 
devam etmekle beraber, seyircilerde büyük ilgi uyandıran piyesler de kale
me almıştır. Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinde ve piyeslerinde insan, ha
yat ve kâinatın karanlık yönleri, mistik duygular ve düşünceler önemli bir 
yer tutar. Yazar bu duygulan gergin, orijinal, hayal )^kiü bir üslûpla ifade 
eder.

Necip Fazıl din, ahlâk, şiir ve sanat konuları Ü2;erlnde denemeler de 
yazmıştır.

ZAMAN

Nedir zaman, nedir?
Bir su mu, bir ku§ mu?
Nedir zaman, nedir?
İniş mi, yokuş mu?

Bir sese benziyor 
Arkanız zifirdir!
Bir sese benziyor! 
önünüz kabirdir!

Belki de bir htrstz.., 
tzi, lekesi var.
Belki de bir htrstz..,
O yok, gölgesi var.

Annesi azabın.
Sonsuzluk şarktst.
Annesi azabın,
Cinnetin ttpktst.
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t  çimde htr nokta;

Dönüyor aleve.

İçimde bir- nokta;

Beynimde bir güve,

Akrep ve yelkovan,

Varhğtn nabzında,

Akrep ve yelkovan,

Yokluğun ağzında.

Zamanın çarkları 

Sizi yürütüyor.

Zamanın çarkları,

Beni öğütüyor.

Zaman, her yerde ve 

Her §eyin içinde.

Zaman, her yerde ve 

Acem’de ve Çin’de,

Kime kaçsam ondan 

Ha yakın, ha ırak?

Kime kaçsam ondan 

Ya semâ, ya toprak...

SORULAR;

1. “Zaman” şiirinde bilinen kelimeler yanyana ve alt alta dizilmek su
retiyle kuvvetli bir ahenk temin ediliyor. Bu âhengin meydana gelişinde ve
zin ve kafiye ile kelime ve mısra tekrarlarının rolü var mıdır? Şiiri nesre çe
virmek mümkün müdür? Mümkün değilse bunun sebebi nedir?

2. Necip Fazıl Kısakürek bu şiirinde soyut (mücerret) bir kavram olan 
"zaman*' ı sanatkârâne bir şekilde tasvir ve tarife çalışıyor. Bunu yaparken 
bazı müşahhas (somut) kelimeler kullanıyor. Acaba böylece “zaman” m han- 
aii özelliklerini belirtiyor?



zaman ; su zaman ; hu'sız

” : kuş ” : iz, leke

” : iniş ” : gölge vs.
” : ses

” : kabir

Şiiri baştan sona kadar ören bu mecazî ifadeler neye tekabül ediyor, açık- 
îamaya çalışmız.

3. Zaman kavramı tarih, felsefe ve psikolojide de önemli bir j-er tu ta r. 
Bu sahalarda bilgi edinerek, şiiri açıklarken aralarında münasebetler kurma
dı denejâniz.

4. Bu şiirden seçeceğiniz bazı mısralara dayanarak bir kompozisyon ya- 
ziTLiz. Meselâ :

Zamcni; r-e

Acem’de ve Çin’de 

mısralarını örnekler vererek açıklayınız.

5. Zaman ile hayat ve ölüm arasında ne gibi bir münasebet vardır? Şair 
hangi mısralarda hayat ve ölüme telmih ediyor?
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A ieiE T  HAMDt TANPINAR (1901 -1962)

BÜRSA’DA ZAMAN

Bursdâcıhir eski cami dvlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir dtvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar 
Eliyor dört yana sakin bir günii.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden 
Ovayım yeşili göğün mavisi 
Ve mimarilerin en İlâhisi.
Bir zajer müjdesi hurda her isim:
Yekpare bir anda gün, saat, mevsim 
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın 
Hâlâ hu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile 
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,
Ömrünün timsâli beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı hikâyesi binlerce erin 
Sesi nabzım olmuş hengâmeleri?!
Nakleder yâdını gelen geçene.
Bu hayalde uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler 
Gümüş aydınlıkta serviler, güller 
Serin hülyasıyla çeşmelerinin.



Başındayım sanki bîr mûcizenin,
Su sesi ve kanat şakırtısından 
Billur bir avize Bursa’da zaman.
Yeşil türbesini gezdik dün akşam, '
Duyduk bir musiki gibi zamandan 
Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Fetih günlerinin saf neş’esini 
Aydınlanmış buldum tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle 
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu 
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevı âhenk.
Bir ilâh uykusu olur elbette 
ölüm  bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyası büyük cedlerin.
Beyaz bahçesinde su seslerinin.
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AÇIKLAMA :

Güzel bir şiir, bize, bir musikî parçası gibi daha ilk okuyuşta sesiyle, 
âhengiyle tesir eder. Bizde bu tesiri uyandıran, onun vezni, kafiyesi, cümle 
yapısı, kelimelerinin bir uyum içinde olmasıdır. Aynı şiiri nesre çevirirsek, 
düzen bozulduğu için, aynı zevki vermez.

Fakat güzel bir şiirde, musikîde olmayan mühim bir şey vardır. Düşünce! 
Şiir, sadece musikî gibi ses ve âhenkten ibaret değildir. Onun içinde, aym za
manda bir düşünce vardır.

Düşünce nedir? Çeşitli varlıklar arasında kurulan münasebet. Bunu 
âlimler ve filozoflar da yapar. Şairler düşüncelerini âlimler gibi kuru for
müller halinde değil, hayaller ve sembollerle ifade ederler. Buna göre, güzel 
bir şiirde başlıca üç unsur vardır: a) Ses ve âhenk, b) hayal ve sembol, c) dü
şünce.

Güzel şiirlerde, düşünceler çok defa insan ruhu gibi gizlidir. Onlari'an
lamak için biraz kafa yormak gerekir. Bu zevkli bir iştir. Çiçekleri, yıldız



lan, kuşları incelerken, nasıl tabiatın gizli kanunlarını bulursak, şiiri inceler
ken de, insan ruhunu buluruz,

a) Ses ve ahenk: Şiir her şeyden önce ses ve âhenge dayandığı için, ilkin 
Bursc^da Zaman şiirini bu bakımdan inceleyelim. Bursa’da Zaman şiiri, Türk 
halk şairlerinin çok sevdikleri 6 +  5 vezniyle yazılmıştır. Bütün şiirde mısra- 
ların hece sayısı 6 +  5 =  11 dir. Şiiri ahenkli kılan âmillerden biri, her mısraın 
bu ölçüye uygun oluşudur. Biz günlük dilde cümleleri böyle bir ölçüye uy
durarak konuşmayız. Günlük dil, yürümeye, şiir ise dans etmeğe benzer. Şiir, 
alelade bir söz dizisi değil, bir sanattır. Sanat ölçülü ve biçimlidir. Türkçede 
güzel bir kelime olan “biçim” de bunu gösterir. Bir elbisenin güzel olması 
için, onun da bir “Ölçüye göre” biçilmesi, dikilmesi lâzımdır. Mimarî eser
leri de “belli bir ölçü”ye göre yapılmaz mı?

Burşa’da Zaman şiirinde ses ve âhengi teHiin eden ikinci unsur “kafi
ye” dir. Burada kafiyeler “mesnevi” tarzında sıralanmıştır: Avlusu-su; dı- 
var-çınar; günü-hüznü; derinden-serinliğinden v.b. Bu tarz kafiye düzeni aa, 
bb, cc, v.s. diye gösterilir. Eski mesneviler bu kafiye dizisine göre sıra
landığı için bu tarz kafiye dizisine "mesnevi” denir. “Mesnevi” kelimesi 
Arapça “ikili” mânâsına gelir. Günlük konuşmada ve nesirde kafiye de kul
lanılmaz. Kafiye de bir “oyun” dur. Fakat halk danslarında ayakları belli 
bir şekilde vuruş veya el çırpış gibi bir oyun. Her sanat eserinde oyuna ben
zer bir taraf vardır. Her oyun bazı kurallara göre oynanır. Sanat da öyle.

Şiir, vezin, kafiye, cümle dizisi, söyleyiş vesair ses ve mânâ oyunlarıyle 
alelâde sözden ayrılır. O, dili kendi kurallarına göre düzenler. Vezinsiz, ka
fiyesiz şiirlerin görünüşlerine aldanmayın, güzel iseler onlarda da şair, bazı 
oyunlara başvurur. Güzel şiirler daima gizli veya açık oyunlarla düz sözden 
ayrılır.

\

Bursa'da Zaman şiirinde ses ve âhengi temin eden üçüncü unsur mısra
lar içinde de bazı kelimelerin sesleriyle oynanmasıdır. Yanyana gelen "şa- 
dırvan-şakırdayan” kelimelerinin ilk ve son sesleri birbirinin aynıdır. “Bur
sa, eski, avlusu, su” kelimelerinde (s) konsonantı dört kere tekrarlanmıştır. 
Üçüncü mısrada geçen “Orhan” kelimesi “şadırvan, şakırdayan’a kafiye teşkiî 
eder.

Bursa’da Zaman şiirinde vezin ve kafiye dışında bunlara benzer daha 
birçok iç kafiye ve “aliterasyon” denilen ses benzeşmeleri ve tekrarları var
dır. Ahmet Hamdi Tanpınar, ustaları olan Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet 
Haşim gibi, şiirlerinde vezne, kafiyeye ve iç âhenge önem verir.

b) Hayaller ve semboller: Vezin, kafiye ve ses oyunları, bir şiiri güzel 
göstermek için yeterli değildir. Şiir ses, ve âhenk bakımından musikî ile

TÜRK SÎİRI 201



yanşamaz. Şiiri musikîden ayıran taraf, göz önünde hayaller uyandırması, 
bir his ve fikir telkin etmesidir.

Bîirse^da Zaman şiiri adı üstünde "Bursa” ile ilgilidir. Bursa, seyrine 
doyum olmayan güzel bir Türk şehridir. İstanbul gibi Bursa da, tabiat güzel
liği ile mimarî' güzelliği birleştirir. Tanpınar, şiirinde Bursa’yı hem tabiat, 
hem de tarihî ve mimarî güzellikleri ile ortaya koyuyor. Dış âlemde görü
len varlıklar şiire ya olduğu gibİ veya gizli mânâlarla yüklü olarak giriyorlar.

Kelimeler varlıkların aynı değildirler. Bundan dolayı "olduğu gibi” 
sözünü, tıpkı tabiatta göründüğü gibi mânâsına almayınız.

Kelimeler varlıkların kendilerini değil, kafamızda canlanan hayallerini 
verirler.

Edebiyatta "hayal” diye, dış âlemdeki varlıkların kelimeler vasıtasıyle 
zihnimizde uyanan görüntülerine denilir.

Bursa’da bir eski cami avlusu

mısraını okuyunca, her Türkün kafasında bir "eski cami avlusu” hayali 
iuyamr.

Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir dıvar

mısraları da gözönünde, daha doğrusu kafada "hayal uyandıran” mısralar- 
-dır.

Kelimeler vasıtasıyle dış âlemde görülen varlıkları, tabiatı, insanları, 
eşyaları canlandırmak büyük bir hünerdir. Buna "tasvir” de denilir. Halk 
■"tasvir” kelimesini "resim” mânâsına kullanır. Edebiyatta "tasvir” adeta ke
limelerle resim yapmaktır,

Tanpınar Bursa’da Zaman şiirinde Bursa’yı Bursa’da görülen şeyleri 
■"tasvir” ediyor. Fakat bu "tasvir” objektif bir tasvir değildir. Şair, kelimeleri 
hir fotoğrafçı gibi değil, bir ressam gibi kullanıyor. Tablosuna hoşuna giden 
peyleri alıyor ve onlara istediği rengi veriyor.

Bursa’da Zaman şiiri, kelimelerle geniş ve zengin bir manzarayı tasvir 
•etmesi bakımından resme yaklaşır.

Anadolu halkı "güzel kelimesini” aslına uygun olarak "gözel” şeklinde 
îcullanır. "Gözel”, gözle görülen, göze hoş gelen demektir. Aslında güzel 
olan dünyadır. Ressamlar renk ve çizgilerle, edebiyatçılar kelimeler ve cüm
lelerle, dış âlemde gözle görülen varlıkların hayallerini, görüntülerini tasvire
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çalışırlar. Tabiî ressamlar da, edebiyatçılar da, dış âlemde hoşlarına gidea 
veya dikkati çeken şeyleri seçerler ve kendilerine göre değiştirirler. Edebiyat
çılar, bu değiştirme ameliyesini, sıfatlar, isim tamlamaları ve benzetmelerle 
yaparlar. Yakından incelenirse, dış âleme duygularım ve hayallerini de akset
tirdikleri görülür.

Bursa’da Zaman şiirini bu bakımdan incelemeye, şu soruların cevabını 
vermeğe çalışalım: Tanpınar şiirine dış âlemden; a) neleri alıyor; b) onları 
hangi özellikleriyle belirtiyor; c) onlara kendinden hangi duygu, hayal ve 
düşünceleri katıyor?

Bursi^d^Zaman  şiirine, dış âlemden giren unsurları; a) tabiat, b) mi- 
marî7~c) insan olmak üzere üç kısma ayırabiliriz. Fakat bu unsurlar tek baş
larına değil, içiçedirler. Şşir onlara kendi duygularını da karıştırır. Bundan 
dolayı, bu unsurları incelerken, zarurî olarak aralarındaki münasebetleri de 
göstermek icap eder. Şiirin güzelliğini onların içiçe girişi yapar.

Bursa’da bir eski cami avlusu

Şair, bize Bursa’yı önce bir cami avlusundan gösterir. Eski Türk mede
niyetinde ve mimarisinde cami mühim bir yer tutar. O bayrak gibi Türk 
milletinin sembolüdür- Derin bir mânâ taşır. Türkiye’de her köyde, her ma
hallede bir veya birkaç cami vardır. Cami lügat m.ânâsıyle cem eden, topla
yan demektir. Eski Türk köyü, mahallesi ve semti cami etrafında toplanır. 
Cami din, iman, cemaat, birlik ve aynı zamanda tarih ve güzellik demektir. 
Türkler dünyada İslâmiyet’e en derin mânâyı veren ve en güzel camileri 
meydana getiren millettir. Bundan dolayı, Türk cami ve minaresi, her yerde 
Türk’ü Türk tarih ve milletini gösterir.

Küçük §adırva7ida şakırdayan su

Burada su, güzel bir mimarî eseri içinden veriliyor. Türkler "su”ya. 
büyük değer verirler. Su, hayat, temizlik ve güzelliktir. Türkler Tanrı’nın bu. 
nimetini, billûr kadehlere benzeyen güzel çeşmelerden akıtmışlar, suyu bize 
sesi ve serinliği ile hissettiren mermer şadırvanlar yapmışlardır. Bursa sokak
larında eskiden yüzlerce çeşme akarmış. Bilirsiniz, Türklerde çeşme yapmalc 
bir "hayrat” tır.

İhtiyar çınar: Bursa’da su kadar güzel ve yaşlı çınarlar da dikkati çeker.. 
Tabiata âşık olan Türkler su kadar çınarı da sevmişlerdir. Eski cami avlu
larında su İle çınar beraber bulunur, ikisi de güzeldir. Türkler onları mi
marî güzelliği ile birleştirmişlerdir.
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"Tarihilik ve yaşlılık” ağaçlara ve insanlara bir olgunluk verir. Biz Bur- 
sa’da "zaman”! sadece eskiden kalma çınarlarda değil, o çınarların altında 
oturan, o camilerde namaz kılan yaşlı insanlarda da hissederiz.

Şair, bir , çınarın altından Bursa ovasına bakar. Çınar, âdeta "sâkin bir 
günü dört yana eler”.

Ovamn yeşili göğün mavisi

mısraı kelimelerle yapılmış bir tablodur. Fakat dikkat ederseniz, Tanpınar, 
bu tabiat manzarasını da beşerî ve tarihî bir çerçeve içine alır. Manzara, gü
zelliği ile heyecan vericidir. Şair kendisini âdeta rüyada gibi hisseder. Yu- 
İcandaki mısra tek başına değildir. Kendinden önce ve sonra gelen mısra
larla bir bütün teşkil eder:

~Bir rüyadan arta kalmamn hüznü 
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden 
Ovamn yeşili göğün mavisi 
Ve mimarilerin en İlâhîsi.

Bu beş mısra tek bu cümle teşkil eder. Böyle cümlelere "kompleks cüm
le” veya "karmaşık cümle” denilir. Biz dış âleme bakınca, varlıkları "kar
maşık bir bütün” olarak görürüz. Ona, Tanpınar’ın cümlesinde olduğu gibi, 
duygularımız da karışır. Böyle cümleleri çözerken önce fiili ve faili bulunuz. 
Yukarıdaki cümlede fiil "gülüyor” dur. Gülen nedİr?

Ovamn yeşili göğün mavisi 
Ve mimarîlerin en İlâhîsi

Piğer mısralar "nasıl” sorusuna cevap veren ve "zarf” vazifesini gören ke
limelerden meydana gelmektedir.

Ovanın yeşili göğün mavisi 
Ve mimarîlerin e7i İlâhîsi

şaire "bir rüyadan arta kalmanın hüznü içinde” ve "yüzlerce çeşmenin se
rinliği arasından” gülümsüyorlar.

Bir rüyadan arta kalmamn hüznü

jiîîsraı ile şair, Bursa’nın eski şanlı günlerini telmih eder. Bursa’nın Türk 
tarihinde yeri çok büyüktür. O, Osmanlı devletinin ilk başkentidir. îlk Os
manlI hükümdarları orada gömülüdürler.
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Tanpınar, Beş Şehir adlı güzel deneme kitabında Bursa’nın tarihini de 
anlatır. Bu şiiri okurken, Beş Şehir’de. Bursa’yı anlatan denemeyi de okursa- 
nı::, Bursa’da Zaman şiirini daha iyi anlarsınız.

Türkisr, başka şehirlerde olduğu gibi Bursa’da da güzel mimarî eser
leri vücuda getirmişlerdir. Şiirde "mimarîlerin en İlâhîsi” diye yücekilent 
“Yeşil Türbe” dünyada benzeri olmayan bir şaheserdir. Şair, Bursa ovası
na bakarken, onu görüyor ve onu "mimarîlerin en İlâhîsi” kelimeleriyle tav
sif ediyor.

Bursa’da Zaman şiirine baştan sona kadar sevgi ve hayranlık duygusun 
hâkimdir. Kullanılan her kelimede biz şairin Bursa’ya sevgi, hayranlık ve 
iftihar duyguları ile baktığını hissederiz.

• Bir zafer müjdesi burd^ her isim

Türklerin güzel bir âdeti vardır, insanların adlarını tabiata veya mi
marî eseilerine vermek suîidyle onlara saygı gösterirler. İstanbul’da Fatih,, 
Bayezit, Sultan Ahmet denilince bu adlarla anılan semtler ve camiler hatır
lanır. Bursa’da da öyledir. Tarihi büyük kahramanlar yarattığına göre, bui 
doğrudur da. Fakat yer adları arasında tarihle ilgisi olmayanlar da vardır. 
Yalnız bunlar da bir mânâ taşırlar. Bugün şahıs ve yer adlarını tedkik bir 
ilim haline gelmiştir. İçinde yaşadığınız şehi"dcki yer adlarını bilenlere 
sorarsanız, oranın tarihi, efsanesi ve başka özellikleri hakkında fikir edine
bilirsiniz.

Btırsa’dji Zaman şiirinde "mekân” ile "zaman” beraberdir. Şiirin ads 
da bunu gösterir. Şiire giren unsurlarda da, "mekân” ve "zaman” içiçedir. 
Bunun sebebi, gerçekte de "mekân” ve "zaman”ın beraber oluşudur. Şehir^ 
dış âlemde gözle görülen bir yer, bir "mekân” dır. Fakat şehir, aynı za
manda "tarih”tir. O, belli bir zamanda kurulmuş veya fethedilmiştir. Her 
binanın bir "tarih”i vardır. Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiirine hâkim olan 
anafikir, "mekân, zaman, tabiat, cemiyet ve insan arasındaki münasebef’tir. 
Bunların hepsi birbirine bağlıdır.

Yekpare bir anda gün, saat, mevsim 
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın 
Hâlâ hu taşlarda gülen rüyanın

Bu mısralar da birbirine bağlı, karmaşık Lir cümle teşkil ediyor. Cüm
lenin fiili "yaşıyor” kelimesidir. Fail "gün, saat, mevsim”dir. Bursa’da 
"zaman”, yani "gün, saat, mevsim” sanki "geçmiş zamanın sihrini yaşar”.
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Bursa’da tarih "geçmiş zaman”, kendisini güzel mimarî eserleriyle his
settirir.

Zaman, asimda gözle görülmez bir şeydir. însan hayatmda o, hare
ketler, işler ve eserlerle görünür hale gelir. Sanat eserleri geçen zamanı 
ebedileştirir. İnsan, maddeye kendi ruhunu aksettirir.

Hâlâ bu taşlarda gülen rüya

sözüyle şair işte bunu anlatır. Mimarî eserleri taştan yapılmışlardır ama, 
İnsanların ruhlarını, inançlarını, özleyişlerini ifade ederler, Bursa’da “geç
miş zamanın sihr”ini her şeyde görmek ve hissetmek mümkündür.

Tanpınar fikirlerini ve hislerini güzel ve orijinal sözlerle ifade eder.

Güvercin baktşlt sessizlik bile 
Çınlıyor bir sonsuz devam vehvıiyle.

mısralarında ince bir duygu ve hayal vardır.

Şair "sessizlik” kelimesini "güvercin bakışlı” kelimeleriyle tavsif edi
yor. Başka şairlerde rastlanmayan böyle tavsiflere veya sıfatlandırmalara 
"orijinal” diyoruz. Sessizlik Tanpınar’da bir "güvercin bakışı” hissi veya 
hayali uyandırıyor. Bu belki de güvercinlerin dolaştığı sakin cami avlula
rının doğurduğu bir çağrışımdır. Şair bununla da kalmıyor, "güvercin ba
kışlı sessizİik”in "bir sonsuz devam vehmiyle çınladığını” hissediyor.

Her insanın içinde, bazı yerlerde, bazı sesleri dinlerken, bazı şeylere 
bakarken böyle yeni, taze, orijinal his ve hayaller uyanır. Fakat çokları bun
ları farketmezler, farketseler bile anlatamazlar. Hiç bir dil insanın duygu, 
hayal ve düşüncelerini tam olarak ifadeye yeterli değildir. Bunun için ya
zarlar yeni tamlamalar, benzetmeler, hayaller, hattâ kelimeler icat ederler. 
Bursa’da eski bir cami veya türbeyi ziyaret ederken siz de içinizi dinleyi
niz. Orda geçmiş zamanı, ebediyeti duyar gibi olacaksınız, Tanpınar’da 
"geçmiş zaman duygusu” öylesine kuvvetli ki, sadece camide ve çınarda de
ğil, "sessizlik”te de onu hissediyor.

Gümüşlü bir fecriız zafer aynası
mısraından

Nakleder yâdım gelen geçene

kadar olan mısralar bir cümle teşkil ediyor. Şair burada Bursa’da gör
düğü tarihî âbidelerle onların uyandırdığı hayal, his ve çağrışımları 
anlatıyor. Cümlenin faili "Türbeler, camiler, eski bahçeler”dir. 'Bu mısra da, 
Bursa^da Zaman şiirini ören "tablo mısfa”lardan biridir. Şair, bu mısrada 
âdeta Bursa’nın görünüşünü özetler. Bursa’ya
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Türbeler, camiler eski bahçeler

hâkimdir ve bunlardan her biri “binlerce şanlı erin hikâyesini”, "sesi Türk 
nabzı olan hangâmeleri”, savaşları gelen geçene anlatır.

Şair yukarıda:

Bir zafer müjdesi bur da her isim 

demişti. Burada o isimlerden bazılarını sayıyor ve onları tavsif ediyor.

Gümüşlü, OsmanlI devletinin kurucusu plan Osman Bey’in türbesinin 
adıdır. Bu türbe şairde bir ayna, "bir fecrin zafer aynası” hayalini uyandı
rıyor. Böyle demesinin sebebi, Osman Bey’in, altı asır süren ve dünyaya 
hükmeden Osmanlı devletinin kurucusu ve başlangıcı, şairin deyimiyle "fecr”i 
olmasıdır. Türkün büyük zafer güneşi bu "fecir aynası”nda doğar.

1258 yılında doğan Osman Bey veya Osman Gazi, 13î4 yılında, Bur- 
sa’yı fethetmek için kale kapısına kadar gelmişse de alamamıştır. Bunun 
üzerine etrafındakilere "bu hisar cenkle alınmaz, buna sabır gerektir” de
miştir. Pek çok savaş yapan, fakat Bursa’yı alamayan Osman Bey, yaşlamn- 
ca işleri oğlu Orhan Bey’e btrakmış, ona şu vasiyette bulunmuştur: "Oğul 
ben öldüğüm vakit, beni Bursa’da şol gümüşlü kubbenin altına koy!”. Or
han Bey, daha babası hayatta iken Bursa’yı almaya çalışmışsa da, Osman 
Gazi Bursa’nın fethi haberini 1326 yılında ölüm döşeğinde öğrenmiştir. 
Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethettikten sonra ilk işi, babasını, uzaktan pırıl 
pırıl parlayan "şol gümüşlü kubbe” altına gömmek olmuştur.

Tanpınar, Beş Şehir adlı kitabında "Gümüşlü”den bahsederken şöyle
der:

"Gümüşlü, bu, Osman Bey’in gömüldüğü eski kumbedin adıdır. Bu 
tarihî vakıayı bildiğim için mi, bu üç heceyi her işitişimde, gözlerimin önün
de, fecre tutulmuş sihirli bir ayna parlıyor. Yoksa bu parıltı sadece bu he
celerin yaptığı terkipten mi geliyor? Burada gizlenen Türkçenin hangi sır
rıdır? Gümüş kelimesinin mavimtırak beyazlığını bu şafak renkleri neden 
bulandırdılar? Bursa fatihleri, yarım asra yakın bir zaman imanlı ve coş
kun akışlarına yol gösteren bu adamın hâtırasını elbette ancak böyle bir ke
limeye, bir istikbâl rüyasına benzeyen üç heceye emanet edebilirlerci”.

Bu satırlar Tanpınar’ın "Gümüşlü” kelimesini ses olarak da ne ka
dar sevdiğini gösteriyor.

Şairler kültürleri kadar hayalleri, çağrışımları ve terkip kabiliyetleriyle 
de zengin insanlardır. Bakın;



diyerek, eski Yunan ilâh uykusundan vazgeçerek, atalarının uykusuna dÖBÜ- 
yor.

Saire ölümü güzel gösteren sadece mimarî değil, türbeyi beraber gez
dikleri güzel sevgilisidir.

Tetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle

beytinde, Tanpınar, sevgilisi ile Bursa, Bursa’nın fetih günleri arasında da 
bir bağlantı kuruyor. Sevgilisinin tebessümü ile "fetih günlerinin saf ne
şesini aydınlanmış buluyor”.

Bu beyit güzel, fakat mânâca kapalıdır. "Aydınlanma” kelimesi, hem 
maddî, hem manevî bir mânâ taşır. Şairin bu iki mânâdan hangisini kas- 
dettiği belli değildir. Maddî mânâda sevgilinin tebessümü, şairde bir aydınlık 
tesiri uyandırarak, onun Bursa’ya daha neşeli bir duygu ile bakmasını sağ
lamış olabilir. Sevilen insanlarla beraber güzel şeyleri seyretmek bizi mesut 
eder ve bu saadet hissi bize her şeyi güzel gösterir. "Bir şeyi açıklama^ 
izah etmek” mânâsında aydınlanma, onun derin sebeplerini anlama demek
tir.

Sevgilinin tebessümü, sevgi ve saadete delâlet eder. Şair "fetih günle
rinde yaşayanlar da, benim şimdi duyduğum saf neşeye benzer bir neşe duy
muşlardır” demek istemiş olabilir. Her iki mânâda da ortak olan şairin sev
gilisinin tebessümü ile "fetih günlerinin saf neşesi” arasında bir münasebet 
kurmasıdır.

Mekân ve zaman insana tesir eder. Güzel bir varlıkla yaşarken, onunla 
atamızda ruhî bir anlaşma olur. Yahya Kemal Beyatlı bir şiirinde İstanbullu 
bir icadından bahsederken:

îstanbuVu duydum daha bîr kerre sesinde

der. İstanbul, kadının sesine, yani şahsiyetine sinmiştir. Tanpmar’ın söz ko
nusu beytinde de buna benzer bir görüş veya duyuş vardır.

c) Düşünce: Bursumda Zatnan şiirinin başlıca üç unsura dayandığını 
söylemiştik. Bunlardan ikisini a) ses ve âhenk ile b) hayaller ve sembol
leri açıkladık. Acaba Tanpınar bu şiirinde nasıl bir düşünce ifade ^ediyor 
Şiiri incelerken gördük ki, Tanpınar’ın şiiri, Türk-halılarında olduğu gibi iç 
içe geçmiş veya yan yana dizilmiş hayaller ve sembollerden ibarettir. Btır- 
sa’da Zaman şiiri, didaktik bir şİir değildir. Onda bir cümle ile özetlenebi
lecek bir fikir yoktur. Burada düşünce, şiirin bütününe yayılmış bir ruh ha
lindedir. Ona bir düşünce demek de güçtür. O, bir "duyoış” veya "bakış”
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tarzıdır. Belli ki Tanpınar Bursa’yı seviyor. Fakat Bursa’da sevdiği tabiat ile 
Türk tarih ve mimarîsidir. Şiirde en çok kuHatıılan kelime "zaman”dır. 
Tanpınar BursaMa her şeyde, tabiatta, mimarîde ve insanda kendisini.his- 
settiren "zaman”ı belirtmeğe çalışıyor. Buna göre diyebiliriz ki, şiire hâ
kim olan anafikir "zaman”dır.

Billur bir avize Bursc^dü' zaman

mısraı bu anafikri özetliyor ve sembol haline koyuyor.

Böyle, bir şiire baştan sona kadar hakim olan duygu veya düşünceye 
■"tem” veya "anafikir” denilir.

Tanpınar, şiir ve nesirlerinde "zaman” kavramı üzerinde çok durmuş
tur. Zaman, insan hayatının, tarihinin ve milletin âdeta özü veya ruhudur.
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SORULAR:

1. Bursa’da Zaman şiirinde hangi vezin kullanılmıştır? Veznin şiirdeki 
rolü nedir? Günlük konuşmada neden vezinli söz kullanılmaz?

2. Bursa’da Zaman şiirinde kafiyeler nasıl sıralanmıştır? Bu sıralama 
tarzına ne denilir?

3. Bursa’da Zaman şiirinde iç kafiye veya “aliterasyon” var mıdır? Şiir
de verilen örneklerden başka iç kafiye ve "aliterasyon” lan  bulunuz!

4. Bursa’da Zamcm şürinde; a) tabiat, b) mimarî ve e) insanla ilgili 
unsurları söyleyiniz!

5. Şürde kullanılan sıfatları ait oldukları isimlerle beraber yazınız.

6. Şiirde, tek başına tablo teşkil eden mısraları gösteriniz.

7. Bursa'da Zaman şiirinde ışık ve renkle ilgili kelimeleri yazınız.

8. Bursa’da Zaman şiirine hangi duygu ve düşünce hâkimdir?



ARİF NÎHAT ASYA (1904 -1975)

Arif N ihat Asya, şiirlerinde tarihî, dinî ve millî konuları, kalabalığa 
hitap edecek tarzda, heyecanlı tonda ifade eden bir şairdir. Şiirlerinde aruz, 
hece, serbest gibi değişik vezinleri ve şekilleri kullanır. Ahenkli, hayal yük
lü, gür bir söyleyiş tarzı vardır.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve ktztl süsü... 

Ktzkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

İşık tştk, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okuduvı, senin destanım yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın 

Mezarını kazacağım.

Seni selmnlatnadan uçan kuşun . *

Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... . 

Gölgende hana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğrnastn ne çıkar:

Yurda ay-yıldızın ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 

Gölgene sığındık.



Ey §imdi süzgün, rüzgârlarda dalgah;

Bartştn güvercini, savapn kartah...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeytvı;

Yeryüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!
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SORULAR:

1. Arif Nihat Asya da Orhan Veli gibi bu şiirinde serbest vezin kullanı
yor, fakat kafiyelere daha sık yer veriyor. Harflerle göstererek şiirin kafiye 
düzeninin şemasını yapınız. Bu kafiyelerden hangisi tam, hangisi yarım kafi
yedir?

2. Bayrak, şairde hangi hayal ve çağrışımları uyancîınyor? Şiirde kulla
nılan unsurları (a) tabiat, (b) tarih, (c) insan olmak üzere üç başhk altında 
toplayarak inceleyiniz.

3. Şiirde hangi kelimeler mecazî mânâda kullanılıyor? Bu mecazlarla 
şair neleri anlatmak istiyor?

\
4. Şairin kendi varhğıyla bayrak arasında kurduğu münasebeti psiko

lojik ve sosyal bakımdan inceleyiniz.

5. Şiirde kullanılan hangi kelime ve hayaller Türk bayrağının rengi ve 
şekliyle ilgilidir?

6. Şiirde yanyana getirilen zıt manâlı kelimeler var mıdır? Şair bun
larla nasıl bir tesir elde etmek istiyor?

