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Ö N S Ö Z

Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 4 Ekim 1976 tarih 
ve 1901 sayılı nüshasında yayınlanan Lise I I I  Edebiyat dersi müfredatı göz 
önünde bulundurularak yazılmıştır. ^

Bu müfredat, şimdiye kadar Lise edebiyat kitaplarında görülmeyen 
bazı yenilikleri ihtiva etmektedir. Bunlardan biri, Türk edebiyatının başlıca 
devirleri ve şahsiyetleri üzerinde, edebiyat tarihçisi ve tetkikçilermin gö
rüşlerini tanıtmaktır. Bu suretle öğrencilerin düşünce ufukları genişletilmek 
istenilmiştir ki tamamiyle yerindedir. Kısa örheklerle de olsa, öğrencilerin 
Türk edebiyatı üzerinde çalışanları ve onların görüşlerini tanımalarında 
fayda vardır.

Kitapta verilen parçalar yeterli görülmezse, öğretmenler, müfredatta 
adları bildirilen yazarların eserlerinden daha geniş metinler alabilirler.

Lise i n  Edebiyat müfredktmm ikinci yeniliği, bazı metinlerin tam ola
rak verilmesi ve bütün halinde muhteva, şekil ve üslûp bakımından tahlili
nin istenilmesidir. Kitapta öğretmen ve öğrencilere yardım etmek üzere, ba
zı metinler geniş olarak incelenmiştir. Sınıfın durumuna göre, bunlar fazla 
veya eksik görülebilir. Onların sınıfın seviyesine ve zamana göre ayarlan
ması, azaltılması veya çoğaltılması öğretmenlere bırakılmıştır. Bu kitaba 
alınan manzum metinler beyit beyit, çeviri ve açıklamalardan da fay
dalanılarak, anafikirlerl ve özellikleri bakımından incelenilmelidir.

Lise I I I  Edebiyat müfredatının en büyük yeniliği Doğu ve Batı edebi
yatları ile beraber, Türkiye dışındaki Türklerin edebiyatlarına da yer ver
mesidir. Dünya türkologları, Türklük dünyasını bir bütün olarak ele aldık
ları ve bu sahalarda araştırm a yaptıkları halde, Türkiye’nin bu gerçeğe göz
lerini kapaması ve dış Türkleri yok farzetmesi sadece milliyetçiliğe değil, 
ilme de aykırıdır. Zira Türkiye dışında, çeşitli ülkelerde yaşayan ve dilleri 
Türkçe olan büyük Türk toplulukları vardır. Bunların da kendilerine göre 
bir edebiyatları mevcuttur. Türk çocuklarma onlar hakkında da bilgi ve
rilmesi gayet tabiîdir.

Türkiye Türkçesîne çevrilmiş, lise kitaplarına girebilecek örnekler bu
lamadığım için, bu bölümü yazarken, kısa bilgiler vermekle yetindim. Kita
bın gelecek baskılarında örnekleri çoğaltabileceğim! umuyorum.

Kitapta ortak kültür diline ait kelimeler kullanılmış, mümkün olduğu 
kadar sade ve açık olunmağa çalışılmıştır, öğretmenler, öğrencilerin lügat



hâzinelerini ne kadar zenginleştirirlerse, onlara o kadar fazla iyilik etmiş 
olurlar. Burada kendilerinden bahsedilen yazarların eserlerini anlayabil
mek ve onlardan zevk alabilmek için dillerini bilmek şarttır. Unutmamak 
gerekir ki, kültür asıl k aj^aklara gidilmekle elde edilir.

Türk edebiyatına ait eserler, lise kitaplarında verilen metinlerden on 
binlerce defa daha fazladır. îdeal olan, her Türkün kendi kendLsine onlara 
gidebilmesi, seçim ve yorum yapabilmesidir. Lise kitapları ancak yön ve 
yol gösterebilir.

P rof. Dr. M ehm et K aplan

V III > EDEBİYAT L tSE  II I



BÖLÜM A

TÜRK EDEBİYATINA UMUMÎ BAKIŞ

1. Sslâaniyet^ten Önceki De\Tr Türk Edebiyatı ve Medenîyetme D»îi‘ 
İncelemeler :

Göktürk Lehçesi Mahsulleri : Prof. Fuat Köprülü 
Oğuz Destanı : Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan 
Uygur Kültürü : Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu 
Eski Türk Medemyeti : Prof. Dr. Alessio Bombaci

2. Sslâmî Devir Türk Edebiyatı ve Medeniyetine Dair Îııceî :

İîk Türk-İslâm Devleti Karahanlılar Devrinde T'iirk îiîedeniyetj 
ve Türk Edebiyatı : Prof. Fuat Köprülü 

Yusuf Has Hâcip : Ord. Prof. Dr, Reşit Rahmeti Arat 
Şuara Tezkireleri (Mihrı Hatun : Sehi Bey Tezkiresi)
Divan Edebiyatı : Agâh Sırrı Levent
Yunus Elmre’nin Özellikleri : Abdülbaki Gölpmark
Beyti Anlamak : Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan
Eski Türk Şiiri : Prof. Ahm et Hamdi Tanpınar
Ahmedî : Nihat Sami Banarlı
Eski Şiirimiz : Yahya Kemal Beyatlı
Divan Edebiyatı : Nurullah Ataç
Nâbî ve “Orta însan” Tipi : Prof. Dr. Mehmet Kapları 
Evliya Çelebi : Vasfi Mahir Kocatürk

3. Avrupai Devir Türk Edebiyatı ve Medeniyetine Dair İnce?', möHey:

Batı Tesirinde Türk Edebiyatı : Prof, Fuat Köprülü
Ahmet Mithat Efendi : Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar
Abdülhak Hâmit : İsmail Habip Sevük
Karabibik : Prof. Dr. Mehmet Kaplan
Mehmet Akif : Prof, Kenan Akyüz
Yahya Kemal ve Eski Ş’iir : Nihat Sami Banark
Cahit Sıtkı Tarancı ; Ahmet Kabakh





Lise I ve Lise II edebiyat kitaplannda, Türk edebiyatının muhteHf de
virlerine ait bazı metinler okudunuz, bunlar üzerinde düşündünüz, sorulan 
sorulara cevaplar verdiniz.

Türk edebiyatı sîzin okuduklarınızdan binlerce defa daha zengindir. 
İslâmlıktan önce ve sonra, Türkçe pek çok eser yazılmıştır. Bunlar Türk ve 
dünya ilim adamları taralından sürekli olarak İncelenmektedir. Bu bölümde 
onların yazılarından da bazı örnekler verilmiştir.

Edebiyatın kendisi ile edebiyat üzerinde yapılan inceleme ve araştırma
ları birbirinden ayırmak lâzımdır.. Edebiyat' bilgisi ve zevki, elbette doğru
dan doğruya edebî eseri okumakla elde edilir. Fakat edebiyat üzerinde ya
pılan incelemeler de, onları aydınlatma ve yorumlama bakımından önemli
dir. Onlar bizim edebiyata yeni ve değişik açılardan bakmamızı sağlar Bun
dan dolayı, edebî eserler üzerinde yapılan araştırma ve tenkitleri okumak 
da çok faydalıdır.

Bu bölümde yazılarını okuyacağınız şahıslar Türk dili, Türk edebiyatı 
ve Türk medeniyeti üzerinde araştırma ve incelemeleriyle tanınmış kimse
lerdir. Prof. Fuat Köprülü, Türk edebiyat tarihini İlmî usullere göre 
inceleyen büyük bir âlimdir. Eski Türk, İslâmî devir, Divan ve Halk ede
biyatları üzerinde pek çok yazı yazmış olan Fuat Köprülü’nün eserleri, Türk 
edebiyatı hakkında bilgi edinmek isteyenler için büyük bir kaynaktır. Prof. 
Dr. Zekî Velidi Togan, Asya Türk tarih ve medeniyeti üzerindeki çalışma- 
larıyle ta^ ı̂nmış bir tarihçidir. Vmumî Türk Tarihine Giri^ adlı kitabının 
başında, en eski Türk tarihîne dair ilgi çekici bilgiler vardır. Prof. Dr. Ah
met Caferoğlu Türk Dili Tarihi ve Anadolu ağızları üzerinde yaptığı araş
tırmalarla tanınmıştır. Kutadgu Bilig kitabını Türkiye Türkçesine çevirmiş 
olan Prof. Dr. Rahmeti Arat, Uygur dili üzerinde değerli araştırmalar yap
mıştır. Bir Italyan olan Alessio Bombaci ünlü bit türkologdur Onun dışın
da Türk dili, Türk tarihi, Türk sanatı ve Türk edebiyatı üzerinde çalışan 
daha pek çok yabancı ilim adamı vardır. Prof Dr. Ali Nihat Tarlan Divan 
şiirinin yapısını inceleyen bir ilim adamıdır. Abdülbaki Gölpınark hayalını 
Mevlânâ ve Yunus Emre’nin eserlerine vermiş bİr araştırıcıdır. Şaİr, hikâyed 
ve romancı olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatı üzerinde incele
meler de yapmıştır. İsmail Habip Sevük, Nihat Sami Banarlı, Agâh Sırn
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Levend, Ahmet Kabakh, ilmî arattırmaları ve okullar için yazdıkları kitap
larla tammnışlardır. Prof. Kenan Akyüz ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan Türk 
edebiyatına ait çeşitli metin ve araştırmalar neşretmişlerdir. Türk edebiyatı 
üzerinde bu yazarların dışında araştırma yapan daha pek çok ilim adamı 
vardır. Îlmî araştırmaların yanı sıra edebî eserlerin şahsî zevklere göre de
ğerlendirilmesini de küçümsememek lâzımdır. Yüksek bîr kültür ve zevke 
sahip olan tenkitçiler ve sanatçılar edebî eserlerin değerlerini keşfetmede 
bazan çok önemli rol oynarlar. Yahya Kemal Beyatlı ve Nurullah Ataç bu 
hususta değerli örneklerdir. Onlardan da birer parça okuyacaksınız.

Türk edebiyatı üzerinde bilginizi ve kültürünüzü genişletmek için ad
ları burada anılan ve anılmayan yazarların kitaplarını ve makalelerini oku
malı, siz de edebî eserleri inceleyen yazılar yazmalısınız.

Edebî eserler aynı kalmakla beraber, onlar üzerindeki görüsŞİer, de
virden devre, yazardan yazara değişir. Bu yazıları incelerken, onlarda ileri 
sürülen fikirlerle beraber, kelime ve terimlere de dikkat ediniz. Zengin 
bir lügate sahip olmanın, düşüncelerinizin ufkunu genişleteceğini unut
mayınız.
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1. ÎSLA M ÎYETTREN  O N CEKÎ D E V İR  T Ü R K  E D E B İY A T I V E  
M E D E N İY E T İN E  D A İR  İN C E L E M E L E R

GÖKTÜRK LEHÇESÎ MAHSULLERİ

Göktürk Kitabeleri

Elimizde örnekleri bulunan bu en eski edebî Türk lehçesinin mahsul
leri, son zamanlarda Turfan’da bulunan bazı küçük parçalar istisna edil
mek üzere, hemen hepsi Moğolistan’da ve Yenİsey nehri boyunda bulunan 
abidelerdir. Bunların büyük bir kısmı ve özellikle kuzey-batı Moğolistan 
ve güney Sibirya’dakiler, birtakım meçhul kimselere ait irili ufaklı mezar 
taşlan üzerindeki kitabelerdir. Tarihî ve edebî bakış açısından Önemli olan
lar, başlıca, kuzey-doğu Moğolistan’daki Kültigin, Bilge Kağan ve Ton- 
yukuk kitabelerîd'*-

Bu gibi kitabelerin varlığı, daha M.S. yedinci yüzyıl ortalarında İranla 
tarihçi Cüveynî tarafmdan ortaya konulmuştur. Aşağı yukarı iki yüzyılda© 
beri varlıkları Avrupa’ca da bilinen Yenisey kitabeleri hakkında Finlandiya 
eski eserler cemiyeti tarafından yaptırılan araştırmaların neticesi 1892’dc 
neşredildiği gibi, çeşitli Rus ilim adamları tarafından da bu sahada birta
kım önemli araştırmalar yapılmıştır. Orhun Kitabelerine gelince, önee 
Yadrintsev (Yadrinitsev) ve sonra Donner ve Radloff (Radlof) he
yetleri tarafından tedkik , edilerek abidede Çince kitabe de bulunması sa
yesinde- DanimarkalI profesör Thomsen (Tomsen) tarafından okunarak 
yazısı çözülmüş ve sonraları birçok ilim adamları tarafından bunlara ait 
pek çok kitap yayınlanmıştır. Thomsen’den başka Radloff ve Melioranskiy 
(Melioranski) bu kitabeleri tercüme etmişlerse de, en son tercüme 1922 
de Thomsen tarafından meydana konmuştur. Türkoloji araştırmaları daha 
ilerledikçe, dil ve tarih açısından, bunlar hakkında her gün yeni birtakım 
düzeltmeler ve ilâveler yapılması zarurîdir. Aynı yazıyle yazılmış diğer ki
tabeleri ve özellikle Tonyukuk kitabesini önce Radloff tercüme etmişse de, 
sonradan Thomsen bunun da yeni ve doğru bir tercümesini yayınlamıştır.

Kültigin ve Bilge Kağan Kitabeleri

Orhun ırmağının eski kaynağı ve Koşo Çaydam gölü civarında bir
birinden bir kilometre uzaklıkta Kültigin ve Bilge Kağan abideleri vardıi',.



Daha iyi bir halde kalmış olan birincisi 731 de ölen kahraman Kültigin 
adına 732 de; ilcindsi de 734 de ölen Kültıgın’in kardeşi Bilge Kağan 
adına 735 de dikilmiştir. Kültigin’in ölümü iizernıe, Çin imparatoru tek bir 
parça sütun üzerine ölünün hayat hikâyesinin ya/ilmasıni ve Türklerde âdet 
olduğu gibi heykelinin dikilmesini ve adına bu "bark: türbe” inşa edil
mesini emrederek sarayına mensup altı unlü sanatçıyı da bu işe memur et
mişti. Aynı şekilde, kağanın ölümü uzMine de pek üzülerek, büyük memur
larından birini taziye içİn gönderdiği gıbt, ölünün adına bir türbe inşasını 
ve dikilecek sütunun yazılmasını vak’anüvısıne emretmişti. îşte bundan do
layı bu abidelerde Çince kitabeler de vardır.

Bu kitabelerde kısaca Doğu Türk hakanlığının çöküşü ve yeniden di
rilişi anlatılmaktadır: Göçebe hayatının eski tarihî gelenekleri uzun zaman 
koruması mümkün olmadığından, kağan, kendi atal.ın hakkında açık ve 
seçik bilgi vermeyerek, sadece, "yukarıda mavi gök, aşağıda kara yer ve 
onun üstünde kişi oğlu yaratıldığı zaman dedesi Bumin Kağan’ın onlara 
hükümdar tayin edildiğini” ve bunların Kadırgan ormanıyle Demir Kapı 
arasında hüküm sürdüğünü söyler. O mutlu ve şerefli günlerde, kağanlar 
savaş meydanlarında kahraman, meclislerde ise hünerli, filozof İdiler; buy
ruklar yani vezirler de aynı vasıflara sahiptirler. Bu mutlu ve şerefli de
virleri, çok kara günler takip etti; oğullar babalarına benzemediler, korkak 
ve akılsız kağanlar ve buyruklar çıktı; halk ile beyler doğru yoldan ay
rıldılar; bu çekişmelerden, ayrılıklardan faydalanan Çinliler bu devletin 
hayatına son verdiler; beyler ötede beride Çinlilerin altı olarak onların ver
dikleri rütbe ve unvanları aldılar ki, kitabede bunların hareketi kınanmak
tadır. Bu hareketlerden nefret eden halk sonunda başkaldırdı; Çinliler is
yanı bastırmak için asker gönderdiler; lâkin Türk tanrısı ve kutsal yer ve 
su tanrısı, Türk kavmi yok olmasın diye Ilteriş Kağan ile Î1 Bjlge Hatun’u 
ona baş olarak yükseltti. Yeni kağan, dağınık kabileri yavaş yavaş topla
mağa, onları eski töre üzere tarizime başladı. Bundan sonra, kağanın kazan
dığı zaferler ye nihayet ölümüyle kardeşi Meçu’nun saltanatı hikâyesi an
latılıyor. Meçu birçok zaferler kazanarak *'Türk milletini yükseltmiş, 'yok
sulları zenginleştirmiş, azlık olan milleti çoğaltmış”tı. Lâkin ihtiyarlığında 
zalimce' davrandığından Türklerin bir kısmı Çin’e göç etmişler; o da bir 
seferden dönüşünde düşmanlar tarafından öldürülmüştü; Kültigin tarafın
dan idare edilen bir isyan sonunda Meçu’nun bütün soyu sopu katledilerek 
Bilge Kağan tahta çıkarıldı. Kitabelerde Oğuz kavmi Çin’e karşı yapılan 
gayesiz seferlerden dolayı hatalı bulunuyor: ”Kâh doğuda, kâh batıda ka
nın su gibi aktı, kemiklerin dağ gibi yığıldı, asil oğulların kul, temiz kız
ların carîye oldu!”. Kağan, Türklerin anavatanı olan ormanlı dağlan, kut-
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sal Ötüken ülkesini bırakıp Çin’e göç etmelerinden söz ederken, o devir içİn 
çok felsefî ve doğru fikirler ileri sürüyor: Çin’in altını, gümüşü, sert içki
leri, ipekli kumaşları çekicidir; fakat Türkü gevşetir, sefahate ve tembelliğe 
alıştırır; Ötüken’de bunlar yoksa da hürriyet vardır: oradan dört tarafa gön
derilecek ordularla, milletin muhtaç olduğu her şey elde edilebilir, hakika
ten o sırada Çin’deki Tang sülâlesi kuvvetli bulunduğundan, Türk kağam 
ancak coğrafî durumımun elverişli olması sayesinde kuvvetini koruyabili
yordu. “Tanrı’nın yardımıyle tahta çıkan Bilge Kağan kardeşinin ve eski 
şadınm yardımıyle gündüzleri dinlenmeyerek, geceleri uyumayarak, dört 
tarafa yirmi iki sefer açarak halkı zengin ettiğini, çoğalttığım, düşmanlan 
ezdiğini anlatıyor, özetle, bu kitabeler yalnız dil ve edebiyat değil, tarih 
ve etnoğrafya bakımından da büyük bir öneme sahiptir.

Üslûp özelliklerî

Orhun kitabelerinin bazı yerleri biraz bozulmuş olmakla beraber, dil 
ve tarih, hattâ edebiyat tarihî bakımından pek kıymetlidir. Yazılardan bîr 
kısmının hükümdar Bilge Kağan ağzından, bir kısmının da yine hülcümdar 
ailesinden Yulluğ Tigin tarafından yazılıp kazıldığı anlaşılmaktadır. Kita
belerde Tuk)oı tarihi, doğu Tukyularının Çinliler tarafından perişan edil
dikten sonraki esirlik devresinde geçirdikleri kara günlerin hâtırası, o za
manki Türk aristokrasisinin halk kitlesine hıyaneti, sonra halk kitlesinin 
vatanî hislere önder ve tercüman olan Bilge Kağan’la Kutlug Kağan tara- 
fmdan nasıl yükseltildiği-Çin tarihlerinin verdikleri bilgilere tamamen uya
rak- hikâye edilmektedir. Felâket günlerinin acılıkları, kağanın kavmine 
karşı beslediği samimi hisler, hürriyetini kazanan halkın nasıl mutlu ve re
fah içinde olduğu, oldukça şairane bir dille tasvir ediliyor. Üslûp bazı yer
lerde biraz kuru, monoton, hattâ çoğu zaman anlatımda dürüst bir mantık 
tertibinden yoksundur. Lâkin buna rağmen bazı parçalarda eda o kadar canh 
ve ahenkli, o kadar samimi ve derin duyguları aksettirir kİ, işte buralarda, 
çok kuvvetli ortak bir lirizm, destanı bir ruh kendini kuvvetle hissettiri
yor; burada, hattâ hiç bir özelliği olmayan nakil ve hikâyenin üstünde, es
tetik bir gaye de takip edilmektedir: Kısa fakat kesin ve açık cümleler,, 
tasvirlerinde sahtelikten tamamen uzak, sade ve kuvvetli bir ifade, birbiriyle 
ahenkli bir surette birleştirilmiş fiiller, arada ifadeyi monotonluktan kur
tarmak için fiillerin de değiştirilmesi, tekrarlar, kısacası bütün bu gibi ifa
de incelikleri, bu kitabeleri basit bir dil ve tarih vesikası şeklinden kurta
rıyor. Kitabelerdeki mecazları, söz sanatlarını, Türklerin çeşitli kavimlerine 
ait halk edebiyatmda gördüğümüz gibi, secilerle tekrarlar ve tezatlardan 
mürekkep olarak bir tür ilkel nazım şeklinde, son devirlerde gördüğümüz
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Ö2Cİ bir söyleyiş tarzının iik örneğini de burada buluruz. Bîr atalık kita
belerde bazı vezinli parçalar da bulunduğu ileri sürülmüşse de, Rus ilim 
adamı Korş'un bu fikri, genellikle kabul edilmeğe uygun değildir. Gök- 
türkçenin bu kadar düzenli ve güzel, imlâsı kaidelere bapı bir nesir dili 
olabilmesi için, her halde uzun gelişme devreleri geçirdiği bir gerçektir.

Tonyukuk kitabesi

Bu kitabenin yazılmış olduğu abide, daha evvel bahsettiğimiz abide
lerin biraz doğusunda, Nalayha posta durağıyle Tula’nın yukarı kaynağının 
sağ sahili arasında. Bayın Çoktu civarında bulunmuştur. Kitabe, henüz 
ayakta duran iki taş sütun üzerine yazılmıştır, Orhun abideleri civarında 
olduğu gibi bu taşların civarında da eski bir "bark” yıkıntısı, taştan bir 
lahit, pek çok heykel varsa da, bunlar, Orhun’dakilerden daha küçük bir 
ölçüdedir. Bu abidenin adına dikildiği Tonyukuk, doğu Tukyu devletinin 
yeniden kurulrriasından sonra ilk iki kağan zamanında iş görmüş ve Bilge 
Kağan’ın ilk zamanlarında bile, yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen, yaşa
mış bulunan büyük bir devlet adamı ve başkumandandır. Şu halde kitabe
nin aşağı yukarı 720 yıllarına ait oimtısı gerekir. Biraz uzunca olan kitabe 
kendi tarafından yazılmış olduğu gibi, baştan sona kadar birinci şahıs za
miriyle söyleyen de odur. Aslen Türk olmakla beraber Çin’de doşmuş, 
orada öğrenim görmüş olan bu adam, hakikaten büyük bir şahsiyettir. Kita
bede, kendi yaptığı işleri anlatmakta ve sonunda da Türklere bazı nasihat
lerde bulunmaktadır. Dil ve üslûp bakımından Tonyukuk kitabesi Orhun 
kitabelerinden daha kıymetsiz, ifade daha bozuk, imlâ daha düzensizdir.

Prof. Fuat Köprülü, Türk ’lurîh}. 1926

— saHelestirili'nfstir.
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SORULAR:

1. Göktürklerden kalma eserler nerelerde bulunmuştur vc nc mahiyette
dir? Bunlardan en önemlileri hangileridir?

2. AvrupalI ilim adamlarmm bu konuya karşı ilgilerini ne ile aoıklarsı-
mz?

3. Göktürk kitabelerinin dikilmesinde Çinlilerin ı\olü olmuş mudur?

4. Bu kitabelerin konularım ^latm ız.

5. Bu kitabcleı kim tarafmdan j^azılmıştır ve üslûp özellikleri nasıldır?



OĞUZ KAGAN DESTANI

iMilâtfan önce teşekkül ettiği ve sözlü olarak yüzyıllarca yaşadığı bili
nen Oğuz Kağan Destam'am  asıl metni bugüne kadar ele geçmemiştir. Onun 
Uygurca bir özeti île tarihçi ReşicUiddîn ve übülgazı Bahardır Han’ın aktar
dıkları bazı rivayetleri yardır. Anadokı’da X IV  üncü yüzyılda yazıya geçiri
len Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuzların ne kadar canlı bir destan gelenek
leri olduğunu ortaya koymaktadır. Reşidüddin'in aktardığı rivayetler Uy
gurca özetten çok değişik ve zengindir. Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, 
Reşidüddin’in aktardığı rivayetleri Farsçadan Türkçeye geçirmiş ve ken
disine göre yorumlamıştır,

Ord, Prof. D r. Zeki Velidi Togan, dünyaca tanınmış büyük bir Türk 
tarihçisidir. Umumî Türk Tarihine Giriş (2. bsk. İstanbul 1970) adlı kita
bında Türklerin ön tarihlerine dair önemli bilgiler vardır. Zeki Velidi 
Togan, Oğuz Kağan Destam^mn teşekkülünü çok eski çağlara kadar gö
türmektedir.

Oğuz Destanı'ndan

Oğuz’un seferleri arasında en dikkati çekeni ve tafsilâtlı olarak zikre
dileni onun Önasya’daki lütuhatıdır. Bu fütuhat, Saka/Skit’lerin batida 
Askelan’dan doğuda Çin hududıma kadar uzanan, kuzeyde bu Sakaların 
enkazı demek olan Abi, Yakut (Saka - Sakait)lardan güneyde, Kuzey Hin

distan'daki İndo-skitlerin Taksİla’ya kadar uzanan büyük memlekete sahip 
oldukları, yani İran’da Ahamenid ve Yunanistan’da da Helen devletlerinin 
yaşadıkları zamanlarda yaptıkları geniş fütuhatı aksettîrn'.is olacaktır. Son
radan bu hikâyelere, haçlılar devirlerine ve bundan önce yapılan seferlere ait 
rivayetler de eklenmiştir. Acaba Saka lardan sonra ve hu frenklerden önce. 
Oğuzların Hazarın güneyine geçtikleri devir hangi devirdir? Bunu tarihî 
hâdiselerin ışığında görmek mümkündür.

Bu devirde Oğuzlar vfj diğer .(''irk kabileleri batıda Rum ülkesinden 
doğuda Çin ve Çürçüt ( ? ’tınçıu) .<)y:! i'.adar uzanan cihanşümul bir devletin 
başınd.ı gösterilmişlerdir. Sunun coğrafyası Moğolistan’da, Kafkasya, Baal- 
bek, Kiluye, Demaveml ve Hinciukus dağîanr.a yayılmış, kışlak ve yaylak 
yerleri tasrih edilmek Luerc tespit edilmiştir. Pek çok yüzyıllar önce geçmiş



olarak tavsif edilen bu devletin coğrafyasını, orada yaşıyan kabilelerin isim
lerini ve komşUj devletleri, ancak bir yazılı eserden okuyup bize intikal ettir
mişlerdir. Böylesine geniş bir Türk devletini tarihte ararsak şu hususlara dik
kat etmek gerekecektir. * ^

i *
Hunlar çağında, onların hâkim bulunduğu Türk devleti, bu kadar geniş

sahalara yayılamamıştı. Ancak X III. yüzyılda Çengizli İmparatorluğu bu 
sabaları içine alan bir devlet kurabilmiştir. Fakat Çengiz Han’ın devleti ku
rulmadan önce, ancak M.Ö. VII. yüzyılda merkezi Orta Asya’da bulunan 
Sakalar devleti ile, birkaç asır sonraki îndo-skit devleti dikkati çekiyor. 
Şimdiki Macaristan’da Batı Hun devleti, Atilla ve oğullarının devleti daha 
yaşadığı zaman, Derbend yoluyla Kafkasya güneyine, Gökçegöl - Van Gölü 
civarına geçen Bayandır (Vayındır)lardan sonra, Sabirler ve Hunlar da 
geçtiği vakit doğuda Çinlilerin Hu-i ismiyle kaydettikleri bir Hun kralı da 
Batı Türkistan’da Soğd ülkesine girmişti. Bu hükümdann kim olduğu epeyi 
münakaşa edildi. Dura-Europa vesikaları arasında îranlıların Romalılara 
karşı savaşlarında Hunların îranlılar tarafına katıldıklarına dair, yine mü
nakaşa mevzuu olan kayıtlar vardır. Fakat bütün bunlar, Ortaasyalı bir dev
letin önasya’yı istila eyleme hareketi değildir.

Oğuz destanında, milâttan önceki çağlarda değil, daha geç devirlerde 
olanlar da eskiden olmuş gibi zikredilmiştir. Meselâ Önasya’da Haçlılar 
zamanındaki vaziyet, Oğuz Han zamanında olmuş gibi gösterilmiş. Oğuz 
Destanında zikredilen "frenk” tâbirini Avrupa mânâsında almamak gerekir. 
Bununla şüphesiz Suriye ve Kilikya’daki haçlı işgal mıntakaları kasdedil- 

Imiştir. Frenk ismiyle zikrolunan kavmin asıl vatanlarının önasya olmayıp 
başka yerde olduğunu belirten ibareler vardır. Çünkü Rum, yani Bizans 
memleketine Oğuzlar bu Frenklerin yerini işgal ettikten sonra gelmişlerdir. 
"Rum” tabiî ki Anadolu veya Bizans demektir. Oğuzlar, sonradan Asrıyaka 
ismiyle maruf olacak Boğazları geçmemişler, İstanbul’a yanaşmamışlardır. 
Şimdiki adıyla zikredilen Antakya ile ilgili malumata, Selçuklulardan evvel
ki devre ait hatıralar sıkıştırılmıştır. Mısır’a Oğuz kendisi gitmemiş, o sı
rada iyice büyümüş olan oğullarını göndermiştir. Bu arada Hz. Adem’in 
toprağını getirmek için Mekke ve Medine’ye elçiler göndermiş. Bu kısımlar
da Oğuz, Peygamber kıssalarını bilen bir hükümdar olarak tavsif edilmiştir.

Oğuz Han’ın Suriye taraflarındaki yaylası olarak Baalbek Dağı zikredil
miştir. Bu tafsilât Haçlılarla savaşan Müslümanların, hattâ Memlûklularla 
harbeden îlhanlıların seferlerine ait kıssalardan alınmış değildir. Oğuz’un 
fütuhat hikâyeleri tamamiyle orijinaldir. Fütuhat sırasında Önasya’ya yer- 
îeşmiş olan kabilelerin eskİ tarihine dair bazı malumat vermektedir. Baalbek
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Dağlan yayla olduğu gibi, Oğuz’un buradan İsfahan’a hareketi, tarihte ol
duğu gibi, bugün de Ağaçerilerin oturduğu Kûh-i Kiluye üzerinden yapıl
mıştır.

Oğuzların Önasya’ya ait seferlerine dair rivayetler, Hıristiyan Kireyit 
Han’ı Ong Han’ın 1145 de gönderip Papa’mn eline geçmiş olan mektubun
da "cedlerİ olan üç kralın batıya seferleri” şeklinde geçmiştir. Orada He- 
medan demek olan Ekbatan ile Dicle nehri zikrediliyor. Uygur rivayetinde 
de Oğuz’un Kafkas dağlarım geçtiği kaydedilmiştir. Önasya’ya ait Oğuz’un 
fütuhatı, daha eski zamanlarda olan Türk hakanlarının, belki Kimmer ve 
Sakaların Önasya’ya seferleri üzerine tespit edilmiştir. Yalnız Reşidüddin’de 
bu hikâyelere ilâve olunan bazı cüzi teferruat vardır. Yani destanın bu se
tere ait hikâyesi orijinaldir ve büyük ölçüde Sakaların önasya seferlerine 
bağlı olmalıdır. Kireyit Han’ının mektubundaki üç kral ise, aslında Oğuz 
tarafından mağlup edilerek Moğolistan taraflarına atılan üç amcası olma
lıdır.

Oğuz Destanında icraatı tavsif olunan Oğuz’un Önasya’ya Atil, Der- 
bend, Mugan yoluyla gelip, fütuhatını tamamladıktan sonra Demavend-Nişa- 
bur yolu ile dönmesi gibi, İran Şahnâme’lerınin tavsif ettiği Efrasiyab da 
hemen aynı yolla Mugan’a gelip. Damgan ve Demavend yolu ile Turan - 
zemin’e dönmüş gösterilmiştir. Oğuz Destanında Oğuz’la savaşan İt-bar<ık 
kavmi de Şehnâme’de zikredilmiştir..

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Oğuz Dcstam, 1972
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SORULAR:

1. Zeki Velidi Togan’a göre Oğuz Kağan nerelere kadîu: gitmiştir? Ya
zıda Oğuz’un gitmiş olduğu yerlerin adlarını söyleyiniz.

2. Tarihte Türkler hangi cihan devletlerini kurmuşlardır? Onlar Oğuz’
un gittiği yerlere gidebilmişler midir?

3. Yazar, Oğuz’un seferlerini hangi devirde gösteriyor? Bu devirde han
gi kavimler yaşıyordu?

4 Türklerin tarihten önce Ön-Asya’ya geldiklerine dair başka deliller 
vai’ mıdır?

5. Türklerin ilk devir tarihleri ile Atatürk de ilgilenmiş midir?



l'eşinci yüzyıldan başlayarak, önceleri kendi boylan, daha sonraları 
katma diğer Türk boy ve uruklanyle, siyasî bir birlik vücuda getiren Uy
gurların, Orta-Asya Türk dil ve kültürünün gelişmesinde ve yayılmasında, 
çok mühim rolleri olmuştur. Din ve inançlarındaki tolerans, vârisi bulun
dukları daha önceki Türk dil ve kültürüne sıkı bağlılıkları, yerleşik toplum 
ha)-atıyle göçeri serbestliği ayarlamaktaki kabiliyetleri Uygur Türkünü,. 
Türk dili ve kültürünün yeni baştan yapılması gereken yapısının ustası kıl
makta gecikmemiştir. Doğuştan mağrur, iklim şartlarının tesiriyle haşin bir 
insan karakterinde olmaları, millî iradeyi geliştirmelerinde kendilerine yar
dımcı olmuştur. Çağın en ileri ve aydın şövalyeleri olmaları dolayısıj-le. 
Hanlığa, hukukî esaslara dayanan bir devlet çeşnisi vermişlerdir. Kelimenin 
tam mânâsıyle devrinin komşu devletlerini imrendirecek kadar, gelişmiş 
yapılı, hukukî bir devlet yaratmışlardır. Uluslararası münasebetler kurarak, 
yabancı ellerde yaşayan Türk kolonileri için koruyucu kanunlar vücuda ge
tirmişlerdir. Devlet idaresi vazifelerinin yürütülmesine memur, vekiller he
yeti ve çeşitli mansıplar kadrosu ihdas etmişlerdir. Devkt nizam ve inti
zamını ayarlayan kanunlar tedvin edilmiştir. Dış ülke ve memleketler nez- 
dine sefirler gönderilmiştir. Şu veya bu vesile ile Çin kaynakları, bir yığın 
Uygur sefir ve elçilerinden bahsetmeyi unutmamışlardır. îç devlet teşkilâ
tında kullanılan unvan, rütbe, paye ve çeşitli derece bolluğu, Uygur Han
lığının yerleşik bir medeniyet seviyesinde olduğunu açıkça göstermektedir. 
Devletin saray hayatı, düzenli ve tertipli merasimlerle tanzim, Han ve sa
ray halkının yabancı elçiler kabulündeki vazifeleri tayin edilmiştir. Şö)'le 
ki, herhangi bir ecnebi elçi, hükümdarın mektubunu vermek için saraya 
geldiği zaman, Han ve saray halkı, sefiri yüzleri doğuya çevrilmiş olduğu 
halde karşılamağa mecbur tutulmuşlardır Elçilere ziyafet verilir ve bu ziya
fet esnasında musiki çalınır, danslar ve eğlenceler yapılırdı.

Uygurlarda fikir hayatı da yüksek bir seviyeye ulaştırılmıştı. Çin kay
naklarına bakılacak olunursa, Uygur hükümdarlarının saraylarında, yerli ve 
yabancı tarihçiler, şairler, âlimler, sanatkârlar, musikişinaslar sempatik bîr 
himayeye nvazhar olmuşlardır. Mürebbilerin şehzadelere ve yüksek tabaka 
çocuklarına ders verdiklerini, şiir inşad edecek kadar kudret sahibi olduk
larını, kütüphanelere rastlandığın!, Uyguristan’da seyahat etmiş Çin gez
ginlerinden öğrcnmekteyi?. Hattâ elimize geçen bir Uygur eh jzısı, bir Uy-

UYGUR KÜLTÜRÜ



gur şehzadesinin çok güzel kopuz çalıp şarkı söylediğini nakletmektedir. 
Böylece Turfan vahasında geniş bir yayılım sahası bulunduğundan şüphe 
etmediğimiz musiki zevki, Uygur Türklerinde, şimdiye kadar pek az araş
tırılan, manzum bir edebiyat nevinin de doğmasında âmil olmuştur. Seya
hate çıktıklannda müsikî âletlerini de beraberlerinde taşıyacak kadar mu
sikiye düşkün oldukları, bunun başlıca delilidir.

Dokuzuncu yüzyıldan bu yana, yüksek bir kültür gelişmesi geleneği 
kuran Uygurlar, on üçüncü yüzyıldan itibaren Orta-Asya Türk-Moğol halk
larının kültür terbiyeciliği derecesine de ulaşmışlardır. Bu yeni vazifele
rindeki başarıyı, asırlar boyunca geliştirdikleri manevî ve maddî medeni
yetlerine borçlu idiler. Son yarım yüzyıl zarfında eski Uygur devleti saha
sında, bilhassa Uygur Hanlığı merkezi olan Hoço veyahut îdikut şehri ha
rabelerinde yapılan kazılar neticesinde, bu eski Türk kültürünü gösteren 
ve Uygur dilİ ile edebiyatını açıklayan zengin eser parçaları elde edilmiştir. 
Budist, Manihey ve Hıristiyan Uygurlara ait ^mabetlerden elde edilen bü
yük bir sayıdaki yazma malzeme, Uygur dili ve edebiyatının büyüklüğünü 
belirten, en kıymetli ve millî vesikalarımızdır. Çoğu Türkler arasında ya
yılmış olan dinlere ait tercüme eserler olduğundan, bunlar, dinler tarihi 
araştırmaları için, ayrıca mühim bir değer taşımaktadır. Bunların içerisinde 
astronomiye, tıbba re  çeşitli edebiyat nevilerine temas eden, ekserisi diğer 
yabancı dillerden çevirme, pek az bir miktarı orijinal olan yazmalar da 
bulanmaktadır. Hattâ, Uygür hükümdarlarından birisi tarafından, komşu 
memleketler hakkında bilgi edinmek amacıyle gönderilen memurlarca ka
leme alınmış bir seyahatname dahi mevcuttur. Ne yazık ki, bu eserin oriji
nali henüz bulunamamıştır. Elimizdeki nüsha Tibet dilinden yapılan tercü
mesidir.

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Türk Dil Tarihi, 2 . bsk. 1^10
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AÇIKLAMA :

Türklerin İslâmiyet i kabulden sonra Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı 
<levletleri gibi yüksek kültüre sahip devletler kurmaları, İslâmlıktan öiiceki 
Türk kültürü hesaba katılmadan açıklanamaz. Türk tarihinde bir devlet 
yıkılınca, yerine hemen yeni bir devlet kuruluyor ve bu yeni devlet, deği
şik bir şekilde, eski kültürünü devam ettiriyordu. Buda ve Mani dinlerini 
benimseyen Uygur Türklerinin, Türk kültür tarihinde oynadıkları rol, 
Türkiye’de gerektiği kadar değerlendirilmemiştir. Prof. Dr. Ahmet Cafe- 
<(\ğJunun yazısı bilhassa bu bakımdan önemlidir.



Uygur Türkleri, Çin ve Hint kültürleıiyle Türk kültürü arasında bir 
sentez vücuda getirmişlerdir. Daha sonra bu senteze Fars, Arap, Anadolu, 
Balkan ve Avrupa’dan gelen unsurlar karışmıştır. Türk mîlletinin başlıca 
özelliği hem dünyaya açık, hem de kendi kendisi olmasıdır.
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SORULAR:

1. Prof. Dr Ahmet Caferoğlu’na göre Uygur Türklerinin Türk tarihin
deki yeri nedir? “Yerleşik toplum hayatıyla göçeri serbestliği ayarlamaları 
kabiliyeti” nden ne anlıyorsunuz? Selçuklu ve Osmanhlarda da bu kabiliyet 
var mıdır?

2. Uygur Türklerinin yüksek bir devlet hayatları ve hukuk sistemler? 
olmuş mudur? Yazar, Uygurların sosyal ve politik hayatları hakkında hangi 
bilgileri veriyor? ,

3. Uygurlarda daha sonra Selçuklu ve Osmanhlarda görülen saray ha
yatına benzer bir saray hayatı, kültür ve sanatı var mıydı?

4. Uygurlar hakkındaki bilgileri nereden elde ediyoruz?

5. Uygurlardan kalma büyük şehirler var mıdır ve bunlarm adı nedir?

6. Uygurlardan kalma eserler hangi konulara dairdir?

7. Uygurlar kendilerinden sonra gelen Türk ve Moğol devletlerine tesir 
etmişler midir?



ESKÎ TÜRK MEDENİYETİ

Eski yurtlan bugünkü Moğolistan'da olan Türkler, 552-144: yıllan ara
sında kudretli bir imparatorluk kurmuşlar, -bir müddet bölünerek Çin esa
reti altında kaldıktan sonra-çeşitli safhalardan geçmişler ve Karadeniz Ue 
Çin arasında savaşarak, Sogdian’dan Baktİrİyan’a kadar uzanan sahada, 
Orta-Asya'da hâkimiyet tesis etmişlerdir. Bir kere Asya’nın kalbine, üç bü
yük kudretin birleştiği noktaya yerleştikten sonra bu kıtanın tarihinde baş 
rolü oynamışlardır.

Çinliler eski Türklerin yaşayışları, örf ve âdetleri hakkıfada bize çok 

g:üzel tasvirler bırakmışlardır;

”SaçIanm rüzgârda dalgalanmaya salıverirler.... ve keçeden çadırlarda 
otururlar. Su ve ot bulunan yerlere göre, oradan oraya göç ederler. Başhca 
uğraşıları hayvan sürüleri beslemek ve av avlamaktır. Silâh olarak yay, (işa
ret vermeğe yarayan), vınlayıcı ok, kılıç, kargı kullanırlar. Kemerleri ka
bartmalarla süslüdür. Bayrak direklerinin ucuna altından bir dişi kurt başı 
takarlar. İçlerinden biri ölürse, naaşım çadırının içine yerleştirirler, oğul
ları, yeğenleri, kadın, erkek akrabalarından her biri bir koyun ve at kurban 
ederek, ona hediye ediyormuş gibi çadırının önüne yığarlar. Atla yedi kere 
çadırının etrafında dolanırlar, çadırının kapısına gelince, bir bıçakla yüzle
rini keserler,’ gözyaşlan kana karışarak akar.. Ölü, mezarına gömüldükten 
sonra, başına taş ve bir kitabe dikerler. Taşların sayısı ölenin hayatta iken 
öldürdüğü düşman sayısınca olur... Hükümdarın çadırı, saygı alâmeti ola
rak, güneşin doğduğu yana, doğuya açılır. Cinlere, ruhlara ve büyücülere 
inanırlar.. Savaşta ölmeyi şeref, hastalanarak yatakta ölmeyi ayıp sayarlar.

Çinlilere barbar görünen bu halkın kendine has bîr medeniyeti vardı. 
Bu medeniyet yerli unsurlarla yabancı tesirlerin bir terkibi idi. O, bir yan
dan, daha Hsing Nu’(Hiyung-Nu) larda kendisini gelişmiş bîr politik ve 
sosyal organizasyon ile, Sarmatlarla îskitlerinkine akraba dekoratif hayvan 
üslûbu ile ifade eden bozkır göçebelerinin ortak medeniyetini tevarüs edi
yor, öte yandan Çin, İran ve Bizans gibi eski medenî ülkelere komşu olmak 
dolayısıyle, onların meyvelerinden de faydalanıyordu. Sogdiyan ve Baktici- 
yan gibi büyük kültürlere sahip ülkelere ayak basması veya doğu ile batı 
arasında uzanan ticaret yollarının vahalarını tehdit etmesi boşuna değildi..



Türkierin kendilerine has dinî inançları vardı. "Türk tengrisi” ve “Türk 
î ö̂kü” diye adlandırdıkları bir mîllî Tanrı’ya tapıyorlardı. Bundan başka 
toprak ve suyu *'Yir-Sub” kutsal tanıyorlardı. Mazdeizra, Budizm ve Tao- 
tzm’in propagandalarına karşı da yabancı kalmıyorlardı. Başta *'kagan”ın 
bulunduğu dikkate değer politik bir organizasyona, (töre) denilen hususî 
müesseselere, bîr mitolojiye, (Çin menşeli on iki hayvanlı) hususî bir takvi
me, Türkçenin fonetik yapısına uygun hususî bir yazıya sahiptiler. Bu yazı
nın menşei belli değildir. İran yolu ile Aramî alfabesinden alınmış olması 
muhtemeldir. Türkler ona ok, çadır, yay gibi kendilerine lws bazı işaretleri 
ilâve etmişlerdir. Bu yazı sistemi fjygurlar tarafından da benimsenmiştir. 
Değişik şekillerde ona Peçeneklerde de rastlarız.

Bazı yazarlar Türk İmkümdarlarının etrafını saran debdebeyi tasvir et
mişlerdir. Bir Bizans tarihçisi, Türk yabgusu îstemi’nin (552 - 576) II. Jus- 
tin’in yolladığı elçilik heyetini ipeklerle süslü bir çadırda. Öd tekerlekli altın 
bir tahta oturmuş olarak nasıl kabul ettiğini hücâye eder: Yazar ayrıca 
hükümdarın ziyafetlerde uzandığı bir divan, heykeller, vazolar, altın ibrik
ler, dört tavus kuşu üzerinde duran başka bir divan, Bizans’ta kullanılan
lardan hiç de aşağı olmayan, çok ince işlenmiş gümüş kapLar gördüğünü 
ilâve eder. Çinli Budist rahip Hsüan Tsang (Hüsivan Tang) ,630 da ziyaret 
ettiği bir Türk prensinin sarayını şöyle tasvir ediyor:

Prens, panitısıyle gözleri kctmaştıran altın çiçeklerle süslenmiş bir çar 
dırda oturuyordu. Devlet ricali onun önüne uzun hasırlar serdirmişler, iki 
sıra bağdaş kurmuşlardı. Hepsi şâhâns brokar elbiseler giymişlerdi. Prensin 
muhafızları onlarm arkasında ayakta duruyorlardı. Keçe çadırda oturan bir 
barbar prensi olmakla beraber, nisan ona bakarken içinde saj'gı hissi duy
maktan kendini alamıyordu. Mı:iaiulen ^Çinliler ile Hoça kralından ge
lenleri) davet ediyor ve müzik nağmeleri eşliğinde onlara şarap ikram etti
riyor, kendisi de onlarla beraber içiyonlıı. O /.aman davetlilerin daha sami
mî bir şekilde davrandıkları, birbirlerini içmeğe davet ettikleri, kadehlerini 
tokuşturdukları, boşaltarak tekrar tloldunluklan görülüyordu. Aynı zaman
da Batı barbarlarıma musikîsinin gürültülü akorları duyuluyordu. Bu me
lodiler yarı vahşi' olmakla beraber, yine kulağı okşamaktan, kalbe neşe ver
mekten geri kalmıyordu. Az sonra yeniden yemek getirdiler. Dunlar davet
lilerin önüne yığılan koyun butları ve dana söğütleri idi.

Türk imparatorluğu devrinde Budizm, komşu Çin’de geniş olarak ya
yılmıştı, Moğolistan göçebelerini Buda’nın doktrinine çekmek için teşeb
büsler oluyordu. Türkçe ilk kitabın yazılmasına belî:i bu davetlerden biri 
sebep olmuştur. Bugünkü Honan’da hüküm süren Kuyc; T ’si sülâlesinden
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(550 -577) bir hükümdar, bu yabana dili en iyi bilen bir yüksek devlet 
adamına, bozkır kağanı için Nirvana’nın Sutra’sım (kitap) tercüme ettir
mişti. T'si kralının yolladığı bir Budist rahibine kulak veren bozkır k-ağanı, 
bir Buda tapınağı inşa ettirmiş, Çin’e armağanlar göndererek, buna karşılık 
Hintli büyük üstada dair kitaplar istemiştir. Ne yazık ki bu devir tfâîckında 
bildiklerimiz bu kadardır.

Çin kaynakları, eski Türklerde, savaşları, ziyafetleri, avları, örf ve âdet
leriyle göçebe hayatını ve onun mitolojisini alisettiren bir edebiyatm bulun
duğunu farzetmeğe elverişli millî efsanelerden bahsederler. SözKâ olması 
muhtemel olan bu edebiyattan bugüne hiç bir şey kalmamışötr. Bununla 
beraber bu eski kavmi bize doğrudan doğruya tanıtacak tarihî önenüi ve este
tik değeri haiz bir vesika vardır: Orhun Kitabeleri.

Alessio Bombacı, Histoîre de la Lîtterature 1Curqu€, 1968

AÇIKLAMA :

Alessio Bombacı, bayatını Türk tarih ve edebiyatını încelemeğc verniş 
bir Italyan âlimidir. İtalyanca Türk Edebiyatt Tarihi adlı kitabı Franisızcaya 
da çevrilmiştir. Yakarıki parça bu kitabın baş kısmından Türkçeye aktarıl- 
mjıstır.

. SORULAR;

1. Göktürk imparatorluğunun yayıldığı sahalar nereleridir? îîangi dev
letlerle komşudur?

2. Eski Türklerin kendilerine has medeniyetleri var mıdır? Bu mede
niyetin özellikleri nelei'dir?

3. Eski Türkler yabancı dinlere karşı ilgi duymuşlar mıdır?

4. Eski Türkler hakkında araştırma yapmak islerick, hangi kaynakla
ra baş vui'mamız gerekir?

5. Türklerin 6. yüzyıl ve daha önceki medeniye tlerini meydana çıkarmak 
için nerelerde kazılar yapmak lâzımdır?
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2. İSLÂMÎ DEVİR TÜRK EDEBİYATI VE MEDENİYETİİVE 
DAİR İNCELEMELER

>

İLK TÜRK - ISLÂM DEVLETİ

KARAMANLILAR DEVRİNDE TÜRK MEDENİYETİ VE 
TÜRK EDEBİYATI

Gazneliler gibi yalnız hükümdar hanedanı değil, devletin dayandığı halk 
kitlesi de Türk olmak üzere ilk kurulan Türk devleti Karahanhlar’dır. tik 

, devirleri hakkında daha ziyade menkıbelere mâlik olduğumuz bu devletin, 
herhalde iki yüzyıldan fazla (990 - 12 12 ) Doğu Türkistan’da Samanî’lerden 
zaptettiği Maveraünnehİr’de hüküm sürdüğü ve buraların Türkleşmesine hiz
met etmekle beraber, Türkler arasında İslâm medeniyetinin yayılmasında ba
şarılı olduğu, Uygurlar, Basmiller, Yabakular gibi daha doğudaki Budist 
Türklerle mücadelelerde bulunduğu muhakkaktır. Birbirinden epey farkU 
muhtelif yazma şekilleri bulunan bir menkıbeye nazaran bunların ataları Ab- 
dülkerim Satuk Buğra Han, İslâmiyet’i kabul ederek sonraları Kaşgar halkına 
da kabul ettirmiş ve orada bir devlet kurmuştu. Bu Türklerin 960’da İslâ
miyet’i kabul ettikleri söylenen İki yüz bin çadır halkından mürekkep büyük 
zümre olması muhtemeldir; bunların Karluk, Yağma, Argu Türklerinden 
olduklarını tahmin edebiliriz. Satuk Buğra Han’ın torunları 998’de Samanı 
devletini yıkarak Ceyhun kıyılarına kadar Maveraünnehir’i elde ettiler. Sa- 
manîler, Oğuzların yardımıyla, tekrar bu havaliyi zapta çalıştılar; lâkin bu 
gayret neticesizdi. Maveraünnehir’in sosyal şartları tesiriyle halk, çiftçiler, 
âlimler, yeni hâkimiyeti iyİ karşıladılar. Karahanlılar bundan sonra Hora
san’ı da elde etmek istedilerse de, Gazneliler’e karşı mağlup oldular ve iç 
durumları itibariyle de bundan vazgeçtiler. Nihayet bu devlet Tiyanşan’ın her 
iki tarafında olmak üzere başlıca Doğu ve Batı ikiye ayrıldı; doğudakilerin 
başkenti önce Balasagun ve sonra da Kaşgar idi. İslâm medeniyet ve dininin 
âdeta doğu bekçisi olan bu şube, hicrî altıncı yüzyılın ilk yarısında Karahitay’- 
1ar tarafından yıkıldı; Maveraünnehir’deki batı hakanlığı da Selçuklular, Kara- 
hitaylar’a, sonra Harzemşahlar’a haraç vermek suretiyle yaşayarak, son haka
nının başkent olan Semerkant’ta idamı üzerine yıkıldı.

Kendilerini Al-i Efrasîyâb’dan yani eski Türk hanlan sülâlesinden sayan 
Karahanlılar, yukarıda anlattığımız üzere, etnoloji itibariyle Karluk veya



Yağma Türklerinden olup vaktiyle Tukiu hakanlığı birleşik topluluğuna (he- 
yet-i müttehidesine) dahildiler. Bunların devlet telâkkileri eski Tukiu’larınki- 
ne benzediği cihetle, devlet, saltanat ailesinin ortak malı sayılıyor; ve en başta 
ailenin büyüğü demek olan hakan bulunmakla beraber, hanedanın muhtelif 
azası muhtelif yerlerde âdeta müstakil surette hüküm sürüyorlar, isimlerine 
paralar bastırıyorlardı. Hükümdar, kavim üzerinde *’velâyet-i pederâne’ye sa
hip olduğu cihetle, halka, bayramlarda - Acemlerin hân-ı yağma dedikleri - 
genel hir ziyafet yani şölen veriyor, yemek yendikten sonra sofradaki bütün 
kap kacak yağma ediliyordu, Ordu teşkilâtı pek muntazamdı: Erzak ve esami 
(isimler) defteri mevcut olduğu gibi, akıncı tertibatı, gece düşman karakol
larını yakalamağa mahsus süvari kuvvetler, orduyu baskından korumaya mah
sus tertibat, düşman geldiğini haber vermek için dağların tepesinde minare 
şeklinde ateş kuleleri vardı ki, Kaşgar hakanlığı ülkesinde pek mükemmel 
olan bu teşkilât tamamiyle eski Türk geleneğinden alınmıştı. Hakanın bay
rağı al denilen turuncu ipek kumaştan yapılır ve dokuz tane olurdu. Başında 
daima aynı kumaştan bir çadır tutulduğu gibi, karşısında da, yine eski Türk 
devletlerinde olduğu gibi kös ve davul yani nevbet çalınırdı. Hakandan sonra 
"yuguruş” lakabı verilen ve hanedana mensup olanlara ipekten siyah bir 
çadır verilir ve yaz-kış başında tutulurdu, Al-i Efrâsiyab’dan olan erkeklere 
"tekin”, kadınlara ”katun: hatun”, ahaliden olan vezirlere *'nÖyin” derlerdi. 
Tarihî vesikalar, o devirde Kaşgar’daki Türk toplumunun her suretle yük
selmiş olduğunu, "devlet memurları: tapukçu” ve "kumandanlar: subaşı” 
dan başka, "tiyanku: hâcip”, '’ayga: tahsildar” gibi birçok saray ve maliye 
memurlar? bulunduğunu, hükümdarın hattâ "döşemecibaşısı” dahî olduğunu, 
"ulag” denilen posta tertibatının mevcudiyeti, tacirlere, ekincilere, sanayi er
babına, efsunculara, hekimlere tesadüf edildiğini gösteriyor. Semerkant han
ları üzerinde Arap-Acem medeniyetinin daha açık ve daha kuvvetli izleri 
olduğu halde, Kaşgar hakanlarında, kuvvetli İslâm tesiriyle beraber millî 
özellikler ve kısmen Çin-Hint tesirleri daha fazladır.

Karahanlılar zamanında Türkler arasında oldukça geniş bir düşünce faa
liyeti mevcuttu. Yalnız Batı Türkistan’da değil, hattâ Balasagun ve Kaşgar 
gibi Doğu sahalarında bile İslâmî ilimlerde ihata sahibi büyük âlimler yetiş
miş ise de muhtelif istilâlar ve savaşlar dolayısıyle bunlardan ancak pek azı
nın isimleri ve eserleri bize kadar gelebilmiştir. Bunların zamanında Buhara 
ve Semerkant medreselerinde binlerce öğrenci İslâmî ilimleri elde etmeğe 
çalışırlardı. Buhara’daki Hanefî mezhebine bağlı "sadr-ı çihan”lar öğretim 
ve geçim ma«;afları sırf kendi ceplerinden olmak üzere binlerce öğrenci oku
turlardı. Semerkant hakanları Acem şairlerine birçok ihsanda bulundukların
dan Reşİdî-i Semerkandî gibi birçok şairin bunları öven muhtelif kasideleri
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vardır. Bilhassa bu sülâleden Kılıç Tamgaç Han İbrahim adına tarihe, edebi
yata, siyasete dair birtakım mühim eserler de yazılmıştır. Kasgar hakanları 
zamanında devletin resmî dili Türkçe olduğu gibi, yarhglarda (ferman), def
terlerde kullanılan yazı da Arap harflerinin bilinmesine rağmen Uygur yazı
sıydı. Hattâ Türkçe yazışmayı idare eden memura "ilimga” derlerdi. Bu de
virlerde birçok Türkçe eser yazıldığı kesin ise de, ne yazık ki bize bunlardan 
pek azı gelebilmiştir. Bununla beraber Sem’anî’nin Kitabü’l-ensab't ile Cemal 
Karşî’nin MiHbakatü’s-surah adh Karahanlılar devrinde Doğu Türkistan’da 
Îslâmî ilimlerin çok geliştiğini, buralardaki büyük medenî merkezlerde Türk- 
1er arasında tefsirdler, hadisçiler, dil ve edebiyat uzmanlan yetiştiğini gös
termektedir.

Köprülüzâde Mehmet Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi^ 1926, 

(kısmen kısaltılmış ve sadelestirihııîstir.)

AÇIKLAMxi :

Ord, Prof. Fuat Köprülü, Türk edebiyat tarihinin kurucusudur. Köprülü, 
edebiyatı medeniyet tarihinin bir parçası sayar ve araştırmalarında edebiyat 
ile medeniyet tarihi arasında sıkı bağlantılar kurar, önce edebiyatın geliştiği 
devir ve sahadaki sosyal ve politik durumu tasvir eder, daha sonra kültür 
hayatım anlatır. Bundan sonra o sahada yazılan edebî eserleri inceler.

Yukarıdaki parçanın alındığı Türk lidebiyat Tarihi bu usule göre yazıl
mıştır* Büyük bir ilim adamı olan ürd. Prof. Fuat Köprülü’nün bu kitabın 
dışında Divan, Halk ve Tasavvuf edebiyatları ile rürk medeniyetinin çeşitli 
konuları üzerinde daha pek çok araştırması vardır. Onun Ahmet Yesevî ve 
Yunus Fmre’yi kendi metoduna göre her yönleriyle incelediği Türk Edebi
yatında tik MuiasavvtfIar (2 . bsk. 1966) adlı eseri yeni harflerle yayınlanmıştır.
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SORULAR :

1. KarahanlıJar devleti nerede, ne zaman kurulmuştur?

2 Bu devletin Türk medeniyet tarihindeki yeri nedir?

3. Karahanlılar devrinde kültür ve medeniyet seviyesi nasıldı?

4. Karahanlılar Türk diline ve Türk edebiyatına önem vermişler midir?

5. Sosyal, politik ve kültürel şartlann bilinmesi edebiyatın anlaşılması
na ne dereceye kadar yardım eder? -----



Yusuf Has Hâcip. Yusuf ile Mahmut aynı devir ve aynı muhitin ye
tiştirdiği Türk münevverlerinin mümessilidirler. Eserlerini birbirinden uzak
ta yazmış, birbirlerini tanımamış ve bilmemiş olmalarına rağmen, îkisî de 
aynı malzeme üzerinde çalışmışlar ve birbirini tamaitılamışlardır. Bunlardan 
Mahmut bilhassa dil sahasmda, devri için orijinal modern bir filolog zihni
yeti ile çalışan ve nispeten yeni olan mukayeseli dil tetkiki tarihinde mühim 
bir yer almağa hak kazanmış olan bir Türk âlimidir. Mahmut’un alâkası 
yalnız dil sahasına inhisar etmemiştir. ’ O Türk milleti ve Türk memleketleri 
hakkında tarihî malumatı ihmal etmediği gibi, kendi devri için de kıymetli 
müşahedelere sahiptir. Türk dünyasının mühim bir kısmım dolaşmış, Türk 
halkının yaşayışını görmüş, kendisinin bizzat göremediği Türk kavim ve ül
keleri hakkında malumat toplamış, geniş sahaya yayılmış olan bu kavimletin 
oturdukları yerleri bİr harita üzerinde tespit etmiş ve ayrı Türk boylarının- 
birbirleri ile olan münasebetlerini tetkik etmiştir. Eserine, herhangi bir sözün 
tevsiki için koyduğu edebî parçalar herhalde yalmz bu maksatla toplanmış, 
şeyler olmayıp, icabında müracaat ettiği ve el altında bulundurduğu eserler
den alınmış olacaktır. Belkİ Mahmut bu eserlerden başka bir şekilde de isti
fade etmiştir, Mahmut’un, yazmış olduğunu söylediği, fakat bugüne kadar 
meçhul kalmış olan gramer kitabından başka, diğer eserleri de olduğunu 
tahmin etmek yerinde olur. Mahmut’un bize kadar gelmiş olan eserinden, 
onun daha çok Türk millî bünyesinin dış kısmı ile ilgili olduğu görülüyor. 
Yusuf ise, bu millî bünyenin iç kısmı üzerinde durmaktadır. O da milletinin 
tarihine ve Türk fikir mahsullerine yakından vâkıftır ve sırası geldikçe bım- 
lardan bol bol istifade ediyor. Türklerin İçtimaî teşkilâtını yakından biliyor. 
Gençliğinden beri Türk devlet teşkilâtı içinde mühim vazifeler görmüş ve 
belki de ölünceye kadar aynı teşkilât içinde çalışmakta devam etmiştir. Yu
suf’un eseri ilk bakışta doğrudan doğruya devlet teşkilâtı ile alâkadar gibi 
görünürse de, şair eserinde, tecrübenin verdiği bir olgunlukla, cemiyeti teşkil 
eden fertler ile bunların cemiyet içindeki mevki ve vazifelerini tayin etmeğe 
daha çok yer ayırmaktadır.