7. Bayrak dışında milleti birleştiren ne gibi varlıklar ve semboller var
dır?



ORHAN VELÎ KAİ^IK (1914 -1950)

1941 yılında yayımlanan Garip adlı şiir kitabının önsözünde yeni 
bir şÜir görüşü ileri süren ve bunun örneklerini veren Orhan Veli Kanık, 
ilkin çok yadırgandıysa da daha sonra sevildi ve neslinin en iyi şairi oıarak 
kabul edildi. Garip kitabının önsözünde Orhan Veli Kanık, klasik şiirin 
temel unsurları kabul edilen vezin, kafiye, ses, şairane ifade ve hayallerin 
hepsini reddeder. Ona göre "şiiri şiir yapan sadece edasındaki hususiyet 
ve mânâ”dır.

Orhan Veli Kanık bu görüşü ve şiirleriyle yeni bir çığır açtı. Ondan 
sonra gelen pek çok genç şair, bu biraz kolay ve sade şiir tarzını benimse
diler. Onu, şiiri karışık ve karmaşık bir rüya haline getiren Gerçeküstücü
lük akımı takip etti. Orhan Veli, şiirlerinde hafif alaylı bir dille günlü?' 
yaşantılarını anlatır. İşte onlardan biri:

GÜZEL HAVALAR

Beni hu güzel havalar mahvetti, 

Böyle havada istifa ettim 

Evkaftaki memuriyetimden. 

Tütüne böyle havada alîşttm, 

Böyle havada âşık oldum;

Eve ekmek ve tuz götürmeyi 

Böyle havalarda unuttum:

Şiir yazma hastalığım

Hep böyle havalarda nüksetti;

Beni bu güzel havalar mahvetti.



AÇIKLA M A :

Dikkat ederseniz bu şiirde ne vezin, ne kafiye, ne de benzetme vardır. 
Basit bir adamın günlük hayatına ait bir yaşantıyı anlatır.

Şiirde dikkati çeken başlıca özellik, gerçeklik ile şiir duygusunun bir
leştirilmesidir. Fakir, küçük bir memur, bahar gelince, tabiatın güzelliği kar
şısında baştan çıkar, memuriyetinden istifa eder, âşık olur, eve ekmek, tuz 
götürmeyi unutur, şiir yazmaya başlar.

Şiir, genel havası ile aynı yılların büyük yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın 
küçük hikâyelerini andırır. Sait Faik Abasıyanık da hikâyelerinde günlük 
hayatın alelade teferruatı ile şiir duygusunu, tabiat sevgisi ve yaşama se
vincini birleştirir. Orhan Veli’nin şiirini hikâyeden ayıran özellik yoğunluğu 
ve şiire has kesik kesik cümle şeklidir.

Orhan Veli, âhengi reddetmekle beraber, okuduğunuz parçada da gö
rüldüğü üzere, bazı kelime ve cümleleri tekrar etmek suretiyle, şiiri nesirden 
ayıran bir nevi ritme baş vurur. Bu cümle yapısı ve eda nesre değİl, şiire 
yakındır.

SORULAR;

1. Orhan Veli’nin başka şiirlerini inceleyerek, onlarda birbirine karışan 
a) günlük hayatla ilgili teferruatı, b) tabiat ve yaşama sevincini ifade eden 
sözleri, e) şiir boyunca' tekrarlanan kelime ve cümleleri, ç) nesirden farkh 
olan söyleyiş ve edâyı belirtiniz.

2. Günlük, alelade bir yaşantınızı Orhan Veli’nin anlatış tarzına göre, 
şiir veya hikâye şekline koymayı deneyiniz.
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CAHİT smci TARANCI (1910 -1956)

Cumnuriyet devrinde değeri herkesçe kabul edilen yeni şairlerden bi
ri Cahit Sıtkı Tarancı’dır. Cahit Sıtkı Tarancı bu başarısını, günlük dili 
güzel, sade ve tabiî bir tar2da kullanışı ile aşırılıktan uzak hayat, tabiat ve 
insan sevgisine borçludur. Hece vezninde durakları kaldıran Cahit Sıtkı ,̂ 
daha sonra serbest vezin kullanmıştır. Halk dilinden aldığı deyimleri biraz 
değiştirerek kendisine maleden Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde hayat-ölüm tezadi 
önemli rol oynar.

GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN

N e doğan güne hükmüm geçer,

N e halden anlıyan bulunur;

A h aklımdan ölümüm geçer;

Sonra bu ku§, bu bahçe, bu nur.

Ve gönül Tanrısına'der ki:

-Pervam yok verdiğin elemden;

Her mihnet kabulüvı, yeter ki

Gün eksilmesin penceremden!

AÇIKLAMA :

1. Cahit Sıtkı Tarancı bu şiirinde, Türk şiir geleneğinde pek rastlan
mayan dokuz heceli, serbest duraklı bir kalıp kullanıyor ve bu kalıp şiire  ̂
âdeta nesre yakın bir eda veriyor. Şiirde alışılagelen farklı bir ahenk vardır. 
Cahit Sıtkı, Cumhuriyet devrinde düzenli hece geleneğinden vezinsiz, ka
fiyesiz çağdaş şiire geçiş devrinde yetişmiş bir şairdir. Onu 1916 yılında do
ğan ve vezinsiz, kafiyesiz şiİri hazırlayan Orhan Veli Kanık takip eder. Ca
hit Sıtkı Tarancı, kendi icat ettiği serbest duraklı şekillerle eski kalıplar* 
gevşetir.



2. Fakat şair, kafiyeyi muhafaza ederek, bir yanıyla geleneğe bağhı 
kalır. Yukarıki şiirde kafiyeler tamdır, hattâ redif de kullanılmıştır. “Hük
müm geçer, ölümün geçer”, “der ki, yeter ki..” Kafiye ve redif teşkil edeoc 
bu kelimeler şiirin en önemli kelimeleridir.

3. Cahit Sıtkı Tarancı bu şiirinde insan hayatının birbirine zıt, fakat: 
birbirine bağlı iki temel konusunu ele alır: Yaşamak ve ölm.ek. İnsan hayat: 
karşısında âciz ve yalnızdır ve ölüm diye bir hadise vardır. Şiirin birİncir 
parçasının ilk üç mısraı bu gerçeği anlatır. Fakat şair hayatı ve dünyayfe 
sever. Hayat ve ölüm karşısında âciz olduğunu bilir ama güzelliğine doya- 
madığı “bu kuş, bu bahçe ve bu nur”u bırakmak istemez.

4. Dünyada çekilecek acı şairi korkutmaz. Zira acı duymak da yaşa
maktır. Korkunç olan dünyaya ait bütün güzellikleri gösteren güneşin yok 
olması, yani ölümdür.

5. Bu şiirin anafikri ölüm korkusu-yaşama sevinci tezadıdır. Ritmia- 
gevşek oluşu şairin kader karşısında âciz oluşuna, kendini bırakışma, kafiye- 
ve redif ise, azim ve iradeye tekabül eder.

6. Şiir hem şekil, hem muhteva bakımından birbirine zıt iki esasa da
yanmaktadır.

7. Cahit 5ıtkı Tarancı’nın şiirinde söyleyiş sade ve tabiîdir. Şair bunu,, 
şahsî duygularını anlatırken alışılmış ifade şekillerini kullanmak suretiyle  ̂
temin eder. Yukarıki şiirde geçen sözlerden çoğu, günlük konuşma dilinde 
basmakalıp olarak vardır. Şair onları biraz değiştirerek kendine mal eder,. 
“Hükmü geçmemek, halden anlayan bulunmamak, aklından geçmek, per
vası olmamak, kabulüm, yeter ki..” gibi alışılmış ifadeleri kullanması bize* 
Cahit Sıtkı’nın şiirini tabiî gösterir. Fakat hayret verici olan, onun tabiîlikle 
şahsîliği birleştirmesidir.

Cahit Sıtkı Tarancı, günlük konuşma dilini, şiirinde basmakalıba düş
meden en güzel şekilde kullanan değerli bir şairdir. Onun başka şiirlerini'' 
bularak dil, şekil, duygu ve hayal bakımından inceleyiniz, zevk alacaksınız.-
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SORULAR:

1. Cahit Sıtkı Tarancı bu şiirinde hangi duyguyu ifade ediyor?

2. Bu şiirle Abdülhak Hâmit Tarhan’ın kitabınızda bulunan Makber'inden 
alınan parçayı karşılaştırarak aralarındaki fark ve benzerliği belirtiniz.

3. Cahit Sıtkı Tarancı’nm başka şiirlerini inceleyerek aynı duyguyu ifade 
eden mısralarını bulunuz.
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AHMET VEFtK PAŞA : DEKBAZLIK’TAN 

NAMIK KEMAL : GÜLNİHAL’DEN 

ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN : FİNTEN’DEN 

REŞAT NURÎ GÜNTEKİN : ESKİ Ş'ARKI’DAN 

NECİP FAZIL KISAKÜREK : TOHUM’DAN

TİYATRO TÜRÜ

Türk edebiyatında Tanzimat’tan sonra gelişen yazı çeşitlerinden biri 
de tiyatro türüne ait eserlerdir.

Gerçi, eski Türk edebiyatında Karagöz ve Orta oyunu gibi bir vak’ay» 
temsil ederek gözönüne koyan ve konuşmaya dayanan “seyir ve temaşa”" 
sanatları vardı. Fakat bunlar Avrupa’da eski Yunan’dan beri var olan tiyat
ro oyunlarından çok farklı idiler.

Karagöz sahnede vak’ayı temsil eden aktörlere değil, perdeye yansıtılan, 
gölgelere dayalı bir oyundur. Orta oyununda vak’ayı canlandıran aktörler 
vardı ama, yazılı metin yoktu. Vak’alar, tipler ve konuşmalar, halk türkü
leri ve halk hikâyeleri gibi sözlü gelenek vasıtasıyla aktarılıyor ve her oyun
cu tarafından küçük değişikliklerle tekrarlanıyordu.

Sahnede aktörler tarafından oynanmak maksadıyla yazılan eserlere dram> 
denilir. Nazım ve nesir tarzında yazılan tiyatro esferleri genellikle komed® 
ve trajedi olmak üzere iki kısma ayrılır. Trajediler seyircilerde yücelik, acı
ma ve kutsallık duygularını, komediler ise gülme duygularını uyandırırlar^ 
Bu duyguları karışık olarak veren dramlar da vardır. Avrupa’da dram türüi 
çok gelişmiş, çeşitli tarz ve üslûpta piyesler yazılmıştır.

Batıda dram türüne giren eserlerin gelişmiş olmasının başlıca sebebi  ̂
sahne hayatına büyük önem verilmesidir. Bizde Avrupa tarzında tiyatro ol
mayışının sebeplerinden biri de belirli bir yerde tiyatro binasının bulun
mayışıydı. Gerçekten de ilk devamlı tiyatro faaliyetinin Hoca Naum’u»  
1842 de açtığı tiyatro ile başladığı söylenilebilir. Bir tiyatro binasının açıl



ması ve yabancı dille de olsa temsiller vermesi Avrupa kültürüne açıJk veya 
açılmak isteyen gençlerin ilgisini çekti. Türklerin bu tiyatroya devamları 
sonunda İtalyanca oynanan oyunların özetleri Türkçe olarak Ceride-i Hava- 
dis’te yayımlanmağa başladı.

'Abdülmecit’in Dolmabahçe sarayında yaptırdığı tiyatro, ilk sahne eseri
miz olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi (1859)ni yazmasına vesile oldu.

1868 de Güllü Agop’un Gedikpaşa’da Osmanlı tiyatrosunu kurması ve 
Türkçe temsiller vermeğe başlaması üzerine devrin meşhur yazarları da ona 
yardım ettiler ve bunun sonucu 1870 -1874 arası tiyatro faaliyeti arttı. Ba
tı’dan yapılan tercüme ve adapteler, halk hikâyelerinin sahneye uygulanma:,ı 
faaliyetinin yanısıra, Moliere (Molyer) adapteleriyle Ali Bey, Teodor Ka
sap, Şin::ısi’nin yolundan giderek, geleneksel Türk tiyatrosuyle Avrupa ti
yatrosunu birleştirme teşebbüsünde bulunurlarken, sahnejd fikirlerini yay
mak için bir vasıta olarak gören Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ebüz- 
îîiya Tevfik, Şemsettin Sami doğrudan doğruya Avrupa tiyatrosunu esas al
dılar. Ahmet Vefik Paşa ise Bursa’da kurduğu tiyatrosunda oynatmak için 
Moliere’nin piyeslerini Türkçeye tercüme ve adapte etti.

II, Abdülhamit devrinde İstanbul’da duraklayan tiyatro faaliyeti 1908 
de II. Meşrutiyet’in ilânıyle tekrar cankındı. 19l4’te Birinci Dünya Savaşı’- 
nın başlamasından az önce Darülbedayi (bugünkü İstanbul Şehir Tiyatro- 
su’nun başlangıcı) kuruldu. Cumhuriyet’ten sonra Devlet Tiyatrosu ve Kon- 
servatuvarın kurulması, sanat faaliyetlerinin ciddiyetle ele alınması sonucu, 
pek çok değerli tiyatro yazarı ve aktör yetişti.

Tiyatro eğlendirici bir sanat olmakla beraber, insanların davranışları
nı, ahlâk ve toplum meselelerini canlı bir şekilde göz önüne koymak sure
tiyle, ruhlar üzerinde derin tesirler icra eder. Milâttan önce Anadolu’nun 
hemen her şehrinde bir açık hava tiyatrosu vardı. Onlar spor meydanları 
gibi halkı bir araya topluyor ve onlara ortak duygular ve düşünceler telkin 
ediyordu.
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DEKBAZLIK (1881)

Ahmet Vefik Paşa hem büyük bit devlet adamıdır, hem de Türk ede
biyatına hizmeti geçmiş değerli bir şahsiyettir. Türk dili, Türk tarihi üzerin
de yazıları olan Vefik Paşa bilhassa Fransız tiyatro yazarı Moliere’den 
(1622 - 1673) yapmış olduğu tercüme ve uyarlamalarıyla meşhurdur. Vefik 
Paşa bu piyeslerden bazılarını vali olarak bulunduğu Bursa’da bizzat sah
neye koymuştur. Ahmet Vefik Paşa, Moliere’in piyeslerini Türkçeye uyarlar
ken şahısların adlarını değiştirmekle kalmamış, onların konuşmalarına da 
Türk’e has bir ifade vermeğe çalışmıştır.

Asıl adı Scapm in Dolapları (Les Fourberies de Spacin) olan bu piye
sinde Moliere, bir ahlâk dersi vermekten çok, seyirciyi sadece güldürmeğe 
çalışır. Böyle komedilere "fars” denilir.

Aynı piyesi Direktör Ali Bey 1871 yılında Ayyar Hamza adıyla Türk
çeye uyarlamıştı.

Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den Türkçeye uyarladığı bu oyunun ko
nusunu, iki delikanlının ihtiyaçları olan parayı babalarından alabilmeleri için. 
Haraza adlı uşağın çevirdiği dolaplar teşkil eder. Hamza çeşitli kurnazlık
larla babaları kandırır, delikanlıların istedikleri parayı temin eder. Frkat 
Hamza bu arada kendisini gücendirmiş olan efendisinin babası Müstecip’ten 
de intikam almağa niyetlenir. Onu, tehlikede olduğuna inandırarak, güya 
düşmanlarından gizlemek maksadıyla çuvala sokar ve o güne kadar içinde 
biriken öfkeyi çuvalı sopalamak suretiyle giderir.

Aşağıdaki parça, efendi ile uşak arasındaki bu sahneyi gösteriyor.

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Meclis 2 

Müstecip Çelebi, jHamza Ağa

MÜSTECÎP — Ey, Hamza, nasıl oldu oğlumun işi.̂
HAMZA — Efendim, o, selâmette. Lâkİn şimdi siz pek büyük tehli

kedesiniz. Sizin şiradi konakta bulunmanızı isterdim. Sizi her tarafta arıyor
lar, öldürecekler.

AHMET VEFİK PAŞA (1828 -1891)



JSÎÜSTECÎP — Ne! Beni ha? Ey, kim? .

HAMZA — îşte Hüsrev Bey’in nikâh ettiği kızın kardeşi. Sizin kızınızı 
!Hüsrev Bey’e vermek istemeniz onun kardeşini boşatmak davasına sebep 
oluyor diye kurmuş. Onun için acısını sizden çıkarmakla arını temizlemiye 
îiiyet etmiş. Kendi gibi kılıçlı bıçaklı arkadaşları ile bir olup sizi araştırı
yorlar, köşe başlarını bekliyorlar. Bir adım sağa sola varsanız ellerine geçer- 
-•siniz.

MÜSTECİP — Ah, Hamza’cığım, ne yaparım ben?

HAMZA — Ne bileyim? Ne acayip dert, baştan aşağı zangır zangır 
titriyorum. Aman, nedir o? Bir bakayım. (Gider ve sahnenin dibinde bir 
ikimse olup olmadığını anlamak ister gibi davranır).

MÜSTECÎP (titrer). — Ha, aman?

HAMZA (döner.) — Yok, hayır, bir şey yok imiş.

MÜSTECÎP — Bir yolunu bulup beni şuradan kurtaramaz mısın?

HAMZA — Bir çare düşündüm ama, beni tepelerler sonra..

;^^ÜST£CİP — Sen gayretini ibraz et, beni boşlama.

HAMZA — Canıma minnet. Sizi çaresiz bırakmıya benim muhabbe
tim razı olmaz.

MÜSTECİP — Ben de sana ikram şu esvabımı biraz eskiyince in’am 
«derim.

HAMZA — Durunuz bakayım, sizi kurtarmıya tamam, münasip bir 
dek buldum. Siz şu çuvala girersiniz.

MÜSTECÎP, (birini görmüş gibi.) — Hay, aman!

HAMZA -— Yok, yok, kimesne değil dedim. Şuna giriniz, ölü gibi kı
pırdamazsınız. Sizi omuzlarım, hırdavat gibi Rahmanın hıfziyle tâ hanenize 
İcadar... orada kapanırız, zabıtaya haber ederiz.

MÜSTECİP — Oh, ne iyi!

HAMZA (kendi kendine.) — Sen görürsün iftirayı. (Aşikâr) Haydi 
İDakalım tâ dibe. Ama, her ne ki olsa kımıldamayınız ha, görünmeyiniz ha, 
nefes bile almayınız.

MÜSTECİP — Sen kaydedinme.

HAMZA — Haydi bakalım, saklanınızdı. İşte birisi geliyor. (Sesini 
değiştirip taklit ederek) "Bre gözüm, şu herifi, .şu Müstecip Çelebi’yi bana
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sevabına gösîeriveren kiimse yok mu kİ? Şunu bitireyim be, nerede bre gö
züm? Yerin dibine saklansa bulurum onu. Hey, çuvallı! Sana bahşişim vere
yim, Müstecip Çelebi nerede buluversene!” Ey Ağa, ne yapacaksınız? "Bre 
^Ö2üm onu tepeliyeceğim.” Ağa, öyle hürmetli zata sopa olmaz. (Dışarlıklı 
diline benze/';erek taklit yapar) "Sen, bre gözüm neyüne gerek sen bir gös
ter bana şu nuhuseti, şu namerdi, şu şaklabanı!” Ağam, ona öyle şey den
mez, O, bir çelebi, itibarlı adamdır. "Ya, sen de onun yandaşlarındansın. 
Besbelli, eh, alındı sana çelebiyi, alındı itibarı, al da benden ona selâm 
€t.” (Çuvala birkaç sopa indirir). Vay, vay, aman bu ne? Eyvah, lânet herif 
(Sahiden sopa yemiş gibi sırtım kımıldatır ve inler.)

MÜSTECÎP, (başını çuvaldan çıkararak.) — Aman, Hamza, bittim. 

HAMZA —  Vay, omuzlarım, ah belim!

MÜSTECÎP — Aman, bana geldi.

HAMZA —  Yok, efendim, o ucu idi. Ah, beni bilseniz.

MÜSTECİP — Biraz öte çekilseydin.

HAMZA, (onun kafasını çuvalın içine sokarak.) — Ama, geliyorlar. 
Haydi bakalım, saklanınızdı. (Başka çeşit bir dışarlıklı taklidi yaparak). 
■"Canım, koşa koşa keçiye döndüm, bulamadım. Şu Müstecip Çelebiyi bana 
gösteren yok mu? Baksana canım, siz şu aradığım adamı bana gösteriniz, 
olmaz mı canım ?” Hayır, ağam, ben bilmiyorum. "Ey, benim çc-k bir işim 
yok. Şöyle bir sırtını okşıyacağım. Ha, şu ne? Şu çuval kıpırdıyor”. Yavaş, 
ağam, yavaş benim çuvala ne karışırsınız? "Aman, bir göreceğim, canım”. 
Hayır, olmaz dedim. "Eh, alındı sen de öylese seni bir ıslatayım”. Aman, 
of, eyvah! "İşte öğren söz söylemesini sen öğren. Uğurlar ola”.

MÜSTECİP, (başını çuvaldan çıkarıp.) — Hay, yumurcak, hay berbat 
herif, ah, of ezildim.

HAMZA — Ben öldüm.

MÜSTECÎP — Niçin hep bana geliyor?

HAMZA, (onun bnşını çuvalın içine sokarak.) — Aman, nedir bu? 
"Bir kalabalık. Saklanın tei. (Türlü ses taklitleri yaparak). "Geliniz, babam 
şuradan... Yok, yok beri taraftan... îyice arayalım... Buluruz... buluruz... Her 
yeri arayalım, sağdan haydi... Yok, yok... Soldan... Vay işte onun uşağı... 
Efendin nerede çabuk söyle... çabuk.
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(Müstedp usulle başını çuvaldan çıkarır.) — Aman ağalar durunuz, 
ne istersiniz?

(Hamza vurmaya hazırlanırken Müstedp Çelebi çuvaldan çıkar ve 
Hamza bunu görünce kaçar).

MÜSTECİP — Vay, namert cani! Bu hainliği ettin, beni öldürdün.

SORULAR:

1. Okuduğunuz parçada bize gülünç gelen şahısların karakterleri mi, 
konuşmaları mı, yoksa durumları mıdır?

2. Parçada bugünkü dile uymayan kelimeleri belirtiniz ve karşılıklarını 
bulunuz.

3. Tasvir edilen durumda acayip, tuhaf, garip veya zıt olan nedir? Size 
gülünç gelen şahıs, durum ve kelimeler üzerinde düşünerek, nelere güldüğü
nüzü açıklayınız.

4. Kaynaklara baş vurarak Ahmet Vefik Paşa’nın hayatı, eserleri ve fi
kirleri hakkında bir araştırma yapınız.



NAMIK KEMAL

GÜLNÎHAL (1875)

Gülnihal piyesinin anafikrinl zalime karşı isyan teşkil eder. Zalim bir 
adam olan Kaplan Paşa, Rumeli’de bir sancak beyidir. Astığı astık, kestiği 
kestiktir. Halk, amcasının oğlu, iyi kalbli, sâkin, kendi hâlinde Muhtar Bey’İ 
sever. Kaplan Paşa, Muhtar Bey’i kıskanır ve onun halkı kendi aleyhine 
ayaklandırmasından endişe eder. Muhtar Bey’in îsmet Hanım adında güzel 
bir nişanlısı vardır. Kaplan Paşa, Muhtar Bey’i hapse atarak Hanım’ı ken
disiyle evlenmeğe zorlar, îsmet Hanım’ın bir esir olan dadısı Gülnihal, Kap
lan Paşa’yı oyalar, kendisini seven zindancıbaşı Zülfikar’ı kandırarak, Muh
tar Bey’i hapisten kurtarır. Tam Kaplan Paşa, Gülnihal’i hançerleyerek îs- 
met Hanım’a tecavüz edeceği sırada Muhtar Bey ile arkadaşları konağa ge
lirler, İsmet’i kurtarır, Kaplan Paşa’yı yakalarlar. Bu esnada iyi kalbli, fe
dakâr Gülnihal, Kaptan Paşa tarafından öldürülür.

Namık Kemal’in bu piyesi vak’anın yürütülüşü bakımından iyi kurul
muştur. Kaplan Paşa zalim bir devlet adamını. Muhtar Bey dürüst bir in
sanı, İsmet Hanım da ahlâklı ve masum bir genç kız tipini temsil ederler. Gül
nihal çok zulüm görmüş bir esiredir. Başlangıçta o da kin ve intikam dola
yısıyla, elini kanlı işlere bulaştırmışsa da, sonradan îsmet Hanım’ın anne
sinin iyi muamelesiyle yumuşak kalbli, müşfik ve sadık bir insan olmuştur. 
Bir halk adamı olan Zülfikar, kardeşini zehirlettiği için Kaplan Paşa’ya kin 
besler. Kendisine yüz vermese de Gülnihal’i sever ve Muhtat Bey’i kurtar
mak için yardım eder. Piyeste iyilik kötülüğe üstün gelir.

Aşağıdaki birinci parçada intikamı temsil eden ve îsmet ile Muhtar 
Bey’i korumak isteyen Gülnihal’in endişelerini ve uyarmalarını ve Kaplan 
Paşa ile Paşo Hanım’ın tasvirlerini okuyacaksınız. îkinci parçada ise birer 
canavara benzeyen Kaplan Paşa ile annesi Paşo Hanım konuşmaktadırlar.
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B t R t N C İ  F A S I L

— Bir müzeyyen oda —

B i r i n c i  M e c l i s  

îsmet Hanım, Gülııîhal Kalfa

GÜLNİHAL — Kızım I Yine söylerim: Muhtar Bey canını sakınsın. 
Sakınmazsa, elden gider. Vallah gider, biliâh gider.

ÎSMET — Kadın, sen çıldırdın mı? Ben, daha dün konakta idim. Ha- 
nımefendi’nin ferah yüzünden akıyordu. Dudakları ister istemez gülüyordu. 
Gönlü ne kadar rahattı, görmedin mi.̂  Oğlu ne kadar ferahta, ne kadar 
safada imiş birer birer söylüyordu, işitmedin mi? Muhtar’ın canına kıyacak
lar, diyorsun. Cana kıymak isteyenlerin çehresi öyle güleç, öyle beşâşetli. 
durur mu?

GÜLNÎHAL — Öyle durur, hanımcığım, öyle durur. Ben, ömrümün 
on beş senesini o konak dediğin ecel-i kaza mezarlığında geçirdim. Damlaya, 
damlaya taş delen sular gibi, bu kalın kafaya da göre göre çok tecrübeler 
yer etti. Bunlar sel gibidir, kızım! Sakin göründükleri vakit kork. Dokun
dukları evi temelinden yıkarlar. Bunlar canavar gibidirler, iki gözüm! Güler 
gibi dudakları açılmağa başladığı zaman sakın. Azıdişlerini yanına vardık
ları adamın ta yüreğine saplarlar. Bunlar yılan gibidir, efendiciğim! Renk
lerine aldanma. Kime sürünürlerse, zehirlerini ta canına dökerler. Zavallı 
çocuk! Onların sen yüzlerinin şenliğine, parlaklığına mı bakıyorsun? O, bir 
düzgündür; uzaktan seyret. Sürünürsen, ağzın zehirle dolar. O, bir alevdir; 
yanına yaklaşma. Dokunursan, vücudun yanar, kül olur. Sen, Paşo Hanım’ırt 
güldüğüne mi aldanıyorsun? O, insan kanı İçerken, insan ciğeri yerken de 
güler. Sen yanındakilerin tatlı sözlerine mİ İnanıyorsun? Onların gönüllerinde 
cehennem ateşi kaynasa, yine yanaklarında güller açılır. Konağın hali şu. 
karanlık geceye benzer: Sen, her tarafını sakin, her tarafını emin sanırsın. 
Gözler nereye baksa, bir şey görmez. Lâkin içinde bir vakit zehirli akrepler  ̂
kudurmuş köpekler, merhametsiz katiller eksik değildir. Şu pencereden bak. 
Konak gözünün önünde duruyor da içinde hiç cellâttan, zindandan bir şey 
görüyor musun? îşte içindekilerin îaş yüreği de o konağın hali, küçülmüşü
dür. Yüzlerine ne kadar dikkat etsen gönüllerindeki garezden, hiyanetteii 
eser göremezsin. Bu zalimler, mezar gibi, dünya ile âhiret arasında yer tut
muşlar. Dışları çiçekler içinde görünür, içleri ölüm doludur.
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II

Î K Î N C Î  F A S I L  

Î k i n c î  M e c l i s

KAPLAN PAŞA — Ömründe kimseyi sevmemişsin, ki hicran azabı- 
nm ne olduğunu bilesin!

PAŞO HANIM — Bak, şu mürüvvetsize! Ya, sana olan muhabbetim?
KAPLAN PAŞA — Bana olan muhabbetin mi? A, valide! Bana olan 

^muhabbetinin avcınm köpeğini sevişinden hiç farkı olmadığmı ben bilmez 
miyim, sanırsın? Beni küçükten beri elinde büyüttün, istediğin gibi ava alış
tırdın, işine yarıyorum, sen de çaresiz okşuyorsun. Muhabbet dediğin bu 
değil mi? Ben, seni babamdan kurtarmağa âlet oldum, sen de beni amcam- 
<lan kurtarmağa yardım ettin. Birbirimizi sevdiğimizin ortada başka bir de
lili var mı?

Ya, bizim bunlardan alçak bir sırrımız mı var ki, birbirimizden sak
layacağız diye, başka türlü görünmeğe çalışıp duruyoruz? Biz âdeta ana-oğul 
-değil, iki müşterek katiliz.

Gel, nafile külfetlere düşmeyelim. Halimize lâyık olan ne ise, aramız
da da o olsun, öyle davranalım, halimizce davranalım.

Şimdi, beni dinle. Muhtar hapiste. İsmet de içeriye gelmiş, kurtarma- 
_ğa çalışacak. Yanına çağırırsın. Muhtar’ın kurtulmasına, bana varmasını 
^art edersin. Her ne yaparsan yaparsın, kandırırsın. Mutlak kandıracaksın, 
İsmet’i senden isterim.

PAŞO HANIM — Ay, oğul, o nasıl lâkırdı? Murâdın intikamsa, Is- 
Tnet’i al, başkasına ver! Benim bu yaştan sonra konağımın içinde hanımlığı- 
3na bir ortak mı peyda edeceksin? Bu kadar cariyelerin var, elvermiyor mu?

KAPLAN PAŞA — Bu sözleri söylediğin vakit hiç hatırına gelmiyor 
mu ki bugün oğlun memleketin nasıl hâkimi ise, senin de öyle hâkimindir? 
Isfasıl terbiye ettiğini, nasıl yetiştirdiğini de bilirsin. Hayatın, senin keyfin 
için babasını zehirlemiş bir adamın elinde duruyor? O adam, acaba, keyfİ 
için ne yapmaz? îsmet’i senden isterim, anladın mı? Söylediğim sözleri gö
lünün önünden ayırma! Ben, şu kapının arkasındayım.

SORULAR:

1. Okuduğunuz iki parçaya göre şu kelimelerden hangileri kimin duygu
larına u y ar: Sevgi, safiyet, kurnazlık, tecrübe, kıskançhk, vahşet, aşağılık 
duygusu ve nefret.

2. Namık Kemal’in üslûbu sanatkârânedir. Bu üslûba hâkim olan ede- 
İDÎ sanatları örnekler vererek gösteriniz.

3. Namık Kemal’in bu piyesinde sosyal bir maksat var mıdır? Yazar 
Kaplan Paşa tipiyle neyi göstermek istemişti?
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ABDÜLMAK HÂMİT TARHAN (1852 -1937) 

FİNTEN’DEN

Abdülhak Hâmit Tarhan, Tanzimat devrinin Nâmık Kemal’den sonra 
yetişen en büyük şahsiyetidir. Eski Türk şiirinden çok farklı, yeni bir şiir 
dünyası yaratan Hâmit, devrinde zevkle okunan, hattâ bazı parçaları ezber
lenen şiirler de yazmıştır.

Abdülhak Hâmit’in piyesleri sahne şartlarına pek uygun olmaraakla 
beraber, onun ele aldığı konular, canlandırdığı şahıslar, onlara söylettiği fi
kirler, heyecanlı, derin ve sanatkârâne ifade tarzıjda, Cumhuriyet devrine 
gelinceye kadar her nesil tarafından takdir ve hayranlıkla karşılanmıştır. 
Fakat devir, dil ve üslûp • değişmesi dolayısıyle, Hâmit’in bütün eserleri Js- 
kimİştir. Bugün o, ancak, Türk edebiyatı tarihi içinde, kendinden öncekiler
den farklı, yeni ve devrine göre güzel eserler vücuda getirmiş olması dola- 
yısıyle saygıyla anılacak büyük bir şahsiyettir.

Abdülhak Hâmit’in yazdığı tiyatro eserleri, de ele aldığı konulara göre 
şöyle ayrılabilir.

1. Tanzimat devrine ait konular ve meselelerle ilgili piyesleri: Sabr u 
sebat (1875), İçli kız (1875).

2. Konularını eski çağlardan, îslâm ve Türk tarihinden alan piyesler: 
Tarık  (1880), tbni Musa (1917), Bşber (1880), Sardanapal, (1917) tlhan  
( 1913) , Turhan (1916) ve diğerleri.

3. Uzak ülkelerde yaşayan insanların örf ve âdetleriyle ilgili piyesler: 
Duhter-i Hindu {1&76), Finten (1916).

4. Soyut düşünceleri alegorik şekilde ortaya koyan piyesler: JJberte  
(1913).

5. Manzum diyaloglar: Bir Sefilenin Hasbıhali (1886), Tayflar Geçidi 
( 1917) , Ruhlar (1922), Arzîler• {1925).

Hâmit bu piyeslerinin bir kısmını manzum, bir kısmını mensur olarak 
yazmıştır. Mensur piyeslerinde yer yer şİire de yer verir.

Duhter-i Hindu (Hintli kız) adlı piyesinde, İngilizlerin Hindistan’da 
yaptıkları zulmü anlatan Abdülhak Hâmit, Finten piyesinde uzun yıllar el-



;iiik kâtibi olarak kaldığı ve oldııkça yakından tanıdığı Londra’daki İngiliz 
sosyetesini tasvir eder. Konusunun büyük bir kısmı, Londra’da geçen Finten 
piyesinde Hâmit, İngiliz asilzade tabakasının dıştan kibar ve parlak görü
nen davranışlarıyla sömürge halkına mensup insanların vahşî ihtirasları 
arasındaki tezadı ve çatışmayı gösterir. Piyese adını veren Finten, Avustur
yalI zengin bir adamm karısıdır. Londra’nın kibar ailelerinden birisine men
sup Lord Dick (Dik) ile sevişir ve onunla evlenebilmek için kocası Mis- 
ter Cross (Kros)u, sever göründüğü uşağı Hintli Davalaciro’ya öldürtür. 
Sınıfının örf ve âdetlerine sımsıkı bağlı olan Lord’un annesi, oğlunun Finten 
ile evlenmesine karşı koyar. Çok kalabalık bir şahıs kadrosuna sahip olan 
Finten piyesinde Hâmit, Londra’da yaşayan yukarı ve aşağı tabakaya men
sup insanlarm birbirine zıt zihniyet ve davranışlarını da göstermeğe çalışır.

Finten’in uşağı olan Davalaciro, iri yarı, vahşi, fakat saf bir adamdır. 
Finten’e karşı hissettiği ilkel duygulara kapılarak Mister Cross’u öldürür, 
fj:kat işlediği cinayetin azap ve korkusuyla dehşete düşer. Aşağıda okuyaca
ğınız parçada, Hâmit, cinayeti işledikten sonra Beyrut’ta bulunan sevgilisi 
Finten’e kavuşmak üzere gelen Davalaciro’nun şiddetli ve karışık ruh hâ
lini ifade eder;
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MA’RAZ

Deniz, gece, fırtına, coşan sesler, gökgürültüsü ve şimşek, vapur yu- 
vaıianırcasına sallanır. Aralıklı olarak çan sadaları gelir.

MECLİS

Davalaciro kaptan yerinde yalnız, vahşi, yüksek bir sesle aşağıdaki 
tarzda şarkı söyler:

ö y le  hir şiddet-i tasmtm ile çıktım k i yola, 
Karşıma çıksa eğer seng-i mezarım dönmem, 
Bahr-ı zehhâr değil, ebr-i §erer-bâr değil. 
H ep yanardağlar ile dolsa civarım dönmemi 
Dalgalar, uymayınız hâd-ı taannüd-kâre 
Siz kılın na’ıtmı ısâl kenâr-t yâre!



—  2 —

Bahttı:ıt rabt île ihnmtd-ı baîd-t vasla,
Size etti beiıi teslim emânet canan!
Benziyor cuşişiniz gerçi nüvîd-i vasla 
Olr.ıaytvı §âhidi ettiyse hıyanet cânân!
Dalgalar, pençe-zen olmazsa eğer ağyâre 
Siz kılın na’ıınn îsâl kenar-t yâre!

— 3 —

N e belâdır, nedir ol hûr-i cehennem-ber-dîq,
Ben değil hâline aşüfte olur belki vuhûş,
Filler hâke düşüp mûrlar eyler feryâd,
Kûhtan kûha kaçar ştr-i jiyanlar bî-hû§!
Dalgalar, siz kılın imdâd ki yandım nâre,
Siz kılın na’şımt îsâl kenâr-ı yâre!

— 4 —

Çıkıyor kanlı yüzü karşıma U7nmanda bile.
Sönmüyor meş’ale-i lâ’neti tufanda bile!
Dest ü deryâyı aşıp da iki aylık yoldan.
Geliyor nâleleri gûşııma sağdan soldan!
Dalgalar, bende olan derde ölümdür çâre.
Siz kılın na’ştmı îsâl kenâr-ı yâre!

— 5 —

Ben de tufan g':hiyim, yağdırırım mevt ü batar,
Gözyaşım^ seyl-i belâ, âh ü gırîvim sarsar.
Zulmetin çâk edip, ey şeb, salarım subha nazar,
Berk-ı tehdîd île ey ebr, ben olmam muztar 
Dalgalar, ben sizi dÖ7idürmeden âteş-zâre.
Siz kılın na'şımı îsâl kenâr-ı yâre!

(Ayak patırdıları. Tayfa sadalan: Beyrut!.. Beyrut!.. Beyrut!..) 

AÇÎIÖLAM A: ’

Şiirde duygular, vezin, kafiye, ses, mânâ ve hayal oyunlarıyla kuvvetif 
bir şekilde ifade olunur. Vahşî ve ilkel bir adam olan Davalaciro’nun duy
gularını Abdülhak Hâmit, onun hal ve durumuna uygun bir dil ve üslûpla, 
anlatır. '
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Ben de tufan gibiyim, yağdtnnm mevt ü batar

(Ben de tufan gibiyim, ölüm ve tehlike yağdırırım) diyen Davalacİro, vahşî 
denizde âdeta kendi benzerini bulur ve onunla konuşur.

Fâilâtün (feilâtün) feilâtün feilâtün feilün

kalıbına göre söylenmiş olan şiirde, yüksek' bir ses tonu vardır. Şiirde 'Dava
lacİro, kendisini, sevgilisi Finten’in vahşî şahsiyetini ve işlediği cinayetin deh
şetini tabiata başvurarak anlatır. Şiirin dikkate değer özelliklerinden biri 
insan ile tabiat arasında kurulan münasebettir. Hâmit, romantik akımı be
nimseyen bir şairdir. Romantikler insanla tabiatı birleştirirler. İnsana akıl 
değil, tabiatın vahşî kuvvetleri hâkimdir. Hâmit, piyesinin daha başında, bir 
tabiat âlimi olan Doktor Thomas (Tomas)ı toplum kurallarını savunan yaş
lı Lady Dick (Leydi Dik) e karşı şöyle söyletir:

"Adet ne derse desin, ahlâk ne yaparsa yapsın, yüksek sosyete saçları
nı yolup, kiliseler ne kadar feryat ve figan ederlerse etsinler, tabiat, her 
kuvvete galip, herkese hâkim olan tabiat, sizin oğlunuzla o kadını evlendir
miş,”

Piyeste Finten ve Davalacİro, insanoğlunun içgüdülerini ve tabiatım 
toplum kurallarına aykırı vahşi kuvvetlerini temsil ederler. Davalaciro’nua 
söylediği şiirin arkasında böyle bir görüş vardır.

Tabiatı kendi içinde duyan Davalacİro, onun gibi kuvvetli fakat kör
dür. Cinayet ve ölüm korkusu, onu isteklerini yerine getirmekten alıkoy
maz.

Birinci parçada Davalacİro, sevgilisine kavuşmak için yola ne kadar 
büyük bir azim ve karar ile çıktığını anlatır.

"Şiddet-i tasmîm”, tasarı ve niyetin şiddeti demektir. "Karşıma mezar 
taşım, çıksa, vermiş olduğum bu şiddetli karardan dönmeyeceğim” diyor 
Davalacİro. Aynı fikri:

Dalgalar uymayınız bâd-t taannüd-kâre
Siz ktltn tsâl kenâr-t yâre

(Dalgalar, siz inatçı rüzgâra uymayınız, cesedimi sevgilinin bvılunduğu kı
yıya ulaştırınız.)

Şiiri, ifade bakımından kuvvetlendiren âmillerden biri kafiye, kelime ve 
mısra tekrarıdır. Birinci parçada aralıklı olarak tekrarlanan "dönmem” .re
difi, Davalaciro’nun ölüme karşı koyan azminin kuvvetini belirtiyor. Parça 
sonlarında tekrarlanan benzer mısralar da duygu ve tutkunun şiddetini ifa
de ediyor.



Hâmit şiirinde sadece kafiye ve rediflerden değil, başka ses benzerlik
lerinden de faydalanıyor. Birinci parçada (r) ile biten kelimeler yoğunluk 
teşkil ediyor; bir, eğer, meğer, bahr, zehhâr, ebr, şerer-bâr, yanardağlar, 
civar, dalgalar, taannüd-kâr, kenar, yar.

Bu örnekler gösteriyor ki Abdülhak Hâmit, duyguları ifade ederken, ke
limelerin mânâları kadar seslerinden de faydalanmıştır.

Not: Öğretmenler ve öğrenciler, vakitleri olup ve isterlerse, şiirin di
ğer parçalarını da tahlil edebilirler. O parçaları tahlil ederken de mısrala- 
rın mânâları ile benzetmeler, kelimelerin sesleri ve diğer ifade özellikleri 
üzerinde durulmalıdır.
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SORULAR:

1. İkinci parçaya göre Davalaciro, Finten’in kendisini sevdiğinden emin 
midir, yoksa içinde bir kıskançlık, şüphe var mıdır? Burada Hâmit, duygu 
tezatlarını hangi kelimelerle ifade ediyor?

2. Üçüncü parçada şair tabiattan hangi unsurları alıyor? Bunlarla in
san arasında nasıl bir münasebet kuruyor?

3. Dördüncü parçada ifade olunan duyguyu, kelimelerin ses ve mânâsını 
inceleyiniz.

4. Beşinci parçayı bugünkü dile çevirmeğe çahşımz.

II

LORD DİCK (DlK) — İşittiğime göre zevciniz Mr. Cross (Kros) 
Tıakkında şu aralık ziyadece it’âb-ı fikr ediyormuşsunuz ?

FİNTEN (Yürüyerek ve bârid bir tavır ve lisan ile) — Bu akşam 
dışarıda taâm edeceğim, my lord, giyineceğim.

LORD DÎCK — Hakkındaki teveccühünüz avdet mi ediyor acaba?

FİNTEN (küçük bir defter alıp bakarak) —  Lady Bernard’ın bu üçün
cü daveti ki nihayet kabul ettim. Siz nerdesiniz.^

LORD DİCK — Ben valideme davetliyim. Bernard’lara sonra uğrarım. 
Fakat siz Avustralya’dan bir haber-i meserret mİ aldınız ki böyle mükedder 

‘duruyorsunuz?



FİNTEN — Sonra da New Club (Nüyv Kılab) raksına gideceğim. 
Oraya gece taamı için, Bachelor’s Club (Beçhelors Kılab) cjan on bir âkil, 
yahut rakkas davet ettim... Eğer siz de gelirseniz, sofrada on üçüncü olabi
lirsiniz.

LORD DÎCK — Ben bir sıfır, hiç bir vakitte sayılmam.

FİNTEN —  Benim sol tarafımda bir sıfır.

LORD DÎCK — Mr. Cross da sağ tarafınızda bir milyon!

FÎNTEN — Ne güzel dediniz, hem bir milyon ki havaya sarf olunu
yor,'öyle değil mi.̂  (Dil-firîb bir vaz’ ile Lord Dick’in yanına gelir) Öyle 
değil mi?

LORD DÎCK (Finten’in elini eline alıp bakarak) — Bu sehhâr eller
den her sanat muntazardır.

FİNTEN — O bir Amerika kaplanının pençesidir, okşamayınız.

LORD DÎCK (Finten’in elini öperek) —  Ah, Finten! Reva mıdır k£ 
benim maşukam tarih-i insaniyette Lady Macbeth ile hem-dest olsun.

FİNTEN — Lady Macbeth (Leydi Makbet), Shakespeare (Şekspir)in 
bir zâde-i hayalîsidir ki asla nazire kabul etmez. Zaten benim de şairleria 
mahlûkatiyle münasebetim yoktur. Kimsenin zihninden çıkmadığım gibi, si
zin de zihninize girmek teşebbüsünde değilim. Ne bir hikâyede yazılıyım,, 
ne bir ma’razda oynuyorum... Ben Yeni Dünya’dan Eski Dünya’ya gelmiş,, 
en sonraki dünyaya gitmeyi istemeyecek kadar bir sıhhat ve servetle meşce- 
reden cemiyete geçmiş, Londra’da Saint Georges Place’de yatıp kalkar, fa
kat sevdiğine doğru yürüdüğü, yahut kucaklamak istediği zaman bütün hare
kâtında ak sakallı bir beliyyenİn sada-yı zincirini duyar bir kadınım. İşte 
gördüğünüz el hem altın, hem de bir buçuk aylık mesafe boyunca uzun olan 
bu rabıtayı koparmaya çalışıyor! Bırakınız elimi, my lord, bırakınız eli
mi!..

LORD DÎCK — Korkarım hayatımız pek mayûb bir hâile olacak.

FİNTEN — İsterse ellerim de beraber kırılsın!.. İsterse kıyamet de be
raber kopsun! O

LORD DÎCK — Yok, yok, bu ipekten yapılmış bir latife-i semavîdir. 
Ona bir ihtiyarın kanından eldiven olmaz.
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SORULAR:

1. Okuduğunuz bu parça şahısların sosyal hayatlarıyle ilgili midir? İl
giliyse bunu hangi kelime ve cümlelerden çıkarıyorsunuz?

2. Hâmit kahramanlarını nükteli ve sanath bir şekilde konuşturur. Oku
duğunuz parçada bunu gösteren hangi unsurlar vardır?

3. Finten kendinden bahsederken büyük İngiliz tiyatro yazarı Shakes- 
peare (Sekspir)’in Macbeth (Makbet) adh piyesinin, kocasını, kralı öldürmeğe 
teşvik eden ihtiraslı kadın kahramanı Lady Macbeth’in adını anıyor, fakat 
ondan ayrı'^bir şahsiyet olduğunu da belirtiyor.- Hâmit’in piyesinde Shakes- 
peare’den bahsetmesini hangi sebeple izah edersiniz.
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REŞAT NUBÎ GÜNTEKİN (1889 -1956) 

e sk i ş a r k i  (1951)

Amerikan Kız Koleji’nin ve sosyete çevresinin tesiriyle serbest bir kız 
olarak yetişen Züleyha, Amerika’ya gitmek hayali gerçekleşmeyince babası 
Miralay Ömer Bey ile birlikte Anadolu’da yaşamak zorunda kalır. Ömer 
Bey İstiklâl Savaşı kahramanlarındandır ve lazım İstanbul’un havasından 
kurtarmak için savaştan sonra yanına aldırmıştır. Anadolu hayatını bir iş
kence gibi gören Züleyha, kurtuluş ümidiyle, babasının eski yaverlerinden 
Yusuf ile evlenir. Fakat ne kendisi mesut olur, ne de Yusuf’u mutlu kılar. 
Çünkü mağrur ve kibirli Züleyha’ya göre aşk, eski zamanlara mahsus bir 
''zavallı eski şarkı”, insanın kendi şahsiyetinden vazgeçerek benliğini bir 
başkasına esir etmesi demektir. Halbuki eski bir derebeyi torunu olan Yu
suf mertliği kadar gelenek ve göreneklerine bağlılığı ile de tam bir Anadolu 
erkeğidir. O, Silifke belediye başkanı olarak' inkılâbın lüzumuna inanmakla 
beraber aşkta ve evlilikte eskilik veya yenilik diye bir şey kabul etmez. 
Bütün gayretine rağmen karısından hiç bir ruhî yakınlık görmez. Araları 
gitgide soğur, ayrılırlar.

Serbest kalan Züleyha yeniden İstanbul’daki sosyete hayatına döner. 
Ancak diplomat bir gençle beraberken geçirdiği kaza, gazetelere düşen bir 
rezalet halini alınca, akraba ve dostları kendisini terkederler. Durumu öğre
nen Yusuf, İstanbul’a koşarak eski karısını Silifke’ye götürür. Uğradıkları 
Ege adalarından birinde, başta Babaefendi ve ailesi olmak üzere, çoğu Gi
ritli göçmenlerden ibaret ada halkı arasında geçirdikleri günler, Züleyha’ya 
gerçek sevginin ve insanlığın ne olduğunu öğretir. Kaymakam’ın karısı Ay
şe ve öteki kadınların kocalarına gösterdikleri bağlılık karşısında, o, kendi 
telâkkisinin ne derece abes ve "eski şaı;kı”nın ne kadar saadet verici bir duy
gu olduğunu anlamakla kalmaz, Yusuf’u da sevmeğe başlar.

Başkalarının yanında Züleyha’ya karşı gerçek bir âşık koca gibi dav
ranan Yusuf, hakikatte tapınma derecesinde bağlı olduğu eski komutanının 
kızına İstanbul’daki rezaleti unutturmak ve onun haysiyetini kurtarmak için 
böyle davranmaktadır. Gerçi o, aşkta en küçük bir tereddüte ve ihanet ihtima
line dayanamayacak kadar Züleyha’yı sevmiştir. Buna rağmen zaafını yener 
ve kanunî bekleme süreleri sona erince Yusuf ile Züleyha birbirlerini hâlâ 
severek, içlerinde "eski şarkı”yı duyarak ıztırap içinde ayrılırlar.

Aşağıdaki parça adadaki yaşayışlarından bir sahnedic:



İKİNCİ PERDE

(Birinci perde tablo I dekoru: Sıcak bir öğle vakti Yusuf ile Kayma
kam dışardan gelerek ceketlerini sağdaki mermer masa üzerine atmışlardır, 
Yusuf’un arkasında açık yakalı kolsuz bir gömlek, ayağında sandallar.)

SAHNE I

KAYMAKAM, YUSUF, pek az sonra KAPTAN daha sonra BABA 
EFENDİ, ZEHRA, ZÜLEYHA, AYŞE, HACER ve MÜŞERREF

KAYMAKAM (sahnenin ortasında dört bir tarafa bağırarak) — Zehra 
hanım. Müşerref... Hacer... Ahmet... Zehra hanım... Müşerref...

YUSUF, (elinde bir fırça ile otelden çıkarak) — Nâfile birader in cin 
yok, bereket kapı açık da su testisi ile fırçayı bulabildim, fakat ne toz der
yası yarabbi (fırça ile pantolunu süpürmeye başlar).

KAPTAN, (dipten girerek) — Hoş geldiniz beyler gözlerimiz yolda 
kaldı.

YUSUF — Eyvallah Kaptan, feryat figan bizimkileri arıyoruz, senin 
vapurda olmasınlar...

KAPTAN — Yok... ben oradan geliyorum.

ICAYMAKAM — Kapı baca açık olduğuna göre uzakta olmayacaklar.

YUSUF, (kaptana) — Sen nereden böyle?

KLAPTAN — Taşucu’ndan. Tepeden iki katırın indiğini gördüm dür
bünle baktım siz. Sandala atladığım gibi geldim. Nasıl gitti işleriniz?

YUSUF —  Mükemmel, biz iki gece Tepe köyünde kaldık, bu ada mer
mer değil mücevher yatağı... (ceketinin yanındaki çantayı işaret ederek) 
çantayı aç , da getirdiğim birkaç numuneye bak (süpürmeğe başladığı elbi
seden çıkan tozlara bakarak) tozu bile başka mübareğin. Hazır ol, başka iş
leri bırakıp buradan mermer taşıyacağız...

EİAPTAN, (gülerek) —  Taşucu’nu siler, mermer ucu yazarız gemiye.

ÎCAYMAKAM, (etrafına bağırarak) — Zehra hanım... Müşerref...

ZEHRA’NIN (sesi, uzaktan) — Geliyorum bey... (Babaefendi’nin uzak
tan avaz avaz bağırdığı işitilir).
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BABAEFENDÎ, (dışardan) — Bre alçak hırsız hiç utanmazsın mı? în 
aşağı diyorum sana kıracağım ayaklarını., bre ne hakkın vardır eriklerimi 
çalmaklığa?

YUFUS, (Kaptana) — Eyvah senin çocuklardan biri galiba Babaefen- 
di’nin meşhur eriğine çıknuş,

BABAEFENDÎ. (uzaktan) — Bre in diyorum sana taş atacağım kafa 
patlatacağım (birdenbire kadın haykırışmaları işitilir).

KAYMAKAM — Mesele ciddileşiyor.

YUSUF — Yahu bu bizimkilerin sesi (üçü de sola yürürler fakat Ba- 
baefendi onları karşılar. Elindeki sopayı yere atmış, iki avucuyla yanaklarına 
şamarlar vurarak ince ince haykırmağa başlar).

BABAEFENDÎ —  Bre ben ne halt etmişim ne halt etmişim (sesini in
celterek) aman beyefendiciğim keseceksin beni ne zaman öğreneceksin yan
lışlık.

YUSUF — Hayrola Babaefendi... ne oldu?

ZEHRA, (kolunda bİr sepetle sağdan girerek) —  Ne var ne bağırı
yorsun?

BABAEFENDÎ, (eliyle solu göstererek) —  Benim bardak eriğine bir
kaç gündür hırsız dadandı erikleri çalıyor otların içinde yatıp jbekliyorum 
ama uyuyorum yakalıyamuyorum. Şimdi gördüm ağacın üstünde bre in de
rim saklanır tasları atmaklığa başladım (tekrar yanaldarına vurup ince ince 
haykırmağa başlar) beyefendiciğim ben ne yaptım hırsız senin hanımefendi 
değilmiş? (Züleyha, Ayşe, Hacer, Müşerref gülüşerek soldan girerler. Zü- 
leyha açık bir yaz elbisesiyle değişmiş, çocuklaşmış, şen ve çevik, Ayşe yeldir
me baş örtüsünü atmış renkli bir emprime ile Hacer ve Müşerref’in kılık
ları da Züleyha’nın eski elbiseleriyle değişmiş, Müşerref bir plaj çantası ta
şımakta) .

ZÜLEYHA, (gülerek) — Aferin Babaefendi size, misafire böyle mi 
yaparlar?

ZEHRA, (gülerek) — Allah belânı versin bunak...

ZÜLEYHA, (Kaymakam’ın ve Yusuf’un elini sıkarak) — Hoş geldiniz.

YUSUF, (gülerek) — Hoş bulduk.

ZÜLEYHA, (neş’eli ve mahçup) — Talihsizlik buna derler (Ayşe’ye)s 
fena yakalandık, hem kaç taraf dan. Ne yapacağız şimdi?
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BABAEFENDİ — Bre gözünü sevdiğim hanımefendi niçin sölemezsin 
İçimsin? Sana bardak eriklerini ağacıyla vereyim.
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SORULAR :

1. Okuduğunuz parçada yazar Yusuf ile Züleyha’yı canlı ve neşeli bir 
çevre içinde gösteriyor. Bunu nasıl temin ediyor? Zaman, mekân, kıyafet, şa
hıs ve vâk’anın bunda ne gibi rolleri vardır?

2. Giritli Babaefendi’nin konuşmasında size farklı gelen unsurlar neler
dir-?

3. Parçayı tek başına veya rolleri arkadaşlarınızla paylaşarak, sahnede 
oynuyormuş gibi okuyunuz ve cümlelere en uygun ses tonunu vermeğe ça
lışınız.

4. Bir piyesi kitaptan okumak ile sahnede seyretmek arasında ne fark 
vardır? Bunlardan hangisi daha tesirlidir? Neden?



NECİP FAZIL KISAKÜREK

TOHUM (1935)

Necip Fazıl Kısakürek, bu piyesinde, Kurtuluş Savaşı sırasında Maraş’ta 
^kahramanlığı ile tanınan Ferhat Bey adında bir şahsın yiğitçe davranışını 
tasvir eder. Ferhat Bey, öğrenimini Avrupa’da yapmış olmakla beraber millî 
•duygusunu, imanım ve ahlâkî inançlarını kaybetmemiştir. Komiteciler Fer- 
ıhat Bey’in kardeşi Osman’ı öldürmüşler, hanımını kaçırmışlardır. Ferhat 
Bey, tek başına komitecilere meydan okur ve kardeşinin hanımını eşkiyanın 

alinden kurtarır. Yazar kahramanlılc duygusuna itiraf edilmeyen, içte gizle
nen bir aşk duygusunu da karıştırır. Piyeste ruhun maddeye üstün olduğu 
fikri müdafaa edilir. Şair Necip Fazıl, piyes kahramanı Ferhat Bey’e inanç
larını güzel cümlelerle söyletir.

YEDİNCİ SAHNE 

AĞALAR. HANCI - EVVELKİLER 

' . (Herkes ayakta.)

FERHAT BEY — Ağalar! Komiteciler dün gece kardeşim Osman’ın 
3)ize emanet bıraktığı karısını kaçırdılar.

(Herkes dona kalır. Ferhat Bey’de korkunç bir sükûnet. Her kelimesi 
-evvelkinden daha yüksek çıkar.)

FERHAT BEY — Karılarımız bizim için nedir, biliyoruz. Ya öldürü
len Osman’ın karısı bizim için nedir?

(Bir an susar. Herkesi süzer. Sonra sesi boğuk ve korkunç, yükselir.) 
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FERHLA.T BEY — Kardeşimizi bir koyun gibi teslim edebiliriz. Fakafe 
ırzımızla oynanacak oyun yoktur!

(Herkes ezilir, Hancı, Ferhat Bey’in üzerine atılır. )r

HANCI — Oğlum Ferhat! Kaybetme kendini! iyi düşün, vermeden  ̂
kararını! Bize sen lâzımsın! Bize sen lâzımsın!!

FERHAT BEY (Yolcu’ya) — Bizimle kalmak istiyor musunuz?

YOLCU — Her şeyimle sizinim.

FERHAT BEY — Sizi Maraş’a göndereceğim. Bir mektup götürecek
siniz.

YOLCU — Kime.?

FERHAT BEY —  Komitecilere. Kâğıdınızı kaleminizi çıkarın, yazın!

(Yolcu cebinden kâğıt kalem çıkarır. Masaya eğilir. Hazır durur.)

FERHAT BEY — Yazın! Meyhaneci Reise... Bu gece saat on ikide 
meyhanene geleceğim... Ferhat... Yazdınız mı, okuyun 1‘

YOLCU — Meyhaneci Reise... Bu gece saat on ikide meyhanene gele
ceğim. Ferhat.

(Hancı korkusundan elleriyle yüzünü kapatır. Ağalar şaşkındır. Birine» 
ağa ilerler.)

BİRÎNCÎ AĞA —  Ferhat Bey! Maraş’a mı gideceksiniz? İçinde Fran
sız ordusunun, bir sürü komitecinin bulunduğu tarafa, hem de bir başına 
sen gideceksin. Maraş’ın ismi anılınca hatıra gelen sen. Hem de geleceğini? 
haber vererek gideceksin. Kendini burada öldür, daha iyî edersin,

FERHAT BEY —  Demek kendimi burada öldüreyim. Burada olmasın 
da orada oluversin.

BİRÎNCÎ AĞA —  Ferhat Bey! Biraz düşün! Akıl!'..

FERHAT BEY (Bir hamlede ağanın sözünü keser.) —  Bîz çoktan beri 
kaybettik aklımızı. Onu çoktan beri rüzgâra savurduk (ayağının ucundakii 
iskemleyi çizmesinin ucu ile çeker, üstüne basar.) Bir avuç Maraşlı memle
ketinizi yabancıya teslim etmemeğe karar verdiğiniz; zaman, yaptığınız ha-
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jreket bundan daha mı akla yakındı? Hiç kendinizi düşmanınızla karşı kar
şıya koydunuz mu? Kaç kişisiniz, kaçınızın eli ayağı tutar, kaç kurşununuz 

've kaç bıçağınız var? Karşınızdaki kimdir? Top, mitralyöz, tank nedir? 
(Sesi yükselir.) Siz hâlâ dedelerinizden kalma baltalarla kılıçları başucunuza 
asa durun! Sizin gibİ insanların binini, milyonunu fare öldürür gibi ilâçla, 
•dumanla öldürüyorlar, farkında mısınız? (Sesi alçalır.) Onlara, biz Allah’a 
inanmış insanlarız, ölüm korktuğumuz şey değildir, dediniz. İşte söyleyebi- 
üeceğiniz biricik söz buydu.

BİRÎNCÎ AĞA  — Evet amma, akıl dedikleri...

FERHAT BEY, (Gene keser.) —  Size bunları aklınız mı yaptırdı. Si- 
rzin akıl diye bellediğiniz şey parmak hesabı gibi birkaç sayıdan başka ne 
’bilir? Gözüne gösterilen, ayağına getirilen şeyleri ölçüp biçmekten başka 
neye yarar? Akıl ne kendi başına birşey görebilir, ne de kendi başına bir 
iş başarabilir. Onlar akıllariyle top yaptılar. Biz yapamadık. Şimdi, biz, aklı
mızdan başka bir tarafımızla bir iş yapabilirsek yapacağız.

BİRİNCİ AĞA — Ferhat Bey! Kurbanın olayım! Bunun için senin Ma- 
jraş’a gidip kendini teslim etmen mi lâzım? Sen gidersen aramızdan, biz ne 
■olacağız? Maraş ne olacak?

FERHAT BEY — Ben onların arasına girip Reis’i alacağım ve bura
ya getireceğim. Ama geriye dönememişim. Orada kalmışım. Olur a. Günde 
Jcaç Osman’la kaç Ferhat gidiyor içimizden. Soruyor muyuz hesaplarını? On- 
Jarın cesareti kimin cesaretinden eksiktir. Onlar bu toprağa kimden az lü
zumludur? Söyleyin! Üzerimize gelen gülleleri kaburga kemiklerinin içinde 
yakalayıp yere yığılanların cesareti kimin cesaretinden eksiktir?

HANCI — Allah’ım! Kardeşini onlar çağırdı, O da gitti. Bu defa 
geleceğini haber vererek kendisi gidiyor. Dönecek mi dersin geriye?

FERHAT BEY — Biz burada muharebe etmiyoruz. Muharebe dediği
niz, tüfeği olana karşı tüfekle, mızraklıya karşı mızrakla ve tırnakla döğü- 
şene karşı tırnakla yapılan şeydir. Onun için her hayvan, kendi cinsindeki 

-hayvanla en güzel boğuşur. Onlar üzerimize hortumla ateş sıkıyor. Bizim 
sırtımızda gömleğimiz bile yok. Ateş geldiği zaman sırtımızda bir patiskanın 
bile mukavemetini bulamıyor. Biz burada muharebe etmiyoruz. Bir sivrisi
nekle bir ejderhayı döğüştürmek gibi sihirbaz işine benzer bir tecrübe yapı
yoruz. Ateşi kanla söndürmek, çeliği etle körletmek ve maddeyi ruhla dur
durmak gayretindeyiz. Bırakın, içimizden kim ne dilerse yapsın! Bırakın
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ruh tecrübesini yapsın! Yaptığımız doğru mu, eğri mi bilmiyoruz. Hangi iş~ 
doğru, hangisi eğri bilmiyoruz. Bütün doğruların bir anda eğri, bütün eğ
rilerin bir anda doğru çıktığını gösteren fevkalâde anlar yaşadık... Bu an
ların kitapta ve hesapta yeri yok. Bu anlar ruhundur. Bu anlarda hâdiseler, 
her kanunun ve her hesabın üstünde, aklın uzanamıyacağı ve ölçünün tuta- 
mıyacağı bir yerden idare edilir. Biz burada muharebe etmiyoruz. Biz, ru
hun tarafı, sivrisineğin tarafı; madde aklının tarafına, ejderhanın tarafına 
son imtihanımızı veriyoruz. Bırakın, isteyen istediğini yapsın! Madem ki, 
akıldan imdat yok. Madem ki, akıl bir maşrapa su gibi alacağı kadar alı
yor, yerin dibine geçsin o bir maşrapa su! Bırakın ruh tecrübesini yapsın!

(Ferhat Bey, karşısında, kendini dinleyen Ağaya yaklaşır. îki kolundan 
yakalar. Sesi tatlılaşır.)

FERHAT BEY — Ağam! Kardeşimin karısını kaçırdılar. Kardeşim 
dünyada değil. Ama namusu dünyada. Herşeyin dışında, memleketin, cemi
yetin, insanların dışında, ölen kardeşimle benim ve karısının arasında bir- 
şey yok mu? Yalnız üçümüzün arasında birşey yok mu? Girmeyin aramı
za! Bizi bir lâhza yalnız bırakın!

(Hancı peykeye çökmüş, hıçkırarak ağlamaya başlar. Ferhat Bey Han-- 
-cı’ya döner.)

FERHAT BEY — Baba! Sen ağlama! Benim kolumu kanadımı bir 
şey kırabilir. Senin ağladığını görmek. Sen seksen yıllık tecrübenin, seksen 
yıllık görgünün adamısın. Her tarafa dallarını salmış bir çınar gibi bu top
rağın yetiştirdiği en koca ağaç sensİn. Senin sarsıldığını ve titrediğim gö- 
remem. Ağlama!

HANCI — Ferhat’ım, ne vakit gidiyorsun?

FERHAT BEY — Paha buradayım. (Yolcuya döner.) Şimdi ağalarla 
beraber buradan çıkarsınız. Size bir at verirler. Gideceğiniz yere kadar gi
dersiniz. Onlar sizi bir boğazda bırakacak, başka tarafa gidecekler. Oradan 
şehir yarım saat sürer. Yollar ve geçitler baştan başa bizimkilerin eli altın
dadır. Şehrin gireceğiniz tarafı da bizimkilerdedir. Yalnız son geçide yakla
şacağınız zaman dikkat edin! Orada gözcülerimiz vardır. Sizden parola so
racaklar. (Ağalara) Geçidi iyice tarif edersiniz. (Ağalar başlarını sallar, yine 
Yolcu’ya hİtap eder.) Tarif edecekleri yerde durursunuz. Sizİ gören olmazsc
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bir ıslık çalarsınız. '‘Parola!” diye bağıracaklar, ''Tohüm!” diye cevap ve
rirsiniz. (Ağalara) Bu gece parola tohum! (Yolcu’ya) îyice anladınız mı 
.söylediklerimi?

YOLCU —  îyice anladım.

FERHAT BEY — Sizi şehire sokarlar. Vazifenizin ne olduğunu anla
nırsınız. Onlar mektubu karşı tarafa gönderirler. Aklınızın takıldığı bir nok
ta var mı i*

YOLCU —  Hiç bir nokta yok. Emrinizi harfi harfine yapacağım.