YUSUF HAS HÂCIP

Kutadgu yazıldığı devir ve muhitin İçtimaî bünyesi, gerek ayrı
fertler, gerek ayrı sınıf ve zümrelerin biigi ve fikir seviyeleri ile bîr de bu 
sahalarda Türklerin kendileri tarafından inkişaf ettirilmiş olan hususiyetler



ve komşu millet ve kültür daireleri ile olan münasebetlerinin eserdeki akisleri 
üzerinde, ileride, eserin tahlili sırasmda, ayrıca durulacaktır. Yusuf bu mese
lelere bazan bunlara tahsis etmiş olduğu ayrı bablarda ve bazan da dolayı- 
sıyle temas etmektedir. Eserin esasını teşkil eden kâmil İnsan mefhum ve 
tarifi yanında, daha birçok^faziletler vardır. Bunlar arasında her türlü bilgi 
edinmek, okumak, yazmak, güzel yazmak, "bütün” alfabeleri ve “bü^n” dil
leri bilmek, şiir yazmak, belâgat, hesap ve hendese öğrenmek, heyet ilmine 
vâkıf olmak, tıp bilmek, rüya tâbir etmek v.b. gibİ, devrin ilim şubelerini 
teşkil eden mevzular bulunduğu gibi, Türk muhitine has avcılık, kuşçuluk, 
ok atmak, çöğen ve satranç oyunları gibi, maharetlere ait bahisler de vardır. 
Bazan bunların büyük bir kısmının bir tek şahısta toplanmış olması da iste
nilmektedir. Yusuf bunları bazan ayrı bir bilgi şubesi gibi vasıflandırıyor ve 
bazan bunların İçtimaî hayatta amelî tatbiki üzerinde duruyor. Yusuf, mü
nevver ve mütefekkir bir şahsiyet sıfatı ile, kendi devir ve muhitinde elde 
edilebilecek bütün bilgi ve fikirleri edinmeğe çalışmış olduğu gibi, bunların 
bîr kısmını bizzat elde etmiş olması da tabiîdir.llim şubelerinin bir kısmının, 
eserde kullanılan ıstılahlara göre, Arapça ve Farsça eserlerden istifade sureti 
ile elde edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yusuf’un Arapça ve Farsça bildiği 
ve îslâm dünyasını alâkadar eden ilim şubeleri ile edebiyatlarını takip etmiş 
olduğu eserin tetkikinden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, kitapta bu muhitin 
eski Türk malzemesini teşkil eden burkancılık kültür ve felsefesine de âşinâ 
olduğunu belirten emareler eksik değildir. Bilhassa bilgi nazariyesinde bu 
sonuncu felsefenin tesiri görülmektedir. Mansıp sahiplerinde ve bilhassa dev
let reislerinde bulunması lâzım gelen vasıflarda, Yusuf ile Islâm âleminin 
ilk ve büyük feylesofu Farabî (ölm. 950) arasında çok sıkı bir yakınlık var
dır. Şairin soydaş ve vatandaşı olan Farabî’nin eserlerini mütalaa etmiş ve onun 
fikirlerini belki herkesten daha iyi anlamış olduğunu kabul etmek mümkün
dür. X . ve X I. asırların başlıca mümessillerinden olan bu iki mütefekkirin 
eserlerini mukayeseli bir tetkike tâbi tutmak, bu yakınlığın nerelere kadar 
gittiğim göstereceği gibi, Türk fikir hayatımn gelişmesini izaha yarayacak 
mülıim neticeler de verebilecektir.

Ord. Prof. Dr, Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, 1947 

x lÇ m L A M A : =

1 . Yusuf Has Hâcip ve Kaşgarlı Mahmut, ilk Müslüman Türk devleti 
(840- 12 12 ) olan Karahanlıların yaşadıkları bölgede yetişmişlerdir. Yus^ıf’un 
doğum yeri olan Baiasagun ile Mahmut'un ilk çocukluk yıllarını geçirdiği 
Kaşgar, Karahaniı hükümdarlarının oturdukları başkentlerdi.
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Yusuf Has Hâcip Kutadgu Bilig adlı kitabını 1069/1070 yılında, Ka§- 
garlı Mahmut Divanü Lugat-it-Türk'ü 1072 de yazmıştır. îkisi de aynı devrin 
ve aynı bölgenin adamlarıdır. Aynı yıllarda Alparslan Anadolu’yu feth için 
savaşıyordu.

2. Filolog, dil ilmiyle uğraşan âlim mânâsına gelir. Filologlar incele
dikleri dilin tarih ve kültürle olan münasebetine de önem verirler. Kaşgarit 
Mahmut bu bakımdan gerçekten bu adla anılmağa lâyıktır. Zira o, lügat kita
bında dil ile beraber, kültür ve edebiyata da yer verir.

3. Büyük Türk-lslâm filozofu Farabî (870 - 950) Tarhan unvanını taşı
yan bir Türk kumandanının oğludur., Farabî, Karahanlıların devlet kurduk
ları bölgede doğmuştur. Bu bakımdan Yusuf Has Hâcip ve Mahmut ile 
soydaş ve vatandaş sayılırlar. Farabî, Islâm felsefesinin temelini kurmuş, 
Eflatun ve Aristo’nun fikirleriyle Türk ve Islâm düşüncesini uzlaştırmıştır. Fa- 
rabî’nin politik ve sosyal birlik ve ideal hükümdar nazariyeleri Türk devlet 
idaresinde müessir olmuştur. Yusuf Has Hâcip, fikirlerinden çoğunu Fara- 
bî’den almıştır.

TÜRK EDEBİYATINA UMUMt BAKIŞ 23-

SORULAR;

1. Okuduğunuz parçada Kaşgarlı Mahmut’un özelliklerini belirten fi
kirleri özetleyiniz.

2. Kaşgarh Mahmut^un lügati ne bakımdan değerlidir?

3. Yusuf Has Hâcip, kitabında hangi konulan ele alıyor? Bunlara gör& 
Tûrkler o devirde nelere karşı ilgi duyuyorlar.

4. Yusuf’a göre “kâmil insan” nasıl olmalıdır?

5. Yusuf ve Mahmut’un eserlerinde hangi yabancı dil ve kültürlerin te
siri vardır?



ŞUARA TEZKİRELERİ

Divan edebiyatında muhtelif devirlerde yaşayan şakîerin kısaca hayat 
■ve eserlerinden bahseden kitaplar yazılmıştır. Bunlara "Tezkire” veya "Tez- 
kîre-î Şuara” (şairler tezkiresi) adı verilir. Türkçe ilk şuara tezkiresini, 
büyük Çağatay şairi Ali Şir Nevaî (1441-1501) kaleme aknıştır. Nevaî 
Mecalis-ün-Nefais (Güzellikler Meclîsi) adım verdiği bu kitabında Çağatay 
şairlerinden bahseder. OsmanlIlarda ilk şuara tezkiresini 1548 de ölen Edir
neli Sehî Bey yazmıştır. Sehî ‘ Bey’den sonra X IX  uncu yüzyıla kadar bu 
tarzda birçok eser yazılmıştır. Cumhuriyet devrinde îbnülemin Mahmut 
Kemal îaal (1870- 1957) bu geleneği Son Astr Türk Şairleri adlı kitabında 
devam ettirmiştir. înal, şairlerin hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi 
verir. Şuara tezkiresi yazarları eski nesir üslûbuna göre çok süslü bir dil 
kullanırlar. Verdikleri bilgiler fazla olmamakla beraber, yine de faydalıdır. 
Behçet Necatigil Edebîyattmtzda İsimler Sözlüğü adlı kitabmda şairlerle be
raber nesir yazanlara da yer verir. Son yıllarda Türk ve dünya edebiyatına 
mensup yazarların hayat ve eserlerinden bahseden büyük ansiklopediler ya
yınlanmıştır.

Aşağıda Sehî Bey tezkiresinden bir parça verilmiştir:

MIHRÎ HATUN

AmasyalIdır. Hoş yaratılışh kadındır. Sultan Selim hazretlerine ve Sul
tan Ahmet'e nice kasideler ve gazeller vermiştir. Şiirleri halk arasında meş
hurdur. Gazelleri gönül ehilleri arasında zikredilir. Şu beyitleri onun bili
nen şiîrlerindendir:

jyedim yüzünü görmedim evvelki görüşte 
Bürka götürüp açtı yüzün dedi gör işte 
Göz gördü gönül bildi ki ben hüşte-i aşkım  
Kim Si. banu rahm c'nıedt bil işte gör işte

— Sadeleştirilmiştir —

SORULAR;

1. Şuara tezku-tveı i nasıl eserlerdir? Nelerden bahseder?
2. Türkçedc ilk şuara tezkirelerini kimler yazmıştır? Bu gelenek devam, 

etmiş midir?
3. Sehî Bey in/.c Mihrî Hatun hakkında ne gibi bilgiler veriyor? Bu bil- 

,?iler faydalı mıdır? Faydalı ise ne bakımdan faydalıdır?
4. A-nsiklopcdilori karıştırarak. Gski ve yeni Türk /edebiyatında yetişen 

'İcadın şair ve yazariann adlanm torpil ediniz ve br.nlardan birini tanıtınız.



Divan edebiyatı kaideci bir edebiyattMr. Hayatla alâkası azdır. Kitabî 
ve mücerrettir. Manzum ve mefhum edebiyatıdır v.s. Evet.. Fakat kaideci, 
kitabî ve mücerret dediğimiz bu edebiyat nedir? Ne gibi esaslara dayanmak* 
ta, hangi vasıfları ve hususiyetleri ihtiva etmektedir?

Her edebiyat, kendi devrinin bir tefekkür, bir tahassüs ve tahayyül kâi
natıdır. Kendi devrinin hususiyetlerini, zevklerini, sanat telâkkilerini, hura
felerini, itil<atlarını, hakiki ve bâtıl bütün bilgilerini taşır. Divan edebiya
tımız da, hayatla alâkası ne kadar az olursa olsun, cemiyet hayatımn seyrini 
takip etmekte, onun akislerini tanımaktadır.

Divan edebiyatı mücerret mefhum ve mazmunlarla doludur. Böyle ol
makla beraber, bu mücerret dediğimiz mefhumlar ve mazmunlar, o devre 
ait akidelere, bilgilere ve kanaatlere telmih ve işaret ediyor.

Türkler îslâıniyet’i kabul ettikten sonra, bu yeni dînin camiası içine 
girince, benliklerinden ve hususiyetlerinden birçok fedakârlıklar yaptılar, 
İslâmiyet’in vücuda getirdiği yeni telakkileri, yeni mefhumları ve yeni bilgi
leri kabul edip benimsediler.

İslâmiyet, kendi içine girĞn bütün kavİmlere şâmil olmak üzere yeni 
bir nâs, yeni bir iman ve yeni bir bilgi silsilesi getirmiş oluyor, bu suretle 
yeni bir fikir manzumesi teessüs etmiş bulunuyordu.

Bu cümleden olarak, Kuranım âyetleri toplandıktan sonra, bu âyetlerin 
şerh ve İzahı ile (tefsir), Peygamber’in söyledikleri tespit edilerek (hadis). 
Kuran ve hadise istinat ederek dünyevî ahkâmı toplayıp tedvin eden (fıkıh) 
ilmi meydana çıktı.

Bundan başka, İslâmî meselelerin münakaşasından doğan (kelâm) ilmi 
île, İslâm arasındaki fikir ihtilaflarından çıkan (tasavvuf) fikir ve felsefe 
sistemi olarak teessüs etmiş oldu.

Aristote’dan beri devam eden ilimlerin tasnifine, naklî ilimler de ilâve 
«dilerek yeni bir tasnif meydana geldi.

İşte bütün bu yeni telâkkileri, bu yeni bilgileri asırlarca âlimler izah 
için uğraşmışlar, şairler de bu fikirlerden mülhem olarak, onları en güzel 
bir tarzda ifadeye çalışmışlardır.

DÎVAN EDEBİYATI



Daha sonra şarkın kendine mahsus hurafeleri ve itikatları vardır. Şair
lerin, bunların tesiri altında kalmaları çok tabiî dçğil midir? .

îşte Divan edebiyatı dediğimiz bu eski edebiyatı anlamak, ancak bun
ları bilmek ve tanımakla kabil olabilir.

Bu kadar zengin ve çeşitli kaynaklara mâlik olan bu edebiyat esas ka
rakteri itibariyle kitabî ve mücerret olduğundan, bütün ilnû ve felsefî mü- 
devvenat. Kuran ve hadis, kıssalar ve mucizeler, tarih ve esatir, bâtıl ve 
hakikî ilimler, bu kaynakların başında gelir. Bunlara, İçtimaî hayatın ve 
çeşitli hadiselerin akisleriyle, o günkü zihniyetten doğan sanat ve telâkki
leri ilâve edecek olursak, bu edebiyat, fikrî, hissî ve hayalî cephesiyle mey
dana çıkmış olur.

Agâh Sırrı Levent, Divan Edebiyatı (kelimeler ve remizler, maz
munlar ve mefhumlar), 2 . bsk. 1943.
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SORULAR:

1. Divan edebiyatı için kullamlan “kaideci’', “kitabî’', “mücerret” keli
meleri neyi ifade eder? Bunlar mutlaka olumsuz bir mânâ mı taşırlar?

2. Divan edebiyatı vücuda geldiği devrin “tefekkür, tahassüs ve tahay
yül” ü ile ilgiü olduğuna göre onu hayat ve toplum dışı olarak göstermek doğ
ru mudur?

3. îslâmiyet’ten hangi ilimler ve bilgi dallan doğmuştur?

4. Hurafeler ve itikatlar yalnız îslâm edebiyatlarına nu mahsustur? Es
ki Yunan, Lâtin, Hint ve Avrupa edebiyatlarında da hurafe ve itikatlar var 
mıdır?

5. Esld edebiyatı bugünün ölçülerine göre değerlendirmek doğru mu
dur?



YUNUS EMRE'NÎN ÖZIİLLİKLHRÎ

Yunus’un tasavvufu, insanî-moral bir tasavvuftur. Dünyayı kınacliğı 
halde dünyadan ayrılmaz.

Bu dünya hir gelindir yefd ktztl donanmt^
^ Kişi yeni geline haktbam doyamaz

der. Didaktik şiirlerinde bile lirizm üstündür. Yunus, bu bakımdan da Mev- 
lânâ’ya çok benzer. însanî duyguları halkındır, herkesindir. İnsanî düşün
celerini herkes kavrar. Bu beşerî sanat, herkes tarafından kucaklanır, benim
senir. Yunus’un yüreği halk için çarpar, çırpınır, gözü halk İçin yaşarır, 
yanar, özü halk için burkulur, gÖynür, sözü halk için söylenmiştir, burcu 
burcu kokar.

Bu âünyantn misâli beiizer hir değirmene
Gaflet antn sepedi hu halk anda öğüne

Harâmî gibi yoluma arkun inen karit dağ
Ben yârimden ayrt dündüm sen yolumu bağlar mtstn

Karlt dağların hacında salktm salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mtstn

beyitlerinde halkın bilmediği, yadırgayacağı ne vardır?

Günler geçe yıl çevrile üstüme sinlem devrtle
Ten çürüye toprak ola tozam hey dost deyi deyi

beytinde çevrilen yıllarla başımız dönüyor âdeta. Tozuyor gerçekten de ca
nım Yunus, fal.at bize güzel kokular, insan sözler, solmaz çiçekler getiriyor; 
yaşıyor, yaşatıyor. îşte onun, bir halk şairi olmadığı halde halkın şairi olu
şundaki sır bu.

Göl, saz, kamış, değirmen, yer, un, sepet, ok, yay, lokma. Sonra geçit 
vermez sular, bel vermez dağlar, kar, kış, gurbet, yolculuk. Ölüm korkusu, 
yaşayış aşkı, sevgi, hicran. Dert, hasret, elem, sevinç, ümit, neşe. Ödağacı, 
seher yelİ, duman, ışık, karanlık, güneş. Sonra her şeyi, herkesi bir görüş, 
riyadan, nifaktan başka her şeyi kucaklayış. Aynı zamanda derin bir dikkat, 
kudretli bir tedâî kabiliyeti, rahat, çok rahat, tekellüften tamamİyle uzak bîr 
konuşma tarzı; bilgiyi, görgüyü duyguyla yoğuran tertemiz bir anlatış. Jtşte 
Yunus'un sırrı bu:



Yunus bu sözleri çatar sanki bedt yağa katar 
Halka mata’larm satar yükü gevherdir tuz değil

Hangi Divan şaiti yağı bala katmıştır, hangi Divan şairinin aklına bul
gurdaki, nohuttaki arılık gelmiştir, hangi Divan şairi, kendisini bu kadar 
samimi, bu kadar reel övebilmiştir?

Aübdülbaki GÖlpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, 1961..
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SORULAR:

1. Yazar, Yunus Bmre’nin "didaktik şiirlerinde bile lirizm üstündür” di
yor. Didaktik ve lirizm kelimelerinden ne anıyorsunuz?

2. Abdülbaki Golpmarlî, Yunus’un hangi özellikleri üzerinde duruyor ve 
onu hangi bakımlardan övüyor?

3. Yazıda geçen beyitleri d«ygu ve hayal bakımmdan inceleyiniz.



BEYTÎ ANLAMAK

Divan edebiyatında bir beyti anlamak îçkı evvelâ sanatkârın kafasında 
i)içimlenen hayali kavramak lâzımdır. Bu edebiyatta gerek duygu, gerek dü
şüncenin asıl maddesi etrafında ekseriya hudutlan çizilmiş bir başka hayal 
.âlemi vardır.

Meselâ:

Bisât-ı îyde kadem hastt nâz ile nevruz 
Şükûfe perde-saray-t ademden etti hürüz (Bâkî)

Bu beyti lâyıkıyla anlamak, yani tam zevkine varmak için bayramı bir 
yaygı halinde düşünmek veyahut zevk u safa ile bezenmiş bir saha tahayyül 
•etmek ve o sahaya nevruzu güzel, nazlı bir sevgili gibi getirmek ve bir 
perde arkasından da çiçeği aynı eda ile meydana çıkarmak lâzımdır.

Bu perde (adem-yokluk) perdesidir. Çiçeğin yoktan meydana gelmesi 
şaire bu hayali ilham ediyor. Biz bu tabloyu göz önüne getirirken ona vere
ceğimiz dekor bugünün değil onun yazıldığı zamanın dekoru olacaktır.

Bu dekor içinde biçimlenen hayal göz önüne gelmeyince beyti anlamış 
•olmayız. Bunun bir faydası da hayalin, eksikleri tamamlamasıdır. Hafıza 
ve şuuru adım adım zorlayarak bir şeyi hatırlamak veya tasavvur etmek güç
tür. Fakat muhayyilenin serbest faaliyeti bu güçlüğü tabiî surette ortadan 
Jcaldırır.

Muhayyile yanılmaz kanunlarıyla aranılan şeyi daha tam ve daha açık 
•olarak göz önüne getirir. Yalnız bu tablonun sanatkârın muhayyilesine ya
kınlaşması için onu tarihî ve etnografik bilgilerle zenginleştirmek, başka 
bir devrin ruhuna bütün teferruatıyla girdiğimizi daima göz önünde bulun
durmak, insan ruhundaki müşterek duygu kanunlarıyla o zamanın kıymet 
.hükümlerine ermek ihtiyacındayız. Bu, hâdisenin iç kısmıdır.

Meselâ Nâilî’nin
]

Sîr-çeşm-i seyr-i didâr olmaztz Musa gibi 
'Tûr-t istiğnada tufan~t tecelli-matlabtz

i>eytİnde şair ’T û r” ile "tufan”ı yanyana getirerek bize yağmur duasını ha-



Uflatıyor. Eğer yağmur duası için dağlara çıktldığını bilmezsek bu beytin
- tasavvufî mânâsından başka - ihtiva ettiği inceliğin zevkine varamayız.

Bu sosyal etnografik bilgilerin en önemlilerinden biri de dinî inanç
lardır. Dinî inançlar her sanatkârın hususî, manevî şahsiyetine göre onda 
bir hayal âlemi vücuda getirir. Dinin hayata verdiği biçim daima göz önün
de bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Metinler Şerhine Dair, 1937

SORULAR:

1. Ali Nihat Tarlan’a' göre bîr beyti anlamak için nelere ihtiyaç vardır?

2. Yazar “tarihî” ve “etnografik bilgiler” ile neleri kastediyor?

3. Yazıda zikredilen beyitleri bugünkü dile çeviıiıüz ve içinde gizli olan 
mânâları açıklayımz.
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ESKİ TÜRK ŞIİRÎ

Eski şiirin asıl inkişaf devri İstanbul’da ve İstanbul lehçesi teşekkül 
edince başlar. O kadar az tanınan Necati’nin ve bilhassa Bâkî’nin büyük
lüğü dağınık şive ayrılığı üzerinden ve bu karışık dilin arasından şehirli 
Türkçesinin zevkini, parça parça olsa da bulmalarıdır. Filhakika ancak ondan 
sonra gelen Nef’î, Yahya Efendi gibi şairlerdedir ki biz Türkçeyle aruzun 
tam bir uyuşmaya vardığım ve Türkçenin aruz ahengini hakkıyla benimse
diğini görürüz. Nef’î

Hem kadeh hem hâde hem bir şuh sakidir gönül

derken aruz yabana vezin olmaktan çıkar. Yahya Efendi’nin

Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur

mısraı ise Şinasi’nin bazı yenİ mısra tecrübelerine, hattâ Yahya Kemal’in 
manzumelerine kadar aradan geçen zamanı lüzumsuz kılacak derecede bizİm 
Türkçemİzdir. Fakat şairlerimizin biraz evvel bahsettiğimiz örneklerinin te
sadüfüne bağlı o keyfî lügatten bir türlü kurtulamamaları, kelime zevkinden 
dil zevkine çıkamamaları, bu ve buna benzer mısraların, eserlerinde daima 
bir istisna gibi kalmasına sebep olacaktır.

Eski şiirin paradoksal tarafı son derecede kelimeci olmasına ve baştan 
aşağı kelime zevkinin idare etmesine rağmen hakikî dil zevkine bir türlü 
varamamasıdır. Bu yarı yolda kalışın bir sebebi Türkçenin mazbut bir lüga
tinin yapılmayışı ise öbür sebeplerinden biri de şüphesiz şiirimizin üzerinde 
vuzuhla konuşan eserlerin yokluğudur. Filhakika eski edebiyatımız üzerinde, 
kendi devrinde yazılmış ve onun meselelerini dikkatle ele alan hiç bir esere 
tesadüf edilmez. Halbuki Islâm kültüründe bunun örnekleri vardı. Arap 
şiiri bilhassa Abbasî devrinden itibaren gerek Bağdat’ta ve gerek Endülüs’te 
çok muayyen ve ufuksuz hudutlar içinde kalsa bile daima sıkı bir tenkide 
maruzdu. Medrese kültürüyle yetişmiş şairlerimiz bu kitapları ve Fars dilin- 
dekileri okuyorlar, onlardaki belagat meselelerini bizim dilimize olduğu gibi 
tatbik ediyorlardı. Fakat bu meseleleri dilimize mal etmek akıllanndan geç
miyordu. Türkçe onlar için Arapçanın ve Arap zihniyetinin hususiyetlerinden 
doğmuş bir belâgatin tatbik sahasıydı.

Hakikatte bu şiir, lügati inzibat altına alınmayan, kenarda kalmış bîr 
iki tecrübeden başka sarf ve nahvi etrafında hiç bir ciddî gayret sarfedilme- 
yen, tedris müesseselerinden herhangi bir şuurlu yardım görmeyen, hattâ 
herkesçe "ehemmiyeti kabul edilmiş bir nesir kitabı bulunmayan bir dilİn şii
riydi. Denebilir ki şairlerimiz İçin asırlar boyunca tek yardıma, daima çok



yakınından takip ettikleri ve yabancı örneklerine rağmen daima tesiri altın
da kaldıkları şebirlı Türkçesi olmuştur. Filhakika tarihin ortasında tek ba
şına yürüyen bu şiirde bütün o)oın tarafına rağmen Türkçenin halk ağzın
daki gelişmesini adım adım takip mümkündür. Nailî, Neşatî, Nâbî, Nedim, 
Galip gibi şairlerimiz,- içinde mahpus bulundukları estetiğin sıkı ve hemen 
hemen hayatı reddeden kaidelerine rağmen yaşayan Türkçeye dikkatleri 
sayesinde umumî zevkin kabul ettiği havalı mısra ve beyitler söylemişlerdir.

Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Astr TürL Edebiyatı Tarihi, 4 bsk. 1976 

AÇIKLAMA : .

Ahmet Hamdı Tanptnar’dan alınan parçada Divan şiiri ile İstanbul 
Türkçesi arasındaki münasebet üzerinde duruyor. îleri sürdüğü fikirler şöy
le özetlenebilir:

1 . Divan şiiri İstanbul alındıktan sonra İstanbul’da dağınık şive ayrı
lığı üzerinde ortak bir ‘'İstanbul lehçesi”, "şehirli Türkçesi” doğduktan son
ra gelişmiş ve güzelliğe kavuşmuştur.

2. Bu başarının başlıca alâmeti Türkçe ile aruzun ahengi arasında bir 
uyuşma sağlanmasıdır.

3. Bununla beraber şairlerden çoğu yine konuşulan dile önem vermez
ler de ''keyfî lu^at” kullanırlar. Bunun sebebi eski şairlerin "kelİmeci” ol
malarıdır.

4. Türkçede herkesin baş vuracağı "mazbut bir lügat” yazılmayışı ve 
"tenkit” olmayışı, şairleri, kelimeleri gelişigüzel, "keyfî lügat” kullanma 
zorunda bırakmıştır. Halbuki Arapça ve Farsçada bunlar vardı. Onlar örnek 
alınabilirdi.

5. Türkçe bir sarf ve nahiv (gramer ve sentaks) kitabı da yazılnramış- 
tı. Okullarda Türkçe öğretimine örsem verilmiyordu. Herkesçe ehemmiyeti 
kabul edilmiş bir nesir kitabı biîe mevcut değildi

6. Eski şiirimizde en güzel mısralar "şehirli Türkçesi” ve "halk ağzı”na 
uyan mtsiruîardır.

SORULAR:

1. Îstunbuî, nasıl oluyor da bir "dîl bû'liği” sağlıyor?
2. Parçada geçen beyitleri açıklayınız.
3. "Keyfî kvgat” ile "dil zevki” arasmda no fark vardır?
4. Yazar eski şairlerimizin Arap ve Fars belâgat kaidelerini bizim dilir 

mize '’y''-ulamalanm tenkit ediyor. Neden?
5. Herkesin değer verdiği nesil’ kitaplarının olması şürc de tesir eder mi? 

Nasıl?
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AHMEDI (1334-1413)

XIV . asır Anadolu Türkçesi edebiyatının en büyük şairi Genniyanlı 
Ahmedî’dir.

Ahmedî çok sayıda kaside, gazel söyleyerek; büyük aşk ve macera hikâ
yeleri yazarak; manzum tarih, tıb v.s. kitapları meydana getirerek; Divan 
şiirinde Mesnevi vadisinde ve ilim yolunda tara bir kurucu şair sıfatıyle 
çalışmıştır.

Ahmedî’nin asıl adı Tâceddin İbrahim’dir. Babasının adı Hızır’dır. 
Germiyan Beyliği sahasında (bir bilgiye göre) Uşak’ın Sıvaslı köyünde, daha 
kuvvetli bir ihtimale göre de Kütahya’da doğmuştur. Doğduğu tarih belli 
değildir. Ancak onun I4 l3 ’de seksen yaşını geçerek vefat ettiği düşünülürse 
1334 yıllarında doğduğu söylenebilir.

Ahmedî önce Kütahya’da okumuş; burada iyi tahsil görmüş; sonra tah
silini bütünlemek için Mısır’a gitmiştir. Bu asırlarda Kahire’de Memlûklar 
devletinin himmetiyle yükselmiş, büyük ve kuvvetli bir kültür hayatı vardı. 
Ahmedî Kahire’de Hikâye şârihi Şeyh £kmelü’d-Din’den ders görmüş; bu 
kültür merkezinde İslâmî ilimlerden başka tıb ve hendese (geometri) isaha- 
larında esaslı bilgi edinmiş; kendisine "devrinin şaİr-i pür-maarifi” denme
sine hak kazanmış; geniş ve ansiklopedik bir kültürle memleketine dön
müştür.

Mısır dönüşünde Ahmedî, önce Germiyan beyi Emir Süleyman’ın hocast 
ve müşaviri olmuştur. Osmanlı hükümdarı Sultan Birinci Murat’ın Germi- 
yan’ı elde etmesi üzerine şair Osmanlı iktidarına hizmete başlamıştır:

Önce Germiyan’a vali tayin edilen Yıldırım Bayezıt’ın şairi ve sohbet 
arkadaşı olmuş, bu büyük hükümdardan ciddî bir saygı ve iltifat görmüştür.

Fakat sevdiği ve sohbetinde bulunduğu her devlet büyüğünün az sonra 
saltanattan düşmesi gibi kötü bir talih, Ahmedî’yi burada da karşılamış ve şair 
Yıldırım Bayezıt’ı zebun eden âkibetin şahidi olmuştur.

Yıldırım Bayezıt - Timurlenk çarpışması Bayezıt’m aleyhine son bulun
ca, Ahmedî, ister istemez Timurlenk’in yanında kalmıştır.

^vAhmedî, Timarlenk tarafından da takdir edilmiş; şiiri, ilmi ve çok 
beğenilen sohbetleriyle Timurlenk’in de yakınlan arasına girmiştir. Ancak
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Ahmedî, Yıldmm’m bu muzaffer fakat zâlim rakibini bir türlü sevememiş, 
onun geri dönüşünü büyük fırsat bilerek tekrar Osmanlı sarayına dönmüştür.

Bir aralık Bursa’da Yıldınm’ın şehzadesi Emir Süleyman’la buluşan şair, 
yeni hükümdar ile birlikte Edirne’ye gitmiş, gece gündüz, Edirne sarayında 
Emir Süleyman’ın meclislerinde yaşamıştır.

Ahmedî’nin çok eser verdiği ve eserlerini bütünlediği en veİût devir, 
Edirne sarayında Emir Süleyman’ın yanında bulunduğa devirdir. Zevkine 
düşkün ve meclis süsleyen bir hükümdar olan Emir Süleyman, bu âlim ve 
olgun şairi kendisine hem hoca, hem arkadaş seçmiş, onun şiirinden ve nükte
lerinden zevk almayı bilmiştir.

Emir Süleyman’ın ölümünden sonra Ahmedî, Mehmed Çelebi’ye de inti
sap etmiş; bu son hükümdarına da şiİr ve eser takdim etmiştir.

Ahmedî, 1413 de bir rivayete göre Kütahya’da, diğer bir bilgiye göre 
Divan kâtipliği vazifesi yaptığı Amasya’da ölmüştür.

Şairliğinden başka hattat ve ressam olduğu da söylenen Ahmedî’nioı 
Hamzavî isimli şair ve tarihçi olduğu bilinen bir de kardeşi vardır.

Edebî şahsiyeti : Zamanının dinî hayatını; bu asırların atmosferik gaza 
ruhunu ve Türk ruhunda büyük bir iman kıvamı olan tasavvuf duyuş ve dü
şünüşlerini çok iyi bilmesine rağmen, Ahmedî, daha çok din-dışı mevzuları 
işlemiş bir şairdir.

Ahmedî, asırlar ötesine ses götürecek kuvvette gazeller, kasideler söy
lemiş; büyük, aşk ve macera hikâyeleri yazmış ve bu eserlerine geniş bir 
kültür işlemiştir.

Şair, mısra sayısı beş bin, sekiz bin beyti aşan mesnevileri üzerinde, hiç 
şüphesiz, kaside ve gazellerindeki kadar işleyici ve süsleyici bir sanat gös
termemiştir. Fakat mesnevilerine işlediği İçtimaî çizgiler, tarih bilgileri ve 
daha birçok bilgilerden akisler, bu eserlere yalnız bir sanat eseri çehresi 
değil, aynı zamanda birer ilmî eser hususiyeti vermiştir.

Eski tezkireler, onun meselâ tskendernâme isimli eserine zâhir ve bâtın 
ilimlerden, hendese, hikmet, hey’et, nüaım ilimlerinden çok maarif kattığı
nı bilhassa söylemişlerdir. Aynı eseri tetkik eden Batı âlimlerinden Babİn- 
ger, tskendernâme"mn MakedonyalI İskender’in efsanesini bir ilimler ansiklo
pedisi g a lin e  koyduğunu bildirir. Thury Jozsef, îskendernâm e’â t  görülen 
masalın bir kısmı tarihtir kanaatine varır ki bu görüşler eserin ve devrin 
hakikatine çok yakındır ve yalımız tskendernâme için değil, Ahmedî’nin bü
tün eserleri ile sanatı ve edebî şahsiyeti için doğrudur.
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Türk şiirinde Hoca Dehhanî ile başlayan, devrin sosyal ha) atına dikkat 
edişler ve en mühim sosyal hadiseleri şiire işleyişler, Ahmedî’de daha zen
gin bir şekilde devam eder. Bu şairin meselâ Osmanh tarihine ilâve ettiği 
gaza mevzulu bir bahis, bütün Selçuk ve Osmanh asırlarındaki "gaza ruhü” 
jaun dikkate değer bir ifadesidir.

Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Bâebiyait Tarihi, 2. bsk, 1971
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SORULAR:

1. Ahmedî’nin hayatında, yaşadığı devrin rolü olmuş mud^i*? Ahmedî 
hangi hükümdarların yanında bulunmuştur?

2. Ahmcdî’nin eserlerinde, tasavvuf, aşk ve savaştan hangisi ön planda 
gelir?

3. Ahmedî, devrinin ilimleri ile de uğraşmış mıdır?

4. Ahmedı’nin eserini inceleyen Batılı ilim adamları var mıdır? Onlar 
Ahmedî’nin eserlerini nasıl değerlendiriyorlar?

5. Ahmedî, eserlerinde neden “gaza” ya geniş yer vermiştiı? Bunun dev- 
TÎ ile ilgisi var mıdır?

6. Nıbat Sami Banarlı’nm Resimli Türh EdebiyaU Tarihi adlı kitabın
dan bir konuyu ele alarak derste sözlü olarak anlatmız. (Nihat Sami Banar- 
lı’ıun bu eseri Devlet Kitapları arasmda çıkmıştır.) _



ESKt ŞİİRİMİZ

Mamafih hakikat budur kî milletimizin şiirde kuvvetli bir istidadı vardı. 
Şiirimiz, milIetİGÜzîıı Anadolu'daki teşekkülüyle başlar, o kadar eskidir. Şü- 
timizin gerçi hiç bir zaman ufukları çok geniş olmadı. Bunun sebebi ise öte
den beri devletçi bir millet olmamızdır. İlimde olduğu gibi şiirde de mürş^ 
dimiz olan milletlerin çizmiş olduğu dairedea çıkmadık. Lâkin bellediğime 
şiirin kıymet kısmında, muhakkak ki en yüksek derecelere yükseldik. Lirizm, 
zarafet, zevk haril<alan gösterdik. Şiirimizin berceste mısralarını, beyitlerini, 
hattâ bazı derli-toplu parçalarını iyi okuyup anlayacak bİr ecnebi, kabilfye- 
tirnize hayran olabilir. Daima bu itikatta bulundum kİ AvrupalIların anla
yamadıkları eski şiirimiz, anlayıp sevdikleri ve hattâ bize sevdirdikleri diğer 
sanatlarımızdan, meselâ mimarîmizden daha yüksek bir kıymettedir.

Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyata DoİTj 1971

SORULAR:
/

1. Yahya Kemal Beyatlı "şürimîz, mînetimizin Anactölu’daJd teşekkültiy- 
le başlar” derken hangi edebiyatı kasdetmiştir? Halk ve tasavvuf edebiyat
ları için aynı sözü söylemek doğru mudur?

2. Yahya Kemal Beyatlı, eski Türk şiirini hanıp baîcımTardan üstün bu- 
j luyor?

3. “Berceste nusra” ne demektir?



DİVAN EDJBBİYATI

Türk şiirini kasideleri, koşmaları, nefesleri, gazelleri, manileri ile seve
rim. Hiç bir ulusun şiirinden aşağı kalmadığına inanırım; hepsinden üstün- 
dür^^erdim ama orasını pek bilmem, belki benîm duygularımın, düşüncele
rimin, düşlerimin dilinde olduğu için bana öyle geliyordur. Aydın geçinen
lerimiz arasında, her şeyimizi olduğu gibi şiirimizi de hor görenler çoktur; 
Firenklerîn Sully Prudhomme (Sülli Puridom), Rostand (Rostan), Riche- 
pin (Rişpen) gibi en bayağı şairlerini saygı ile, hayranlıkla okurlar da Bâ- 
kî’nin, Karacaoğlan’m adı geçse dudak bükerler. Öyle kimselerde bir türlü 
yenemedikleri, üst perdeden sözlerle de gizliyemedikleri bir "aşağılık duy
gusu” vardır: Türk toplumundan oldulclarına utamr, yüksek bildikleri bir 
toplımıda kolaycacık ne bulurlarsa onu benimsemekle kendilerini kurtara
caklarım umarlar. Almanya’ya gidip döndükten sonra: "Domuz sucuğu ile 
iyi bira bulunmayan bir yerde yaşanır mı hiç.?” diyen bir adamla, Avrupa 
şehirlerinde oynarap alkışlanıyor diye Massenet (Massene)nin, Puccitü 
(Puççini)nin, Leoncavallo (Leonkavallo)nun çalgılı oyunlarını beğenmeği 
medenilik borcu bilenler arasında bir kafa, bir iç ayrılığı yoktur. Böyle bizİ 
hor görüp de AvrupalIlara tenkitsiz hayran olanları bir yana bırakıyorum; 
onların belki sözünü etmeğe de değmez.

Her yazar, dilinin eskiden kalma yazıdan ile uğraşmış olmalıdır; ulu
sunu bununla tanır, dil, şekil kaygısını bununla edinir. Bugünkü yazarları
mızın, hele edebiyat dışı konular üzerinde yazanların çoğu Türkçeyi iyi 
kullanamıyorlarsa, sözlerinde tuhaf bir yabancılık seziHyorsa, bizim edebi
yatımızı gereği kadar bilmedikleri içindir. Düşünceler de, gerçekler de dille 
bildirilir; dilini işlemeyen adam, düşündüklerini de kimseye anlatamaz, daha 
doğrusu düşünemez. Yazarlarımızın, bütün aydınlarımızın geleneğimizle 
yoğrulmasını istemek, bu bakımdan çok doğru, çok haklıdır. Bugünün genç
leri artık anlayamazlar diye Divan şiirimiz uzun yıllar ol<;ullarımızda öğre
tilmez olmuştu; sonu ne oldu gördük: Sözleri yerinde kullanmak kaygısı, 
doğru, açık cümleler kurmak arzusu az kalsın büsbütün ortadan kalkıyordu. 
Bir başka kötülüğü daha oldu: Yabancı dilleri pek bilmeyen gençlerimiz, bi
zim edebiyatımızı da tanımadıkları için, çırçıplak bir âleme geldiklerini, her 
şeyin -kendileri ile başlayacağım sandılar; en cılız eserlerini gözlerinde bü
yüttükçe büyüttüler. Elbette öyle olacaktı: kafasını geçmişle yoğurmayan 
insan kendini ölçemez, sınırlarını anlayamaz;, hem kendi kendine aşırı bir 
hayranlığı olur, hem de yaptıklarını geçmişten kalanla karşılaştırmadığı için.
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özündeki gücü de geliştiremem. Gençlerimizin bir düzüye; "Biz! Biz!” diy« 
böbürlenip gene de yerlerinde saymaları bu yüzdendir.

Eskiden okullarımızda Divan şiirinin -tuttuğu yere Saz şiirini geçirmek 
isteyenler oldu. Türk Saz şiirinin çok güzel birkaç eseri vardır; onlar çocuk
larımıza elbette okutulmalı, elbette öğretilmelidir. Eskiden Karacaoğla* gibi. 
Gevheri, Emrah gibi şairleri bilmek istememeleri, anlamamaları bağışlana
cak şey değildir. Ama şunu da söyleyelim ki Saz şiirimiz okullarda Divan 
şiirinin yerini tutamaz: çok dardır; yüzyıllar arasında hemen hemen hiç 
değişmeden sürüp gitmiştir, durgun bir sudur. Divan şiirimizde de, Avrupa 
edebiyatlarında gördüğümüz zenginleşmeleri, değişmeleri pek bulamayız; 
Divan şairleriîKİz de oldukça kapalı bir âlem içinde öyle durup kalmışlar
dır. An:a Saz şiirinde, Divan şiirindeki kadar da hareket yoktur, Fuat Köp
rülü’nün Saz Şairleri Antolojisi' b i r  karıştırın, on altıncı yüzyılda gelmiş
lerin söyledikleri ile on dokuzuncu yüzyılda gelmişlerin söyledikleri arasın
da bakın büyük bir fark görebilir misiniz? Onlarla karşılaştırılınca Bâkî ile 
Nâilî arasında ne kadar başkalık g ö r ü l ü r H e u ı  Saz şairlerimiz, Karacaoğ- 
lan ile belki bir ikisi daha bıraJcılırsa, hep Divan şiirine özenmişlerdir. Di
van şairlerimizin İran’dım örnek aldıklarını. Saz şairlerimizin ise yerli kal
dıklarını, tamamiyle bizim olduklarını söyleyenlere bakmayın, ne dedikle
rini pek bilmezler; belki de işlerine öyle geldiği için bile bile yalan söylü- 
yoflardır. Bizim Saz şiirimize de, en çok Divan şiiri yolu ile, îran havasi 
işlemiştir: Gevherî’yi, Aşık Ön-jer’i, Derdli'yi, Zihni’yi okurken bunu açıkça 
görürsünüz; ancak onlar İran şairlerine benzemekte Dİvan şairleri kadar 
usta değillerdir. Saz şiirinin okullarda Divan şiirinin yerini tutamaması için 
büyük bir sebep daha vardır: Yüzyıllar boyunca bu ülkenin aydınları kaside, 
gazel yazmağa heves etmişlerdir; içlerinde koşma yazıp mani düzen pek ol
mamıştır; Saz şiiri aydın olmayanlara, orta sınıfa da değil, büsbütün oku- 
mamışîara bırakılmıştır. Çocuklarımıza yalnız onu göstermekle kalabilir rai
yiz? Edebiyatta bizim asıl büyük geleneğimiz, Divan şİiri geleneğidir.

Nurullah Ataç, Söylediler, 1964

il Nurullah Ataç'ın bu yazı.-.mda ileri sürdüğü fikirleri özetleyin.
2. Yazar kendi edebiyatım bilmeyenler karşısında nasii ddvraüıyür?
3. Yazar Halk şürini mi, Divan şiirini mi üstün buluyor?
4. Eski edebiyatı bilmeli bize neler kazandırır?
5. AvrupalIları yüceltmek, kendi milletini, dilini ve edebiyatım aşağı 

mek olumlu bir davranış mıdır?
6. Yazar “gençler anlamıyorlar” dij'e okullarda Divan edebiyatının oku- 

tulmamasını doğru buluyor mu?



NÂBÎ VE "ORTA İNSAN” TİPl

Eski Türk destanlarında maceraları anlatılan atlı göçebe medeniyetinio 
yarattığı "alp tipi” son derece aktif ve dışa dönüktür. Dünyaya hâkim olma 
iradesini taşıyan bu tip, İslâmlıktan sonra "gazi tipi” haline gelmiş, Sel
çuklu ve Osmanli devletlerinin teşekkülünde büyük bir rol oynamıştır. Dışa 
dönüklülük, aktiflik ve sosyal mesuliyet şuuru bakımından, ''alp” ve "'gazi” 
tipleriyle Batı medeniyetini vücuda getiren "Promete” tipi ve "modern m- 
san” tipi arasında benzerlikler vardır. Tanzimat’tan sonra Namık Kemal nes
linin "gazi”, Türkçülerin "alp” tipine karşı sempati duymaları boşuna de
ğildir. Yıkılmakta olan Türk cemiyetini kurtarmak için onlar sosyal gayrı- 
şuurda gizli olarak yaşamasına devam eden bu eski "archetype”leri yeniden 
sahneye çıkarnuşlardır Fakat Batılı ve modern insan tipi sadece kahraman 
değildir. O kuvvetim bilhassa maddenin sırlarını bilmeden alır. Bu fark 
dolayısıyle Türk milletinin bu eski "archetype”leri yeni medeniyetin kurul
masında ümit edilen tesiri gösterememişlerdir.

İslâmlıktan sonra ilk devirlerde mühim bir rol oynamış olan “veli tipi” 
kudretini mistik duygulardan alır. Onda "aksiyon”dan çok "duygu” (vecd) 
ön planda gelir. Fakat Mevlânâ ve Yunus Emre’de görüldüğü üzere, bu tip 
de kendi içine hapsolmaz; kendinde kutsal varlığın tecellisini his ve idrak 
ettikten sonra, bütün insanlığı ve kâinatı kavrayarak Tanrı’ya yükselmeğe 
çalışır. O da diğer tipler gibi "rahat”ı hayatın gayesi haline getirmez. Bilâ
kis biz onu varlığın parçalanmışlığı içinde muztarip görürüz. İçinde daima 
bir "öte” özlemi bulunan "veli tipi” yerinde duramaz; huzursuzdur. Özle
diği "öte”ye gitmek için çırpınır. Ona bir nevi “ruh göçebesi” nazariyle 
bakabiliriz.

Nâbi’nin "evsâtü’n-nas”ı ne alp ve gazi tipi gibi aktif, ne de veli tipi 
gibi cezbeli ve muztariptİr. O kendi içine kapalı, sâkin ve rahattır. Daha 
doğrusu içine kapanmak suretiyle rahat ve sükûnete kavuşmayı gaye edinir. 
Vaktini "âyât ü hikâyet a kısas” okumakla geçirir ve bu suretle kemale ula
nacağına inanır.

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat t üzerine] e Ara^hımalar I, J976



AÇIKLAMALAR :

1 . ^Tip kelimesi, kendisine benzer pek çok benzeri olan örnek veya 
model mânâsına gelir. Milletler tarihlerinin her çağında özleyişlerine uygun 
İdeal tipler tasavvur ederler ve gençleri o modele göre yetiştirmeğe çalı
şırlar. Bu tiplerin özellikleri çağlara göre değişir.

2 . Promete, eski Yunan mitolojisinde Tanrılarm kendilerine sakladık
ları ateşi çalan ve içi oyuk bir bastona saklayarak insanlara getiren efsanevî 
bir kahramandır. Promete bu yüzden Kafkas dağınm tepesinde zincire vuru
lur. Bir kartal sürekli olarak onun geceleri yeniden oluşan kara ciğerini ke
mirir. Herakles, kartalı öldürerek bu işkenceye son verir. AvrupalIlar Pro- 
mete’yi ateş vasıtasıyle madenleri eriten, tabiatı değiştirerek medeniyeti ku
ran insan tipinin ideal örneği olarak kabul ederler. Tevfik Fikret Promete 
adlı şiirinde aynı tipi oğlu Haluk’a ve Türk gençlerine örnek olarak gös
terir,

3. X X  nci yüzyılda fikirleri büyük tesir uyandıran Freud (Fröyd)’un 
insanlarda şuur altında içgüdülerden oluşan bir "ferdî şuur” bulunduğunu 
ileri sürmesine karşılık, Jung (Yung) bütün insanlığa ve kavimlere has 
sosyal bir “gayrışuur’' (şuuraltı) kabul eder. Gizli istek ve özlemlerden olu
şan bu "sosyal şuuraltı” da ferdî şuuraltı gibi hayaller ve semboller yaratır. 
"Archetype” (arşetip), kendinden sonra örnek olan ilk model mânâsına ge
lir. Oğuz Kağan, Türk tarih ve edebiyatında çeşitli ad ve şekillerde görünen 
“alp tipi”nin "ilk modelindir.

4. *'Evsatü’n-=nas” orta insan mânâsına gelir. Nâbi, Hayriye adlı man
zumesinde oğluna, aşırı istekleri olmayan, "rahat”ı gaye edinen bu tipi örnek 
olarak gösterir. Bu tip, vaktini "âyetler, hikâyeler ve kıssalar’*' okumakla 
geçirir.

40 EDEBİYAT L İSE  II

SORULAR;

1. Türk edebiyat ve medeniyeti kaç devreye ayrılır? Bu devrelerde han
gi tipler örnek olarak alınır?

2. Alp, gazi, veli ve Promete tiplerinin başlıca özellikleri nelerdir?

3- Alp ve Gazi tipi yeni Türk edebiyatında .yeniden canlanmış mıdır?

4. Edebiyat kitaplarınızda bu tiplere ait hangi örnekler vardır?

5. Bu tiplerden hangisi çağdaş sanayi medeniyetine uygundur?



e v l iy a  ÇELEBİ

Türk edebiyatında millî hudutları aşarak Şark ve îslâm âlemine maloi- 
muş eserler çoktur. Fakat bu hudutları garba doğru aşarak Avrupa’da ilgi 
uyandıran ve bilgi bakımından istifade ile okunan nadir eserlerin birincisi 
v« en büyüğü Evliya Çelebi’nin seyahatnamesidir. Türk edebiyatının her 
mânâsiyle en büyük eserlerinden olan bu kİtap sekizi eski ve ikisi yeni harf
lerle olmak ikere on cilt halinde basılmıştır. Eser, tarİh, coğrafya, edebiyat, 
sosyoloji ve daha türlü bakımlardan büyük bir değer taşımakta, bugün birçok 
bilgilere kaynak olmakta; kendine mahsus bİr sanat ve edebiyat değeri de 
göstermektedir. Devrini, tarihî, siyasî ve İçtimaî hususiyetleriyle yaşatması 
kendi eseriyle birlilcte Türk edebiyatına da âlemşümul vasıflar kazandırmış
tır. Bu bakımdan Evliya Çelebi yurt dışı şöhrete ve milletlerarası değere ma
lik bir Türk yazarıdır.

Kocaman eserini, muayyen bir muhitteki okuyuculara, muayyen yerler 
tanıtmak için değil, âdeta meslektaşlarına ve ileriki nesillere bütün yurdu 
ve milleti, hattâ bütün dünyaya Osmanlı âlemini, dolayısıyle dünyayı tanıt
mak için yazmış gibidir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi dar ve umuiTiî mânâda bir seyahatnameden 
ibaret değildir. Yazar, gezdiği ve gördüğü yerleri anlatırken en gemş tas
virlerle birlikte, maddî ve manevî tahlillere, o güne ve geçmişe ait bilgilere 
de yer verir. Bu itibarla seyahatnamesinde bu janfdan bir eserde bulunabilen 
şeylerin en fazlası ve en çeşitlisi vardır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, bütünüyle Osmanlı İmparatorluğunun en 
büyük destanıdır. Bu hususta yazar tamamen şuurludur. Kendinden evvelki 
bütün Şark - îslâm mazisini, çok kere bile bile tahrif ederek, Osmanlı var- 
lığma bir temel gibi kullanmakta, kendi zamanını anlatırken her çeşit hadi
selerle bu muazzam varlığa, daha sonrası için yeni temeller atmaktadır. 
Tarih, coğrafya, siyaset, edebiyat, iktisadiyat, sanayi, bütün maddiyat ve ma
neviyat - bir seyyah görüşüyle - anlatılırken bu ruhu asla kaybetmemektedir. 
Zaman âdeta Osmanhlar için seyretmiş, ülkeler Osmanlılar tarafından feth 
olunmuş, adlanmış ve işlenmiş, devlet idaresi Osmanlılık için kurulmuş, 
edebiyat onlarla yükselmiş ve onları anlatmış, iktisat onlarla tanzim edil
miş, her çeşit sanayi onlarda kemalini bulmuştur. İslâm dini ve tasavvuf 
sanki Osmanlılar için meydana gelmiştir. Yalnız ilk Osmanlılar değil, Fa
tihler, Selimler, Kanunîler, hattâ gözüyle görerek anlattığı Dördüncü Mu-



îat, hakiki tarihî şahsiyetleri yanında ayrıca onun tarafından tespit edilmiş 
birer destanî şahsiyet de taşımaktadır. Fatih, mimarbaşısı tarafından dava 
edilerek mahkeme huzuruna çıkmış ve tazminata mahkûm edilmiş, fakat eğer 
kadı bu hükmü vermeseymiş eteği altından çıkardığı topuzla onun kafasını 
paralıyacakmış; Yavuz'un Mısır’ı alacağı daha evvel dinî ilhamlar ve keha
netlerle tespit edilmiştir. Dördüncü Murat, bir çirit okuyla dokuz kalkanı 
delen bir destan kahramam, âdeta bir Seyit Battal Gazi’dir. Destanının baş 
kahramanı kendisidir. Her şeyden evvel seyyah. Fakat seyahatleri esnasın
daki durumlar, hadiseler neyi icap ettirirse o. Padişahlar ve paşalar mecli
sinde zarif bir nedim, hoşsohbet, mütefekkir, hakîm; savaşlarda, çarpışma
larda asker; her türlü halk faaliyetlerinde halkın bütün meziyetlerini taşıyan 
bir halk çocuğu; din âlimleri ve şeyhler huzurunda âlim, mutasavvıf, derviş; 
şairler bezminde şair; musikişinaslar yanında hanende ve sazende. Bütün bu 
hususlarda da birinci sınıf - kendinden menkul olmak üzere - herkesi hay
retler içinde bırakan bir usta. Karşılaştığı herhangi bir sanatta, hünerde, 
faaliyette, hiç olmazsa amatör ve muhakkak bilgi sahibi.

Herhangi bir hali veya şeyi tasvir ederken çok kere en ince hususiyet
lerini bilir ve sayar. En basit eşyanın bile kırk çeşidini o anda hatırlar ve 
zikreder. Silâhlar, kitaplar, şairler, meddahlar gibi, hayvanlan, yemişleri, 
yemekleri, âletleri, her şejd bütün noksanıyle tanır. Onun bu meziyet bolluğu 
ve bilgi çeşitliliğinin derinliği karşısında okuyucusunun hayret ve tereddüde 
düşeceğini de gözden uzak tutmaz ve bazan bunların sebeplerini açıklar.

Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyat Tarihi, 1064..

2̂ EDEBİYAT L İSE  m

SORULAR:

1. Vasfi Mahir Kocatürk bize Evliya Çelebi’yi, hangi özellikleriyle ta
nıtıyor? Bu özellikleri maddeler halinde sıralaymız.-

2. Evliya Çelebi Avrupalılar tarafından da tanınmış mıdır? AvrupalIlar 
îieden ona karşı ilgi göstermişlerdir?

3. Evliya Çelebi Seyahatnamesi kaç cilttir? Bunlarda ne gibi bilgiler 
vardır?

4. “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, bütünüyle Osmanlı İmparatorluğunun 
en büyük destanıdır” sözünden ne anlıyorsunuz? Hangi unsurlar j^azarda bu 
fikri uyandırıyor?

, 5. Evliya Çelebi bu kadar bilgiyi nasıl elde etmiştir? Kitabım yazarken 
okuduğu eserlerden de faydalanmış mıdır?

6. Yazıda Evliya Çelebi'nin kendi devletine ve milletine güven duygu
sunu belirten ctümleleri bulunuz ve inceleyiniz.

7. Evlij^a Çelebi eserinde hangi insanlardan bahseder? Okuduğunuz ya- 
ada bunları ifade eden kelimelerin bir listesini yapınız.



3. AVKÜPAÎ DEVÎR TÜRK EDEBİYATI VE M EPENÎYETÎNE 
DAİR İNCELEMELER

BATI TESİRİNDE TÜHK EDEBİYATI

(Prof. Dr. Fuat Köprülü, araştırmalarını daha çok İslâmlıktan önce, Is- 
Idinî devir ve Halk edebiyatı üzerinde yoğunlaştırmış olmakla beraber, Taur 
2İmat sonrası Türk edebiyatı ile ilgili yazılar da yazmıştır. Bunlardan daha 
ziyade tenkidi mahiyette olanlar Bugünkü Edebiyat (1924) adı altında bir 
kitapta toplanmıştır, Fuat Köprülü’nün yeni Türk edebiyatı ile ilgili en önem
li yazısı MilU Bdebiyatm îlk  MÜbeşştrleri başlıklı araştırmasıdır. Bu yaza, 
Köprülü’nün daha başka incelemeleriyle birlikte Türk Tarih Kurumu tara
fından Edebiyat Ara^ttrmalan (Ankara 1966) adlı kitapta yayınlanmıştıt. 
Aşağıda bu yazıdan yeni Türk edebiyatının başlayışım aydmlatan bir dİpnoit 
alınmıştır.)

Fransızlarla XV I. asırda bizim tarafımızdan pek samimi bir şekilde baş
layan siyasî münasebetler, sonraki asırlarda medenî ve fikrî bir şekilde de 
kendini göstermeğe başladı: Damat İbrahim Paşa zamanında Fransa’ya se
faretle giden Yitmisekiz Çelebi Mehmet Efendi ile oğlu Sait Paşa, Fransız 
saraylarının alâyiş ve debdebesinden birçok şeylerin memleketimize nakline 
sebep oldukları gibİ, Sait Paşa, İbrahim Müteferrika’nın yardımı ile mat
baacılığı da Türkiye’ye soktu. Avrupa ilmini;ve tekniğini Türkiye’ye yayarak 
Rus tehlikesine karşı memleketi kuvvetlendirmek ve böylece Şark’ta Fransız 
nüfuzunu Ortodoksluğa karşı kurtarmak isteyen Fransız sefiri Choiseul 
Gouffier’ (Şuvazöl Gufiye)nin getirttiği Fransız talim heyetinin de bu hu
susta tesiri oldu. İşte bu tesirler altında, hele Selim I lI ’den beri Fransız te
siri ve Fransız modası, bahçe tanziminden topçuluğa, istihkâmcılığa, gemi 
inşasına, askerî ve tıbbî şubelerine kadar birçok şeylerde kendini göstermeğe 
başladı. Napoleon’un (Napolyon) Şark’taki siyaseti ve arasıra büyük kuv
vet verdiği propagandası da bu hususta tesirli oldu. Onun, Osmanlı impara
torluğu dahilinde halk arasında propaganda yapmak için Paris’te Türkçe ola
rak bastırdığı bir risaleyi, tarihçi Asım aynen tarihine almıştır. Fransızlarıo 
ve Selim III devrinin bütün yenilik teşebbüslerinin şiddetle aleyhinde olan 
Asım’ın ifadeleri, memleketteki Moskof düşmanlığından istifade eden Frao- 
sızlann yalnız devlet adamları ve aydın sınıf arasında değil, geniş halk ta- 
ijakaları arasında bile büyük bit nüfuz ve sevgi kazandıklarım anlatıyor, Ba



firada aydın sımf arasında Fransızcayı öğrenenlerin çoğaldığını da yine aynı 
kaynaktan öğreniyoruz: *'Câme-i asabiyyetten üryan olan bazı bül-hevesân 
dembedem anlardan politika talim ve niceler dahi lisanlarına rağbetle Fran
sız hocaları ittihaz ve lisanlarını tahsil edip bî-muhâba tekellüm eylemelerini 
güzide-i maarif cümlesinden şümar ile medar-i iftihar eylediler ve bu tak- 
rible nice sahİfü’l-akîde sebük-magzânın kulûbuna âyin-i firengâne işrab ve 
nîzamat-ı akliyyelerini beyinlerinde istihbab eder oldular” (Asım Tarihi, 
c. I,s. 375). Asım’ın bu satırları, bize, Fransızca Öğrenen mahdut bir sınıf ara
sında, yavaş yavaş Fransız ihtilâlinin ortaya attığı esasların yayılmağa baş
ladığını da gösteriyor. îşte, bu cereyanın tesiriyle ve Fransız muallimlerinden, 
Fransız kitaplarından faydalanma suretiyle Mühendishane, Tıbbiye, Harbiye 
gibi eski bilgi müesseselerimizı kurmağa muvaffak olduk; bunun neticesi 
olarak da, Fransız lisanı, başka yabancı lisanları ile Ölçülemeyecek bir ge
nişlik ye, kuvvetle yayıldı. Avrupa eserlerinden yapılan ilk tercümeler, baş
lıca, Fransız mahsullerine münhasır gibi kaldı; Avrupa’ya gönderilen ilk ta
lebeler de hemen umumiyetle Fransa’ya gönderiliyordu. îşte böylece Tanzi
mat’a kadar, o devri hazırlayan bütün fikrî cereyanların başlangıcını hemen 
hemen Fransız tesirinde aramak pek yanlış olmasa gerektir.

Prof. Fuat Köprülü, Edebiyat Ara^ttrmalan, 1966

AÇmivAMA:
Tarihçi Asım’ın cümleleri bugünkü dile şöyle çevrilebilir: "Dinî ve 

millî duygu elbisesinden soyunmuş bazı pek hevesli kişiler arasına,,onlardan 
politika öğrenerek ve niceleri de dillerine rağbetle Fransız hocaları tutarak 
dillerini tahsil edip çekinmeden konuşmayı yül ŝek kültür cümlesinden say
dılar ve övünme vesilesi yaptılar. Bu yolların nice zayıf akîdeli beyinsizin 
kalplerine frenkçe ayini telkin ve kafalarına kendi düşünüş tarzlarını kabul 
ettirmeğe başladılar”.

SORULAR î

1. Türkiye’de Batı tesiri ne zaman, nasıl başlamıştır? Yimiisekîz Çele
bi Mehmet Efendi ile oğlu Sait Paşa’nm bu konudaki rolleri ne olmuştur?

2. Fransızların ilim ve teknik bakımından bize yardım etmelerinin se
bebi nedir? '

3. III, Selim’den sonra Türkiye’ye Batı’dan neler gelmiştir?
4. Fransız tesiri, sadece teknik sahada mı kalmıştır, yoksa kültür sa

halar na da yayılmış mıdır?
5. Bu tesirden endişe edenler olmıış mudur? Bunlann korkularının se

bebi nedir?

u  EDEBİYAT L İSE  IH



AHMET MİTHAT EFENDİ 

ESER VE in s a n

Ahmet Mithat Efendi'nin eseri 1870 senelerinin okuyucu kitlesinin sevi- 
} esinden başlar. Bu bİraî: da kendi seviyesi, yani aşağı yukarı deniz sathının 
seviyesidir. Büyük özleyişlerle hareket eden Namık Kemal’de daima münev
ver kalabahğa hitap vardır. O kalem arkadaşlarıyle, dostlarıyle konuşur. En 
yalnız bulunduğu anda bile birtakım idealler ve huzursuzluklar aşılayacağı 
bİT okur-yazar kalabalığı karşısında imiş gibi davranır. Mithat Efendi ise 
bir zamanlar attar çıraklığı yaptığı Mısır çarşısı esnafının içinde, onlasla 
yârenlik edermiş gibi yazar. Bu zümre fikrini Letâif-i Rivâyat müellifi bir 
sınıf imtiyazı gibi muhafaza edecek, en olgun ve şöhretli çağlarmda biie 
loncanın seviyesini biraz geçen okuyucusu eseri kendiliğinden reddedecek
tir. Onun sanatı yoktur, daima halka yönelen iyi niyetleri vardır. Dil bıs 
muharrirde sanki yazmaktan ziyade yârenlik içindir.

Onda her şey, sokaktan, istikbalsiz hayattan içinde gitip yerleştiği ve 
zahmetlerini talihin, koruyucu lutfu gibi kabul ettiği bu zümreyi verir. Onun 
disiplini ile onun faydası için, onun ruh hıfzıssıhhasını düşünerek ve onu 
yetiştirmek arzusuyla yazar, üslûbu esnaf kahvelerinde dinlediğinden hiç şüphe 
etmediğimiz meddah hikâyelerinin devamıdır. Hiç olmazsa o meşhur ve yoru
cu "deyip de geçmeyelinı”leri buradan gelir. Hayatının az çok bÖyle bir 
meddah hikâyesine benzediğini gördük. Zaman-ı evâilde Kafkasya’dan İs
tanbul’a hicret etmiş fakir bir ailenin Ahmet adında bir çocuğu vardı... ilh”.

Müellif bu üslûbu şüphesiz çok genişlecektir. Fakat okuyucu ile olan 
konuşmasını hiç bir zaman bu karşı karşıyalıktan dışarı çılcarmayacaktır. 
Onun hayatı attar kalfasının mektep hocası ve bölük çavuşuna doğru ge
nişlemesidir. ilk Idtabının adının Hâce-i Evvel olduğunu unutmayalım.

Hattâ zihniyet itibariyle de kendine bir ayna gibi seçtiği bu yol arka
daşından yani ilk okuyucudan ayrılmaz. İhtiras ve temayülleri, onun, ihtiras 
ve temayülleridir. Babacan, elinden geldiği kadar namuslu, nefsine ait hlır- 
riyetlerden hiç feda etmemek şartıyle evcimen, hep aynı adamdır.

Hakikatte Ahmet Mithat Efendi’nin bütün eseri bir halk okuım oba
sıdır.

Muasırı ve arkadaşı olanların hepsinde az çok aileyi yadırgamak, aile
den kaçmak gibi hususiyetlere mukabil, onda evine kapanmak vardır. I)u



fiile bir işçi ailesidir. Sanki topraktan matbaaj'a yeni taşınmışlar gibi hepsi 
birden gazetenin, yeni basılmış kitabın etrafında toplanırlar. "Teavün ve Te- 
nasur” makalesinde bu müşterek çalışma evini bütün cemiyete bile tavsiye 
eder. Kitap ve gazete bir harman kaldırıhr gibi beraberce hazırJfanır.

Hakikatte Mithat Efendi’yi muayyen bir ahlâk anlayışı değil, içinden 
geldiği zümrenin, çarşı ihtiyaçları ve istikrar arzusu ve nihayet onun seviyesi 
idare eder. Çarşı daima istikrarın peşindedir. Onun için her şeyden evvel 
kendi emniyeti vardır.

Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Astr Türk Edebiyatı Tarihi,
4. bsk. 1976

AÇIKLAMA :

Yukarıdaki parça Ahmet Hamdi Tanpınar’m X IX  Astr Türk Bdebiyah  
Tarihi Tidih. kitabından alınmıştır. Tanpınar, bu kitabında Tanzimat’tan sonra 
Türk edebiyatında yetişen Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa, Şinasi, Ziya 
Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recaîzade Ekrem, Abdülhak 
Hâmit ve Muallim Naci gibi yazarların hayatını ve eserlerini geniş ve ay
rıntılı bîr şekilde inceler. Fuat Köprülü gibi Ahmet Hamdi Tanpınar da 
edebiyatı açıklarken politik, sosyal, ekonomik ve kültürel şartlara geniş yer 
verir. Tanpınar, bu kitabının başında Divan şiirinin hayal sisteminin oriji
nal bir tahlilini yapar. Kitapta on dokuzuncu yüzyılın ilk yansındaki Türk 
edebiyatı ile Tanzimat devrinin sosyal ve kültürel şartlarına geniş yer veril
miştir. Tanpınar’ın üniversite edebiyat öğrencileri için yazdığı bu kitap, bu 
sahada bilgisi olanların anlayacağı yüksek seviyede bİr eserdir. Zorluklan 
göze alanlar, onda edebiyatın ne kadar derin ve geniş bir inceleme konusu 
olduğunu çok iyi görürler.

Edebiyat sadece anlaşılması kolay, hafif metinlerden ibaret değildir 
Edebiyat, sosyoloji ve tarih gibi bir inceleme ve araştırma sahasıdır.

SORULAR;

1. Yazar birinci paragrafta Namık Kemal ile Ahmet Mithat Efendi’yi 
mukayese ediyor. Bu mukayese hangi esaslara dayanıyor? Tanpınar iki ya
zar arasında hangi farkları buluyor?

2. Tanpmar’a göre Ahmet Mithat Efendi, hangi çevreden gelmedir? Bu- 
gevre ile eseri arasında ne gibi münasebetler vardır?

3. Meddah hikâyeleri ne demektir? Mithat Efendi’nin hikâyeleri ile med- 
dlah hikâj'eleri arasında münasebet var mıdır?

4. însan plarak Mithat Efendi’nin özellikleri nelerdir? '
5. Mithat Efendi’nin haj’atında ve eserlerinde aile ve çarşımn nasıl bir* 

rû»iü olmuştur?
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ABDÜLHAK HÂM ÎT

Hâmit’e kimisi ''romantik” dedi; çünkü, onun, muhayyile denen an- 
jcanın hudut tanmıayan kanatlarında uçan eserleri vardır. Onu kimisi "na- 
türalist” zannetti; çünkü onun rüstâî hayatları samimi bîr *'realicT” kalemiy
le yaşatan eserleri vardır. Onu kimisi "lirik” bir şair olarak gÖrâu; çünkü 
onun kalblerden kaynayan, kalblere akan coşkun şiirleri vardır.

Ona hepimiz bîr cepheden bakabiliriz. Herkes ona gördüğü ismi vere
bilir, fakat bu görüşlerin hiç biri hatalı değilse de, hiç biri de tam değildir. 
Hâmit, şimdi kalblerin içinde yaşayan bize en yakın şairdir, şimdi bulut
ların üstünde yıldızların arasında dolaşan bize çok uzak bir simadır. An 
gelir, aynen bir edebiyat-ı kadîme şairi gibi şiir yazar, dem gelir kendi za
manının değil, kendiisinden sonraki insanların bile hazmedemeyeceği yeni
likler yapar. Şimdi elfâza hiç ehemmiyet vermeyen, şekli ihmal eden, vezin 
ve kafiyeyi mühimsemeyen bir mânâ düşkünüdür. Şimdi hurda bir kujmm- 
cu gibi edebİyat-ı kadîmenin en ince sanat oyunlarını işleyen bir nâzımdır.

Her şair için hâkim ve onu en çok gösteren bir sıfat bulunur. Kimisine 
bedbindir veya nikbindir deriz, kimisine, dinî, kimisine lâ-zühdî deriz, ki
misi hissî, kimisi fikrî, kimisi âşık, kimisi hamâsîdir, halbuki H-âmit’te hepsi 
ve her şey var: Bir şiirinde en büyük bir bedbindir, hiç bir şeye inanmayan 
bir reybîdir, diğer bir sayfada bakarsın ki o en mutekit bir mümin gibi dua 
«diyor! Bugün en coşkun bir vatanperver gibi kahramanâne şiirler yazar, 
yarın aşk ve zevkinden başka bir şey düşünmeyen bir havaî gibidir! Hâmit’in 
■ne olduğunu bize dosdoğru Fikret’in şu mısraı ifade ediyor sanırım :>

Tabiattan hilyük bir âlem~i küUiyet-i ezââcI!

Hakikaten Hâmit de tıpkı tabiat gibidir. Tabiat gibi onda da şâhika- 
îar, uçurumlar, şimşekler, fecirler, beyâbanlar, menekşeler, kartallar, güver
cinler var, tabiat gibi onda da ra’dlar görülür, gürlemektedir, seylâbeler 
görülür coşmaktadır, sarsarlar görülür, yıkıp devirmektedir. Sonra da ba
karsın saba gibi esiyor, zühre gibi ışıldıyor, bir kuş gibi terennüm ediyor!

Bütün bu tezatların karşısında Hâmit’i ayrı ayrı bir şahsiyet gibî göx̂  
müyoruz: çünkü onda tezatlar var, fakat tenakuzlar yok!

Yazın ortasında ra’d u berk yapmıyor, kışın içinde çiçek açmıyor, nîsaia 
ise Hâmit’in şiiri müzehherdİr, güneş çekilmişse o şiirde esmerin bîr gaze;,



sabah ışıldamışsa o sayfada gümüş bir incilâ görürsün: Bîr kelime ile söy
leyelim, Hâmit "samimimdir. O her şeyden şüphe ederken samimidir, sat 
bir mümin gibİ göründüğü zaman samimidir, "vatan’" derken samimi, "ca
nan” derken samimi, ağlarken de gülerken de Hâhk’ına isyan ederken de 
dua ederken de hep samimîdir. îşte bu samimiyettir ki Hâmit’î bize büyük 
tezatlarının içinde yekpare bir çehre ile gösteriyor ve bu samimiyettir ki onun 
en büyük kudretidir.

İsmail Habîp Sevük, Edebî Yeniliğimiz, 2 c. 1931 -1932
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SORULAR:

1. Hamit’in çeşitli cepheleri yazıda hangi kelimelerle tavsif ediliyor? Bu 
kelimeler onu tam olarak anlatıyor mu? Anlatamıj'orsa bunun sebebi nedir?

2. Fikret’in Hamit’i anlatan mısraını açıklayımz.

3. İsmail Habip Sevük, Hamit’i nasıl görüyor?

4. “Hamasî, reybî, havaî” kelimelerinin bugünkü dilde karşılıklarım bu
lunuz ve mânâlarını açıklayınız.

5. “Onda tezatlar vardır, fakat tenakuzlar yoktur” sözünden ne anlı
yorsunuz?



KARABÎBÎK

Nabizade Nazım’ın 1890 yılında basılan bu romanı bizde, realist edebi
yatın ilk örneklerinden bİri sayılır. Yazarın kendisi de eserini okuyucuları
na böyle takdim eder. Daha önce "Emile Zola, Alphonse Daudet gibi re
alistlerin yani hakikiyunun romanları hep fuhşiyyat ile mâlidir” diye tanı- 
tılm.ıştır. Nabizade bu iddianın doğru olmadığını ileri sürerek, realist ro
manın esasları haklımda kısaca bilgi verir;

“Bu gibi romancıların maksatları vulcuat-ı beşeriyeyi sırf nokta-i be
şerden tetkik ve hikâye etmektir. Bunlar, bir insan ne gibi hissiyat ve 
harekâta kabil ise ona o hissiyat ve harekâtı isnat edip işi hadd-i tabiîsin
den çıkarmamak, yani müstait olmadığı havası insana isnat eylememek is
terler”.

Yazar, romandan ziyade uzun hikâye sayılması gereken eserinin konu
sunu köy hayatından seçmiştir. Bundan maksadı, köylülük, çiftçilik âlemle
rine yabancı olanlara o âlemler hakkında bir filcir vermektir. Karnbibik, bu 
itibarla bizde sadece realist edebiyatın değil, kÖy hikâye ve romanının da 
ilk örneklerinden biri sayılır.

Nabizade, Anadolu köylüsünü tanımayan okuyucularına, onu tanıtmak 
îçin “vukuatına zemin-i cereyan olan yerlerde ahalinin suret-i maişet '̂e 
meşguliyetleri hakkmda” bilgi vermiştir.

Nabizade’nin önsözünde, üzerinde durduğu noktalardan biri de köylü
leri kendi dilleri ile konuşturmaktır. Ona göre “eşhas-ı vak’ayı kendi fikir
lerince, kendi lisanlarınca söyletmek” de realist romanın esaslarından biri
dir. Yazar, bu suretle dile de hizmette bulunduğuna kanidir. Ona göre, “her 
tarafta ahalimizin lisanı tetidk ve cem ü telfik olunmalıdır. Bu suretle li
sanımız kabil-i ıslah olur”.

Gerçekten de Nabizade’nin hikâyesinin en önemli yönlerinden birini 
köylüleri kendi dillerine göre konuşturması teşkil eder. Yazarın kendi hi
kâye üslûbu ile köylülerin konuşması birbirinden tamamiyle farklıdır. Dilde 
kendisini gösteren bu fark, yazarın mensup olduğu sosyal tabaka ile Anadolu 
köylüsü arasındaki farkı kuvvetle hissettirir. Romana, bütünü ile şehirli 
aydın tabakaya “yabancısı olduğu bir âlemi tanıtma” fikri hâkimdir. Bu 
fark veya yabancılık Karabibik romanının en önemli yönlerinden birini teş
kil eder. Curnhuriyet devrinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban adlı ro
manında bu farkı bize daha büyük: bir kuvvetle hissettirir.

Hikâyesine kendi duygu ve düşüncelerini karıştırmamaya dikkat eden 
ve bunu önsözünde önemle belirten Nabizade, bu tutumu ile gerçekçilik 
ve bir sanat eserinde bulunması gereken çarpıcılığı birleştirir.
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Nabizade’nin romanında hemen hemen vak’a diye bir şey yoktur. An
talya civarında Kaş kazasına bağlı bİr köyde yaşayan Karabibik fakir bir 
köylüdür. Babası Koca Osman’dan on iki dönümlük bir tarla kalmıştır. Dört 
dönümü Kara Durmuş’a satarak vaktiyle "bedel-i nakdî” vermiştir. Şimdi 
elinde bulunan sekiz dönümlük toprak parçasına komşusu Yosturoğlu göz 
diktiği için aralarında zaman zaman kavga olur. "Otuz iki dönümlük tarla
sı olanların da el ayası kadar toprağa göz dikmesi münasebetsiz değil mi ya? 
Kendisi şu kadarcık tarla sayesinde ancak akşamları bir kaşık çorba içecek 
kadar mal kaldırabiliyor, elinden bu da çıksın da açlıktan mı ölsün?”

Küçücük tarlasını kira ile tuttuğu' öküzlerle süren Karabibik’in hayatta 
ea büyük ideali bir çift öküze sahip olabilmektir. Huri adında bir kızı var
dır. Onu Koca İmamın kayınçası Sarı İsmail’e vererek, karşılığında onun öküz
lerine sahip olmağı umar. "Koca imam Sarı Simayil’e Kaşgarlı Yusuf Ağa’- 
nın beslemesini” aldığı için bu hayal suya düşer. Bunun üzerine Karabibik, 
komşu Temre köyündeki Rum tüccar Anderya’dan borç almak ister. An- 
derya, kendisine zaten çok borcu olan Karabibik’e para vermez. Öküzleri 
almağı kafasına koyan Karabibik, aynı köydeki bakkal Yani’den fahiş faizle 
para temin ederek hayalini gerçekleştirir.

"Karabibik’in iki öküzü bulunacak haa? Ne büyük vukuat!... Bütün 
Temre ahalisi şu vukuatla hiç olmazsa bir hafta kadar meşgul olacak...”

Nabizade romanının konusunu böyle basit tutmakla, hem gerçeğe bağU 
kalmış, hem de Ahmet Mithat jEfendi’nin romantik, mübalâğalı vak’a roman
larına karşı çarpıcı bir tavır almıştır.

Karabibik romanının ağırlık noktasını vak’a değil, Karabibik’in günlük 
hayatı, içinde yaşadığı şartlar ve çevresi teşkil eder. Yazar bize kahramanını 
vücut yapısı, kıyafeti, İktisadî ve ailevî durumu, duygu ve düşüncesi ile, ay
rıntılı olarak anlatır. Onun yanısıra tembel, yaşlı ve çirkin kızı Huri’yi, di
ğer köylüleri, faizci tüccarları, köy doktorunun karısı aşifte Eftalya’yı çok 
canlı çizgilerle tasvir eder. Halit Ziya Uşaklıgil’den önce, insan ile içinde 
yaşadığı eşŷ .. ve maddî âlem arasındaki münasebete en çok dikkat edeo 
Türk yazarı Nabizade Nazım’dır. fCarabibik romanında bütün şahısların 
hâkim ihtiras ve düşüncelerini, sahip oldukları veya sahip olmak istedikleri 
mal teşkil eder. Onlar arasındaki sosyal münasebetler de İktisadîdir.

Mehmet Kaplan, Türk Edeblytitt Üzerinde Arasttrmaîar, 1, 1976

SORULAR:

1. K arab ib ik  romanının edebiyat tarihi bakımından özelliği nedir?
2. Nabizade l^azım’a göre realist romanın başlıca özellikleri nelerdir?
3- K arab ib ik  romanmda vak’a önemli bir yer tutar mı? Yazarın bu ese

si kaleme almasındaki gaye nedir?
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MEHMET ÂKİF
• f

Akif’e göre, medeniyetin hakikî kaynağı Doğu’dur. Ona medenî üstün
lüğünü kaybettiren sebepler, yüzyıllardır süren “dinî taassup,” ecbalet, se
batsızlık, tembellik ve kendine güvensizlik”tir. Yoksa, İslâm dini ilerleme-- 
ğc asla engel değildir. Bu bakımdan, bir an önce bu kötü özelliklerden kur
tulmak ve Batı’yı örnek tutarak aradaki medeniyet mesafesini kapatmak ge
rekir. Bunun için de Islâm dinini yüzyılların üzerine yığdığı tozlardan sı
yırmak, kuruluş devlindeki gerçek esaslarına ve yapıcı gücüne yeniden ka- 
Yuşturmak şarttır. İslâm birliği, ancak bu yoldan gidilmek suı êtİyle ger
çekleşebilir. Şiirlerinde, İstiklâl Savaşı’nın sonuna kadar, aralıksız olarak 
hep bu tema üzerinde durur, l'akat, hayatı boyunca, olaylar bu ideolojinin 
gerçekleşebilmesi için en ufak bir yardımda bile bulunmadılar. Türkiye’deki 
milliyetçilik hareketi de, zaman zaman İslâm Birliği’ni desteklemekle bera
ber, genellikle ona muhalif kaldı. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında İm
paratorluğun diğer Müslüman unsurları arasında da başlayan milliyetçilik 
hareketleri bu savaşın sonunda gerçekleşerek, Akif’i hayal kırıklığına uğ- ' 
rattı. Onun için en öldürücü darbe ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamiyle 
laik bir şekilde kurulması oldu. Halbuki "İslâm dünyasının son dayanağı” 
olan Türkiye, idealist Akif’in de son ümidi idi. Bundan sonra şair, gün
den güne korkunç bir şekilde büyüyen bir psikolojik çöküntüye düşer ve bu 
ruh hali içinde, edebî hayatının dördüncü ve sonuncu dönemine girer. Çok 
verimsiz olan bu dönemde şair, kendisini zaman zaman sarsan psikolojik 
krizler arasında bazen mizahî şiirler de yazar.

Siyasî bakımdan ''ümmetçi” olmasına karşılık, duyguları bakımından 
"halkçı” ve "milliyetçi” olan Akif, bu kişiliği ile, edebî hayatının ikinci ve 
üçüncü dönemlerinde karşımıza tam anlamıyle "toplumcu” bir şair olarak 
çıkar. Onun sanatını toplumun hizmetine vermesinde, elbette ki, edebiyat 
anlayışının da hissesi büyüktür. Gerçekten, ona göre edebiyat, "bir toplu
mun manevî ve ahlâkî eğitiminde en çok etkili olabilen müessese”dir. Bu 
bakımdan, "sanat için sanat” yapmak yersizdir. Yine Akif’e göre, her ede
biyatın vatanı vardır; edebiyat mahallîdir ve bir memleketin büyük halk 
kitlesine bitap eder. İslâm dünyasının geri kalış sebeplerinden biri de ede
biyatın halka değil, sadece aydınlara hitap etmesidir. Halk için ve halkın 
hayatım veren bir edebiyat yaratmak, Akif’in edebî eserinin en kalın çiz
gisidir.



Akif’in, içinde, yaşadığı toplumun hayatını bütün özellikleriyle akset
tirdiği muhakkaktır. Daha çok İstanbul’un fakır semtlerinin hayatını, yok
sulluklarını, ıztıraplarım tam bîr doğrulukla canlandıran şiirlerinde kuvvet
li bir realizm vardır. İlhama inanmayan şairin en büyük dayanağı kendi 
gözlemleridir. Türk şiirine gerçek realizmin Akif ile girmiş olduğundan 
şüphe edilmez. Onun kuvvetli gözlemciliğine, büyük bir tasvir v« tahkiye ka
biliyetini ve konuşma dilinin bütün özelliklerini taşıyan bir üslûbu da ekle
mek gerekir. Ancak, Akif’in dili bir bütün değildir. Tasvirlerinin dışında ka
lan birçok şiirlerinde dil konuşma dilinden ayrılır, Osmanhcanın sınırları içi
ne girer. Şiirin ciddî bir çaba olduğuna inanmış olan Akif’te dikkatli bix 
işçilik ve sağlam bir kompozisyon göze çarpar. Vezin olarak daima aruzu 
tercih eden şair, hece veznini hiç kullanmadı. Nazım şekilleri hususunda 
ise. Divan nazmının şekillerini tercih eder ve bunlar arasında en çok mes-’ 
nevî şeklini kullanır.

Mehmet Akif, Türk edebiyatmda Tanzimat’tan başlayarak sosyal ve po
litik alanda yetiştiğini gördüğümüz büyük idealistler zincirinin son halkası
dır. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin’den 
sonra Akif ile bu çığır kapanmış olur.

Kenan Akyûz, Modern Türk BcUbiyattmn Ana Çizgileri, 
Türkoloji Dergisi c. II, nr, l ,  1965
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SORULAR:

1. Mehmet Akif’in hayata bakış tarzı nasıldır? İslâraîyet, Batı medenî- 
3'ett ve laiklik karşısmda nasıl bir tavır alır?

2. Akif’in sanat görüşü nasıldır?

3. Akif’in şiirinde hangi unstırlar ön pltoıda gelir?



YAHYA KEMAL 

VE 

ESKÎ ŞİÎR

Birçoklatı gibi, benim de dilime bazen bir söz, bir cümle, bir beyit ta- 
fctlır, tekrarlarım. Bir tarihte Neşâtî’nin:

Gittin amma k i kodun hasret ile canı bile 
İstemem sensiz olan sohbet-i yaram bile

mısralarındaki buruk lezzeti tadıyordum. Arkasından, bir vak’a hatırladım;
Bir vapur yolculuğunda, bir Fransız yazarı, tanınmış bir Türk edibi

ne:
— Bir Türk şiiri var mıdır?

Demek tuhaflığında bulundu. Bu soru, şunun için tuhaftı ki, şiirsiz 
mîllet, hattâ kabile tasavvuru yanlıştır. Bir zamanlar Fransız kırallarının, 
hükümdarından himaye talep ettiği milleti ise şiirsİz tasavvur etmek, büs
bütün tuhaf olmak lâzım gelir.

Türk edibi, Fransıza X V II. asır şairİ Neşâtî’nin bir gazelini okudu 
ve açıkladı. Şİiri ses ve mânâ olarak zevkle dinleyen Fransız, bilhassa son 
beyti duyunca:

— O o!.. dedi, bu mısraları söyleyen milletin büyük şiiri olmak ta
biîdir.

Ve şu cümleyi ilâve etti:

— Medeniyet nâmına bir başka eseriniz olmasaydı, yalnız bu beyit, ne 
derin millet olduğunuzu ifadeye kâfi gelirdi.

★

Fransız, ilk sorusunda Türklere karşı ne kadar Avrupalı ise, son cümle
lerinde de şiire karşı o kadar Avrupalıdır. Yani bugün Türkiye’de bir kı
sım münevverlere, ne yapsanız, Türk milletinin eski ve büyük bir şiiri oldu
ğunu kabul ettiremezsiniz. O, bir kere, mazi düşmanlığında insaf kabul et
mez bir mutaassıptır. Halbuki, tarihî Türk düşmanlığına rağmen bir Avru- 
palı, hakikî şiirle karşılaşanca, düşmanlığımı unutur. Şiirin güzelliğini düşü
nür.



Neşâtî’nin, Avrupalıyı ha)ran bırakan bevtine gazımın sonunda döno 
ceğim. Aynı şairin yukarıda söylediğim beyti ise muazzam bir ayrılık kar
cısında şiirin de, Türkçenin de zaferlerinden sayılır. Bu şiirin bütüniiod» 
Abdülhak Hâmit’in Makber^'mdûd:

Gitti, nazarımdan âb gitti,
Bî-maksad il bt-günâh gitti.

Görsen yeridir seni karanlık,
Nûrum benim ey ilâh gitti!..

mısralarında tekrarlanan “gttti” kelimesinin derin lirizmi vardır. Neşâtî gi
b i  bir şair, Türkçeyi:

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânt bile 
Istemeiu sensiz olan sohbet-i yârânı bile

âhengiyle inletebilmek için, kim bilir, nasıl, nt aerin, ne büyük bir ayrıla
r ın  kollarında kalmıştı? Bunun için değil midir ki, Neşâtî’nin bu şiiri, eski 
şiirimizdeki güzellikleri eşsiz anlayışla ayıran Yahya Kemal tarafından tah
mis edilmiştir.

(Eski şiirde tahmis, gazel beyitlerinin başına üçer mısra daha katarak, 
gazeli beşer mısralı kıt’alar halinde söylemektiı.)

Güzel bir şiiri, kendi havası içinde tahmis etmek, her şairin kân değilt- 
dir. Büyük şairler, bu tarz söyleyişleriyle o gazelleri âdeta bütüniemi$, daha 
mükemmel hale koymuş olurlar.

Meselâ bu gazelin bir:

Bâğa sensiz varamam çe§mime âteş görünür 
Gül-i bandânt değil serv-i hır âmâm bile

beyti vardır. "Gül bahçelerine sensiz gidemem. Zİra, bahçelerin gülen gül
leri değil, salınan servileri bile gözlerime ateş görünür; renkleri ve sensiz gü
zellikleriyle gözlerimi 3'akar.” demek ister. Yahya Kemal’in tahmisinde ise 
beyit şöyle bütünlenmiştir:

Sanırım çerh sîyâh atlasa yer yer bürünür 
, Âh edip bâd-t seher yollara dü§müş sürünür 

N e mükedder çıkılır seyre ne mahzun yürünür 
Bâğa sensiz varamam çepnime âteş gbrünür 
Gül-i handâm değil sert'-i htrâmâm biU

54 e d e b i y a t  LÎSE IH



Aynı gazelin, "Sensiz olunca etrafımda dostların halkalannıası benim 
için bir ıztırap girdabı olur; bu meclisin elden ele devredilen kadehinden bile 
aynı ıztırabın zehirli şarabını içerim” demek isteyen bir başka beyti de talih- 
îi tahmisinde şöyle bir âhenge girmiştir;

Düşde gördüm gece endamım ptrâhensiz 
Nârdan rûb-t ınusaffâ idi gûya tensiz 
Gam değil kalsa da iklım-i çemen gülşensiz 
Devr-i meclis bana girdâb-t belâdır sensiz 
Meyi zehr-âb-t sitem sâgar-t gerdânt bile

Bu kıt’anın ilk üç mısraını açıklamağa lüzum görmüyorum. Onlar, Di
van şiirinin bütün incelikleriyle söylendikleri halde tahmis eden şairin “sehl-i 
mümtenı”iyle, daha kolay duyulurlar.

Aynı gazel ve tahmisi hakkında biraz daha fikir vermek için, bir kıt’a 
daha alıyorum. (Her kıt’anın yalnız son iki mısra’ı Neşâtî’ye aittir.)

Mihr ii mâhtmdt bu âlemde huzurun dahi dün 
Gittin eyvâh cihan zulmete garkoldu bugün 
Küskünüm tâli"-i nâ-sâze gönülden küskün 
Sineden derd ile bir âh edeyim kivi dönsün 
A ksice çerh-i fe lek  mihr-i dtrahşânt bile
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Bütün bu güzel özleyişler ve bu saza benzeyen sözler, birçoklarımız için 
jırtık mazidir. Kendi sanatının zafer ve şeref sayfalarından bu kadar süratle 
uzaklaşan bİr başka millet bilmiyorum. Geçenlerde genç bir Alman kadın 
profesörün Divan edebiyatımız hakkındaki kuvvetli görüşlerini okurken acı 
şeyler düşündüm: Bir gün gelecek, kendi Divan şiirimizi okuyabilmek ve 
öğrenmek için belki de Almanya’dan mütehassıs getireceğiz, Ümit edelim kf 
Yalıya Kemal’in büyük, bağlayıcı kudreti bu hüsranı önlesin..

Şimdi Fransızın beğendiği mısralara dönüyorum. Neşâtî’nin bu şiirini,. 
Fransız yazarına tanıtan ve açıklayan Türk edibi Yahya Kemal’dir. O. bu 
şiiri bir »̂-ansız edibine nasıl açıkladı? Öteki nasıl anladı.’ Çünkü derin bir 
eski şiir kültürü, o ölçüde kuvvetli bir tasavvuf bilgisi ve sayfalarca süre
cek bir açıklama bir araya gelmeden Neşâtî’nin bu ikinci gazelini tatmak, 
cndaki söyleyiş ustalığına varmak kolay değildir. Gazel:



Şevkiz ki dem-i bülbül-i şeydâda nİhântz 
Hunuz k i dil-î gonce-t hamrâda nihâniz.,

söyleyişiyle başlar: "Biz çılgınca seven bülbülün sesinde neş’e ve böylesine 
sevilen kırmızı gülün kalbinde gizlenen kanız.” Kaldı ki bunlar biribirinden 
ayrı şeyler değildir, demek ister. Çünkü tasavvufta seven ve sevilen diye 
iki ayrı vücut yoktur. Seven, sevilen ve onların her hali, tek ve mutlal^bir 
varlıkta toplanır, bir tek vücut olurlar. Neşâtî’nin beyti ise bu engin felse
feyi dem, hûn, gönül, gönce ve hamrâ kelimelerinin kırmızı renk saltanatıy- 
le tutuşturarak söyler. Aynı şiirde Fransız edibini hayran bırakan mısralar 
da şunlardır:

Ettik o kadar ref~i taayyün ki Neşâtî 
Âytne-i pür-tâb-t mücellâda nihântz

"Neşâtî! Ten kafesinde mahpus ruhumuzu öylesine vücudumuzdan kur
tardık, maddî varlığımızdan sıyrılıp, o kadar ruhdan ibaret kaldık ki şimdi 
parlak cilâlı aynalarda bile görünmüyoruz.”

İSfeşâtî’nin bahsettiği ruh, Tanrı’dan kopup yine Tann'ya dönen, zama- 
nımızca meçhul bir ruhtur.

Nihat Sami Banarlı, Yahya Kem al Yakarken, 1959
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SORULAR:

1. Fransızm “Bir Türk şüri var mıdır?” diye sormasım nasıl karşıhyor 
ve izah ediyorsunuz?

2. Yahya Kemal Bayatlı bu soruya nasıl cevap veriyor ve Fransız bu 
cevabı nasıl karşıhyor?

3. Yahya Kemal Beyatlı eski Türk şiiri karşısında nasıl bir tavır ah- 
yor? On yıl Fransa’da kalan ve Batı edebiyatım çok iyi bilen Yahya Kemal’
in eski Türk» şiirini sevmesini nasıl izah ediyorsunuz?

4. Tahmis ne demektir? Yazada verilen örneklere göre bu şeklin özelli
ğini açıklayınız. ^

5. Nihat Sami Banarlı, "Yahya Kemal’in büyük, bağlayıcı kudreti” sö
züyle neyi kastediyor?

 ̂ 6. Lletinde geçen beyitlerin veznini bulunuz ve doğru olarak okuyunuz,

7. Neşâtî’den zikrei’’en son beytin mânâsım açıklayuuz? Bu beyitte 
tasavvufi bir görüş var m^dır?



CAHÎT SITKI TARANCI (1910 -1956)

Hececi şiir geleneğini 1940’tan sonraki yeni akimlar içinde başka bir 
özle sürdüren Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır’da doğmuştur.

İlk öğrenimini kendi şehrinde yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. 1931’de 
Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Mülkiye Mektebi’nden ayrılarak Paris’e gitti. 
Orada iki yıl Siyası Bilgiler Okulu’na devam etti, fakat İkinci Dünya Har
bi çıkınca (1940) yurda döndü. Askerlik görevinden sonra Ankara’da, tür
lü dairelerde memur ve mütercim olarak çahştı. *■

1954’te ağır şekilde hastalanan Cahit Sıtkı, iki yıllık sonuçsuz tedavi
den sonra, zayıf bir ümitle yollandığı Viyana’nın bir hastahanesİnde, 13 Ekim 
1956’da vefat ettİ. Nâşı, yurda getirilerek, Ankara’ya gömüldü.

Kişiliği az çok Ahmet Haşim’e benzeyen Cahit Sıtkı, sürekli bir hoş
nutsuzluk, elem, üzüntü havası içinde yaşamıştır. Çehresinin güzel olmayı
şından, umduğunca yakışıklı bulunmayışından ve kadınların ilgisizliğinden o 
da yakınmıştır. Galatasaray muhitinin kendisine yabancı gelen "hissizliğin
den” o da üzüntü duymuştur. Üstelik o da Ahmet Haşim gibi şiire tapınmış 
ve onu ömrünün mânâsı saymıştır. Hayatta intizamdan pek hoşlanmamış 
fakat başkalarının mutlu yaşamalarına özenmiştir. Kırk yaşlarına kadar bekâr 
kalmış ve bu uzun süre içinde içkili sohbetli, uykusuz ve düzensiz bohem 
yaşayışm her türlüsüne kapılmıştır.

Şairliğiyle haklı bîr ün yapmış olan Cahit Sıtkı’nın makale, deneme, 
mektup türlerinde yazıları da vardır. Çoğu sanat konularmda olan bu yazı
lar, dergi ve gazete yapraklarında kalmıştır.

Yine şiir görüşlerini, iç dünyasını, sıkıntı, hasret ve tasarılarını, şiirde 
ne yapmak istediğini Ziya Osman Saba’ya yazdığı bazı mektuplarda belirt
miştir. Bunlar, şairin ölümünden sonra Ziya’ya Mektuplar adh bir kitapta 
toplanmıştır.

Cahit Sıtkı Tarancı’nm hayatını ve bütün değerini koyarak çalıştığı, 
bambaşka üslûpla kurduğu şiirleri vardır. Onun yeniliği, biçim hattâ muh
teva özelliklerinden çok, başkalarına benzemeyen dünyasında ve söyleyişinde 
aranmalıdır.

Başlangıçta Peyami Safa, Necip Fazıl ve Ahmet Muhip havası içinde 
olan Tarancı, 1940’dan sonraki yeni şiir akımlarına katılmış olmakla birlikte



biçime vc lirizme bağlı kalan duygulu-hüzünlü bir tarzı, mizacıyle yanyao» 
»ürdürmüştür.

Otuz Bc% Yaş Şiiriyle  1946 yılında bir şiir yarışması birinciliği alan 
Cahit Sıtkı, zamanında büyük ilgiler toplayan ve çevresini duygulanyle yan
kılandıran şairlerdendir. Birçok yenileri etkileyerek, kendini taklit ettirmiş 
bulunan bu şaİr, Sait Faik ve Orhan Veli’yle birlikte 1940 - 1950 yıllarımn 
en çok sevilen sanatçılanndandır.

Tarancı’nın şiir anlayışı, birçok makale ve konuşmalarında ve bilhassa 
Ziyc^ya MekUıplar'ında. görülmektedir. Ona göre:

"Şiir her şeyin üstündedir; Şiir, bu tatlı belâ, bu ilk göz ağrımız, ilk ve 
son aşkımız, bu teneffüs saadetimiz, bu şehvetli kalb çarpıntımız! Ona vardı- 
ğmıız nispette çok yaşamış, kâm almış olacağız... Ne İçtimaî mevkide, ne 
servette gözüm var. Tek ihtirasım güzel şiir söylemektir”.

''l:n yaşlı şair kadar olgun ve kâmil, en genç şair kadar hattâ ondan 
da taze ve yeni olabilmek”. Sanatta başlıca arzusudur. Bundan dolayı: "İnsan 
meselelerini yalnız bir pencereden gören moda cereyanların” dışında kalmak 
istenmiştir:

"Şiir bahsinde realist telâkkiler, romantik telâkkiler bilmem ne diye bir 
tasnifi kabul etmeye' ne mizacım, ne de şiir anlayışım müsaittir. Bugün de 
îlle bir sanat eserinde sosyal bir meselenin ortaya atılmasını şart koşan mo- 
da-cereyan karşısındayız. Deniliyor ki: "'Sanat cemiyetin, sosyal bir davanın 
emrinde olmalıdır. Bunu diyenler, sanatın başlı başına bir dava olduğunu 
anutuyorlar. Bütün mesele, sanatkârı, yaratma sancısıyle başbaşa bırakmak, 
ona, sanatı soysuzlaştıracak tazyiklerde bulunmamaktır... Benim tuhafıma gi
den cihet, şiirde hâlâ güzellikten başka bir gaye güdülmesi keyfiyetidir”.

Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, c. 3, 1967 j
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SORULAR :

1. Okuduğunuz yazıya göre Cahit Sıtkı Tarancı’nın hayat ve şahsiyeti- 
nîn başlıca özelliklerini söyleyiniz Bunlardan, hangileri onun eserlerine tesir 
etmi.ştir?

2 Cahit Sıtkı Tarancı'nm şiirlerinin özellikleri nelerdir? Yazar, bu özel- 
îikleri hangi kelimelerle belirtiyor?

3. Cahit Sıtkı Tarancı’nm kondisi .şiir görüşünü nasıl anlatıyor? Neyi 
»avunuyor, neye karrı koyuyor?

4. Cahit Sıtkı Tarancı, kendinden önce kimlerin tesiri altmda kalmıştır? 
Başkalarma tesiri olmuş mudur?



BÖLÜM B

TÜRK EDEBİYATININ ZİRVE TEŞKİL 
EDEN ESERLERİ;

X  Şiirler :

Kanunî Mersiyesi : Bâkî 

Su Kasidesi : Fuzûlı 

Bahar Kasidesi : Nef’î 

İstanbul Kasidesi : Nedim 

Selim-Nâme : Yahya Kemal Beyatlı

Süleymaniye’de Bayram Sabahı : Yahya Kemal Beyatk

Süleymaniye Kürsüsünde’den : Mehmet Akif Ersoy

Berlin Hatıraları ; Mehmet Akif Ersoy

O Belde : Ahmet Haşim

Han Duvarları : Faruk Nafiz Çamlıbel

Kaldırımlar : Necip Fazıl Kısakürek

Ne İçindeyim Zamanın ; Ahmet Hamdi Tanpmar

Destan Gibi : Orhan Veli Kanık

2. Roman, Hikâye ve Mesneviler :

Leylâ ile Mecnun : Fuzulî

Hüsn ü Aşk : Şeyh Galip 
Mâi ve Siyah : Hâlit Ziya Uşakiıgil 

Panorama : Yakup Kadri Karaosmanoğîu 

Tatarcık : Halide Edip Adıvar



Matmazel Noraliya'nın Koltuğu : Peyami Safa 

Yalnızız : Peyami Safa

Saatleri Ayarlama Enstitüsü : Ahmet Hamdi Tanpınar

3. Makale, Fıkra, Deneme, Tenkit, Nutuk :

Rüya : Ziya Paşa

Celâl Mukaddimesi: Namık Kemal

Makber Mukaddimesi: Abdülhak Hâmit Tarhan

ni. Zemzeme Mukaddimesi: Recaizâde Mahmut Bferem

Türkçülüğün Esasları : Ziya Gökalp

Piyâle Mukaddimesi : Ahmet Haşim

Adaptasyon Merakı : Fuat Köprülü

Ezansız Saatler : Yahya Kemal Beyath

Sanat Eseri Bir Şey İfade Eder mi? : Peyamâ Safa

Türk Edebiyatında Cereyanlar : Ahmet Hamdi Taajpmar

Kültür Değişmeleri’nden : Mümtaz Turhan

Büyük Türkiye Rüyası’ndan : Mehmet Kaplan

Büyük Nutuk’tan : Atatürk
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1. Ş Î Î R L m  :

KAJVJUNI MERSİYESİ

1 Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-t nâm ü neng 
Tâ-key hevâ-yt meşgale-î dehr-i bt-direng

2 An o l günü ki âhır olup nevbahâr-t ömr 
Berg-i hazâna dönse gerek rûy-ı lâle reng

3 Âhtr mekânın olsa gerek cür’a gibi hâk 
Devrân elinden erse gerek câm-ı ayşa seng

4 tnsan odur ki âyine-veş kalbi sâf ola 
Sinende neyler âdem isen kîne-i peleng

5 tbret gözünde niceye dek gaflet uykusu 
Yetmez mi sana vâkta-i Şâh-t ştr-ceng

6 Ol şehsüvâr-ı mülk-i saadet ki rahşma 
Cevlân deminde arsa-i âlem gelirdi teng

7 Baş eğdi âb-t tığına küffâr-t Engürâs 
Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng

8 Yüz yere koydu lutf ile gülberg-i ter gibi 
Sanduka saldı bâzin-i devran güher gibi

( Î 52 6 - 160Ö)

II

H akka k î ztb ü zıynet-i ikbâl ü cah idt 
Şâh-t Skender -efser ü Dârâ sipâh id i.

Gerdûn ayağı tozuna eylerdi ser-fürâ 
'Dünyâya hâk-i bârgehi secde-gâh idi

K em tergedâp âz atası kılardı bây 
Bir lûtju çok mürevveti çok pâdişâh id i



4 Hâk-i Cenâb-t Hazreti dergâh-t devleti 
Fazi u belagat ehline ümmid-gâh idi

i

5 Hükm-i kazaya verdi nzâyt eğerçi kim  
Şâh-t kaza tüvân ü kader dest-gâh idi

6 Gerdûn-i dûna zar ü zebûn oldu sanmanuz 
Maksûdu terk-i câh ile kurb-t İlâh idi

1 Cân ü cihânt gözlerimiz görmese nola 
Ruşen cemâli âleme Httrşîd ü Mâh idi

8 Hurşîde baksa gözleri halktn dola gelir 
Zirâ görünce hâttra ol M eh-lika gelir

III

1 Döksün sehâb kaddin eğip katre katre kan 
Etsin nihâl-i nârveni nahl-i ergavan

2 Bu actlarla çe§m-i nücûm olsun eşk-bâr 
Âfâkt tutsun âteş-i dilden çıkan duban

3 Ktîsm kebûd câmelerin âsman siyâh 
Giysin Itbâs-t mâtem-i Şâh’t bütün cihan

4 Yaksın derûn-t sine~i ins ü peride dağ  
Nâr-ı jirâk-t Şah Süleymân-t kamrân

V*

5 K.tldt firâz-t küngüre-i Arş’t cilvegâh 
Lâyık değildi şanına hakka bu hâkdan

6 Mürg’i revâm göklere erdi hümâ gibi 
Kaldı hazîz-i hâkde bir iki üstühan

7 Çâbük-süvâr-ı arsa-i kevn ü mekân idi 
İkbâl ü izzet olmuş idi yâr ü hem’inân

8 Serkeşlik etti tevsen-i baht-ı sitîze-kâr 
Düştü zemine Sâye-i eltâf-t Ktrd-gâr

IV

I Olsun gamında bencileyin zâr ü bt-karâr 
Â fâkt gezsin ağlayarak ebr-i nevbahar
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2 Tutsun cihânt nâle4 mürgan-t suhh-dem  
Güller yolunsun âh il figan eylesin hezâr

3 Sünbüllerîni matem edip çözsün ağlasm  
Damana döksün e§k-i firâvâm kûhsâr

4 Andıkça bûy-t hulkunu derdinle lâle-ve§
Olsun derûn-t nâfe-i mü§g-î Tatar târ

5 Gül hasretinle yollara tutsun kulağım  
Nerkis gibi kıyamete dek çeksin intizâr

6 Deryalar etse âletni çeşm~i güher-feşân 
Gelmez vücûda sencileytn dürr-i şahvâr

7 Ey dil hu demde sensin olan hana hem-nejes 
Gel nây gibi inleyelim bâri zar zar

8 Âheng-i âh ü nâleleri edelim bülend 
Bshâb-î derdi cûşa getirsin bu heft bend
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V

1 Gün doğdu Şâh-ı âlem uyanmaz mt hâbdan  
•Kılmaz mı cilve hayme-î gerdûn-tınâbdan

2 Yollarda kaldı gözlerimiz gelm edi haber 
Hâk-i cenâb-ı südde-i devlet-meâbdan

3 Reng-i izârı gitti yatar kendi hu§k-leb 
Şol gül gibi k i ayrı dü§üptür gül-âhdan

4 Gâhî hicâb-ı ebre girer Husrevâ fe lek  
Yâd eyledikçe lûtfunu terler hicâbdan

5 Tıfl-ı siri^ki yerlere girsin duâm odur
Her kim gamından ağlamaya şeyh ü §âbdan

6 Yansın yakılsın âte§-i hecrinle âftâb  
Derdinle kara çullara girsin sehâbdan

1 Yâdeylesin hünerlerini kanlar ağlasın 
Tîgın boyunca kareye batsın kırâbdan

S Derd ü gamınla çâk-i girîbân edip kalem  
Pîrâhemrd pârelestn gussadan alem



V I

1 Tîgtn içirdi düşmene zahm-t zebanları 
Babs etmez oldu kimse kesildi lisanlan

2 Gördü nihâl-f serv ser-efrâz-t ntzeni 
Serkeşlik adm  anmadı bir dahi banları

3 Her kande bassa pây-t semendin nisâr için 
Hanlar yolunda cümle revân etti canlan

4 Deşt-i fenâda mürg-i bevâ durmayıp konar 
Tîgtn Huda yolunda sebil etti canlan

5 Şemşır gibi rûy-ı zemine taraf taraf 
Saldın demir kuşaklı cihan pehlivanları

6 Aldın hezâr bütkedeyi mescid eyledin 
Nâkus yerlerinde okuttun ezanları

7 Âhır çalındı kûs-ı rahti ettin irtihâl 
Evvel konağın oldu cinan bûstanlan

8 Minnet Huda’ya iki cihanda kılıp satd 
Nâm-ı şerifin eyledi hem gazi hem şehlâ

V II

1 Bakî cemâl-i Pâdişeh-i dîl-pezîri gör 
Mir'ât-ı sun’-ı Hazret-t Hayy ü Kadirdi gör

2 Pîr-i Aztz-i Mısr-ı vücûd etti intikal 
Mîr-i cevân-ı çâbük-i Yûsuf nazîri gör

3 Gün doğdu şimdi gayete erdi sepîde-dem  
Ruhsâr-ı hûb-t husrev-i rûşen- zamiri gör

4 Behrâm-ı vakti gür a yetirdi bu say d-gâh 
Var eşiğine hizmet-i Şah Erdşîr’i gör  .

5 Berbâd kıldı taht-ı Süleyman'ı rüzgâr 
Sultan Selîm Hân-ı Skender serîrî gör

6 Vardı peleng-i kûh-t vega hâb-t râhate 
Kûhsâr-t Kibriya'da duran netre-ştri gör
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7 Cevlâna gitti ra-Vzaya tâvûs-t bâğ-t Kuds 
^err-i hümâ-yt evc-i saâdet-mesîri gör

8 İkbâl ü baht-t Husrev-i âfâk müstedâm 
Rûb-t revân-ı Şah’a tahiyyât vesselam

V III

1 Kıldıkça Şah-t âleme H ak fazi u rahmeti 
Versin cenâb-t Hazret-i Pâ§â’ya devleti

2 Sâhib-ktrân-t arsa-i ikltm-i saltanat
Ol dem k i kıldı mülk-i bekaya azimeti

3 Ol cism-i pâki canı gibi eyledi niban 
Âsûde kıldı hâl-i sipâh ü raiyyeti

4 Halk-t cihâna kırk sekİz gün duyurmadı 
Bîr hefte etti gayriler ancak bu baleti

5 Tedbîri gör ki ermedi kimse hayâline 
; Â sâf cihanda gelse göreydi vezâreti

6 Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi 
A ldı Hisâr’t verdi Hudâ fetb  ü nusreti

7 Uyku gözüne girmedi çalıştı cân ile 
Çekti efendisi yoluna bunca zahmeti

8 Yâ Rab kemâl-i lûtfuna kaldı senin heman 
Pâşâ kulun bu yolda tamâm etti hizmeti

9 Âşüb-ı dehr ü âfet-i devr-i zamâneden 
H ıfz u himâyet eyle bu sâhib-saâdeti

10 Y â Rab çerâg-t devlet ü bahtın münevver et 
tk i cihanda gönlü muradın müyesser et

k a n u n i  MERSİYESİ

Divan edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan Bakî, İstanbul’da 
Fatih camii müezzinlerinden Mehmet Efendi adında birinin oğludur. Ailesi 
fakir olduğu için, çocukluğunda bir müddet saraç çıraklığında bulunan Bâkîy 
daha sonra, kabiliyetli görülerek, medreseye gönderilmiş, daha oı>doku2 ya- 
şmda iken yazdığı şiirlerle dikkati çekmiştir. Kendisi de Muhibbi mahlasıyla 
manzumeler yazan Kanunî Sultan Süleyman (1494-1566), Bâkî’yi takdir
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etmiş ve otuz iki yaş küçüğü olan genç şaire, eserlerini göndererek, na:âr©- 
1er söylemesini emretmiştir. Bâki, yalnız Osmanlı İmparatorluğu içinde dfr- 
ğil, birer Türk devleti olan Safevi ve Çağatay ülkelerinde de büyük şöhret 
kazanmıştır. Hayatım İstanbul, Anadolu ve Mekke'de müderrislik ve kadı
lıkla geçiren Bâkî, şiirlerini, koruyucusu Kanunî’nin emriyle bir divanda 
toplamıştır. Bâkî'nin şiirleri, ölümünden sonra da yüzyıllar boyunca takdir 
ve taklit edilmiştir. ^

Bâkî’nin bu kadar sevilmesine sebep, şiirlerinin Divan edebiyatı ölçüle
rine ve zevkine göre, mükemmel oluşudur. Bâkî’nin şiirleri kendi söyleyişi
ne göre, "rindâne ve levendâne”dir. İnsan hayatının Ölümlü olduğunu bilen 
Bâkî, sâkin ve ölçülü bir şekilde onun tadını' çıkarmağa bakar. Ne aşırı din
dar, ne de para ve mevkie düşkündür. Onurlu bir şahsiyete sahİp olan Bâkî, 
Kanunî gibi dünyanın en* büyük hükümdarımn iltifatlarına nail olmakla 
beraber mağrur da değildir. Onun "levendâne”den kastı, Türke has, kim
seye baş eğmeyen bir yiğitliktir,

Bâkî’nin hayata bakış tarzında, mizacı kadar yaşadığı çağın da rolü 
vardır. Bâkî, Osmanlı devletinin en olgun, en ihtişamlı devrinde yetişmiş
tir, Bu devirde Osmanlı devleti, dünyanın en büyük devletiydi. Doğuda ve 
batıda ondan üstün bir devlet yoktu. Ona bu üstünlüğü sağlayan Yavuz Sul
tan Selim ile oğlu Kanunî Sultan Süleyman idi. Yirmi altı yaşında tahta 
geçen, kırkaltı yıl saltanat süren Kanunî, lâkabından da. anlaşılacağı üzere, 
devlet hayatında kanuna, adalete ve düzene büyük önem veren bir şahsiyete 
sahipti. Suçluları mutlaka cezalandırır, liyakatli ve kabiliyetli olanları de
ğerlendirirdi. Kendisi çok kültürlü ve bilgili olduğu gibi, çevresinde de bir 
yığın kültürlü ve değerli insan vardı. İslâmiyet uğruna savaşı kutsal bir gaye 
bilen Kanunî, kahramanlık kadar ilim ve sanata da değer veriyordu. Ordu
sunun başında bütün büyük savaşlara katılan Kanunî, yüzlerce kale fethet
miş, binlerce kiliseyi camie çevirmişti. Yetmiş iki yaşında iken Avusturya’ya 
karşı giriştiği savaşta Zigetvar kalesi kuşatması sırasında öldü (7 Eylül 1566). 
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, büyük üzüntüsüne rağmen, orduda bir bor- 
gunluk çıkmasın diye, yeni padişah II. Selim gelinceye kadar, Kanunî’nin 
ölümünü gizledi. '

Dünyanın bu en büyük hükümdarının ölümü duyulunca, buna en çok 
üzülen onu gerçekten seven büyük şair Bâkî oldu. Kanunî öldüğü zamaa 
Bâkî, kırk yaşında, hayatının ve sanatının en olgun çağında idi.

Bâkî’nin Kanunî’nîn ölümü için yazdığı mersiye. Divan şiirinin bir şa
heseri sayılır. Onu okurken, bugüne göre değil, devrine, devrinin kültürüne, 
şifr, sanatj cemiyet ve hayat anlayışına güre değerlendirmek lâzımdır. Os-
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«

jTianh ^devletî o devirde sadece politik bakımdaa değil, kültür bakımından 
da İslâm âleminin en büyük temsilcisiydi. Osmanlı kültür ve medeniyetini 
yaratan Osmanlı aydınları Arapça ve Farsçayı kendi ana dilleri gibi bili
yorlardı. Arap, Fars ve Türk kültürünü birleştiren karma bir dille yazıyor
lardı. Kendilerini İslâm âleminin efendisi bildikleri için din bakımından 
olduğu kadar dil bakımından da bir ayırım yapmıyorlardı. Bugün Osmanlıca 
diye anılan ve saf Türkçe olmadığı için kötülenen bu dil, çağının kültür ve 
medeniyetinin tabiî bir mahsulüydü.

Unutulmamalıdır ki, dilde Türkçülük, Osmartlı devletinin son yılların
da ortaya çıkan Türkçülük ve milliyetçilik akımıyla başlamış ve gelişmiştir. 
Her devrin kültürü gİbi dili de, onları vücuda getiren tarihî şartlara bağlı
dır. Bâkî’nin Kanunî Mersiyesi’nde biz Kanunî’ĵ i, o devir Türkiye’sini, onun 
kültürünü, dilini, hayat görüşüny ve zevkini buluruz.

A Ç m LA M A  ;

Bâkî’nin Mersiyesi sekizer beyitlik bentlerden oluşan bir terkib-i benc 
şeklinde yazılmıştır.

Her bendin yedi beyti kendi içinde gazel tarzında kafiyelidir. Vasıta 
denilen sekizinci beyitler ayrı bir kafiye taşırlar.

Biitün dünya edebiyatında, öien birinin ardından du)*ulan üzüntüyü ifa- 
c5e eden, onun iyilik, cömertlik, yiğitlik, ve güzeliii: gibi mezi) etlerini tasvir 
eJen şiirler söylenmiştir.

Eski Türk edebiyatında sagu ve ağıt adı verilen manzumeler bugüne 
kadar gelmiştir. Arap ve Fars edebiyatlarında da bulunan mersiye, ölüm, 
hayat, sevgi ve hüzün temlerinin yanısıra, Biücî’nin şiirinde olduğu gibi de
vir, medeniyet ve sosyal hayatla ilgili unsurları da ihtiva eder.

Bâkî, mersiyesini yazarken. Divan edebiyatının estetiğine göre her beyti 
ayrı ayrı işlediği için, onu incelerken de beyit beyit ele almak; lâzımdır.

TÜRK EDEBİYATININ ZİRVE TESKÎL EDEN ESERLERİ 67

1. .Bu beyitte dikkati çeken şey, mânâsından önce sesidir. Bâkî, yanyana 
getirdiği kelimelerin sesleriyle, âdeta, ölümle karşılaşan bir insanın kop.;r- 
dığı feryadı taklit etmek istemiştir. Birinci mısraın ilk kelimesini teşkil eden 
(ey) sesine (pây), (kayd), (key), (hevâ-yı) kelimeleri değişik tonda jan- 
kılar gibi cevap verir. Birinci ve ikinci mısralarda aralıklı olarak kullamlan 
kalın ve ince vokaller ile p, b, d, k, m, n ve g konsonantlannın tekrarı kuv
vetli bir ses armonisi teşkil etmektedir.
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«A Beytin mânâsı: "Ey, ayağı isim ve şöhret tuzağına bağlı olkn, daha ne 
yamana kadar bu dutup dinlenme bilmeyen dünyanın uğraşılarına kendini 
kaptıracaksın!” diye çevrilebilir. "Dam-geh” tuzak kurulan yer demektir. Dün
ya bir tuzak yerine, insanı çeşitli işler peşinde koşturan "hevâ” (istek, arzu, 
hırs), (bend)e, bağ veya ipe benzetilmiştir.

Bütün doğu medeniyetlerinde, dünya ve ihtiraslara, inşam esir eden 
bir tuzak ve bağ gözüyle bakılır. Ölüm düşüncesi bizi onlardan kurtarır. 
Bundan dolayı eski edebiyatta ölüm ve fanilik temlerine geniş yer verilir, 
ölüm, eskilere âdeta bir hürriyet ve kurtuluş duygusu telkin eder.

2. Bu beyitte de vezin ve kafiyenin dışında âhengi kuvvetlendiren baa 
ses telcrarları mevcuttur. Birinci mısrada geçen (an) kelimesine ikinci mis-/ 
rada "hazan” ve "dön” kelimeleri cevap verir. (Âhır, nevbahar), (berg, ge
rek, renk) kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Hayat ile ölüm ara
sındaki tezat, nevbahar ile hazana benzetilmiştir. Ölüm, insanın lâle renkli 
çehresini, "berg-i hazan”a (hazan yaprağına) döndürür. Lâlenin kırmızılığıy
la hazan yaprağının sarılığı da tezat teşkil eder. Şair "dönmek” kelimesiyle 
sonbahar yaprağının kıvrılışını ve rüzgârla sürüklenişini de telkin etmek
tedir.

3. Bu beytin birinci mısraında geçen "mekân” kelimesiyle ikinci mıs
raında kullanılan "devran” kelimesi arasında ses benzerliği vardır* Beyit 
mânâ bakmandan "cür’a” ve "câm” kelimeleri arasındaki münasebet üzerine 
kurulmuştur. (Câm), içki kadehi, zevk ve neşe içinde geçen hayatın sem
bolüdür. (Devran), dünya, ona bir taş atar ve onu kırar ve nihayet insan 
bir cür'a (yudum, damla) gibi toprağa düşer. "Devran” kelimesinin kökün
de bulunan "devr” kelimesi kadeh mânâsına da gelir. îçkİ meclisinde ka
dehin devr etmesinden dolayı, Divan edebiyatında câm ile devran çok defa 
beraber kullanılır. Efsaneye göre, şarabın mucidi olan Cem’in kadehi, ayna 
gibi kâinatı ( devran) ı gösterirmiş. Câm, burada insanı ve hayatı temsil et
tiğine ve insan şuuru kâinatı yansıttığına göre beyit sembolik olarak derin 
bir mânâ taşımaktadır. Devranın büyüklüğü ile toprağa bir cür’a gİbi dü
şen insanın küçüklüğü arasında tezat vardır. ^

4. Bu beyitte (n ),ve (s) konsonantlarının tekrarıyla bir âhenlc meyda
na getiriliyor. Beytin mânâsı bugünkü dile şöyle çevrilebilir. "İnsan odur ki, 
göğsü ayna gibi saf olmalıdır. İnsan isen içinde peleng (kaplan) kinine ne
den yer veriyorsun. Divan şiirinde ayna, sâfiyetin timsalidir. Ayna paslı olur
sa hayali iyi aksettirmez. Kötü duygular pas gibi insanın ruhunu lekelet.^în- 
sanın ayna gibi saf olması (bu suretle varlığı berrak olarak göstermesi) için 
kötü duygulardan arınması lâzımdır. Şairin burada peleng (kaplan) keli-



inesim kullanmasının sebebi, aynadaki paslarm kaplan postundall lekeler® 
benzemesinden dolayıdır.