FERHAT BEY —  Sonra aym yoldan buraya döner, babanın yanında 
beni beklersiniz. Haydi uğurlar olsun! (Ağalara) Haydi ağalar, yolunuz açık 
«olsun!

(Hancı kapıyı açar. Açılan kapıdan akşamın geldiği, havanın karardığı 
;görünür. Evvelâ Ağalar, sonra Yolcu çıkar.)

YOLCU, (Çıkarken Ferhat Bey’e) —  Allah sizi korusun! Allaha ıs
marladık !

FERHAT BEY (Kaybolan Yolcu’yâ kapıdan) — Uğurlar olsun! Unut- 
:mayın, parola tohum!

YOLCU, (Sesi gelir.) —  Parola tohum!

(Ferhat Bey içeriye girer. Hancı kapıyı kapatır. Ortalık tamamiyle ka
barmıştır.)

FERHAT BEY —  Babacığım! Karanlık iyice bastı. Lâmbayı yakar mı
sın.^

(Hancı lâmba getirmek üzere sağ tarafa doğru yürür. Ferhat Bey arka- 
•sından seslenir.)

FERHAT BEY —  Sonra söyle, hayvanıma baksınlar. İki saate kadar 
ibineceğim.

HANCI, (Tevekkül içinde) — Peki oğlum.

(Hana sağ taraftan çıkar. Sahne o kadar karanlıktır ki Ferhat Bey bir 
j;ölge halinde görünür.)



SORULAR;

1. Trajedide birbirine zıt kuvvetler, değerler ve inançlar çarpışır. Oku
duğunuz parçada zıt kuvvetler, değerler ve inançlar nelerdir?

2. Ferhat Bey, kelimenin tam mânâsıyla bir ‘‘kahraman^ dır. Onun dav
ranışına göre, bir insanı “kahramanlık” seviyesine yükselten başlıca özellik
leri belirtiniz. ' '

3. Okuduğunuz parçada yazar, fikir ve duygulan ifade ederken hangi 
söz s'inatlarına baş vuruyor? Duygu ve hayal yüklü kelimeleri bularak iiocsv 
leyiniz.
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4,BÖLÜM

DENEME TURÜ





Şiir, roman, hikâye ve tiyatro türlerinin dışında, hayat, insan, cemiyet,  ̂
din, ahlâk gibi konularda ilmilik iddiası gütmeden serbest ve şahsî bir tarzda 
kaleme alınan yazılara genel olarak deneme adı verilir. Eski devirlerde ha
yata bakış tarzı dinî olduğu için bu türe giren yazılar daha ziyade dinin esas
larını açıklayıcı mahiyetteydi. Batı’da felsefe, yazarları din kuralları dışında,, 
her konu üzerinde serbestçe düşünmeğe, yazmağa şevketti. Bu suretle fikir 
hayati zenginleşti. Gazeteler ve dergiler deneme yazılarının çoğalmasında, 
büyük rol oynadılar.

Bizde eskiden din kitaplarını yorumlayan insan, ahlâk ve cemiyetle- 
ilgili konuları ele alan deneme türüne girebilecek yazılar yazılmıştır. Fakat. 
'Türk edebiyatında deneme türü de roman, hikâye ve tiyatro gibi Tanzimat" 
tan sonra, Batı tesiriyle gelişmiş, gazete ve dergilerde çok çeşitli konularda 
yazılar yazılmıştır. Fakat Türkler, felsefeye ve soyut düşünceye fazla değer 
vermedikleri için deneme türüne giren yazılar Batı’da yazılanlar seviyesinde.- 
değildir.

DENEME TÜRÜ

1 

tSLÂMtYETTCEN ÖNCEKİ DEVİR 

BUDtZME AlT UYGURCA B ÎR  KİTAPTAN :

EKİNCİLER

Çiftçilerin (çalışmaktan) alınları terler, ellerinin ayaları kabarıp deli- 
nir, ökçeleri yarılıp kanları donar, susuz kalırlar, karınları acıkıp guruldar,.. 
yukarı aşağı koşturup, çukur ve tümsekli yerleri düzelterek sabana sarılıp- 
eğilerek, kararıp kuruyarak, kazma vurup yorularak, oturmadan, durmadan, 
gayretle tohum ekerler; vaktinde tarlayı aktarıp ve onu bir de suladılar mtı 
artık bütün yorgunlukları çıkar.



Arklar ve su yüzünden sayısız, döğüşler yaparlar; yazın suyu yağ dam
lası gibi sayarlar. Dam boyu kadar kocaman kazmayı omuzlayıp giderler, 
sıcak ve sert yerlerde yalınayak yürürler, çalı ve buna benzer öteki dikenler 
onlara kuştüyü ve yün imiş gibİ gelir.

Ekinlerin susuzluktan yanacağını düşünerek onları yabanî otların basa
cağından tedirgin olurlar ve ekinleri çocuklar gibi yetiştiremeyeceklerinden 
korkarak sıkıntıları büsbütün artar. Hayvanlar ve davarlar ekine girmesin 
diye bekçiler koyarlar. Hasat zamanı gelince değirmene gidilir un öğütülür; 
burgucuya gidilir, burgu yaptırılır; demirciye gidilir, oraklar biletilir; demet 
bağlayan kişiden aş yapan dişiye kadar herkes orada (ekin tarlasında) top
lanır.

Haydi, kaplanlarım, fillerim, durmadan işe gayret! Turp gibi semiz bir 
erkeç (erkek keçi) alıp size toy (ziyafet) vereceğim.

Haydi, arslanlarım, boğalarım, şimdi iyi biçin! Sımsıcak bir testide size 
■sorma (buğday birası) getirip neşe ile doya doya içireceğim!

Buğday saplarını çabucak demet demet bağlarlar, tırmık ve kağnılarla 
‘toplayıp yığarlar.

Tepikleyip çiğneyerek değirmi bir harman yaparlar, düvene sığırlarını 
koşarlar, durup dinlenmeden düven sürerler ve sonra ortaya yığıp havaya 
savurmaya koyulurlar.
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. AÇIKLAMA :

İslâm dinini kabul etmeden önce, Orta Asya’da yaşayan Türklerden 
bir kısmı, Uygur Türkleri, Buda dininin tesiriyle akıncılıktan ekinciliğe 
geçtiler. Bu’ durum onların yaşayış tarzını değiştirdi. Uygurlardan kalma 

-yazılı eserlerde, din kitaplarının yanısıra, az da olsa, günlük yaşayış ile ilgili 
yazılara da rastlıyoruz. Yukanki parça işte böyle bir kitaptan Türkiye Türk- 
çesine çevrilmiştir.

S O R U L A R :

1. Yukarıki parçaya göre, ekinciler hayatta ne gibi güçlüklerle karşı
laşıyorlar.

2. îk i yaşayış tarzından hangisi gerçeğe daha çok yakındır? Okuduğu
nuz parçada hangi maddî varlıklardan bahsediliyor?



İSLÂMÎ DEVÎK 

A. KOMŞU HAKKI

B. MEVLÂNÂ CELÂLETTÎN RÛMÎ : ÎY İ BİLGİN

A. KOMŞU HAKKI

Bir hadiste şöyle buyuruImu.ştur: "Ev satın almadan önce iyi komşu ■ 
isteyin, yola gitmeden önce iyi yol arkadaşı isteyin.”

Yine peygamber söylemiştir: ‘'Komşu hakkı ana hakkı gibidir. Her evin 
dört yanından kırkar ev onun komşusudur. Kişi onların hakkına riayet et-- 
meli, gücü yettiği kadar onlara ikramda bulunmalıdır. Kendi tok yatıp kora-- 
şusu aç yatmamalıdır.

Tanrı’nın elçisi şöyle buyurmuştur: “Komşu üç türlüdür. Birinin üç: 
hakkı vardır, birinin iki hakkı vardır, birinin bir hakkı vardır. O komşu ki 
üç hakkı vardır, o kapı komşusudur. Bir Islâm hakkı, bir komşuluk hakkı, 
bir yakınlık hakkı. O komşu ki iki hakkı vardır, bir İslâm hakkı, bir kom
şuluk hakkı. Bir komşu ki bir hakkı vardır. Kâfir komşudur, sadece bir- 
komşu hakkı vardır.

Komşu komşuyu incitmemeli, ona cefa etmemeli ve ondan nefret etme
melidir.

Tanrı’nın elçisi söylemiştir: "Benim canım yüce Allah’ın elindedir.. 
Elinden ve dilinden emin olunmayan kişi Allah hakkı için Müslüman ola
maz. Komşuya hediye vereler, azdan, çoktan. Komşu evine saygısız bakma- 
yalar. Bazıları şöyle der: Sağ koldan, sol koldan, önden, arkadan kırkar ev 
komşudur. Komşuya yiyecek vereler, kurban eti vereler. Komşunun atına vur-- 
mayalar, duvarına işemeyeler. Sert söylemeyeler. Çocuklarına latife edeler, yü-



lYÎ BILGÎN

"Bilginlerin kötüsü, beyleri ziyaret eden bilgindir; beylerin hayırlısı 
d̂a bilginleri ziyaret eden bey. Ne güzel beydir yoksulun kapısındaki bey; 
ne kötü yoksuldur beyin kapısındaki yoksul”.

Halk, bu sözün dış mânâsını almıştır. Onlarca bilgin kişinin, bilginlerin 
' kötülerinden olmaması için, beylerin huzuruna gitmemesi gerektir. Oysa ki 
‘ sözün anlamı, onların anladıkları gibi değildir. Asıl anlamı şudur:

Bilginlerin kötüsü, beylerden yardım gören, beyler yüzünden düzelen, 
doğru yolu tutan kişidir. Beyler bana ihsanlarda bulunsunlar, beni saysın
lar, bana mevki versinler kuruntusuyla, onlardan korkarak okumaya başla
mıştır da beyler yüzünden işi düzene girmiştir; bilgisizliği bilgiye dönmüş
tür. Bilgin olunca da onların korkusundan, onlardan çekindiğinden edeb 
sahibi olur; ister istemez doğru yolu tutar. Artık ne çeşit olursa olsun, ister 
görünüşte bey, onun ziyaretine gitsin, ister o beyi ziyarete, o her halde 

. ziyaret eden odur, ziyaret edilense bey. Fakat bilgin, beyler yüzünden bil
giye sahip olmayı düşünmemişse, önceden de, sonradan da bilgisi Tanrı 
için elde edilmişse o başka. Balık nasıl sudan başka bir yerde yaşayamazsa, 
elinden başka bir şey gelmezse bu bilgin kişinin de yolu yordamı, ancak 

-doğru yola gitmektir; bu, onun huyundandır. Bu çeşit bilginin hareketlerini 
-yöneten ve ayarlayan, akıldır. Zamanında, onu tanısınlar, tanımasınlar; her
kes, onun heybetinden çekinir; onun ışığından, o ışığın parlayıp vuruşun-

■ dan yardım diler. Böylesi bilgin, beyin yanına varsa bİle gerçekte, onu ziya
ret eden beydir; ziyaret edilense kendisi. Çünkü her hususta, her halde bey, 

. aldığını ondan alır, yardımı ondan görür; o ise beye aldırış bile etmez.
O bilgin güneş gibi her yana ışık verir; işi gücü, herkese bağıştır. Güneş de 
taşları la’l, yakut, mücevher, mercan haline getirir; toprak dağları bakır, 
altın, demir, gümüş madeni yapar; toprakları yeşertir, tazeleştirir; ağaçlara 
çeşit çeşit meyveler bağışlar. Onun işi, sanatı vermektir, bağışlamaktır; verir 
de almaz. Hani Araplarda söylenegelen bir atasözü "Biz vermeyi öğrendik, 
almayı değil” derler; onun gibi. Hâsılı böyle bilginler, ‘ziyaret edilenlerdir,

. ziyaret edenlerse beylerdir.
(Abdülbaki Gölpınarlı, Fihi M afih ve Mecâlis-i Seb’a’d̂ n̂  Seçme
ler, İstanbul 1972)

SORULAR;

1. Mevlânâ’nm bu yazısında “bey” dediği bugünün anlamıyla hangî m'â- 
nâya gelir?

2. Mevlânâ neden bilgini beyden üstün tutuyor?
3. Mevlânâ’nın bu fikri bugün için de doğru mudur?
4. Türk tarihinde hükümdarların bilginlere karşı davranışları hakkm- 

.. da bilgi toplayarak, bu fikrin önemini belirtiniz.
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CEVDET PAŞA (1823 -1895)

BÎR TANZİMAT PAŞASI VE KONAĞI

Cemazıelâhirenîn on altıncı çarşamba günü meşhur Rifat Paşa ebediyet" 
yolunu tuttu. Çok zeki ve güzel konuşan bir zattı. Fakat çok kararsız ve 
mütereddit idi. Zengin, evinin kapısı herkese açık, soylu ve ünlü bir aileye 
mensuptu. Fakat çok mevki düşkünü olduğundan, bir mevkide iken azil.



,korkusu ile, -mevkiden uzak kaldığı zaman da bir mevkie geçme telâşı ile 
•huzursuzdu. Yemekleri nefis ve lezzetliydi. Hattâ en iyi buğdaydan ekmek 
çıkaran bir fırın işletirdi. Burada çıkan francalaya Rifat Paşa francalası der
lerdi. Güzel eşyaları ve öteberi ile süslü olan evi başka dairelere üstündü. 
Reşit Paşa merhum, bir gece haremli selamlı olarak onun yalısına misafir 
oldu. O gece ben de orada bulundum. Yemekleri çok nefis ve lezizdi. Gece 
içerde, dışarda yüz yatak yapıldı. Hepsi âlâ idi. Gece herkesin odasında ab- 
-dest leğeni, ibrik, havlu ve peştamalına kadar her şey hazırdı. Kısacası, o 
.gece, böyle bu kadar kalabalığı kusursuz ağırladılar. Her gece sofrasında 
büyük küçük birçok misafirleri bulunurdu. Bazıları böyle gece kalanlar da
■ olurdu ve hepsi eksiksiz ağırlanırdı.

Merhumun öldüğü gece birkaç zat ile birlikte Fuat Paşa’nın yanında 
'.bulunduk. Bakanlar kurulu İçin böyle bir zatın eksik olduğuna Fuat Paşa 
üzüntüsünü bildirirken, dedim ki, “bence bunun asıl üzülünecek tarafı böyle 
kapısı herkese açık evin bir daha açılmamak üzere kapanmasıdır. Gerçi oğlu 
Rauf Beyefendi babasının yerine geçer. Fakat böyle bir daireyi idare edemez. 
-Zira bundan sonra devir böyle şeylere müsaade etmeyecektir ve İstanbul’da 
.hulunan açık evler hep böyle açılmamak üzere kapansa gerektir. İşte benim 
İstanbul’ca en çok üzüldüğüm hal budur.” Fuat Paşa bu sözümü doğru bul- 
•du. Daha sonra arasıra bunu söyledi ve gerçekten de dediğimiz gibi oldu. 
Fuat Paşa’nın ölümünde yine Âli ve Mısırlı Mustafa ve Kâmil Paşaların 
daireleri açıktı. Ondan sonra onlar da kapandı ve İstanbul’da böyle büyük 

;aile evleri kalmadı. Sanki İstanbul bir güzel bahçe idi de bu daireler onun 
güzel çiçekleriydi. Bu çiçekler sonbahar rüzgârı ile soldu. İstanbul güz mev- 
•siminde yalnız yeşillikten ibaret bir çayır gibİ oldu.

\
— T ezâkir ’ den —
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-AÇIKLAMA :

Yukarıki parça, Cevdet Paşa’nın T ezâkir inden seçilerek bugünkü diie 
-aktarılmıştır. Cevdet Paşa, Tanzimat devrinin büyük devlet adamı ve yazar
larındandır. Önemli devlet hizmetlerinde ve Bakanlıklarda bulunmuş, de- 
„ğerli eserler de vermiştir. Bunlardan Tarih-i Cevdet adı ile anılan 12 ciltlik 
■tarihinde 1774 -1875 yılları arasında Osmanlı devletinde geçen hadiseleri 
lanlatır. Sade bir dille yazdığı Ktsas-t Enbiya ve Tevârih-i H ulefâ adlı eseri
nin konusunu Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen peygamberlerin kıssa- 
iarı ile İslâm - Arap ve Türk tarihi teşkil eder.
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Cevdet Paşa’nın bunlardan başka devrinin hadiseleri ile şahsiyetlerin
den bahseden Tezâkir ile Maruzat adlı iki eseri vardır.

Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Astr Türk Edebiyatı Tarihi adlı ese
rinde Cevdet Paşa’yı şöyle değerlendirir: '’Cevdet Paşa gören ve gördüğünü, 
ne kadar sonra olursa olsun ilk intibaın sıcaklığını pek kaybetmeden anlatan 
bir adamdır”.

Cevdet Paşa’nın Tezâkir'ini değerli kılan paşanın görme kabiliyeti ve 
ifade sıcaklığıdır.

Alınan parçada portresi ve konağı tasvir edilen Mehmet Sadık Rıfat 
Paşa (1803- 1856) Paris ve Viyana elçiliklerinde bulunmuş, Dışişleri ba
kanı oimtış büyük bir devlet adamıdır. Onun da bazı yazıları vardır.

Metinde adları geçen Reşit Paşa (1800 -1858), Tanzimat fermanını 
yazan ve Gülhane parkında okuyan büyük devlet adamıdır. Fuat Paşa 
{1815 - 1869) da o devrin devlet adamlarındandır.

SORULAR:

1. Yazıda Sadık Rifat Paşa’nın hangi özellikleri üzerinde durulmuştur?

2. Yazıda o devre ait hangi özellikler görülüyor?

3. Sadık Paşa’nın evi neden kapanıyor? Bu kapanış ile devrin sosyal, 
politik ve ekonomik şartları arasında bir münasebet var mıdır?

4. Yazıda geçen “harem” ve "selâmlık” kelimeleri ne mânâya gelir?'

5. OsmanlI devrinde böyle kalabalık ailelerin yaşadıkları evlere hangi 
adlar verilirdi?
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TÜRK

Asi olan eski üç soydan bîridir Doğu Türkleri Uygur, Kalaç, Karlık 
gibi dört beş ulustan, yani milletten, Batı Türkleri ise Oğuz, Kıpçak, Peçenek,. 
Ağaçeri, Kuman, Kayışak, Kırgız, Kangılı gibi on ulustan ibarettir.

Hicrî tarihten beş bin yıl önce Türkler, Hin, Turan, îran ve Babil 
ülkelerine akın etmişlerdir. Bir dalı bugün güney Hindistan’da yaşayan Dra- 
vidalar’dır, bir dalı eski Turan ve Keldan kavimleridir. Hicretten bin üç 
yüz yıl önce Iran, Babil, Asur ve Şam diyarlarında Oğuzlar yirmi sekiz yıl 
kalmışlardır. Oğuz Han zamanı dedikleri budur. Yunanlılar onlara İskit  ̂
Iskilit, Farslar ise Saka derler.

Uygurlar yazı ve kâtiplikte iyi yetiştikleri için onların dilleri Doğu' 
Türkleri arasında çok yayılmıştır. Her kavmin kâtip ve vezirleri Uygurlar 
arasından seçilirdi. Tatarlar ve Moğollar Türkistan’a hâkim' olduktan sonra  ̂
Çağatay Han’ın ülkesinde yazışma bütün Uygurca olarak yapılıyordu.

Oğuzlardan Bağdat’a askerlik için gelen oymakların ardısıra Kayısak 
ve Salur ulusları geldiler ve bunlar dört yüz tarihlerinde İslâmiyet’e girdi
ler. Bunların seçkinlerine Selçuk, umumuna Guz yanlışlıkla Tokuz Guz ve 
nihayet Türkmen demişlerdir.

Kırlarda yaşayarak şehirlere girmeyenlere Türk ve Oğuz adı verilmiş,, 
daha sonra Türk tabiri kaba, köylü, halk kitlesi, Oğuz İse sade, safdil mânâ
larına gelmiştir.

Türk göçebelerinin en üstünü Oğuz ulusudur. Oğuzların en soylu sayı
lan kısmı ise Kayı ilidir. Bu Kayı boyu Türkistan’dan Horasan’a, oradan- 
Cengiz Han devrinde İran’a, daha sonra bir oymağı Urfa ve Erzincan taraf
larına gelerek Selçuklu sultanı Alaeddîn’in beratı ile Bilecik ve Anicara ara
sında olan Söğüt ve Kırşehir yakınlarına yerleşmiştir.

AHMET V EFÎK  PAŞA (1888 -1891)

1 Burada kasdedilen üç soy, Ham, Sam ve Yafes’tir. Rivayete göre Türlc- 
1er Yafes soyundan türemişlerdir.



SORULAR :

1. Ahmet Vefik Paşa’nın bir lügat kitabı olan Lehçe-i Osmanî adlı ki
tabında “Türk” kelimesini açıklarken vermiş olduğu bilgiler, Türk tarihi ba
kımından önemli midir?

2. OsmanlI tarihinden daha önceki devirlere gidilmesi Türk tarih, dil, 
•edebiyat görüşünde bir değişiklik yapmış mıdır?

3. Atatürk’ün tarih görüşüyle Ahmet Vefik Paşa’nın görüşü arasında 
bir münasebet var mıdır?

4. Bugün liselerde okutulan tarih kitaplarındaki bilgiler ile Ahmet Ve
fik  Paşa’nın görüşünü karşılaştıran bir yazı yazınız.

5. Ahmet Vefik Paşa hakkında bilgi toplayarak Türk edebiyatındaki ye- 
5:ini belirtiniz.
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CUMHURİYET İDARESİ

Cumhuriyet idaresinde padişah, imparator, sadrazam, hariciye nazın 
falan yoktur. Memleketin padişahı, imparatoru, kralı, sadrazamı hep memle
ket ahalisidir. Cumhuriyet idaresinde bir nice milyon halk, birkaç menfaat 
düşkününün hüküm ve keyfine esir değildir, zengin ve fakir herkes kendi 
hürriyet haklarına sahip olmada serbesttir. Cumhuriyet idaresinde kur’a ve 
cebir ve zulüm ile asker yazmak ve nice yüz bin kişiyi evinden yurdundan 
ve işinden gücünden uzaklaştırarak, kışlalarda çürütmek usulü yoktur. Zira 
memleket herkesin olduğu ve herkesin malını düşman saldırısından korumak 
için elinden geleni yapması tabiî bulunduğundan, küçük büyük herkes asker
dir. Gerektiği an silâhını kapan koşar. Bundan dolayı İsviçre cumhuru bir 
iki milyon nüfustan ibaret iken, bir gün kendine dışarıdan saldırılsa, birkaç 
yüz bin asker çıkaracak güçtedir. Ve bu sebeptendir ki İsviçre idaresi, civa
rındaki devletlerin saldırısına karşı emniyettedir.

Cumhuriyet idaresinde tersaneye lüzum olan kereste ve halat için halk 
angar}^a kullanılmaz. Eğer idareye kereste ve halat lâzımsa, parasını verir, 
ahâliden satın alır.

Cumhuriyet idaresinde -gazeteler hükümete dalkavukluk etmeğe borçlu 
olmayıp, kanunun hükmü dairesinde her türlü tenkitte serbesttirler. Bundan 
dolayı idarenin en küçük bİr kusurunu dev aynasıyla görür gibi büyütüp 
kıyameti koparırlar..

Cumhuriyet idaresinde bir millet meclisi olur. Bunun âzâsını ahali se
çer. Yani ahalinin en hamiyetli ve malumatlı olanları seçilir ve belli bir 
müddet için âzâ tayin edilir. Ve yine ahaliden hamiyet ve malumat bakımın
dan önde gelen bir zat da geçici olarak bu meclisin başkanlığına seçilir.

Cumhuriyet idaresinde her şahıs vatandaşlık hakları bakımından’ne ka
dar hür ve serbest ise, konulmuş olan kanunlara itaatte o kadar esir ve boyun 
eğicidir. Kanun ve usul, milletin ahlâkına' ve memleketin şartlarına göre,, 
sözü edilen millet meclisinin oyçokluğu ile kabul ettiği kanun ve nizamlar
dır. Bütün işler kanuna bağlı olduğu için, bu meclis onun koruyucusu ve 
başkan da icracısıdır. Meclis âzâsının diğer ahaliden farkı, sahip olduklara

ZİYA PAŞA (1825 -1860)



-amiyet, dirayet ve seçilmiş olmak şerefinden ve başkanın şerefi de geçici 
bir müddet için başkanlık mevkiini seçim yoluyla elde etmiş olmasından 
ibarettir. Başka bakımlardan diğer ahaliden asla fark ve imtiyazları yoktur. 
Bunlar aylık, yıllık, rütbe, nişan için âzâ ve başkan olmadıklarından, hiç 
birisi başkalarından çekinmezler. Başkan ve âzâ herkes gİbi konulan vergi
den hisselerini verirler. Bunların faytonları, yaverleri, sırmalı, cicili ünifor
maları, sarayları, köşkleri yoktur ve hiç birinde memuriyetleri üzerinden 
rengin olmak, para kazanmak tasavvuru olamaz. Mahkemeler ise büsbütün 
İJİr müstakil hükümet olup, her biri konulan bir kanuna göre  hükmünü icra 
eder. Ne millet meclisinin, ne de başkanın asla karışmaya selâhiyetleri yok
tur. Kısacası başkan, âzâ ve vatandaşlar, herkes bir kanuna boyun eğmekle, 
İkimsenin bu daireden bir adım dışarı çıkmak ihtimali olamaz. Bundan do
layı cumhuriyet idaresinde vekillerin entrikaları asla yürüyemez.

— Sadeleştirilmiştir —
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SORULAR:

1. Ziya Paşa’nın bu yazısmı yazıldığı tarihe göre değerlendiriniz, ,

2. Ziya Paşa bu yeizısıyla neye karşı koymak istiyor ve neleri özlüyor?

3. Ziya Paşa B atı’dan hangi devleti ömek ahyor?

4. Ziya Paşa’mn hayatı hakkında bilgi toplayarak bu yazıyı yazmasmm 
sebeplerini araştırımz.

5. Türkiye, cumhuriyet rejimini kabul edinceye kadar hangi merhale
lerden geçmiştir?

6. Siz de cumhuriyet rejimini müdafaa eden bir yazı yazınız.



DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ

İnsanın hürriyeti dilediğini seçen bir varlık olmasından, seçme kabiliyeti 
ise düşünce sahibi bulunmasından ileri gelir.

Bu açık hakikat göz önüne alınınca, tamamiyle kabul etmek gerekir ki 
insanlığın bütün meziyetlerine olduğu gibi hürriyete dahi esas, düşünce 
gücüdür. <

Ya her işimizde varlığını iddia ettiğimiz hürriyet, düşünceden doğdu
ğuna göre, düşüncenin varlığını inkâr etmek, sıfırdan sayı teşeldcül edebilir 
demek kabilinden olmaz mı?

Dünyada hangi madde vardır ki, kendinin mâlik olduğu bir hassayt 
kendi mahsulü veya, başka bir deyişle, eseri olan bir başka maddeden çıka
rabilsin? Bu kadar nazarî delillere ne hacet! Tatbikat meydanda duruyor.

Bir adamın velev taşlarla beyni ezilsin, doğru olduğuna inandığı fikir
leri değiştirmek kabil midir? Velev hançerle yüreği paralansın, vicdanınca 
tasdik ettiği inançları gönlünden çıkarmak mümkün olabilir mi? Demek ki 
nakille, akılla, hikmetle, siyasetle, ilimle, zevkle ilgili her nevİ düşünce zaten 
serbest, zaten tabiîdir. Değişirse kimsenin zoruyla değil, tabiatın zorlama- 
sıyle değişir.

İbret alınacak meşhur vak’alardandır ki, güneşin durduğu, dünyanın 
onun etrafında döndüğü hakkında Copernic’ (Kopernik)in meydana koy
duğu düşünceyi matematik delillerle ispat eden ünlü Galile, bu kanaatinden 
dolayı her hakikati dine aykırı şekilde göstermekle tanınan rahipler güruhu 
tarafından dinsizlikle suçlanır. Eğer tövbe etmez ve fikrinden vaz geçmezse, 
insan icadı veba denilmeğe şayan olan mahut Engizisyon’un pençesine düşe
ceği kendisine hatırlatılır, akrabası, tanıdıkları, öğrencileri, dostları musal
lat olurlar, zor ve tehdit kuvvetlerinin şevkiyle kiliseye gİder. Birtakım bü
yük merasim arasında söylediklerinin hata olduğunu itiraf eder, istedikleri 
gibi tövbe ve pişmanlığı kabul eder. Fakat kiliseden çıkarken yine düşünce
lerinde olan tabiî hürriyet baş kaldırır, bir türlü kendini alamaz, ayağını 
birkaç kere yere vurur da "bununla beraber, yine dönen yer küresidir” der..

NAMIK KEMAL (1840 -1888)



Pek kanlı, pek tehlikeli, çok çeşitli tecrübeler ispat etmiştir ki fikirler 
ancak yine fikirle mağlup edilebilir. Maddî kuvvetlerle fikirler üzerine varı
lırsa, baruta dokunan ateş yahut buhara haddinden fazla tazyik etme neti
cesini vereceği muhakkaktır.

— Sadeleştirilmiştir —
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SORULAR:

1. Namık Kemal, bu yazısında hürriyeti hangi esasa dayandırıyor?

2. Buna göre şahsî bir fikre sahip olmayanlar, gerçekten hür sayılabi
lirler mi?

3. “Düşünce gücü” sözünden ne anlıyorsunuz? Bu söz bir gerçeğe te
kabül ediyor mu? Ediyorsa örnekler veriniz.

4. Hayvanlar hür sayılabilirler mi? Neden sayılamazlar?

5. Zorla bir insanın inançları değiştirilebilir mi?

6. Kopernik ve Galile hakkında bilgi toplayarak yaptıkları yenilikleri 
açıklayınız.



ÇOCUK VE ANNESÎ

Çocuklarını elbette babalan da sever, fakat anaları daha ziyade! Ama 
pek çok 2İyade sever. Zira çocuğunu kendi kanından teşkil etmiş ve onua 
teşekkülüne aylarca hizmet ederek nice zahmet ve acısını çekmiştir. Bir anne 
çocuğunu doğurduktan sonra yine kendisi bakarsa, şüphe yok ki ciğerparesi, 
hakkındaki muhabbeti arttıkça artar. Doğduktan sonra çocuğa babasının 
muhabbeti de artacağına şüphe yoktur. Hele çocuğun bakımına baba da ne 
kadar katılırsa, mulaabbeti o nisbette artar. Ama babanın çocuğuna sevgi
sinin artması çocuğun terbiye kabul edeceği çağa ulaşmasından sonradır^ 
Mini mini zeki bir yavruya bazı şeyler öğretilip de onu bellediği ve o yolda, 
sorulan sorulara cevap verdiği zaman, babanın muhabbeti öylesine coşar ki. 
onu canına sokacağı gelir. Bunlar insanoğlunun ruh hallerinin tabiî netice
leridir, herkes kendi duygularını yoklayacak olsa §u söylediklerimizi uyguı> 
bulacağına şüphe yoktur.

Bu bakımdan bizim Osmanlı kavmimiz hakikaten bahtiyardır. Bizde 
çocukları evin dışında büyütmek âdet olmamıştır. ; Doğumunun üzerindenr 
günler, haftalar, aylar geçtikçe çocuğun adım adım gelişmesini takdir ederek, 
ondan doğan gönül hoşluğu lezzetini elbette en büyük bahtiyarlıklardani 
addederiz. Avrupa’da çocukları aile yuvasından uzak yerlerde baktıranlarır&. 
bazen gerek kendileri çocuğun yanına giderek ve gerek çocuğu eve getirte
rek görüşmeleri adeta bir misafirlik demektir. Gerçi, bunlar çocuklarını sev
mez denilemez. Bunlar da, çocuklarını severler. Canpârelerini sevmemek hiç
bir kimse için kabil olamaz. Severler ama çocuklarını kendi gözleri önünde: 
büyüten, bizzat kendileri bakan ana ve babalar kadar mümkün değil seve
mezler.

—  Sadeleştirilmiştir —

SORULAR:

1. Ahmet Mithat Efendi’ye göre çocuğun terbiyesinde anne ve babanı» 
rolleri nelerdir?

2. Mithat Efendi, Türklerin çocuk terbiyesiyle Avrupalılarm çocuk ter
biyesi arasında nasıl bir fark görüyor ve bunlardan hangisini tercih ediyor? 
Tercih sebebi nedir?

3. Sevginin çocukların gelişmeleri üzerindeki rolünü anlatan bir yaza 
yazmız.

AHMET MİTHAT EFEN D İ (1844 -1912)



RECÂÎZÂDE MAHMUT EKREM (1847 - 1914)

BÜYÜKADA’DA BiR SABAH VAKTİ

Havada bir bulut lekesi bile yok. §u mâî semâda güneşin altın zerrelerî 
2-o güzel uçuşuyor! îşte çimenler sevinç içinde, işte papatyalar gülüyori

Çamursuz, tozsuz şu iç arın yollar, dinleyin, ne diyorlar: “Büyükleri 
Gelin, gezinin... Çocuklar. F  ı>şun, oynayın. Dünyada cennet ister misiniz? 
işte cennet... Bu cennete gînn, karışın. Büyükler bir tarafta, çocuklar bir ta
rafta gülün, eğlenin. Bugün size bağışlanmış olan şu cennetten istifade et
meğe bakın. Yarın ne olacağını bilir misiniz?.. Bugün uzaktan yüzünüze 
gülüp duran şu ufukların etekleri altında yarın için ne dehşetli fırtınalar, 
ne sürekli yağmurlar, ne uzandırıcı soğuklar, karlar, tipiler saklamadığın
dan emin misiniz?.. Durmayın.. Şu sakin, dinlendirici çamlıklara gidin.. 
Dağılın.. Orada ahiretle ve ruhla ilgili düşüncelerle dolu geçirebileceğiniz 
birkaç saat yok mu? İşte hayat ondan ibarettir. îşte dünyada insanlar için 
gerçek saadet odur!