5. Bu beyitte "ibret gözü”, "gaflet uykusu’’ ile rüya mânâsına gelen 
"vâkıa” kelimesi arasında tenasüp sanatı vardır. ''Şâh-ı şîr-ceng” arslan gibi 
savaşan şah sözüyle şair Kanunî Sultan' Süleyman’ı kastediyor. Onun ölümü 
(vâkıa)sı, insanı düşündürmeli, “gaflet uykusu”ndan uynadırmahdır. "Vakıa” 
kelimesi savaş, ceng mânâsına da gelİr. Bu bakımdan şair "şâh-ı şîr-ceng’* 
tamlamasındaki ceng kelimesiyle vâkıa kelimesi arasında da gizli bir bağlantı 
kurmuştur. '

6. Bu beyitte kullanılan "şehsüvar” ve "rahş” kelimelerinde (ş) konso- 
'  nu bir önceki beyitte geçen "şah-ı şîr-ceng” tamlamasındaki (ş) konsonuyU

yapılan aliterasyonu devam ettirir. Daha sonraki beyitte şair, "baş” ve "şem- 
şir” kelimelerindeld (ş) ile aynı ihtişamlı ahengi kuvvetlendirir. Kanunî’nin 
tarihî şahsiyetini çok güzel ifade eden bu beytin mânâsım bugünkü dile 
şöyle çevirebiliriz: "O  saadet ülkesinin şehsüvarı (en iyi ata binicisi)) ki, 
onun "rahş”ı (gösterişli, yürük ve güzel atı) koştuğu zaman, dünya 
meydam dar gelirdi”. Efsanevî Oğuz Kağan’dan, Kanunî’ye kadar Türk hü
kümdarlarının başlıca özelliği kelimenin hakikî ve mecazî mânâsıyle "şeh
süvar” olmaları ve cihangirlik ideali gütmeleridir. Eski Türk medeniyetin
de at önemli bir yer tutuyordu. Bazı ilim adamlarına göre atı Türkler ehli
leştirmişler ve at sayesinde çağlar boyunca geniş ülkelere hâkim olmuşlar
dır. Kanunî, İslâmlıktan önce, Oğuz Kağan destanında tasvir edilen alp ti
pinin İslâmî devirde tecelli eden tarihî bir örneğidir.

7. Bu beyitte geçen Engürûs kelimesi Macaristan mânâsına gelir. En- 
gürûs kelimesinin kendisi de, Macarların aslını teşkil eden "On Oğuz” ke
limesinin Batı dillerinde aldığı şekilden bozmadır. Macaf halkının arasına 
Hunlar devrinden beri Türkler karışmıştır. Fakat Macarlar Hıristiyanlığı 
kabul ettikten sonra, ayrı bir devlet teşkil etmişlerdir. Kanunî’nin 1526’da 
yaptığı Mohaç muharebesinden sonra Macaristan Türklerin idaresine geç
miştir. Bâkî;

Baş eğdi âb-t tîgma küffâr-t Engürûs ' ^

(Macar kâfirleri onun kılıana boyun eğdi) derken bu hadiseyi kastfr- 
diyor. Kanunî zamanında yalnız Macarlar değil, bütün Avrupa (Frenk âle
mi) OsmanlI devletinin gücünü hesaba katıyordu. Fransa, düşmanlarına kar
şı koymak için Kanunî’den yardım dilemişti. Kılıcın keskinliğini ifade eden 
"âb-,” tîg” (kılıcın suyu) tamlamasıyla baş eğme arasında bir mazmun müna
sebeti vardır. "§emşir-i gevherin” tamlaması cevherli, mücevher gibi, süslü mâ
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nâlarına gelir. Hükümdarların kılıçlarının kabzası altın, gümüş, elmas ve 
yakut gibi kıymetli madenlerle süslü olurdu. “Pesend eylemek" beğenmek 
mânâsına gelir. 'Trenk onun cevherli kılıcını beğendi” demek, ona boyun 
eğdi mânâsına gelir. 'Tesend” kelimesi bir çeşit iğne işi ve mat altın mâ
nâlarına da gelir.

8. Bu beyti' "taze gül yaprağı gibi yüzünü güzelce toprağa koydu- Dün
ya hazinedarı cevher gibi bir sanduka saldı” diye bugünkü dile çevirebili
riz. Bu iki mısra da mecazî olarak “öldü” mânâsına gelir. Şair öleni değer
lendirmek için "gülberg” (gül yaprağı) ve “cevher” (mücevher) kelimele
rini kullanıyor. Sanduka diye tahtadan, mezarların üstüne konulan san
dık şeklindeki tahta, mermer veya çuha üstlüğe denilir.

Bu beyitte y, 1, r, s, n konsonlarının tekrarıyla âhenk kuvvetlendirilmiş
tir.

II

1. Bu beyitte, şâh kelimesi, câh, ve sipah kafiyelerine mısra içinde üçün
cü bir kafiye katıyor. “Zîb ü ziynet” ile "Skender-efser” kelimelerinin baş 
ve sonlarındaki ses benzerlikleri de dikkati çekiyor. MakedonyalI İskender 
ve IranlI Dara Divan şiirinde en büyük tarihî kahramanlar olarak anılırlar. 
Bâkî, Kanunî’yi onlara benzetiyor. '

Bu beyti “O, hakli olarak saltanat mevkiinin süsü ve ziyneti İskender 
taçlı, Dara ordulu bir hükümdardı” diye bugünkü dile çevirebiliriz.

2. Gerdûn (dünya), ayak, taş, secde, ve ser-fürû (baş eğme) arasında 
bir mânâ münasebeti vardır. Burada Kanunî’nin yüceliği, mecaz ve mu
kayese yoluyla anlatılıyor. Padişahın ayağının tozuyla dünya arasında tezat 
vardır. Şair: "Dünya onun ayağının tozuna baş eğer, onun çadırının toprağî, 
dünyanın secde ettiği yerdir” demek istiyor.

3. Hükümdarların başlıca vasıflarından bîri de cömert olmalarıdır. On
lar, lutf ederlerse, en fakir bir insan bir anda zengin olabilir. Bâkî, Ka
nunî’nin de çok cömert bir hükümdar olduğunu belirtiyor. Gedâ (dilenci) 
ile bay (zengin) ve az ile çok kelimeleri arasında tezat vardır. Bu beyitte kul
lanılan (gedâ âz, atâ, bây, pâdişâh) kelimelerinde geçen uzun (a) sesi
nin tekrarı hususî bir âhenk vücuda getiriyor.

i

4. Bu beyitte devam eden uzun (a) asonansına (h) konsonunun tek
rarıyla yeni bir ses katılıyor. Kanunî, bütün Osmanlı padişahları gİbİ "fazi u 
belagat ehlini”, değerli fikir, sanat ve edebiyat adamlarını korurdu. Şair, 
onun bu mezivetini belirtiyor.
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5.^ Bu beyitte geçen "hükm-i kaza” tamlaması Allah tarafmdan her 
husnstâ önceden verilen hüküm mânâsına gelir. İnsanların do^ıiıisı gİbi öl
mesi de Allah’ın koyduğu bir hükümdür. En güçlü padişahlar da bu hükme 
boyun eğerler. Şair bunu söylerken Kanunî’nin gücünü belirtmekten de ge
ri kalmıyor. "Şâh-ı kazâ tüvan ü kader dest-gâh” tamlamasını "insanların l:a- 
derlerini tayin etme gücüne sahip bir hükümdardı” dİye bugünkü dile çe
virebiliriz. Beyitte Allah’ın gücüyle padişahın gücü karşılaştırılıyor.

6. Bu beyitte "gerdûn, dûn, zebûn” kelimeleri beyitlerin sonlanndaî.i 
normal kafiyeden ayrı üçlü bir mısra içİ kafiyesi meydana getiriyor. Beyitüe 
"gerdûn” kelimesinin (u) su yedi kere tekrarlanmak suretiyle âdeta bir uğul
tu meydana getiriliyor. Bakî, Kanunî’nin ölümünü, güzel bir "hüsn-i talil” 
ile açıklıyor. Şaire, göre. Kanunî güçsüz olduğundan dolayı bu “gerdûn-ı 
dûn”a (aşağılık dünyaya) boyun eğmemiştir. Onun ölmekten maksadı, sal
tanat mevkiini bırakarak, Tanrı’nın yanına yaklaşmaktır. "Kurb-ı ilah” tam
laması "Allah’a yakınlık” mânâsına gelir. Bâkî’nin bu ifadesine göre, Kanu
nî, Ölümü Allah’a yakın olmak için istemiştir. Mutasavvıflar, Allah’a manevî 
olarak yakın olmak için dünya mevkiini terkederler. Hakikatte Kanunî, dün
yayı bırakan bir veli değil, tam tersine dünyayı fethe çalışan bir cihangir
di. Veliler, dünyayı ölmeden önce terkederler.

7. Bu beyitte "cân ü cihan” ve "cemâl” kelimelerinin başında bulunan 
(c) konsonu bir aliterasyon vücuda getirmektedir. "Can, cihân ve rûşen” 
kelimelerinin sonundaki (n) sesi de bir nevi iç kafiye teşkil etmektedir. 
Ölen padişahın "rûşen cemâli” (gülen aydınlık güzel yüzü) güneşe ve aya 
benzetiliyor. Düm’ayı onun ışığı aydınlatıyor. O yok olunca, şair, "gözleri
miz artık dünyayı görmese, şaşılacak bir şey mi?” diye soruyor.

8. Bendin son beytinde ay ve güneş benzetmesi değişik bir şeîdlde 
kullanılıyor. Halk, güneşe bakarken o "meh-lika”yı (ay yüzlü) hatırladığı 
için gözleri"doluyor. Bu beyitte hurşîd, halk, hatır ve meh-lika kelimelerin
de (h) konsonu tekrarlanmsçtır.

III

1. Bu beyitte sekiz kete tekrarlanan (n) konsonu bir inleme sesini ha
tırlatıyor. Şidr duyduğu Acınaa dış âîeme de yayılmasını istiyor. Beytin mâ
nâsını "bulutlar boylarını eğerek, damla damla ka n , akıtsınlar ve karaağaç 
fidanını erguvana lidanma (.evirsinler” diye bugünkü-dile çevirebiliriz. Şair, 
nârven (karaağaç)ın kara rengiyle erguvan ağacının kırmızı rengi arasın
daki tezada dayanan bir sanat yr'pîj'or.
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2. Bu beyitte şair **çe§m-i nücûm" (yıldızların gözü) tamlamasıyla, 
r»̂ hi< sanatına baş vuruyor. İstiyor ki, varlığı dünyayı dolduran hüküm
darla acısıyla yıldızların gözleri de “eşk-bâr” olsun (yaşlarla dolsun). 
Vardan gönüllerden çıkan duman (dulian) ufukları kaplasın.

3. Üçüncü beyitte şair, bu matem havasını devam ettirerek şöyle diyor: 
"Gökyüzü mavi elbiselerini çıkararak siyaha bürünsün ve bütün cihan pa
dişah için matem elbisesi giyinsin.” Bu beyitte "kılsın, asman, siyah, giysin, 
libas" kelimelerinde (s) kopsonunun telaariyla ahenk kuvvetlendiriliyor.

4. (s), (n) ve (r) konsonunu taşıyan kelimeler bu beyitte de kuvvetli 
bir âhenk vücuda getiriyor, ikinci mısraın başında bulunan (nâr) kelimesi, 
beytin sonunda (-ran) olarak tersine çevriliyor. Bu beyitte de yanma fikri 
hâkimdir. Şair, Şah Süleyman’ın ayrılık ateşiyle sadece insanların değil, pe- 
tilerin yüreklerinin de yanmasını istiyor.

5. Bu beyitte geçen '*firâz-ı küngüre-i arş” gökkubbesinin en yüksek 
noktası mânâsına gelir. Arş, dokuzuncu gök demektir. Hâkdan (yer) ile arş 
arasında tezat vardır. Padişah ölmekle yeryüzünden gökyüzüne çıkmıştır. 
Şair bunu bir hüsn-i ta’lİl sanatı yaparak şöyle açıklıyor: Yeryüzü onun şa
nına lâyık değildir. Bundan dolayı o, gökyüzünü tercih etti.

6. Göklere çıkma hayali bu beyitte de devam ediyor: Ölen padişahın 
ruhu "hüma gibi uçan bİr kuş”a benzetiliyor. Ruh, gökyüzüne erince "hazîz-i 
hâk) de (yerin dibinde) birkaç kemİlc (üstuhan) kalıyor.

7. Bu beytin birinci mısraı I. bendin 6. beytini hatırlıyor. Cihangir pa
dişah, burada da, atını “arsa-ı kevn ü mekân” da süratle koşturan bİr süva
riye benzetiliyor. "înân” dizgin mânâsına gelir. Beytin mânâsını bugünkü 
dile şöyle çevirebiliriz: "O, bu kâinat meydanının atını süratle koşturan 
bir süvarisiydi. Talihi de onunla beraber at koşturuyordu.

8. Bu beyitte süvari benzetmesi değişik bir mânâda kullanılıyor. Baht, 
başı dik bir ata (tevsen) benzetiliyor. "Sitize-kâr” (kavgacı) olan dik başlı 
kader atı, serkeşlik ederek (baş kaldırarak) üstündeki süvariyi yere fırlatı- 
jo r  ve Allah’ın (yeryüzünde) en güzel gölgesi olan padişah yere düşüyor. 
Bâkî bu beytinde, mânâya uygun olarak sert sesli konsonları kullanıyor. 
"Serkeşlik, tevsen, sitize, düştü” kelimelerinde (s) ve (t) sesleri bir alite
rasyon vücuda getiriyorlar.

IV

1. Bu beyitte şair yeniden tabiatın da mateme katılmasını, ilkbahar bu
lutunun kendisi gibi *'zâr ü bî-karar” ağlayar^ ufukları dolaşmasım isti
yor.
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2. Arzu ediyor ki: Sabah vakti kuşların feryatları cihanı tutsun, güller 
yolunsun ve bülbüller âh ü figan eylesin.

3. Dağlar matem ederek sünbüllerini (saçlarını) çözsün, gözyaşlarını bol- 
, bol eteklerine döksün. Son iki beyitte şair, diğer beyitlerde olduğu gibi 
..âhengi kuvvetlendiren ses oyunlarını ihmal etmiyor. "Cihan, mürgan, 
.figan, daman, firavan” kelimelerinin teşkil ettiği iç kafiyelerin sesi şiddet- 
.. le kulağa çarpıyor.

4. Bu beyitte Bakî, Kanunî’nin huyunu, yaradılışını överken, Divan 
: şairlerinin hoşlandıkları bir mazmuna baş vuruyor. Müşk (misk) Orta As
ya’da Tatarlarm (Türklerin) yaşadıkları yüksek dağlarda bulunan bir cins

. ceylanın erkeğinin karın derisi altındaki bir bezden çıkarılır. Buna “müşg-i 
' Tatar” denilir. Divan şairleri, saçlarına misk sürdükleri için sevgililerinin 
:..saçlan ile nâfe arasına bir bağlantı kurarlar. Karanlık mânâsına gelen (tar) 
'kelimesi, mâtem alâmeti olması dolayısıyla kullanılmış olmakla beraber, bu
rada sevgilinin siyah saçına da telmih vardır. “Tar” aynı zamanda saç de
mektir. ■ Lâlenin: zikredilmesi hem kokusu hem de göbeğinde siyahlık bulun- 

rmasından dolayıdır.

Beytin mânâsım bugünkü dile şöyle çevirebiliriz: "Senin huyunun ko
kusunu andıkça, ıTatar miskinin göbeğinin içi, dertlenerek, lâlenin göbeği 
gibi kararsm.”. Kanunî Orta Asya Türkleriyle de ilgiliydi. Sünnî Özbekler, 
Şiî Safevîlere karşı, Osmanlı Türkleriyle işbirliği ediyorlardı. Bakî, bu bey- 

i tiyle belki, Kanunî’nin ölümüyle Orta Asya Türklerinin de yas tutmaları ge
rektiğine telmih etmek istemiştir.

5. Divan şairleri gül ile kulak, nergis ile baygın göz arasında benzer
lik bulurlar. Şair bu ortak mazmuna dayanarak onları da Kanunî’nin ma
temine iştirak ettiriyor. Gül, onun sesinin hasretiyle kulağmı yollara diki-

■ yor. Nergis kıyamete dek onun gelişini bekliyor.

6. Bu beytin mânâsını bugünkü Türkçeye şöyle çevirebiliriz: "Derya
lar, âlemi, inci saçıcı bir göz haline getirse, senin gibi bir inci vücuda ge
tiremez.^

"Dürr-i şâhvâr” şahlara yakışır iri ve güzel inci demektir. Şair, Kanu- 
. nî ile "dürr-i şahvâr”ı karşılaştırarak, ona benzer bir incinin bulunmadığı-
• ni söylüyor. Gözyaşları da inciye benzetildiği İçin, şair denizleri, padişahın 
matemiyle ağlatıyor.

Bu beyitte "derya, ,çeşm, güher, dürr-i şâhvâr” arasında tenasüp sanatı 
'vardif.
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7 ve 8. beyitlere ney hayali Jıâkimdir. Şair kendi gönlüne hitap ede
rek "Gel nay gibi İnleyelim ve bu yedi bent ile dertlileri coşturafım” diyor. 
"Dem, nefes, nay, ahenk, bend” kelimeleri arasında mânâ münasebeti var
dır. Dem ve nefes kelimeleri an ve soluk mânâlarına gelir. Ney, nefesli b if 
saz olduğu için bu kelimeler kullanılmıştır. Bend (bend-i hisar) eski Türk 
musikisinde bir makamdır. Şair bu kelimeyle kendi şiirini de kast etmiştir. 
Bâkî burada "heft bend”den bahsediyor. Heft, Farsça "yedi” demektir. 
Halbuki Bâkî’nin mersiyesi sekiz benttir. Şair kendi adım yedinci bentte- 
zikrettiğine göre önce şiirini yedi bent yazmış, daha sonra ona bir bent dahâ  
eklemiştir. Sekizinci bentte Bâkî» Kanunî’den değil, onun değerli veziri '̂haz- 
ret-i pâşâ”dan bahseder.

V

1. Bu beytin mânâsım bugünkü dile şöyle çevirebiliriz: "Gün doğdu,, 
dünyanın padişahı uykudan uyanmıyor mu? Kazığının ipi kâinata bağlanan- 
çadırından dışarı çıkarak görünmüyor mu?”

OsmanlI hükümdar çadırları çok muhteşemdi. Bundan dolayı o çok de
fa gökyüzüne benzetilir.

Şair, burada "hayme-i gerdûn-tınab” tamlamasıyla güneşin doğduğur 
gökyüzünü kast etmiştir.

Oğuz Kağan destanında gökyüzü çadıra benzetilir. Bâki’nin beytinde 
padişah doğan güneşe benzetilmiştir.

2. Bu beytin birinci mısraı açık, sade bir dille, ikinci mısraı ise yük
sek merasimli bir üslûpla söylenilmiştir. Birincisi halkla, İkincisi sarayla 
ilgilidir. Halk sade, açık, saray süslü ve muhteşemdir. Bâkî, bu beytiyle sa
ray kapısına bakan ve oradan haber bekleyen halkı tasvir ediyor^ İkinci 
mısraı bugünkü dİle "devletin kendisine sığındığı kapının yüce toprağı” 
seklinde çevirebiliriz.

3. Beytin mânâsı: "Yanaklarının rengi gitti, dudağı kupkuru yatıyor, 
«anki gülsuyu çekilmiş gül gibİ.”
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4. Beytin mânâsı: "Ey ulu padişah, senin lutfunu andıkça gökyüzü ba- 
xen utanç bulutu arkasına saklanıyor ve utancından terler döküyor.” Bu be
yit örtü ve utanma mânâlarına gelen "hicap” kelimesinin iki mânâsına da
yanıyor. Birinci mânâ şaire bulut hayalini, ikinci mânâ (ter-yağmur) haya- 
Eni telkin ediyor.



5. Beytin mânâsı: "Yaşlı ve genç gamından ağlamayan kim varsa, dile
rim gözyaşı çocuğu yerlere girsin”. Şairin burada gözyaşım çocuğa benzet
mesi *'şeyh ve şâb” (yaşlı ve genç) dolayısıyladır. Çocuk küçük ve sevilen 
bir varlık olduğu için ölümü herkeste hüzün uyandırır.

6. Beytin mânâsı: "Güneş ayrılığının ateşiyle yansın, yakılsın ve se
nin derdin ile buluttan kara çullara girsin.” Yanmak, yakılmak kelimesini 
Bâkî, burada hem hakikî, hem mecazî mânâda kullanıyor. Bulutların kara 
•çullara benzetilmesi. Divan edebiyatında pek rastlanılmayan bir hayaldir.

7. Beytin mânâsı: "Kılıç kabı (kırabdan) senin hünerlerini yad etsin 
de, kılıcın boyunca karaya batsın”. Bu beyitte kullanılan kırab, kan, tîg, 
batmak kelimeleri arasında tenasüp- sanatı vardır. Kan, kar, kırab kelimele
rindeki aliterasyon da dikkati çekicidir.

8. Beytin mânâsı: "Kalem, senin dert ve gamınla yakasını yırtsın. Aleîsa 
.(sancak) kederinden gömleğini paralasın.” Burada kalem mecazî olarak 
kalem erbabı, alem ordu mânâsına da kullanılmış olabilir. Şairin kendi ka
lemi bahis konusuysa teşhis sanatı vardır.

VI

1 . Burada şair, kılıç için kullanılan "âb-ı tîg” tamlamasından faydala
narak "içirmek”, "zahm” ve "zebân” kelimelerini kullanıyor. Kılıcın parlak
lığı suya, keskinliği ağıza benzetilmiştir. "Zahm-ı zebân” dil yarası mânâsı
na gelir. "Lisanları kesildi” sözü de kesilmek dolayısıyla kılıç (tîg) kelime
sine bağlıdır. Beyitte Kanunî’nin kılıcı ile düşmanlarına galebe çaldığı ifa
de edilmiştir.

2. Beytin mânâsı: "Banları, servi fidanı gibi yüksek mızrağım görerek, 
bir daha baş kaldırmaya cesaret edemediler.” Burada mızrak, mecazî olarak 
askerî güç mânâsına gşlir. Fakat Bâkî, kelimelerin başka mânâları ile de 
oynuyor. Ban, Farsça bağ-bân kelimesinde olduğu gibi bekçi, efendi mânâ
sına gelir. Balkan dillerinde bey, senyör için kullanılır. Ban aynı zamanda 
söğüt ağacı demektir. Bâkî, nîze (kargı, mızrak) kelimesinin uyandırdığı 
maddî hayal dolayısıyla "nihai, servi, serefraz”, serkeş ve söğüt mânâsın
da ban kelimelerini kullanıyor.

3. Beytin mânâsı: "Atının ayağı nereye bassa, hanlar bütün senin yo
lunda canlarını feda ediyorlardı.” Kırım hanları ve diğer baş eğen devlet
lerin hükümdarları, ordularıyla Kanunî’nin savaşlarına katılıyorlardı. Şair 
buna telmih ediyor. Birinci mısrada kullanılan kan, ikinci ınısrada geçen han 
ive re\̂ an kelimeleri can kafiyesinin sesini iyice kuvs^etlendiriyor.
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4. Bu beyitte de "âb-ı tîg” tamlamasında bulunan "âb” (su) kelime-' 
sinden istifade edilmiştir. "Deşt” (çöl) mânâsma gelir. Dünya bir "deşt-i‘ 
fena”dır. Bu çölde “mürg-i heva”, arzu ve ihtiras kuşları uçamaz, yere ko  ̂
narlar. Hükümdarın kılıcı, Tanrı yoluna akan canlardan bir ‘'sebil” mey
dana getirir. "Sebil” hayrat olarak parasız dağıtılan su mânâsına gelir. Bey
tin mânâsını bugünkü dile şöyle çevirebiliriz: "Fanilik çölünde arzu ve he
ves kuşları uçmaz, yere konarlar. Senin kılıcın Hûda yolunda canlar sebil 
eder.

Çöl ile sebil (su) arasında tezat vardır. '

5. Beytin mânâsı: "Yeryüzüne taraf taraf kılıç gibi demir kuşaklı ci
han pehlivanları gönderdin.”

Kanunî tek başına değildi. Emrinde yüzbinlerce er ve büyük kuman
danlar vardı. Bâkî onların kuvvetlerini belirtmek için "demir kuşaklı cî-- 
han pehlivanları” benzetmesini kullanıyor. "Şemşir” (kılıç) ile demir arasın-- 
da münasebet yardır.

6. Kanunî, binlerce "bütkede”yi (kilise) almış, mescit eylemiş,, "nâ- - 
kus” (çan) yerlerinde ezan okutmuştur. Bâkî, bu tarihî vâkıayı tespit edi-- 
yor. îslâmiyete dayanan Osmanlı devleti, din icabı cihat (din için savaş) 
yapmaya mecburdu. Kanunî, kendisini yaşlı hissettiği için bir ara savaşlara 
çıkmayınca din adamları söylenmeye başlamışlardı. Yetmiş iki yaşında ol- - 
duğu halde son savaşa gidişini bu manevî baskıyla açıklayanlar vardır.

7. Beytin mânâsı: "Nihayet göç davulu çalındı, göçtün, ilk konağın ■ 
cennet bahçeleri oldu.”

8. Beytin mânâsı: "Seni iki cihanda da saadete kavuşturan Allah’a şü- - 
kürler olsun. Şerefli adını hem gazi, hem şehit kıldı.”

V II r :  "  r

Bâkî ölen büyük hükümdarı sade, güzel mısralarla uğurladıktan sonra, 
VII. bentte, onun yerine geçen II. Selim’i karşılar. Beyitlerin sonunda tek
rarlanan "gör” redifi, okuyucunun dikkatini yeni hükümdara çevirir.

1. Yeni hükümc^ar da onda bir güzellik, yücelik ve kutsallık Uygusu 
uyandırır: Yeni hükümdarın "cemâl-i dil-pezîr”i her şeye kadir olan Tanrı’- 
nın yaratma gücünün bir aynası, olur. "Cemâl” yüz güzelliği mânâsına ge
lir. Eski Türklerde bulunan hükümdar-Tanrı arasındaki münasebet fikri * 
Îslâmî devirde de devam eder. Padişah, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir,..
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Bâkî, burada kendi adını manâlı bir şekilde kullanmıştır: ölen hüküm
dar fâni, fakat Allah’ın yaratma gücü ebedîdir. Kanunî ölmüş, Tanrı onun 
yerine yeni bir hükümdar göndermiştir. O da Allah’ın güzel bir tecellisidir.

2. Şair bu beyitte yeni padişahın güzelliğini anlatırken Kur^an’da. ve 
bütün îslâm edebiyatlarında zikri geçen Yusuf kıssasına telmihte bulunur. 
Yakup Peygamberin oğlu olan Yusuf çok güzeldir. Kardeşleri onu kıskanır
lar. Bu yüzden başına birçok felâketler gelir. Fakat neticede Yusuf, köle 
.olarak satıldığı Mısır’da en yüksek makama ulaşır. Bâkî, ölen yaşlı hüküm- 
■dan, Pîr-i Aziz-i Mısr’a, genç II. Selİm’i ise Yusuf’a benzetir.

''Cevan-çâbük” tamlaması da mânâlıdır. II. Selim, Sokullu’nun acele 
gelmesini bildirmesi üzerine otuz günlük İstanbul - Belgrat yolunu onbeş 
günde almıştır.

Açıklanan beytin birinci ve ikinci mısralarının başında bulunan (pîr ve 
mîr) kelimeleri, beytin sonunda bulunan (nazîr) kelimesine ses bakımından 
benzerler. “Mısr” kelimesi de ses bakımından onlara yaklaşır.

3. Beytin mânâsı: "Gün doğdu, şimdi sabah aydınlığı sonuna ulaştı, 
aydın gönüllü hükümdarın güzel yanağını seyret!”

Bu beyitte, yeni hükümdarın yanağı dünyayı aydınlatan güneşe benzetil- 

.miştir.

4. Beytin mânâsı: "Bu av yeri, vaktin Behram’ım çukura düşürdü.. Şah 
Erdşir’in eşiğine var, artık orada hizmet gör.”

“Gûr” kelimesi hem yaban eşeği, hem çukur mânâsına gelir. Bâkî, ke
limenin bu iki mânâsından da istifade ediyor. Efsaneye göre eski îran hü
kümdarı Behram yaban eşeği avına düşkünmüş. Bâkî’nin beytinde "sayd-gâh” 
(av yeri) sözünü kullanması bundan dolayıdır. "Gûr” kelimesi vahşi hay
vanları tuzağa düşürmek için kazılan çukuru ve mecazî olarak mezarı ifade 
eder. Bâkî, beytinde Kanunî’yi Behram’a benzetiyor. Behram (Kanunî) öl
dükten sonra yerine Erdşir (II. Selim) geçiyor. Erdşîr (Ardaşîr) İran ta
rihinde Sasanî hükümdarından birkaçının adıdır. Bunlardan birincisi (hü
kümdarlığı 212-241) Sasanî sülâlesini kurmuştur. Divan edebiyatına bu şa
hısların isimleri Firdevsî’nin Şehname adlı mesnevisinden girmiştir. Tarihî 
olmaktan ziyade efsanevî bir mânâ taşırlar. ,

5. Beytin mânâsı: "Zaman Süleyman’ın tahtını aldı götürdü. Onun ye
rini İskender tahtlı Sultan Selim aldı.” .. . ______  -
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Bej^n birinci mısraında peygamber Süleyman’a telmih vardır. Efsane
ye göre Hazret-i Süleyman cinlere, tabiat kuvvetlerine, bu arada rüzgâra 
da hâkimdi; rüzgârı istediği istikamette estirirdi. Rüzgâr kelimesi hem 
rüzgâr, hem zaman mânâsına gelir, Bâkî burada rüzgâr kelimesini iki mâ
nâsı ile de kullanıyor. Harap, viran, perişan mânâsına gelen berbad kelime
sinde bulunan '‘bâd” kelimesi Farsça rüzgâr mânâsına gelir.

BerbâcI ktidt lahl-t Süleyman’ı rüzgâr

mısraı, zamanın en güçlüleri bile yok eden bir güce sahip olduğunu, ölün> 
ve fânilik fikrini anlatır.

6. Beytin mânâsı: "Savaş dağının kaplanı istirahat uykusuna vardı. 
Onun yerini Kibriya (ululuk) dağının erkek arslanı aldı. Sen şimdi ona 
bak.”

. Bâkî, bu beytinde mecazî olarak Kanunî’yi kaplana, II. Selim’i erkek 
arslana benzetiyor. Kaplan ve arslan kuvvet ve cesareti temsil ederler. Ulu
luk mânâsına gelen kibriya kelimesi Tanrı ve Peygamber için kullanılır.

Bâkî’nin beytinde "kûhsar-ı Kibriya” tamlaması mecazî olarak, II. Se* 
Hm’in geçtiği Osmanlı tahtı mânâsına kullanılmıştır. >

Bu beytinde de Bâkî bazı sesleri tekrarlamak suretiyle kuvvetli bir 
âhenk vücuda getiriyor.

7. Beytin mânâsı: ‘'Cennet bahçesinin tavusu cennet bahçesinde dolaş
maya gitti. Onun yerini saadetin yüksek tepesinde duran hümanın parıltısı 
»Idı.”

Bu beyitte şair Kanunî'nin ölümünü, tavus kuşunun cennet bahçesinde 
dolaşmaya gitmesi mecazıyla ifade ediyor. Hüma, gölgesi insanın başına dü
şünce devlet ve saadet getireceğine inanılan efsanevî bir kuştur. Bâkî II. Se
lim in tahta geçmesiyle hüma kuşu efsanesi arasında bir münasebet bulu- 
yof.

Kafiye teşkil eden tavus ve ku.ds kelimeleriyle ravza, fer, mesir, gör ke- 
Bmelerinin (r) konsonları beyte kuv>'etli bir âhenk veriyor.

8. Bu beyitte Bâkî, tahta yeni geçen hükümdara sürekli "mûstedam'*^ 
baht ve ikbal dilerken, ölen padişahın ruhu için de dualar ediyor.
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VIÎÎ

Bâkî, mersiyesine sonradan eklediği anlaşılan bu bentte, Kanunî vc
II. Selim devirlerinin büyük veziri Sokullu Mehmet Paşa (1505 - 1579)yi 
över. Kanunî’nin son seferinde Sokullu büyük bir rol oynamıştır. Zigetyar 
kalesi fethe^iilmeden bir gün önce, Kanunî ölünce, Sokullu orduda paniû 
.çıkmasını -fxilemek için padişahın ölümünü II. Selim gelinceye kadar giz
lemiş, hem Zigetvar kalesini almış, hem de orduda ve ülkede bir karışıklıl.; 
yıkmasına engel olmuştur. II. Selim tahta geçince memleket işlerini kendisine 
son derece güvendiği Sokullu’ya bırakmıştır. Bâkî’nin II. Selim’den sonra 
onu övmesi bu bakımdan manâlıdır.

1. Beytin mânâsı: "Tanrı dünya padişahına fazi ve rahmet kıldıkça,
Hazret-i pâşâ’ya da devlet versin.”

OsmanlIca "fazI” iyilik, ,fazilet, lutuf, "rahmet” acıma, esirgeme, koruma 
mânâlarına gelir. "Devlet” bilinen mânâsından başkaı saadet ve nimet sahi
bi demektir. Osmanlılar devrinde vezirlere, "devletlu, atufetlu” diye hitap 
«diIirdL

2 - 3  beyitlerin mânâsı: "Saltanat ülkesinin yüce hâkimi (Kanunî) ebe
diyet âlemine gidince "o temiz cismi canı gibi gizleyerek, askere ve halka 
«ükûnet verdi.”

4. Beytin mânâsı: "Başkaları bu hali ancak bir hafta yapabildikleri hal
de, o, cihan halkına kırk sekiz gün duyurmadı.

5. Beytin mânâsı: "Tedbiri gör ki böyle bir şey İdmsenin hayaline bi
le gelmemiştir. Âsâf, dünyaya gelseydi de vezaretin ne olduğunu görseydi,” y

Asâf, efsaneye göre Hazret-i Süleyman’ın çok akıllı *ve tedbirli olduğu j
söylenen veziridir. Divan şairleri vezirleri ona benzeterek överler.

6. Beytin mânâsı: "Gayret kemerlerini kılıç gibi kuşandı. Hisarı aldı.
Tanrı ona yardım etti ve o fethi başardı.

7. Bu beyit düz' bir nesir cümlesi kadar sadedir. "Gözüne uyku gir
medi, canla çalıştı. Efendisi yolunda bunca zahmeti çekti”. i

8 - 10. Bâkî diğer bentlerden iki beyit fazla olan bu bendin son üç bey- 1
dflde paşayı başarılı kılması için Allah’a dua eder. Bu beyitleri bugünkü 
dile şöyle çevirebiliriz:

j
"Yarabbi, Paşa kulun elinden gelen hizmeti yaptı. Bundan sonrası scDiffl 

lutfunun büyüklüğüne kalmıştır.” ,
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"Bu sahib- saadeti (veziri) dünyanın karışıklığından ve devrin âfetinden 
koru ve esirge.”

"Yarab, onun devlet ve baht mumunu aydın et. İki cihanda gönlünün 
istediklerini ver.”
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SORULAR;

1. Şiirin ashnı ve açıklamalannı kendi kencîinize okuduktan sonra, iki-, 
beyit seçiniz ve onları neden beğendiğinizi söyleyiniz.

2. Kanunî’nin hayatını tarih kitaplarından okuyarak şiir ile tarih ara-- 
smda ne gibi farklar olduğunu yazılı olarak açıklayınız.

3. Bâkî’nin şiirinde şu üç unsurdan hangisi ön. planda geliyor? a) dik 
musikîsi, b) mânâ, c) hayal.



KASİDE DER NA’T-I HAZRET-Î NEBEVİ

, 1. Saçma ey göz e§kden gönlümdeki odlare su- 
Kim bu denlü dutuşan odlare kılmaz çâre su-

2. Âh-gûndur günbeâ-i devvâr rengi, bilmezem
Ya muhit ohmış gözümden günhed-i devvâre su-

3. Zevk-i İlgından aceb yok olsa, gönlüm çak çâk 
Kim  mürur ilen btrağur rahi2eler dîvâre su

4. Vehm ilen söyler dil.-i mecruh peykântn sözün 
ihtiyat ilen içer her kim de olsa yâre su

5. Stıya versin bâğ-han gül-zârt zahmet, çekmesin 
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zâre su

— 6. Okşadabilmez gubânnt muharrir hattına
Hâme tek bakmakdan inse gözlerine kare su

7 . Arızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgantm n'ola 
Zayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su

8. Gam günü etme dil-i bîmârdan tıgtn diriğ 
Hayrdtr vermek karam gıcede bîmâre su

9. İste peykântn gönül hecrindt şevkim sâkin et 
Susuzam bir kez bu sahrada henüm’çün are su

— 10. Ben lebin mü^tâkıyam zühhâd kevser talibi
Nitekim  meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su- ^

11 . Ravza-i kuyuna her dem durmayıp eyler giizâr 
Âştk olmuş galiba ol servA. hoş-reftâre su

12. Su yolun ol huydan toprağ ölüp dutsam gerek  
^  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vare su.<

13. Dsst-bûsu arzûsıyle ger ölsem dostlar 
KiiZf ?ylen toprağım sunun anunla yâre su
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14. Serv ser-keşlik kılar kumru myâztndan meğer 
Dâmenîn duta ayağına düşe yalvare su

15. tçm ek ister bülbülün kanın meğer bir reng ila 
Gül budağının mizâctna gire kurtare su

16. Iıynet-ı pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme 
Iktîdâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtar^e su

17. Seyyid-î nev-i beşer deryâ-yı dürr-î tsttjâ 
Kim sepübdür mu'cizâtı âteş-i eşrâre su

18. Ktimağ için taze gülzâr-i nübüvvet revnakın 
■ Mu’çizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

19. Mu'cizi bir bahr-t bı-pâyân imiş âlemde kını 
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne~i küf far e su

20. Hayret ilen barmağtn dişler kim  itse istimâ 
Barınağında verdiği şiddet günü Ensâr^e su \

21. Dostu ger zehr-i mâr içse olur Âb-ı hayât 
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su

22. 'Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hîz 
El sunup urgaç vuzû için gül-i ruhsâre su

^ 23. Hâk-i pâyine yet em der ömrlerâÂr muttasıl 
Başım taşdan taşa urup gezer âvâre su

24. Zerre zerre hâk-i der-gâhına ister sala nûr 
Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre pâre su

25. Zikr-i na'tin virdini derman bilir ehl-i hatâ 
Eyle kim d e f- i  hümâr için içer mey-hâre su

26» Yâ Habıba’llah yâ Hayre’l-beşer nmştâkmam 
Eyle kim leb-teşneler yanıp -diler hemvâre su

27. Sensitı o l bahr-î kerâm eî kim Şeb-i Mi^râc^da 
Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sabit ü seyyare su

28. Çeşme-t hurştdden her dem zülâl-i feyz iner 
Hâcet olsa merkadin tecdtd eden mi'mâre su

29. Btm-i dûzah nâr-t gam sahmş dıl-i sûzantr^
■ Var ümidim ebr-i ihsâmn s epe ol nâr e su
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30. Yümn-i naHinden güher olmuş Fuzulî sözleri 
Ebr-i nisandan dönen tek lü’lü'-i şeh-vâre su

31 .. Hâb-i gafletten olan btdâr olanda Râz-i Haşr 
Esk-i hasretten dökende dîde-i btdâr e su

32. Umduğum oldur k i Râz-i Haşr mabrûm olmayam 
Çeşme-i vasim vere ben teşnemi d'sdâre su

TÜRK EDEBÎYÂTININ ZİRVE TEŞKİL EDEN ESERLERt

AÇIKLAMA :

JEy göz, gönlümdeki ateglere, gÖ2\ a§ıiiditn su saçma, böylesine tuto-
jan  ateşlere su çare kılmaz,

1 \

Bu beyitte Fuzulî gönlünde aşk ve ıztırabı ateşlere, gözyaşini ise, suy» 
benzetmiştir. Su ile ateş birbirine zıttır. Su ateşi söndürür. Fakat gönül ate
şi maddî değil, manevîdir. Bundan dolayı gözj aşları insanın içindeki ateşî 
söndürmez. Bu beyit bize Fuzulî’nin muztarip,' duygulu bir insan olduğunu 
gösteriyor. Bu beyitte tekrarlanan (s, g, d, k) konsonantları (ünsüzleri) il» 
(o, ö, u) vokalleri (ünlüleri) bir ahenk vücuda getirmektedir.

Dönen günbedin rengi mi mavidir, yoksa gözümden akan su ma 
onu çepçevre çevirmiştir, bilmiyorum.

Bu beyitte geçen "âb-gûn” kelimesi hem suya benzer, hem mavi renk 
mânâsına gelir. Fuzulî gözyaşlarının gök kubbeyi çepçevre kuşattığını söy
lemekle mübalağa sanatı yapıyor, gökyüzünün renginin mavi mi, yoksa göz- 
yaşlarından dolayı mı böyle göründüğünü bilmediğini söylemekle ‘'tecahüî-i 
arifane” de bulunuyor. Gökyüzü için "günbed-i devvar” (döner kubbe) taru- 
lamasını kullanmakla da şair, gökyüzü ile göz arasında bir münasebet ku» 
ruyor. Bu beyitte telcrarlanan (n  ve g) konsonL^rjyla ince ve kalın yuvarîafe 
vokaller hususî bir âhenk vücuda getiriyor.

)3 .yK ılıcının zevkinden gönlüm parça parça olsa, şaşılmaz, zira su za
manla duvarda yarıklar bırakır.

Fuzulî’nin bu beyitte ''ze\k-i tîg-kılıcınin zevki” tamlamasını kullanma
sı psikolojik bakımdan dikkati çekicidir. Fuzulî sevgilisinin verdiği acıdaî» 
şikâyet etmez, tam tersine zevk duyar. Burada söz konusu olan kılıç sevgili
nin keskin bakışıdır. Şair, senin kılıca benzeyen bakışlarının verdiği acı bana 
zevk verir fikrini "zevk-i tîg” tamlaması ile özetlemiştir. Divan şairleri 
bu nevi kısa, özet ve}2 j'oğuo sözlerden hojîanırlar. Onları okuyucunoa



çözümlemesi lâzımdır. Şair, kılıcın gönlünü çâk çâk (parça parça) etmesi 
ile suların duvarda yarıklar hâsıl etmesi arasında bir bağlantı kuruyor. D i
van şairleri çok defa kılıç deyince suyu hatırlarlar. Bunun sebebi k ılıcia  
•imal edilirken su ile çelikleştirilmesidir. Bir klişe olarak kullanılan "âb-ı dg’* 
(kılıç suyu, kılıcın parlaklık ve keskinliği) tamlaması da onlarda su hayaiinî 
uyandırır.
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Yaralı gönül senin (peykân)ından korka korka bahseder. Yaralı oIocü 

suyu ihtiyatla içer.

Bu beyitte geçen "peykân” sözü okun ucundaki demir mânâsına gelir. 
Bu da sevgilinin kirpiklerine tekabül eder. Sevgilinin oka benzeyen kirpik
leri âşığı yaralar, yaralılar da suyu ihtiyatla içerler.

 ̂5.y Bahçıvan boşuoa zahmet çekmesin, gül bahçesini suya versin, bioî 

gül bahçesine su verse, senin yüzün gibi bir gül açılmasına imlcân yoktur.

Bu beyitte sevilen varlığın yüzü ile gül arasındaki benzeyiş dolayısıyle 
ikisi arasında bir mukayese yapılmıştır. Fuzulî su redifi vasıtasıyle hayali ge
nişletiyor. Araya bahçıvanı da katıyor. Sevgili, güzellik ve başka vasıf
ları bakımından gülden üstündür. Şair, su vermek ile de oynuyor. Birinci 
mısrada *'suya vermek” sözü mecazî olarak yok etmek mânâsına kullanîî- 
mıştır.

6 , Yazı yazan (hattat) kalem gibİ gözlerine kara su inse de, seoio- 

yüzünün hattına benzer bir hat yazamaz.

Bu beyitte “gubar, muharrir, hat, hâme ve kara” kelimeleri arasındaı 
tenasüb sanatı vardır. Bu kelimeler birbirleriyle ilgilidir. Hat, yazı sanatıdır. 
Gubar, hat sanatında bir yazı çeşididir. Şair, kalem, kara ve muharrir kelf- 
melerini hat sanatı ile münasebeti bakımından zikrediyor. Divan şairleri sev
gilinin yüzündeki ince tüyleri hatta (yazıya) benzetirler. Sevgilinin yüzü
nün hatları, hattatın yazdığı yazılardan çok daha güzeldir. Hattat, gözlerine 
kalem gibi kara su ininceye dek, yani kör oluncaya kadar yazı yazsa, ser^îa 
yüzünün hattına benzer bir yazı yazamaz. Şair "okşamak” kelimesini hem 
benzetmek, hem yüz dolayısıyle sevmek mânâsında kullanmıştır. Kalem (ha- 
me) gibi gözüne kara su inmek sözü, mecazî olarak kör olmak mânâsıoa

,̂ 7̂^ Y an ağ ın ı hatırlarken kirpiklerim ıslansa bunda şaşılacak ne' var? 
Gül yetiştirmek isterken, dikene verilen su boşa gitmez. Fuzulî bu beytmda 
gözyaşını tatlı bir alayla yumuşatıyor. Beyit, birbiriyle ilgili şu benzetmelere



•dayanıyor; Yanak-gül, kirpikler-diken, gözyaşı-su. Bu beyitte eskilerin “ieff ü 
neşir” (sarma ve açma) dedikleri bir sanat vardır. Bu sanat, aralarında mü
nasebet bulunan iki veya üç şey zikrederek karşılıklarını (benzerlerini) söy
lemek suretiyle yapılır.

Gam günü hasta gönülden kılıcını (kirpiklerini, bakışını) esirgeme; 
îcaranlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir.

Fuzulî, burada da ok (kılıç) -su-yaralanma mazmununa dayanıyor. Ka
ranlık gece ile sevgilinin kara gözleri arasında da münasebet vardır.

Gönül, ondan ayrı olduğun zaman, onun peykânını (oka benzeyen 
kirpiklerini) isteyerek, hasretini teskin etmeğe çalış. Susuzum, git bu çöl
de benim için su ara.

Kılıca olduğu gibi peykâna (ok ucuna) da su verilir. Şairin "g it bu 
çölde benim için su ara” demesi demirin kuruluk bakımından çöle benze
mesinden, demirde ve çölde gizli olarak su bulunmasından dolayıdır. Şairin 
asıl özlediği sevgilisinin bakışlarıdır.

—  10. Ben dudağına karşı büyük bir arzu duyuyorum. Kuru sofular ise,. 
Icevser istiyorlar; böylece sarhoşa şarap, ayık insana da su hoş gelir.

Bu beyitte dudak kırmızılığı dolayısıyle içkiye benzetilmiştir, ve sar
hoşa (aşığa) uygun görülmüştür. Kevser Cennet’te bir havuzun adıdır. D i
van şairleri aşk ile kendinden geçenlerle kuru sofuları karşılaştırmaktan ve 
aralarındaki tezadı belirtmekten hoşlanırlar. Aynı beyitte birbirine paralel 
olan dudak-şarap, âşık-sarhoş, kevser-su, zahid-ayık insan benzetmeleriyle 
Fuzulî bir le ff ü neşir sanatı yapmıştır.

11. Su, durmadan senin mahallendeki bahçeye doğru akıyor. Galiba d 

hoş  yürüyüşlü sevgiliye âşık.

Fuzulî’nin küçük bir tablo teşkil eden bu beyti de birtakım gizli benzet- 
jnelere dayanır. "Serv-i hoş-reftar”dan maksat uzun boylu, güzel yürüyüşlü 
sevgilisidir. Sevgilinin bahçesine doğru akan su âşıktır. Divan şairleri sev
gilinin boyu için "revan” (akıcı) sıfatını da kullanırlar. Servi kelimesi 
ş -.irde su çağrışımı uyandırmıştır.

—  12, 7'oprak (set) olarak sevgilinin köyüne giden suyun yolunu kes- 
sem  gerek. Zira o benim rakibimdİr. O köye gitmesine engel olmalıyım.

Şair burada yine servi dolayısıyle rakibini suya benzetiyor. Toprak ol
mak kelimesi mecazî olarak ölmek mânâsına gelir. Fuzulî, bu kelimeyi hem 
Iıakîkî,_hem mecazî mânâda kullanıyor.

/ 1̂  'Ey dostlar, eğer onun elini öpme arzusu ile ölürsem, toprağımdan 
h b r tesû  yapın ve sevgiliye onunla su verin.
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Fuzulî ince bir hayale dayanan bu beytinde (s) aliterasyonu ile (u) 
rısonansının doğurduğu âhenkten de istifade ediyor.

14. Servi, kumrunun yalvarmalarına karsı dikbaşhlik ediyor. Su git
sin de onun eteğine sanüp ayağma düşsün jalvarsifi.

Sersâ ile kumru çok defa bir arada bulunduklari İçin birbirlerine âşık 
sayılırlar. Servi, güzel boylu sevgiliye, kumru yalvaran âşığa benzer. Şaİr, 
servinin uzun oluşu ile dikbaşlılık arasında bir münasebet bulunuyor. Servi 
ağaçlarının dibinden akan su da bir arabulucuya benzetiliyor. Şair bu beyit
te servi, kumru ve suya insana bas vasıflar vermek suretiyle "teşhis’’ ediyor 
ve âdeta tabiatı masallaştınyor. .

*'Servi”, vahdeti (T an n ) "su", peygaosberî, "kumru” kulu temsil eder. 
Beyitte arka planda böyle bir mânâ da vardır.

15. Gül dalı bir hile ile bülbülün kanmı içmek İiciyor, Su, gül da- 
îının damarına girerek bülbülü kurtarmalıdır.

Renk kelimesi, renkten başka şekil, suret ve hile mânâlarını da gelir. 
Şairin burada onu kullanması gül ve bülbülün kanı dolayısıyledir. Gül, 
kendisine kırmızı renk sağlamak maksadıyle bülbülün kanına girmek isti
yor. Divan şiirinde gül ile bülbül arasında bir aşk mün ısebeti olduğundan 
bahsedilir. Şair bu beytinde de gül, bülbül ve suya İnsanî vasıflar izafe edi- 
yor«

16. Su temiz tabiatını âleme aydınlık (berrak) kılmış ve Ha^ret-i Mu- 
hammed’in yoluna girmiştir. ,

Şair bu beytinde su ile Hazret-i iVTuhamıiıed’e uyan, onun yolunda gi
den mümin arasında bir münasebet buluyor. Temizlik dolayısıyle İslâmi
yet suya büyük önem, verir. Su maddî ve manevî temizliğin sembolüdür. Su
yun vasıflarından biri berrak olusudur. îyi mUmia de öyledir. Onun gönlü 
<de su gibi aydınlık, herkese açıktır.

17. Seyyid-i nev’-i beşer (insan nev’inin efendisi, Hazret~i Muhammet) 
seçkinlik incisinin denizidir. Onun mucizeleri kötülerin ateşi üzerine su ser- 
per.

Burada su' redifi dolayısıyle Peygamber bir seçkin inciler denizine, ben- 
setilmiştir. Onun din denizi seçkin inciler yetiştirir. O, kötülük ateşlerini 
'Söndüren bir sudur. Su ile ateş arasında tezat vardır. Burada ateş kötülü
ğün, su iyiliğin sembolü olarak kullanılmıştır. Bu beyitte (seyyid, istifa, sep- 
m ek), (beşer, ateş-i eşrar) kelimelerinde aliterasyon vardır.

Hz. Muhammed doğduğu zaman ateşperestlerin ateşleri sönmüştür. Be
yitte bu mucizeye de telmih vardır.
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18. Peygamberlik gül bahçesinin canlılığını tazelemek için mermeı tap  
onun mucizinden (yaratıcıhğından) su akıtmış.

Peygamberlik gül bahçesine su verince gül tazeleniyor. Gül Paygambe- 
rimize izafe edilen bir çiçektir. Peygamberlik müessesesi onunla taze kalmış. 
Son peygamber olan Peygamberimizin mucizelerinden biri kara taştan su 
akıtmak. Bu mucize* peygamberliğinin kabulü ve yeni bir gül açılması, pe)!- 
gamberlik bahçesinin parlaklığının tazelenmesidir.

19. Onun mucizi âlemde öyle nihayetsiz bir hidayet denizidir ki, bİB- 
lerce kâifir’.tapınağına (Mecusî tapınağına) o denizden hidayet ermiştir.

Peygamber doğduğu zaman vukua gelen harikulâde hadiselerden biri 
de sönmeyen ateşlerin sönmesi (Mecusî ateşlerinin sönmüş olması) dix.. 
Bu hadiseye telmih eden Fuzulî’ye göre peygamberimizin mucizesi öyle soıv- 
suz bir deniz imiş ki, binlerce kâfir ateşgedesindeki ateşi söndürmeğe yet
miştir.

"Yetm iş” kelimesi hem “erişmiş” hem de "kifayet etmiş” mânâlarıiiîa 
gelir. Burada kifayet etmiş mânâsında tevriyeli kullanılmıştır.

Aynca su-ateş arasında tezat vardır.

20 . Şiddet günü Ensar’a parmağından akıttığı suyu kim işitse, hayret
le parmağım ısırır.

Tebuk seferinde (şiddet günü) susuz kaldıkları zaman Peygamberimizlıs 
parmakları arasından oluk oluk su akmış. Bunu duyan hayretinden parma- 
ğmı ısırır. Bu hadise de kullara hayret veren bir mucizedir.

21 . Dostu yılan zehri içse, ebedî hayat suyuna döner, düşmanı su içs«ı, 
mutlaka yılan zehri olur.

, Peygamberin dostlarından maksat, hayatında iken, ona uyan sahabeler
le, onun yolundan giden Müsîümanlardır. Aynı imana sahip oluş, onlara da 
manevî bir güç verir ve onlar bu manevî güç ile, kötülükleri iyiliğe daıv 
dürebilirler. Buna karşılık, düşmanları için iyi şeyler böyle kötü bir mahiyeî 
.ılır. Şair bu fikri, yılan zehrinin ebedî hayat suyuna veya tersine ebedî ha
yat suyunun zehre dönüşmesi sembolü olarak ifade ediyor. Burada teznt 
sanatı vardır.

22. Abdest aîmak için yanağının gülüne su serpince, her damla sud-j? 
bin rahmet denizi dalgalanmıştır.

Şair burada '’gül-i ruhsar” tamlaması ile Peygamber’in yanağını güle 
benzetmiştir. Abdest alınırken '«'üz yıkanır. Peygamber’in yüzüne değesa

TÜRK EDEBİYATININ ZÎRVE TEŞKİL EDEN ESERLERİ 37



■su, onun manevî gücü ile  çoğalıyor, bir damladan bin rahmet denizi 
doğuyor. Damla ile deniz arasmda tezat vardır. Bu tezat ve benzetme tasav- 
-vufta birlik (vahdet) ile çokluk (kesret)u belirtmek için kullanılır. 'Çok, 
birden doğar. Başlangıçta İlk Müslüman olan Hazret-i Muhammed tek id'L 
-Daha sonra  ̂ -Î/Iüslümanların sayısı yüzlerce milyonu aştı. Tanrı’nın insanlaı-a 
acıması mânâsına gelen rahmet, Türkçe’de mecazî olarak yağmur mânâsiEia 

da gelir. Yağmur milyonlarca damladan oluşur.

•̂2^  Su senin ayağının toprağına erişeyim diye durmadan, ömürler bo
yu başını taştan taşa vurarak âvâre gezer durur.

Her yıl, yüz binlerce Müslüman, dünyanın dört bir yanından Hacc’a gi
derler. Peygamber’in mezarını ziyaret ederler. Şair, sulara da böyle kutsat 
bir duygu yüklüyor. Suların başını taştan taşa vurması, hem hakikî, hens 
mecazî mânâda kullanılmıştır. Hayat ile su arasında münasebet olduğu içia  
şair ömür kelimesini kullanmıştır. Muttasıl kelimesi Arapça "vasi” (ulaşan, 
kavuşan) >|cökünden gelir. Bu beyitte teşhis sanatı vardır.

(2^ ^ Su  ister ki, senin dergâhının toprağına zerre zerre nur salsın. Par
ça parça olsa bile su o dergâhtan dönmez.

Toprak, su ve ışık zerre zerre, parça parça olurlar. Su ışığı yansıtır. Şair, 
su ve ışığın bu özelliklerine manevî bir mânâ da veriyor. Burada su va 
ışığın zerre zerre veya pâre pâre olması sevginin gücünü ifade eder.

25 . Senin na’tını zaman .zaman tekrarlamayı hata ehli dernian bilir. 
Tıpkı sarhoşun ayılması için yüzüne su serpmesi- gibi.

Hata kelimesi yanlış ve günah mânâsına gelir. "Ehl-i hata”dan mak
sat yanlış yola sapanlar, günahkârlardır. Onlar günahlarından kurtulmak 
için, sarhoşun ayılmak maksadıyle yüzüne su serpmesi gibi senin na’tmı tck- 
tarlarlar. N a’t, bir şeyi medhederek anlama mânâsına gelir. Hazret-i M a- 
hammed’i övmek için yazılan şiirlere de na’t denilir. Belli zamanlarda oku
nan Kur’an cüzlerine ve dualara 'Vird” denilir.

26 . Ey Tanrı’nın sevgilisi, ey insanların en iyisi, sana dudakları yanaa- 
ların su dilemeleri gibi müştakım.

27 . Sen o keramet denizisin ki, Miraç gecesi feyzinin şebnemi duran 
ve gezen yıldızlara su götürmüştür. ^

Burada Hazret-i Muhammed’in Mirac’ına telmih vardır. Şebnem keli
mesinin şeb’i (gece) ile Şeb-i Mirac’ın "şeb”i aynı mânâya gelir. Şairin ilat 
.kelime arasında münasebet kurnıasmm sebebi budur. Feyiz: suyun taşraası.
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bereket demektir. Şebnem ile bahar arasmda tezat vardır. Peygamber’in ma
nevî gücü o kadar kuvvetlidir ki, yeryüzünden götürdüğü şebnemi bütün 
yıldızlara yetecek su sağlar. Burada sudan maksat, Hazret-i M uhammedin 
Miraç gecesi bütün kâinata varlığı ile vermiş olduğu feyizdir. ^

28 . Mezarını yenileyen mimara su gerekirse, güneşin çeşmesinden her 
dem feyzin saf suyu iner.

Burada güneş, dünyaya feyz ve bereket verdiği için çeşmeye, guneştea 
akan ışık zülâle (saf su) benzetilmiştir.

29. Cehennem korkusu yanık gönlüme gam ateşi salmıj, senin ihsan 
bulutunun o ateşe su serpeceğini umuyorum.

Mânâ bakımından bütün kelimeleri birbiriyle ilgili olan bu beyitte te
nasüh veya müraat-i nazîr sanatı vardır.

30. N a’tının uğuru ile Fuzuli’nin siözleri nisan yağmurundan vücuda 
gelen büyük inci tanelerine benzemiş.

Bir efsaneye göre istiridyeler nisan ayında denizin yüzüne çıkar, yağ> 
mur yağarken kabuğunu açar, bir iki damla alır, yeniden denizin dibine 
inerlermiş. Bunlar zamanla inci haline gelirmiş. Fuzulî yukarıki beytinde bu 
efsaneye telmihte bulunuyor, kendi sözlerini inciye benzetiyor.

31. 32. Mahşer günü gaflet uykusundan uyandığımda ve hasret gözyaj- 
lanndan uykusuz gözlerim su döktüğünde (ağladığımda) umduğum odur 
ki, maJtirum olmayayım, vaslımn çeşmesi senin yüzüne teşne olan bana su 
versin.

Divan şairleri umumiyetle fikirlerini bir beyitte sona erdirirler. Fuzuli 
burada 31. beyitle 32. beyiti birbirine bağlıyor. İki beyitte de mahşer günö 
bahis 'konusudur. O gün insanlar Tanrı’ya hayatbrmda yaptıkları iyi v* 
kötü işlerin hesabını verecekleri için büyük bir telaş ve heyecan içinde ola
caklardır. O gün Hazret-i Mulıammed kendisini sevenlere şefaat edecektir.
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SO RULAR:

1. Fuzulî’nin bu şiirinde redif ile kafiye beytin mânâsını tayin ediyor. 
Sair, suyu kafiyeye göre mânâlandırıyor. Bir beyti bu bakımdan inceleyei'ek 
kelimelerin mânâları arasındaki münasebeti açıklayınız.



2. Su ile ateş arasındaki tezat şiirde birçok hayal doğuruyor. Ateşten 
bahseden beyitleri araştırarak inceleyiniz.

3. Su ile toprak arasındaki münasebete de şiirde yer verilmiştir. Bun
lardan bahseden beyitleri bularak inceleyiniz.

4. Şiirde doğrudan doğruya Hazret-i Muhammed ile ilgili beyitler h.an- 
jTİÎoridir? Bunlarda Hazret-i Muhammed hangi yönlerden ele ahnmıştır?

5. Fuzulî bu şiirinde kendisinden hangi beyitlerde, nasıl söz ediyor?

6. Fuzulî’nin su üzerinde bu kadar geniş düşünmesi ile yaşadığı çevre 
arasında münasebet var mıdır?

7. îslâm ve Türk medeniyetinde su önemli bir yer tutar. Şiirde bunu 
gö'toren unsurlar var mıdır?
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KASİDE

I Esdi nesttn-i nev-bdhâr açıldı güller stıbh-dem
Açsın hizim de gönlümüz sâki meded sun câın-t Cevf

2. Erdi yine iird-i behişt oldu hava aınher-sirişt
Alem behişt ender behişt her kuşe bir bâğ-t İrem

3 Gül devri ayş eyyâmıdtr zevk it safâ hen^Cııntdır < 
Aşıklartn bayramıdır bu mcvsim-i ferhımde-dem

4  'Dönsün yine peymâneler olsun tehi humhâneleT 
Rakseylesin mestâneler mufribler ettikçe nagam

5 Bu dem de kim şâm ü seher meyhane bağa reşk eder 
Mest olsa dilber sevse ger ma'zûrdur şeyhiVl-hartm

6  Yâ neylesin- bîçâreler âlüfteler âvâreler
Sâgar suna mehpâreler nûş etmemek olur sitem

7 Yâr ola câm-t Cem ola böyle âem -i hurtem ola 
Â rif odur bu dem ola ayş u tarabla muğtenem

8 Zevki o rînd eyler tamâm kim tuta mest ü şâd-kâm 
Bir elde câm-t lâle-fâm bir elde zülf-i hatn-be-ham

9 Lutfeyle sâki nâzı ko mê y sun ki kahnaz böyle bu 
Dolsun sürâhi vü sebû boş durmasm peymâna hem

10 Her nev-resıde şâh-t gül aimtş eline câm-t mül 
Lütfet açıl sen dahi gül ey serv-kadd il gonce-fem

11 Bu dürd ü bu sâfî deme dönsün piyâle gam yeme 
Kanûn~t devr-t dâime uy sen de mey sun deın-hs-d^-m

1 2  Meydir mihakk-t âştkan âşub u dil-ârâm-t cân 
Sermâye-i ptr-i tnugan pîrâye-i bezvı-i sanem

m F l  ( 157i - 1635)



Tj M.t.j âktli irşâd eder âştklart dtl-şâd eder
S ^ le  verir berbâd eder dillerde komaz gerd-i gam

<4 Mey âte^-i seyyâledir mînâ kadehte lâledir 
Yâ gonca-i pür-jâledîr açmt§ nesîm-i subh-dem

«5 Saki tneded mey %uf» bize câm-ı Cem ü Key sim bize
RtÜ-t peyâpey sun bize gitsin gönüllerden elem *.

x6 Biz âştk-t âzâdeyiz amma esîr-i badeyiz
Alüfteyiz dildâdeyiz bizden dirîğ etine kerem

t-j Bir câm sun Allah için bir kâse de ol mâh için 
. Tâ medh-i şehenşâh için alam ele levh ü kalem

10 Ol âftâb-t saltanat ol şehsüvâr-t memleket
Cem-bezm ü Hâtem-mekrümet memdüh-t esnâf-t ümem

X9 Eblak-süvar-t rûzigâr â^ûb-t Rûm u Zengibâr 
Le$ker-süvar~t kâm-gâr Behrâm-t Efrîdun-alem

»o Ptrâye-i milk ü milel sermâye-i dîn û düvel 
K'olmuş nasibi ta ezel tâc-t Feridun tabt-ı Cem

»r, Hâkan-t Osmânt-neseb kim münderic zâtında hep 
îslâm-t Fârâk-t Arab ikbâl-i Pervîz-i Acem

22 Sultan A\urâd-t kâmrân efser-dib ü kişver-sitân
Hem padişeh hem kahraman sâhib-ktrân-ı Cem-ha^em

23 Şâhenşeh-i ferhfau'e-baht ârâyiş-i dîhtm ü taht 
Bahtt kavt ikbâli saht tskender-i Yûsuf-şiyem

»4 Şâh-t cihân-ârâ mıdır mâh-t zemm-pırâ mıdır 
Behrâm-t bt-pervâ mıdır yâ âjitâb-ı pür-kerem

*5 Şâhâne-meşreb Cem gibi sâhib-kıran Kilstem gibi 
Hem Ist-i Meryem gibi ehl-i dil ü ferhûnde-dem

Dûntyâ vü mâfihâ nedir cennet olursa yâ nedir 
Lutfeylem ek ztrâ nedir yanında bir nakd ü selem

17 Cümle hünerden bî-nasıb sırr-t acîb stır -̂t garıh^
M eclisde şûh u dil-firîb c^ng idicek §tr-i Acem

38  Gâln k i o l şir-t yele hışm île tig alır ele
Olur cihan pür-zelzele bastıkça meydâna kadem
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29 Ol dem ki kasd-t ceng eder sahrâlan gül-reng eder 
Dünyâyı hasına teng eder olursa Sam ü Güstehem

30 Sürdükçe hasına yek-tene bakmaz silâh ü cevşene 
Y er kalmaz asla düşmene illâ beyâhân-t adern

3 ı  Ey Husrev-i âlt-nijâd ve’y dâver-i pâk-i’tikad 
Ey şâh-t sâhih-adi ü dâd ey pâdişâh-t muhterem

32 Sen hir §eh-i zî-§ânsın §âhenşeh-i devrânsın 
'Yani ki sen hakansın devrinde ben Hâkanî’yem

33 Ben gerçi bir bî-hâsthm §âktrd-i ders-i müşkilijn 
Hem -mekteb-İ ehl-i dilim halk olmadan levh ü kalem

34 Sözde nazır olmaz baıta ger olsa âlem bir yana 
Pür-tumturak ü hoş-edâ ne Hâftz’em ne Muhteşem

/ 33 Ben gerçi bir bt-hâsıltm şâkird-i ders-i müşkilim 
Hâfız olur leb-beste-dem hâmem edince ztr ü bsm

36 N e f t  yeter da^vâyt ko dünyâ ile gavgayı ko 
Eflâke istiğnayı ko hâke yüzün sür lâ-cerem

37 Kaldır elin e/yle dua buldu kasiden intiba 
Şimdi duâ etmek sana müstahabdır hem ehem

38 Niçe kaside bir kitâb mecmûa-i pür-intîhâb
H er nüktesi jaslü’l-hitâb her beyti bir genc-i hikem

39 Tâ kim cihan mc^mûr ola geh emn ü geh pür-§ûr ula 
tkbâl ile mesrur ola ol husrev-i vâlâ-himem
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AÇIKLAMA :

I. "llbahar tüzgârı esti, sabah vakti güller açıldı. Sâki, yardım et, 
Cem’in camını sun, bizim de gönlümüz açılsın.”

Bu beyitte şair "açtı” kelimesin-İn iki mânâsını da kullanmak suretiyle 
cinas sanatı yapıyor. “Güller açıldı”  cümlesinde "açılmak” , "çiçek haline gel
mek” , "gönlümüz açılsın”  cümlesinde ise "neşelensin” mânâsına gelir.

Gül, renk ve şekil bakımından şarap kadehine benzer. "Cem’in câmı”ndan 
maksat şarap kadehidir. Şair aynı beyitte birbirine tekabül eden gül, câm, 
ilkbahar, sabah kelimelerini bir araya getirmek suretiyle "le ff ü neşir” sanatı 
yapıyor.



Sabah kelimesi ile şarap arasında da gizli b it münasebet vardır. Sabah 
İçilen bir şarap cinsi vardır ki buna "sabub” denilir.

”Esri, subh-dem, sâki, sun” kelimelerinde (s ), *'câm-i Cem’* tamlama- 
ınada (c) aliterasyonu vardır.

2. "Nisan ayı erdi, hava amber huylu oldu, dünya cennet içinde cennete' 
döndü, her köşe bir îrem Bağı oldu.”

Bu beyit ahenk bakımından dikkati çekicidir: behişt, sirişt, behişt kelime-• 
Heri "erdi, ürd-i”, “amber, ender”, "âlem, İrem” kelimeleri arasında da seS' 
benzerliği vardır. Mânâ bakımından şair dünyayı cennete, çiçeklerin koku
sunu ambere benzetiyor.

3. "G ül devri yaşama günleridir, zevk ve safa vaktidir. Bu mutlu mev- 
«m  âşıkların bayramıdır.”

Bu beyitte de, "eyyâm, hengâm, bayram” kelimeleri birbiriyle iç kafiye teş
kil etmektedir. Gül sevgilinin sembolüdür. Bu bakımdan gül ile aşk ve âşık-'̂  
îar arasında münasebet vardır. Gül, aynı zamanda şarap kadehine benzer. Şâ ' 
ir, "ayş” kelimesini bunun için kullanıyor. Mânâları arasında münasebet bu-' 
îunan kelimelerin toplandığı bu beyitte "tenasüp sanatı” vardır.

 ̂ ' "Y ine şarap kadehleri dönsün, meyhaneler boşalsın, çalgıcılar çalgı çal--̂  
dlıkça sarhoşlar raks etsin.”

"Peymaneler, humhâneler, mestâneler” kelimeleri arasında ses b-nzeş*- 
ınesî vardır. Beyitte (n ) konsunu dokuz (r) konsonu yedi kere tekrarlanmış-'- 
tır. Bu beyitte de âhenk ön planda gelmektedir. Kadehlerin dönmesiyle âşık-  ̂
îann raksetmesi arasında mânâ bakımından münasebet vardır.

"Humhâneler”in boş olması iki mânâya gelir. "Humhâne” hem şarap kü-- 
pü, hem meyhane demektir. Birinci mânâda "humhanelerin boşalması” çok. 
içilerek küplerde hiç şarap bırakılmaması demektir, ikinci mânâda meyhane-'

• lerin boşalması, bahar ve gül mevsimi olması dolayısıyle herkesin kırlara 
kî^ması demektir.

5. "Akşam ve sabah vakti, meyhanenin bağı kıskandığı bu zamanda' 
fcyhülharem sarhoş olsa ve güzel sevse mazurdur.”

Bu beyitte "seher, eder, ger” kelimeler ses bakımından birbirleriaa ce- 
Tap verir. "Dem, kim, şam,” kelimeleri "harem” kafiyesine uymaktadır. Ye-' 
di kere tekrarlanan (ra) konsonu kuvvetli bir aliterasyon vücuda getirmek-- 
tedir.

Şeyhülharem, Mekke ve Medine’de hac mevsimi kutsal vazifeleri yerine 
getiren din adamına denilir. Şarap içmek İslâmiyet’te günahtır. Hele böyle?
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bir din adamının şarap içmesi ve sarhoş olması hiç yakışık almaz. Şeyhülha- 
rem’in sarhoş olmasında kıymetleri altüst edsn bir tezat vardır. Meyhanenin 
gece güp^”'». bağı kıskanmasının sebebi, bağın hem gece gündüz açık hem 
d'î şarabın kaynağı olmasından dolayıdır.

6. "Y a  biçareler, âlüfteler, avareler neylesin, ay parçaları kadeh sunsun 
.da içemesin bu haksızlık olur.”

Bu beyitte “biçare-ler, avâre-ler, mehpâre-ler” kelimeleri arasında ses 
.benzerliği vardır. Tekrarlanan (a) ve (r )  1er bîyrin âhengine değişik sesle 
katılıyorlar.

Şairin, baharın neşe ve sarhoşluğundan bahsederken, kendîslndea baş
kalarını da düşünmesi ve her türlü insanı ou bayrama katması dikkati çekici
dir.

7. "Y ar olmalı, Cem’in kadehi olmalı, zaman da böyle neşeli olmalı. 
A rif kişi odur ki, bu vakitlerde zevk ve neşed2n istifade eder.”

Bu beyte, kafiyeye uyan "Cem, hurrem ve dem” kelimeleri kuvvetli bir 
âhenk veriyor. Tekrarlanan (o ) ve (r) sesleri de bu âhenge katılıyor.

Burada mânâ bakımından dikkati çekici olan bir hayat felsefesinin orta
ya konulmasıdır.

Arifi hayatın mânâsını anlayan, insanlara sevgi, anlayış ve müsam.aha 
ile bakan kişidir.

Onun İnancının temelinde hayatın fâniliği, Allah’a tevekkül vardır. N e fî 
buna yaşama sevincini de katıyor .Arif ve rint Divan edebiyatmm en çok sev
diği ve değerli bulduğu insan tipidir.

8. "Zevki o rint tamam eyler ki, mest ve neşeli, bir elinde lâle renkli 
kadeh, bir elinde de kıvrım kıvrım saç lülesi tutar”.

Bu beyitte "tamam, kâm, câm, fâm” kelimeleri "ham be ham” kafiye
sinin ahengini kuvvetlendirmektedir. Şarap kadehinin lâleye benzetilmesi ren
ginden dolayıdır.

N e f î ’nin şiirinde rint manevî hüviyetinden yoksun alelade bir sefih ha
line gelmiştir. Bu, kültür bakımından bir bozulma ve düşme alâmetidir.

9. "Saki, lutfeyle, nâzı bırak ve içki sun. Zira bu (dünya) böyle kal
maz, sürahi ve testi dolsun ve kadehler boş kalmasın.”

Bu beyitte, "ko, sebu” kelimeleri bir iç kafiye düzeni teşkil etmek
tedir. "Sâki, sun, sürahi ve sebû” kelimelerinde (s) aliterasyonu da dikkati 
.çekicidir.
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10. ”Her yeni yetişme gül dalı, eline şarap kadehi aLmış, ey servi boy
la ve gonca dudaklı, lütfet, sen de gül.”

Bu beyitte, "gül, mül, gül” kelimelerindeki benzer sesleri ayrıca "aldı, 
eline, açıl” kelimelerindeki sesler de kuvvetlendirmektedir. *'Şah-ı gül” 
tamlamasmdaki "gül” kelimesi ile "sen gül” cümlesindeki "gül” keli
mesi, şekil bakımından aynı olmakla beraber mânâ bakmundan ayrı
dırlar. Bu iki kelimenin kullanıhşmda cinas sanatı vardır. Sevgili boyu ba- 
kımıadan "şab-ı gül” ile "serv-i kadd”e benzetilmiştir. Sevgilinin dudağı 
ile "câm-ı mül„ ve “gül” arasmda benzerlik vardır.

11. "Bu  tortuydu, bu saftı deme, kadeh dönsün, üzülme, sen de sü
rekli dönüş kanununa uy, durmadan içki sun.”

*'Deıtre, yeme, daima” kelimeleri kendi aralarında iç kafiye teşkil etmekte
dir.

Aynı beyitte, "dürd, deme, devr, dâim, dem” kelimelerinde (d) aliteras
yonu vardır. Beyitte (e) sesinin on iki kere tekrarlanması da dikkati çekicidir. 
"D evr” kelimesi içki kadehi mânâsma da gelir. İçki âleminde kadehlerin el
den ele dolanmasına "devr-i meclis” denilir. Burada kanun, örf ve âdet mâ
nâsına kullanılmıştır.

12. **Mey âşıklarm mihengidir. Gönülleri dinlendiren bir dilberdir. 
Pîr-i muganın sermayesi ve güzeller bezminin süsüdür.

"Aşıkan, cân, mugan” kelimelerinde kafiye vardır. Beyitte (m ) kon- 
»onunun yedi, uzun (â ) nın sekiz kere tekrarlanması da âhenk bakımmdan 
dikkati çekicidir.

Eski şairler İçki ile aşk arasında münasebet bulurlar. "Aşûb” kelimesi bu
rada "baştan çıkaran güzel, "dil-âşûb” mânâsına kullanılmıştır. İçkinin hem 
"âşûb” (karıştırıcı) hem "dil-ârâm” (gönül dinlendirici) olarak tavsifinde 
tezat sanatı vardır. "Pîr-i mugan” meyhaneci mânâsına gelir. Sanem (put) 
kelimesi mecâzî olarak "güzel” mânâsında kullanılmıştır. Eskiden içki Hıris
tiyan meyhanelerine satıldığı için, şair sanem ile meyhane arasında bağlantı 
kuruyor.

13. "Şarap akıllıya doğru yolu gösterir, âşıkların gönüllerine neşe 
verir. Gönüllerinde gam tozunu bırakmaz, sele verir, alır götürür.

"Irşad, dilşad, berbâd” kelimeleri arasında ses benzerliği vardır.

*’lrşad” kelimesi, tasavvufta, şeyhin birisine Tanrı’ya gidecek yolu gös
termesi mânâsma gelir. Tanrı’ya aVıI ile de -̂il aşk ile gidilir. Mey aşkın sem-* 
bolüdür. Mey, âkile aşk yolunu göstermek sureciyle yardım eder.
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Mecazî olarak aşk ve coşkunluk mânâsına gelen mey ile akıl arasında te
zat vardır. "Gerd-i gam” (gamın tozu, toprağı) ile s>el berbad kelimeleri 
arasında "tenasüp sanatı” vardır.

14. “Şarap akıcı âteştir, mînâ kadeh içinde lâledir. Sabah rüzgârıyla 
açılmış şebnem dolu goncaya da benzer.”

“Seyyâle, lâle, jale” kelimeleri arasında iç kafiye vardır. Mînâ, şişe, câm 
mânâsına gelir.

Bu beyitte N ef’î şarabı, rengi dolayısıyle ateşe, lâleye ve goncaya benze
tiyor.

15. "Saki, medet bize şarap sun, Cem ve Key’in kadehini sun, birbiri 
ardınca rıtl denilen büyük kadehi sun, gönüllerimizden elem gitsin.”

Bu beyitte, "mey, key, peyâpey” kelimeleri birbiriyle iç kafiyelidir. "Sun** 
redifinin tekrarıyla diğer (s) konsonları da ahengi kuvvetlendiriyor.

"Key” Farsça büyük hükümdar mânasına gelir. Key Kubad örneklerinde 
olduğu gibi.

N ef’î burada "key” kelimesini şarabı icat ettiği söyleyen efsanevî İran 
hükümdarı Cem ile eşanlamda kullanıyor .

16. "Biz hür âşıklarız ama içkiye esiriz, düşkünüz, gönül vermişiz, biz
den lutfunu esirgeme,”

"Azâde, bâde, dildâde” kelimeleri birbiriyle iç kafiyelidir. Tekrarlanan 
uzun ve kısa (a) ve ( i)  sesleri beyte ayrı bir "ahenk vermektedir. "Azâde’* 
kelimesi ile "esir” mânâ bakımından birbirine zıttır.

/ 17, "A llah İçin bir kadeh şarap sun, bir kâse de o ay (yüzlü) için sun 
ki, padişahı medh için elime kağıt ile kalem alayım.”

"Allah, mâh, şehinşah” kelimeleri birbiriyle iç kafiyelidir. Sonları "-h” 
konsonu ile biten "medh” ve "levh” kelimeleri de ses halamından onları kuv
vetlendiriyor. "  Câm, âlâm, kalem” kelimeleri arasında da ses bakımından 
benzerlik vardır.

Kasidenin buraya kadar olan, bahar ve şarabı öven kısmına "nesip” ve
ya "teşbih” denilir. Bundan sonra kasidenin "medhiye”. kısmı başlayacaktır. 
Geçişi sağlayan 17. beyit "girizgâh” tır.

18. "O  saltanat güneşi, o memleket binicisi. Cem bezmli, Hatem ke- 
remli, ümmet zümrelerinin övdüğü.”
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Kasidelerde padişahları yücelten kelimeler ideal bir hükümdar tipini 
tasvir ederler ve genellikle basmakalıptırlar. Ba vasıfların büyük bir kısmı 
îran tarilı ve efsanesiyle ilgilidirler. Şarabı icat edea Cem, eğlenceye düşkün
lüğü ile meşhurdur. "Bezm”, içki, eğlence meclisi mânâsına gelir. Kasidede 
kendisinden bahsedilen IV . Murat da eğlenceye düşkün bir hükümdardı.

Hâtem, Arap kabileleri arasında cömertliği İle meşhur bir şahıstır, lıslci 
Türk edebiyatında cömert olanlar ona benzetilir.

IV . Murat, çok bozulmuş olan sosyal düzeni ıslah etmek için, zâlimce de 
oba büj^k emek harcamış ve halk tarafından takdir edilmiştir.

19. Bu beyitte geçen "eblak” kelimesi siyah ve beyaz renkli at, "ruzi- 
gâr”, ”zaman” mânâsma gelir. Yazar gece ve gündüz dolayısıyle zamanı, siyah 
ve beyaz renkli ata benzetmiştir. IV. Murat iyi binici ve atlara meraklı idi.

Şair bu beyitte Sultan Murat’ın muradına ermİş asker avcısı, Feridun 
bayrağı taşıyan Behram, ve feleğin alaca ata binmiş süvarisi, Rum ve Zen- 
gıbar ülkelerini karıştıran (altını üstüne getiren) bir kahraman olarak va
sıflandırılıyor.

Rum - beyazlık - gündüz
Zengibar - siyalılık - gece
lib lak -ik i renk karışımı
Aşûb - karıştıran.

Behram-ı Gûr: yaban eşeği, aslan kaplan avlayan.
Sultan Murat da avcı ama asker avlıyor.

Birhıci mısrada “aşub-ı Rum u Zengibar” sözlerindeki "gece”, “gündüz” 
ve “karıştıran” mânâlarını da birbirine bağlarsak "gece ile gündüzü birbirine 
karıştıran” mânâsı çıkar. Bu ise Sultan Murat’ın dünyayı altüst eden, kud
retli bir hükümdar olduğunun ifadesidir.

20. Mülk ve milletlerin süsü, din ve devletlerin sermâyesi ki, Feri
dun’un tacı ve Cem’in tahtı ona ezelden nasip olmuştur.

"M ilel, düvel, ezel” kelimeleri arasında iç kafiye “milk ü “milel”, "din ü 
düvel” kelimelerinde asonans vardır. Feridun eski bir îran hükümdarıdır.

N ef'î’nin bir Osmanlı hükümdarı olan Murat’ı tarihî ve efsanevî îran 
hükümdarlarının tac ve tahtına ezelden nâil olmuş gibi göstermesi, kudret ve 
şan bakımından onlar kadar büyük olduğunu belirtmek içindir.

21. Osmanlı soyundan gelmekle beraber, kendisinde Arap Faruk’unun 
Islâm’ı, Acem Perviz’inin ikbâli bulunan hakan.

98» EDEBİYAT LİSE lîl



Faruk kelimesi haklıyı haksızdan ayıran mânâsına gelir. Adaleti ile meş
hur Hazret-i Ömer için kullanılır. Perviz üstün, galip mânâsına îran hüküm
darı Hüsrev için kullanılan bir vasıftır.

Bu beyit Osmanlı hükümdarlarının üç kültür ve medeniyete ait değerleri 
kendilerinde topladıklarını belirtmesi bakımından manâlıdır.

22. “Taçlar veren, ülkeler alan, her zaman başarı kazanmış ,Cem ha- 
şemli, hem padişah, hem kahraman mutlu Sultan Murat...”

Haşera, bir hükümdarın yanında bulunan ve ona hizmet eden şahıslar 
kalabalığına denilir.

Bu beyit ahenk bakımından çok kuvvetlidir. "Sultan, kâmran, kişver, si- 
tan, kahraman ve kıran” kelimeleri birbiriyle iç kafiyelidir, ikinci mısraın ba
şındaki “hem” kelimes-İ, mısra sonundaki ”Cem-haşem” e ses bakımından ce
vap veriyor. "Kâmrân, kişver-sitan, kahraman, kıran, kelimelerinde (k) .ali
terasyonu vardır. Beyitte (s), (ş) ve (r) konsonları da bu âhenge katılıyor.

Beyte hâkim olan ihtişam duygusuna kelimeler arasında kurulan âhenk 
de uyuyor.

23. '*Taç ve tahtın süsü, bahtı kuvvetli, geleceği sağlam, Yusuf ta
biatlı, İskender’e benzeyen hükümdar.”

İskender cihangirliği, Yusuf güzelliği ile meşhurdur. Beyitte, "baht, 
taht ve saht” kelimeleri birbiriyle iç kafiyelidir.

24. "Bu padişah, acaba cihanın bir süsü müdür, yeryüzünü bezeyen bif 
ay mıdır, pervasız bir Behram mıdır, yoksa kerem dolu güneş midİr ?

Behram, İran hükümdarlarından birkaçının adıdır. Burada pervasızlığı 
ile tanınan Behrâm-ı Gûr bahis konusudur.

"Ârâ, pîrâ, pervâ” kelimeleri arasında iç kafiye vardır, (r) ve (â) lann 
çokluğu da beytin ahengini kuvvetlendiriyor.

25. "Cem gibi şahane meşrepli, Rüstem grbi üstün bir güce sahip, Mer
yem’in İsa’sı gibi gönül iehli ve mutlu..”

"Cem, Rüstem, Meryem” kelimeleri "dem” kelimesinin ahengini kuvvet
lendiriyor. Rüstem, İran’ın ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

IV. Murat spordan hoşlanan güçlü kuvvetli bir hükümdardı. Bu bakım
dan onun Rüstem’e benzetilmesi yerindedir.

Dem "nefes ve zaman” ; ferhunde-dem, "uğurlu zaman” ve "uğurlu 
nefes” mânâlarına gelir. Divan edebiyatında Isa nefesinin ölüleri diriltmesiy
le anılır. Aynı zamanda o, tevazuun timsalidir. Şair bu beyitinde İsa’nın 
bu özelliklerine telmihte bulunuyor.
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26. N ef’î'ye ,göre, Sultan Murat’ın lûtfu yanında, dünya ve dünyada 
bulunan her şey (dünya nimetleri) sadece ‘'nakit" (elde bulunan para), cen
net ise "selem” (ilerisi için yatırım) dan ibarettir.

Şair bu beyitte mübalâğa yapıyor. Sultan Murat’ın lütuf ve ihsanının 
dünya nimetlerinden de, hattâ cennetten de daha üstün olduğunu ifade edi
yor.

27. "Bütün hünerlerden nasibi var, acayip bir şah, garip bir yaratık, 
mecliste gönül alıcı, savaşta Acem arslanı.”

"Bî-nasib, acîb, garib, firib” kelimeleri birbiriyle iç kafiye teşkil ediyor. 
A ltı kere tekrarlanan (c) konsonu beyte değişik bir ses katıyor. '

Beytin mânâsı IV. Murat’ın şahsiyetine uygundur. Gerçekten de IV. Mu
rat, çeşitli hünerleri olan, müstesna bir şahsiyetti. Kendisini yakından tanıyan
lar onun özelliklerini şöyle belirtiyorlar: Onbir yaşında tahta geçen IV. Mu
rat, onyedi yıl saltanat sürmüş, yirmi sekiz yaşında Ölmüştür. Uzun boylu, 
geniş omuzlu, mütenasip, güzel ve heybetliydi. Atletik bir vücuda sahipti. K ı
lıç, ok vesair silâhları kullanmada birinciydi. Ciritte sekiz Arnavut kalkanını 
delecek bir kııvvete sahipti. B-ir seferinde Silahtar Musa Paşa’yı kuşağından 
tutup havaya kaldırmış, has odayı birkaç kere dolaştırdıktan sonra, yorgunluk 
göstermeden olduğu gibi yere indirmişti. Atlardan hoşlanır ve çok iyi ata bi
nerdi. Güzel ve ihtişamlı giyinirdi. Baran sırtında pars postuyla dolaşırdı. 
Şairdi. Alim, şair ve sanatkârlarla sohbet etmekten hoşlanırdı. Bozulmuş olan 
sosyal düzeni yerine getirmek için gece, gündüz çalışırdı. Hiddeti korkunçtu, 
Avdan hoşlanırdı. Yalnız çok içerdi. Onu, başkalarına yasak ettiği içki genç 
yaşında ölüme sürüklemiştir.

N e f’î’nin IV. Murat’ta bulduğu vasıflar, devrinin üslûbuna göre, müba
lağalı tasvir edilmiş olmakla beraber, esas itibariyle hakikate uygundur.

28. "O  aslan yeleli (Sultan Murat) gazaba gelerek eline kılıcını alıp 
meydana (savaş meydanına) ayak bastığı zaman, bütün dünya zelzele oluyor
muş gibi yerinde oynar.”

Sultan Murat dünyayı yerinden oynatacak kudrette bir devlet adamı ve 
kumandandır.

29. “ Savaşa niyet ettiği zaman, kırları gül rengine boyar. Sam ve Güs- 
tehem de olsa dünyayı düşmanın başına dar eder.”

"Ceng, reng, teng” kelimeleri birbiriyle iç kafiye teşkil etmektedir, (s) 
konsonu altı kere tekrarlanmaktadır.
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Sam ve Güstehem, kuvvetleriyle meşhur efsanevî <Iki Acem pehlivanı
dır.

“Sahraları gül eder” cümlesi, mecazî bir mânâ taşır. Açık Türkçesi "sa
vaşınca kırlar baştan başa kana boyanır” demektir.

30. "Düşmana tek başına (at) sürdükçe, silâha ve zırha bakmaz, düş
mana yokluk çölünden başka yer kalmaz.”

"Y ek tane, cevşene, düşmene” kelimeleri İrendi aralarında iç kafiyelidir.
On iki kere tekrarlanan (e) sesi beytin söylenişine hususi bir eda ver

mektedir.

31. "Ey yüksek yaratılışlı hükümdar, ey temiz inanışlı sultan, ey ada
lete sahip şah, ey saygı değer padişah...”

"N ijad, itikad, dâd,” kelimeleri kendi aralarında iç kafiyelidir.

"Hüsrev, dâver, şah, padişah” aralarında belli fark olnıayan ve mısraa 
zenginlik katmayan eşanlamlı kelimelerdir.

32. "Sen şanlı bir şâhsın, dünya şahlarının şâhısın, yani sen hakansın, 
ben de senin devrinde Hakani’yim.”

N e fî bu beytinde hükümdarla beraber kendisini de övüyor, Hakânî, ora 
ikinci yüzyılda yaşamış, kasideleriyle meşhur bir İran şairidir. Kasidelerince 
genellikle Türk asıllı hükümdarları öven Hakanî, Divan şairleri tarafından 
çok takdir edilmişti. Kendisini ona benzettiğine göre N c f î ’nin de Hakanî’ye 
değer verdiği anlaşılıyor.

33. "Ben gerçi "bî-hâsıl” isem de, zor derslerin öğrencisiyim, kâğıt 
ve kalem yaratılmadan gönül ehli mektebine gidiyorum.”

"Bî-hasıl” kelimesi hem sonsuz, hem verimsiz mânâsına gelir. N ef’î 
övünmekten hoşlanan bir şair olduğuna göre, kelimeyi birinci mânâda kul
lanmış olmakla beraber, ikinci mânâyı da ihmal etmemiştir. Beyitte ilhamı
nı Tanrı’dan aldığı iddiası vardır. "Şâkirt, mektep, levh ve kalem” kelimeleri 
arasında tenasüp sanatı vardır.

"Bî-hâsıl, müşkil, ehl-i dil” kelimeleri arasında ses benzerliği vardır.

34. "Düpya bir yana olsa tumturaklı ve hoş edalı söz söylemede, ba
na benzer birisi yoktur, ne Hafız ne Muhteşem.”

Hafız ve Muhteşem, İran edebiyatının ünlü şairleridir. N ef’î, kendisini 
onlardan üstün buluyor. "Tumturak” kelimesi parlak ve gösterişli mânâsına 
gelir. İSIef’î’nin şiiri gerçekten "pür tumturak”tır.
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35. “Ben Hakani’yim, Muhteşem yanımda bir mıuyyet çavuşu gibi kalır. 
Benim kalemim ''zîrü  bem” edince Hafız dudağını kapar (susar).

Zîr ü ben (bam) sazm en ince ve kalın teli mânâsına gelir. "Z îr ü bem 
etmek” sözü, çalgı çalar gibi söylemek olarak çevrilebilir.

36. ”N e fî yeter, davayı bırak, dünya ile kavgadan vaz geç. Feleğe naz
lanma, yüzünü mutlaka toprağa sür.

Bu beyit ile kasidenin dua kısmı başlıyor. Dava, kavga ve istiğna keli
meleri kendi aralarında iç kafiye teşkil etmektedirler. "Eflâke istiğna” ile 
''hâke yüz yüzme” birbirine zıt hareketlerdir. Dua etme zarureti gururlu 
şairin başını toprağa eğdiriyor.

37. “Elini kaldır ve dua et, kasiden sona erdi. Şimdi dua etmek sana 
hem müstahap olur, hem önemli.

N ef’î bir önceki iç kafiyeleri bu beyitte devam ettiriyor. Bu kafiyelerin 
hepsi uzun (â) ile bitiyor, iki beyitte tekrarlanan kısa ve uzun (a) 1ar 
bir dua havası yaratıyor.

“IVLüstahab” kelimesinin iki mânâsı vardır. ı .  sevilen, beğenilen 2. Müs
lümanların farz ve vacip olan amellerinden başka işledikleri sevap.

38. "Bu kaside değil âdeta bir kitap, seçilmiş bir derleme, her nüktesi 
bir hitap bölümü, her beyti bir hikmet hâzinesi.”

Neif’î bu beytinde de kasidesini övüyor. Bu beyitte içinde "faslü’l-hitab” 
ve "hikem” kelimeleri geçen bir âyete telmih vardır. Faslü’l-hitab, "açık 
ve güzel söz” mânâsına gelir. Bu suretle şair kendi sözlerinin yüksek bir 
değer taşıdığını belirtiyor.

V

39. "O  yüksek himmetli Hükümdarın ikbali ve neşesi dünya durdukça, 
(dünya ister emniyet içinde olsun, ister kargaşalık içinde olsun) devam etsin,”

Dünya ister huzur içinde olsun, ister karmakarışık olsun bu durumlar, 
Sultan Murat’ın kuvvet ve kudretine, mevkiine, tâliine, saadet ve neş’esine 
tesir etmemelidir. O dünya durdukça hükümdar olarak kalmalıdır.
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SORULAR;

1. N efî’nin bu şiiri son derece ahenklidir. Şair bu ahengi nasıl sağlıyor? 
Vezin, kafiye ve diğer ses unsurlarının bu Iconuda ne gibi i'ollcn vardır? Bir 
beyti inceleyerek bunları göstermeğe çalışınız.



2. Nef’î bu şiirinde l<elimelerin sesleri kadar mânâlanndan da faydala
nıyor, Birçok mânâ oyunlarına baş vuruyor Bir beyti inceleyerek o beyitte 
kelimelerin nasıl kullanıldıklarım ve aralarındaki münasebetleri belirtiniz.

3. Osmanh şairleri bir padişahta şu meziyetlerin bulunmasını isterler ; 
a) kahramanlık, b) cömertlik, c) çevresi ile iyi ve neşeli münasebet, ç) ada
let duygusu, d) kültür. Nef’i IV. Murat’ta bu meziyetlerden hangilerini gö
rüyor ve bunları nasıl ifade ediyor?

4. N efî padişahı tarihî veya efsanevî şahıslarla kıyaslıyor mu? Bunlar 
kimlerdir? Hangi milletin kültüründen alınmadırlar?

5. Bu kasidede klasik kaside şeklinin bütün bölümleri vardır. Bu bölüm
leri gösteriniz, adlarını ve her bölümde nelerden bahsedildiğini söyleyiniz.
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Nedim, Osmanlı devletinde "Lâle devri" (1718 -1730) diye anılan ve 
kendisine has özellikleri olan bir devirde yetişnoıiştir. III, Sultan Ahmet ile 
damadı Nevşaliirli Plalil İbrahim Paşa’nm şekil verdikleri bu devrin başlıca 
özelliği, bir barış, zevk ve eğlence devri olmasıdır. Bu devrin akisleri en iyi 
Nedim’in şiirlerinde görülür.

Fakat bu barış, zevk ve eğlence, daha eski devirlerde olduğu gibi bir 
kuvvet ve servet artmasının değil, tam tersine, Osmanlt devletinin savaş gü
cünü kaybetmesinin bir sonucudur. Uyanan ve kuvvetlenen Batı karşısında 
Osmanlı ordusu artık büyük başarılar kazanamaz. III. Sultan Ahmet, Osmanlı 
devletini kuran büyük hükümdarlar gibi savaşçı, kahraman bir tip değil, sa
vaşa girmekten korkan, zevkine düşkün, gevşek iradeli bir şahsiyettir. Dama
dı Nevşehirli İbrahim Paşa da savaştan hoşlanmaz. Padişahı ve İstanbul hal
kını, sağlam temellere dayanmayan Batı taklidi bir gösteriş, zevk ve eğlence 
ile oyalar.

Avrupa devletleriyle, büyük tavizler pahasına, barış antlaşmaları yapan 
Damat İbrahim Paşa, İstanbul’da Fransız taklidi saraylar, köşkler, eğlence 
yerleri yaptırır. Nedim’in şiirlerinde övdüğü Sadabat da bunlardan biridir. 
Bu devrin ilerisi için tek müsbet özelliği Türkçe eserler basan matbaanın ku
rulmuş olmasıdır. Fransa’ya elçi olarak giden Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin 
oğlu Sait Çelebi, Paris’ten matbaayı da getirir. Fakat matbaa Türk kültürü 
ürerindeki tesirini çok sonra gösterir. Saraydan İstanbul’a taşan eğlence ha
yatı, aydın tabakada eski Osmanlı ahlâk anlayışından oldukça farklı bir dün
ya görüşünü moda haline getirir.

Eski OsmanlInın saygı duyduğu değerlet din ve kahramanlıktır. Eski 
Osmanlı hükümdarları, at sırtında huduttan hududa koşarlar. III. Ahmet, 
îran, Osmanlı sınırlarına satıldığı zaman, halkı oyalamak için Üsküdar’a 
eskiden olduğu gibi çadırlar kurdurur ve tuğlar diktirir, fakat sarayındaki 
eğlenceden bir türlü ayrılamaz. Saray ve çevresinin tutumundan hoşnut ol
mayan halk, ayaklanarak, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’yı ve 
daha birçok devlet erkânını parçalar. Nedim de bu karışıklıklar esnasında 
damdan dama atlarken yere düşer ve ölür.

Nedim’in şiirlerinin yenilik ve özelliği, içinde yaşadığı hayatı ve çev
reyi şiirlerine aksettirmesindsdir. N? din, ne de kahramanlıkla ilgisi olma-
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yan Nedim, içinde yaşadığı zevkli ve eğlenceli hayatı anlatır. O hayata ba
kış tarzını şu mısra ile özetler:

Gülelim, oy^yaltm, kânı alalım dü n yadan

Ahlâkî ve içtimâi değerleri hiçe sayan bu dünya görüşü, onu benimse
yenleri uçuruma götürür.
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İSTA N BU L KASÎDESÎ ^

Bu §ehr-i Sttanbül ki bı-misi ü bebâdtr 
Bir sengme yekpare Acem mülkü fedâ(^ir^ ;

k
Bir gevher-i yekpare iki baht'^ard^ûlda

\

Hurştd-i cihan-iüb ile tartılsa sezadır  ̂ ^

3 Bir kân-t niamdtr ki anın gevheri ikbâl 
Bir bâğ-t İrem’dir ki gülü izz ü ulâdtr

4 Altında mı üstünde midir cennet-i âut
■ El-hak bu ne halet bu ne hoş (âb ü hevâdır ■**-

5 Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet 
Her gtqesi bir meclts-i pür-feyz ü safadır

6 însâf değildir ant dünyâya değişmek
'^rülzârlann cennete teşbfh hatâdır ^   ̂ r

9"' ' t ‘
7 Herkes erişir anda muradına ünınc/ıjjp

Dergâhları melce-i erbâb-ı recâdır ■i v,

8 Kâlâ-yi maârif satılır sûklarında 
Bâzâr-ı hüner madsn-i ilm ü ulemâdır

9 Câmilerinin her biri bir küh-t tecellî' 
Ebrû-yı m elek andaki mihrâb-ı duâdır.

10 Mescidlerinin her biri bir lücce-i euvâr . 
Kandilleri meh gibi leb-rîz-i ziyadır v '

o
11 Ser-çeşmeleri olmada insana revan-bahş 

Germâbeleri cana safâ cisme şifâdır

12 Hep halkının etvârı pesendidjL vü r.ıakbül 
Derler ki bkaz dilberi bi-mihr ü vefâdır



13 Şimdi yapılan âlem-i nev-resm-i safântn 
Evsâfı hele ha^ka kitâh olsa sezâdtr

14 Nâmt gibi olmujiur o hem S^d hem âbâd 
IstmbuVa semıâye-i fahr olsa revadır

t  , • 1 '“
15 Kâbsârlart bağları kasrlart hep

GûyCı k i bütün şevk ü tarSb zevk u safadır

16 IsUmhul'un evsâfım mümkin mi beyan hiç 
Aiaksûd heman Sadr-ı kerem-kâre senâdır

17 Dîtmâd-ı giiztn-i §eh-i zt-şân-t felek-câh  
Ftihrü’l-vüzerâ âsâf-ı ferhunde-likadtr

18 Hem-nâm-ı Halil olmağtla zât-t şerifi 
Abdm da cihSn pür-niam-i cûd ü sehâdtr

19 Devşirmededir saçtığı ihsanı §eb ü rûz 
Pîr-i feleğin anın içün kaddi düiâdır

20 Bîm-i ser-i şemşîr-i dirahşân güherinden 
Sîmâ-yı ehcdt-i sitem kâh-rübâdtr

21 Hâtem-sıfâta tab’u dil ü dest-i kerimin  ^
Deryâ-yı himem kân-ı kerem ebr-i atûdtr

22 Feyz-i eser-i sâgar-t dest-i kereminden \
Şahs-ı feleğin çihresi yâkut-nümâdır

23 Ey Sadr-ı kerem-kâr k i dergâh-ı refiin 
Erbâb-ı dile ktble-i ümmid ü rccâdır

24 Şensin o cihan-sadr-ı felek-pâye ki dâim  
Dergâhına ikbâl ü şeref perde-güşâdtr

25 îydın ola ikbâl ii saâdetle mübârek 
Günden güne ikbâlin ola gün gibi zâhir

, 26 Sadrında seni eyleye Hak dâim ü sabit
Hep âlemin ettikleri $imdi bu duadır
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27 Ey Sadr-t cihan-bân ede Hak devletin efzân 
Kim devletin erhâb-t dile lutf-t Huda'dır

28 Ez-cümle Nedîmâ kulun ey âsâf-t devrân 
Miistagr^-t lutf u kerem ü cûd ü atadır
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BUGÜNKÜ d il l e  NESRE ÇEVRİLMİŞ ŞEKLÎ:

1. Bu İstanbul şehri, öyle kıymetli ve benzeri olmayan bir şohirdir kî, 
bir taşma bütün Acem mülkü fedadır.

2. İki deniz arasında som bir mücevher teşkil eden bu şehir, cihanı 
aydınlatan güneş ile tartılsa sezadır.

3. O öyle bir nimetler kaynağıdır ki, cevheri ikbaldir. Öyle bir İrem 
bağıdır ki, gülü yücelik ve ululuktur.

4. Cennet onun altında mı yoksa üstünde midir ? Doğrusu bu ne ha
let, bu ne hoş su ve havadır !

5. Her bahçesi bir letafet çenlenliği, her köşesi bir feyiz ve safa toplu
luğudur.

6. Onu dünyaya değişmek insaf değildir, gül bahçelerini cenneie ben
zetmek hatadır.

7. Herkes orada muradına eriştiği için, dergâhları rica erbabının sığın
dığı yerlerdir.

8. Sokaklarmda maarif kumaşı satılır, hüner pazarı, ilim ve ulema oca
ğıdır.

9. Camilerinin her biri bir tecelli dağıdır. Dua mihrapları meleklerin 
kaşıdır.

10. Mescitlerinin her biri bir nurlar denizidir. Kandilleri ay gibi ışık
larla doludur.

11. Çeşme başları insana ruh verir. Sıcak suları cana safa, cisme şifa
dır.

12. Halkının davranışları seçkin ve makbuldür. Derler ki dilberleri bi
raz vefalı değildir.

13. Şimdi yapılan yeni biçimde eğlence yerinin tasviri başka bir kitap 
olmaya değer.



14. Adı gibi iıera Sa’d (kutlu, uğurlu) hem âbâd (şen, bayındır) bir 
yer olmuştur. İstanbul için bir övünme sermayes-i olsa revadır. ^

15. Dağlar, bağlar, kasırlar hep, sanırsın ki bütün şevk, eğlence, zevk 
ve safadır.

16. İstanbul’un evsafını anlatmak hiç mümkün müdür ? Maksat kerem 
sahibi sadrazamı övmektir.

17. O, felek kadar yüce, şanlı padişahın seçkin damadı ve vezirlerin 
iftihar ettiği mübarek yüzlü bir sadrazamdır.

18. Yüksek zatı (Peygamber) Halil’e adaş olduğu için devrinde ci
han nimet, cömertlik ve el açıklığı ile doludur.

19. Koca feleğin sırtı gece gündaz onun seçtiği ihsanları devşirmek 
üzere eğildiği için iki kattır.

20. Mücevherkri ı^ık saçan kılıcının korkusundan zulüm edenlerin 
siması kehribar gibi sarıdır.

21. Ey Hatem vasıfiı (vezir) senin, yaradılışın, gönlün ve cömert elin, 
himmet deryası, kerem ocağı, bahşiş bulutudur.

22. Cömert elinin kadehinin tesiriyle feleğin çehresi yakuta dönmüş
tür.

23. Ey kerem sahibi sadrazam, senin yüksek dergâhın gönül ehilleri
ne üm-it ve rica kıblesidir.

24. Sen felek pâyeli öyle bir cihan sadrısın ki, daima ikbal ve şeref 
dergâhına perde açar.

25. Bayramın ikbal ve saadetle mübarek olsun, ikbalin günden güne 
gün gibi görünsün.

26. Tanrı, seni daima bu sadaret mevkiinde tutsun. Cümle âlem şim
di bunun için dua ediyor.

27. Ey dünyanın bekçisi olan sadrazam, Tanrı devletini uzun etsin. 
Senin devletin gönül erbabına Tanrı’nın' lutfudur.

28. Bunlar arasında, ey cihanın âsâfı, Nedim kulun senin lutuf, ke
rem, cömertlik ve bahşişine gömülmüştür.
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SO RU LA R: ,

1. Şiirin veznini bulunuz.

2. Nedim'in bu kasidede övdüğü sadrâzamın özellikleri nelerdir? Ba ^ \ 
özellikler Bâki'nin mersiyesinde övdüğü sadrâzamm özelliklerinden farklı mı- ^  » 
dır? Karşılaştırınız. c / «"

3. Nedim, İstanbul şehrini överken nerelerinden bahsediyor ve İstanbul’u
neden üstün tutuyor? f tV ia .  ̂ • ' > ... ' ı

i ^  • >■'- ' *0 :  , S  ' ■- .T
4. İstanbul hakkında yazıünış başka şiirler biliyor musunuz? Bu şiirler

den birini Nedim’in kasidesiyle karşılaştırınız.

5. Yaşadığınız şehrin tabiat özelliklerini, tarihî ve sosyal yapılarını an
latan bir kompozisyon yazınız.



15x4

YA H YA KEMAL BEYA TLI (1 8 8 4 -1 9 6 8 )

SELİM - n a m e  

BAŞLAYIŞ

I

r Eflâkden o dem ki peyâm-i kader gelür 
Gûş-î cihâne velvele-i hâl il per gelür

2 Devr-i fütûhu Sûr-t Sirâfîl müjdeler 
H ak’dan nizâm-t âlemi te'mme er gelür

3 Ebvâb-t Ravza-i N ebet’Vden firiktegân 
Cibril’i gördüler nice demdir gider gelür

4 Derk ettiler ki merkad-i pâk-i Muhammed'3 
Rûhü’l-kudüs’le arş-t Huda’dan haber gelür

5 Rûy-i zemini tâbi-t jermânt kılmağa 
Sultmı Selim Han gibi bir şîr-i ner gelür

6 Râyâimın alemleri üstünde uçmağa 
Shnürg-i feth hem-çü nestm-i seher gelür

7 Hâkan ki at sürünce bir ikltm-i dürmene 
Fiş ü peşinde mahşer-i tîg ü teber gelür

8 Kaç fâtib-i zaman gören Iran-zemin bugün 
Görsün kiminle hangi cüyûş-i zafer gelür

9 Tekbîrlerle halka tyân oldu tuğlar 
Sahrâ-yı Üsküdâr’e revân oldu tuğlar

SEFER

n
1514

10 Tebrt:de doğru çtktt sefer şâhrâhtna 
Ervah peyrev oldu cihan pâdişâhına



11 Ât üzre geçtiğin görîcek le§ker-i guzât 
Râmoldu şîrler gibi yavuz nigâhuıa

12 Yekser gaza ktltnct kuşanmış bir ümmetin 
Câlis hîidut erike-i âlem-penâhına

ı3  Münkad edip şeririne maşrıkla mağribi 
Bir devlet ermegan edecektir ılâhtnu

14 Jiükan-t Rûm leşkeri yaklaştığın görüp 
tran gerektir ağlasa btibt-t siyahına

15 JrJengâm-t rezmi bildiren âvâz-ı Hâtifî 
Aksetti her tarafta cibâîin cibâbına

16 Sahrâ-yt Çaldıran’da gaza vardır erteye
Ey berk müjde ver feleğin n?ihr ü mnhına

17 Meydân-t cenge sâye-resân oldu tüğlar 
Kehyab-t mtik-i Nûşirevân oldu iüğlar

ÇALDIRAN
1514

III

18 Her tnğ-t pür-fürûg verirken hikınna şan 
Her tıg-i bt-dirtg parıldardı hûn-feşan

19 Aleydân-t haşr ü neşri karıştırdın ey kader 
Andırdı rûz-t mahşeri hengâtn-ı imtihan

20 Garkoldu hûna Rumeli Beğlerbeğiyle ceyş 
Üç Malkoç-oğlu eyledi bir bir fedâ-yt can

21 Uğrunda her gazaya atılmış mücâhidin 
Lâyık mıdır felâkete ey Rabb-ı Müste’an

22 Her yanda hûn içinde bu hengâmeden beri 
Hiç esmeyen n-esim-i fütûh esdi nâgehan

23 Sağ kolda bozdu bozguna uğrattı düşmeni 
Şîrâne bir taarruzu sevk eyleyen Sinan

24 Şâh-% adûya karşı kopan sarsar-ı zafer 
indirdi yıldırım gibi bîr darbe-i girajı
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25 Pâmâl-i rahşt kıldt Acem tâc ü lahltm 
Tâ arşa astı ttgıni Sultan Setim Han

26 Sermest-i câm-t vuslat-t şân oldu tuğlar 
Tebriz’ e reh-nümâ-yt inân oldu tuğlar

TO PLA YIŞ

IV

27 Tebriz’ e uçtu jeth-i celUin bümâUırf 
Bir böyle hâli görmedi îran semâları

23 Tevhîd iç'ün hu halkı döğüşmiiş yiğitlerin 
Yüz şehre rekzedildi muzaffer livâlan

2) Bir kutba bağlı cümle gönüller bir olmalı 
Mâdâm kâinatta birdir lludâları

30 Mer’afla Kayseriyye'yi fethetti bir dilîr 
Yükseldi Rabb-t İzzet'e şükran duaları

31 ’Lülkadr’i sildi tıg-i Selimi haritadan 
Engîtı göründü Mısr ü Hicâz’ın fezaları

32 Serdâr-ı nâmdâr’e ki râmetti Âmid’i 
Azdır serâınedân-t kelâmın senâlart

33 Rehber îmâm-ı Azam’ı bilmiş aşâirm 
îdrîs asâlletinde gerek reh-nünıâları

34 Tevhide koşmuş ehl-i cihâdın birer birer 
Zer-hatla tâk-ı Arş’a yazılsun gazaları

35 Her y?rde remz-i emn ü emân oldu tuğlar 
Hem Hakk’a hem hayâta zamân oldu tuğlar

M ERCÎDABIK

V

36 Seyreylesün felek kaderijı şehsüvârım 
Fethetti bir seferde nebiler diyânnt
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37 Sahrâ-yt MercUlâbık'a nakş eylemiş kader 
İslâm jikr-i vahdetinin kârzânnt

38 Memlûk pâdişâhı hu dâvayı fasi içün 
Snrfetti azm ü cezm ile bilcümle vârtm

39 Bir kahirâne hırs ile Memlûk leşkeri 
Gavgaya saldı esUha-i bı-şümânnt

40 Bâr an misâli gülle yağıp kıldı hâksâr 
Hem gasıbâne tâcım hem tâcdârını

41 Eyne’l-meferr diyen çöle can attı sû-be-sû
Bâkîsinin de tıg tamâm etti kârım ,

42 Sahrâ-yı lâ’l-gûne §âhid-i zafer v 
Görsün bahârımn bu yaman lâle-zârtnt

43 Tevhid-i milk ü millet içün cenk denlere 
Sûriyye açtı cümle hüsün ü hisarını

44 İtmâm-ı galibiyyet içün şanlı pâdişâh 
Mısr içre kurmak istedi dârüVl-karârmı

45 Şevk-i seferle pür-heyecân oldu tuğlar 
Bâd-ı zaferle M ısfa vezân oldu tuğlar

RIDÂNÎYYE
1517

VI

46 Memlûkler baktyyesi pür-gayz edüp kıyam 
Mtsr içre kalmasun dedi bir tıg der-niyâm

47 Vâdt-i NîVi tuttu anûdâne ser-te-ser 
Ordû-yı fethe karşı sürülmüş nefîr4  âm

48 Pür-zûr saldıran Kölemen fârisânmı 
Saf saf guzât kıldı dilîrâne iktihâm

49 K ati hücûma geçti nihâyet mücâhidin 
Mutlak bu harbe vermek içün şanlı bir hitâm

\

50 Birden serildi hâke Ridaniyye cephesi 
Bed’etti feth-i Kahire^den inhizâm-ı fam
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51 Gazı veztr-i âzamt a'dâ şehîd edüp 
Guyâ büyük zaferden o gün aldt intikam

52 On M tsfa bir Sinan bedel olmazdı ey kazâ 
Şevketlü Pâdişâhı bu hâl etti telh-kâm

53 Fevkindedir zaferden almmtş ganâimin 
Mi^minler etti vahdet-i Islâm’ı igtlnâm

54 Hem Şark’t hem Cenûb’u açan bir cihûddan 
Akşetti dehre nâ-mütenâhî bir ihtişam

55 Hakka ki ser-firâz-ı cihân oldu tuğlar
Ferman-dih-i zamân ii mekân oldu tuğlar

RIH LET

VII

56 Lir gün çalındı nevbet-i takdir rıhleie 
Ukbâda yol göründü Huda'dan bu dârele

57 Doldukça doldu gözleri eşk-i firak ile 
Kudrc^lü pâdişâh vej.â etti millete

58 Teyhîd maksadıyle geçirmişti ömrünü 
R efetti ermeganını dergâb~t vahdete

59 Râyâtı gölgesinde fedâ-yı hayât eden 
Ervaha pîşdâr olarak girdi cennete

60 Y  ekser rİyâz-ı huld-i bcrîn oldu cilve gâh 
Her cenkten getirdiği binlerce râyete

61 Dîdâr-t fahr-ı Âlem'i görmekti gayesi 
Gark-ı huşû’ çıktı huzûr-ı Risâlete

62 Ahundan öptü fahrederek Pahr-t Kâinat 
Şâbâş sundu sarfedilen bunca himmete

63 Dîvân-t Hak'da mağfiret-i Kirdigâr’dan 
Şâyeste gördü cürm ü günâhın şefâate

64 Dür olmastyle böyle büyük pâdişâhdan 
Garkoldu nâs mâtem-i bı-hadd ü gayete

65 Yer yer pıisâl-i bîd-i hâzan oldu tuğlar 
Sultan Seltm’e girye-künân oldu tuğlar
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AÇIKLAMA :

Büyük Türk hükümdarı Yavuz Sultan Selim’in (1466-1520) savaş
larını tasvir eden ve bir destan havası taşıyan Selim-nâme "terkib-i bent” şek
linde yazılmıştır. H er bentte konunun bir safhası ele alınmık ve bentlerin 
son beyitlerinde benzer kafiye ve redifler kullanılmak suretiyle, bir sürek
lilik, hareketlilik ve bütünlük temin edilmiştir. Her bende ayrı bir başlık 
ve tarih koyan yazar, konunun safhalarını ve bölümler arasındaki bağlantıyı 
göstermiştir.

Terkib-i bent, eski Türk edebiyatına has bir şekil olmakla beraber, eski 
Türk edebiyatında bir konuyu kendi içinde bu kadar düzenli, hareketli ve in
sicamlı şekilde ele alan bir manzum esere pek rastlanmaz. Yahya Kemal Be- 
yatlı’nın konu ile şekil arasında kurmuş olduğu organik münasebet, onda 
kuvvetli bir kompozisyon fikri olduğunu gösterir.

Birinci bentte Sultan Seiim’in tarih sahnesine çıkışı, ildnci bentte Teb
riz’e doğru yol alış, üçüncü bentte Çaldıran savaşı, dördüncü bentte Maraş 
ile Kayseri’nin fethİ, beşinci bentte Mercidabık savaşı, altıncı bentte Ridaniye 
ve Mısır’ın fethi, yedinci ve sonuncu bentte Rıhlet (Sultan Selim’in öbür dün
yaya göç etmesi) anlatılmıştır.

Şairin eserini yazarken önem verdiği hususlardan bîri hareketlilik ve sü
rekliliktir. Bentlerin vasıta beyitleriyle de bu duygu kuvvetle belirtilmiştir.

Yahya Kemal Beyatlı, tarihî birçok şiirlerinde olduğu gibi bu şiirinde 
de *'arkaik”bir dil kullanmıştır. Şiirin yayırplandığı 1956 yılında bu şiirde 
kullanılan kelimelerin pek çoğu tarihe karışmış bulunuyordu. Yazarın ese
rinde “arkaik” kelimeleri kullanmasının sebebi, onların ahenk ve çağrışım 
gücünden faydalanmaktır. Burada âdeta, sahnede tarihî bir rol oynayan kah
ramana o devrin elbisesini giydirmeğe benzer bir durum bahis konusudur.

Bununla beraber, dikkat edilirse görülür ki, Yahya Kemal Beyatlı, eski 
dili, eskiler gibi kullanmaz. Eskiler şiir yazarken fikirden çok mazmuna, 
kelimeler arasında kurulan gizli, ortak sanat oyunlarına önem verirler. Y ah 
ya Kemal, beyitlerini mazmunlara dayandırmaz, bir duygu veya düşünceyi 
anlatır. O, eski şekil gibi, eski dili de kendine has bir tarzda kullanmıştır. 
Burada kelimeler eski olmakla beraber, onların yanyana gelişi veya usIûp 
yenidir.

Yahya Kemal’in böyle bir şiir yazmaktan maksadı, tarihî hadiseleri 
tespit veya hikâye etmek değİl, Türk tarihinde önemli yer tutan bir kah- 
ramam ve onun vasıtasıyle Türk milletini yüceltmektir. Şiire baştan sona
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kadar kahramanlık duygusu hâkimdir. Fakat bu kahramanlık, bir kuvvet 
gösterisinden ibaret değil, yüksek bir ideali gerçekleştirme gayesine bağlıdır. 
Manzumede bu ideal çeşitli şekillerde tekrarlanmıştır.

Yahya Kem al’e göre, Tanrı, Sultan Selim’i "nizâm-ı âlemi temin etmek”, 
«oilletler arasında birlik sağlamak için göndermişrir. Şair bir beyitte, Saltan 
Selim’in hayat görüsLinü şöyle özetler:

Bîr kutba bağh cümle gönüller bîr olmalt 

Mâdâm kâinatta birdir Hudâlart

Osmanh hânedanının dokuzuncu hükümdarı olan Yavuz Sultan Selim, 

II. Bayezıt’ın oğlu, Kanunî Sultan Süleyman’ın babasıdır. 1512 yılında tah

ta geçer. O sıralarda İran’a yine bir Türk hükümdarı olan Safevî devleti- 

0İn kurucusu Şah İsmail hâkimdir. Şiîliği devlet dini yapan Şah İsmail,/ 

adamlan vasıtasıyla propagandalar yaptırarak, Andolu’da karışıklıklar çı- 

Jcartmak ister. Yavuz’a karşı saltanat iddiasında bulunan Şehzade Ahmet ile 

Korkut’u gizli gizli destekler. Osmanlı devleti aleyhine Mısır Memluk Sul- 

■tanıyla işbirliği yapar .

Bunları yakından bilen Sultan Selim 1514 yılında büyük bir orduyla 
Tebriz’e doğru yola çıkar. Tebriz yakınlarında bulunan Çaldıran’da Şah İsma
i l ’i yener ve Tebriz’e girer. 1515 yılında Dulkadiroğulları ile Elbistan, Maraş 
ve Diyarbakır’ı alır. Memluk sultanı üzerine yürüyen Selim, Halep civa
rında Mercidâbık ovasında Memluk ordusunu dağıtır. 1516 yılında Kahi
re civarında Ridaniye’de Arap ordusunu yenerek bütün Mısır’a hâkİm olur 
"ve halife unvanını alır. Bu sefer ve zaferleriyle Sultan Selim İslâm âlemin
de Türklerin iradeani hâkim kılmış olur. Sultan Selim’in kazandığı bu 
başarıdan sonra oğlu Sultan Süleyman, Türk hâkimiyetini Avrupa’nın orta
sına ve Macaristan’a kadar götürür.

Sultan Selim hayatta iken savaşlarını ve zaferlerini tasvir edsa ve yü

celten destanlar yazılmıştır. '"Selim-nâme” adını taşıyan eserlerde tarihî te

ferruat daha geniş yer tutar. Yahya Kemal’in Selim’in ölümünden 436 yıl 

sonra yazdığı Selim-nâme’de hadiseler özetlenmiş, his ve heyecana önem ve

rilmiştir. Yahya Kemal’in şiirinde üzerinde durulması gereken nokta, bir 

ham malzeme teşkil eden tarihî hadiseler değil, onların anlatılış ve ifade 

ediliş tarzıdır. Yukarda şiirin şekli ve üslûbu üzerinde genel olarrak dur

duk, şimdi onu beyit beyit inceleyelim.
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1. Göklerden kader haberi geldiği ^aman, cihanın kulağına kanat uğul
tusu gslir.

2. İsrafil'in suru fetihler devrini müjdeler; Tanrı, yeryüzünü düzene 
koyması için bir er gönderir.

3 . Peygamberin bahçesinin kapılarından, melekler Cebrail’in nicfr 
demdir gidip geldiğini gördüler.

4. Anladılar ki Hz. Muhammet’in temiz mezarına Ruhu’l-kudüs vası
tasıyla Tanrı katından haber ulaşır.

Bu dört beyitte Yahya Kemal Beyatlı, yeryüzünde vukua gelen hadi
selerle gökyüzü arasında münasebet bulunduğunu ortaya koyuyor. Buna, 
"ka'der” denilir. Tanrı, yeryüzünde işlerin karıştığını görünce, O bril (Cebrail) 
vasıtasıyle Hazret-i Muhammet’e haber göndermiştir. Cihanın kulağma gelen 
kanat sesleri Cebrail’e aittir. Cebrail, Tanrı’nın haberlerini diğer melekle
re ulaştırır. Onlar da bunu gerçekleştirmeğe çalışırlar. Bu maksatla dünyaya. 
Tanrı tarafından "nizamı temin edecek” bir er yollanır. Bu er Sultan Se- 
lim’dir.

Yahya Kemal bu dört beyitte, soyut bir kavram olan "kader” fikrini» 
dindar halkın inancına göre somut, adeta gözle görülür, kulakla işitilir bir 
şekle sokmuş, bunu yaparken kelimelerin seslerinden de faydalanmıştır.