—  Sadeleştirilmiştir —

SORULAR:

1. Yazıda nasıl bir duygu ve düşünce ortaya konuluyor?

2. Yazar konuyu işlerken hangi edebî sanatlara baş vuruyor?

3. Yazıda kullanılan sıfatlar nelerdir? Yazar bu sıfatlarla neleri belir
tiyor?

4. B ir kır gezintisi yaparak, gördüklerinizi ve duyduklarınızı anlatan bir 
yazı yazınız.



KONUŞMA

—  Epeyce sevgi ve güvenimi kazanmıştınız ama bu yakınlarda tavrı baş
kalaştırdınız.

—  Benim tavrımın nesi var? Başkalaştırdığımı neden anladınız?

—  Neden mİ? Önce oldukça doğru yolda gidiyor ve bilginizi arttır- 
anağa çalışıyordunuz. Şimdi ise, zannıma göre bu halde değilsiniz.

—  Efendim! Usanılıyor. Hem de insan okudukça birbirine uymaz söz
ler görüyor. Düşünceye dalıyor. Çürüğünü, sağlamını ayırmaktan ve birbi
rine uydurmaktan âciz kalıyor, sıkıntıya düşüyor. Kâr edeyim derken zarar 
«diyor. İnsana vücut da lâzım. Biraz da istirahata bakmalı. Ne oluyoruz?

— Evet! İnsanın sıhhatini koruması, birinci derecede dikkat olunacak 
bir şeydir. Çünkü her ne kazanılırsa onunla kazanılacak. Fakat bütün bü
tün yelkenleri suya indirmek de akıllıca bir iş değildir. Hele sizin gibi gü
zel kabiliyeti olanlara hiç yakıştırılamaz. Bilirsiniz ki en iyi hal ölçülü ol
maktır. Ondan ayrılmamalı. Bununla beraber ölçüyü de bir tek derece san- 
mayıp herkesin ölçüsü kendi hususî mizacına göre olacağına ve meselâ bir 
bardak su içmek bir adamın halince ölçülü olup bir başkasına onun yarısı 
ölçü sınırı sayılabileceği de hatırdan çıkarılmamalıdır. Sözlerinizden anlaşı
lıyor ki siz evvelce aşırı gitmişsiniz. Şimdi de geriliyorsunuz. Bunların ikisi 
de beğenilecek şey değil.

—  Canım! Hadi çalış! Benzerlerini geç, önde git, değerin bilinmedik
ten sonra!

—  Yok. öyle dört buçuk kelime beller bellemez "değerin bilinmiyor” 
fikrine kapılmayalım. Galiba siz Tuhfe-i V ehbi’yi okurken şu beyti ezber
lemişsiniz :

Sen hemen sa*y eyle ey nûr-t hasar 

Um ü irfan sahibin eyler aziz

(Ey gözümün nuru, sen hemen çalış, ilim ve kültür, sâhibini yüce kılar)

MUALLİM NACÎ (1850 -1893)



—  Ben bundan sonra :

‘'Dünya var imiş, ya ki yok olmuş ne umurum” yolunda gideceğim» 
Canımı sıkmayacağım. Bu âleme bir daha gelecek değiliz ya!

— Tuhaf! Şu sözün sizin ağzınızdan çıkması şaşılacak bir şeydir. Dün
yaya bir daha gelmeyeceksek ömrümüzü mânâsız şeylerle mi geçirmemiz 
lâzım geliyor? Ne garip! îşte dünyaya bir daha gelmeyeceğimiz için vakit
lerimizi boşuna harcamamaya çalışmalıyız ya! Tekrar gelecek değiliz kt 
"adam, bu sefer vaktimizi zevk ve safa ile geçirelim de bir daha gelişte çalı
şır, çabalar, olgunlaşır, öyle gideriz” diyelim. Siz bu sözünüzle adeta benim 
fikirlerimi benimsiyor ve destekliyorsunuz. Hem de bundan sizin “âleme 
gelmekten maksat zevk etmek değil mi” fikrinde bulunanları taklide yel
tenmekte olduğunuz anlaşılıyor. Çalışmadan nasıl zevk edilebilir? Doğrusu 
buna gülünür. Nereye ya?

—  Şurada birisine bakacaktım.

— Uğurlar olsun! Sakın gücenme kardeş!

—  Yok! Eyvallah!

— Sadeleştirilmiştir —
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SORULAR;

1. Muallim Naci’nin bu yazısı hangi edebiyat nevine girer? Ona bir ti
yatro (piyes) denilebilir mi? Denilemezse neden denilemez?

2. Bu konuşmada birbirine zıt iki görüş ileri sürülüyor. Bunlar nelerdir 
ve sizce hangisi doğrudur?

3. Birbirine zıt iki düşünceyi, iki şahıs arasında bir konuşma ve tar
tışma şeklinde yazımz.



HÂLÎT ZİYA UŞAKLIGÎL (1866 - 1945)

HAYALÎN VAZİFESİ

Güzel sanat eserlerinde; resimde, musikîde, şiirde, heykelde, hattâ mi- 
.marîde olsun, eserin ruhuna tamamiyle girebilmek, onun ifadesinden çıka
cak mânâyı bütün genişlik ve derinliğiyle kavramak için seyredenlerin, din
leyenlerin, okuyanların, görenlerin hayaline düşen bir vazife vardır; Onların 
yarım kalmış, yahut sükût ile geçiştirilmiş, boş bırakılmış belagatini söylet
mek, onların yarım kalmış konuşmasını yorumlayarak ve tamamlayarak ifa
delerini genişletmek için hayallerinin icat ve derinleştirme kabiliyetlerine 
baş vurmaları lâzımdır, tâ ki bu eserlerde saklı olan mânâ yeterince açıldık 
kazanabilsin.

Hayalinde böyle bir kuvvet bulamayanların o eserlerden alacakları zevk 
eksik kalmağa mahkûmdur. Hayal işleyebilirse, ancak o zaman bu eserlerin 
dili çözülür ve kendilerinde ne kadar saklanmış şeyler varsa onlar yavaş yavaş, 
sanld sislerinden sıyrılarak hayat bulur.

Bunu bir misal ile izah edelim; Bende tahta üzerine yağlıboya ile res
medilmiş bir küçük tablo vardı, ara sıra onu gördükçe, önünde durur ba
kardım: Bir bahçenin şeddinde, yarı yükseklikte bir duvara dayanmış uzak
lara bakan bir kadın; düşüncelerinin içine dalmış, dirsekleri duvara dayalı, 
yaşını oldukça aştığına delâlet eden bir tavırda, belki güıel, belki değil, bir 
kadın ki yalnız arkasından görünüyor.

Tablonun bir adı var: Güneş batarken...

Güzel sanat eserlerine eğer biz kendiliğimizden bir ad koyamıj^acaksak, 
o ihtimale engel olmak yardımını sanatkâr gösterir ve eserinin adını o verir. 
Bu ad bir ibre vazifesini görecektir, hayalin nasıl bir iz takip etmesi lâzım 
geleceğine ilk işareti o verecektir.

Güneş batarken... Bu adın rehberliği önümüze düşünce hemen farkede- 
riz îd kadının gözlerini cezbeden manzara bir gurup manzarasıdır; hattâ 
güneş batmıştır, ufukta gamlı, hüzünlü esmer bir renk bırakarak çekilmiş
tir; loş bir tablo...

Sade güneş değil, yaz da batmıştır, işte yapraldarı dökülmüş ağaçlar
dan, bahçenin perişan ve çıplak halinden anlaşılıyor ki Eylülün son saatleri



çalmıştır. O da batmak üzeredir. Bunu görünce hemen anlamakta geç kal
mayız ki kadın da, etrafında batan bu güzelliklerin arasında kendi hayatın
da batan şeyleri düşünmekte, ufkun karanlıklara boğulmağa hazır duran 
müphemliklerinde kendi ömrünü, gençliğini, birer birer sönen emellerini, 
ümitlerini tekrar görmeğe çalışarak hâtırasında onlara bir dakikalık can 
vermektedir. ■

Onun hüzünlü, bitkin halinden şu batan güneşin yeis veren esmerlik
lerine, yapraksız ağaçların iskelet çıplaklıklarına dikilerek hâtıra arayan göz
lerinin dikkatinden anlarız ki, o da bütün bu etrafını kaplayan hazin man
zara ile kendi hayatınm hüsranını düşünmektedir; ve böylece hayal, üzerin
de yürünecek bir iz bulunca, artık yüzü görünmeyen bu kadının, yalnız sır
tından, duruşundan akan gam ve matem ifadesini uzun uzun yorumlamak, 
onu elemlerini anlatıyormuşcasına işitip dinlemek imkânı bulunmuş olur. 
Eğer böyle olamazsa o küçük tablo ancak az çok iyi yapılmış bir resimden 
ibaret kalmağa mahkûmdur.

—  Sadeleştirilmiştir —
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SORULAR: ,

1. Hânt Ziya Uşaklıgil’in bu yazısmdan ne anladığınızı açıklayınız.

2. Hâlit Ziya’nın seyrettiği tabloda nasıl bir zaman, mekân, insan mü
nasebeti vardır?

3. Siz de sevdiğiniz bir tabloyu tasvir ediniz, yorumlayınız ve onun si
ze telkin ettiği duygu ve düşünceleri yazılı olarak açıklayınız.



YOKSUL ÇOCUKLAR

Sabahı severiz, çünkü gündüzün başlangıcıdır. Goncaları severiz, çünkü 
güllerin bebekleridir. Senenin yavruluk çağı olduğu için bahar hoşumuza 
gider. Yoksul doğan şu çocuğu sevemeyecek miyiz ki insanlığın baharı, 
goncası ve sabahıdır.

Bence insan, her sevgiye belki yüreğini kapayabilir, fakat pembe par
mağını emerek uyuyan bir çocuğu çarpıntısız seyredemez. Küçük mahluk, 
sevildiğini bilmez, ayakta duracak hali yoktur: söz namına saçmalar ve ha
reket nâmına sallanır ve sendeler; bununla beraber güçsüzlük ve düşkünlüğü 
üstünde güler bir yüzü vardır.

Masumluğu sevmeyen yürek insan yüreği olamaz. Hem de düşününüz 
ki, ince parmağını emerek uyuyan yavru, doymak için meme rüyası görüyor 
ve emdiği kuru parmak soğuktan kızarmıştır. Beşiğinin etrafında ecelinin 
kötü hayali dolaşıyor. Çünkü ölüm de kurt gibi körpe eti çok sever. îpek, 
şekerleme, okşanma ve öpülme onun tabiî hakkı idi. Fakat işte talihin cimri
liği ona doyacak kadar süt vermiyor, ısınacak kadar da giyecek! Oyun bir 
hakkı iken kımıldayacak kuvveti yok. Üzerinde sıçramak için diri bir ana dizi 
bulamaz ve yanaklarım ancak yakan yahut donduran rüzgâr dalgası okşar. 
Bayram onu çıplak buldu ve bulduğu gibi bıraktı. Şekere ancak uzaktan 
hasretli gözlerle bakarak: "şeker!.” demişti. Onun her derdini söylemek için 
yalnız bir cümlesi var: Ağlamak! ve her cümlesi aynı kelimelerden teşekkül 
eder: göz yaşları! Sesi öyle zayıf ki yakından dinlemezseniz işitilmez ve gö
zünün yaşları o kadar şeffaf damlalardır ki baş ucunda şefkatle eğilmedikçe 
göremezsiniz.

Bu yoksul yavru, yoksulluğundan ölürse, kaybedeceğimiz tek bir çocuk 
değil, hayır değil, bir baba yahut bir ana, kısacası bir aile yuvasıdır. Her 
çocuk bir cemiyet ümididir. Onda görünmeyen bir geleceğin ailesi yaşar. 
Onun düşmesiyle, geleceğin dallarında bir yuva yıkılır ve bütün Türk fide
liği filizlenmeden harap olur.

—  Sadeleştirilmiştir —
SORULAR:

1. Cenap Sahabettin bu yazısında çocuğun hangi özelliklerini belirtiyor.
2. Yazıya hangi duygu hâkimdir.
3. Yazar, yazısında hangi edebî sanatları kullanıyor?

CENAP ŞAHABETTtN (1870 - 1934)



TEVFÎK FİKRET VE ARICADAŞLARI

Tevfik Fikret’i evvelâ Servet-i Fünûn idarehanesinde gördüm; üç yüz 
on iki ( 1896) yazında, Mat ve Siyah’m  tefrika edilmeğe başlandığı zamanda 
idi. Tertip tashihleri için uğrayan Hâlit TAyii’ydi refakat ediyordum. Hâlit 
Ziya da kendisini pek yeni tanımış, Cenap ile henüz görüşmemişti; bunun 
için kapıdan girer girmez uzun, büyük bir genç kendisine küçük, zarif, seç
kin arkadaşını göstererek '̂Cenap Bey” dediği zaman ben kendinin k*m ola
bileceğini keşfederek Fikret ve Cenap’ı bir anda görüp tanımış oldum.

Hâlit Ziya böyle zamanlardaki heyecan ve a'çık gönüllüğüyle Cenap’ın 
elini sıkıyor, öbürü utangaç ve minnetli başeğişlerle karşılık veriyordu. Or
tadaki kanapeye oturdular, Hâlit Ziya süslü kelimeleriyle Cenap’a bir şeyler 
anlatıyor, Cenap gülümseyerek dinliyordu; bunlar görüşmeden önce tanışan 
iki yazar gibi birden ilk resmîliği kaldırarak konuşurlarken ben şuh ve şen 
Cenap ile ince ve duygulu Hâlit Ziya’nın yanında ayakta durarak tebessüm 
eden Tevfik Fikret’in tavırlarındaki, sözlerindeki ateş ve heyecana, sözü na
sıl kalbiyle, bütün ruhuyle söylediğine dikkat ediyordum.

Yeni edebiyatın en güzel zamanı îdi; bir ay evvel birbirlerini tanımadık
ları halde duygu ve düşüncelerinin birbirine uymasıyla şimdi dost olarak güç 
kazanan bu. ediplerin ümit ve kuvvet dolu, genç ve neşeli, durumlarından 
mağrur, başarılarından emin olan bu genç edebiyatı, sanki Fikret’in o yiğit 
ve ateşli savunmasında tecessüm etmişti; ve kendi kendime bu üç gence ba
karak: "İşte (edebiyat-ı cedide) nin karşısındayım” diyordum..

Cenap’ın elinde bİr kâğıt vardı; bu Fikret’in bir şiiri idi ki ilk ve son 
iki kıt’asınm güzelce olduğunu söylediği halde geri kalanını beğenmeyerek 
"doldurma” diyordu. Cenap, parlak zeki gözleriyle gülüyor, Fikret mütered
dit, gayr-ı memnun, beğenmemekte ısrar ediyordu. Cenap, Hâlit Ziya’nın 
merak ettiğini hissederek Tevfik Fikret’ten ne olduğunu sordu. O zaman 
şiirin "şikeste-reng-i sefalet, mükedder ü mağmum” diye başlayan ''Valide” ̂
unvanlı manzume olduğunu anladım.

Hâlit Ziya, daima olduğu gibi, burada da birden son derece memnun 
olarak, fevkalâde beğenerek, Fikret’e François Coppee (Fransuva Kope)nia

MEHMET RAUF (1875-1931)



Fransız nazmında yaptığı şeyleri bizim şiirimize uygulamada kendisinin pek 
başarılı olduğunu, nazmımızın bu sadeliğe, bu inceliğe, bu hareketlilik ve 
çabukluğa muhtaç bulunduğunu söylüyordu...

Vedâ edilip ayrılındığı zaman Hâlit Ziya bana "nasıl, Tevfik Bey bİr 
harika değil mi.̂ ” dedİ; gerçekte ben kendini yarım saatten ziyade görme
miştim, fakat ondaki açık kalblilik bendeki merak ve dikkat için bu kadar 
zaman kâfi idi. "O , evet” dedim. Onun bende bıraktığı tesir, ateşli, asil, 
büyük bir şair tesiri idi; ve o zamandan beri işte son derece samimiyet ve 
mahremiyetle geçen dört büyük sene zarfında hiç bir şey gelip bu tesiri de
ğiştiremedi. Kendini kim tanımış, sevmiş ise hepsinde bu fikri hasıl ettiğini 
ve bu fikrin herkeste devam ettiğini gördüm.

—  Sadeleştirilmiştir —
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SORULAR:

1. Okuduğunuz yazı Türk edebîyatınm hangi devriyle ilgilidir?

2. Söz konusu olan şahıslar kimlerdir? Yazar onları hangi özellikleriyle 
tanıtıyor?

3. Bu şahıslar nerede buluşuyorlar?

4. Belirtildiğine göre, Tevfik Fikret B atı’dan hangi yazan örnek tut
muştur? Bu yazarın özellikleri hangi kelimelerle anlatılıyor?

5. İçinde bulunduğunuz bir toplulukta konuşan şahısları tanıtan bir 
kompozisyon yazımz.



HÜSEYİN CAHÎT YALÇIN (1847 -1957)'

CENAP ŞAHABETTİN

Cenap, Acem vezninin gösteriş ve ahengi içinde pürüzsüz bir pırlanta 
gibi parlayan üslûbuyla gözler kamaştırırken bize uzun yüzyıllardan beri Do- 
ğu’da tekrar edile edile basmakalıp hale gelmiş mazmunlar arzetmezdi. 
En eski Arap ve Acem kelimelerini, Türkçede en işlenmemiş ve yeni konu
ları bir Batı düşüncesi içinde ifade için kullanıyordu. Diline sahip ve hâkim
di. Sözlüğün bütün kelimeleri, gramerin bütün incelikleri ona yumuşak, 
uysal bir esir gibi hizmete koşarlardı. Bu eski, bu bildiğimiz kelimeleri 
Cen'kp öyle bir surette yanyana getiriyor, öyle tamlamalar yapıyordu Icı bun
lardan bizi hayretli zevkler içinde bırakan bir ince yenilik çıkıyordu... Ce- 
nap’ın şiirlerini en mutaassıp bir. divan edebiyatçısı da ahengin cazibesine 
kapılarak zevk ile okuyabilirdi; diğer taraftan, edebiyatta basmakalıp-,-, cansız 
sözler ve tabirler değil de kalbden ve histen gelme izlenimler ve güzellikler 
arayan yeni nesil de Cenap'ı üstat olarak tanıyabilirdi. Onun edebî tahtı 
işte böyle sağlam, bir temel üzerinde kurulmuştu. -

— Sadeleştirilmiştir —

SORULAR;

1. Hüseyin Cahit Yalçm, Cenap gahabettin’in edebiyattaki başarısını 
hangi esasa dayandırıyor?

2. Cenap üslûbunun hangi yönüyle eskilerin, hangi yönüyle yenilerin 
hoşuna gidiyordu?
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YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 - 1958)

CEVDET PAŞA

Cevdet Paşa’nın Tarih'lni iyi okuyanlar, ondokuzuncu yüzyıldaki siya
sî edebiyatımızı da iyi biliyorlarsa, o asırda, en ziyade Avrupa ilmine uygun 
ve fikirlerini vesikalardan devşirmiş tarihçinin medreseden yetişmiş oldu
ğunu hayretle karşılayarak» kabul etmek zaruretinde kalırlar. Lâkin bu görüşr 
te bulunanların hayretleri burada kalmakla bitmez. Bu tarihçinin eserinde,, 
ilk ciltten son cilde kadar, gütmüş olduğu siyasî felsefeyi takip ederken, 
okuyucu, en dengeli bir devlet adamının karşısında bulunduğunu duyar. 
Devletin 1774’ten beri, harbini ve sulhunü, intizamını ve ihtilâlini, idaresi
ni ve siyasetini daima resmî ve gayr-ı resmî vesikalardan edinilmiş bir dü
şünüşle, geçici duygulara kapılmaksızın tasvir eden bu tarihçi bizde ciddi
yetin nâdir bir örneğidir. Açılmış harplerin dış tarafına bakmaz, iç yüzleri
ni kurcalar; anlaşmalarımızı müzakere edenlerin dirayetini ölçer ve kararla
rını durum ve zaman şartlarıyla tartar ve hükmünü öyle verir; işten uzak
laştırılan veyahut katledilmiş insanların uğramış oldukları hükümleri bir 
daha gözden geçirir. Hiç coşkun değildir, lâkin körükörüne bağlanmaktan 
da uzaktır. Milleti ve milletin fertlerini devlete feda etmez ve müdafaa et
meğe koyulur, devleti sokak ihtilâlinin karşısında üstün tutar. Kısacası bu 
tarihçiyi Fransızların Thiers (Tiyer)’i ayarında mükemmel bir devlet adamı 
saymak içİn eserini iyi okumak kâfidir.

— Sadeleştirilmiştir —

SORULAR:

1. Yahya Kemal Bayatlı bu yazısında Cevdet Paşa’yı hangi bakımlardan 
değerlendiriyor?

2. Yazar “Avrupa ilmine uygun” sözüyle neyi kasdediyor?

3. “Devleti sokak ihtilâlinin karşısında üstün tu ta r” cümlesinden ne an
lıyorsunuz?



PEYAMt SAFA (1899 -1861)

MODERN ADAM ÜZERİNE

Modern adara var ki, tarihin dışında yaşamak ister. Benim yaşımı geç
miş bir edebiyatçı ve baş yazar tanırım, ismi lâzım değİl, siz de tanırsınız. 
Erenköy’de bir yeni köşk yaptırnuştı, her şey yeni idi, binası, bahçesi, mo- 
Ibilyası. Bu eski meslekdaş da henüz gençti. Yeni evinin salkım söğüt
ler altında karanlık akislerle aynalaşan havuzunun karşısında bize itiraf etti:

— Ben, dedi, modern olmayan hiç bir şeyi sevmiyorum. Müzelerden 
nefret ediyorum. Eski edebiyattan hoşlanmıyorum. Radyoda alaturka başla
yınca düğmeyi çeviriyorum.

Bu arkadaş tarihsiz yaşamağı modern olmak sanıyordu. Hakikatte, bir 
takvim yaprağı gibi, sadece günün adamıydı. Yirmi dört saat sonra o günün 
de geçmiş olacağını düşünmüyordu. Günlülc bir gazetenin bir sayısı kadar 
geçici bir aktüelliği, devamlı bir yenilik sanıyordu.

Zamanın üç unsurundan birini inlcâr etmekle, hepsini toptan reddet
mek arasında fark yoktur. Zamanın bu nihilizmi, insanı kendi kendinden 
Tcaçmaya ve kendi kendini topyekûn inkâra götüren bir manevî intiharın şe- 
İvil değiştirmesidir. Biz, dünümüzün içinde yoksak, bugünümüzde de, yarını- 
jnızda da yokuz.

Sözde modernlerden bazıları, en çok inkâr ettikleri gerçeklerin tuzağı
na düşerler. Bir de şeklen modern adam tanırım ki, daima zariftir, Ameri- 
k:an sigarası içer, hiç bir yeni filmi kaçırmaz, Beyoğlu’na gelen bütün yeni 
•tiyatro truplarına, virîüozlara, balelere gider. Ömrünün büyük bir kısmı ya
bancı memleketlerde geçmiştir. Hiç bir boş inancı olmadığını söyler. Fakat, 
gazeteyi açınca, ilk gözden geçirdiği sütun, yıldız falıdır. Bir mecliste kahve 
falına bakan birine rastlarsa, hemen fincanını ona uzatır, avucu el falına 
'bakana doğru açıktır. Bir medyum bulunan eve koşar ve ispirtİzma masasının 
İDaşmda, iğreti bir septik gülümseme ile oturur. Hastalıklarını iyİ ettirmek 
İçin, şifacı hocalara başvurduğu da az değildir. Fakat, gene de eskinin düş- 
.manıdır ve bunu daima tekrarlar.

Sahici modern adam, üç zaman içinde de yaşamasmı bilendir. Modern
liği, bugüne münhasır olmadığı için, devamlıdır. Geçmişi, bugünü ve yarını



aynı' liyakatla temsil eder. Modern olduğu kadar muhafazakâr ve muhafa
zakâr olduğu kadar da inkılâpçıdır. Gençliğe vereceğimiz inkılâp fikrinde, 
zamanın üç unsurundan hangisini ihlâl edersek, onun bizden acı bir şekilde 
intikam alması ihtimali vardır. Tarihi inkâr edersek, irtica tehlilcesi, gele
ceği inkâr edersek, ihtilâl tehlikesi, günün icaplarmı inkâr edersek, yerine 
göre her iki tehlilce de karşımıza çıkar.
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SORULAR;

1. Peyami Safa’nm tasvir ettiği her iki "modern adam” m özellikleri 
nelerdir? Yazar onları hangi bakımdan tenkit ediyor?

2. Buna karşılık nasıl bir görüş ileri sürüyor?

• 3. “Sahici modern adam” m zaman karşısında alacağı tavır nasıl olma
lıdır?

4. Bugünkü hayatta tarihten gelen ne gibi unsurlar vardır? Bunlardan 
bugün için de değer taşıyanlar var mıdır?

5. Metinde geçen ‘‘medyum’', “ispirtizma”, “septik”, “şifaa ’', “inkılâp" 
r*  “irtica’ kelimelerinin mânâlarım açıklayınız.



AEDIET HAMDÎ TANPINAR (1901 -1962)

ANKARA
/

İnönü’nde genç kumandan İsmet Paşa, 1922 yılmm 26 Ağustos gecesi 
Dumlupınar’da Başkumandan Mustafa Kemal eğer — uyudularsa— nasıl 
bir rüya gördüler? Milletlerine hazırladıkları istikbal kendilerine açıldı niı? 
Bu geceler düşüncemi başka büyük geceye, 1071 senesi Ağustos’unun 26 ncı 
gecesine götürüyor. Malazgirt’te bileğinin kuvvetiyle, dehasının zoruyla 
bize bu aziz vatanın kapılarını açan Alparslan’ı, muharebe emrini vermeden 
evvel hangi kuvvetler ziyaret etti ve ona neler gösterdi? Üç kıtada genişle
yecek yeni bir Roma’yı kurmak üzere olduğunu, talihini avuçları içinde ta
şıdığı milleti, yeni bir tarih ve coğrafyanın emrine verdiğini, yeni bir terki
bin doğmasına, bir çınar gibi yetişip kök salmasına sebep olduğunu acaba 
hissetmiş miydi? Hiç tanımadığı dehalı çocuklar, müstakbel zaferlerin ku
mandanları, henüz söylenmemiş şiirlerin şairleri, henüz yükselmemiş şahe
ser yapıların mimarları, henüz duyulmamış nağmelerin bestekârları, etrafında 
henüz açmamış bir fecrin gülleri gibi dolaşmıyorlar mıydı? Gözlerinde Sul
tan  Han’ından, İnce Minare’den bir hayal yok muydu? Eğer yokduysa, bü
tün bunlardan habersiz, bu müjdeleri içinde konuşur bulmadan o büyük işi 
nasıl yaptı? Nasıl on senede Malazgirt’ten Akdeniz kıyılarına bu toprağın 
tanımadığı ve tatmadığı bir ideali taşıdı? Fatih’in İstanbul fethinden ev- 
"velki uykusuzluldarı, Bâkî’nin ve Nedim’in, Neşatî ve Nailî’nin, Sinan’la 
Hayrettin’in, Kasım’m, Itrî ile Dede’nin, Seyit Nuh’la Tab’î Mustafa Efen- 

' di’nin ve daha yüzlerce onlara benzej enlerin dehalarına yüklü bir kaderi 
kendisine taşımasından gelen bir sabırsızlıktan başka ne olabilir? Ve eğer
o mübarek ağrı olmasaydı bütün bu eserler nasıl doğarlar, hangi mucizeyle 
•eski hayat ağacı yeni meyvalarla donanırdı?

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Anadolu yollarında dolaştıran, binbİr 
güçlülde güreştiren yapıcı ve yaratıcı ağrı, Malazgirt’in ve büyük fethin 
başladığı işi asırlar boyunca devam ettirecek ve nasıl Sinan ile Nedim’î  
Yunus ile Itrî’yi muzaffer rüyalara borçlu isek, gelecek çağların şerefini ya
pacak olan isim ve eserleri de İnönü’nde, Sakarya ve Dumlupınar’da harita 
başında geçen uykusuz gecelere ve bu gecelerin ağır yükünü kemik ve kanı 
jpahasına taşıyan isimsiz şehit ve gazilere borçlu kalacağız.



Ankara kalesi bu akşam saatinde bana bir milletin, tarihinin ne kadar 
uzun olursa olsun, birkaç ana vak’anın etrafında dönüp dolaştığı, birkaç bü
yük ve mübarek rüyaya, yaratıcı hamlenin ta kendisi olan bir imanın de
vamına bağlı olduğunu bir kere daha öğretti.

— Beş Şehir’den —
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SORULAR:

1. Okuduğunuz pargada yazar hangi kelime ve kavram  üzerinde duru
yor?

2. Yazarın Mustafa Kemal Atatürk, İsm et Paşa ile Alparslan arasında 
münasebet kurmasının sebebi nedir? Onların hareketleri arasında nasıl bir 
bağlantı vardır?

3. Okuduğunuz parçada adlan geçen şahıslar kimlerdir? Ne zaman ya
şamışlardır ve neler yapmışlardır? Onlarla T ürk tarih  ve kültürü arasında 
ne gibi münasebetler vardır?

4. Yazar, Fatih’in uykusuzluğunu hangi sebebe bağlıyor?

5. Yazıda geçen benzetmeleri bulunuz ve ifade ettikleri duygu ve dü
şünceleri açıklayımz,

6. Tanpmar’ın Beş §ehir adlı kitabından hoşunuza giden bir veya bir
kaç paragraf seçerek onu tahlil eden ve yorumlayan bir yazı yazınız.



MEHMET KAPLAN (1915) 

EL

Kendi hesabıma ben, kaba saba da olsa keser, testere, burgu, çivi, çekiç 
^ ib i âletleri kullanabilir ve bundan büyük bir zevk duyarım. Fakat yapü- 
ğım şey, son derece basittir. Umumiyetle masa başına oturan, kitap okuyan 
•ve sadece kalem kullanan bütün insanlar gibi ben de "pratik” değilimdir. 
Bundan dolayı elinden bir iş gelen, becerikli ve maharetli kimselere karşı de
rin hayranlık ve takdir hissi duyarım. Dünyamızı binbir işe yarar, konforlu, 
güzel eşya ile zenginleştiren usta ve işçilere karşı içimde sonsuz bir sevgi 
•ve minnet duygusu vardır. Onlar olmasaydı şimdi mağaralarda çıplak, vah
şi, korkudan tir tir titreyecek, diğer hayvanlardan farksız olacaktılc.

Elimi uzatınca mekanik olarak kibrit kutusunu alır, bir kibrit çakarak 
•sigaramı yakarım. Mağaralarda yaşamış olan ecdadımız için bu mucizeye 
benzer bir iştir. Elektrik düğmesini çevirince odam ışığa boğulur. Odama dün
yanın en güzel musikîsinin dolması için pikabımın başına gitmem kâfidir. 
Karşıdaki asfalt caddeden otobüsler ve otomobiller geçiyor. Ne kadar rahat 
•ve güzel!

Bu masa, bu pencere, bu kapı, bu halı, bu soba, hayat çevremi, dünyamı 
teşkil eden bu eşyalar âlemi hep meçhul insanların elinden çıkmış ve bura
ya gelmiştir. Bunların hiç biri bir anda ve kolay olmamıştır. Bugün içinde 
rahatça oturduğum bu dekor, mağara devrinden beri binlerce insanın dü- 
'şünme ve denemelerinin bir mahsulüdür. Fakat biz alıştığımız ve üzerinde 
zihin yormadığımız için onu basit ve tabiî telâkki ederiz. Sadece birini yap
maya kalksam tekrar bir mağara adamı gibi acemi ve âciz bir hale düşerim.

Bütün bınların arkasında insanoğlunun maharetli eli vardır. Biz kitap
la  meşgul olmlar, çok defa düşünceyi, kafayı yüceltiriz. Ve bundan bir gu- 
jrur payı çılarırız. Şüphesiz mücerret düşünenlerin de bu medeniyetin vü- 
'Cuda gelmeshde büjâik hissesi vardır. Newton veya Einsîein elleri ile değil, 
Ikafaları ile (alışan insanlardı. Fakat insanoğlu, her biri 117 mafsallı, binbir



hareketi yapmaya elverişli iki ele sahip olmasaydı, onlarla dış dünyaya ait 
varlıkları yakalamasaydı, bu medeniyeti vücuda getiremezdi. Ayaklarınızla 
bir şey yakalamaya çalışınca, elin üstünlüğünü anlarsınız.
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CORULAR:

1. Yazar, evinde kendi rahatım sağlayan eşyada meçhul elleri görüyor 
mu? Siz de çevrenize bakarak, işinize yarayan eşyada kimlerin el emeği ol
duğunu düşünün ve bir kompozisyon yazınız.

2. Vücudumuzun uzuvlarım her an farkeder miyiz? Onlan ne zaman 
farkederiz?



A

6b : su
âb-j h a y a t ; İçenlere e-bedî hayat bahşettiğ ine inanılan efsanevî su. K aranlık

la r ülkesinde bulunan bu suyu Hızır ile İskender birlikte aram ağa  çıkarlar, 
fakat yolda birbirlerini kaybederler. Suya sadece Hızır u laşarak  içer ve ebe
dî -hayata kavuşur.