D ört beyitte, mısra sonu kafiye ve redifleri, mısra içinde sesleri bir
birine benzeyen "eflâk,- Hak, derk”, ''dem, peyam, nizam, âlem,” "bâl, 
Sirâfil, Cibril” gibi kelimelerle kuvvetlendirilmiştir.

Beş, altı ve yedinci beyitlerde dünyayı irades-ine boyun eğdirmek iste
yen Sultan Selim Han’ın gücü tasvir edilir, O bir “şîr-i ner” (erkek ars- 
lan) dır. *'Simürg-i feth” bayraklarının üstünde uçmak için seher rüzgârı 
gibi hızla gelir. O öyle bir hakandır ki, bir ülkeye at sürünce, önünde ve 
arkasında mahşer gibi kılıç ve teber yürür.

Anka da denilen Simürg, İran edebiyatında varlığından bahsedilen bijr 
efsane kuşudur. Bu kuş Kafdağı’nda yaşarmış. Boynu pek uzunmuş, yüzü in
sana benzermiş. Şehnâme’ye göre, Zal ile Rüstem adlı kahramanları o bü
yütmüş, Yahya Kemal onu. Sultan Selim’in ordularınla bayrakları üzerin
de uçan bir fetih kuşu yapmakla, şiirine bir masal havası katıyor. Ü ç be
yitte belirtilmek istenilen nokta Sultan Selim’in kahramanlığı ve ordusu
nun üstün gücüdür. Şair, bu üç beyitte sesleri birbirine benzeyen kelime



lerin âhenginden faydalanıyor. ''Rûy, râyât”, ‘'Sultan Selim, sîmürg, nesîm, 
seher”, "hakan, düşmen”, "pîş ü pes” gibi kelimelerdeki ses benzerlikleri 
dikkati çekiyor.

Sultan Selim önce "kaç fâtih-i zaman gören İran zemin”e ylirümiiş, da
ha sonra Arap ülkelerine yönelmiştir.

Iran-zemin (Iran toprağı) yüzyıllar boyunca çeşitli kavimler tarafın
dan istilaya uğramıştır. Halife Ömer zamanında İran Araplar tarafından fet
hedilmiş ve İslâmiyet bundan sonra yerleşmiştir. Daha sonra Selçuklular ve 
İlhanlIlar İran’a hâkim olmuşlardır. Timur’dan sonra Türk asıllı Şah İsmail 
İran’da 1737 yılına kadar devam eden Safevî devlerini kurmuştur. Safevî 
devletinin yerini yine Türk asıllı hükümdarlar almıştır.

Yavuz Selim ve diğer Osmanlı hükümdarlarının İran’a gitmelerinin se
bebi orayı fethetmek değil, Anadolu’da karışıklıklar çıkaran Şiî propagan
dasının önüne geçmek içindir. İran Türklerinin Şiîliği kabul etmeleri, on
ları Anadolu’dan ayırmıştır.

Sekiz kere tekrarlanan (n ) konsonu sekizinci beyte çınlayıcı bir ahenk 
vermektedir. .

Osmanlı orduları, Üsküdar’dan tekbirlerle yola çıkarlardı. Şair doku
zuncu beyitte buna telmih edâyor.

İkinci bentte ordunun Tebriz’e doğru ilerleyişi tasvir edilmiştir.

Onuncu beyitte Yavuz "cihan padişahı” olarak tasvir ediliyor. O, "se
fer şâh-râhma” (büyük savaş yoluna) çıkarken "ervah” da arkasından gi
diyor. Eski inanca göre dinî savaşlara sadece dünyada yaşayanlar değil, "er
vah” (ruhlar) da katılırdı. Ervah kelimesinden ecdat ruhları değil, insanla
ra yardim eden melekler anlaşılır.

Onbirinci ve onikinci beyitlerde şair, Yavuz ile ordusu arasındaki sıkı 
bağdan bahsediyor. Bu ordu bir "leşker-i guzât” , gaziler ordusudur. Böyle 
bir ordu kendi başında Yavuz gibİ bir kahraman ister. Yavuz, şahsiyet ve 
mizacı itibariyle kahraman bir hükümdardır. Her hangi biir padişah, o de
virde yüzbinlerce kişilik bir orduyu aylarca süren bir sefere çıkaramazdı

Şa-ir, o devirde yaşayan Türk halkını da "yekser gaza kılıncını kuşan
mış bir ümmet” olarak tasvir ediyor. "Erike-i âlera-penah” diinyanın kendi
sine sığındığı taht mânâsına gelİr. Bununla Yahya Kemal Beyatlı, Osmanlı 
devletine Türklerin dışında başka kilimlerin de dahil olduğunu telmih edi
yor. Böyle bir devletin tahtına ancak Yavuz gibi bir hükümdar yaraşır.
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Onüçüncü beyitte şair, tekrar Yavuz’un klealiaİ belirtiyor. Şaire göre  
Yavuz’un gayesi, "maşrıkla mağribi “ (doğu ile batıyı) iradesine boyun eğ
direrek T anrı’sına tek bir devlet armağan etmektir.

Ondördüncü beytin birinci mısrasında arkaik bir ifade tarzı kullanılmış
tır. Bugünkü dile beytİ şöyle çevirebiliriz: "Rum hakanınm askerinin yaklaş
tığını görerek, İran kara bahtına ağlasa gerektir”.

Rum kelimesi eskiden Anadolu mânâsına gelirdi. Şair mekân adı olan 
İran kelimesini orada yaşayan insanlar yerine kullanmakla mecaz-ı mürsel 
sanatı yapmıştır.

Onbeş ve onaltıncı beyitlerin mânâları: “Savaş zamanını bildiren hatifin 
avazı dağlarm yamaçlarına şöyle aksetti; yarın ÇaLdıran sahrasında gaza 
vardır. Ey şimşek, göklerin güneşine ve ayına haber ver”.

Hâtif, sesleri göklerden işitilen fakat kendisi görünmeyen bir meleğin 
adıdır. Eskİ dinî hikâyelerde vukua gelecek mühim hadiseleri önce:den ha
ber veren bir ses olarak geçer. Yahya Kemal, bu iki beyitte. Çaldıran savaşı
na din ve kâinatla ilgiü bir mânâ ve mahiyet veriyor.

Onyedinci beytin mânâsı: Tuğlar, gölgelerini savaş meydanına ulaş
tırdılar ve Nuşirevan’ın yurduna girdiler. Nuşirevan, İran’da Sasanîler dev
rinde yaşamış adaletiyle meşhur bir hükümdarın adıdır. İran yerine "miik-i 
Nuşirevan” denilmesinde de mecaz-ı mürsel sanatı vardır.

Ondört ile onyedinca beyitlerde mısra içleriııde aralıklı olarak kullanılan 
"hakan, Çaldıran, meydan, sâye-resân, ve Nuşirevan kelimeleri, mânânın ih
tişamına uygun kuvvetli bir yankı tesiri uyandırmaktadır.

Çaldıran başlığını taşıyan III. bentte şair bu savaşı gözönünde canlan
dırmağa çalışıyor. Bunu yaparken kelimelerin mânâlarından olduğu kadar 
seslerinden de faydalanıyor. Bütünüyle bir tablo manzarası teşkil edsn bu 
bendin mânâsını bugünkü Türkçeye şöyle aktarabiliriz.

ı8 . Parıltılı tuğlar hücuma şan verirken, âh ve aman bilmeyen kılıç
lar kan saçarak parıldıyordu.

19. Ey kader, haşr ü neşr (toplanma ve dağılma, savaş) meydanını öy
lesine karıştırdın ki, bu imtihan günü mahşer gününü andırdı.

20. Rumeli beylerbeyi ile askerleri kana gömüldüler. Ü ç Malkoçoğlu 
bir bir canlarını feda ettîler.

2 ı .  Ey yardımını esirgemeyen Tanrı, uğrunda her gazaya atılmış müca
hitler felâkete lâyık mıydı ?
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Yahya Kemal bu bentte de kelimelerin sesleriyle mânâlarmdaa istifade 
etmiştir. *

Serdâr~t nâmdâre kî vâm etti Âmid’i 

Azdtr serâmedân-t kelâmm senMart

beyti şairin, nesre has bir fikri dil âhengiyle adeta besteler gibi söylediğini 
gösteren bir örnektir.

Beşinci bentte Mercidâbık savaşı tasvir edilmiştir:

36. Felek kaderin şehsüvarını seyretsin; bİr seferde nebiler diyarını 
fethetti.

37. Kader, Islâm birliği fikrinin savaşını Mercidâbık sahrasına yazmış.

38. Memluk padişahı bu davayı çözmek için, tam bir kararla bütün 
varını sarfett-i,

39. Memluk ordusu kahredici bİr hırsla, sayısız silâhını kavgaya saldı.

40. Yağm ur misali gülle yağdı, hem gasbettiği tacı, hem o tacı taşıya- 
, nı toprakla bir etti.

41. "Kaçacak yer nerde ” diyen yer yer çöle can attı. Geri kalanının 
işini de kılıç tamamladı.

42. Kızıl renkli meydana bakan zafer güzeli, baharının bu yaman lâ
le bahçesini görsün.

43. Suriye, ülke ve milleti birleştirmek için savaşanlara bütün kale ve 
hisarlarını açtı.

44. Şanlı padişah üstünlüğünü tamamlamak İçİn karargâhını Mısır 
içinde kurmak istedi.

45. Tuğlar sefer heyecanı ile doldular ve zafer rüzgârıyla Mısır’a doğ
ru estiler.

Bu savaş tasvirinde de şair iki tarafı karşılaştırıyor. Memluklara da 
OsmanlIlar kadar yer veriyor. Osmanlılar topa sahip oldukları için galip 
geliyorlar. Şair, Osmanlılarm savaşını, "tevhit” gayesine bağlayarak meş
rulaştırıyor ve yüceltiyor. Burada “ tevhit” kelimesi Tanrı’nın birliği fikri 
dışında politik ve sosyal bir mânâ da taşıyor: "Tevhid-i mİlk ü millet içün 
cenk edenler...” sözünde bu mânâ açıktır. Şair bu savaşın neticesi üzerinde
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27. Yüce fethin hüma kuşl.ırı Tebriz’e uçtular. İran semaları böyie 
hali görmedi.

28. T an n ’nm birliği (tevhit) için döğüşmüş yiğitlerin zafer kazanan 
bayrakları yüz şehre dikildi.

29. Kâinatta Tanrıları bir olduğuna göre bütün gönüller bir kutba 
bağlı olmalı.

30. Bir yiğit, Maraş ile Kayserİ’yı fethetti. Yüce Tanrı’ya şükran du
aları yükseldi.

31. Selim’in kılıcı Zülkadr’i haritadan sildi, Mısır ve Hicaz semaları 
engin göründü.

32. Amid (D iyarbakır)a boyun eğdiren ünlü serdarı söz sanatının 
ileri gelenleri ne kadar övseier azdır.

33. İmam-ı azam’ı rehber bilen aşiretlere yol gösterecek kimse îdris 
asaletinde olmalıdır.

34. îslâm birliği için koşmuş cihat ehlinin gazaları, altın harflerle 
gökyüzüne yazılmalıdır.

35. Tuğlar her yerde emniyet ve asayişin timsali oldular, hem Tanrı 
hem hayatı korudular.

Iran Azerbeycan’nin merkezi olan Tebriz, Selçuklulardan beri Türkse- 
rin eline geçmiş, nüfusunun büyük kısmı Türk olan, bugün de Türkçe ko
nuşan bir şehirdir. Sünnî olan Tebrizliler Yavuz’u bir kurtarıcı gibi karşı
lamışlardır.

Dülkadir (D ulkadırhlar) on dördüncü yüzyılda teşekkül eden, Maraş 
ve Elbistan’da iki yüz yıl hâkim olan bir Türkmen hanedanıdır, 1515 te 
Yavuz Selim’in idaresine giren Dulkadiroğulları, daha sonra Osmanlı Dev
letine hizmette bulundular. ,

Imam-ı azam (Ebu Hanife) (6 9 9 -769 ), Hanefî mezhebinin kurucusu
dur. İslâm hukukunun kurucularındandır. Aslen Türk olması muhtemeldir. 
Türklerin büyük bir kısmı onun mezhebini benimsemişlerdir.

Idris-i Bitlisi, Akkoyunlu Türkmenlerinden Uzun Hasan’ın oğlu Ya- 
kup’un yanında çalışıyordu. II. Bayezıt’ın sarayına alındı, Yavuz İle bera
ber İran savaşına katıldı. Hanefî mezhebini benimseyen aşiretleri birleşti
ren Yavuz Selim adına Mardin ve U rfa ’yı aldı, ilk sekiz Osmanlı padişıhı 
lıaldcında Farsça manzum Hcşt Bebi§t (Sekiz Cennet) adlı bir kitabı Vardır.
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Yahya Kem al, bu bentte de kelimelerin sesleriyle mânâlarmdan istifade 
etmiştir. %

Serdâr~t nâmdâre kt ram etti Amid’i 

Azdtr serâmedân-t kelütntn senâlan

beyti şairin, nesre has bir fikri dil âhengiyle adeta besteler gibi söylediğini 
gösteren bir örnektir.

Beşinci bentte Mercidâbık savaşı tasvir edilmiştir:

36. Felek kaderin şehsüvarını seyretsin; bir seferde nebîler diyarını 
fethetti.

37. Kader, îslâm birliği fikrinin savaşını Mercidâbık sahrasına yazmış,

38. Memluk padişahı bu davayı çözmek için, tam bir kararla bücLia 
varmı sarfetti.

39. Memluk ordusu kahredici bİr hırsla, sayısız silâhını kavgaya saldı.

40. Yağm ur misali gülle yağdı, hem gasbettiği tacı, hem o tacı taşıya- 
, nı toprakla bir etti.

41. "Kaçacak yer nerde ” diyen yer yer çöle can attı. Geri kalanının 
işini de kılıç tamamladı.

42. Kızıl renkli meydana bakan zafer güzeli, baharının bu yaman lâ
le bahçesini görsün.

43. Suriye, ülke ve milleti birleştirmek için savaşanlara bütün kale ve 
hisarlarını açtı.

44. Şanlı padişah üstünlüğünü tamamlamak için karargâhını Mısır 
içinde kurmak istedi.

45. Tuğlar sefer heyecanı ile doldular ve zafer rüzgârıyla Mısır’a doğ
ru estiler.

Bu savaş tasvirinde de şair iki tarafı karşılaştırıyor. Memluklara da 
OsmanlIlar kadar yer veriyor. Osmanlılar topa sahip oldukları içİn galip 
geliyorlar. Şair, OsmanlIların savaşını, *'tevhit” gayesine bağlayarak meş
rulaştırıyor ve yüceltiyor. Burada “tevhit” kelimesi Tanrı’nın birliği fikri 
dışında politik ve sosyal bir mânâ da taşıyor: 'Tevhİd-i milk ü millet içün 
cenk edenler...” sözünde bu mânâ açıktır. Şair bu savajm neticesi üzerinde
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de duruyor. Suriye, bu savaştan sonra bütün kapılarını Osmanlılara açıyor. 
Yavuz, bir seferde "nebiler diyarı”nı fethediyor.

Şair, kahramanlıkları ve büyük bir ideal uğruna savaşmaları dolayı- 
siyle OsmanlIları yüceltmekle beraber, kanlı meydanlar karşısında da lâkayıt 
kalmıyor:

Snhrâ-yt la’ l-gûne bakan §âb'td-i zafer 
Görsün bahârmm btı yaman lâle-zârtnt

beytinde, güzellikle yuıjnuşatılmış acı bir duygu vardır.

Yahya Kemal Beyatlı bu bendi de, savaş sahnesini göz Önünde can
landıran, heyecanlı, ve renkli bir tablo haline getiriyor. Teferruattan çok bü
tüne, kelime oyunundan çok mânâya önem veriyor.

Seliın-nâıne’mn altıncı bendinde Ridaniye savaşı tasvir edilmiştir.

Ridaniye, Kahire’ye giden yol üzerinde bir köydür. Memluk Sultanı, 
Kansu Gavri, Mercidabık’ta öldükten sonra, yerine yeğeni Tumanbay geç
miştir. Ridaniye savaşında da Osmanlı ordusu galebe çalmış, fakat kahra
man Sinan Paşa savaşırken şehit olmuştur. Yavuz, büyük bir kumandan 
olan Sinan Paşa’yı kaybettiğine çok üzülmüştür.

Yahya Kemal altıncı bentte Ridaniye savaşını şöyle tasvir ediyor.

46. Ger-i kalan Memluklar, büyük bir hiddetle ayaklandılar: "M ısır’da 
bir tek kılıç bile kında kalmasın”... dediler.

47. Eli silâh tutan bütün halk, fetih ordusuna karşı, inatla, baştan ba
şa Nil vadisini tuttu.

48. Kuvvetle saldıran Kölemen süvarilerini, saf saf dizilmiş olan gazi
ler kahramanca karşıladı.

49. Nihayet mücahitler bu harbe mutlaka şanlı bir son vermek için 
hücuma geçtiler.

50. Ridaniye cephesi birden yere serildi. Kahire’nin fethinden itiba
ren tam bozgun başladı.

51. Gazi vezir-i azami düşman şehit etti, güya büyük zaferden o gün 
intikam aldı.

52. Ey kaza ! On Mısır bir Sinan’a bedel olmazdı ! Bu hal şevketli pa
dişahı acı içinde bıraktı. •
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53. Müminler, zaferden alınan ganimetlerden daha üstün bir şey ka
zandılar: îslâm birliğini elde ettiler.

54. Hem doğuyu, hem de güneyi açan bu kutsal savaştan dünyaya 
sonsuz bir ihtişam aksetti.

55. Tuğlar, gerçekten b-işlarmı cihanın üstüne kaldırdılar, zamana ve 
mekâna hükmettiler.

Bu savaş tasvirinde de Yahya Kemal, iki cepheye gereken önemi ver
miştir. Sinan Paşa’nın ölümünü ve padişahın üzüntüsünü belirtmek suretiyle 
destan havasına trajik bir unsur katmıştır. Fakat onun için önemli olan ta
rihin akışı ve mânâsıdır. Bu mânâ “vahdet-d İslamadır. Ridaniye zaferi Türk- 
leri Mısır’a ve bütün Arap ülkesine hâkim kılmıştır. Hilâfetin Türklere 
geçmesi, dünya tarihinde derin akisler bırakinıştır. Şair bu tesiri "ferman- 
dih-i zaman ü mekân” kelimeleriyle özetler.

Seltm-nâme’mn "Rıhlet” başlığını taşıyan son bendi bir nevi mersiye 
mahiyetindedir. Fakat Yahya Kemal, burada da tarihî gerçekle şiiri ve dü
şünceyi birleştirmiştir.

Yavuz Sultan Selim’in ölümü tarihe canlı bir sayfa olarak geçmiştir. 
Sırtında öldürücü bir çıban çıkan padişah hasta yatarken, durumu ağırla
şınca yanında bulunan sevgili nedimi Has.m Çan’a;

—  Haşan Can, ne haldir ? diye sormuş. Haşan Can cesaretle padişaha 
ölüm dakikasının yaklaştığını bildirmiş, bunun üzerine Yavuz Selim ona 
Yasin suresini okumasını emretmiş, kendisi de onunla beraber okumuştur.

Yedinci bendin mânâsını bugünkü dile şöyle çevirebiliriz .

56. Bir gün kader göç nöbetini çaldı ve T anrı’dan gelen bu davet üze
rine âhirete giden yol göründü.

57. Gözleri ayrıhk yaşlarıyle doldukça dolan kudretli pahişıah mille
te veda etti.

58. öm rünü "tevhit maksadı” ile geçirmişti, armağanını birlik dergâ
hına yüceltti.

59. Bayraklarının gölgesinde hayatlarını feda eden ruhların önünde 
yürüyerek cennete girdi.

60. Yüce cennet bahçeleri baştan başa, onun her savaştan getirdiği 
binlerce bayrakla bezendi.
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6 ı . Gayesi Fahr-ı Âlem’m güzel yüzünü görmekti. Huşû duygusuna 
gömülerek peygamberin huzuruna çıktı.

62. Kâinatm iftiharı olan Hazret-i Muhammet, onunla övünerek al
nından öptü, sarfedilen bunca himmete ''aferin ” dedİ.

63. (Peygamber) T anıı’nın divanında cürüm ve günahı için onu 
A llah’dan merhamet dilemeye lâyık gördü.

64. Böyle büyük padişahtan uzak kalan halk sonsuz mateme gömüldü.

65. Tuğlar yer yer sonbahar söğütlerine döndü ve Sultan Selim için 
ağladı.

Yahya Kemal bu bendi de göze hitap eden canlı bir tablo gibi yazmış
tır. Kullandığı kelimelerden çoğu objektiftir. Bununla beraber şair, tab
losunu vücuda getirirken dinî inançlara ait motiflerden faydalanmıştır. 
Nöbet, saraylarda eskiden belli vakitlerde çalınan musikiye denilirdi. "G öç  
nöbeti çaldı”, “ölüm saati” geldi mânâsına eski şairler tarafından da kul
lanılan klişe bir tabirdir. Peygamber mânâsına gelen Fahr-ı Âlem, Fahr-ı 
Kâinat tabirleri eskilerde de vardır.
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SO RULAR:

1. Yalıya Kemal bu şiirini ncclen eski şekil ve dil ile yazmıştır? Şiirde 
hangi vezin kullanılmıştır? Şeklin özellikleri nedir?

2. Yahya Kemal’in bu şürinde tarihe bakış tarzı nasıldır? Şiire hangi 
duygu hâkimdir?

3. Şiirde “tarih” ton alınan unsurlar nelerdir? Şair onları nasıl anlatı
yor? Onlara neler ilâve ediyor? Tarih ile destan ve şiiri ayıran unsurlar ne
lerdir?

4. Yahya Kemal bu şiirinde âhenge önem veriyor mu? Bu âhengi nasıl 
sağlıyor?

5. Şiirde göz önünde tablo gibi canlanan mısralar var mıdır? Bunlara ait 
örnekler veriniz.

6. Yahya Kemal’e göre Yavuz Sultan Selim bu savaşlarla nasıl bir gaye 
gütmüştür?

7. Şiirde Yavuz Sultan Selim’in şahsiyeti ve tarihî Türk toplumu han:îi 
özellikleri ile tasvir edilmiştir?

8. Şiirde kompozisyon ve hareket hangi plaxıa göre düzenlenmiştir?



S Ü LEY M A N ÎY E’D E BA YR A M  SABAHI 

Artarak gönlümihı aydınlığı her sâniyeds,
u\ U «tV

Bir 'mehüUetli sahâh oldu Süleymâniye’de.
, ...

O5- S^k kubbemiz altında bu haytam saaiî,

Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi 

Yer yer aksettiriyor mavileşen manzai'adan,

Kalkıyor tozlu zaman perdesi her. ân aradan.

Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan heridir,

Duyulan gökte kanat yerde ayak sesleridir.

Bir geliş var!.. N e mübarek, ne garîp âlem bu!..

Hari’a boydan boya binlerce hayaletle dolu...

Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;

O seferlerle açıhnış nice yerlerdendir,

Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık,

Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık;

Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,

Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya.

Tanrt’ntn mabedi her bir tarafından doluyor,

Bu saatlerde Süleymâniye târih oluyor.

Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı 

Adamış sevdiği Allah’ına bir bÖyle yapı.

En güzel mabedi olsun diye en son dinin >  ̂  ̂ ' <n - «îf *» <A

Bwlur Öz şekli hayâl ittiği vûmârînin. k-

İtj



Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,

Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudst tepeyi;

Ta§tmtş harctnt gazileri, serd^nyle,

Taşt yenmiş nice hin işçisi, mhnârtyle.

Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,

Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne.

Tâ ki geçsin ezelî rahmete ruh orduları.

Bir neferdir hu zafer mabedinin mîmân. \  ̂ f
j  ■<^1. , V s  ' .  : ^  4 M V -  v  *• ; I, A  »■( ^

Ülu mâbed ! Seni ancak bu sabah anlıyorum;

Ben de bir vârisin olmakla bugün magrCırum;

Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;

Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi.

Senelerden beri rüyada görüp özlediğim 

Cedlerin mağfiret iklhnine girmiş gibiyim.

Dili bir, gönlü bir, imânı bir insan yığını mv̂ v,\\Vvt\ UVVcv

Görüyor var lığının bir yere topladığım; '  ̂ '

Büyük Allâh’ı anarken bir ağızdan herkes -  vAo.çV tt» r Ur W>tb'‘
r • t t* f . t t • Mm. Vi >> VwUt W<; t . t.

Nice btn dalgalı lekb tr oluyor tek bir ses; -  ̂ . <«v‘
w*s«« VHv t~ «*- '\V'i

Yükselen bir nnkarâtm büyüyen vsivelesi , ,, . u

Nice tuğlarla karışmış niçe bin at yelesi!. «« t «s S.. «r̂ v>î̂  • ‘ •

Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri 

Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbîr'i;

N e kadar sâf idi stmâsı bu mü’ min neferin !

Kİ7tzdi ? Bântsi mi, mîmân mı ulvî eserin ?

Câ Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu 

Bu nefer miydi ? Derin gözleri yaşlarla dolu,

Yüzü dünyâda yiğit ynderinin en güzeli,
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Çok büyük htr işi görmekle yorulmuş belli;

Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz,

Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;

Vatanın hem yaşayan vârisi hem sahibi o,

Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,

Hem bu toprakta bugün, bizde kaimi her yerde.

Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri,

Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeti.

Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;

Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.

Çok yakından mı bu iesler, çok uzaklardan mt ? ^

Üsküdar’dan mı ? Hisar’dan mı ? Kavaklar’dan mı ?

Bursa’dan, Konya’dan, İzmir’den, uzaktan uzağa.

Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa;

Şimdi her merhaleden, tâ Beyazıt’tan, Van’dan,

Aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan.

N e kadar duygulu, engin ve mübârek bu seher 

Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer.

Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını,

Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını.

Gökte top sesleri, bir bir, îierelerden geliyor ?

Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor;

Kosva^dan, Niğbolu’dan, Varnddan, IstanhuVdan»\

Anıyor her biri bir vak’ayı heybetle bu an; • ., /

Belgrat’tan mı ? Budin, Eğri ve Uy var’dan mı

Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardun mt ? ) yf '
<■-(') I f  fi
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Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor y ^
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Bnrbaroş, belki, donanvıayla seferden geliyor  ̂  ̂ t*<’ıv V;ıv̂

Ad^Aardan mt ? Tunus’dan’ im, Cezayir'deyi mi 

Hürr ufuklarda donanmış iki yüz pâre geıni 

Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;

O mübarek gemiler hangi seherden geliyor ?

U lu  mâbedde karıştım vatanın birliğine,

Çok şükür Tanrı’ya, gördüm, bu saatlerde yine.

Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı.

Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabjhı.

AÇIKLAMA :

“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” blrbiriyle ilgili, çeşitli unsurları bîf 
araya getiren zengin muhtevalı bir şiirdir, onu anlamak ve değerlendirmeli 
için bu unsurları ayrı ayrı ele almak ve birbirleriyle olan münasebetlerini 
incelemek gerekir.

I. Din: Başlığından da anlaşılacağı üzere, "Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı”nda din önemli bir yer tutuyor. Din (a )  insanla Allah (b ) insanla 
insan (c ) 'insanla tabiat arasında münasebet kuran bir müessesedir. Yahya  
Kemal Beyatlı ş-iirinde İslâmiyet’in bu üç cephesinde de yer vermekle bera
ber, bilhassa onun sosyal yönü üzerinde ısrarla duruyor.

Din, her şeyden önce insanları birleştiren bir müessesedir. ‘'Câmî” ke
limesi toplayan, toplatıcı mânâsına gelir. Bİr camide toplanan halka "ce
maat” denilir. Aynı dine bağlı olanlar arasında manevî bir birlik doğar. 
Cami, insanları bâr araya getirmek suretiyle, birlik duygusu ve şuuru yara
tıyor. Şair bu fikri;

D ili bir, gönlü bir, imanı hir insan yığını 

Görüyor varlığının bir yere toplandığım

beytiyle bu sosyal olayı ifade ediyor. Yalnız ba beyitte geçen "dili bir” sö
zünün mânâsı üzerinde de durmak lâzımdır.

Aynı dine mensup olaln kavimler arasında dil farkı, ayrı topluluklar do
ğurur ki buna "m illet” adını veriyoruz, Türkler Müslüman olmakla beraber.
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diğer Müslüman milletlerden ayrı bir sosyal varlık teşkil ederler. Yahya 
Kemal Beyatlı, ''dil birl-iği”ne, "iman birliği” kadar önem veriyor, "Dili 
bir” olan milletlerin gönülleri ve imanları da bir olunca, onlar Türk milleti 
gibi çok güçlü oluyorlar.

Büyük Allah’t anarken bir ağızdan herkes 

Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses

beyti de dinin birleştirici rolünü belirtir. Aynı Allah’a iman ve camide be
raberce aynı Allah’ın adını anma, binlerce sesi tek bir ses haline getiriyor.

Dinin sosyal bakımdan ikinci önemli fonksiyonu tarih ioinde sürekli
liği sağlamasıdır. Milletler, tarihî varlıklardır, D inh r, onları asırlar boyun
ca bir arada tutar. Tarihin durmadan değişnusine karşılık, din müessesesl 
hemen heırien aynı kalır. Din, değişiklikler içinde değişmeyen ebedî değerleri 
ifade eder. Dinî inançlarla beraber, onlara bağlı olan dinî merasimler de 
bİfleşt'irici ve devam ettirici olarak sosyal bir değer ve mânâ taşırlar. Y ah 
ya Kemal Beyatlı

Kendi gök kubbemiz altmd-a bu bayrctın saati 

Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi 

Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan

mısralarında bu fikri ifade ediyor. Türkler Müslüman olduktan ve Anado
lu’yu fethettikten sonra, her bayram saati bir araya gelmişler ve aynı Allah’a 
ibadet etmişlerdir. Dokuz asır tekrarlanan bu âdet ve ibadet, onların bir
lik ve devamlılığında, elbette büyük rol oynamıştır.

Tarih: "Süleymaniye’de Bayram Sabahı’nda tarih de önemli bir yer tu
tuyor. H attâ denilebillir ki Yahya Kemal Beyatlı şiirinde tarihe dinden daha 
geniş yer ayırıyor. Şiirin dokusuna hemen her parçada tarihe ait bir unsur 
karışıyor. Fakat şair bunlarla din arasında daima münasebet kuruyor.

Birinci parçada, asırlarca savaşa katılmış olanların ruhları da Süleymani- 
ye camiinde bayram namazı kılmaya geliyorlar. Cami, eski seferlerden ge
lenlerin hayaletleriyle doluyor ve "bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor.”

ikinci parçada Süleymaniye camiinin yapılışını tasvir eden şair, onun ta
şını ve harcını gazilerin ve serdarın taşıdığını belirtiyor. Camiin yapılmasın-r 
dan maksat “ruh ordularının ezelî rahmete geçmeleri” dir.

Üçüncü parçada camide toplanan cemaatin Tekbir alışını tasvir eden 
şair, eski akıncıların seslerini duyar gibi oluyor.
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Yükselen bir nakarâttn büyüyen velvelesi

Nice tuğlarla karışmış nice hin at yelesi

• Dördüncü paı-çada şair, ön safta namaz kılan neferde, "ta  Malazgirt 
ovasından yürüyen Türkoğlu’nu görüyor. Beşinci parçada, atılan bayram 
toplarının sesleri, şaire eski fetih toplarının seslerini hatırlatıyor. Daha son
raki beyitlerde şair Barbaros’un gelişini görür gibi oluyor.

Bu unsurlar gösteriyor ki Yahya Kemal’e Süleymaniye camiinde kıl- 
clış̂ ı bayram namazı, dinî duygulardan çok tarihî ve millî duygular telkin 
ediyor.

Millet: Yahya Kemal Beyatlı, milleti "dili bir, gönlü bir, imanı bir in
san yığını” olarak görür. Tarih milleti ,millet tarihi yaratır. Yahya Kemal 
Beyatlı Türk milletini, tarihine bakarak "ordu-mılletlerin en çok döğüşen, 
en sarpı" diye tavsif ediyor. Gerçekten yaptığı savaşlar, kazandığı zaferler, 
Türk milletinin aktif bir topluluk olduğunu ortaya koyar. Şair, Süleymani
ye camiinde bayram namazını kılarken, kendisini işte bu güçlü varlık orta
sında hisseder, bundan büyük bir sevinç ve gurur duyar.

Sanat: Türk milleti dindar ve savaşçı bir millet olmakla beraber aynı 
zamanda sanatçıdır. O aldığı her ülkede binlerce sanat eseri vücuda getir
miştir. Süleymaniye Camii de bunlard-an biridir:

En güzel mabedi olsun diye en son dİ7Ün

Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin

Süleymaniye Camii gerçekten dünyanın en güzel âbidesidir. Onu "taşı 
yenmiş, nice bin işçi ve mimar” vücuda getirmiştir. Ordu ve tarihte halkın 
ortak gücünü gören Yahya Kemal, mimarî eserinin de bu sayede meydana 
geldiğini ortaya koyuyor. Gerçekten de Süleymaniye camii gibi büyük sanat 
eserleri, milletin ortak maddî ve manevî gücü olmadan vücuda gelemez.

Bununla beraber Yahya Kemal Beyatlı, onu yaratan sanatçıyı unutmu
yor.

Bîr neferdir hu zafer mabedinin mimarı

mısraı ile kastedilen mimar Sinan’dır. Fakat şair onu bir nefer olarak gös
termekle orduya bağlıyor. Bayram sabahı, Süleymaniye camiinde ön safta 
namaz kılan nefer, nasıl "ta Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu”nu tem
sil ediyorsa, Mimar Sinan da öyledir. O da Türk milletinin mimarî dehası
nın timsalidir. Zira Mimar Sinan tek değildir. Türkler, Süleymaniye camiin-
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dea önce ve sonra, Türkiye’de ve başka ülkelerde binlerce mimarî eseri vü
cuda getirmişlerdir. '

Vatan: "Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde vatan, din, tarih, mil
let ve sanata bağlı bir varlık olarak gözükür. Birinci parçada şair bayram 
namazını "kendi gök kubbemiz altında” kılmaktan memnun ve mesut ol
duğunu belirtir. İkinci parçada vatan "hür ve engin” olarak tavsif edilmiş
tir; Süleymaniye camii bu vatandan gökyüzüne açılan muhteşem bir köp
rüdür. Yaıhya Kem'al Beyatlı, bayram sabahı atılan top sesleriyle adeta bir 
vatan coğrafyası çizer:

Çok yakından mt hu sesler, çok uzaklardan mt ?

'Üsküdar\lan mı ? Hisar^dan mt ? Kavaklar’dan mt ?

Bursa*dan, Konya'dan, îzjnir’den, uzaktan uzağa,

Çarptyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa;

Şimdi her merhaleden, ta Beyaztd’tan, Van’ dan,

Aynt top sesleri bir bir geliyor her yandan

mısralarıya şair, vatan fikrini ve duygusunu -çok canlı ve güzel bir şekilde tas
vir eder.

Fert ve millet: Yahya Kemal Beyatlı, kelimenin tam mânâsıyla sosyal 
bir şairdir. O, fertte milleti görür. Fertte yüksek değer olarak ne varsa, dil, 
din ve sıanat dehası, millete aittir ve fert ancak kendisini milletinin içinde 
gördüğü zalman saadete ulaşır. Şair bayram sabahı, büyük bir milletin fer
di olmaktan gurur ve saadet duyar. Şiirin son mısraları bu duyguyu ifade 
eder.

Şekil, üslûp ve kompozisyon: Yahya Kemal Beyatlı, yukarda kısaca özet
lenen fikirleri, ''sanatkârâne” bir tarzda ortaya koymuştur. Nesir ile de ifade 
edilebilecek olan bu fikirleri güzelleştiren ve tesirli kılan onların anlatılış 
tarzlarıdır.

Aruz vezni ve kafiye, bu fikirlere, bir ritm ve âhenk kazandırıyor. Şiiri 
nesre çevirirsek, aynı güzellik duygusunu hissetmeyiz.

Yahya Kemal Beyatlı, aruz veznini büyük bir ustalıkla kdlanıyor. Dil 
ile vezin arasında tam bir uyum vardır. Şiir boyunca ne vezin, ne kelimelerin 
söylenişi, ne de cümlelerin yapısı aksıyor. Vezin aynı kalmakla beraber, şiir 
bizde bir yeknesaklık duygusu uyandırmıyor. Bunun sebebi mısralarda keli
melerin diziliş sırasıyla cümlelerin durmadan değişmesidir. Bazı cümleler bir; 
bazıları iki, üç veya dört mısrada bitiyor.
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Bir geliş var ! N e mübarek, ne garip âlem bu !

örneğinde olduğu gibi aynı mısra kendi içinde söyleyişe göre çeşitli kısımlara 
bölünüyor.

 ̂V
Yahya Kemal Beyatlı’nın kafiyeleri tam kafiyedir. Bunlar -iyi yontulmuş- '

lardır. Şair bazen: ’

Ta Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu

Bu nefer miydi?..,
. ''' 1,' (

Örneğinde olduğu gibi ulantı (enjambement) yoluyla en manâlı kelimeyi
kafiye yapmak suretiyle dikkati üzerine çekiyor. Kafiyelerle mısralar ve ' ,
cümleler, birbirlerine öyle kaynaşıyorlar ki biz onları yadırgamıyoruz. , V, . f

Kafiyeler Yahya Kemal'in şiirine ihtişamlı bir ahenk katıyor. Şair alî- n • '
terasyon ve asonanslar kullanmak suretiyle de şiirin ahengini kuvve.tlendi- • /  
riyor. Birinci parçada "saniye, Süleymaniye ,saati, asr, ses, sefer, sükûnet” '
kelimelerindeki (s )  aliterasyonunu kulak hissediyor. Bütün şiirde (r )  konso- 
nuyla kalın ve yuvarlak (o , u ) seslerini taşıyan kelimeler yoğunluk teşkil 
ediyor. Bununla beraber Yahya Kemal Beyatlı şiirinde N ef’î gibi âhenge faz
la ağırlık vermiyor. Ses ile mânâ arasında denge kuruyor.

"Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde Yahya Kemal Beyatlı tarihe 
geniş yer vermekle beraber "arkaik” (tarihî, eskimiş) kelimeleri kullanmı
yor. Bunun sebebi, burada tarihin bizzat şair tarafından, bugün yaşanılan bir 
vakıa teşkil etmesidir. Tarih, din, mimarî, hatıra ve çağrışımlarla bugün de 
yaşıyor. “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” bütünüyle şairin bir bayram sabahı 
yaşadığı duyguları tasvir ediyor. Bundan dolayı şair eski dili değil, bugün 
kendisinin ve çevresinin kullandığı dili kullanıyor.

Yahya Kemal Beyatlı’nın üslûbu umumî olarak açık ve sadedir. O, Divan 
şairleri gibi, kelimelerle oyamaya, sanat ve hüner göstermeye değil, duygu 
ve düşüncelerini anlatmaya önem verir. “Süleymanİye’de Bayram Sabahı’nda 
şairlerden çoğunun hoşlandığı teşbih, istiare, mecaz, tezat gibi edebî sanatlar 
birer süs gİbi göze çarpmazlar. Şair, yeri gelince, mânâyı belirtmek maksadıyla 
mecaza veya orijinal sıfatlara baş vurur. Fakat bunlar bizde asla bir süs tesiri 
uyandırmaz. Mesela, “aydınlık” kelimesi mecazî mânâda "sevinç” yerine kul
lanılmıştır. Fakat biz burada onun, süs veya sanat yapmak maksadıyla kulla- 
nıldığmı iddia edemeyiz. Bir bayram sabahı, şairin duyduğu sevinç ve he)’e- 
canı

Artarak gönlümün aydtnitğt her saniyede,
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diye ifade etmesi, yaşadığı hisse tamamiyle uygundur. Sabah için kullanılan 
*'ınehâbetli” sıfatı orjinaldir, Yahya Kemal’den önce başka bir şair, sabah 
için bu sıfatı kullanmamıştır. Fakat biz orjinal olmakla beraber, burada "me- 
habetli” sıfatını da yadırgamayız. Zira o, kullanıldığı yere ve saate tamamiyle 
uygundur.

“Kendi Gök Kubbemiz” sözünü de şair mecazî mânâda kullanmıştır. Bu
rada kastolunan hem vatan, hem Süleymaniye camiidir. Kendi gök kubbemiz 
ifadesi vatan ve Süleymaniye camiinin derinlik, güzellik ve millîlik vasfını 
sade ve yoğun bir şekilde ifade ediyor. Burada da Yahya Kemal Beyatlı’nm  
ifade gücünü kuvvetle hissediyoruz.

Şair, sabah vakti, artan aydınlık içinde görülen ufku "mavileşen manza
ra” diye tavsif ediyor. Değişen ışığa "mavileşen” kelimesi çok güzel uyuyor. 
Fakat Yahya Kemal, bu ifadeyi kullandığı mısralarda "mavileşen manzara” 
ifadesini bayram saati ve tarihi ile birleştirerek daha derin ve güzel bir mânâ 
ile dolduruyor.

Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an arad t̂n

Ht

Bu saatlerde Süleymaniye târih oluyor

mısralarında dil, yeni ve güzel bir şekilde kullanılmıştır. Fakat bu mısralar 
da şairin o andaki duyuşuna tamamiyle uyar. Onların ifade ettiği mânâyı baş
ka şekilde anlatmağa kalkarsak, başarıya ulaşamayız. Yerine başka bir şeyin 
konulamayışı üslûbunun gücünü gösterir.

Yahya Kemal Boyatlı, derin mânâh, sade, veciz ifadeler bulmakta usta
dır. Sadece "ordu-millet” tamlaması, onun dili kullanmadaki ustalığını gös
termeye yeterlidir. Bu iki kelime, derin bir tarihî hakikati ifade eder. "Süley- 
maniye’de Bayram Sabahı” bu nevi sade, fakat derin mânâlı, güzel ifadeler
le doludur.

Yahya Kemal Beyatlı şiirinde günlük Türkçeyi en yoğun ve mânâlı şe
kilde kullanan şairlerin başında gelir. Onun üslûbunun özelliği sadelik, yo
ğunluk, derinlik ve güzelliktir.
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SORULAR:

1. Süleymaniye'de Bayram Sahaîn şürinde a) zaman (tarih), b) me
kân (mabet, memleket), c) insan (fert, ordu, millet, asker) ile ilgili unsur
ları ayrı ayrı gösteriniz ve şairin bunlar karşısında aldığı tavrı, duyduğu ve 
düşündüğü fikirleri belirtiniz.



2. Bu unsurların şiirde baştan sona kadar nasıl sıralandığını, şiirin kom
pozisyonunu belirtiniz. Şiir nasıl başlıyor, nasıl gelişiyor ve nasıl sona eriyor?

3. Bu şiirde Türk milletinin ortak kültür değerlerinden hangilerine yer 
verilmiştir?

4. Sair, şiirde kendisinden nasıl bahsediyor? Camide ve halk arasında 
nasıl bir his duyuyor?

5. Şiirde “göze hitap eden'’ unsurlarla “kulağa hitap eden” unsurları 
gösteriniz. Bunlar şiirin güzelliğinde rol oynuyorlar mı?

6. Şiirde kullanılan sıfatları ve benzetmeleri, ifade ettikleri mânâ, duy
gu ve hayal bakımından inceleyiniz.

7. Şiirde “hareket” in nasıl sağlandığını ve bu “hareket” in şiiri muhte
va bakımından zenginleştirmede oynadığı rolü belirtiniz.
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M EH M ET A K IF ERSO Y (1873 - 1936)

Mehmet Akdf Ersoy, İkinci Meşrutiyet devri (1 9 0 8 -1 9 2 3 )  Türk edebi
yatında, Safahat başlığı altında yayımladığı şiir kitaplarıyla geniş okuyucu 
kitlesini çeken, Cumhuriyet’ten sonra da şöhretini devam ettiren bir şairdir.

Türk İstiklâl Marşı’nın da şairi olan Mehmet Akif’in bu geniş ve uzun 
süre devam eden tesirinin sebebi, Türk okuyucu kitlesinin ortak inançları
nı, onun anladığı bir dil ve hoşlandığı üslûpla ifade etmesidir.

Birinci cildi 1911 yılında çıkan Safahat yedİ kitaptan ibarettir. Birinci 
kitap "Safahat”, İkinci kitap “Süleymaniye kürsüsünde” (1 9 1 2 ), üçüncü ki
tap “Hakkın sesleri” (1913), dördüncü kitap "Fatih  kürsüsünde” (1914), 
beşinci kitap “H atıralar” (1917), altıncı kitap “Asım” (1919), yedinci kitap 
"G ölgeler” (1933) adlarını taşır.

Mehmet Akİf Ersoy’un bu kitaplarda ortaya konan özelliklerini şöyle 
özetleyebiliriz:

1. Mehmet Akif’in dili, karşı koyduğu Servet-i Fünûncuların diline gö
te  sadedir ve günlük konuşmaya yakındır.

Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek

dfyen Mehmet Akif, yapmacıktan hoşlanmaz. Eski veya yeni kelimeleri kul
lanma merakı yoktur. Şiirlerini o devrin orta tabaka aydınının günlük diliy
le yazar. '

2. Mehmet Akif’in şiir dünyası çok geniştir. O hayatta kendisini yakın
dan ilgilendiren her konuyu ele alır.

3 . Mehmet Akif, kelimenin tam mânâsıyla “sosyal” bir şairdir, Türki
ye’nin ve îsJâm dünyasının o yıllarda içinde bulunduğu gerilik onu çok üzer 
ve bu gerilikten kurtulmanın çarelerini arar.

4. Mehmet Akif, temel kıymetlerine kuvvetli bir imanla bağlıdır. Fa
kat bazılarının haksız yere suçladıkları gibi o “gerici” değildir. îlme de din 
kadar inanır. Türklük ve îslâm âleminin kurtuluşunu îslâm ahlâkıyla çağ
daş ilimde bulur.



5. Mehmet Âkif, Islâmiyeti çağın ilmî düşliaces-ine göre yorumlar. İs
lâmiyet’in özüne uymayan bâtıl inançhuın aleyhindedir. Fakat Batı taklit
çisi de değildir.

6. Mehmet Akif, edebiyat görüşü bakımından "gerçekçi” dir. Bazı şiir
lerinde dış gerçeği en küçük ayrıntılarına kadar tayvir eder. Fakat Mehmet 
Akif’in gerçekçiliği, ahlâkî fikirlerine bağlıdır.

7. Mehmet Akif şiirlerini aruz vezniyle yazmış, fakat âhenkten çok fik- 
ve tasvire önem vermiştir. Bundan dolayı da nazmı nesre yaklaştırılmıştır.

'Bununla beraber Akif, heyecanlı ve lirik konuları işlerken, onlara uygun bir 
ifade kullanır.

8. Mehmet Akif Ersoy dil ve üslûbunu ele aldığı konukra göre değiş
tirmesini bilir. Sajahat’ tdi lirik, komik, destan, hikâye, vaaz, gazete makalesi, 
hitabet, günlük mizah kelimeleriyle vasıflandınlabilecek manzum parçalar 
vardır. Türk şiir tarihinde ton ve üslûbu, Mehmet Âkif Ersoy kadar değişik 
başka bir şair gösterilemez.

Aşağıda okuyacağınız parça Mehmet Akif’in sosyal konuları ele aldığı 
"Süleymaniye Kürsüsünden” adlı kitaptandır. Burada cemaate hitap eden şa
hıs Türkiye’yi ve bütün Islâm âlemini dolaşmış, dindar, kültürlü, tecrübeli bir 
kimsedir. Mehmet Akif’in yakından tanıdığı bu şahıs, Süleymaniye Kürsü- 
su nde Asya Müslümanları ile Rus ve Japonlardan da bahseder.
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SÜ LEYM A N İY E KÜ RSÜ SÜ N D E’den

Sizde erbâb-t tefekkürle avamın arast 

Pek açık. İşte budur bence vücûdun yatası. 

Milletin beyni sayarsak mütefekkir kısmt, 

Bilmemiz lâzım olur halkı da elbet cismi.

Dir cemaât ki dimağında dönen hissiyyât,

Cismin asabına gelmez, durur âheng-i hayat; 

Felcin a^râzım göstermeye başlar âza.

Böyle bir bünye için vermeli her hükme rıza. 

Mütefekkir geçinenler ne diyor sizde bakın: 

''Medeniyyette teâlîsi umûmen ^ark'ın,



Yaltntz bir yolu takıp ederek kabildir;

Başka yollarda selâmet gözeten gafildir. '

Bakarak hangi zeminden yürümüş Avrupah,
Aynt izde» sağa, yahut sola hiç sapmatnalt.

Garh’tn efkârım mâl etmeli Şark'tn beyni;
Dııygtdar çıkmak hep aynt kalıptan; yâni: 

içtimâi, edebî, hâsılı her mes’elede,

Garb't taklit edemezsek, ne desek beyhûde.

Bir de din kaydım kaldırmalı, zira, o belâ,

Bütün esbâb-t terakkimize engel hâlâ

Gelelim şimdi, ne merkezde avâmm hlssî...

Şüphe yoktur ki tamâmiyle hu fikrin aksi:

Görenek neyse, onun hükmüne münkad olarak,

Garb’ın efkârım, âsârınt düşman tanımak;
Yenilik nâmma vahy inse kabul eylememek.
Şöyle dursun o teceddüt ki, dışardan gelecek,

Kendi milliyyetinin kendi muhitinde doğan.

Yerli, hem haklı teceddütlere hattâ udvân /

Müşterek hissi budur işte avâmm sizde.

Mütefekkirleriniz tuttuğu yanlış izde.

Öyle saplandı ki aldırmadı bîr başkasına.

Hiç o gitsin de dönüp bakmayarak arkasına, 

l^âsm efkârı —  ki efkâtr-t umümiyye odur —

Gitmesin kendi yolundan... Bu nasıl kabil olur ?
Açılıp gitgide artık iki hizbin arası,

Pek tabiî olarak geldi nizâm sırası,

Ytldırtmlar gibi indikçe "beyin”den şiddet,

Bir yofiardağ gibi fışkırdı yürek”ten nefret, 

öyle müthiş ki husûmet; mütefekkir tabaka.

H er ne söylerse fena gelmede artık halka;
Hem onun zıddını yapmak ebedî mutâdı.

Bir felâket bu gidiş... Lâkin işin berbâdt:

Mütefekkir geçinenlerdeki taşkınlıktan.

1-S e d e b i y a t  L tS E  lU



Geldi efkâr-t umûmlyyeye mühlik hır zatı:

''Bu fesâdm haşı hep fen oktımakUr’' dediler;

Onu mahvetmeye kalkıktılar artık hu sefer.

Neye ilmin adı yok koskoca mîllette bugün ?
Çünkü, efkâr-t umûmiyye, aleyhinde bütün;

Çünkü yerleşmek için gezdiği yerlerde, fünûn, 

önce gayetle büyük hür^net arar, sonra sükûn,
Asr-ı hâzırda geçen fenlere sahip denecek 

Bir adam var mı yetişmiş içinizden, bir tek ?

Mütefennin tamlan üç kişinin kıymeti de,

Münhasır anlamadan, dinlemeden taklide.

Kim mesâisini bir gayeye vardırdı, bani ?

Gösterin pâye-i tahkike teati edeni ?

Nazariyyâta boğulmakla geçen ömre yazık;

Amelî kıymetidir kıymeti ihnin artık.
Nerde kaldıktı ? Evet, ortada bir pis urunnn 

Var ki, günden güne dehşetleniyor, korhuyoruın,

—  Kapatılmazsa, gelip bir yere şayet efkâr —

Olmasın millet-i merhûmeye bir katilı mezar.
Hem o hüsrân-ı müebbetteki mes'ûliyyet.

Mütefekkirlere râci’ kalacaktır elbet.

Başı boş kaldı mı, zırâ şaşırıp ber-mûtât,

Bulatnaz kendiliğinden yolu asla efrat.

Yalınız gösterilen yol tutacak yolsa gider;

Hissidir çünkü onun azmine dâim rehber.

Mütefekkirleriniz anlamıyorlar sanırım.

Ki çemenzâr-t terakkide atılmış her adım.
Değişir büsbütün, akvama, cemââte gÖre;

Başka bir kavmin izinden yürümek, çok kerre,
Âdeta mühlik olur; sonra ne var, her millet.

Gözetir seyr-i tekâmülde birer ayrı cihet.
Bir de hatırlamıyorhtr ki, umunıen beşerin,

Daimâ koştuğu son maksada yükselmek için;

Tutacak silsile akvama değildir hep bir;
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Belki her millet için ancak, o ^^mâhiyyet'’ tir,

Ki kopar kendisinin rüb-t umûmishıden,

Şhndi, bir kavmin içinden mütefekkir geçinen 

Zümre evvelce bu ^'mâhiyyet” i takdir ederek,

Sonra kaç safhası mevcûd ise tenvir ederek,

Çekecek oldu mu önden o İlâhî feneri;

Arkasından da cemaat yürür artık ileri.
Ruhudur çünkü karanlıkta elinden yedecek,

Yolcu ^aşkm mı ki dursun, mütemâdi gidecek.

Mütefekkirleriniz dîni de hiç anlamamış;

 ̂ Rûh-ı Islâm’ı telâkkileri gayet yanh^, .

Sanıyorlar ki: terakkiye tahammül edanez;

EDEBİYAT LİSE IH

Cit*
Asrın âsâr-ı kemâliyle tekâmül edemez. 

Bilmiyorlar ki: ulûmun ezeli dâyesidir,
Beşerin bir gün olup yükselecek pâyesidir . 

Mündemiç sîne-i safında bütün insanlık,..

Bunu teslim eâer insâfı olanlar azıcık. 

Müslüman unsuru gayet mütedennı, doğru,
Şu kadar var ki değildir bu, onun mahzûru. 
''Müslümanlık” denilen rûh-ı ilâhı, arasak,

"Müslümanız” diyen insan yığınından ne uzak !  

Dîni tedkîk edeceksek, dönelim haydi geri; 

Alalım neş*et-i Islâm’a yakın bir devri;
O ne dehşetli terakki, o. ne müthiş sürat !

Öyle bir hârika gösterdi mi insâniyyet ?

Devr-i fetrette kalan, hem de asırlarca kalan; 

Vahşetin, gılzetin a*mâkına daldıkça dalan; 
Gömerek dipdiri evlâdım kum çöllerine.

Bunda bir neşve duyan hiss-ı nedamet yerine 

önce dağdan getirip yonttuğu taş parçasını, 

Sonra Hâlik tanıyan bir sürü vahşî yığını,

Nasıl olmuş da, otuz yılda otuz hin senelik 

Bir ternkkı ile dünyaya kesilmiş mâlik ?

Nasıl olmuş da, o fâzıl medeniyyel, o kemâl,

\

'-.J
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Böyle bir kavmin içinden doğuvermi^ derhal ?

Nasil olmuş da zuhur eyleyebilmiş Sıddîk. - 

, Nereden gelmiş o Haydar’daki irfân-t amik P ^
' önce dehşetli ztptrken, nasıl olmuş da, Ömer,

Sonra bir adle sarılmış ki: değil kâr-t beşer ?

^Hâil olsaydı terakkiye eğer şer'-i mübtn, -----

I ' Devr-i mes’ûd-t kudûmiyle giren asr-ı gıızın, . > ■

En büyük bir medeniyyetle mi eylerdi zuhur ?
Mündemiç ohnasa rûimnda onun nâ-niahsûr > .

Bir tekâmül, o kadar hârika nerden doğacak ?

Mütefekkirleriniz, anlaşılan, pek korkak,

Yahut ahmak... ikisinden bilemem hangisidir ?

Sanıyorlar ki: "Bugün Avrupa tekmil kâfir.

^ ' A Mütedeyyin görünürsek, diyecekler, barbar ! 

j . ) >—  ''Libr pansör’’ geçinirsek, değişir belki nazar.'^

• ’ ! . ■ ’ Şark-ı baştan başa yıllarca dolaştı/n, gezdim;

Hem de oldukça görürdüm... Kafa gezdirmezdim !
Bu Arap'mış, bu Acem’miş, bu Tatar’mış, demedim;

Müslüman unsurunun hepsini gördüm kendim.

Küçük âdemlerinin rûhujtu tedkîk ettim.
Büyük âdemlerinin fikrini ta’mîk ettim, 

istedim sonra, neden böyle Japon’lar yüksek ?

N edir esbâb-ı terakkisi ? Yakından görmek.

 ̂ Bu uzun boylu mesai, bu uzun boylu sefer,

Bir kanâat verecekmiş bana dünyâda meğer.

O kanâat da şudur:
Sırr-ı terakkinizi sîẑ

Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz.

Onu kendinde bulur yükselecek bir millet;
Çünkü her noktada taklit ile sökmez hareket,

Almız ilmini Garb’ın, alınız sanatini;
Veriniz hem de mesâinize son süratini.

Çünkü kabil değil artık yaşamak bnnlcrsız: ■

Çünkü milliyyeti yok sanatın, ilmin; yalnız,



îyi bıitırcla tutun ettiğim ihtarı demin:
Bütün edvâr-t terakkiyi yarıp geçmek için,

 ̂ "mâhiyyei-i rûhiyye’  ̂ niz olsun kılavuz,
« 4 ' Çünkü beyhâdedir iimmıâ-i selâmet onsuz,

l  Sonra, dikkatlere şayan olacak bir §ey var:
^  İnkişâf âtım hir milletin erbâb-t nazar,

Kocaman hir ağacın tıpkı çiçeklenmesine 
Benzetirler ki, hakikat, ne büyük söz bilene !
Bu 7UUÜZZC7U ağacın gövdesi haşlan aşağı;
Sayısız kökleri, tekmil dalı, tekmil budağı;
Milletin sîne-t mazisine merbut, oradan 
Uzanıp jelnıededir... öyle yaratmış Yaradan.
Bir ceînâat ki: nihayet ona gelmez de iyi,
Ağacın hey’et-i mecmuası, yahut çiçeği,
Tâ gider, sıne-i milletten urup hâke serer;
M.iilcti:ı kendi olur işte o bahayla heder ! 
înkişâf etmesi âtide de pek zordur onun:
Çünkü 7neydanda kalan kütle yığmlarca odun 
Hastalanmışsa ağaç, gösteriniz bir bilene;
Bir de e-n çok köke batasın o bakan kimse yine,

'Yv Aşılafken de vurun kendine kendinden aşı.
Şâyet isterseniz ağacın donanıp üstü, başı,
Benzeşi}? taze çiçeklerle bezenmiş geline;
Geçmesin, dikkat edin, balta çocukUvr eline 
İşte dert, işte devâ, bende ne var ? Bir tebliğ...
Size ait sizi tahlis edecek sa’y-i beliğ.
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SO RU LA R:

1. ]\îehmet Alcif Ersoy bu şiirinde hangi sosyal konuları ele alıyor?
2. Aydınlar memleketin ilerlemesi hakkmda ne gibi fikirler İleri sürü

yorlar?
3. Halk nasıl düşünüyor?
4. Vaiz (veya şair) bu iki fikri hangi baknnlardan tenkit ediyor?
5. Edebiyatçılar hakkında şair ne düşünüyor?
6. Vâiz, terakki ve din hakkında neler düşünüyor?
7. Memleketin ilerlemesi için nasıl bir yol gösteriyor?
8. Okuduğunuz parçada fikirlerin ortaya konulusunda nasıl bir sıra gö

zeli hniştir?
9. Bu parçada Mehmet Âkif Ersoy’un yukarıda belirtilen hangi özellik

lerini .buluyorsunuz?



BERLİN HÂTIRALARl’ndan (1915)

Bhıhdşı Ömer Lûffü Bey kardcfiviîze

''Biraz da kahveye çtksak...” demişti arkadadır,t.
O, doğru söylemiş amma, ben eğri anlamışım:

Mahalle kahvesi tıerden de geçti zihnimden ?

Bakılsa geçmemeliymiş... Bilir miyim onu ben ?

Mahalle kahvesi... Berlin... Münasebet mi dedin ?

Fakat rica ederim, dinleyin, inayet edin,

Vaktrinîz en açık bir söz olsa, mecbûrum,

Kafamda bulduğum eşyayı aktarır dururum.

Otıun bir örneği geçmişse akıbet elime,

Derim ki: ''H a ... Bu demekmiş o duyduğum kslivıe.'*

Otel denildi mi bilfarz, o muteber kamfts 

N e söylüyor bakarım bir; evet, lngat me nus;

Kütükte mahlası han, sinni lâ-akal yetmiş I 
Xavalh âhtr-i ömründe irtidâd etmiş !

 ̂ Şu var ki midesi iLhâUı etmemiş temsil !
N e Müslüman, ne Frenk, öyle bir vücüd-ı sefil.

Yıkanma yok, tuvalet yok ! Yaztn belinde ça.jtır;

Eteklerinden inerken kabuk tutar yağmur I 
Değil mi uçkuru sarkan bunakların bir eşi ?

Bakmdt cumbaya: bîzâr eder durur güneşi,
O nemli yorgam sallandırıp da pencereden !

Yatak takımları şâyân-ı merhamet cidden:
Kadife haline geçmiş patiskadan yastık...

N e istihale geçirmiş hesap edin artık 

Benek benek yayılıp kehle intıbââtt.
Benekli basmaya dönmüş o çarşafın suratı !

Kırık sürahide bekler yosunlu bir mayi,

Ki derd-i cua gelir üç yemek kadar nâfi'.
Bir ekmeğin yeri doUnazmış olmadan iki su;

Bunun beş ekmek olur belki bir kadeh dolusu.

Şimendüfer deyiniz... Buldum işle örneğini
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Üşe}i7neden çevirip nazenin tekerleğim,

—  Yakınsa bindiğiniz noktadan eğer kasaba —

Kader müsâade ettikçe işleyen araba.

Saniatya Lordu 7nüfetti§; Tatavla Kontu mü dır,

Zavallı mîlletin efradı orta yerde esir !

"Bilet mahalli ’̂ midir ismi pek de bilmiyorum.
Basık tavanlı, rutûbetli, isli bir bodurum.

Ayakta esneyen âvâre yolcularla dolu.
Biletçi nerde mi ? Kumpanya’nm o nazlı kulu 

Verâ-yi perdeden etmez ki halka doğru nigâb...
N e var telâş edecek ? Beklesin ibadullâh...