âfâlc : ufuklar

â g û ş : kucak *

âgûş-ı ter : taze kucak 

agyâr : yabancılar, başkaları

a h î : kardeş; A nadolu 'da Selçuklulcrr devrinde kurulan, din esasına dayalı es
naf teşkilâtına mensup kimse

âh ıb et: n ihayet, son 
â k î l ; yiyici 
â ln l : akıllı

aklî ; akıl ile bilinen veya bu lunan şeyler, rasyonal

ak se tm ek : çarpıp geri dönme, yansım ak

aktiî : 1. canlı, hareketli, çalışkan, etkin, 2. etken, etkili

a k tü e l: şimdiki, güncel

ckvâm -ı beşez : insan kavimleri

a la  : elâ
âm âde : hazır, hazırlanm ış

a 'm âk : derinlikler
a m e l: iş, niyet

âm il: 1. sebep, 2. işleyen

an b er : 1. a d a  balığının bağ ırsak la rında  toplanan, yumuşak, yapışkan ve misk 
g ibi kokan, kül renginde b ir m adde, 2. güzel koku, 3. güzellerin saçı.

as ; u tanm a

aycîaşıp ; fasılalı olarak, a ra  a ra

â râ m : 1. durma, eğlenme, dinlenme, 2. yerleşme, istiraha'l etme, karar kılma 

arız ; yanak
d rif: bilen, bilgili, irfan sahibi

S Ö Z L Ü K



arş ; göğün dokuzuncu katı 

«ı'sâr : asırlar, yüzyıllar

c s l : asıl, kök, dip kütük, temel, esas, kaide, hakikat, soy, nesep , başlangıç

-âsinân ; gök, sfema

Ğsuman : gök, sema

âşikâr s belli, aoik, m eydanda

«ışİYan ; kuş yuvası, mesken, ev.

«§k dolusu : Anadolu halk hikâyelerinde âşık lara  rü y a la rın d a  içirilen içki. Âşık 
bu  içkiyi içtikten sonra âşık olur, şiir söylemeğe ve saz çalm ağa başlar.

âşinâ : bildik tanıdık, bilen tanıyan (doğrusu âşnâ'd ır)

aşüiie olmak : tutulmak

â te ş 'i  sûzan : yakıcı ateş

â te ş -z â ı: a teş dolu yer, çok yakıcı yer

a tlas : üstü  ipek, altı pam uk kumaş

Au lion d 'or : İstanbul'da İstiklâl caddesinde, bugün de bu lunan  bir dükkân

âvâz : ses, n ida

âvâz-ı b ü len t: yüksek ses

âvâze : 1. yüksek ses, 2. şöhret, ün

ayan : belli, açık, m eydanda

ayan beyan ; besbelli, apaçık, açık seçik

ayine ; ay n a

azâde ; hür, serbest

âzim : n iyetli
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B

B âbıâ li: Osmanlı im paratorluğu zam anında, İstanbul'da, sadaret, dahiliye ve 
hariciye nezaretleriyle şûrâ-yı devlet dairelerinin bulunduğu b in a '

bâd o  bâd : her çi bâd  â  bâd  şeklinde kullanılır. İster istemez m ânâsına gelir.

bâd : yel, rüzgâr

bâd-ı hazan ; sonbahar rüzgârı

bâd-ı sa b â : doğudan esen hafif, hoş rüzgâr

bâde : şarap , içki

bâde-i gü l-fom : gül renkli şarap



bağa : kaplum bağa kabuğu ,
bo-huşu ; gönül alçaklığı ile 
bahadır : cesur, yiğit 
b a h ı : deniz
bahr-ı zehhâr : d algalı deniz 
baht : talih, kader, kısmet 
baîd : uzak, ırak
bâkî : 1. Tanrı, 2. daimî, 3. a lt taraf, 4. a rtan , fazla, geri kalan, bundan başka

b a lb a l : Eski Tiirklerin m ezarları etrafına öldürdükleri düşm an sa’sdsmca diki
len taştan  heykeller, 

banlamak ; ezan okumak 
b â r : yük 
bârid : soğuk 
basar : göz
baz kağan : tâb i kağan

B edr : Hz. M uhammed'in dinsizlerle çarpıştığı Mekke ile Medine arasında b ir 
yer olup, bu  savaşa  Bedir gazası denir.

Bel Helen (Belle H elene),: Tanzim at'tan sonra m eşhur olmuş bir operet

ber: 1. göğüs, sine, 2. kucak, 3. meyve, yemiş

beliyye : belâ

b era t : rütbe, n işan  ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman 

beri-i sefid : beyaz kar 
berg : yaprak
berg-i d ıraht: ağaç  yaprağ ı 

berg-i semen : yasem in yaprağ ı 

berg ü b d r : yaprak ve meyve 

berk-i tehdid : tehdit şimşeği 

ber-vech-i âti : aşağ ıdak i şekilde

b este: 1. şarkının m akam  ve âhengî, 2. kapalı, bağ lı 

b e şa şe t : güler yüzlülük, güler yüz
beyan : 1. anlatm a, açık söyleme, bildirme, 2. ed. belagat ilminin hakikat, mecaz, 

hikâye, teşbih, istiare gibi bahislerini öğreten kısmı 
bezm : içkili, eğlenceli meclis, dem ek 
bezm-i aşk : aşk  meclisi 
b i-o d e t : sayısız 
b î-fâ id e : faydasız

b ig â n e : kayıtsız, ilgisiz, yabancı, dünya ile ilgİsini^kesmiş olan (tas.) 

bi-g iin ah : günahsız, suçsuz, zavallı
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bî-hûş : kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş, aklı b a ş ın d a  olm ayan, baygın 
bi-iştibah : şüphesiz ^
bîkes : kimsesiz
bî-maksad ü bî>günah : maksatsız ve günahsız ^
bî-niyaz : b ir  şeye m uhtaç olm ayan (Tanrı) 
billah : A llah için
b u k ağı: 1. eskiden ağ ır cezalıların ayak la rına  takılıp u cu n a  p ran g a  bağlanan 

demir
Burak ; Hz. M uhammet'in M iraç'ta bindiği binek
bu rç ! 1. kale, h isar çıkıntısı, 2. hareketsiz y ıld ızlar küm esi
buyruk : b ir  unvan, vezir, nâzır, yüksek memur; buyruk
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c â h ! itibar, makam, mevki
cdm : sırça  cam, bardak, kadeh, şişe ve toprak cinsinden şa rap  kadehi
cây -g â h : 1. yer, 2. mevki, rütbe
cebîn ; 1. korkak, yüreksiz, alçak, 2. alın
cebir (cebr) ; 1. zor, 2. zorlama
C em azîyelâhir: A rabî oyların  altıncısı
cem i: çoğul
cenâh ; 1. kanat, kuş kanadı, 2. kol,
cenap : şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır, hazret 
cevr : 1. haksızlık, eza, cefa,, eziyet, zulüm, şilem, 2. ta rika t adam ının ruhen iler

lem esine m âni olan şey (tasavvufta) 
cihangir : cihanı, dünyayı zapteden ,
c ilvegâh : cilve yeri, çıkıp görülecek yer , -  
cin net: delilik, çılgınlık 
cû^iş : coşma, kaynam a
cûy-bâr’: 1. çay, dere, akarsu, ırmak, 2. ırmak kenarı 
cüm le ; 1. bütün, hep, 2. sistem

çobük-süvar : iyi a t süren, a ta  iyi binen 
çâk etmek : yırtm ak, parçalam ak 
Çalap : Tanrı
çsm en : 1. yeşil ve k ısa o tlarla örtülü yer, çimen, 2. ağaç  ve çiçeği olan çayır, 

yeşillik, 3. pastırm aya konan bir ot 
çeri ; asker
çeşm-i â!îu : ceylân göz 
çlzginmek : dönmek, dolaşmaJ^
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dag-ı d i l : gönül

dakayık : ince ve cmloşılmosı güç ve dikkate m uhtaç olan şeyler 

dâm ân : etek 

d âm en : etek

dâne : 1. tane, tohum, 2. çekirdek 

darbe-i hasâr : zarar darbesi

D avu t: Israiloğullarının b ir hükümdarı ve peygam beridir. Sesi güzeldi ve şaird i

d eh r : dünya

dek ; 1. hile, 2. oyun.

dekbaz : h ilekâr, oyuncu

d e li l : 1. yol gösteren, kılavuz, 2. şahit, belge, tanık

dem-be dem : vakit vakit, daim a

denî : alçak, rezil, soysuz

depmek : hücum etmek, saldırm ak

der-i lûtf-ı y â r : sevgilinin lütuf kapısı

deıd-nâk : dertli, tasalı, kaygılı

derûn ; 1. iç, içeri, dahil, 2. gönül, kalb, yürek

derya : deniz

dest-beste : eli bağlı, el kavuşturmuş, el bağlam ış 

destur : izin, m üsaade

devr-i lâl ; şarap  kadehi, sevgilinin dudağı

devrân : 1. dünya, felek, 2. zaman, devir, 3. talih, kader

didâr : yüz, çehre

d i l : gönül

dil'firib ; gönül a ldatan , cazibeli, alımlı 

dil-i bî-karaz : kararsız gönül

dîl-î pâre pâre : p a rça  parça, param parça olmuş gönül

d irayet: zekâ, bilgi, kavrayış

d iv a r : duvar

d iy a r : memleket, ülke

d û ; : omuz |

d finyev!; dünyaya mensup, dünyaya ait, dünya ile ilgili



dürrac : keklik
düıraclaıunak : k&klik gibi davronmalî 
düş : rüya
düzgün : eskiden kadınların  cildi gergin tutması için yüzlerine sürdükleri beyaz 

ve renkli sıvı
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ebed : sonu olm ayan gelecek zaman
eb e d iy e t: ebedîlik, sonsuzluk, daimîlîk, sonu olm ayan zam an

ebr ; bulut ,
ecdâd  : dedeler, büyük babalar, a ta la r

ecel-i kaza : tehlikeye uğram ak suretiyle, tesadüfi olarak gelen ecel 

eczam : cansız olan cisimler

edîb ; 1. edepli, terbiyeli, zarif, nazik, 2. edebiyatla uğraşan, yazar 

e d v a r : devirler, zam anlar, asırlar

elgtm  : ıztırap ile haykırm a, bağırıp  çağırma, inleme, bağrışm a

E fıa s iy ab ; Büyük İskender'den evvel yaşam ış ve Keyhusrev tarafından  öldürül
müş olan M dveraünnehir kralı Turanlı bir yiğit, Alp Er-Tonga.

ehî-i salib ; H açlılar 
e lh â s ı: nağm eler, ezgiler

e n b iy a : Peygam berler, m üstakil şeriat sahibi olm ayan peygam berler, yalvaç
lar

e n b u ı : ocağı ve ateşi karıştırm aya yarayan  âlet, m aşa
Engizisyon : eskiden katoliklerde din inançlarına karşı gelenleri a raştırıp  cezalan

dırmak üzere kurulan kilise mahkemeleri 
enin : inleme, inilti 
enis-î dil : g ö n ü l. dostu

enkaz-ı beşer : insan vücudunun dağınık p a rça lan

erbâb  : 1. sahipler, malikler, 2. ehil, becerikli, lâyık, m uktedir

ervah : canlar, hayatın  cevherleri, ruhlar

esbâb ; sebepler, vasıta lar

Eski Dünya ; A vrupa

eş'û r : gürler

eşcâı-i b ağ  : bahçenin ağ aç lan  
e§k : gözyaşı
E v k af: 1. Vakıflar, 2. Vakıf m allarını yöneten kuruluş 

ev iâd  u î y a l : çoluk çocuk



eyyâm ; günler, gündüzler 

eyyâm -ı h a y a t ; ömrün günleri

e z e l : başlangıcı olm ayan geçmiş zaman, öncesizlik 

ezh âr : çiçekler

e z k â r : 1. an latm alar, hatırlam alar, bildirmeler, söylemeler, 2. zikirler
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fa h r î: şeref, onur için, parasız, maaşsız, aylıksız, ücretsiz görülen (iş) 

fâka : yoksulluk

iânus : içinde mum yakılan büyük fener, camlı m ahfaza, abaju r

fan tezi: 1. değişik heves, değişik düşünüş, 2. süslü ve çeşidi değişik olan, 3. 
serbest biçimli beste veya a la tu rkada serbest biçimde şarkı

fasl-ı bahar : b ah a r mevsimi

ie c r : sab ah a  karşı güneş doğm adan önce ufkun gün doğusu tarafında  görünen 
aydınlık

feno : yok olma, yokluk, geçip gitme; (tasavvufta) m addî varlıktan sıyrılıp Hakka 
kavuşm a

fe r ; parlaklık , aydınlık

ferah : gönül açıklığı, sevinç, sevinme

feraset: anlayışlılık , çabuk seziş

fe sa t : bozukluk

fevk alâd e : âdetin  üstünde, duyulm adık, görülmedik, olağanüstü

feyz : 1. suyun taşıp  akması, 2. bolluk, çokluk, verimlilik, çoğalma, 3. ilim, ir
fan

fikret: fikir, düşünce 

firkat: ayrılış, ayrılık

fütûhat: 1. fetihler, zaferler, 2. fethedilen, zaptedilen memleketler

g a f i l : gaflette bulunan, ihm al eden, ilerisini iyi düşünmeyen, dikkatsiz, ih tiyat
sız

gohî, gehi ; bazen, a ra s ıra

g a ib ; görünm eyen, hazır olm ayan, yok olan, kayıp

garaz : hedef, gaye, m aksat, meyil, istek

gark olmak : suya batm a, batm a, boğulm a, boğm a



g e d a ; dilenci, yoksul

gırîv : bağrışm a, bağ ırm a ,

girddb-ı belâ ; b e lâ  girdabı, felâket anaforu |

girîban : elbise yakası

girizan : kaçıcı, kaçan

g îr y e ; ağlam a, ağlayış, gözyaşı

guiyabanî: gülyabani, hortlak, şeytan

güne : türlü, gidiş, tarz, yol, sıfat

gunûde : uyumuş, uyuklam ış

gûş : kulak

giift ü gû : dedikodu

güft ü k a l: dedikodu

gül-berg : gül yaprağ ı

gülbün : gül kökü, gül biten yer

güruh : cem aat, bölük, takım

gürz ; silâh olarak kullanılan uzun saplı, büyük demir topuz 

gü zer : geçme, geçiş

H

hob : uyku, rüya

habâb : su üzerinde olan hava  kabarcıkları 

haber-i m eserret: sevinç haberi

hadeng : kayın ağacı, kayın ağacından  yapılmış ok 

Hâdi-i e z e l : ezelî yol gösterici. Tanrı ,

hadîka : ağaçlı, suyu çok bahçe, bostan 

hadis : Hz. Peygam berin kutsal sözü

h û il : iki şey a ra s ın d a  veya b ir şey önünde perde olan, m âni olan, a ray ı kapa
yan engel

hâile  ; trajedi, facia

h û îî : toprak

hakayJc: doğru olan asıllar, şüphesiz bulunan şeyler, hakikatler, gerçekler 

h âk !: h ikâye eden, an la tan  

hâkim : âmir, hüküm dar, yargıç 

Hakîm>i m utlak : Tanrı
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hakimiyef'i milliye : millî hakimiyet, egemenlik 

hâk-sâr ; toz toprak içinde kalmış, hali perişan 

h â l : ben

h â le : bazen ay  veya güneşin etrafında görülen parlak  daire

h â le t : hal, suret, keyfiyet

halım : tab ia tı yavaş olan, yumuşak huylu

h am îyyel; millî onur ve haysiyet

hamûş : susmuş, sessiz

ham ûşâne: sessizce

h â n e : ev

hâr ; diken

harekât: hareketler

harem : 1. eskiden evlerde kadınların oturdukları, herkesin girmesine m üsaade 
edilm eyen yer, 2, aile, eş

hariciye nâzın : dışişleri bakanı

harîm : 1. biri için kutsal olan şeyler, 2. harem dairesi, 3. harem, evin içi gibi 
b aşkasına  kapalı olan yer, 4. iç

hasb ıh a l; görüşüp dertleşme, halleşm e

h â s ı l : p eyda  olan, çıkan, üreyen, türeyen, biten
h a ssa : özellik
haste-i gam : gam  hastası, aşk  hastası

h a şr : 1. toplam a, cem etme, 2. ölülerin dirilip m ahşerde toplanması, kıyamet 

h a ia r : tehlike
hâtır : 1. zihin, fikir, 2. keyif, hal, 3. gönül 
hâtır-nîşan : h a tırd a  kalan, ak ılda  kalan 

hayran : 1. şaşmış, şaşakalm ış, 2. çok tutkun 

hayran olmak : şaşm ak

Hayrülenâm : varlık ların  hayırlısı, Hazreti Muhammet 

h a za n : sonbahar

h a z în : hüzünlü, m ahzun olarak, kederli, gamlı, hüzün verici 

hekim : doktor
hem-ke!ş : pabucu  b ir olma, aynı ayakkabıyı giyme

Herkül: Yunan mitolojisinde kahram anlığı ve gücüyle ünlü olan Zeüs'un oğlu 

here ü m erc : a ltüst, karm akarışık, darm adağınık

Hertz d a lg o la n : elektrik titreşim lerinden doğan elektro-manyetik dalgalar , 

Edebiyat Lise I I  1977 — Birinci Basılış — F, 19
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h e v a : heves, istek, arzu, sevgi, hoşlanm a .

heva-yı aşk : aşk arzusu '

heveskâr : hevesli, istekli

h ezar : 1. bülbül, 2. bin

hezaran : 1. bülbüller, 2. bin ler

hıSz: 1. saklam a, 2. ezberleme

H ız ıı: İçenlere ölmezlik veren âb-ı hayatı içmiş bulunan ve kul sıkıldığı zaman, 
im dadına yetişm ekle m eşhur olan peygam ber

hscrî taıih : Peygam ber'in M ekke'den M edine'ye hicretini başlangıç olarak a lan  
tarih

h ik em i: hikmet ve felsefe ile ilgili söz ve düşünce

lıilâ l'i râyei»i İslâm : İslâm bayrağ ın ın  hilâli

himmei : gayret, emek, çalışm a, çabalam a

hlscı;; kuşatm a, etrafını alm a, kale, etrafı istihkâmlı kale

hodbinlik : kendini beğenmişlik, bencillik

Homifos : eski Yunan destan  şairi

h u lû l: gelip çatma, girme

hum âz: içkiden sonra gelen baş ağrısı, sersemlik 

h û n : kan

hûr : cennet kızı, huriler 

huırdcıhaş : kırık dökük, param parça  

huruf: harfler

huruş : coşma, çağıltı, gürültü, şam ata, telâş

h û ş : akıl, fikir, şuur

hutûr : ha tıra  gelme, ak la  gelme

hüma : devlet kuşu, saadet, kutluluk

hümâm ; himmetli, azimli, b ir işe sımsıkı sarılıp o işi başarm a

I

lîkîKi : (alkım =  gökkuşağı)

ısicimak : dövme!: '

ıssî ; sahip

iin y c i : güzel kokular, güzel kokulu esanslar, yağlar 

lyd-geh : (îd-geh) bayram  yeri
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1

ü>zaz etmek : m eydana çıtorm ak, göstermek 

icIâl : büyüklük, kudret ve kuvvet 

icmâl etmek : özetlemek, kısaltmak

icra etmek : 1. akıtm a, 2. yapm a, yerine getirme, bir işi yürütm e 

id râk : 1. anlay ış, akıl erdirme, 2. yetişme, erişme, 3. olgunlaşm a 

ifşa : gizli \>ir şeyi yaym a, o rtaya dökme, açığa vurma 

ihlâl : halel getirme, bozma, sakatlam a

ih s a n : 1. iyilik etme, 2. bağış; bağışlam a, 3. verilen, bağ ışlanan  şey, 4. lutuf

ihtim am : özenle iş görme, dikkatle, gayretle çalışm a

ihtiyar etme : 1. seçme, seçilme, 2. katlanm a

ih iizar : 1. sakınm a, çekinme, korunma, 2. korkma

ihtizar : can çekişme

ihtizaz: 1. titreme, deprenm e, 2. sıçrayıp oynama, 3. sallanm a

ik b a l: 1. birine doğru dönme, 2. baht, talih, 3. işlerin yolunda gitmesi, bahtlı, 
saadetli, mutlu olma, 4. arzu, istek

ik ıâ r : 1. saklam ayıp söyleme, 2, dil ile söyleme, bildirme, 3. kabul, tasdik

iktida : tâb i olma, uym a '

m 'am  : nimet verme, iyilik yapm a

in fisâ l: ayrılm a, yerinden ayrılm a, yerini bırakıp gitme, azledilme, memurluk
tan çıkarılm a

i n i : küçük kardeş

inkılâp: 1. değişme, bir halden başka bir hale dönme 

inkisar : kırılma, gücenme

m tik a l; 1. bir yerden başka bir yere geçme, göçme, 2. birinden diğerine geç
me, 3. ölme, 4. bab ad an  kalan  miras, 5. bir bahisten  başka  bir bahse 
geçme

intizâr : bekleme, bekletilme, gözleme, gözlenilme 

ircd : 1. gelir getirme, 2 .‘söyleme

İrem bağı : Ad kavmi zam anında Şeddad tarafından cennete benzetilerek yap ı
lan b ir bahçe olup Şam 'da veya Yemen'de bulunmuş olduğu söylenir

irgürmek : getirmek

irtica : geri dönme, eskiyi isteme

isâl kılmak : ulaştırm ak

zsneyn: 1. iki, 1. Pazartesi
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isUâb : 1. içine almcr, içine sığma, 2. tutma, kaplam a .

iştiyak : şevklenme, göreceği gelme, özleme

it'âb*! fîkr : fikir yormak

i!b a ; tâb i kılma, arkasına a rd ın a  katm a

i 'z â z : 1, aziz kılma, saygı gösterme, 2. ikram etme, ağırlam a 

iz h a r ; gösterme, m eydana çıkarma, 2. ya landan  gösteriş
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ja le ; kırağı, çiy

K

kadem : 1. ayak, 2. adım, 3. yarım  arşın  uzunluğunda ölçü, 4. uğur

Kadir : tükenmez kudret sahib i olan Allah

kahr-ı h id d et: hiddetin kahn , kızgınlığın yıkıcı galebesi

kâkül 3 alnın  üzerine sarkıtılan kı'Sa kesilmiş, saç, kahkül, perçem

kâle-i kâm : emel kumaşı

kam u : hep, bütün

kand'i leb : dudağın  şekeri, dudaktaki ta t

Kandehar ; H indistan 'da b ir şehrin ad ı

kâr: 1. iş, güç, 2. kazanç, tem ettü

k a tı; ağ ır, acı, sert, şiddetli

kaydetmemek : aldırm am ak, üzülmemek

K ayser : eski Roma ve Bizans im paratorlarının lâkabı

k a z a : olacağı, ezelden C enab-ı Hak tarafından  takdir olunan şeylerin vukuG. 
gelm esi

koza>zede: kazaya  uğram ış

kebuter s güvercin

k e l : el

k en geç: müzakere
keram et: 1. kerem, bağış, 2. ağırlam a, ikram, 3. velilerin lüzumu an ın d a  gös

terdikleri fevkalâde hal, 4. erm işçesine yap ılan  iş, hareket veya  söylenen 
söz

kesb : çalışıp kazanm a

k e s if ; 1. sık, tok, 2. kaim , kaba, yoğun, 3, şeffaf olm ayan, 4. koyu 

ketmetmek : b ir sözü, b ir haberi, b ir sırrı saklam a, gizli tutm a



lib a s : elbise 

liscm-ı hafî : gizli dil

liyak at: 1. lâyık olma, değerlilik, yararlılık, 2. iktidar, hüner, fazilet 

Lyon ; İstanbu l'da  İstiklâl caddesinde bugün de mevcut olan dükkân

M

mabude-i şi'r : şiir tanrıçası

m ağfiret; A llah 'ın  kullarının günahlarını bağışlam ası, yargılam ası

mağmum: 1. gamlı, kederli, tasalı, 2. bulutlu, kapalı, sıkıntılı

m ağrur; 1. gururlu, 2. bir şeye güvenen, 3. güvenilmeyecek şeye güvenip a l
danan, 4. kendini beğenmiş, büyüklük taslayan

mâh : ay

mâh-ı hicran : ayrılık  ayı

mahbes ; 1. hapishane, 2. karanlık, sıkıntılı yer 

mahkeme-i Kird-gâr : A llah'ın mahkemesi 

mahlûk : halk olunmuş, yaratılm ış, yaratık 

m ahlika : ay  yüzlü, güzel 

mahmûm : yüklenmiş 

mahremiyet: mahremlik, gizlilik

m â il: 1. b ir y an a  eğilmiş, eğik, 2. hevesli, istekli, 3. andırır, benzer

makber ; mezar, mezarlık

m â li; 1. çok fazla, 2. dolu

mâlik : sahip, b ir şeye sahip, bir şeyi olan

malûm : bilinen) belli

manevi ; 1. m adde dışı olan, m ânâya ait, 2. ruha ve içe ait olan 

maraz ; sahne

m e n iz : arzolunmuş, arzolunan, verilmiş, sunulmuş, bir şeyin karşısında bulu
nan, tesiri a ltında  bulunan, söylenilmiş

maşuka : sevgili

maveraî : öteye mensup, öteki âlem le ilgili 

ma'yûb : ay ıp  say ılan

mazlum : zulüm görmüş, halim  selim, sâkin, sessiz 

m edet: yardım, im dat
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kevkeb ; yıldız

kevkeb-î hicran : ayrılık yıldızı 

k ıb a l : görünüş

kıssa : fıkra, hikâye, rivayet, vak 'a, m acera

k ıyam ; 1. kalkma, ayak la  durma, 2. nam azın iftitah tekbiriyle rükû arasındaki 
ayak ta  durm a kısmı, 3. b ir i§e kalkışma, başlam a

kimcsne : kimse

k isv e t ; 1. elbise, 2. hususî kıyafet, 3. kisbet, yağlı güreş y apan  pehlivanların  
giydikleri d a r paçalı meşin pantolon

kLşver: ülke ^

kûh : dağ  '

kûhsâr : dağlık, dağ  tepesi

k o la n ; hayvanın  semerini veya eğerini bağlam ak için göğsünden aşırılarak  sı
kılan yassı kemer

kulûb : kalbler, gönüller

kûşe : (gûşe), köşe, bucak

kuvve-i azm : azim kuvveti

kûV 'i y â s ; sevgilinin oturduğu yer, sevgilinin köyü, m ahallesi

küleylan  : gözü sürmeli ,cins A rap atı

külh an i: 1. serseri, çapkın, 2. b ir m utasavvıfın adı

Kürsî : Arş-ı âzam in altında bir düzlükte olan, levh-i mahfuz'un bulunduğu yer
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laîz : söz

lalîd  : çukur, mezar, kabir, kenarları kârgir, üstü kapak taşlarıyle örtülü mezar 

îâne  : yuva

lây-hâz : torlu içen, şarap  tortusunu içecek kadar ayyaş

lebrîz : taşıcı, ağzına kadar dolmuş

lehçe : dil, dil kolu, bölge dili

le ızan  : titrek, titreyen

lerze : titreme, titreyiş

leşker>i gam  : gam askeri

le v s n d â n e ; leventçesine, süratle, hızla

le v h : üzerine resim yapılabilen, yazı yazılabilen  düz, yassı nesne 

leyle-i c§k : aşk  gecesi



medyum : ruhlardan haber aldığını iddia eden kişi 
meh : (mah) ay
m ehabet: ululuk, korkunçluk, büyük görünen 

mekîn : vakarlı, temkinli, iktidar sahibi 
m elekût; ruhların  ve meleklerin âlem i

mel'un : lanetlenm iş, kovulmuş, herkesin lanet ve nefret ettiği kimse 
mensup ; b ir şeyle ilgisi bu lunan

menkıbe (menkabe) : çoğu tanınmış veya tarihe geçmiş kimselerin durum una ait 
fıkralar, hikâyeler 

-merhaben bik : "sana  m erhabalar olsun”
Tnerbuc: bağlı, bitişik
meriebe : derece, basam ak, rütbe, pâye
.Mescid-i A k sa : Kudüs'te cami. Emevîler zam anında, Harem-i Şerif diye ad lan 

dırılan. yere yaptırıldı 
•mest: sarhoş
meş'ale-i kârbân ; kervan m eşalesi 

OTeş'ale-i iâ n e t: lânet m eşalesi 
ımeşcer, meşcere : orman, ağaçlık, koru

meşk etmek : alışm ak, öğrenmek için yapılan  çalışma, alıştırm a (yazı ve müzik 
için ku llan ılır) '

:meta : 1. satılacak mal, eşya, 2. sermaye, elde bulunan varlık 
m evc : da lga
■mevkî-î müstahkem : istihkâm larla sağlam laştırılm ış yer 
mevt ü hatar ölüm ve tehlike
m eyletm ek : 1. eğilme, 2. sevme, tutulm a, 3. gönül akışı 

:meyl-î ibtisam : gülümseme meyli 
-mezâk : dam ak
mezamir : Zebûr ad lı din kitabının bahisleri 
m eziyet: üstünlük vasfı 
rmihman : misafir, konuk
m ihnet: zahmet, eziyet, gam, keder, belâ, musibet 
:mihr: güneş
minnet ; 1. b ir iyiliğe, bir iyilik y ap an a  karşı kendini borçlu görme 2. görülen 

iyiliğe karşı teşekkürde bulunm a, 3. yapılan  iyiliği b aşa  kakm a 
.-miyar ; ölçü, b ir şeyin halislik  derecesini anlam aya y arayan  ölet 
.-mozoyık: türlü renklerde küçük küp taşların  yanyana  getirilm esiyle oluşan re 

sim ve bezeme işi 
.muazzam ; 1. kocaman, koca, 2. ulu, koskoca
canazzez: 1. izzetlendirilmiş, 2. izzet ve şeref sahibi, 3. ikram ve izaz olunan, 

ağ ırlanan , hürm etle, saygı ile kabul olunan, 4. kıymetli, değerli
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ın u ğ fe l: aldatılm ış

muhafazakâr: b ir şeyi olduğu gibi, değiştirm eden tutmak isteyen, eskiye bağlı 

muharebe : savaşm a, harp  etme, savaşta  yap ılan  çarpışm alardan her biri 

muhoyyer sünbüle : Türk müziğinin mürekkep m akam larından 

muhitazır ; can çekişen

m ukadder: 1. takdir olunmuş, kadri bilinmiş, kıymeti biçilmiş, 2. yazılı

mıakalied : taklit edilen, örnek tutulan

m ııhasrer : kararlaşm ış, şüphesiz, sağlam, anlatılm ış

m ııniazır : gözleyen, bekleyen

Kiûr : karınca

m uscîlaî ; birinin üstüne düşmüş, sataşmış, ilişmiş, sataşan , rahat b ırakm ayan

mKsîb : isabet eden, rastgelen, yanılm ayan

musîb Ibulmck ; uygun bulm ak

musz7: ısrar eden, direnen, ayak  direyen

m utlak ; 1. bırakılmış, salıverilmiş, 2. kayıtsız, şartsız, 3. yalnız, tek, salt 

m u tta s ıl; 1. u laşan, kavuşan, bitişen, 2. aralıksız, hiç durm adan 

m uvaffak iyet: 1. A llah'ın yardım ıyla başarı gösterme, 2. ele geçirme, başarm a 

muztasr: çaresiz hale düşme

m uziarîp : ıztırabı, sıkıntısı olan, rahatsız, çırpınıp duran 

müdam : devam  eden, süren, sürekli, a rası kesilmeyen

müdavâ-n : 1. devam eden, bir işe aralıksız çalışan, 2. bir şeyin uzayıp sürdüğü 
zaman, 3. m uayyen vakit

m ü essese : bina, kuruluş, kurum

m ü h m el: ihm al edilmiş, bakılmamış

m ü k ed d e t: kederli

m ükevkeb : yıldızlı

müîk : 1. bina, arazi gibi taşınm az ve gelir getiren mal, 2. ülke, 3. birinin malı 
olan toprak veya yap ı

müm ted : uzayan, uzanan, süren, sürekli

m ünasip : uygun, yerinde

m üzıîail: gücenen, gücenmiş, yüreğine işlemiş

münhasır: 1. inhisar eden, sınırlanmış, her yanı çevrili, 2. yalnız bir kimseye 
veya b ir şeye m ahsus olan

m ünavebe : m untazam  fasıla larla
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mürda : ölü, ölmüş
mürcbbi; terbiye eden, yetiştiren
m ürgan : kuşlar
m üıit: 1. irade eden, emreden, buyuran, 2. bir şeyhe bağh olan kimse

m ürüvvet: 1. insaniyet, merilik, yiğitlik, 2. cömertlik, iyilikseverlik

m üstak il: başlı başına, kendi kendine, bağımsız

müsterih :. istirahat eden, rahat bulan, gönlü rahat, kayıtsız

m üşavir ; kendisine danışılan

müşg : müşk, misk

müştak : iştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan  

müşkülpesent : güç beğenen, her şeyi beğenmeyen 

müşterek : 1. iştirak eden, ortak olan, 2. birlik, elbirliğiyle yapılan 

m üteenn i: acele etmeyen, ağır davranan, temkinli

müteessir : 1. teessüre, kapılan, hüzünlü, kederli, üzüntülü, 2. birinin acısıyla acı
lanan 

m üteredd it: kararsız

m üievekkil; tevekkül eder», işini A llah'a veya oluruna bırakan, kadere boyun, 
eğen