Açıldı perde nihâyet, şu var ki cendereye 

Kısılmak istemiyorsan sokulma pencereye !
İtiş kakış olağan şey, dövüş sövüş de caba /

—  Biletçi mösyö, tren kaçta kalkacak acaba ?

—  Ayağımı ezdin adam... Patlıyor musun, ne zorun ?

—  Vurursam ağzına !...

—  Yahu ! Gürültünüz ne ? Durun f

—  Yavaş be !

—  Çüş b e !  Gözün kör m ü ?

—  Pardon !

-  U lâlhh!
Nasıl ki çıktı şu "pardon” eşeklik oldu mubah I

—  N e laftır ettiği Allahça söyleyin yakışır ?
—  Uzatma /

—  Tut ki uzattım- ?

—  Herif de amma hışır !

—  Suç öldürende değildir ki derseler...
—  IIele bak /

—  Nedir ki bir de ki baktım ?
—  Susun belâ çıkacak !

—  Ufaklık olmalı !
—  Yok, mösyö î

—  Yoksa git ! Bozdur l
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—  Dikilme nafile, sinyor ne derse kanundur

—  Tren kaçar a kuzum...

—  Haydi ! Dinlemez ben lâf !
—  Tren kaçar diyorum, dinlemetn diyor: ne tuhaf !
—  Kızarsa, ağzt bozuktur, fena hi şey söyler;

Bozarlar onluğu verdin mî. Koş da bozduruver !
Tütüncü '*on para az!” der.. Musibetin büyüğü:

Herif simitçi ararken tren çalar düdüğü !.

Sokak deyin meselâ... Şnndi baktığım lügate 

Mürâcaat yine lâzım mı ? Lâzım elbette.
Evet, o bir helezondur ki kutru altı karış;

Ya tülü ? Bilmiyorum, her ne söylesem yanlış;

Muvaffak olmanın imkânı yok ki, tahmine:

Biraz gidip dalıyor haydi evlerin birine !

Zamâîie şVrine benzer zeniin-i tertibi:

Xalâm içinde mebâdısî, müntehâsı gibi.
Peki ! N e yapmalı, çarpılmak istemezsen eğer ?

T  ekin değil mi nedir, pek acayibimsi bu yer ?

Dilinde Besmele olsun, elinde Sûre-i Nur,

Kesende sâde mühür... Kimse çarpamaz... Deslûr /

Birinci hatve selâmet... ikinci hatve tamam,. .

Üçüncü hatveyi lâkin düşüntneden atamam...

N e var m ı?  Ağzını açmış ki bir yaman uçurum,

Dalarsa ”cup” diye insan, çıkar mı bilmiyorum !

Uzak dolaş ! İyi, lâkin, alındı bir tümsek.
N e atlaya^ıda kalır diz, ne tırmananda bilek 

Kenarca gitmeli öyleyse... ihtimâli mi var ?
Sağında, ağrısı tutmuş, çiktk karınlı duvar,

Solunda, lâstiğe sahip çıkan sakızlı çamur f 

Durundu çâreyi buldum... Evet, olur mu olur:

Şu kümbetin üzerinden beş altı taş sökerim.

Bataksa al, bu da batmaz, deyip deyip ekerim.

Demek; Hazîne-i Evkafa bir metin köprü 

Binası terkedeceksin... Uzatma, haydi yürü !
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Vasiyyettm sîze, ey zıplayıp geçeli abUf,

Sakın $u kümbed-i feyyazı et?neyin israf,

Günün birinde bataklık aşarsa köprü;nden,

Lmin olun size lâzımdır öyle bir maden.

Otel meğer o değilmiş, şimendüfer de kezâ...

Sokak mı benzeyen az çok ? Aman canım, hâşâ !
M eğer oteller olurmuş saray kadar mâmûr.

Adam girer de yaşarmış içinde, mest-i buzûr.
Beş altı yüz odanın her birinde pufla yatak...

Nasıp olursa eğer, hiç düşünme yntmana bak !

Sokakta kar yağa.dursun, odanda fasL-ı bahar,

Dışarda leyle-i yeldâ, içerde ntsf-ı nehâr î 

Hıyât-ı nurunu temdit edip her avize,.

Fezada nescediyor bir sabâh-ı pâkıze,

Havayı kızdırarak hissolumnayan bir ocak; - 

İlık ılık geziyor, her tarafta aynı sıca.'i.
Gürül gürül akıyor çeşmeler, temiz mi temiz;

Soğuk da isteseniz var, sıcak da isteseniz.

Gıcır gıcır ötüyor ortahk titizlikten,
Sanırsınız ki zemininde olmamış gezinen.

N e kehle var o mübarek döşekte hiç, ne pire;

Kaşınma hissi muattal bu itibâra göre 

Unuttum ismini... Bir sırnaşık böcek var:!!.,.

Çıkar duvarlara, yastık budur, der atlardı.

Ezince bir koku peyda olurdu çokça, iti...

Bilirsiniz a canım... Neydi.^ Neydi Tahtabilı I 

O hemşerim, sanırım, çoktan inmemiş b tır ay a,

Bucak bucak aradım, olsa rasgelirdîm ya /

Şimendüfer de meğer başka türlü bir şeym:ş;

İlemedi binip uçuyorsun... Aman bayıldığım iş !

Mesafe kaydı, mekân kaydı bilmiyor insan;

Dakikanın boyu: saat. N e ihtisar-ı zaman !
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Evet, kucaklıyor eb'âciı herk olup nâgâh, 
hlarıtanın üzerinden nasti geçerse nigâb !

Şehirlerin yaptştk sanki hepsi birbirine:

Tutup da pencereden jırlattisa bir iğne,

Düşer, ya "tık’ ’diye her halde mevkifin damına,

Ya şehrin ismi olan levhanın gelir camına !
Düdük sodasına hasret kalır işitmezsin...

Bizimki durduğu yerden öter durur, miskin î 

Kavurma zenbili yüklenmek itiyadı da yok...

Nedir kâğıttaki, peynir mi ? Açma koynuna sok...
Lokanta keyfine cnnâde, istedikçe yanaş !...

Lisan da istemiyor: bir işaret et, anlaş;

Yok öyle heyheye dirsek verip ımızganmak;

Yat\ak da etnre müheyya içerde... Hem ne yatck !
Uzandığın gibi dünyâdan insilâh ederek;

Dolaş semâları artık düşünde yelyepelek !

Sokak dedikleri neymiş ? Fezâ-yı bî-pâyan,

Ki tayyedihnesinin yoktur ihtimâli yayan.
Demek, vesâit-i nakliyye nâmı tahtında 

Havada, yerde, yerin çok zammlar altında 

Uçup duran o havârtk bir ihfiyâc-ı şedid.
Piyâde harcı mı, hâşâ, bu imtidâ.d-ı medid !

Bakın nasıl da miicellâ ki: ferş-i nevvârı,

"Zemine indiriyor gök)üzünden envârı !

Bu imtidâdı nazar, şöyle dursun istîab, 

ö bür kenara geçerken düşer kalır hıtâh /

Şu var ki, düştüğü yerden çamurlamp kalkmaz»
Çamur bu beldede âdet değil ne kış, ne de yaz, •

Geçende haylice kar yağdı Berlin’in içine;

■ Bıctk bıcık olacakken takır takırdı yine.
Merak edip soruverdim, ”bırakmayız” dediler !

—  Bırakmayın, güzel amma, yağar durursa eğer ?
''Bırakmayız !” sözü aynen tekerrür etmez mi ?

Evet, bu sözde nümâyân heriflerin azmi.
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Bizim diyara biraz kar düşünce zor kalkar.

Mahalle halkı nihayet kalırsa pek muztar,

 ̂ *'Lodos duasına çıkmak gerek.,/' denir, çt!:tltr.

Cenab-ı Hak da lodos gönderir, fakat bıkılır:

Çamur yığınları peyda olur ki mühliktir...

*'Aman don olsa...” deriz... Şüphe yok, temizliktir;

Donun kırılması varmış, düşünme artık onu;
Yağar, erir, buz olur... Neyse, yaz değil mi sonu ?

Kalenderin zifir olmuş su görmedik yakası...
Bakıp da bir titiz insan demiş ki:

, —  Kahrolası f

Nedir o gömleğinin hali, yok mu bir yıkamak ?

—  Değil mi kirlenecektır sonunda ? Keyfine bak !
—  Su kıtlığında değilsin ya... Hey müseyyep adam, 

ikinci d efa  yıkarsın,..
— Fakiriniz yapamam:

' Cenab-t Hak bizi dünyaya muttasıl gömlek 

Sabunlayın, diye göndermemiş bulunsa gerek !

Hikâye bizleri tezyide en güzel düstûr.
Süp:irge sohbeti bitmez ki bahs-i dûrâdûr.

Sokak süpürmek iqin gelmedik ya bizler de

★

—  Biraz da kahveye çıksak... demiştiniz, nerde ?

—  Dolaştırıp sizi bir parça, galiba yordum.

Uzak değil maamâfih...
—  Yorulmadım, sordum.

—  Şu dört ağzını tuttuk mu, korkmayın...
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Âlâ !
Gözüktü işte !

—  Aman nerde ? Görmedim hâlâ...

—  Görürsünüz, hele bir parça yaklaşın yanına...
—  Bu, kahve.. Öyle mi ? Yahu ! Nedir bu ? Vay canına I

Bizim "Düyûn-t 'ömümiyye” den de heybetli 1 

N e var ki, öyle sevimsiz değil bunun şekli.



—  Bırak §u heykel-i iflâsı P Yok nrn haşka misâl?

—  Bırakmadık m ı, fakat anlıyor mu istiskal !
Demiş çocuk: "Baha, artık ateh getirmişsin V*

Hayâsız oğlana bîçâre ihtiyar ne desin;

' 'O kendi geldi ayol, ben getirmedim yoksa !”

Bu iş de tıpkt o,.. Kim "geV demişti menh?sa. 

Bırakmak isteyedur sen, bırakmıyor ki seni...

ISasıl! Ödünç alarak bol tutar mısın keseni ?

—  Dalıp da milletin âlâm-t bi-nihâyesine,

Çevirme bahsi, birader, yılan hikâyesine !

Tenezzüh etmeye çıktık, unntmn,..

—  Doğru, evet!

. Bu, kahve... öyle mi ? Lâkin hakîkaten hayret!

Feza içinde fezâ... Bir hartm-i nûrânûr,
Ki âsumân-ı kerîminde bir güneş manzur î 

N e selsebtl-i ziyâ karşımızda cüşa gelen,

Ziyâ değil, seherin ruhudur taşıp dökülen. ‘

Leyâle karşı o tûfân-ı fecri görmelisin;

Hudâ bilir, şaşırırsın, donar kalır hissin !

Neden böbürleneyim, ben de öyle oldumdu;

Ziyanın ölçüsü aklımda, çünkü, hır mumdu.
Bizim hesap ile milyonlar oynuyor arada... 

tdâre kandili mikyası pek güdük burada !
Gözüm kamaştı hidâyette, döndü durdu başım;

Rezil olurdum eğer olmasaydı arkadaşım.

N e bastığım yeri gördüm, ne gittiğim tarafı !
Nasıl yıkılmayabildim, bu işte en tuhafı !

Tuhaf değil, düşüyorken yetişti iskemle;

Genişçe bir nefes aldım çekip ilişmemle.

Bakınmak istedim etrafa, anladım pek zor:

Asılmış enseme hain kafam, kımıldamıyor /

Hayır ! înâdının esbabı yok değil, varmış;

Ben anlamazmışım amma o çok şey anlarmış:
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Meğerse davet edermiş bizim fesin ibliği,

O ytidtrtm gibi enzân bir siperden iy i!

Karan bende kılarmt^ yığınla berk-ı nigûb,

Uzak, yakın nereden çaksa... Hem ma’âzallâh...

Zemine sarkamasaymtş... Tutup da püskülümü,

Tepejnde kışltyacakmış... Görür müsün ölüm ü!

Demek ki: hiç daha fes girmemiş bn memlekete...
Bizimkiler ne giyermiş, külâb mı ? Elbette /

Çenemle gömleğimin irtibatı bir aralık,
Çözülmesiyle, kafam şöyle doğrulup azıcık, ■ - 

N e var ne yok diye etrafı etti istikşaf.

Civarı yoklayadursun bizim alık keşşaf;

İlerde bir masa gördüm, dedim ki arkadaşa:

—  Biraz siperde olursak... Geçer aniyiz o başa?
—  Nedeni ?

—  Görülmeyi sevmem de...

—  Pek güzel, gidelim,

Benim de vahdete kesretten az değil meylim.

Evet, görünmeyerek halka pek deminki kadar,

Kolaydı şimdiki yerden muhite medd-i nazar.

Fakat, ziyâde uçarken, nasıl ki, bir yarasa,

Gelen karaltıya, dağ taş demez de, çarparsa;

Benim sinirli nigâhım da çarp.’p irkilecek,
N e olsa ’’pat / ” diye bir kerre... Hay alık kelebek...

Çoluk, çocuk, kadın, erkek... Hulâsa bulduğuna,
Sataşmadan geri durmaz bakındı mecnuna l

Önümde yükseliyor bı-nihâye çıplak alın,

Ki her birinde yazılmış, görün de ibret alın,

Cihana karşı cidalin meâl-i galibini.

O itimâd ile millet bütün metâlibini,
Bugün değilse, yarın çâre yok halâs edecek.

Mücâhedeyle tevekkül... N e kahraman meslek !
Boşalmasiyle o esnâda üç beş iskemle,

Oturdu karşıma bir kır sakallı âdemle,
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Rıdâ-yt mateme girmiş felâket arkadaşı;
Sevimli bir de küçük ktz... Ya beş, ya altt yaşt,
Reîs-i ailenin pek vakur olan hüznü,

Biraz da reng-i tecellüdle kaplıyor yüzünü 

Kadın da öylece göstervıek istiyor temkini;

Sönük nazarları lâkin bükâ kadar gam-kin !

Zehirli bir düğüm olmuş dudaklarında keder.

Çözülmüyor, onu ancak çözerse girye çözer /

Solunda erkeğinin ibtisâm-t cebrîsi,

Sağında yavrusunun inşirâh-ı fıtrîsi, 

önünde nâ-mütenâhı nazar-rüba safahat,

Emn-i ruhunu bir türlü etmiyor iskât;
Görünmüş olmalı bir şey ki, sonradan, gözüne;

Götürdü mendili bîçâre ansızın yüzüne.

—  N e var hicap edecek bunda, ey zavallı kadın ?

Değil mi bir anasın sen, ölen de evlâdın ?

O haklı girye-i hicranı hapse kalkışmak,

Huda bilir ki, hatâdır,G ünâha girme, bırak !

Bırak merâret-i ruhun buram buram insin...

Boşanmadan dinecek bir belâ mıdır ye'sin ?
Seyirci farzediyorsan muhîti matemine;

Yabancı hangi nazardır büka-yı mahremine ?

Nihayet arkadaşım var, değil mi, sonra da b en ?

Vebâli boynmta olsun, eğer bu zanda isen /

Mesâibin ezelî âşinâsı varsa, biziz:
Cihanda bir günümüz geçmemiş felâketsiz !

Sürura kalsa da bigâne Müslüman yüreg ;

Bilir teessür-i mâsum önünde inlemeği.

Onunla söyleşilir en acıklı hicranlar.

Ki her figanı açık bir lisan kadar anlar,

O halde atılaşarak paylaşın melâlinizi. 

işitmek istiyorum, çünkü, hasbihâlinizi.
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AÇIKLAMALAR ;

Birinci Dünya Savaşına Türkler Almanlarla birlikte katılırlar. Bu mü
nasebetle, Türklerle Almanlar arasında bir dostluk bağı kurulur. Alman 
<levleti, Almanya’da Müslüman esirlere yapılan iyi muameleyi yerinde görüp 
öğrenmeleri için Türkiye’den de delegeler çağırır. 1914 yılı sonunda Osmanlı 
<îevleti tarafından gönderilen heyete Mehmet Akif Ersoy da katılır. Bu sur 
retle Safahat şzin ileri bir Avrupa şehrini yakından görme imkânını bulur.

Berlin’de gördüklerini Mehmet Âkif, uzun bir manzume şeklinde yaza
rak, başka eserleriyle birlikte Safahatım beşinci cildinde yayımlamıştır.

“Berlin Hatıraları*’nın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1 . Mehmet Âkif Ersoy bu eserinin konusunu da günlük hayattan, dış 
âlemden alır. Kendi gözleriyle gördüklerini hikâye eder.

2 . Fakat Mehmet Âkif "Berlin Hatıraları”nda da dış âlemden aldıkla- 
rını belli bir düşünceye ve plana göre düzenler.

3 . "Berlin Hatıraları”, bir ileri Avrupa şehri ile o devirde çok geri olan 
bir doğu (İstanbul) şehrinin medeniyet bakımından mukayesesine dayanır, 
^üre bu mukayese fikri hâkimdir.

4 . .Mehmet Akif’e göre doğu maddî medeniyet bakımından çok geri, Av
rupa çok ileridir.

5. Mehmet Âkif, şiirinde İstanbul’un kahve, otel, sokak ve trenleriyle 
Berlin’de gördüklerini mukayese eder. Dıştan göze çarpanlarla yetinir, derin 
sebeplere inmez.

6 . Akif’in şiirine şu duygular hâkimdir: Alay, hiddet, hayranlık, acıma 
ye insanlık duygusu. Mehmet Âkif İstanbul’un kahve, otel, sokak ve nakil 
vasıtalarıyle alay eder. Demiryollarını işleten yabancıların almış oldukları 
tavırlara kızar. Berlin’de gördüklerine hayran olur. Oğlu cephede ölen Alman 
îcadınına acır ve saygı duyar.

7. Mehmet Âkif, bu duygularını ifade ederken tasvir, fıkra gibi ifade 
vasıtalarına, teşbih, istiare ve mecaz gibi çeşitli edebî sanatlara baş vurur. Basit 
İ3ir Berlin seyahatini dikkate değer yapan ve edebî kılan konu ve fikir değil, 
anlatış tarzı yani üslûptur.

8 . Mehmet Âkif, bu eserinde de aruz veznini, büyük bir maharetle kul
lanır. Kazmı nesre, hattâ günlük konuşmaya yaklaştırır.

9. Mehmet Akif’in dili umumiyetle sade olmakla beraber arada günlül: 
<lilde kullanılmayan Osmanlıca kelime ve tamlamalara da rastlanılır. 1915 
j ı l ı  yazı dilinde bu tür kelime ve tamlamalar, Mehmet Akif’in kullandığın
dan çok daha fazlaydı. Akif’in dili hakkında hüküm verilirken devri göz 
«Önünde bulundurulmalıdır.
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SO RU LA R:

1. "Berlin Hâtıraları” manzumesinin konusunu en kısa şekilde özetleyi
niz.

2. Şiirde ele alınan konuların sırasını gösteren bir plan yapınız.

3. Mehmet Akif’in işittiği kelimelere lıayatta karşılık araması nasıl bir 
eğilimi gösterir? Sözlükler bize gerçeği öğretir mi?

4. Mehmet Akif, manzumesinde yerleri ve eşyaları nasıl tasvir ediyor? 
Kullandığı sıfat, te.şbih, mecaz, tezat ve telmihlere örnoklor veriniz.

5. Alay, hayranlık, merhamet duygularının hâkim olduğu beyit ve mıs
raları gösteriniz.

6. Mehmet Akif’in bu şiirinde edebiyat bakımından önemli olan kona 
mudur, fikir midir? Yoksa üslûp ve anlatış tarzı mıdır?
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AHMET JIAŞÎM (1883 - 1933)

O BELDE 

Denizlerden

Esen hu ince herâ saçlarınla eğlensin.

Bitsen,
Melâl'i hasret n gurbetle ujk-t ştima bakan 

Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin! 

N e sen,
N e ben,

N e de hüsnünde toplanan hu mesâ.

N e de âlâm-t fikre bir mersâ 

Olan hu mai deniz,

'V anlamayan nesle âşinâ değiliz.

\ i , , . i , ' < Sana yalnız bir ince tâze kadın,
Bana yalnızca eski bir budala 

Diyen bugünkü beşer,

Bu sefîl iştihâ, bu kirli nazar,

Bulamaz, sende, bende bir mânâ,

N e bu akşamda bir gam-ı nermin.

N e de durgun deı<hde bir muğber 

Lerze-i istitâr ü istiğna.

Sen ve ben 
-M,*- ^  V e deniz

V e bu akşam ki lerzestz, sessiz,

Topluyor bû-yı ruhunu gûyâ,

Uzak

Ve mai gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak,

Bu nefy ii hicre müebbed bu yerde mahkûmuz.



V -  i,

O \ I
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O belde

Durur menâhk-t dtqîze-i tahayyülde;

Mcâ Ytr ak^arn 

Eder üstünde daunâ ârom;
Eieklerinde deniz

Döker ervaha bir sükım-ı menâm...

Kadmlar orda güzel, ince, saf, -leylîdir;

Hepsinin gözlerinde hüznün var,

 ̂ Hepsi hemşiredir veyahut yâr;

Dilde tenvım-i tzttrâhı bilir

Dudaklarındaki giryende buseler, yahut, ; ' v V

O gözlerindeki nîlt sükût-ı istif hâtn. \

Onların rûhu şâm-t muğberden 

Mütekâsif menekşelerdir ki 

Mütemâdi sükûn u samtt arar;

Şn'le-î hî-ziyâ-yı hüzn-i kamer 

Mülteci sanki sâde ellerine.

O kadar nâ-tüvan ki, âh, onlar,

Onların hüzn-i lâl ü müştereki,
Sonra dalgm mesâ, o hasta deniz,

Hepsi benzer o yerde birbirine,..

O belde

Hangi bir kıt'a-t muhayyelde?

İl , Han si bir nehr-i dür ile mahdûd?

Bir yalan yer midir, veya mevcûd,

Fakat bulunmayacak bir melâz-t hülya nıt?

Bilmem... yalnız
Bildiğim sen ve ben ve mâi deniz 

V e bu akşam ki eyliyor tehzîz 

Bende evtâr-ı hüzn ü ilhamı.

Uzak
V'e mâl gölgeli bir belded-en cüda kalarak.

Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz.



bir tanesidir. Şair, bilhassa o belde kadınlarını tasvir ederken asıl maharetini 
güsterir. Bu kadınların ruhu ''§âm-ı nıuğberden mütekâsif menekşeler”dir. 
Burada bahis konusu olan menekşe "dargın akşamlardan damıtılmıştır” . 
"Şule-i bî-ziyâ-yı hüzn-i kamer” (ayın hüznünün ışıksız parıltısı) âdeta onla
rın sade ellerine sinmiştir.

Haşim isim ve sıfat tamlamalarıyle dış âlemde var olmayan, kendi his 
ve hayal âlemine ait renkler ve kokular yaratır.
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SO RU LA R:

1. Ahmet Haşim bu şiirini hangi tarzda yazmıştır? Bu tarzı seçmesinde 
“değişik bir âhenlc yaratma" duygusunun rolü olmuş mudur? Şair bu ahengi 
hangi unsurlarla sağlamıştır?

2. O Belde şiirinde “hayal” in "rolü var mıdır? Bu “hayal” bir oyundan 
mı ibarettir, yoi<sa şairin “derin özlem” lerine mi tekabül eder? Bu özlem
ler nelerdir?

3. Ahmet Haşim’in hayalî bir ülkeyi özlemesinde yaşadığı çağ ve çev
reden nefret etmesinin rolü var mıdır? Şiirde bu çağ ve çevre hangi mısra
larla gösterilmiştir?

4. Şairin tasvirine göre “O bolde” nasıl bir yerdir? Zaman ve mekân ba
kımından ne gibi özellikleri vardır? “O bolde” de yaşayanlar kimlerdir? Şair 
onları hangi kelimelerle tasvir eder?

5. O Belde şürinde kullanılan sıfat, isim tamlaması, fiil, zarf, mecaz ve 
benzetme gibi unsurları mânâ, muhteva ve güzellik bakımından inceleyiniz \e 
onların günlük ortak dilden ayrılan taraflarını belirtiniz. Ahmet Haşim bun
larla kendisine has bir “şiir dili” kurmuş mudur? Şiirin var olması için bö^le 
bir dile ihtiyaç var mıdır? •



FAR U K  N A F ÎZ  ÇAMLIBEL ( 1898- 1975) 

, H A N  D U VAR LAR I

Yağız atlar kipıedi, mefıu kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... 
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya, 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya, 
tik sevgiye benzeyeli ilk acı, ilk ayrılık! 
Yüreğimin yaktığı ateşle bava ılık,
Gök san, toprak san, çıplak ağaçlar san...
Arkada zincirlenen yüksek Taros dağları,
Önde uzun bir ktştn soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler... 
Ellerim takılırken rüzgârların saçına 
Asıldı arabamız bir dağın yamacına.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının dud-ağında bir ıslık!
Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar 
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu,
Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu. 
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince,
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince 
Nihayetsiz bir ova ağaritt benzimizi.
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine,
Yol, hep yol, dâimâ yol... Bitmiyor düzlük yine. 
N e civarda bir köy var, ne bir evin hayâli, 
Sonun ademdir diyor insana yolun hâli.
'Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan,
Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan 
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,
JJzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...



Kendimi kaptırarak-tekerleğin sesine 
Uzanmı^tm, kalmışım yaylının şiltesine..

Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan»
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:
Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,
Bir kenarda göründü beldenin viran ham.
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri 
Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.
Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya 
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.
Bir nok.tad ı̂ birleşmiş vatanın dört bucağı,
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
Bir pardtı gördü w « gözler hemen dalıyor,
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor,

' Şişesi is bağlujnış bir lâmbanın tşığı.
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı.
Gitgide birer âyet gibi derinleştiler 
Yüzlerdeki çizdiler, gözlerdeki çizgiler...
Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı.
Üstünde yazılarla hatlar kanşmışlardı- 
Tânt bir iz bırakmış hurda yatmışsa kimler,
Aygın baygın mâniler, açık saçık resimler...

Uykuya varmak için hu hazin günde, erkeı?.
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken 
Birdenbire kıpkızıl bir kaç satırla yandı.
Bu dört mısra değildi, sanki dÖrt damla kanât.
Ben parıp çizgilerle uğraşırken haşhaşa 
Tlastlamıştım duvarda bir şâir arkadaşa:

On yıl var ayrıyım Kınadağı’ndan 
Baba ocağından, yar kucağından 
Bir çiçek dermeden sevgi bağınd-an 
Huduttan hudûd-a atılmışım ben

Altında da bir tarih: Sekiz mart otuz yedi.
Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi.
Artık bahtın açıktır, uzun etme, arkadaş!
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N e hudut kcâdt bugün, ne askerlik, ne savaş;
Araya gitti diye içlenme baharına,
Huduttan götürdüğün şan yetişir yânna!,..
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her' soluk.
Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri 
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.
Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor.
Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor 
Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar.
Bir derebeyi. gibi kurulmuş eski hanlar.

Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, gitgide,

İki dağ ortasında boğulan bir geçide.

Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden 

Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden:
Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, 
önümdeki arazî örtülü şimdi karla.
Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu,

Burada son fırtına son dalı kırıyordu.
Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla 

Savrulmaya başladı karlar etrafımızda.
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü.
Kar değil, gök yüzünden yağan beyaz ölümdü.,.

Gönlümde can verirken köye varmak emeli 

Arabacı haykırdı: "îşte Araplı Beli!**

Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana.

Biz menzile vararak atları çektik bana.

Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş 

Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş.
Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor,

'Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor...

Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri 

ÇiçekUyor duvarı ocağın akisleri.
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,

Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor: ,
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O
Gönlümü çekse de yârin hayâli 
Aşmaya kudretin yetmez cibâli 
Yolcuyum bir kuru yaprak misâli 
Rüzgârm önüne kaidmt§tm ben

9

Sabahleyin gök yüzü parlak, ufuk açıktı,
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı...
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde 
Ben üç m ^sim  değişmiş görüyordum üç günde.
Uzun bir yolculuktan sonra tncesu’daydık,
Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.

Gün doğarken bir ölüm rüyasiyle uyandım,
Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım!

Garibim, nâmıma Kerem diyorlar 
Aslı’mı el almış harem diyorlar 
Hastayım derdime verem diyorlar 
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmıştım ben

Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,
Korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında.
Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı!
Bahtına lânet olsun aşmadınsa bu dağı.
Az değildir, varmadan senin gibi yurduna.
Tost verenler yabanın hayduduna, kurduna!...
Arabamız tutarken Erciyeş’in yolunu:
^'Hancı, dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlt^nu?**
Gözleri uzun uzun burkulu kaldı bende.
Dedi:
—  Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!

Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti.
Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti,,.
Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi.

Aradan yıllar geçti, işte o günden heri 
N e  zaman yolda bir han rastlasam irkilirim.
<^ünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim,
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları,..
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AÇIKLA M A  :

Bir İstanbul çocuğu olan Faruk Nafiz Çamlıbel, Cumhuriyet’in ilk yıl
larında, yirmibeş yaşında bir öğretmen olarak Kayseri’ye gider. İlk şiirlerini
I. Dünya Savaşı yıllarında aruz vezniyle yazmış ve kendisini iyi bir şair ola
rak tanıtmıştır. Bu yıllarda ön planda gelen ''Millî edebiyat” akımının tesi
riyle günlük dili, hece veznini kullanan şair, Anadolu’yu konu olarak alır 
ve Cumhuriyet devrinin en çok tanınan ve sevilen şairi olur. “Han Duvar
ları”, onun İstanbul’dan Kayserı’ye giderken, bir yaylıdan gördüğü manza
raları ve duyduğu hisleri tasvir eden bir şiirdir.

Şiir hecenin 7 + 7  kalıbıyla yazılmıştır. Kafiye dizisi hikâyeye elverişli 
olan "mesnevi” tarzındadır. Yalnız şair bu şeklin içine Şeyhoğlu diye bir 
halk şairine izafe ettiği bir koşmanın 6 + 5  ile yazılmış dörtlüklerini başa
rıyla yerleştirir. Aslında bu koşma da Faruk Nafiz Çamlıbel’e aittir. Fakat 
şair bu koşmayla Anadolu insanının ruhunu çok güzel ifade eder.

Şiirde vezin, kafiye ve dil mükemmel bir şekilde kullanılmıştır. Şiirini 
muhtevasmı başlıca üç varlık teşkil eder: (a) Anadolu coğrafyası, (b) Ana
dolu insanı (hanlarda rastlanan yolcular, bilhassa koşmanın parçalarıyle 
muztarip bir hayalet gibi her menzilde şairin karşısına çıkan meçhul halk 
şairi Maraşlı Şeyhoğlu) ve (c) şairin kendisi.

Bunlardan birincisi, şiirde en geniş yeri tutuyor. Şair üç günlük yolcu
luğu boyunca gördüğü her şeyi en küçük teferruatına kadar bir tablo gibi 
tasvir ediyor. Şiir bu yönüyle gerçekçidir. Fakat şair şiir boyunca kendi var
lığını da hissettirir. Gördüğü şeylerin ruhunda bıraktığı tesirleri, uyandır
dığı his ve hayalleri de anlatır. Şiiri baştan sona kadar bir gurbet ve yalnız
lık duygusu sarar. Dış ile için, tabiat ile insanın, gerçek ile şiirin birleşmesi: 
''Han Duvarları”na lirik bir hava verir.

"Han Duvarları”nda dış âleme ait unsurlar geniş bir yer tutar. Ulukış
la, Orta Anadolu, Toros Dağları, Niğde, Erciyeş, Araplıbeli gibi yer adla
rından da görüldüğü üzere, şiirde mekân iyice belirtilmiştir.

Şiirin muhtevasını teşkil eden unsurlar, görülüş sırasına göre tespit 
edilmiştir. Yolculuk sabahları başlar, karanlık basınca sona erer. Bu basit 
zaman çerçevesi, şiirin kompozisyonuna şekil verir.

Peyzajı teşkil eden başlıca unsurlar yüksek dağlar, nihayetsiz ovalar ve 
bitmez tükenmez yollardır. Bunlar şairin ruhunda boşluk, yokluk ve ölün  ̂  ̂
duygulan uyandırır.
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Şair, akşam vakti bir hana inince, orada insanlarla karşılaşır. Bunlar 
Anadolu’nun dertli insanlarıdır. Şaire en çok tesir eden Maraşlı Şeyhoğlu’ 
nun Jfıer handa bir parçasına tastladığı yanık koşmasıdır. O da acı ve gurbet 
hisleriyle doludur. Anadolu’ya İstiklâl Savaşı sonunda gittiği halde, Faruk 
Nafiz bu mucizeyi yaratan destan havasını görememiştir. Bunun sebebi coğ
rafyanın ağır basmasıdır. Destam yaratan insandır. însanı, hele dış görünüşü 
içini asla aksettirmeyen Anadolu insanını tanımak çok güçtür. Şair Anado
lu’ya bakarken tarihe de gidememiştir. *'Han Duvarları” bu bakımdan sığdır.

"Han Duvarları” umumî olarak manzum bir hikâye karakteri taşır. Bu 
hikâye karakteri şiirin üslûbunda daha kuvvetli olarak kendisini gösteriyor. 
Anlatış tarzı, cümle kuruluşları, fiil çekimleri, realist teferruat hep hikâye
den gelir. Dalla ilk mısralarından itibaren kullanmış olduğu lüzumsuz ob
jektif sıfatlar -yağız atlar, meşin kırbaç, demir yaylar- şairin realist bir 
maksat güttüğünü gösterir. "Fotoğraf realizmi” adı verilebilecek olan bu 
üslûp, hemen hemen şiirin, dış âlemi tasvir eden bütün mısralarına hâkim
dir: Sarı toprak, çıplak ağaçlar, yüksek Toros dağları, uzun bir kışın soldur
duğu etekler, bozuk düzen taşlar, yola benzer bir su v.s.

Şair, hissî davranışını, çok orjinal olmayan bazı sübjektif sıfat ve ben
zetmelerle belirtiyor. Şiire hâkim olan umumî ifade tarzı basit ve sığ bir 
hikâye üslûbunu aşmıyor. Dış âlemin objektifliğine bağlı kalmak isteyen 
şair, imajlara nadir olarak baş vuruyor.

Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar 

Başını kaldırarak, boşluğu dinliyordu 

Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü,

Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

Şiir, harekete dayandığı için cümlelerin büyük bir kısmı çekinıli fiiller
den mürekkeptir ve umumiyetle sade ve basittir. Nadir olarak isim ve sıfat 
cümlelerine rastlıyoruz. Bazı mısralar tamamiyle nesre has bir karakter ta- 
şır.

"Han Duvarları”nın esas gövdesini teşkil eden hikâye kısmının nesre 
yaklaşan tasvirî üslûbuna karşılık, Maraşlı Şeyhoğlu’nun koşması Halk şii
rine has lirik bir eda taşır. Bu lirizm, duyuş tarzıyla beraber şekil ve üslûpla 
da ilgilidir. Burada, nesre has teferruat bir yana bırakılarak, duygu, özüne 
irca edilmiş ve kesif bir şekilde ifade olunmuştur.
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, SORULAR:

1. Han Duvarlan şiirinin konusu nedir? Şiirde ön planda gelen "dış” mı
dır, “iç” midir? Bunlar şiire hangi unsurlarla giriyorlar?

2. Şiirde “zaman” a önem verilmiş midir? “Zaman” ile “hareket” ve “de
ğişme” arasında ne gibi münasebet kurulmuştur?

3. Şair neden şiirine Maraşlı Şeyhoğlu’nun koşmasını karıştırmıştır? Şii
rin konusu ve anafikri ile bu koşma arasında ne gibi bir münasebet vardır?

4. Şair Anadolu insanlarım yakından görebilmiş midir? Şiirde bu insan
lar hangi yönleriyle gözüküyorlar?

5. Şiirde kullanılan orijinal sıfat ve isim tamlamaları ile benzetmeleri 
bulunuz ve bunların şiirin anafikri ile olan münasebetlerini açıklayınız.
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IsfECİP FAZIL KISAKÜREK (Doğumu: 1905)

KALDIRIMLAR

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum-. 
Yolumun karanlığa karışan noktasında,
Sanki beni bekleyen, bir hayâl görüyorum.

' Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, 
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
Bu gece yarısında iki kişi uyanık:
Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar.

İçimde diamla damla bir korku birikiyor. 
Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. 
Simsiyah camlarını üzerime dikiyor.
Gözleri çıkarılmış bir âmâ gibi evler.

Kaldırımlar, ıztırap çekenlerin annesi; 
Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. 
Kaldırımlar, duyulur sükûn içinde sesi. 
Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır.

Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta; 
Ben, bu kaldırımların istediği çocuğum.
Aman, sabah olmasın bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum.

Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin, 
İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler.
Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin, 
Yolumda bir tak olsun zulmetten taş kemerler.

N e ışıkta gezeyim, ne göze görüneyim, 
Gündüzler size kalsın, verin karanlıklan!
İslak bir yorgan gibi iyice bürüneyim,

, örtün üstüme, örtün serin karanlıklan.



JJzamverse gövdem taşlara boydan boya.
Alsa bu soğuk taşlar ahumdaki ateşi.
Dahp sokaklar kadar esrârit bir uykuya,
Ölse kaldmmlann kara sevdah eşi...
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A ÇIKLA BÎA  :

Necip Fazıl Kısakürek Cumhuriyet devrinde hece veznine yeni bir 
ahenk katan, günlük Türkçeye yoğun bir ifade gücü veren, kendine has 
bir şahsiyet ve üslûba sahip olan bir şairdir. 1927 yılında yayımladığı "Kal
dırımlar” ona büyük bir ün sağlamıştır. Bu tarihten sonra Necip Fazıl Kısa- 
kürek daha birçok şiir ve piyes yaznuştır.

O, şiirlerinde, şekİl mükemmelliğiyle beraber, hayaller ve semboller 
vasıtasıyle bir ruh hali yaratmasını da bilir. Mısralarında boş kelime kul
lanmaz. Vezin ve kafiye ile cümle tam bİr uyum halindedir.

"Kaldırımlar”da şair, geceleyin büyük bir şehrin sokaklarında dolaşır
ken duyduğu korku ve yalnızlık duygusunu, kuvvetli ve ahenkli bir ifadeyle 
tasvir ediyor. Şiirde kaldırımlar ve sokak kelimelerinin tekrarlanması ve 
bunlarm doğurduğu karanlık ve ürkütücü hayaller bizde bir vehim ve korku 
hissi yaratıyor.

Şiirde baştan sona kadar tek m.ekân (kaldırımlar), tek zaman (gece) 
ve tek insan (şairin kendisi) vardır. Şiire hâkim olan korku ve yalnızlık 
duygusu da hiç değişmeden devam ediyor ve şiire bir muhteva bütünlüğü 
veriyor.

Şiirin dikkati çeken özelliklerinden biri, iç ile dış, şair ile sokak ara
sındaki kaynaşmadır. Şair, sokağı kendisine çok yakın hissediyor, âdeta 
onunla birleşiyor.

Kaldırımlar, tzttrap çekenlerin annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur sükûn içinde sesi.
Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır.

Bu parça bize şairin sanatının bazı yönleri hakkında bir fikir verebilir. 
Önce şair, vezin ve kafiye dışında kaldıranlar kelimesini tekrarlamak sure
tiyle km^etli bir ahenk yaratıyor, sonra da her mısrada, kaldırımları ber^et- 
meler vasıtasıyle insana benzetiyor (teşhis) ediyor. Bu benzetmeler orjinaldir.



Necip Fazıl şiir ve nesirlerinde orjinal, çarpıcı benzetmeler yapmaktan hoş
lanır. Fakat yukarıdaki parçada, en önemli nokta, dışa ait maddî bir 
•varlık olan kaldırımların, şaire en yakın manevî varlıklar haline getirilmiş 
olmasıdır. Buna göre Necip Fazıl Kısakürek şiirin üç temel unsuru olan 
âhenk, hayal ve duyguyu yoğun bir halde birleştirmesini biliyor.

Şiir, mısra mısra ilerleyen bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan o, hareketli 
durumları tasvire çok uyar. Bunu bilen Necip Fazıl, şiirin muhteva ve ifa
desini, hayal ve izlenimlerini her mısrada değiştirmek suretiyle ona bir ha
reketlilik ve zenginlik kazandırıyor.

’'Kaldırımlar”da muhteva ile şekil bir yürüyüş temposuna göre düzen
lenmiştir. Birinci dörtlükte şairi sokakta ilerlerken görüyoruz. İkinci dört
lükte sokaklar karanlık ve fırtına yüklü bir şekilde tasvir ediliyor, üçüncü 
parçada şair, dış âlemin kendisinde uyandırdığı korkulu ruh halini tasvir 
ediyor. Dördüncü parçada kaldırımların, 'şairin kendisi ve çilekeş insanlar 
için taşıdığı mânâ belirtiliyor. Beşinci ve altıncı dörtlüklerde şairi tekrar 
sokakta yürürken görüyoruz. Yedinci ve sekizinci parçalarda şair sokaklarda 
ölmek arzusunu ifade ediyor.

Bu kısa tahlil gösteriyor ki şiirde ele alınan duygular şiir boyunca deği
şiyor ve bir sonuca doğru gidiyor. Muhtevanın böyle düzenlenişine kompo
zisyon diyoruz. "Kaldırımlar”da şekle uygun bir kompozisyon var.

*'Kaldırımlar”da kullanılan kelimeler, günlük dilden alınmadır. Şair no 
eski, tarihe karışmış kelimeler, ne de yeni kelimeler kullanmağrı 
hevesleniyor. Vezin, kafiye ve dil ile oynamadan, bilinen kelimelerle yeni 
bir şiir vücuda getiriyor. Onun üslûbunda önemli olan, görülen ve yaşanı
lanın tesbiti ve orjinal hayallerle ifade edilmesidir.

SORULAR:

1. Kaldmmlar şiirindp "hareket” ve “âhenk” i doğuran unsurlar neler
dir? Şürin muhtevasında görülen ve duyulan unsurlar mısralar boyunca de
ğişiyor mu?

2. Şiirde “zaman” ve “mekân” a önem verilmiş midir? Bunlarla ilgili 
kelimeleri söyleyiniz.

3. Şüre şu duygulardan hangisi hâkimdir: a) korku, b) yalnızlık, e) son
suzluk, ç) ölüm arzusu. Bunlardan birleşenler var mıdır?

4. Şiirde kullanılan orijinal sıfat ve isim tamlamaları ile edebî sanatları 
bulunuz ve açıklayınız.

5. Bu şiir “ferdî” midir, yoksa “sosyal” midir?
6. İnsanlar büyük şehirlerde mi, yoksa köylerde mi j’-alnızlık duygusu 

hiscederler? Yalnızlık duygusunda “çevre” mi, yoksa "mizaç” mı rol oynar?
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AHMET HAMDI TANPINAR (1901 -1962)

NE İÇİNDEYİM ZAMANIN

N e içindeyim zamanm,
N e de büsbütün dt^tnda;
Yekpare, geniş bir ânm 
Parçalanmaz akışında.

, Bir "garip rüya rengiyle 
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgârda uçan tüy bile 
Benim kadar hafif değil.

Başım sükûtu öğüten 
Uçsuz, bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş 
Abâsız, postsuz bir derviş;

Kökü bende bir sannaşik 
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir tşık 
Ortasında yüzmekteyim.

AÇIKLAMA :

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu şiiri çeşitli düşünce ve duyguları anlatan 
"benzetmelere dayanıyor. Edebî eserlerde benzetmeler * önemli bir yer tutar. 
Onlar hem duygu veya düşünceyi, açıklama vazifesini görürler, hem de gü
zellik duygusu doğururlar.

Bazı. şiirlerde hayaller dağınıktır, onları birleştiren bir anafikir yoktur. 
Divan edebiyatında gazellerin çoğunda her beyit ayrı bir hayal dünyası teş
kil eder. Tanzimat’tan sonra şiirin bir anafikre dayanmasına, çeşitli hayaller 
arasında bağlantı kurulmasına önem verilmiştir. Fakat bu bağlantı her şiir- 
'de açık olarak görülmez. Okuyucunun onları birbirine bağlanması gerekir.



Tanpınar’ın bu şiirinde de hayaller ilk bakışta dağınık gözüküyorlar.. 
Acaba gerçekten böyle midirler? Yoksa şair, onları yazarken bir hayat gö
rüşü ortaya koymak istemiş midir?

Bu soruya cevap vermek için şiir üzerinde düşünmek, hayallerin mânâ
larını ve birbiriyle olan münasebetlerini araştırmak gerekir. Çağdaş-̂  
şairlerden çoğu şiirlerini bu tarzda kurarlar. Bundan dolayı onların eser
lerini anlamak için tam bir başarıya ulaşılamasa da yoruma ihtiyaç vardır.- 
Bu yorum’ bizi şairin düşüncesine götürmese de, bazı fikirler kazandırır.

İşte biz, Tanpınar’ın şiiri üzerinde böyle bir denemede bulunacağız.

Birinci parçada şair zaman karşısında aldığı tavrı belirtiyor. Ne zama
nın içinde ne de büsbütün dışında olduğunu söylüyor. Sonra da zamanr. 
''yekpare, geniş, parçalanmaz bir akış” olarak anladığını ortaya koyuyor.

Acaba şair bu sözlerle ne kastediyor? Zaman soyut bir kavramdır. Za^ 
man denince biz onu, geçmiş, bugün, gelecek diye üç bölüme ayırıyoruz. Şair 
bu görüşe karşı çıkıyor. Zamanı, "yekpâre, geniş, parçalanmaz bir akış” ola
rak ele alıyor.

Acaba bu görüş doğru mudur ve doğru ise bizi nereye götürür?

Zamanın “yekpâre, geniş, parçalanmaz bir anın akışı” olduğu bir ger
çektir. Dün, yaşanıldığı anda bugündü, bugün, yarın, dün olacaktır. Yarın
da yaşanılınca geçmişe karışacaktır. Şu halde zaman durmayan, akan b ir 
varlıktır. Katı madde ile zaman birbirine zıttır. “Zamanın içinde olmak”’ 
demek, onun şartlarına uymak demektir. Her şey akan zamana uyar, yanı 
durmadan değişir. Acaba zamanın dışına çıkmak mümkün değil midir?' 
Sanat eserleri kısmen bunu temin eder. Çünkü onlar akan zamanın içinde ' 
olmakla beraber, onu aşarlar da. Süleymaniye veya Sultan Ahmet camii, belir 
bir devirde yapılmışlardır. Fakat bugün de vardırlar. Tanpınar, belki sanat
çı olarak, kendisinin hem zamanın içinde  ̂ hem de dışında olduğunu belirt
mek istiyor.

Pakat, zamanın hjer.ai]L..değiştiği bir hakikattir. Böyle bir hakikat bizi.. 
^̂ n p ın ar’ın aldığı tavra zorlar. Akışı görmek için, hem zamanın içinde,. 
hem de dışında olmak lâzımdır.

İkinci parçada şair, zaman kavramını bırakarak, yine soyut bir kavram  ̂
olan “şekil” kavramını alıyor. Dünyada her şeyin bir “şekl”i vardır. Bulut
ların ve dalgaların bile. Fakat acaba “şekil”ler sabit varlıklar mıdır? Yoksa 
onlar da zaman gibi değişirler mi? Matematikçiler "şekil”lerin hareketten- 
doğduğunu söylerler. Noktanın hareketi çizgiyi, çizginin hareketi sathı do-
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3urur. Satıhlar da hareketle çeşitli şekiller alırlar. Tabiatta görülen he^ 
“"şekil” bir **oluşum”un sonucudur^ §u hdde kâinatta sabit, ebedî bir ”şekil’* 
■yoktur. "Şekil”ler zamanın akışıyla doğar ve kaybolurlar. Şair, belki bun
dan dolayı şekilleri "bir garip rüya rengİyle uyuşmuş gibi” görüyor. Burada^ 
dikkati çekici olan şekil ile rüya arasında bir bağlantı kurulmasıdır. Bu dê  
n^ktir ki şekil, gerçek. bir şey değildk. Onda harekete geçecek uyuşmuş.bir 
hal vardır.-Ressamlar şekilleri renklerle yaratırlar. Her renk başka bir renge 
.sınır çizer. Renklere göre şekiller de değişir. Tanpınar, resme karşı büyük 
ilgi duyan bir şairdir. Belki de bu izlenimi, sevdiği tablolardan almıştır.

Şekiller insanlara bağlıdır. Bir bakıma her şekil bir hapishanedir.^ Şe-
1 killer bir rüya haline gelince, in sa a .^  hürrij^etine kavusur._^iı^ parçadaj

Rüzgârda uçan tüy bile 
Benim kadar hafif değil '/

mısraları,-bir hürriyet,_başıl^şluk^ j ^ ı  şekillerden kurtuluş hissi ifade eder. 
'Tanpınar’ın şekilleri bir "garip rüya rengi iİe uyulmuş gibi” görmesiyle 
""rüzgârda uçan tüy gibi hafif olma” arasında, gizli bir bağlantı vardır.

Üçüncü parçada da ilk bakışta birbİriyle ilgisiz görülen hayaller vardır. 
Şair, burada içinde bulunduğu durumu mistiklere has bir şekilde tasvir edi
yor. _^şın da “sükûtu öğüten, uçsuz bucaksız bir d^irm^en”̂  benzetilmesiyle 

-yalnızlık ve boşluk arasında bir bağlantı vardır. Fakat şair bundan ıztırap de- 
ğil, saadet duyuyor. Mistikler, kendilerini ~3i? âlemden ayırırla. Dünyada 
her şey onlara bir bağ olarak gözükür. Şekilleri "bir garip rüya rengi ile 
uyuşmuş gibi” gören, şair, içinde "rüzgârda uçan bir tüy hafifliği” hissedi- 
'yor. Kendilerini dış âlemden ̂ ayıran mistikler-,de,_b.övle„bjr_ saadete kavuşur
lar. Budizme göre Nirvana, mutlak bir boşluktur. Bu dünya ile her türlü_ 

Cbağını koparmak demektir.

Şiirin son parçası, şairin dünyaya bakış tarzı hakkında daha açık bir 
•fikir veriyor: ona göre .dünya kökü insanda olan bir sarmaşıktır. Bu demek
tir ki dünjmnınjyarlığı insana bağhdır ve insan dünyayı bir çiçek gibi besler. 
Bir bakıma bu fikir de doğrudur. Zira insan olmadan dünyanın nasıl olduğu 
bilinemez. Dünyanm varlığı görünüşü ve mânâsı büyük nispette insana bağ- 

-lıdır.
Tanpınar, bu suretle dış dünyanın varlığını inkâr etmiyor. Onun insa

na, insanın duygu, düşünce ve iradesine bağlı olduğunu belirtmeğe çalışı- 
~yor.  ̂Böylece zajnanın, dış âlemin ve şekillerin baskısından kurtulan şair, 
!lıuzur ve sükûna kavuşuyor ve kendisini "mavi, masmavi Hr ışık .içinde yüzer 
gibi” hissediyor.
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"Zaman”, ''şekil”, "ben”, ve "dünya” felsefe ve psikolojide de ciddi
yetle ele alınan kavramlardır. Tanpınar onları felsefe ve psikolojide olduğu 
gibi "soyut” olarak değil, "somut” olarak işliyor. Görüşlerini hayaller vası- 
tasıyle ortaya koyuyor. Bu hayaller bizde estetik bir tesir de uyandırıyorlar.

- Tanpınar, şiirinde hayallerin yanısıra vezin ve kafiyeden, kelimelerin 
âhenginden de faydalanıyor.

“Ne İçindeyim Zamanın” şiiri sekiz hecelidir. Bu kısa vezin şairi ar 
kelimeyle çok şey söylemeye zorlamıştır. Tanpınar dili ve kafiyeleri basma
kalıp olarak kullanmıyor. Fikir ve hayalleri gibi mısraları yapışı, mısraları; 
birbirine bağlayışı da kendisine hastır. Şiir boyunca (n), (s), (r) ve (m)j 
konsonlarının tekrarı bir dil musikisi de vücuda getiriyor.
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SORULAR :

1. Ahmet Hamdi Tanpınar bu şürinde nasıl bir “zaman kavramı” orta
ya koyuyor?

2. Şairin dış âleme/ eşyaya ve dünyaya bakış tarzı "objektif” midir, “süb
jektif” midir?

3. Şiirde din duygusuna yaklaşan bir taraf var mıdır?

4. Şiirde hangi benzetmeler kullanılmıştır? Bu benzetmeler ile şairim 
düşünceleri arasında münasebet yar mıdır?

5. Anlattığı ruh haline göre şair mutlu mudur, değil midir?

6. Şiirde parçalar birbirine açık olarak bağlanıyor mu, yoksa bu bağ
lantı gizli midir?

7. Bu şiirde: a) m ânâ,' b) âhenk, c) hayal unsurlarından hangisi örs 
planda geliyor?



ORHAN v e l i  KANIK (1914-1950) 

DESTAN GİBİ

Yol Türküleri

**Hereke’den çıktım yola,
Selâm verelim sağa sola,
Haydi, benim bu dünyaya garip gelmiş şcûrhn, 
Yolun açık ola!”

îzm ii sokakları yaprak içindeydi;
Başımda, unutamadığım şehrin havası;
Dilimde hep oraların şarkıları;
Ellerim ceplerimde.
Bir aşağı, bir yukarı.
Sonbahar;

İzmit sokakları yaprak içindeydi.
^'İzmit’in köprüsü betondur beton,
Nasıl kadrin bilmez yanında yatan,
Şensin gece gündüz gözümde tüten.

Yüreğim yaktıktır, ciğerim delik,
O f of, kemirir bağrımı of, ince hastalı!:."’

, Arif iye!
.Şöför durdu, Bnistitü Mektebi, dedi,
.Süleyman Edip bey müdürün adi.
Bir yol da burada duralım;
Ellerinde nasır, yüzlerinde nur,
Ytinna ümitle yürüyenlere 
Bir selâm uçuralım.

'"̂ 'Ada yolu kestane 
Aman dökülür tane tane.”
Ada demek, Adapazarı demek;
Kadehler şişe olur ÇarkHn başında;

^Xaten efkârlısın.



Ayağım denk al, çekerim.
"Hükümat önünden geçtim,
Oturdum hır kahve içtim,
Hendek’te bir güzel gördüm,
Yavuklumdan vazgeçtim;

Hendeğin yollar t taftan.
Sen çıkardın heni baltan."

Sabahları erken kalkılıyor yolculukta;
Doğan güneşe karşı,
Dertler biraz daha unutulmuş,
Gurbete biraz daha alışılmış,
Yapılacak işler düşünülüyor.

'^Düzce yolu düz gider.
Aman bir edalı kız gider.”

Düzce’deyim Yeşil Yurt otelinde.
Otelin önü çarşı,
Salepçiler salep satar otele karşı.
Yine dertli geçirdim geceyi.
Şarkılar, türkülerle:

'^Evlerinin yüzü aşı boyası,
İnsaf bilmez yüreğine acı değesi,
Duyduğumdan beterini duy ast.”

Ahşamıyacak mıyım,
Unutamıyacak mıyım?
Güneşten sonra yattım.
Güneşten önce kalktım;
Pencereden dışarıya şöyle bir baktım:
Ufuk, yeşil yeşil, ağarıyordu.
Sevgilim, dedivt,
Dördüncü uykudadır şimdi:
Galata Köprüsü açılmak üzeredir;
Kül rengi sulara

Kirli bir gün ışığı dökülecektir.
Çatanalar, mavnalar, kayıklar,
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Limanda stra bekUyen gemilerin arasında 
insanlar hayat mücadelesinde;
Adamlar, kadınlar, çocuklar; . ■ •
Ellerinde yemek çıkınlan,
Rejiye giden işçi kızlar.

*'Benden selâm olsun Bolu Beyi’ne,
<^ıkıp §u dağlara yaslanmalıdır;
O k gıcırtısından, kalkan sesinden, ''
Dağlar seda verip Beslenmelidir/^

Mey, h&y!
Hey dağlar, hey dağlar, Bolu’nun dağlan hey!
Savulun geliyorum, hey Bolu beyleri!
Böyle olur yüksek yerin rüzgârı;
Böylesine söyletir insanı.
Yokuş çıkar, döne döne;
Yokuştan bir Döne çıkar; 
tsa Balı’nın ardından 
Manoğlu Kocahey çıkar;
A yvaz çıkar, Hoylu çıkar;
B ir yandan Kör oğlu çıkar;

"’Memen Mevlâ ile sana dayandım,
Arkam  sensin, kaVam sensin, dağlar hey!”

K ır  At^a nal mı dayanır?
Dağlar uykudan uyanır,
Y er gök kızıla boyanır.
.Bu dağlardan geçmedinse,
Bu sulardan içmedinse,
Yaşadım deme be, ahbap.
JEİ dayanmaz, diş dayanmaz pınar başlartnda 
Kavaklar yatar, boylu boyunca.
Ovaya kereste indiren arabalardan 

Ses gelir, inceden ince:

Arabalar yük indirir ovaya,
Arabacı değnek vurur düveye,

.Başın döner, bakamazsm havaya.”
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Arahact nasü ktyar düvesine?
Vart yoğu bir çift öküzü, ’ , '
Gelinlik bir ktzt,
Üç tane kuzu;
Her şey ateş pahasına.
Korozman yaptık yolda posta ile.
Canım posta, gülüm posta,
Selâm götür eşe dosta.
Şehirliden vilâyete ilâm verilmiş,
Belediye meydanına radyo kurulmuş;
Verdiğimiz haberlerin özeti...
Falan filân;
Bir teneke benzin aldık karaborsadan, >
"Dayan!** dedik.

Gerede’nin yolu,
Reşadiye gölü.
Bir göl ki...
İnsanın şâir olup şiir söyliyeceği geliyor,

”Akşam oldu yine bastı kareler.**
Oturdum sırtın üstüne.
Geçmiş günleri düşündüm.
Askerdim, Adilhan köyündeydim;
Böyle bir akşamdı yine;
İçimde yine İstanbul hasreti,
Dalmış düşünmüştüm:
”Bu dağlar Koru dağları değil,

Bu köy Adilhan köyü değil;
Ne şu değirmen Ferhat ağanın,
N e de bu türkü hazin;
N e açım, ne susuz.
Ne de gurbet elde yalnız.
Hele güneş bir çekilsin,
Gideceğim bir ahçı dükkânına 
Bu akşam da orada içeceğim;
Hele şu Haliç vapuru 
İskeleye yanaşsın,
Yolcular çıksın hele;
En güzel saati şimdi Eyüp’ün.**
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Orhan Veli Kanık’ın şiiri, muhteva ve ifade tarzı bakımından "Han Du- 
varları”ndan çok zengindir. Orhan Veli’nin şiirine dışardan, çevreden, halk; 
kültüründen giren unsurlar çok çeşitlidir.

Fakat Orhan Veli’nin şiirinde sadece dış, Anadolu ve halk yoktur. Biz. 
yer yer içinde bir dert olan, fakat onu açıklamak istemeyen, acılarını unut
maya çalışan şairin kendi varlığını da hissederiz. Hattâ denilebilir ki şiirde- 
esas olan Anadolu, halk veya halk türküleriyle verilmek istenilen memleket, 
değil, şairin unutamadığı acısıdır.

Şiirin dikkati çeken tarafı, dış ile için, Anadolu ile şairin şiir boyunca, 
sarmaş dolaş olmasıdır. Burada bir kaynaşma değil, beraber bulunma bahis, 
konusudur. Halk türkülerinin aşk, hastalık, gurbet, yoksulluk, ıztırap dolır 
havasına İstanbullu şairin sesi de karışır. Şair bu söyleyişlerin arasına, yolcu
luk esnasında gördüğü şeyleri, duyduğu cümleleri de karıştırır.

Şiirin muhtevası ve üslûbu, otobüs ile yapılan bir yolculukta edinilen’, 
intibalar gibi karışıktır. Şair, bu “karışık” anlatış tarzı ile hayatın ve içİninr 
"karışıklık”ını vermek istemiştir. Şiirin dil, ahenk ve cümle yapısında da bu’ 
"karışıklık”ı buluruz. Fakat, istenilerek düzenlenen bu şekil, muhteva ve 
üslûp karışıklığı bizde canlı bir gerçeklik ve şiir duygusu uyandırmakta dır_

Orhan Veli Kanık, Türk halk kültürünün başlıca özellikleri olan ger
çeklik, sadelik ve şiir duygusunu, kendi şahsiyetiyle çok güzel birleştirmiştir»
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SORULAR:

1. Orhan Veli Kanık bu şiirinde nasıl bir şekil kullanmıştır? Bu şekiS 
şairin duyuş tarzına ve şiirin muhtevasına uygun mudur?

2. Şiirde “zaman” ve “mekân” nasıl ele alınmıştır? Bunlarla ilgili un
surlar nelerdir?

3. Şiir, yapısı bakımından “statik” midir, “dinamik” midir?
4. Şairin kendisi ile dış âlem arasında ne gibi bir münasebet vardır r  

Şair gördükleri ile içten bir bağlantı kuruyor mu? Yoksa bu münasebet ge
çici midir?

5. Şiirde halk kültüründen gelen unsurlarla şaire ait olanları ayırmağa, 
çalışınız.

6. Şiirde “ahenk” e önem verilmiş midir? Şair hangi unsurlarla bu ahen
gi temin ediyor?

7. Şürde “tablo” teşkil eden unsurlar var mıdır? Şair dış âlemi görebi
liyor mu?

8. Şiirde “tabiat” a ait unsurlarla “toplum” a ait unsurları gösteriniz»



2. ROMAN, HİKÂYE VE MESNEVİLER

FUZULÎ (1495- 1556)

LEYLÂ ÎLE MECNUN (1535)

Türkçe, Arapça ve Farsça Dîvanları olan Fuzulî mesnevi tarzında eser
ler de yazmıştır. Bunlardan Leylâ vü Mecnun adlı mesnevisi bir şaheser 
sayılır.

Fuzulî’den önce bu konu Arap, Fars ve diğer Türk şairleri tarafından 
işlenmiş ise de, Fuzulî’nin Leylâ vü M emun’u, bunların hepsinden üstündür.