W

nâdir : seyrek, az, ender bulunur

nagam : âhenkler, ezgiler, güzel sesler

nagcm-scz : güzel sesler çıkardn

ncgohân : ansızın, birdenbire

ncîynîekâr : (nağmeger : öten, türkü söyleyen)

lîâil olüs-jîiı : kavuşmak ,

naîtkcr. : yağlı boya ile duvar nakışlan  yapan usta, süsleme sanatkârı

nckIî: 1. taşıma ile ilgili, 2. akla değil nakle dayanan yani söylenen

naîîç ; 1. resim, 2. duvarlara, tavan lara  yapılan yağlı veya suluboya resim, süs
leme sanatı, 3. ipekle, sırma ile işleme

n ile  ; feryat
nâli^ : inleyiş, inleme, inilti

nâm: 1. isim, ad, 2. ün, lâkap, 3. adres

namdâr : namlı, ünlü

nâmert; 1. mert olmayan, alçak, 2. korkak 
n âr : ateş
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.tıasîp: 1. pay, hisse, 2. birinia elde edebildiği şey, 3. Allah'ın kısmet ettiği 
şe y

;aıa'§ : ceset

j i a z a ; : 1. bakma, göz atma, 2. düşünme, 3. göz değme, 4. iltifat, 5. yan bakış 

aıazaı scılmedc:. bakmak

Mazaiî : 1. nazara, bakışa ait, nazarla, bakışla ilgili, 2. yalnız görüş halinde 
bulunan, tatbik edilmemiş, teorik ,

^ledam et: pişmanlık { -

nefaset; 1. nefislik, nefis olma hali, 2. kıymetlilik

nerdlbon : merdiven '

nesim  : hafif rüzgâr

nesim-i subh : sabah rüzgârı

neşai : sevinç, neşe, şenlik

n e ş id e : manzume, şiir

neşredilm ek : yayılm ak

U evâ : Klâsik Türk musikîsinde bir makam 

N evâ-kâr : Itrî'nin bu ad ı taşıyan bestesi 

n e v b a îıa r ; ilkbahar
a ıevbe l; 1. sıra, sıra  ile görülen iş, 2. resmî yerlerde muayyen vakitlerde ça

lınan davul vs. 3. hastalık ateşi

3ievres ; yeni yetişen, yeni biten

ziida : çağırma, bağırm a, seslenme

n igâh  ; bakış, bakm a

j ı ig â r : resim, sevgili

Aİgeh-i h a y re t; hayret bakış2

n ihâ i : taze, düzgün fidan, sürgün

jnihâl-i işve : naz fidanı

-nihilizm: 1. Çarlık zam anında Rusya'da çok yayılmış olan bir çeşit anarşizm, 
2. bütün gerçek ve değerleri reddeden bir doktrin

n ine  : anne

nL^âne ; iz, alâmet, belirti

niyaz : yalvarm a, yakarm a, muhtaçlık

nizam : 1. dizi, sıra, 2. düzen, usul, tertip, yol, 3. zamanın icaplarına göre ko
nu lan  esaslar

Ttuhuset: uğursuzluk

anûî ! aydınlık, parlaklık, parıltı
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nüksetmek : müzmin Iıccstalığm t-eirorlamctsı, yeni baştan şiddetlenmesi

n ü m ay an : görünen, m eydanda

nüvîd : müjde, muştu
n ü z u l: 1. aşağ ı inme, 2. konaklama

od : ateş
okka : 1283 gr. gelen ve eskiden yurdum uzda kullanılan bir ağırlık ölçüsü 

ornk (uruk) : boy, aşiret

Ö

oymak : aşiret

ö ğ re ti: doktrin
ö z g e : başka, gayri, m aada

pâk: 1. iemiz, pak, 2. halîs, saf, 3. kutsal, mübarek 
p â r e : 1. parça, 2. sayı, bölük, 3. p a ra  

p a y  : ayak
poy-ı dâr : darağacının dibd /
.pây>gâh : papuçluk ı 

p â y â n : 1. son, nihayet, 2. uç, kenar 

p â y m a l: a y a k  altında kalmış, çiğnenmiş 

p e d e r : bab a
p e lâ s -p â re : eski püskü, yırtık pırtık 
pençe-zen ; pençe* vuran 
p e r : kanat
perişan  ; dağınık, gamlı, kederli

perva : 1. korku, 2. çekingenlik, 3. ilgi, bağ  > ■ - , _

p e rv az : 1. uçma, uçuş, 2. saçak, 3. hücre, 4. ayna, 5. dolap, 6. aynalı ine»  ̂
uzun tah ta  _

p e s t : 1. alçak, aşağı, 2. hafif sesle söylenen ^ 

peydcs: 1. meydanda, açıkta, 2. hazır, mevcut 

peyda e tm ek ; çıkarmak, ortaya çıkarmak, edinmek 

pcym ane-i m u h ab b et: aşk kadehi 

pîç ü îâb  : ıztırop, sıkıntı, endişe, telâş, şaşkınlık 
p û ıh a n : gizli



p îr : ihtiyar, yaşlı 
p irâhcn  : gömlek 
pûya-t : koşan
pür: 1. dolu, 2. çok fazla, 3. sahip, malik 
pör*âhcnk : ahenkli

E

Tc'd u bejk : gök gürlemesi ve şimşek

lâh -ber : rehber, yol gösterici, kılavuz

zalıs ; dans

zakkas : dans eden

xâm ; itaat eden, boyun eğen

arâyec : bayrak
leîakcfl : arkadaşlık

Teiik : arkadaş
leh -I cj’̂ k ; aşk yolu

:reh-î seng-sâr : taşlık yol

.revaç : sürüm, geçerlilik, kıymet, değer

nevan : 1. yürüyen, giden, su gibi akıp giden, 2. ruh, can

s e z i l : alçak, bcryağı, soysuz, hayasız, utanmaz

T İda : ö rtü

•Tİşe ; saçak, püskül

liy az  : bahçeler, ağaçlık, çimenlik yer

rizân : dökülen,akan

lu h  : yanak

TÜkû : 1. öne doğru eğilmiş, 2. nam azda dizlere tutunarak vücudun belden yu
karısı yere müvazi gelecek şekilde eğilme hareketi

üüsiem  : İran'ın ünlü pehlivan ve savaşçısı,

rüzgâr : 1. zaman, devir, 2. dünya, 3. yel

a v ü  - e d e b i y a t  l i s e  j i

: 1. hareketsiz, kımıldamayan, yerinde duran, 2. ispat edilmiş, anlaşıl
mış

£ad.â : 1. ses, 2. yankı
£a&fâzam : Osmanlı im paratorluğunda en yüksek rütbeli vezir ‘
s a f  : tem iz, ha lis

s a f f e t : sallık, halislik, temizlik



s â i i : temiz, pâh, saf, arı -

sa f iy e t: saflık, bönlük

s â g a ı ; kadeh, içki bardağı

schn-ı çemen : bahçenin ortası, meydanı

Sahıe (Sahretullah) : Beyt-i mukaddes'te Benî İsrail peygamberlerinin ibadet et
tikleri meşhur kaya ki Hz. Peygamber Miraç gecesinde sem âya buradan 
yükselmişti

sa h t : 1. katı, sert, çetin, pek, 2. kuvvetli, güçlü, sağlam, 3. güçlü, zor 

sâîk : sevk eden, götüren, sebep 

sâika : yıldirım 

sâk : sop

sa lâh iyet; yetki, bir işe karışm aya veya vazife icabı bir iş yapmaya, bir h a 
rekette bulunm aya hakkı olma

sa m t: susma

sarsar : kasırga

saiîn de Lyon : Lyon şehrinde yapılan parlak kumaj

sa v le t : şiddetli hücum, saldırm a

s a v i ; ses, sadâ

sa'y : çalışma, gayret, emek

s a y d : av, avlama, avlanm a

s â y e : 1. gölge, 2. koruma, sahip çıkma, 3. yardım 

sayha : bağırma, nara atm a 

s&z : çalgı

seb â f; yerinde durma, kımıldamama, sözünden, kararından vaz geçmeme

sefcyS-ı pây-3 erbdb-ı m olcm si: m etanet sahiplerinin ayak diremesi

secde : nam azda alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parruaklcnnı yere dayam ak
tan ibaret vaziyet

selid ; beyaz

s e l î l : 1. sefalet çeken, yoksul, 2. alçak 

sehap : bulut

seh er : tan yeri ağırm adan biraz önceki vakit 

sehhar ; sihirli, büyüleyici

selâmet; 1. salimlik, eminlik, korku ve endişeden uzak olma, 2. selâmete çık
ma, kurtulma, 3. iyi netice . . .
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selâm lık : eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların 
aUndığı bölüm,

s e m â ; gökyüzü '

sem â-yı magrip : batı semâsı

semâ>yı ş itâ : kış semâsı

seng : taş

seng-i kabîr : mezar taşı 

seng-î mezar : mezar taşı 

j septik : şüpheci

I s e r : baş
I

t* ser-i kûy : sevgilinin bulunduğu yer 

i serkeş: dikbaşh, baş kaldıran, inatçı, itaatsi* ^

" ser-nâm e : mektup başlığı 

se rfe se r; baştanbaşa, büsbütün 

s e rv e r : baş, başkan, reis, ulu 

s e v k ; önüne katıp sürme, ileri sürme, yollama 

se y l 'i be lâ  : belâ seli 

sey lâb  : sel, sel suyu 

s ıy l (sît) : ün, iyi şöhret 

sîne  : göğüs, yürek 

, s îp ih r : 1. sema, gökyüzü, 2. talih 

sirişk : gözyaşı 

s ita re  ; yıldız \

s o h b e t: görüşüp konuşma, arkadaşlık

som nombül; uyur-gezer, uykusunda kalkıp gezen ve bundan haberi olmayan , 
ruh hastası

sû  : taraf, cihet, yan

su b h : sabah, sabah  vakti

su h a n : söz

snn-ı bedî : güzel eser

sun-i b eşer: insan işi, insanın yaptığı §ey
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s û re t: yüz, çehre

sûz : yonma, tutuşma, aleş, sıcaklık . - '

sülüs : Arap harfleriyle yazılan bir cins yazı

süngek : kemik, soy

Süreyya : Ülker yıldızı

sÜTÛd : şarkı, türkü

süire : perde, örtü

Ş

şad  : b îr unvan, Türk devletinin batı kısmının başkanı

ş â h ş â r : dallık, ağaçlık, koruluk ' " \

şakî : 1. bahtsız, fena hareketli, haylaz, habis, 2. haydut, yol kesen

şâir-i âzam : en büyük şair, b ir zam anlar Abdülhak Hdmît için kullanılırdı j

şâlsİTİ: öğrenci

şâm : akşam

şoT: şehir

şavk : ışık

şeb : gece

şeh -p e r: kuş kanadının en uzun tüyü

şehrayin  : donanma, şenlik

şeklen : şekilce, .şekil bakım ından

şem*i cân : can mumu

şerer : kıvılcımlar

şerer-bar ; kıvılcımlar yağdıran

şevahîk : yüksekler, tepeler, dağ tepeleri, dağ doruklan 

şevk ; şiddetli arzu, keyif, neşe, sevinç

ş e y d â : aşktan aklını kaybetmiş, divane, düşkün, şaşkın

şiar ; 1. alâm et, işaret, iz, 2. ayırıcı işaret

ş ikeste : 1. kırık, kırılmış, 2. yenilmiş,

şîr-i jiyân : kükremiş arslan

şitâ : kış

şule : alev



teşhîs : ayırma, seçme, farkefme, tanım a ^

teşvik : 1. şevke ve gayrete getirme, şevklendirme, işleklendirme, 2. kışkırtma

tevakkuf: durma, eğlenme, bekleme

tevbe-i mey : 'şa rap  tövbesi

tevekkül; işi A llah'a bırakıp kadere razı olma

tevessü : genişleme

tevfîk : 1. uydurma, uydurulma, uygunlaştırma, 2. Allah'ın yardımına kavuşma

Tevhîd : 1. bir kılma, bir etme, birleştirme, 2. “lâ ilahe ill-Allah" sözünü tekrar
lam a, 3. Allah'ın birliğine inanma

tevzîn ; tartma, denkleştirme

tezelzül : sarsılma, sallanma, ırgalam a

tezkire : herhangi bir konuda yazılan yazı, izin kâğıdı

trup : (oyun gösterenler için) takım, kol

tûde ; yığın, küme

turre : 1. alın  saçı, 2. kıvırcık saç lülesi, 3. kumaşın etrafına çekilen kılaptan
dan süs

tutî'i mucîze-gûy ; mucize söyleyen papağan 

tuyûr ; kuşlar 

türâb : toprak

ü

a lem a : âlimler, ilim sahipleri, evvelce müderris, kadı gibi ilmiye mensuplarmcr 
denirdi

ulvî ; yüksek, yüce ■

u n u n an : açık deniz, okyanus 

umum : bütün, herkes, hepsi 

Urum ; Anadolu 

urunm ak : giyinmek

Ü

ü lfe t: 1. aligma, kaynaşm a, 2. görüşme, konuşma, 3. ahbaplık, dostluk.



Ülgün B ay ; Eski Türk tanrılarından

^m anist (hümanist) : Hümanizm görüş ve îelsef&sini tutan.

tümanizm (hümanizm) : 1. eski Yunan ve Lâtin kültürünü en yüksek kültür ör
neği olarak alan ve ortaçağın ıskolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda do
ğan felsefe, bilim ve sanat görüşü; 2. insanlık sevgisini, insan ululuğunu en 
yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti 

in lem ek  : seslenmek, çağırmak 

v sü  : soy 

üşbu  : işte bu
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-vâcip: 1. terki caiz olmayan, yapılm ası gerekli, 2. yapılması şer'an lüzumlu 
olan, farz derecesine yakın bulunan 

-vakar : ağırbaşlılık, temkinlilik 
v âk ıa  : gerçek, gerçi, her ne kadar 
vâlide : anne 
v â lih  : şaşakalmış 
v a k u r : ağırbaşlı, temkinli 

'varok-ı c a n : can yaprağı

v â s ı l ; 1. erişen, ulaşan, kavuşan, 2. tas. Hakk'a eren 

vaz : tavır

vecd-dver : büyük heyecan veren 

v e k il ; bakan

virane ; yıkılmış veya pek harap olmuş yer, yapı

viıtüoz ; herhangi bir müzik âletini ustalıkla çalabilen sanatçı

vuh uş ; yabanî hayvanlar

v u s la t : 1. bir şeye ulaşma, yetişme, 2. (sevgiliye) kavuşma

Y

•yabgu: b ir unvan, Türk devletinin doğu kısmının başkanı 

yağız : esmer 

Yâlıû : elveda 

Y ardag ; yardımcı

Yekpare ; tek parça, bir parçadan ibaret, bütün

Teni Dünya : Amerika

y e ’s ; ümitsizlik, elem, keder

yesir j esir
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sâd e : 1. evlât, oğul, 2. insaniyetli, doğru adam 

x « lıiı:  görünen, açık, meydanda

zAfl: 1. sona eren, devamlı olmayan, 2. geçen, g-^çmiş olan 

Z o l; îronlı meşhur pehlivan Rüstem'in babası 

x â x : ağlayan, inleyen

senciiâne; zarii olana yakışacak şekilde, zariflikle, incelikle 

z â t ı : kendisiyle ilgili, kendine ait 

z e b n n : zayıf, güçsüz, âciz 

z e h h â ı: dolu, taşkın, coşkun

z e k â t: îslâmın beş şartından biri olan, mal ve paranın paklığını ve helâlliğim  
sağlam ak üzere, kırkta birinin her yıl sadaka olarak dağıtılması

Sl^üs : o«ki Yunan tanrılarından biri

zavk-i v a s i : kavuşma, beraber olma zevki

zoTTok: kayık

zevzek : tatsız geveze

z i l : gölae, mecaz, koruma, sahip çıkma

z ı lâ l : gölgeler

zîr-i s e r : başın altı

ziya's ışık, aydınlık

z iy a d e : fazla

x S l; alçalma, horluk, hakîrlik

su li : 1. yüzün iki yanından sarkan saç lülesi, 2. sevffilinin saçi.
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ABDAL — Tasavvufta manevî güçleriyle tabiata ve insana 
hükm eden, sayıları kırk veya yedi olan ve kendilerini gizleyen büyük 
velilere denilir. İnananlara göre bunlar az yer, az içer, az uyur, az 
söyler ve yardım a lâyık olanlara yardım  ederlerdi.

ADA PTE — (UYARLAMA) Genellikle yabancı dilde yazıl- 
:mış b ir piyesi, seyircilere daha çok sevdirmek için, şahısların adlarım , 
-vak’anın geçtiği yerleri vesair unsurlarını değiştirmek suretiyle 
■vücuda getirilen eserlere denilir.

A Ğ IT  — Halk edebiyatında bir ölünün arkasından söylenen ve 
onun  meziyetlerini öven şiirlere denilir. Ağıtçı denilen kadınlar 
tarafından törenle söylenir. Dört, beş veya altı mısralık kıt’alardan 
oluşur.

A Ğ IT  YAKM AK — Ağıt yapm ak ve söylemek.

AKİS — Bir cümlenin veya bir mısraın kelime veya kelime grup
la rın ın  yerlerini değiştirmek suretiyle yapılan bir sanattır.

H er düzün bir yokuşu, her yokuşun bir düzü var (Pertev Paşa)

Her an bir yeni su vardt
Her yeni suda bir an (Özdem ir Asaf)

A K T Ö R  — Tiyatro ve sinemada hareketleri, jestleri, mimikleri, 
sözleri, kılık ve kıyafetleriyle belli şahısları canlandıran oyunculara 
■aktör denilir.

A LLEG O R İ — Dinî, ahlâkî, felsefî veya İçtimaî bir fikri dik
kati çekici ve inandırıcı kılmak için baş vurulan timsallere allegori 
denilir. Bu sanatta şahıslar, yer ve eşya o fikirle ilgili bir şeyi temsiî 
•ederler. T ürk edebiyatında Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig^ Yunus 
Em re RisaletiVn-nushiye, Şeyh Galip Hüsn ü Abdülhak H âm it 
Xiberte adlı eserlerini bu tarzda yazmışlardır.

İnsanların  ihtiras ve karakterlerini temsil eden hayvan m asallan 
ale bitki ve eşyanın timsal olarak kullanıldığı eserler de allegoriktir.



A LLÎTERA SY O N  — Şiirde veya nesirde, ahenk temini veya 
b ir fikri kuvvetlendirmek 'için konsonantları (ünsüz) tekrar etmek 
suretiyle yapılan söz sanatına denilir.

{S)eherde {s)ej>re koyuldum {%)emâyı [s)ahrayı (Tevfik Fikret) 
Üzüm {q)öpleri, armut saplan, {Çekirdek (ç)ok (ç)zğ 
Önceden düşünemedik {ç)ok (ç)iğ {ç)ağ (Behçet Necatigil)

A N A H TA R K E L İM E L E R  — Bir edebî eserin bütününün da
yandığı -fikri ifade eden kelimelere anahtar kelimeler denilir. Onların.

! bulunm ası edebi eseri aydınlatır. A n a h ta r . kelime bir sembol de- 
! olabilir. H âlit Ziya Uşaklıgil’in Maî ve Siyah, Reşat Nuri Günteldn’in.

Çalıkuşu, Ahmet H am di Tcinpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adh 
I rom anları bu kelimelerin sembolik m ânâlarına dayanır.

; ASSONANS — Aynı veya benzer vokallerin (ünlü) tekrarına.
' denilir.

T{p)k b{u)l{7i)ndırm{<i)sın {dî)l{n)de-i z[^)lmet b{\x) «(a)^(a)r
* (Tevfik Fikret)

Binl{t)rc{ç) {t)m{ç)l, h{€)v{€)s b{&)rab{6)r (Tevfik Fikret)
*

0rh{3.)n z{j3i)m{z)nınd{z)n k{2L)lm{2Î) bir duv{?L)r
(Ahmet H am di T anpınar)

AYAK — Halk şiirinde kafiyeye ayak denilir. Divan şairlerinin 
kafiye teşkil eden kelimenin ses, hattâ  harflerine fazla önem vermele
rine karşılık, Halk şairleri yarım kafiyelerle yetinirler.

B ir züman eğlenip kaldım burada
Dilerim MevWdan erem murada
Bana derler neyin kaldı sılada
Hiç demezler ciğerimi dağlar var (Aşık Kerem)

BAHARİYE — Nesib (teşbib) kısmında baharın tasvir edildiği 
kasidelere denilir.

BEYT — Ev mânâsına gelir. Aynı vezinde iki m ısradan oluşur. 
D ivan şiiri beyitlere dayanır. Kafiyesi olm ayan beyte “m üfret” deni- 

' lir. Kasidelerde şairin adını taşıyan beyit “ taç beyit’  ̂ adını alır.

! CİNAS —  Ses bakım ından benzeyen, mânâsı farklı olan keli
melerle yapılan sanata denilir. Ö rnek: '

Deme kış yaz, oku.yaz (Anonim)
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DEKA DA N — Bir edebiyatın çöküş devrinde yetişen ve eser
lerinde çöküşü ifade eden şairlere denilir. Fransız edebiyatında 
Baudelaire (Bodler) ve onun izinden giden şairlere bu ad verilir. Ah
m et M ithat Efendi, alışılmadık isim ve sıfat tam lam aları kullanarak 
<iili bozdukları iddiasıyla Servet-i Fünuncuları dekadanlıkla suçlamıştı.

D ESTA N  — (Dâstân) Türkçede destan kelimesi çeşitli m ânâ
lara gelir, (a) bugün yaygın olan m ânâya göre, m anzum  veya men- 
:sur kahram anlık hikâyelerine destan denilir; Oğuz Kağan Destanı 
(b) H alk edebiyatında çok defa onbirli (altı-beş) hece ile yazılan dört
lüklerden oluşan, savaşlara, meşhur adam lara, büyük hadiselere, 
gülünç vak’alara dair manzumelere de destan denilir. Ispartah  Sey- 
ran î’nin Vak'‘a-i Hayriyye Destanı, (c) Divan şairleri m anzum  hikâyelere 
ve bu hikâyelerin küçük epizotlarına bazan dâsitan derler. Şeyh 
■Galip Hüsn ü Aşk mesnevisinde hikâyeye “Âgâz-ı Dâsitân-ı Benî 
M uhabbet” manzumesiyle başlar. Nesir olarak yazılan kahram anlık 
v e  aşk hikâyeleri genel olarak hikâye diye anılır: Dede Korkut hi-- 
kâyeleri gibi. Halk edebiyatında m anzum  destanlar şair tarafından 
söylendiği gibi macerayı yaşayan şahsın ağzından da söylenir,

D İD A K T İK  — Bir hikmet, bilgi veya öğüt veren şiirlere denilir.

Lisanda sayılır öz 
Herkesin bildiği söz 
Mânâsı anlaşılan
Lugata atmadan göz (Ziya Gökalp)

D İV A N  — İslâmî devir T ürk edebiyatı şairlerinin şiirlerini belli 
İDİr düzene göre sıraladıkları şiir kitabı. D ivanlarda başta T anrı için 
söylenen tevhitler ve m ünacaatlar, Peygamber için söylenen naatlar, 
-^in ulularım , padişahları ve büyük devlet adam larım  öven kasideler 
gelir. Bunları m uhtelif hadiseler için düşürülen tarihler, musam m at 
şeklinde yazılmış m anzum eler takip edfer. D ivanların en büyük ve 
-önemli kısmını kafiye ve rediflerinin son harflerine göre dizilen ga
zeller teşkil eder. Şair kafiyesi alfabenin her harfi ile biten en az bir 
gazel söylemeğe mecburdur. Böyle divanlara “ m ürettep” divan derler. 
Bunların sonuna kıt’alar ve tek beyitten ibaret müfretler eklenir.

DRA M  — Tiyatro sahnesinde oynanmak için yr zilmiş olan 
-■edebî eserlere denilir. Aktörler, bu  eserlerde anlaülan şahısları hare
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ket ve sözleriyle canlandırırlar. Komedi ve trajedi, olmak üzere başlıca, 
ild türe ayrılır. M anzum, mensur veya nazım-nesir karışık olarak, 
yazilabilir.

X IX  uncu yüzyıldan sonra dram, trajedi olmayan, ancak sonu, 
acıklı eserler 'iç in  kullanılmaya başlanmış ve Türkçeye de daha/ 
ziyade bu mânâsıyla geçmiştir.

D U R A K  — Hece vezniyle yazılan m anzum  eserlerde m ısra- 
ların  belli yerlerde bölünen ve kısaca durulan yerlerine durak denilir*. 

İncecikten j bir kar yağar 
Tozar e lif j elif diye 
Deli gönül / abdal olmuş 
Gezer e lif / elif diye (K aracaoğlan)

D Ü ŞÜ N CE — Hadiseler arasında bulunan sebep-netice, gaye- 
vasıta, parça-bütün münasebetini ortaya koyan fikirlere düşünce de
nilir. Nesir sanatında bunlar önemli rol oynar.

EDEBİYAT A K IM L A R I Edebiyat tarihinde belli bir de
virde başlayan, gelişen ve sona eren duyma, düşünme ve anlatma, 
tarz larına edebiyat akım lan denilir. Bunlardan bazıları bir ülkede.- 
başlarlar, başka ülkelere yayılırlar. Fakat bazı edebiyat akımlan, 
yalm z b ir millete hastır. Tanzim at’tan sonra A vrupa’dan Türk ede
b iyatına birçok edebiyat akımı gelmiştir. Bunlardan başlıcalariı 
Klasissizm, Rom antizm , Realizm, Parnasizm, Sembolizm, Sürrealizm ”' 
dir. Klasisizm akıl ve ölçüye, Rom antizm  duygu ve hayale. Realizm; 
dış gerçeğe, insanoğlunun içgüdüleri ile m addî şartlara, Parnasizm: 
şiirde resim gibi tasvirler yapmaya. Sembolizm, şiirde ve nesirde- 
duygu ve düşünceleri sembollerle anlatm aya, Sürrealizm, rüyalara ve: 
insanın iç karışıklıklığına önem verir. Politik ve sosyal m anâlı ideolo
jile r  de edebiyata tesir ederler ve kendilerine has edebiyat akımlan, 
yaratırlar. Türk edebiyatında Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük,, 
A tatürkçülük, Milliyetçilik ve Toplum culuk (Sosyalizm) edebiyata da. 
tesir etmiş, politik ve sosyal akımlardır. B unlar değişik tarzlarda ifade 
olunurlar.

Edebiyat akım larının başlıca özellikleri (a) devre bağlı olmaları
(b) şahısları aşmaları, (c) sınırlı olmalarıdır.

Edebiyat akımlarını büyük şahsiyetler yaratırlar ve temsil ederler^
Yabancı edebiyat akım lan, girdikleri memleketin şartlarına uyar

la r.
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Türkiye’ye giren yabancı edebiyat akımları, Batı’dakilerin tı
patıp benzeri değildirler. H er nesil ve şahıs onlardan kendisine uygun, 
olan unsurları almış ve deği.'jtirmi^tir.

Edebiyatlar, yerli veya yabancı akım larla değişirler.
EFSANE — T abiat olaylarını, tarihî hadiseleri, dinî inançları, 

hayalî varlıkları, bunlarla ilgili yerleri ve binaları, gerçek dışı olarak 
anlatan , sözlü veya yazılı eserlere efsane denilir. Destanlar kahra
m anlıkla ilgili konuları edebî bir tarzda ifade ettikleri halde, sının 
çok geniş olan efsaneler, genellikle edebi bir şekle sokulmadan hikâye- 
edilirler. Efsaneler, edebiyatçılar için işlenecek bir h::m malzeme, 
teşkil ederler.

E P ÎK  — Hareketleri bir milletin yahut bir ırkın kaderiyle ilgili' 
b ir kahram anın etrafm da teşekkül eden, yüksek üslupta yazılmış uzun, 
kahram anlık şiirlerine denilir.

E P İZ O T  — Hikâye ve rom anda kendi içinde bir bütün teş
kil eden küçük bölümlere, epizot, adı verilir.

FARS — Günlük hayattan  alınmış örf ve âdetleri, sosyal ko
nuları, şahısların karakterlerini, güldürm ek maksadıyla, kaba şaka
larla  ve hareketlerle ortaya koyan sahne eserlerine denilir.

GAZEL — Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli.. 
Kafiye şeması şöyledir; aa ba ca ça da ea ilh. İlk beyit kendi arasında,, 
sonraki beyitlerin ilk mısraları serbest ikinci mısraları ilk beyitlc- 
kafiyelidir. Beyit sayısı 5— 19 arasında değişir. Birinci beyte matla,. 
şairin adını taşıyan son beyte makta, adı verilir. M atladan «.onraki 
beyte hüsn-i matla, m aktadan önceki beyte hüsn-i makta, en güzel beyte 
beytiTl-gazel denilir. Gazellerde şairler genellikle aşk ve güzellikten, 
bahsederler. Gazellerde her beyit ayrı bir konu etrafında geli-- 
şebilir. Beyitleri arasında konu birliği bulunan gazellere yek -âvâz 
gazel adı verilir. Halk şairleri arasında da gazel söyleyenler vardır.

HA LK  H İK Â Y ESİ — H alk kahvelerinde veya köy odalarında, 
m eddahlar veya halk hikayecileri tarafından söylenen, tarihî veya., 
efsanevî şahısların kahram anlık veya aşk m ecaralarını anlatan ano
nim  hikâyelere denilir. Bunlara sazla söylenen şiirler de karışır. Battal 
Gazi, Köroğlu, Âşık Garip, Kerem  ile Aslı hikâyeleri çok m eşhurdur.

H İK Â Y E  — R om ana nazaran daha küçük, kısa veya uzun, ha
yali bir vak’ayı anlatan yazı tarzıdır. M odern hikâye de roman gibi*
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okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırm ak ister. H ikâyeyi tabiatüstü 
veya akıldışı olaylara dayalı m asallardan ayıran başlıca özellik, ya
banılmış izlenimini vermesidir. Eski Türk hikâyeleri konularına göre 

.aşk ve kahram anlık hikâyeleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Türkçede 
rom an gibi m odem  hikâye de T anzim at’tan  sonra yazılmıştır. Türk 
edebiyatında ilk güzel hikâye örneklerini H âlit Ziya Uşaklıgil ver
miştir. İkinci Meşrutiyet, bilhassa Cum huriyet devrinde Türk hikâ
yeciliği çok gelişmiştir. Rom an gibi hikâye de insan hayatıyla ilgili 
'̂ her konuyu ele alır. Hikâyeleri vak’a, karakter, du^gu ve çevre hikâ
yeleri olm ak üzere başlıca dört çeşide ayırm ak m üm kündür. Dar 
bir şekle sığmak zorunda kalan hikâye şiir gibi yoğunluk ister.

H Ü SN -Î T A ’L ÎL  — Söze kuvvet ve güzellik katm ak için, sebebi 
'bilinen tabiî b ir olayın hayalî bir sebeple izah edilmesi sanatına 
hüsn-i ta ’lil (güzel sebeplendirme) denilir.

. Gök masmavi bu sabah 
Güzel şeyler düşünelim diye.

(C. Sıtkı Tarancı)

Bu beyitte göğün meviliği, insanlara güzel şeyler düşündürmek 
^arzusu gibi hayalı bir sebeple izah edilmiştir.

ÎM Â L E  — Aruz vezninde, kalıba uydurm ak için kısa heceyi 
uzun okum ağa denilir.

Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
Dün gîceye dair bir işaret var içinde (Nedim)

Yukarki beyitte “gîce” (gece) kelimesini vezne uydurm ak için 
tuzun okumak gerekir. Bazı imâleler m ânâya ve söyleyişe uygun düş- 
'tükleri için kusur sayılm azlar;

Dest bûsî arzusuyle ölürsem dustlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre sû (Fuzulî)

İS T İÂ R E  — A ralarında benzerlik bulunan iki şeyden birini söy
leyerek  ötekisini kasdetmek demektir. Cesur b ir insan için arslan de- 
^ e k .  İstiâre teşbihe dayanan bir mecazdır. Geliştirilen ve birbirine 
;bağlı olan m ecazlarla kurulan istiârelere istiâre-i temsiliye adı verilir.
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Sessiz Gemi

Artık demir almak günü gelmişse zamandan.
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol,
Sallanmaz o kalkışta ne m.endil, ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli.
Günlerce siyâh ufka bakan gözleri nemli.
Biçare gönülleri Ne giden son gemidir bu.
Hicranh hayatın ne de son matemidir bu\
Dünyâda sevilmiş ve seven nafile bekler.
Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden.
Birçok seneler geçti, dönen yok yerinden seferinden.

Y ahya Kemal Beyatb

KA FİY E — En az iki mısraın sonunda kullanılan kelimelerin» 
son seslerinin benzeşmesine denilir.

Kafiyeler yarım  kafiye, tam  kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye 
olmak üzere çeşitlere ayrılırlar. -

Ekseriya konsonantları arasında benzerlik olan kelimeler yarım» 
kafiye teşkil ederler: gel-al, geçer-kar.

H alk şairleri çok defa yarım  kafiye kullanırlar.

K onsanantlan  ile beraber vokalleri de benzeşen kafiyeler tamı 
kafiye teşkil ederler; kurak-ak, kan-vatan.

Sesleri tam  kafiyeden daha çok sayıda benzeşen kelimeler zengin? 
kafiye m eydana getirirler: ışık-karışık, yelesi-velvelesi.

Sesçe birbirine benzeyen fakat m ânâlan ayrı olan kelimelerle 
de kafiye yapılabilirler. Böyle kafiyelere cinaslı kafiye denilir r 
günah-gün âh

Kafiyelerden sonra gelen ses ve m ânâca birbirine benzeyen ke
limelere red if denir.

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna Târab, ne güneşler batıyor \



Bu beyitte, ‘‘yatıyor” ve “batıyor” kelimelerinin “ -at” sesleri 
tam  kafiyelidir. “ ı-yor” seslerini ise rediftir. “ -ı” 1ar yardımcı ses, 
'“ -yor” 1ar ise şimdiki zaman ekidir.

K A R.ŞITLIK  (Kontrast) — Bir edebî eserde birbirine zıt un
surların karşı karşıya konulmasına denilir. Edebî eserlerden çoğunun 
çatısını karşıt unsurlar teşkil eder. R om anlarda, hikâyelerde, tiyatro 
«serlerinde karşıt tipler birbirleriyle çatışır. Bir cümlede fikirler ve 
kelimeler arasında kurulan karşıtlığa tezat denilir.

K IT ’A — Parça, bölük, kısım m ânâlarına gelen bu kelime ede
b iyatta genellikle iki beyitten veya dört m ısradan ibaret şiirlere de
nilir, R übaî ve tuyugdan. farkı, rübaînin özel vezinlerle yazılmış 
olmasıdır. Bentlerden oluşan manzumelerin kısım larına da kıt’a adı 
verilir.

K LA SİK  EDEBİYAT — Klasik edebiyat denilince Türkçede 
;(a) yabancı (b) millî (yani bize has) iki edebiyat tarzı anlaşılır.

A vrupa’da iki klasik edebiyat vardır: (a) Eski Yunan ve Roma 
■devrine ait edebî eserler, (b) O nları örnek alan daha sonraki devirlere 
a it eserler. (Fransa’da on yedinci yüzyıl edebiyatı).

Türk edebiyatında klasik edebiyat sözü İslâmî devir Türk-Divan 
«edebiyatı için kullanılır.

Klasik edebiyatların ortak özellikleri a) En iyi, en güzel bilinen 
örneklere uyulması (b) şahsiyet değil, ortak örneğe önem verilmesi
(c) Şekil ve ifadenin mükemmel olmasına çalışılmasıdır.

Z am ana m ukavemet eden, herkesin değerini kabul ettiği, okul
larda  okutulm aya ve örnek tutulm aya lâyık eserlere de klasik denilir. 
Böyle eserler ortak kültürün esasını teşkil ederler.

K O M E D İ — Tiyatro sahnesinde oynanan güldürücü eserlere 
denilir. M anzum  veya mensur olabilir. K om edilerde insanların ge
nellikle kusurları, ahlâkî zaafları ele alınır. Kom edileri (a) İnsanların 
karakterlerini ve beşerî zaaflarım  gösteren komediler (b) Sosyal bo
zuklukları göz önüne seren komediler (c) Ö rf ve âdetlerle alay eden 
komediler olmak üzere üçe ayırmak m üm kündür. Sırf güldürmek için 
yazılan, gelişi güzel konuşma ve durum lardan ibaret olan basit ko
m edilere fars denilir.
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K O ŞM A  — Türk halk edebiyatında kullanılan bir nazım şek-' 
lidir. O n bir heceli kalıplarla söylenir. Uzunluğu 3— 5 dörtlük ara
sındadır. Dörtlüklerin son mısraları benzer kafiyelidir. K afiye 
sistem i:

I   a ------ c II  ------ a ------ c I I I  ------ a ------ c

------ b ------ c ------ b ------ c ------ a ------ c
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------ a ------ c ------ X ------ c ------ a ------ c

------ b ------ b ------- b ------b •— - b ------ b

K onuları aşk, tab iat v.s. dir.

M ECAZ — Bir kelimeyi .aralarında benzerlik veya münasebet 
bulunan başka bir kelimenin yerine kullanm a sanatına denilir. Mecaz^ 
b ir nevi kısaltılmış benzetmedir. “ O tilki gibi kurnaz bir adam dır”' 
yerine “o ne tilkidir o” denirse, mecaz yapılm.ış olur. Günlük dil bu 
nevi basmakalıp mecazlarla doludur. Arslan, tilki, ayı, baykuş,, 
tavşan, koyun, horoz gibi hayvan adları, insanların bazı özelliklerini 
anlatm ak için mecaz olarak kullanılırlar. Yazarlar bu basmakahp- 
m ecazlardan farklı yeni mecazlar icat ederler.

M ECAZ-I M Ü R SEL — A ralarında benzerlik dışında değişik 
m ünasebetler bulunan, birbirleriyle yakından ilgili iki şeyden birinin 
adını ötekisinin yerine kullanm aya mecaz-ı mürsel denilir. Bu rriü- 
nasebetler çok çeşitlidir. Başlıcaları şunlardır.

ı) Parça-bütün m ünasebeti:

Gül mevsimi geldi: bahar geldi mânâsına. Bahar gelince bütün 
çiçekler açar, gül onlardan sadece bir tanesidir.

Işığı söndür: Lâm bayı söndür mânâsına. Işık kelimesi geniş b ir 
m ânâ taşır.

2) K ap ile içindeki arasındaki m ünasebet:

Şişeyi b itird i: Şişenin içindeki mânâsına. Sobayı yaktım. Soba
nın içindeki odunu yaktım mânâsına.

3) Sebep-netice m ünasebeti:

O kalemi ile geçiniyor. Kaİem bir vasıtadır. Kalemden m aksat 
yazıdır.



4) işare t ile işaret edilen nesne arasındaki m ünasebet:
Sarı-kırmızı, siyah-beyazı yendi. Bu renkte form a giyen spor

;klüpleri m ânâsına.
5) Tekil, çoğul m ânâsına:
Çanakkale savaşını M ehmetçik kazandı. Türk,, ordusu mânâsına.

M E R SİY E  —  Ölen bir kimsenin değerlerini ve meziyetlerini öven 
've onun ölüm üne açındıran şiirlere denilir. Eski T ürk  edebiyatında 
JBâkî’nin K anunî’nin ölümü üzerine yazdığı mersiye, Taşlıcalı Yah
y a ’nın Şehzade M ustafa için yazdığı mersiye, yeni T ürk  edebiyatında 
_A.bdülhak H âm it T arh an ’ın karısının ölüm ünden duyduğu acıyı 
•anlatan Makber çok meşhurdur. Bk. Ağıt.

M O T İF  — Bir edebî eseri m eydana getiren en küçük unsura 
'm otif denilir. Edebî eser, m otiflerin zincirlenmesinden m eydana gelir. 
Bunlardan bazıları eserin yapısı için zarurîdir, bazıları çıkarılabilir 

'veya değiştirilebilir. Edebî eserin esas yapısı, “ zarurî m otif” lerden 
teşekkül eder. \

M U H A M M E S — A rapça “beş” m ânâsına gelen “hums” keli- 
ımesinden türemiştir. Beşli demektir. Divan edebiyatında her bendi 
'beş m ısradan oluşan m anzumelere denilir. İki şekli vard ır: a) Bentle
r in  sondan birer veya ikişer mısraı kendi aralarında kafiyeli olanına 
ımüzdeviç denilir, b) Sondan birer veya ikişer mısraı her bentte 
'nakarat gibi tekrarlanan şekline m ütekerrir adı verilir. Gazel konu
klarını işler.

M URABBA — H er bendi dörder m ısradan oluşan manzume 
şekline m urabba denilir. O nun da m uhammes gibi a) müzdeviç 
i>) m ütekerrir olmak üzere iki şekli vardır.

MÜBALÂĞA — Bir fikir veya duygunun tesirini arttırm ak 
liçin gerçekte olduğundan daha büyük gösterme sanatı.

Kadın gözlerini koydu ortaya
Bir mavi, bir gökyüzü aldı çevrelerini. (Cemal Süreya)

M Ü F R E T  — Tek beyitten ibaret şiirlere m üfret adı verilir.
M Ü SED D ES — H er bendi altışar m ısradan oluşan manzumelere 

-denilir. M üzdeviç ve m ütekerrir olmak üzere iki şekli vardır.

NA’AT — Divan edebiyatında Hazret-i Peygam ber ile dört 
iıalifeyi öven m anzumelere verilen ad.
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N EFES veya İL Â H İ — Yedili, sekizli veya on bir heceli mıs
ra la rla  söylenir. Uzunluğu 3— 7 dörtlük olabilir. Tekkelerde makam, 
ile okunur.

N E S İR  —  Sözün nazım gibi vezin kaidelerine uym adan, düz 
ve serbest şekilde anlatılışma “nesir” denilir. M antıklı fikirleri 
şiirden daha rah a t bir tarzda ifadeye elverişli olan nesir hitabet^ 
felsefe, ilim, tarih  vesair bilgi ve anlatım  dallarının tabiî vasıtasıdır..

Eski nesir, şiire has bazı unsurları, seci denilen kafiyeleri, süslü' 
hayalleri, h a ttâ  ahenkli cümle yapılarını ihtiva ediyordu. Çağdaş, 
nesir, bun lardan  uzaklaşmış, düz ve sade bir şekle girmiştir. Çağdaş, 
nesir, kelime ve cümle oyunlarına değil, insan ve tab iata  ait gerçek
lerin açık ve seçik, doğru ve ayrıntılı olarak tasvirine dayanır.

Nesrin birim i cümledir. Bir fikri ifade eden birbirine bağlı cüm
leler parag ra f teşkil ederler.

Nesrin çeşitleri: Nesir (a) izah edici (b) hikâye edici (c) duygu
ları açıklayıcı olmak üzere üçe ayrılabilir.

İlim  eserleri, tenkit, deneme, felsefe ve edebiyat tarihi birincr 
türe girerler. Bunlarda esas, ele alınan konulan incelemek, sebep
leri araştırm ak ve izah etmektir.

H ayalî veya hakikî bir hadiseyi hikâye eden eserler ikinci türe- 
girerler. Hadiseleri sebepleriyle açıklayan tarih  kitapları birinci', 
tü re  aittirler. R om an, hikâye ve tiyatroda esas, zam an içinde oluşanı 
b ir vak’ayı hikâye yoluyla ortaya koymaktır.

Sahnede aktörler tarafından oynanan, konuşma ve harekete da
yanan tiyatro, rom an ve hikâyeden ayrı bir türdür.

M ektup ve hâ tıra t türü daha ziyade şahsî duyguları anlatma^ 
bakım ından ötekilerden ayrılır.

N utuk ve h itabet de nesrin ayrı türlerini teşkil ederler.

Bütün bu türlerin az veya çok birbirine karıştıkları, birbirinin<. 
anlatım  şekillerinden faydalandıkları görülür.

PA STO R A L Ş İİR  — Latince ‘'pastor” (çoban) kelimesinden- 
türeyen bu kelime, çobanların, daha geniş olarak köylülerin hayatını< 
şairane bir tarzda tasvir eden m anzum  eserlere denilir. Bu şiir tarzıni'. 
eski Y unan yazarlarından Theokritos, (Teokrit) icat etmiş, Lâtirh



şairi Vergilius (Virgil) onu taklit etmiştir. Türk edebiyatında Abdül- 
hak H âm it T arhan  Sahra (1879) adlı eserinde tab iat içinde yaşayan 
köylülerin hayatını över.

PER D E — Tiyatro eserlerinde piyesin başlıca bölüm lerine de
nilir. M odern piyesler genellikle üç perdeliktir. Perdeler kendi iç
lerinde sahne adı verilen daha küçük bölümlere ayrılır. Üç perdelik 
b ir oyunda birinci perdede başlıca şahıslar ve mesele ortaya konulur. 
İkinci perdede vak’a gelişir veya düğümlenir. Ü çüncü perdede 
çözümlenir. Bir perdelik küçük piyesler olduğu gibi beş ve daha 
çok perdeli piyesler de vardır. Oyunun canlı olması için vak’a 
perdeden perdeye değişmelidir.

R O M A N  — Belirli b ir uzunlukta, insanların başm dan geçen 
m aceraları, şahsiyet ve karakterleri, çevreleri, ruh  hallerini hikâye 
tarz ında anlatan  mensur eserlere denilir.

Rom anı teşkil eden başlıca unsurlar vak’a, şahıslar, içinde yala
nılan  dünya, duygu, düşünce, hayat görüşü ve üslûptan ibarettir. 
Bir roman incelenirken bunlar ele alınır.

Rom anlar çok çeşitlidir. Bunlar ele aldıkları konulara, bağlı 
bulundukları akımlara, hitap ettikleri zümrelere, anlatış tarzlarına 
^öre çeşitli ad lar alırlar; ı. M acera rom anları 2. T arih î rom anlar
3. Psikolojik rom anlar 4. Sosyal rom anlar 5. Ö rf ve âdet rom anları
6 . Polis rom anları 7. Komik rom anlar 8. ideolojik rom anlar 9. Dinî 
rom anlar 10. Realist rom anlar 11. Rom antik rom anlar 1,2. Gerçek- 
llstücü rom anlar 13. Bölge rom anları 14. Seyahat rom anları 15. H ay
vanları konu alan rom anlar 16. Çocuk rom anları 17. Gençlik ro- 
ünanları ilh.

Bu adlar rom anların hâkim vasıflarına göre verilmişlerdir. H a- 
’lcikatte rom anlar çok çeşitli özellikleri taşırlar. M eselâ tarihî bir 
rom an, psikolojik, sosyal, komik, realist veya rom antik olabilir.

R om anlar yazılış tarzlarına göre (a) birinci şahıs ağzından 
yazılan rom anlar (b) üçüncü şahıs yani yazarın ağzından yazılan 
rom anlar (c) m ektup tarzında (ç) hâtırat şeklinde yazılan rom anlar 
•olmak üzere dört kısma ayrılabilir. Bunların karışık olarak kullanıl
dığı şekiller de vardır.

R om anın gelişmesi ve başlıca akım lar: Eskiden bütün dünyada 
olduğu gibi bizde de tarihî kahram anların veya âşıkların hayat mace- 
xalanm  anlatan  eserler vardı.



A vrupa 'aa modern roman fertlerin ^ahsı hayatlanna, yaşantı- 
îan n a  önem veren Romantizm akımı ile gelişmeğe başlamıştır. Rom an
tik rom anın Batı’da en büyük örneği Goethe’(.Göte)nin Werthcr -̂ 
(V erter)idir (1774). O ndan sonra fertlerin hayat hikâyelerini tasvir 
•eden pek çok rom an yazılmıştır. Bizde R om antik rom anın ilk örne
ğini Namık K em al’in întibakh (1874) teşkil eder.

Rom antizm e zıt olarak doğan Realist akım, yaşanmış hayatın 
belgelerine, gerçeğin teferruatlı tasvirine ve çevreye önem verir.

Natüralizm , Realizmin ilmilik iddiası olan şeklidir. Natüralist 
rom ancılar insanı bir fizik, kimya, tıp âlimi gibi incelemek iddiasın
dadırlar.

Yirminci yüzyılda Batı’da ve bizde insanı, felsefe, sosyoloji ve 
psikoloji akım larına göre ele alan rom anlar yazılmıştır. Peyami 
Safa ile Ahmet H am di T anpm ar bizde modern romanın en büyük 
Temsilcileridir.

R Ü B A Î'— Belli vezin kalıplarıyla yazılan dört mısralık m anzu
melere denilir. Kafiyeleri aaba olarak sıralanır.

Çık tayy-i zaman et açılır her perde 
Bir devr geçir istediğin her yerde 
Ben hicret edip zamanımızdan yaladım 
îstanbuVu fethettiğimiz günlerde

t
(Yahya Kemal Beyatlı)

SEGÎ — Eski nesirde âhenk temini veya bir fikri vurgulamak 
m aksadıyla kullanılan kafiyeye denilir.

İlâhi! Her kişinin bir Tnr'u var. îlâhi her derûnun bir nuru var. 
Akıl marifetin âletidir, aşk yakînin hâletidir.
İnsan dedikleri dildir, bir aıııç gil değildir.

(Sinan Paşa)

SEM BO L — Bir duygu veya düşünceyi ifade etmek maksadıyle 
tab ia t veya eşya âleminden alınan unsurlara denilir. Tilki kurnaz
lığın, karınca çalışkanlığın sembolüdür. Bayraklar milletleri temsil 
ederler. M ânâsı herkes tarafından bilinen semboller vardır. Edebi
yatçılar yeni semboller yaratırlar. Bunların m ânâları açık ve seçik 
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olmayabilir. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı’m n şiirlerinde 
semboller açık, A hm et Haşim ve Ahmet H am di T anp ınar’m  şiir
lerinde kapalıdır.

S İN O N İM  (Eş anlamlı) — Aym mânâyı taşıyan kelime veya, 
cümlelerin yanyana kullanılmasına denilir; Artık sustu, sesi çıkmıyor.. 
Eskiler “m ütera tif” denilen bu tür kelime ve ifadeleri kullanmaktarb 
hoşlanırlardı. Nam ık Kem al m üteradif kelimelere karşı savaş açmıştır..

SO Y U T (M ücerret) ve SO M U T  (Müşahhas) — İnsanın çevre
sinde uzanan, bin bir renk, şekil, ses ve kokusuyla bize tesir eden 
dış âlem som uttur. Buna karşılık akıl, fikir, ruh, hayat, kuvvet, şiir 
gibi kavram lar soyuttur. Kelimelerden bazıları dış âlemde mevcut, 
olan somut varlıkları, bazıları ise insanın içinde bulunan gözle gö
rülmez fikirleri ve duyguları gösterirler; B unlardan birincilere somut^. 
İkincilere soyut kelimeler denilir.

E debiyat hem iç, hem dış dünyayı tasvir eder. Somut kelim eler 
bizde canlı hayaller yarattıkları için edebiyatçılar daha ziyade onları 
tercih ederler. Teşbih, istiare, allegori, sembol gibi edebiyatta çok: 
kullanılan sanatlar; soyut duygu ve düşünceleri, dış âleme ait (somut) 
varlıklar vasıtasıyle ifade etmekten doğarlar. Genel olarak felsefe 
soyut, edebiyat somut kelimelere dayanır.

ŞA R K I —  D ivan edebiyatında bestelenmek üzere yazılan m an
zumelere şarkı denilir. Çok defa m urabba şeklinde yazılır. İkincr 
mısraı dördüncüde ve bentlerin sonunda tekrarlanır. Buna nakarat: 
denilir.

ŞUARA T E Z K İR E S İ (Tezkiretüş-şuara) — Eski T ürk  edebi
yatında belli b ir devirde yetişen şairlerin kısaca hal tercümelerinden, 
bahseden ve şiirlerinden örnekler veren kitaplara denilir. Edirneli. 
Sehi (1538), Âşık Çelebi (1566), Kaf-zâde Faizî (1620) şuara tezki
releri gibi.

T A R İH  — Divan şairlerinin ebcet hesabına göre önemli gör
dükleri olayların yıllarını tespit eden m anzum  eserlerine tarih  denilir. 
Ebcet hesabında elif ı,b  2,c 3,d 4,he 5 ilh. hesap edilir. N edim ’iıiı 
İbrahim  Paşa sebili için düşürdüğü bir ta rih :

Dedi târih-v itmamın Nedimâ hâtif-i gayhî 
Zülâl-i nûr iç İbrahim Pâ^â'mn sebilinde (1132)



TASA VV UF —  Tasavvuf, İslâm dininin esası olan T a n n ’m n bir- ' 
liği fikrine dayanır. Tasavvufa göre varlık tektir ve bu tek. varlık 
A llah’tır. Allah aynı zam anda “m utlak iyilik” ve “mutlak; güzellik” 
tir. A llah’ın dışındaki bütün varlıklar onun “görünü§”lerinden iba
rettir. Fakat “görünüş” demek Allah’ın ta  kendisi demek değildir. 
M utasavvıflar A llah’ın kâinatta görünüşünü aynada bir varlığın 
görünüşüne benzeterek izah ederler. Aynadaki hayal müstakil bir 
vücuda sahip değildir. O nun varlığı kendi dışındaki eşyamn var
lığına bağlıdır. K âinatın  varlığı da böyledir. Hakikati arayan insan 
aynada görünen hayallere aldanm az. O nların aslım arar. M utasav
v ıf da dünyanın ve insanın dış görünüşünde kalmaz, onların  kaynağı
n ı teşkil eden A llah’a yönelir. Bunun için insanın kendisini dış âleme 
bağlayan tutku ve aldam şlardan kurtarm ası lâzımdır. Bu da olgun 
b ir şeyhin terbiyesi altında olur. İslâm  dünyasındaki tarikatler ve 
tekkeler işte bu maksatla kurulm uştur.

Anadolu Türk kültür ve edebiyatında tasavvufun ve tasavvufı 
-duygu, düşünce ve terbiyeyi yayan tarikat ve tekkelerin büyük rolü 
olm uştur. Türkistan’da yetişen Ahmet Yesevî, A nadolu’da yetişen 
M evlânâ, H acı Bektaş Veli ve Yunus Emre en büyük T ürk  m utasav
vıflarıdır.

A nadolu halk ve aydınlan arasında tasavvufu anlatan  pek çok 
şair ve yazar yetişmiştir. Türk tasavvuf, tarikat ve tekkelerinde İs
lâm lık tan  önceki T ürk dininin büyük tesiri olmuştur.

İnsanları T an rı’ya bağlam a gayesini güden tasavvuf, insanlar 
arasında sevgi ve birlik yaratm ak suretiyle sosyal ve politik bakım dan 
d a  faydalı olmuştur.

M evlânâ ve Yunus Emre, şiirlerinde tasavvufu en güzel şekilde 
ifade etmişlerdir.

T A Ş T IR  — Başka bir şairin manzumesinden alınan her beytin 
birinci ve ikinci mısraları arasına gene birinci mısra ile kafiyeli 
üç mısra yerleştirmek suretiyle yazılan şiirlere denilir.

T E C A H Ü L -Î Â R İFÂ N E — Bir şeyi bilip de bilmez gibi gö
rünm e sanatına denilir. Birisi Süleyman Nazif’e:

Şinasi mektebi hakkında fikriniz nedir, diye sorar. Süleyman
K azif:
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— Ben böyle b ir mektep olduğunu bilmiyordum. O nun Eâb-ı 
Âli’de bil' matbaası ve gazetesi vardı, diye cevap verir.

Yazar bu suretle Şinasi’nin T ürk edebiyatında yeni b ir çığır 
açmadığını telmih etmek ister.

T E K R A R  — H er edebî eserde ba!zı kelimeler, m otifler, hayal
ler, fikirler tekrarlanır. Bunlar kullanıldıkları yere göre m ânâ taşı
m akla beraber, eserin yapısı bakım ından önem taşırlar. T ekrarlanan 
unsurlar ahenk, sembol veya atmosfer yaratm ak için kullanılabilir. 
Şiirde, mânâyı kuvvetlendirmek için bazı kelime veya kelimelerin 
tekrarlanm asına “ tekrir” denilir.

T E L M ÎH  — Okuyucunun bildiği bir şahıs, yer yahut hadiseyi,, 
uzun uzun anlatm adan işar- etmeğe denilir.

Gariptim nâmıma Kerem diyorlar
Asli’mı el almış harem diyorlar (Faruk Nafiz Çamlıbel)

*
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası
Muradiye sabrın acı meyvast (Ahmet H am di T anpınar)

*
Taş otuz beş yolun yansı eder
D ant e gibi ortasmdayız ömrün (Cahit Sıtkı Tarancı)

T E R G Î-İ BENT — Gazel şeklinde, aynı vezinde yazılmış 5— lO' 
bentten oluşan, son beyti nakarat halinde tekrarlanan m anzum  eser
lere terci-i bent denilir. Bentlere hâne, bendin son »beytine vasıta de
nilir. Terci-i bende tekrarlanan beyitler, bir bütünlük verirler.

T E R K İB -İ BENT — Terci-i bentlere benzer. Sadece bentlerin 
sonunda vasıta olarak kullanılan beyitler aynen tekrarlanm az, deği
şir. Terci ve terkib-i bentler her konuda yazılırlar. Şeklin geniş ol
ması muhtevayı zenginleştirir. Divan edebiyatında Bağdatlı R uhi 
ile Ziya Paşa’m n terkipleri meşhurdur.

TEŞB İH  (Benzetme) — Bir duygu, düşünce, insan veya eşyayı, 
hakiki veya mecazî olarak ona benzeyen başka bir şeyle kıyaslamaya 
teşbih denilir. Elmas taneleri gibi pırıl pırıl gözyaşları, gül gibi kır
mızı dudaklar.

Teşbihin dört unsuru vard ır: (a) m üşebbeh; benzeyen (dudaklar), 
(b) müşebbehin b ih : kendisine benzetilen (gül) (c) vech-i şebeh; 
benzerlik m ünasebeti (kırmızı), (ç) teşbih edatı; gibi.
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Benzetme, şiirde ve nesirde en çok kullanılan edebî sanattır.
O rhan Veli K anık şiirlerinde teşbihe karşı savaş açmış, (gibi) edatını 
h iç kullanmamıştır. Ancak Orhan Veli’nin şiirinde de teşbihin dı
şında edebî sanatlara rastlanılır.

T E ŞH İS  VE İN T A K  — İnsan dışındaki varlıklara, insana has 
-duygu, düşünce, hayal ve hareket kabiliyeti vermeye (teşhis), onları 
insan gibi konuşturm aya intak denilir.

T E V H İD  — Divan şairlerinin Allah’ın varlık ve birliğine dair 
yazdıkları m anzum elere tevhid (birleme) denilir. Tevhid divanların 
baş tarafına konulur.

T E V R İY E  — Birden fazla mânâsı olan kelimeyi en' yakın 
m ânâsıyla kullanarak öteki mânâsını söyleme sanatına denilir.

Biliyorum saadet 
Bana dünyada gelmez
Ölümü bekliyorum (Behçet Necatigil)

Bu şiirde “ Saadet” kelimesi hem bir şahıs adı, hem de mutluluk 
m ânâsında kullanılmıştır.

T E Z A T  — Birbirine zıt fikirleri ve kelimeleri bir arada kul
lanm a sanatına denilir.

Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü (Faruk Nafiz Çamlıbel) 
m ısraında karlar için kullanılan “ beyaz karanlık” sözü güzel bir 
tezat örneğidir.

TU Y U G , T U Y U K  — Halk edebiyatındaki m ani şeklinin Di
van  edebiyatına geçen ve çok defa fâilâtün l'âilâtün fâilün kalıbıyla 
söylenen nazım şekline denilir.

Şol kikinin ki canında derdi var 
Eşk-i surh u reng rû-yı zerdi var 
Elde beş parmağı düz kim görmüştü
Merdolan yerde lâbüd nâ-merdi var (Kadı Burhanettin)

T Ü R K Ü  — H alk edebiyatında sekizli veya onbirli hece ile 
yazılan koşma tarzındaki şiirlere denilir. 3—5 veya daha fazla dört
lüklerden oluşur. Aşk, güzellik ve tabiat üzerine söylenilir.

Ü SLU P —  Bir yazarın duygu, düşünce ve hayallerini anlatırken 
■dili kendine göre kullanış tarzına üslup denilir. Üslup (a) hissî-zihnî,
(b) sâkin-heyecanlı, (c) sade-süslü, (ç) asîl-aşağı, (d) veciz-geveze,
(e) ince-kaba, (f) renkli-renksiz, (g) sıkı-gevşek, (h) plastik-müzikal 
ilh. olmak üzere çeşitlere ayrılır.

^ h  ö c a  ' ’â 'ie i  ts / '  <:>•■< ' ^  ■■ / >' •



VARSAĞI veya SEM A Î — Sekiz heceli m ısralarla söylenir, 
3—5 veya daha çok dörtlüklerden oluşur. K afiye düzeni koşmaya 
benzer.

V E Z İN  —  T ürk  edebiyatm da iki vezin kullam im ıştır : (a) hece 
vezni, (b) aruz vezni.

(a) Hece vezni: Hece veznine göre yazılan m anzum elerde ımıs- 
ralar belli sayıda hecelerden oluşur. Aruz vezninde olduğu gibi he
celerin uzun kısa, açık veya kapalı olm alarına bakılm az.

Hece vezninin duraklı ve duraksız şekilleri vardır. Bir mısraın 
içinde hecelerin belli sayıya göre bölünmesine durak denilir.

T ürk  edebiyatında kullanılan başlıca hece kalıp lan  şunlardır r.
' Yedili (a) duraksız (b) 4—3 O nbirli: 6— 5, 4—4— 3

Sekizli: 4—4 O ndörtlü : 4—3—4— 3
M ehm et Em in Y urdakul onbeş heceli (4— 4—4— 3) şiirler yaz

mışsa da bunlar tutm am ıştır. Bazı şairler 9,10,12 heceli m anzum eler 
yazmışlardır. Cahit Sıtkı Tarancı, klasik hece kalıplarında durakların; 
yerlerini değiştirmek suretiyle yenilik yapmıştır.

(b) Aruz vezni; T ürk  edebiyatına Fars ve Arap edebiyatlarından, 
geçen bu vezinde hecelerin uzun ve kısa, açık ve kapalı oluşları önem
li bir rol oynar. U zun ve kısa, açık ve kapah heceler, cüz denilen 
belli küçük gruplar teşkil ederler. Aruz kahplan bu cüzlerden oluşur^ 
Güzler belli işaretlerle gösterilir.

T ürk  edebiyatında kullam lan başhca aruz kalıp lan  şunlardır s

1. feilâtün/(fâilâtün)/feilâtün/feilün (fa’lün)

2. feilâtün/feilâtün/feilâtün/feilün

3. fâilâtün/fâilâtüjı/fâilün

4. fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün

g. m efâilün/m efâilün

6. m efâilün/mefâilün/mefâilün/mefâilün

7. m efâîlün/mefâîlün/feûlün 
. ------------/ . -------------



8. m efâîlün/mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün
. ------- - / . -------- - / . -------------/ . -------------

9, müstef’ilün/m üstef’ilün/m üstef’ilün/m üstef’ilün 
-------- ---------------------------------------- --------------------

10. m üfteilün/müfteilün/fâilün

11. feûlün/feûlün/feûlün/feûl

12. müstef’ilâtün/m üstef’ilâtün 
------- --------- ------------------

13. m ütefâilün/m ütefâilün

14. m ef’ûlü/m efâîlü/feûlün
--------. / . -------- . / .  -  —

15. m ePûlü/m cfâîlü/m efâîlü/feûlün

î6 . m ef’ûlü/mefâilün/feûlün
------ -----------------------

17. m ef’ûlün/fâilün/feûlün

î8 . m sPûlü/m efâîlün/m ef’ûlü/mefâîlün

19. m efâîlün/feûlün/m efâllün/feûlün
—  / .  —  / . ------------/ . —

120. m ef’ûlü/fâilâtü/m efâîlü/fâilün
-------- -----------------------------------

21. m ef’ûlü/fâilâtün/m ef’ûlü/fâilâtün
-------- -----------------------------------

-22. feilâtün (fâilâtün)/mefâilün/feilün (fa’lün)

23. mefâilün/feililtün/mefâilün/feilün (fa’lün)

24. mütefâilün/feûlün/m ütefâilün/feûlün

Aruz kaideleri: Aruzla yazılmış şiirlerde, ı. Kısa vokalle 
biten hecelere ‘‘açık hece” veya ‘‘kısa hece” denir, (.) ile güsterilir; 
ka i ye a na gibi.
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2 . Uzun vokallerle biten hecelere ‘‘uzun hece” denir, (— ) ile 
gösterilir, â-mâ sû nâ sî lâ gibi.

3 . Konsonantlarla biten hecelere /‘kapalı hcce” denir, (—) ile gös
terilir. gel sen bil el iz gibi.

İçinde uzun vokal bulunan ve aynı zam anda konsonantla 
biten, yahut çift konsonantla biten hecelere “medli hece” denir^,
(— .) ile gösterilir. Sonunda bir (1) varmış gibi okunur, 
râh m âh bezm aşk gibi.

5 . Mısra sonlarına gelen heceler “ açık hece” de olsa, kapalı 
kabul edilir (— ) ile gösterilir.

6. Farsça tam lam a eki olan ( - i )  vezne göre uzun da, kısa da olabilir»
7. Aslında kısa olan bir hecenin vezin icabı uzun okunmasına 

“ im ale” denir.
8. Uzun hecenin vezin icabı kısa okunm asına “z ihaf” denir, 
g. Vokalle biten bir kelim.eden sonra konsonantla başlayan

bir kelimenin gelmesi halinde, birinci kelimenin sonundaki konso- 
_ nant ikinci kelimenin ba-şındaki vokale bağlanarak “ulam a” yapılır. 

N ot: İmale ve zihaf vezin hatası sayıldığı halde, ulam a Türkçe- 
nin fonetik hususiyeti olarak tabiîliği sağlar. Bazı şairlerimiz imaleye 
dc mânâyı kuvvetlendirici bir güzellik vermeği başarmışlardır.

Sûya versin bağdan gülzârı zahmet çekmesin 
fâ i lâ tün/fâ i lâ tün/fâ i lâ tün/fâ i 1ün
— .-------  / - . -------  /— .-------  /— .—
(imale) (med) .
Bir gül^âçılm az yüzün teg verse bin gülzâre sû

(ulama) (açılm az: imale)
YEK ÂHEN K — Beyitleri arasında m ânâ bakım ından m üna

sebet bulunan gazellere “yek-âhenk gazel” denilir.
Y E N İL İK  — Bir edebî eserin kendinden önceki aynı türden 

bir esere nazaran, şekil, m uhteva ve üslup bakım ından farklı olm?sma 
denilir. Yenilik bir meziyet olmakla beraber, güzellik ve mükemm.el- 
lik demek değildir.

Z İH A F — Vezin icabı uzun bir heceyi kısa okumaya denilir. 
Merhaba ey âsi ümmet melcei (Süleyman Çelebi'' 

m ısraında geçen âsî kelimesinin iki hecesi de uzun olduğu halde 
vezin icabı (-si) ıiin kısa okunması gerekir.
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