Leylâ vü Mecnun mesnevisinin konusunu bir aşk hikâyesi teşkil eder. 
Fakat Fuzulî bu aşk hikâyesine derin, tasavvufî bir mânâ verir ve onu çok 
^üzel şiirlerle donatır. Fuzulî için, vak’a Veya efsane bir vesileden ibarettir.

Bütün Leylâ ve Mecnun mesnevilerinde küçük farklarla hemen hemen 
aynı olan hikâyenin esasını, aile ve çevre tarafından engel olunan, baskıya 
uğrayan aşk duygusunun, âşıkları bedbaht etmesi teşkil eder.

Leylâ ile Mecnun çok küçük yaşta birbirlerini severler. Fakat duyduk
ları hissin ne adını, ne mahiyetini, ne de mânâsını bilirler. Okulda bu aşk 
duygusu devam eder ve gelişir. Çevrede dedikodu başlayınca ailesi Leylâ’yı 
okuldan alır, eve kapatır. Buna çok üzülen Mecnun okulu bırakarak, kırlar
da, dağlarda dolaşmaya başlar.

Mecnun’un babası zengin, kudretli bir padişahtır. Herkeste sevgi ve 
saygı uyandırmıştır. Leylâ’nın ailesinden oğlu için kızlarını isteyince, Ley
lâ’nın babası "sizinle akraba olmak bizim için şereftir. Ancak oğlunuz deli
dir. Ben kızımı bir deliye veremem. Oğlunuz iyi olsun ondan sonra dlişü- 
mürüz” der.

Mecnun’un babası oğlunu tedavi içİn her çareye baş vurur. Bir sonuç 
alamaz. Belki Allah yardım eder diye onu Kabe’ye götürür. Mecnun Tan- 
rı’ya kendisini kurtarması için değil, derdini arttırması için dua eder. Zira 
Mecnun, dünyevî saadetin peşinde değildir. Onun için aşkın gayesi Allah’a 
ulaşmaktır. Bu uğurda acı çekmek bir kahramanlıktır.

Babası oğlundan umudunu kesince Mecnun, çöllere düşer. Hayvanlarla 
dost olur. Arasıra şehre gelerek dilenci veya esir kıyafetinde Leylâ’yı görür.



Eve kapanan Leylâ da muztariptir. Geceye, aya, muma, pervaneye der
dini söyler.

Mecnun’un şiirlerini okuyan ve onlara hayran olan Nevfel adında bir 
Arap kahramanı, Leylâ’yı ailesinden zorla alarak, bu değerli ve bedbaht 
şairi mesut etmek ister. Haber yollar, kızı vermedikleri takdirde onlarla sa
vaşacağını söyler. Leylâ’nın ailesi bvı teklife de red cevabı verir. Bunun üze
rine Nevfel, Leylâ’nın mensup olduğu kabile ile savaşır. Fakat yenemez. 
Hayatında mağlubiyet nedir bilmeyen Nevfel buna şaşar. Sonra öğrenir ki 
Mecnun, Leylâ’nın kabilesi galip gelsin diye dua etmiştir. Bunun üzerine 
Nevfel de, mesut olmak istemeyen âşığı kendi haline bırakır.

Bir gün İbni Selâm adında biri Leylâ’ya talip olur. îbni Selâm zengin, 
aklı başında, iyi bir adamdır. Leylâ’nın ailesi teklifi uygun bulur ve Leylâ, 
ailesinin zoruyla istemediği bu adamla evlenir. Fakat îbni Selâm ile başbaşa 
kalınca adama, "okula devam ederken beni bir peri zaptetti ve insanoğlu ile 
evlenirsen hem seni hem kocanı öldürürüm dedi. Bundan dolayı sakın bana 
dokunma” diye bir yalan uydurur. îbni Selâm bu yalana inanır, Leylâ’nın 
yanına yanaşmaz.

Çölde Leylâ’nın bir adamla evlendiğini duyan Mecnun buna çok üzülür 
ve Leylâ’ya sitemli mektuplar yollar., İnsanlardan nefret eder, dağlarla, taş
larla konuşur. En yakın dostları etrafında sürü teşkil eden ve onu kendile
rinden ayırmayan hayvanlardır.

Mecnun’un Zeyd adında bir arkadaşı vardır. Bir gün çöle gelir, onu 
perişan halde bulur. Leylâ’nın îbni Selâm ile evli bulunmakla beraber Mec- 
nun’a bağlı kaldığını söyler. Bunun üzerine Mecnun beddua eder, îbni Se
lâm ölür. Mecnun yine çöllerde dolaşmasına devam eder. Ayrılık acısına 
dayanamayan Leylâ bir gece, her şeyi göze alarak çöle gider, Mecnun’u 
bulur. Fakat dünyevî aşktan kopmuş olan Mecnun Leylâ’nın vuslat teklifini 
reddeder. Hayatta beklediği bir şey kalmayan Leylâ ıztırap, yalnızlık ve 
ümitsizlik duygularıyla perişan olur ve ölür. Zeyd Mecriun’a sevgilisinin 
öldüğünü haber verir. Mecnun Leylâ’nın mezarına gelir, toprağını kucak
layarak o da orada can verir. Leylâ’nın mezarını açarlar,. ikisini beraber 
gömerler.

Sadık dost Zeyd onlann mezarı üzerine bir türbe yaptırır. îki âşığın 
mezarı bir ziyaretgâh haline gelir. Zeyd bir gece rüyasında Leylâ ile Mec- 
nun’u cennet bahçelerinde neşeli ve mesut dolaşırken görür.

Fuzulı’nin Leylâ vü Mecnun mesnevisinde değerli ve orjinal olan vak’a 
veya efsane değil, onu anlatış tarzı veya üslûbudur. Daha önce de be-
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îirtildiği gibi Fuzulî, mesnevisinin konusunu başkalarından almıştır. Fakat 
onu kendi üslûbuna göre hikâye etmiş ve yorumlamıştır.

Fuzulî, hikâyeyi anlatırken, şahısların tasvirini yaparken veya ruh halle- 
arini belirtirken sanatkârâne bir üslûp kullanır. Leylâ ile Mecnun’un söyle
dikleri gazeller söylenişleri bakımından daha lirik bir karakter taşır.

Mesnevi boyunca şairin varlığını her an hissederiz. O her şeyi kendisine • 
^öre yorumlar ve süsler.

Eserinin başında Fuzulî, onu ne maksatla yazdığını şöyle anlatır:

Tutsam taleh-i’hakikate râh-ı mecaz 
Efsâne behânesiyle arzetsem râz

(Mecaz yolundan giderek hakikati istesem,

Efsane bahanesiyle sırrı açıklasam)

Mesnevinin konusunu teşkil eden efsane, Fuzulî için hakikati anlatma 
•vasıtasıdır. Fuzulî’nin hakikatle kasdettiği ilâhî aşktır. Leylâ ve Mecnun birer 
sembolden ibarettir. Onlar, Güzellik ile Aşk’ı temsil ederler. Aşk, Güzellik’e 
tutulur. Tanrı, bu suretle "binâ-yı kevn”i (kâinat binasını) onarır. Fakat 
Tuzuiî’nin mesnevisinde beşerî aşk, ilâhî aşk’a ulaşmak için bir merhaledir.
O , insana güzelliği sevmeği ve acıya katlanmağı öğretir. Mecnun’un imkân
lar çıktığı halde, uğruna deli olduğu Leylâ’yı reddetmesinin sebebi budur, 

\  Dünyevî ve beşerî saadete kavuşan, asıl sevilmesi gereken ebedî güzelliğe 
allaşamaz.

Doğmalc ebedî vatlıktan ayrılarak, ruhun kendisine yabancı bir âleme 
■düşmesi demektir. Fuzulî, Mecnun’un doğar doğmaz ağlayışını ve Leylâ ile 
karşılaşıncaya kadar feryat edişini böyle izah eder. O, daha doğuştan dün
yanın bir gam ve elem dünyası olduğunu bilir. Fakat çekeceği ıztıraplardan 
liorkmaz. Zira ıztırap sevgiliye bağlılık alâmetidir ve ruha teselli verecek 
varlığa doğru yöneliştir.

Fuzulî bebek Mecnun’u daha konuşmadan önce hal dili şöyle söyletir:

1 Ol dem ki bu hâkdâna dü^tü 
Hâlini bilip figana düştü

2 Ahır günün evvel eyleyip yâd 
A ktttt sirişk kıldı feryâd

3 Yâni ki vücûd' dâm-î pamdtr 
Azadelerin yeri ade?ndir
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4 Her kim ki esir olur hu dâma 
Sabr etse gerek gam-ı müdâma

5 Olmuştu zebân-t hâli güya 
Söylerdi ki: ey cefâct dünya

6 Bildim gamını senin ki çoktur 
Gam çekmeğe bir hartf yoktur

7 Geldim ki olam gamın harîfi 
Gel tecribe ktl ben-i zaîfi

8 Her kanda gam olsa kılma ihmâl 
Cem’ eyle dil-i hazinime sal

9 Hem ver bana gam yemek kemâli 
Hem âlemi gamdan eyle hâli

10 Peyveste beni esir-i gam ktl 
Kem kılma nasibimi kerem kıl

11 2.evk ile geçirme rüzgârım 
Fânî olana yok itibârım

12 Ey aşk garıb-i âlem oldum 
Âvâre-i vâdi-i gam oldum

13 Tedbîr-i gam etmek olmaz oldu 
Geldim geri gitmek olmaz oldu

Mecnun’un hayat karşısında aldığı tavrı açıklayan bu beyitleri bu^ü-jkiî 
dile şöyle çevirebiliriz:

1 Bu dünyaya düştüğü anda 
Halini bilip ağlamaya başladı

2 Son gününü önceden anarak 
Gözyaşı döktü ve feryat kıldı

3 Yani varlık bir gam tuzağıdır 
Hür olanların yeri yokluktur

4 Her kim ki bu tuzağa esir olur 
Sürekli gama sabretmelidir.

5 Hal dili ile şöyle söylüyordu:
"Ey, cefacı dünya diyordu,
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6 Bildim ki senin gamın çoktur
Gam çekmeğe anlayışlı bir kimse yoktur

7 Geldim ben bu gamın ustası olayım 
Gel, bu zayıf beni tecrübe et

8 Nerede gam olursa ihmal etme 
Benim hazin gönlüme topla getir

9 Hem beni ıztırap çekmede olgunlaştır 
Hem de âlemi gamdan kurtar

10 Beni daima gamın esiri kıl 
Nasibimi az verme, çok ver

11 Zamanımı zevk ile geçirme 
Fani olan şeye değer vermem

12 Ey aşk, dünyanın garibi 
Gam vadisinin âvâresi oldum

13 Gama karşı tedbir almak olmaz 
Geldim, geri gitmek olmaz

Yukarıki beyitlerde dünya, daha baştan mahkûm edilmiştir. Fakat par
çada dikkate şayan olan nokta Mecnun’un bu gama karşı koymaması, onu 
benimsemesidir. Mecnun gama katlanmayı bir nevi kahramanlık sayar. Zira 
onun aradığı ebedî varlık bu dünyada yoktur.

]>adısı durmadan ağlayan Mecnun’u gezdirirken, bir evde aynı yaşta 
olan Leylâ’ya rastlarlar, Leylâ Mecnun’u kucağına alınca Mecnun’un ağla
ması durur. Fuzulî’ye göre bu aşkın ilk tecellisidir.

1 Zâtında çü var idi muhabbet 

Mahbûb görünce tuttu ülfet

2 Aşk idi ki oldu hüsne mail 
Hüsnü ne bilirdi ttjl-t gafil

3 Malûm idi ehl-i hâle ol hâl 
Kim nüsha-t arktır bu timsâl
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Bugünkü dile çevirisi:

1 Cevherinde aşk olduğu için 
Sevgilisini görünce dost oldu

2 O güzelliğe meyi eden aşk idi 
Gafil çocuk güzelliği ne bilirdi

3 Bu hal gönül ehline malum idi
Ki bu timsal, aşkın başka bir suretidir.

Fuzulî’ye göre aşk, güzeli sevme duygusu, insanm cevherinde vardır. 
Çocuk, bunu bilmeden sever.

Çocukluğunda ve okul sıralarında kendini beşerî aşka kaptıran Mecnun, 
daha sonra onu şuurlu ve iradî olarak reddeder. Mecnun dünyevî saadet pe
şinde değildir.

Onun çöle gidişi de bir red mânâsı taşır. Zengin, kudretli bir hüküm
dar olan babası, oğlunun kendi yerine geçmesini istediği halde. Mecnun, 
para ve iktidara karşı da içinde bir sevgi duymaz. Leylâ’ya olduğu gibi ana 
ve babasına karşı da saygılı olan Mecnun, herkesin peşinde koştuğu değer
leri hor görür. O, ebedî olanı, yani Tann’yı arar ve ona, dünyevî arzuları 
reddetmekle ulaşacağına inanır.

Leylâ viı Mecnun mesnevisinde aile ve çevre baskısına isyan ifade eden 
parçalar da vardır. Fuzulî’nin eserini yazdığı devirde beşerî aşka iyi bir gözle 
bakılmazdı. Hakkında dedikodular çıkmaya başlayınca Leylâ’yı eve kapatan 
annesi ona

Oğlan aceb olmaz olsa â^ık
Â^tkUk işi kiza ne lâyık

diye azarlar. Leylâ’nın annesine göre kızlar can gibi gizli kalmalıdırlar:

Hoş ol ki ktzt bemîşe gizler
Hod gizli gerek hemışe kızlar

Leylâ’nın annesine karşı verdiği cevapta bir nevi baş kaldırış sezilir. 
Bununla beraber o zaruri olarak annesinin sözlerine uyar ve eve kapanır. 
Fakat bu dış baskı onun içinde tutuşan ateşi söndürmez. Fuzulî mesnevisinde 
Leylâ’nın duygularına oldukça geniş yer verir.
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Mecnun, erkek olduğu için ana ve babasının verdiği öğütleri dinlemez,, 
başını alır, çöllere gider.

Mecnun, babasına karşı kendisini savunurken, aşkın bir kader olduğunuz 
ileri sürer.

Takdir çü böyledir ne tedbîr 
Takdîri eder mi kimse tağyir

Islâhtmt eylemem teemmül 
Kim gül diken olmaz u diken gül

Böyle söylemekle beraber daha önce de belirtildiği gibi Mecnun um 
davranışı kasdî ve iradîdir. Nitekim babasına verdiği cevapta da, bir ye.':f.2r:

Ben yek-cihetim tarîkatimde 
Tağyir işi yok cîbilletimd.e

demek suretiyle davranışının bir inanca bağlı olduğunu belirtir.

Mecnun’un şahsiyeti, dünya, hayat ve aşk karşısında almış olduğu tavır,, 
doğumundan ölümüne kadar değişmez. O, aşk ve ıztırabı, hayatının temeli, 
yapan insandır. Mecnun karakterinin sabit oluşu bakımından Ortaçağ ede
biyatlarının savaşçı kahraman veya mistiklerine benzer.

İnsan şahsiyeti modern edebî eserlerde çevrenin şartlarına göre deği
şir.

Aşkı mutlaklaştırmak, Mecnun’u onun dışındaki düşüncelere karşı ilgi
siz kılar. Bir gazelinde o, bunu bir zaruret ve meziyet sayar:

Aşk derdi ey mualic kahil-i derman değil 
Cevherinden eylemek cismi cüda âsân değil

~ Devr çevrinden şikâyet edene âştk demen 

Aşk mesti vâktf-t keyfiyyet-i devrân değil .

Çevirisi :

Ey ilaç veren aşk derdinin dermanı yoktur 
Cismi cevherinden ayırmak kolay değildir

Dünyanın çevrinden şikâyet edene âşık demeyin 
Aşk sarhoşu dünyanın gidişinden habersizdir
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Bu görüş tarzı, eserde dış âleme ait objektif tasvirlerin yokluğunu da izah 
‘eder. Mecnun’un gözü dünyada aşktan başka bir şey görmez. Daha doğrusu,
o, dünyada her şeye aşk ve ıztırap açısından bakar.

Bu bakış tarzı dolayısıyla dış âleme ait varlıklar, kendi mâhiyetlerini 
Ibırakarak, Mecnun’un duygularına cevap veren birer sembol olurlar.

Meselâ Mecnun kırda rastladığı dağa ah ederek seslenince dağ yankıla
narak ona aynı sesle cevap verir. Mecnun buna sevinir ve bir dost buldum 
-diye Allah’a şükreder :

Sandt ki öziyle hem-nefesdir 
Dedi, bana bu refîk besdir
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Yüz şükr ki yâr-t gar buldum 
Gezdim bu cihanı yâr buldum

■ İnsanlardan ve toplumdan kaçan Mecnun’un dağ ile ’ arkadaş oluşu, 
^!r.ğın dağ olmasından değil, kendisine benzetmesinden dolayıdır. Mecnun 
rdağda dağı değil, kendisini bulur.

Lise I Edebiyat kitabına bir kısmı alınan, avcı tarafından tuzağa düşü* 
almüş ahu hikâyesinde, Mecnun’u ahuya karşı merhametli kılan, Mecnun’un 

ahuda Leylâ’nın sembolünü görmesidir. Hikâyenin sonunda Mecnun:

Ey çe§m-i nigâr yâdigân 
Sehl eyle bana gam-t nigârı

Kıldıkta hayâl-i çe^m-i Leylî 
Sen ver ben-i hasteye teselli

Çevirisi :
Ey sevgilinin gözünün yadigârı 
Bana sevgilinin gamını kolaylaştır

Leylâ’nın gözünü hayal ettiğimde 
Ben hastaya sen teselli ver

Evin içine kapalı Leylâ da eşyada kendi sembolünü görür. Odasında 
Aîîumu ile başbaşa kalan Leylâ onunla şöyle söyleşir:

1 K ’ey dîdesi nemli bağrı dağlı 
Başı karalı ayağı bağlı

2 Gel olalı hem-nefes ben ü sen 
Râz-t dil-i zârın eyle rû§en



3 N e derd seni ntzâr edipdir 
Âlüjte vü zer d  ü zar edipdir

4 Baştan ayağa nedir bu -yanmak 
Dûd-t dile dembedem boyanmak

5 N e cinstir adın ey belâ-keş 
Kim âb-t hayatın oldu âteş

6 Şerh-i dil-i germ ü çe§m-i ter ver 
Ser-ripe-i râzdan haber ver

7 Her lahza düşersin ızttrâba 
Hem âteşe garkastn hem âba

8 N e sihr kılarsın ey seher-htz <
Kim âteşin âbdan olur tiz

9 Ben suhteden hem olma gafil 
Bende dahi var bir gam-ı dil

10 Bei2 hem sana benzerim vejâda 
Belkim niçe mertebe ziyâde

11 Sen gece hemin yanarsın ey zâr 
Ben gece vü gündüzem giriftar

12 Sende eser-i hevâ ziyandır 
N isbet bana rahat-ı revandır

13 Hûdur sana sırrını döküp yaş 
Meclisler içinde eylemek faş

14 Olmam olur olmaz ile dem-sâz 
Başım kesilirse söylemem râz

15 Derdim sana söyleyem gam-ı dil 
Sende dahi tâb yok ne hâsıl
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. Çevirisi:

1 Ey gözü yaşlı, göğsü dağlanmış 
Başı karalı ayağı bağlı

2 Gel, seninle ben arkadaş olalım 
Gönlünün sırrını bana açıkla



3 Seni nasıl bir dert zayıflatıyor 
Düşkün, sarı ve hasta ediyor?

4 Baştan ayağa bu yanmak neden?
Zaman zaman gönül dumanına boyanmak neden?

,5  Ey belâ çeken adın ne cinstir?
Ki hayat suyun ateş oluyor?

6 Gönül ateşini ve gözyaşını anlat! 
içindeki sırrın ipucunu göster!

7 Her lahza ıztıraba düşüyorsun 
Hem suya hem ateşe batıyorsun

8 Ey sabalıları- erken kalkan, ne büyü yapıyorsun 
Ki ateşin su ile artıyor?

9 Ben de yanıyorum, bana karşı gafil olma 
Bende de bir gönül gamı var

10 Ben vefada da sana benziyorum
Belki senden nice mertebe daha fazla

V 11 Ey inleyen sen sadece geceleri yanıyorsun?
Bense gece ve gündüz tutlcunum

12 Havanın esişi sana ziyan 
Bana ruh rahatlığı verir

13 Huyundur: sen yaş dökerek sırrını 
Meclisler içinde açabilirsin

14 Ben olur olmazla dost olmam 
Başım kesilse de sırrımı söylemem

15 Gönül gamını sana söylüyorum 
Fakat sende de güç yok ne yapalım?

Leylâ ve Mecnun mesnevisinde bu nevi sembol, teşhis ve benzetmeler 
pek çoktur. Fuzulî bir bakıma onları eserini süslemek, güzelleştirmek için 
kullanmıştır. Fakat onlar bir ruh halini ve dünya görüşünü de ifade ederler.

Aile ve çevre baskısı Leylâ ile Mecnun’u birbirinden ayırmış, yalnızlığa 
ve ıztıraba mahkûm etmiştir. Onlar bu yalnızlık içinde kendilerine yakın 
olarak eşya veya tabiatı bulurlar ve onlarla münasebet kurmak için onları 
(teşhis) ederler ve onlarla konuşurlar.
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Leylâ vü Mecnun mesnevisinde bu nevî benzetmelerin rolü hayal vası
tasıyla da olsa katı dünyayı değiştirmek ve kendisine dost kılmaktır.

Fuzulî’nin 'Leylâ vü Mecnun mesnevisinde hikâye, tasvir ve lirik gazelle- 
riii yanında derin manâlı semboller de vardır. Eski edebiyatı bilenlerin yüz
yıllardan beri onu sevmeleri boşuna değildir.
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SORULAR :

1. Leylâ, vü Mecnun mesnevîsi’nin konusunu anlatınız.

2. Leylâ vü Mecnun mesnevîsi’nde ortaya konan hayat görüşünü açıkla
yınız.

3. Leylâ vü Mecnun mesnevîsi’nin üslûp özelliklerini belirtiniz.



Şeyh Galip Divan edebiyatının son büyük şairidir. İstanbul’da Mevlevi 
'tarikatine bağlı bir aile çevresinde doğan Şeyh Galip de babasından Mev
levi terbiyesi alır, tarikate girer, şeyh olur. Genç yaşında ölür ve şeyhliğini 

■yaptığı Galata Mevlevîhanesi bahçesindeki türbeye gömülür. İstanbul’da 
Tünel yakınında bulunan bu dergâh şimdi Divan edebiyatı müzesi olmuştur.

Kendisi de bir şair ve musikişinas olan III. Selim, Şeyh Galip’i çok sev
miş, onu saraya çağırmış, kendisi de sık sık, musiki dinlemeğe ve âyin seyret- 
:îTieğe Galata Mevlevîhanesine gitmiştir. Burada bir oda III. Selim’e ayrıl
mıştır.

Bütün mevlevîler gibi Şeyh Galip de Mevlânâ’nın kuvvetle tesiri altın
da kalmış. Tanrı ve insan sevgisini ifade etmiştir. Mevlânâ’dan başka Divan 
•edebiyatı ile de beslenen Şeyh Galip’in üslûbu, süslü, içiçe hayallerle do
ludur.

Şeyh Galip’in yirmi yedi yaşında yazdığı Hüsn ü Aşk, Fuzulî’nin Leylâ 
've Mecnun’u gibi Tanrı aşkını anlatır. Fakat Hüsn ü Aşk, Leylâ ve Mecnun’̂ ı 
•nazaran daha soyuttur. Leylâ ve Mecnun mesnevisinde hikâye, bir masal ha- 
•vası taşısa da gerçeğe daha yakındır. Hüsn ü Aşk’â?L şahıslar alegoriktir. 
^Hüsn (Güzellik) Tanrı’yı, Aşk Tanrı’ya ulaşmaya çalışan dervişi (şairin ken
disi), Hüsn ile Aşk’ın okudukları Mekteb-i edeb Mevlevi dergâhını. Molla 

‘Cünun Mevlânâ’yı temsil eder. Şeyh Galip bu eserinde her şahsa, temsil et
tiği duygu, fikir veya rolün adını vermiştir.

Leylâ ve Mecnun gibi Hüsn ü Aşk da "mecaz yolu ile hakikat”i anlatır. 
Mesnevinin temel yapısını üç unsur teşkil eder: a) tasavvuf felsefesi, b) ma- 
•sal, c) şiir.

Eserde bunlar birbirine kaynaşmıştır. Fakat Hüsn ü Aşk’d?i hayaller 
"Örgüsündan ibaret olan şiir, ağır basar. Hüsn ü Aşk baştan sona kadar şiir 
dolu bir masaldır.

Arabistan’da Beni Muhabbet (Sevgi oğulları) adında bir kabile vardır. 
Büyük bir ıztırap ve sıkıntı içinde yaşamakla beraber, iyilik ve sevgiyi pren- 
:sip edinmişlerdir. Şeyh Galip onların hayatını renkli hayallerle tasvir eder:

:ŞEYH GALÎP (1757- 1790)

HÜSN Ü AŞK (1784)



Giydikleri Temmuz güneşi, içtikleri cihanı yakan ateştir. Dar vadileri gam 
dolu bir kumluktur. Ateş tanesi ekerler ve parça parça kalb biçerler. Yok
sulluk ahmın dumanları onlara çadırdır.

Bu kabilede bir gece garip hadiseler olur. Gökler birbirine girer. Her 
yanda ahenk ve heyecan duyulur, çan, davul ve "yahu!” sesleri birbirine 
karışır. Gökten bazen karanlık, bazen ışık yağar. Ağaçlar secdeye varır.

İşte böyle bir gecede Aşk ile Hüsn doğarlar. Aşk durmadan ağlar,. 
Hüsn’ün beşiğini kader sallar. Bu çocuklar büyüyünce Edeb Mektebi’ne ve
rilirler. Hocaları Molla-yı Cünun (Delilik Mollası) dur. Bu hoca çılgın mı 
çılgındır. Her türlü kayıttan kurtulmuştur. Çocuklara delilik dersi verir. 
Gözünde padişah ile dilenci birdir. Kâinatta hiç bir şeyden korkusu ve şüp
hesi yoktur. Bir sözle en büyük âlimleri susturur.

Aşk ve Hüsn çok güzeldirler. Birbirleriyle sevişirler. Şeyh Galip onların 
portrelerini ve sevişmelerini süslü bir dille tasvir eder. Hüsn ile Aşk Nüz- 
hetgeh-i mânâ (Mânâ bahçesi) denilen çok güzel bir bahçede dolaşırlar. 
Burası öyle bir gezinti yeridir ki, toprağı anber kokar. Suları menekşeye 
benzer. Orada Feyiz adlı bir havuz vardır. Onun parlak yüzünde* esrarlı gü
zellikler gözükür. Galip bu aşk bahçesini de göz kamaştırıcı hayallerle tasvir 
eder. İki âşık bu bahçede masum duygularla sevişirlerken Hayret adlı birisi 
ortaya çıkar. Bu, kabile içinde gamsız bir kabadayıdır. Hüsn, ondan çekine
rek eve kapanır. Sühan (söz) adlı biri iki âşığa acıyarak mektuplaşmalarını 
temin eder. Hüsn’ün İsmet adlı bir dadısı vardır. Hiç yanından ayrılmaz, 
ona teselli verir. Aşk, bu ayrılığa çok üzülür, lalası Gayret de ona arkadaş
lık eder.

Nihayet Aşk Hüsn’ü istemeğe karar verir. Kabile halkı onunla alay 
ederler: "Eğer, her deliye Hüsn verilirse bu dünya tımarhaneye döner” der
ler. Hüsn’ü ele geçirmek için bir seri imtihana tâbi olmak, ona lâyık oldu
ğunu ispat etmek lâzımdır.

Bir sözle kim oldu yâra vâsıl 

Bir gonca ile bahâra vâsıl 

Hiç mümkün olur mu rencsiz gene 

Çok kimseye erdi gençsiz rene

(Bir sözle kim sevgiliyi ele geçirmiş, bir gonca île kim bahara ulaşmış. 
Hiç zahmet çekmeden hazine ele geçer mi? Çokları zahmet çekmişlerdir de 
hâzineye kavuşamamışlardır).
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Hüsn ü A§k mesnevîsinin anafikrini, yapısını bu beyitlerle açıklamak 
mümkündür. Gayeye sıkıntılar çekerek ulaşılır. Leylâ ve Mecnun' Az. da ay
nı fikir, aşk ile ıztırap birliktedir. Fakat Mecnun âdeta sevgilisinden kaç
t ı ^  halde. Şeyh Galip’in kahramanı Hüsn’ün peşinden koşar. Aşk, Hüsn’e 
ulaşmak için tehlikeli maceraları göze alan bir kahramandır. Mesnevi, bir 
dervişin ilâhî aşka ulaşmak için çektiği sıkıntıları alegorik olarak anlatır.

Aşk, Hüsn’e kavuşmak için neler yapılması gerektiğini sorar. Kabile 
halkı ona şu cevabı verir:

Hüsn akdine çok baka gerektir 
Evvel sana kimya gerektir 

'' Dtırma sefer et cUyâr-t kalbe 

Can ba§ ko reh-güzâr-t kalb^
Ol şehrde kimya olurmuş 
Yolda beli çok belâ olurmuş 

Bin başit bir ejder-i münakkaş 
Mumdan gemi altı bahr-t âteş 
Bin ydltk yol harâbe-i gam 
Antn ötesi sarây-t matem 
Meşhur o yolun başında câdû 
Her vıûyu yılan, yalan değil bu - .
Bir deşt içinde dîv ü perri 
Arslan, kaplan vuhûş-ı berrt 
Cin nev’i hezâr bed-likalar 

Câdû ktlıngtnâa ejderhâlar 
Muzlim gecelerde gûl-i yâbân 
Âvâzesi ra’dden nümâyân 
Sihr ile yağar o deste âteş 
Gâhice eft-i münakkaş 
Allah muin olup geçersin 

Kalb şehrinin âbmt içersin

(Hüsn ile evlenmek için çok para gerektir. Önce bir tılsım bulman lâ
zım. Durma kalb ülkesine sefer et. Onun yoluna can ve baş koy. O şehirdo 
tılsım varmış. Fakat yolda da insanın başına çok belâ gelirmiş. Nakışlı ve 
bin başlı bir ejder, mumdan gemi, altı ateş denizi. Bin yıllık yol, Gam ha-
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jrabesi, onun ötesinde Matem sarayı, o yolun başında meşhur bir cadı, sa
çının her teli bir yılan, yalan değil bu. Bir çöl içinde dev ve peri, arslan, 
kaplan, bir sürü vahşi hayvan. Cin nevinden binlerce çirkin yüzlü cadı kılı
ğında ejderhalar. Karanlık 'gecelerde çığlıkları gök gürültüsüne benzer gul- 
yabaniler. O çöle bazen sihir yoluyle ateş, bazen de nakışlı yılanlar yağar. 
Allah yardım eder, geçersin. Kalb şehrinin suyunu içersin). -̂ J

Aşk, lalası Gayret ile Kalb şehrini bulmak üzere yola çıkar. Daha ilk 
adımda karanlık bir kuyuya düşer. Gayret ona cesaret ve ümit verir:

Dîi'itüğüne eyle?ne teessüf 
M i’ractnt çehde buldu Yusuf

(Düştüğüne üzülme, Yusuf miracını kuyuda buldu).

Burada kuyu sembolü Mevlevîlikte çile çıkarmayı ifade eder. Şair, bu 
münasebetle Yuiuf kıssasına da derin bir mânâ veriyor. Iztırap çekenler 
saadete kavuşurlar.

Bu kuyu bir devin dinlenme yeridir. Bu devin, her birisi siyah bir made
ne benzeyen binlerce askeri vardır. Aşk ile Gayret’in ayaklarına ip takarlar 
ve iki avı sarhoş deve götürürler. Dev onları semizlendikten sonra yemek 
için hapsettirir.

Bu esnada Sühan (Söz) yetişir. Onlara kurtuluş yolunu gösterir. Kuyu
nun dibinde tılsımlı bir ip vardır. Ona sarılarak kuyudan çıkarlar, yola ko
yulurlar. Bu sefer de karşılarına Harabe-i gam (Gam harabesi) çıkar. Bu
rası korkunç bir yerdir. Şeyh Galip, Gam harabesine hâkim olan karanlık 
■ve kışı orijinal benzetmelerle tasvir eder.

Bir de§t-i styebie oldu güm-râh 
Ycldâ-yt ^îtâ belâ-yt nâgâh 
Bir de§t bu kim neûzübillâh 
Cinler cirid oynar anda her gâh 
Birbirine ye’s ü havf lâhık 
Geh kar yağar idi geh karanlık

(Bir siyah çölde yollarını kaybettiler, uzun bir kış gecesi ani bir belâ gibi 
indi. Öyle bir çöl ki, Allah korusun, orada her an cinler cirit oynar, ümitsiz
lik ve korku ardarda. Bazen kar, bazen karanlık yağıyor), beyitleriyle baş
layan bu tasvir, mesnevide Der vasf-ı şeb ve şiddet-i şita (Gece ve kış gecesi
nin şiddetinin vasfı hakkında) başlığı altında başlı başına bîr bölüm teş
kil eder. Şeyh Galip, böyle göze hitap eden, fantastik dekorlar teşkil eden 
tasvirlerden hoşlanır.
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Bu korkunç çölde bif cadı yaşar. Dört yanı ateş, zift ve katran. Ba^ı 
karadağa benzer. Ağzı, dişİ çürümüş, alt dudağı göbeğine kadar sarkmış, 
pis kokulu bir fil hortumuna benzer. Şehveti temsil eden bu cadı kendisini 
bin türlü kumaş, kadife, pırıltı, elmas, yakut, inci ve altınla süsleyerek gü
zel göstermesini bilir ve Aşk’a kendisiyle evlenmesini teklif eder. Bu sı
rada kurtarıcı Sühan gelir, Aşk’a cadının aslını gösterir. Hüsn, Aşk’ın için- 
de-^bulunduğu duramu uzaktan bilerek bir at göndermiştir. Aşk’ı sevgili
sine ulaştıracak yüce duyguların sembolü olan bu atın güzelliğini Şeyh Ga
lip nasıl tasvir edeceğini bilemez, onu cennet tubasına, alev ağacına, cen
net köşküne, cennet tavusuna, al elbiseli güzel bir geline benzetir.

Aşk, Sühan’ın getirdiği ata biner. Gayret de kanatlarını açarak onu 
takip eder. Aşk her gece bİn yıllık yol alır, fakat yol bitmez. Umutsuzluğa 
düşer. Gayret onu teşvik eder.

Gayret der idi kesilmez ümmid 
Lutf-t samede olur mu teb’id  
Maksûda ere geri gidenler 
Gevher bula serseri gidenler 
Malum ki Hakk’a ard ön olmaz 
Yoktur ciheti ana yön olmaz 
Gündüz gece edelim şitâbı 
Bir gün görürüz o âjitâbt

(Gayret, ümit kesilmez diyordu. Taı^rı’nin lutfu uzak değildir. Yolları
na devam edenler maksatlarına ulaşırlar. Başıboş gidenler cevheri bulurlar. 
Malumdur ki Tanrı’nın önü arkası yoktur, ona cihet ve yön olmaz. Gündüz 
gece- koşalım. Bir gün o güneşi elbet görürüz).

Bu beyitler gösteriyor ki. Şeyh Galip, gayeye ulaşmak için sıkıntıya 
katlanmamn şart olduğuna inanmakla beraber, iyimserdir. O, bu bakımdaa 
da kahramanına her türlü yardımı reddettiren; fazla yalnızlık ve ümitsizlik 
i;inde bırakan Fuzulî’den ayrılır.

Fakat Aşk’ın Kalb şehrine ulaşması için daha birçok engel vardır. Gam 
harabesini sevgilisinin gönderJiği atla asan ve korkunç cadının büyüsün
den kurtulan Aşk, üzerinde mumdan ^em'lcrİn yüzdüğü ateş denizine ula« 
şır. Bu gemiler birer birer batarlar. Devler, Aşk’i: "Gel gemiye bin, selâ
met bulursun!” diye çağırırlar. Aşk ne ynpacağıaı şaşırır: "Benijfn Gayret 
gibricolum kanadım yok Id bu ateş dcni/ini abayım” der. O zaman'lıt anka 
ku5u gfbî süzülerek hiç çekinmeden ate^e atıhr. Şeyh Galip, Aş'k’m ateş 
denizini ^c^i^ini de hayallerle tasvir eder;
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Tûfan-t şirâre m eve ber mevc 
Pervâzda Ajkar eve ber eve

Nâr etti eetnal-i Aşk’t teşâîd 
Hûn-âb-t şafakta sanki hur§td

(Kıvılcım tufanı dalga dalga yükseliyordu. Aşkar ise onların çok üze- 
dnden uçuyordu). Kızıl ateş Aşk’m yüzünün güzelliğini arttırmıştı, âdeta 
Jcanlı şafaklar içinde güneşe benziyordu).

Aşk,, ateş denizini geçtikten sonra Çin ülkesine ulaşır. Burası güzel bir 
yerdir. Yeşillikler deniz gibi dalga dalgadır. Her yanda ay yüzlü güzeller 
^ibi çiçekler gülümser. Ovası nergis ve karanfille doludur. Havası son de
rece saftır. Aşk burasını görünce, evvelce Hüsn ile dolaştığı Nüzhetgeh-i 
jnânâ’yı hatırlar ve bu duyguyu ifade eden güzel bir şiir söyler. Bu şiiri 
<iinleyen al gagalı yeşil bir papağan Aşk’a şöyle der: Çin şahının kızı 
Huşrüba bahar sabahı bu bahçeye gelir. Peri yüzlüdür ama kan dökücüdür. 
Ey genç, ne yazık ki sen ona âşık olacaksın ve o seni Zatüssuver kalesine 
götürecek.

Bu esnada bahçeye bir sürü huri gelir. Bunların içinde ay yüzlü biri 
yıldızlar arasında güneş gibi parlar. Huşrüba, aynen Hüsn’e benzer. O, 
•dünyada asıl güzel olaıi Tanrı’nın yerine geçen âşığı ona gitmekten alıko
yan bir dilberdir. Aşk onu görünce hayretinden duvar resmi gibi olur. Or
saya mücevher bir taht getirilir. Huşrüba ona oturur ve yanına Aşk’ı çağı
rır. Aşk’ı, Huşrüba’nın yanına götürürler ve bir içki, eğlence meclisi baş
lar. Kadehler dolar boşalır. Sakiler elindeki nurdan kadehlere şarap • dökül
dükçe billur bir dal üzerinde güller açılır gibi olur. Ertesi sabah Huşrüba 
Aşk’ı Zatüssuver kalesine götürür.

Zatüssuver kalesi, her yanı resimlerle dolu bir saraydır. Burası dünyayı 
temsil eder. Aşk kaleye girince, kapı arkasından kapanır ve Huşrüba göz
den kaybolur. Kelimelerle renkli tablolar resmetmekten hoşlanan Şeyh Ga
lip, Zatüssuver kalesini de özenle tasvir eder.

Burası acaip bir yerdir. Her siyah taşı Kâbe’deki eski putları andırır. 
H int tapınaklarına benzer. Duvarlarında güzellerin resimleri vardır. Ka
pısı yoktur. Nakışları gökyüzü gibi yıldızlıdır. Mermerleri ince bir zevkle 
işlenmiştir.

Aşk her resme bakar ve Hüsn’ü hatırlayarak ah eder. Gayret ona bu 
kaleden çıkmasını söyler. Aşk, Aşkar’a biner, atının ayağının toprağı göklere
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yükselir. Bir anda bin yıllık mesafeyi aşarlar. Fakat yine de Zatüssuver kale
sinden dışarı çıkamazlar. Aşk âciz kalır, Tann’ya yalvarır, o esnada Sühan 
bülbül şekline girerek Aşk’a görünür. Bu kalede gömülü bir hazine olduğunu 
söyler. Yalnız bu hâzineyi bulmak için bu güzel sarayı yakmak lâzımdır. Aşk 
denileni yapar. Kilise tutuşunca binlerce put Hazret-i îsa’nın yanına uçar. 
Hazine meydana çıkar. Bu hazine dünyadaki varlıkların sembolleri ile dolu
dur. Aşk tekrar yollara düşer. O kadar zayıftır ki ağırlıksız bir harfe, acaip 
bir mânâya döner. Vücudunda giyinmeğe takat yoktur. Ayın ipek ışığı ona 
ağır gelir. Kımıldansa havaya, mırıldansa sese dönüşecek sanılır.

Şeyh Galip, gençlik yıllarında çileye girdiği zaman çok zayıflamış, hat
tâ babası bundan endişe duyarak, yarıda bıraktırmıştır. Mutasavvıflara gö
re vücut, ruha bir yüktür. Çile vc riyazet bu yükten kurtulma vasıtasıdır. Bu 
esnada duyular, duygular ve hayaller değişir. Şeyh Galip’in Hüsn ii Aşk’% 
tasvir ederken mistik tecrübelerinden istifade etmiş olması muhtemeldir.

Aşk, bitkin bir halde bir sabah valcti, ışık içinde bir bahçeye ulaşır. Şa
fak âdeta Meryem ağacına benzer. Sanki Isa yeni doğmuş, ve Musa Tur’a 
çıkmıştır. Bolluk sabahlarına benzer bir ihtiyar çıkagelir. Gökyüzü gibi ye
şil bir elbise giymiştir. Saçı sakalı ay ışığında güneşi andırır: ‘'Ben zamanın 
tabibiyim” der. Bana yardım edersen seni tedavi ederim. Durma kalk, Kalb 
kalesine gidelim. Aradığın oradadır”.

O ilıtiyar ile genç sevinç içinde yola koyulurlar. Kalb kalesine gelir
ler. Bu kalenin her taşı yakuttandır. Her tuğlası mücevher gibi işlenmiştir. 
Burçlar renkler, ışıklar ve sembollerle doludur. Parlaklığı gözleri kamaş
tırır. Bir tarafı nurlu bir deniz, bir tarafı yeşil dalgalı bir ovadır. Beş kapı
o saf denize, diğer beş kapı o toprağa bakar. Her kapıda bir melek vardır. 
Aşk, bu şehri görünce dehşet içinde kalır, konuşamaz hale gelir. Önce be
yaz elbiseler giyinmiş bir alay görünür. Sonra baştan başa altın elbiseli, 
altın kaftanlı, altın taçlı binlerce asker görünür. Bir tarafta gece içinde yıl
dızlar gibi siyah elbiseler giyinmiş bir ordu durur. Bu bir gecedir. Fakat 
Miraç gecesidir. Burada da Zatüssuver’de olduğu gibi resimler vardır. Fa
kat bu resimler canlıdır. Işıklı bir taht ortaya çıkar, lljıtiyar ile Aşk bu tahta 
binerler, sarayları da, bahçeleri de dolaşırlar. Aşk birdenbire içinde sevgili
sinin bulunduğunu sezdiği bir köşkle karşılaşır. Bu köşk zümrüt ve zebercet- j 
tendir. Her penceresi ebedî bir cennettir. Bir sır perdesi ile gizlidir. Köşk
ten birden bir gürültü kopar. Ney, tanbur ve davul sesleri neşe ile ortalığı 
doldurur. Gayret, Hayret, ismet ona yardım için koşarlar.' Sühan ile Molla 
Cünun da gözükür. Sühan; *'Ey büyük hükümdar, sen bu halin ne olduğunu 
bilir misin? Sen nerdesin ve ben kimim? Bu şehir nasıl bİr şehir, bu bahçe
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nasıl bîr bahçedir? H an ^  yoldan geliyorsun? Sevgî oğullarını, Mâna bah
çesini hatırlıyor musun? Burası i^e  o eşsiz bahçedir. Bu köşk de işte o 
yerdir. .Burada ne gulyabaniler, ne korkular vardır. Burada ebedî bir neşe 
ve çeşitli sevinçler mevcuttur” der.

Sühan, Aşk’a bütün macerayı yaşatamn kendisi olduğunu söyler. Bu 
bahislerin ortaya çıkmasına bİr yanlışlık sebep olmuştur. Gerçekte Aşk Hüsn 
ve Hüsn Aşk'tır. Sevgili sevenden ayrı değildir. Sühan sözlerini şu beyitle 
bitirir;

Birlikte bu kil ü kal yoktur
Ol farzda hiç muhal yoktur

Şeyh Galip’in bütün olup bitenleri Sühan (Söz) ile izah etmesi çok 
dikkate değer. Edebî eser söze dayamr. Söz ile her şey anlatılır, onun için 
muhal yoktur. Söz, tıpkı Aşk gibi insanı hayaller âleminde dolaştırır. So
nunda insan yine kendisine döner. Hüsn, ebedî sevgili,. Tanrı, insamn içinde 
gizlidir.

Hiç bir özet, sanat eserinin aslının yerini tutamaz. Bu özette, zarurî ola
rak Hüsn ü A§k’m  pek çok kısmı, bilhassa, başlı başına bir değer ifade eden 
tardiyeler atlanmıştır. Eser hakkında tam bir hükme varmak için bütününü 
okumak lâzımdır. Hüsn ü Aşk’m  yeni harflerle aslı ve bugünkü dile çevi
risi birkaç kişi tarafından yayınlanmıştır. Eski kültür içinde yaşayanlar için 
muhakkak ki büyüleyici bir eserdi. Bununla beraber, bugünün okuyuculan 
da eserde güzel hayaller, derin mânâlar bulabilirler.
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SORULAR ;

1. Hüsn ü Aşk mesnevisi nasıl bir eserdir? Esas yapısını hangi unsur
lar teşkil eder?

2. Başlıca şahıslar kimlercîir ve bunlar neyi temsil ederler?
3. Hüsn ü Aşk’da. nasıl bir hayat görüşü ortaya konulmuştur? geyh Ga

lip, insanın gayesine ulaşabileceğine inanır mı? Kötümser mid»^? jyimser mi
dir?

4. Hüsn ü AjTc’taki tasvirlerin de sembolik mânâları var mıdır?
5. Şeyh Galip, eserinin sonunda neden her şeyi Sühan (Söz) ile izah 

«der? Sözün insan hayatındaki yeri nedir?
6. Aşk ile Hüsn’ün birleştirilmesi, tasavvuf bakımından nasıl bir mânâ 

taşır?

7. Şeyh Galip, Türk edebiyatında hangi geleneğe bağlıdır?



HÂLIT ZÎYA UŞAKLIGİL (1866-1945)

Hâlit Ziya Uşaklıgil’in önce Servet-i Fünûn dergisinde resimli olarak 
tefrika edildikten sonra kitap halinde çıkan Maî ve Siyah adlt romanı, adı
nın taşıdığı sembolik mânâya uygun bir yapıya sahiptir. Maî, roman kahra
manı Ahmet Cemil’in özlediği ve hayal ettiği güzel şeyleri, siyah ise, onun 
içinde yaşadığı gerçek hayatın fakirlik, çevre tarafından anlaşılmazlık, kö
tülük, istediğine ulaşamayış gibi şeyleri ifade eder. Roman, baştan sona ka
dar bu iki kutba giren unsurların karşılaştırılması ve çatışması esasma 
dayamr. Ahmet Cemil, bütün çabalarına rağmen özlediklerini gerçekleştire
mez, yenilir. Siyah maviye galebe çalar.

Romanın anafikrini "hayal ve hakikat arasında çatışma, hakikatin ha
yale üstün gelmesi” diye de ifade edebiliriz. Fakat Hâlit Ziya Uşaklıgil bu 
anafikri, romanındaki şahısların karakterleri ve günlük hayatın canlı, kar
maşık ayrıntılarıyla verir.

Mat ve Siyah romanının dikkati çeken özelliklerinden biri, sadece bir 
"karakter romanı” değil, aynı zamanda bir "nesil romanı” olmasıdır. Ahmet 
Cemil, Servet-i Fünûn neslini temsil eder. Onların sanat, edebiyat ve ahlâk 
anlayışlarını savunur. Karşısında o devirde hâlâ devam eden eski edebi
yatçılar nesli, onların kötü ve çirkin temsilcisi olan Raci vardır. Maî ve Si
yah bu bakımdan eskiye karşı yeninin bir savunmasıdır.

M(â ve Siyah romanında Hâlit Ziya Uşaldıgil, konu ve anafikir kadar 
kompozisyon ve üslûba da büyüle önem vermiştir. Ahmet Cemil’in bir şair 
olması Hâlit Ziya’ya şiirli bir dil kullanma imkânını verir. Servet-i Fünûncu- 
1ar Türk edebiyatına yeni bir anlatış tarzı, bir üslûp getirmişlerdir. Maî ve  
Siyah bu yeni üslûpla yazılmıştır. Bu yeni üslûbun gayesi insanoğlunun duy
gu ve hayallerini en ince noktalarına kadar tasvir etmektir. Maî ve Siyah 
romanında Hâlit Ziya Uşaklıgil, dış gerçekle beraber iç gerçeği de bütün in
celik ve canlılığı ile tasvire çalışır. Bu bakımdan Maî ve Siyah, bir önceld 
neslin üstatları sayılan Ahmet Midhat ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ro
manlarında kullandıkları basit anlatım tarzından çok farklı bir üslûpla ya
zılmıştır.

MAÎ VE SİYAH (1897) /  ^



Fakat Mat ve Siyah romanının üstün taraflarından biri de kompozisyo- 
fludur.

Batılı romancılar gibi Hâlit Ziya Uşakhgil de eserini yazarken, resim 
ve musikide kullanılan kompozisyon kaidelerinden faydalanır. Yazar sayfa 
ve paragraflarını kelimelerle yapılmış bir tablo veya bir musiki parçası hâ
line getirir. Duygular arasındaki münasebetler, renkler ve sesler gibi ele alın- 
jnıştır.

Mat ve Siyah romanının konusu oldukça basittir. Ahmet Cemil, namuslu, 
aile yuvasına bağlı, orta halli bir dava vekilinin oğludur. Babası iyi bir öğ
renim görmesi için Ahmet Cemil’i o devrin iyi okulu olan Mülkiye Mekte- 
bi’ne verir. Ahmet Cemil burada kendisi gibi şiire meraklı, zengin bir aile- 
stıin çocuğu olan Hüseyin Nazmi ile tanışır. Beraberce Fransızcadan şiir çe
virileri yaparlar.

Ahmet Cemil son sınıfa geçtiği yıl, babası ölür. Annesi, kızkardeşi, ve 
bir hizmetçiyle kendisinden ibaret olan aileyi geçindirme vazifesi ona kalır. 
Ahmet Cemil, geceleri evlere giderek hususî dersler vermek, Bâbıâli kitap- 
-çılarına Fransızcadan romanlar tercüme etmek suretiyle para kazanmağa ça
lışır. Nihayet Mir’at-ı Şuun gazetesine yazar olur. Bir taraftan da çok önem 
verdiği şiir kitabını bitirmek için emek harcar. Ahmet Cemil, Mir’at-ı Şuun 
gazetesinde aralarında kıskanç ruhlu^ ayyaş, eski tarzda şiirler yazan Raci’nin 
«de bulunduğu birtakım adamlar tanır. Fakat onlardan pek hoşlanmaz. Onun 
«en çok hoşuna giden şey bir edebiyat dergisi çıkaran arkadaşı Hüseyin Naz
mi ile şiir üzerinde konuşmaktır. Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi’nin kendin
den küçük kız kardeşi Lâmia’ya karşı içinde şiir ve hayal dolu bir aşk duy
gusu beslerse de, bunu gizler. Şiir kitabını bastırınca ve hayatta başarıya ula
şınca onu Hüseyin Nazmi’den istemek niyetindedir.

Ahmet Cemil’in ideallerinden biri de kız kardeşi Ikbal’i iyi bir adamla 
evlendirmektir. îkbal matbaa sahibinin oğlu Vehbi Bey ile evlenince Ahmet 
Cemil maddî durumunun düzeleceği umuduna kapılır, fakat Vehbi Bey, ah
lâksız, dalavereci bir adamdır. Eve sarhoş gelir ve karısını döver. îkbal has
talanır ve ölür. Ahmet Cemil’in eniştesiyle araları açılır.

Kitabını bitiren Ahmet Cemil,. Hüseyin Nazmi’nin Erenköyü’ndeki köşk
lerinde verdiği bir ziyafette onu büyük bir merasimle okursa da çoğu yeni 
şiirden zevk almayan, eskiye bağlı davetli yazarlar tarafından anlaşılmaz. Ra- 
d , ertesi gün takma adla onunla alay eden bir makale yazar. Ahmet Cemil’i 
jsadece arkadaşı Hüseyin Nazmi ile, onu kapıdan gizlice dinleyen ve unut
tuğu şiir defterine "tebrik ederim” diye bir cümle yazan Lâmia beğenir.
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Lâmia’nın bu cümlesi Ahmet Cemil’e büyük ümitler verir. Fakat Ahmet
• Cemil’in aşkından hiç haberi olmayan Lâmia bir kurmay subayla evlendiri- 
ilir. Hüseyin Nazmi de Avrupa’daki elçiliklerden birine memur tayin edilir.

Kız kardeşini kaybeden, o kadar emek verdiği eseri çevrede takdir ye- 
trine alayla karşılanan ve saadet ümidi ve hülyası da sönen Ahmet Cemil, bir 
^buhran esnasında bütün şiirlerini yaktıktan sonra, o zaman Osmanlı devleti
me dahil uzak bir Arap ülkesinde memuriyet bularak, siyah bir gecede anne- 
.“Sİyle beraber, bir vapurla İstanbul’dan uzaklaşır.

Hâlit Ziya Uşaklıgil romanında Ahmet Cemil’i ön plana almakla bera- 
■Ĵ er, onun etrafında tasvir ettiği hayat sahasını genişletir.

Mat ve Siyah romanına bazı yönleriyle o devrin Bâbiali, matbaa ve ga- 
;.zetecilik hayatı, Raci dolayısıyle Beyoğlu’ndaki kıraathane ve gazinolar da gi- 
<.rer. Fakat M.aı ve Siyah’tn şahıs kadrosu ve çevre değişikliği Hâlit Ziya Uşak- 
lıgii’in daha sonra yazdığı Aşk-t Memnu ve Ktrîk Hayatlar kadar zengin de
ğildir. Bununla beraber, eserde Ahmet Cemil ve dünyası tam bir bütünlük 
içinde verilmiştir.

Hâlit Ziya Uşaklıgil bu eserini, Arapça ve Farsça tamlamaları çözerek, 
1942 yılında yeni harflerle bastırmıştır. Aşağıdaki parçalar bu baskıdan alın- 

i'înıştır.

MAÎ VE SÎYAH’TAN

— Şiirin nasıl bir yol takip etiğini anlamıyorsunuz. Fuzulî’nin saf ve sa
mimî şiirine tercüman olan o temiz lisanın üzerine sanat gibi, ziynet gibi iki 
telâyı taslit etmişler; lisanda onlardan başka bir şey bırakmamışlar, öyle şeyler 
söylenmiş ki sahiplerine şair demekten ziyade kuyumcu denebilir. Bir ucun- 

'•dan tutulsa da silkilse taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek... Lisa
nı camid bir kütle haline getirmişler. Bâkî’ler, Nedim’ler, o deha perisinin 
îiâsıyelerine ilâhî bir nur koyduğu adamlar, bu lisandan, bu camid kütleden 
ne çıkarabileceklerinde mütehayyir kalmışlar; lisanı - üstünü örten tezeyyün 
ve tasannu’ yükünün altında zayıf, sarı, artık görülemeyecek, belki yok dene- 
’bilecek bir hale gelen ruhu - Veysî’lerin, Nergisî’Ierin eline vermişler; o güzel 
Türkçeye muamma söyletmişler. Bunu inkâr etmek mümkün değil... Dört 
yü z  sene emekle lisanın üzerine yığılan bu kof şeyler işte nihayet zaman 
ile  yavaş yavaş sıyrılıp savruldu...

Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş; yalnız, göğsünü şişiren, dimağın
da muttarit darbelerle vuran bir sabit fikirle şöylüyorcasına kimseye bak-
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mıyarak; hattâ söylendiğine vakıf olmıyarak devam ediyor; bütün etrafın
da bulunanlar - güya bu genç natûkdan çıkan miknatısiyet nefesiyle tabiat
tan yüksek bir noktaya .çekilmiş bir halde, hareket etmeyerek, gözleri dala- 
rakj nefeslerini zaptetmek isteyerek bir va’izin karşısında heyecandan uyuş
muş duranlar dinliyorlardı. ^

— Bilseniz, şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz! Öyle bir 
lisan ki... Neye teşbih edeyim, .bilmem?.. Mütekellim bir ruh kadar beliğ ol
sun, bütün kederlerimize, neşvelerimize, düşüncelerimize, o kalbin bin tür
lü inceliklerine, fikrin bin çeşit derinliklerine, heyecanlara, tehevvürlere, 
tercüman olsun; bir lisan ki bizimle beraber gurubun mahzun renklerine dal
sın düşünsün, bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin ye’siyle ağlasın^ 
Bir lisan ki asabırmzın heyecanına refakat ederek çırpınsın... Haniya'bir ke
manın telinde zabt olunamaz, anlaşılamaz, bir kaide altına alınamaz nağme
ler olur ki ruhu titretir... Haniya fecirden evvel âfaka hafif bir renk imtiza
cıyla dağılmış sisler olur ki üzerlerinde tersim olunamaz, tayin edilemez 
akisler uçar; nazarlara buseler serper... Haniya bazı gözler olur ki sonsuz 
karanlıklarla dolu bir ufka açılmış kadar ölçülemez, nerede biteceğine vukuf 
kabil olamaz derinlikleri vardır, hissiyatı yutar... İşte bir lisan istiyoruz ki 
onda o nağmeler, o renkler, o derinlikler olsun. Fırtınalarla gürlesin, dal
galarla yuvarlansın, rüzgârlarla sarsılsın; sonra müteverrim bir kızın yatağı 
kenarına düşsün, ağlasın, bir çocuğun beşiğine eğilsin, gülsün, bir gencin 
ümitle parlayan nazarına saklansın. Bir lisan... Oh! Saçma söylüyorum, zan
nedeceksiniz, bir lisan ki sanki tamamiyle bir insan olsun.

AÇIKLAMA :

Okuduğunuz metin M.aı ve Siyah’tn birinci bölümünden alınmıştır. Bu; 
bölümde Hâlit Ziya Uşaklıgil, Mirat-ı Şuun gazetesi sahibi Hüseyin Bahaı 
Efendi’nin gazetenin onuncu yılına basması dolayısıyla, gazete yazarlarına 
Tepebaşı bahçesinde verdiği bir ziyafeti tasvir eder. Yemekten sonra konu
şurlarken Raci, Hüseyin Nazmi’yi çekiştirir. Bunun üzerine Ahmet Cemil,  ̂
arkadaşını savunurken, eski şiir ve yeni şiir hakkındaki düşüncelerini belir
tir. Edebiyat dil ile yapılan bir sanat olduğu için, eski ve yeni edebiyatı bu 
açıdan ele alır, önceki sayfalarda ziyafet sofrası etrafında toplanan genç
lerin hal ve tavırlarını tasvir eden yazar, burada dikkatini Ahmet Cemir üze
rine çevirir, Alınan parçada yazar Ahmet Cemil’in düşüncelerini onu konuş
turmak suretiyle verir. Bu konuşmada fikirler sanatkârâne bİr tarzda or
taya konulmuştur. Dİvan edebiyatçıları şiirde "süs”e önem vermişlerdir. Ke
limeleri âdeta bir kuyumcu gibi işlemişlerdir. Yazar, onların dilini "süslü
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taş parçalan”na benzetir. Bu "süslü taş. parçalarının altında “ruh” görünmez 
hale gelmiştir. Taş ile ruh birbirine zıt varlıklardır. Divan şairleri *,*ruh”a 
değil, "süs”e önem vermişlerdir. Halbuki önemli olan “kelime’' veya "süs” 
değil "insan ruhu”dur. Edebiyatta "sanat”a baş vurulur, teşbih, istiare, me- 

<caz gibi edebî sanatlar kullanılır. Fakat onlar "mânâ”ya, “ruh”a uygun olma
lıdır. Alınan parçamn ikinci kısmında Ahmet Cemil yapmış olduğu benzet
melerle "dil ile ruh arasında münasebet” kurmağa çalışıyor. Ahmet Gemil 
bu parçada dil ile tabiat, resim ve musiki arasında münasebet kuruyor. Bu 
sahalardan alınma benzetmelere baş vuruyor. Yazıda önemli olan "ruh ile 
amânâ arasındaki münasebetin kuruluşu”dur. Kelimeleri, mânâlarından ayır
mak doğru değildir. Edebiyatın gayesi, sanat yapmak değil, insan ruhunun 
inceliklerini anlatmaktır. Ahmet Cemil yapmış olduğu benzetmelerle bu fikri 
ortaya koymağa çalışıyor.

Ahmet Cemil’in anafikri şu cümleyle özetlenebilir:

"Oh! Saçma söylüyorum zannedeceksiniz, bir lisan ki sanki tîtmamiyle 
î)ir insan olsun.”

Bu cümlede "lisan” ile "insan” aynileştirilmiştir.

ilk  parçada "taş” ile "ruh”u birbirine zıt gösteren Ahmet Cemil, 
son parçada "lisan” ile "insan”ı birleştiriyor.

İnsan, ruha sahip olan bir varlıktır. Ruhun başlıca özelliği "değişik
lik” tir. "Taş”ın aynı kalışına karşılık "ruh” durmadan değişir. îşte Divan 
şairleri ile Servet-i Fünûn şairleri arasındaki fark. Birinciler kıymetli taşlara 
benzeyen kelimelerle insanı "katı” hale getirirler. Servet-i Fünûncular ise 
"'harekef’e önem verirler.

Hâlit Ziya Uşaklıgİl cümlesinde insan ruhunun "değişiklik” ve "zengin- 
lik”ini tasvire çalışır.

Yazar burada dil ile musikî, tabiat ve resim arasında benzerlik kuruyor, 
istiyor ki dil, bunlar gibi hareketli, renkli ve zengin olsun. ^

"Fırtınalarla gürlesin, dalgalarla yuvarlansın, rüzgârlarla sarsılsın...”

/  Paragrafta baş vurulan benzetmeler ve kullanılan kelimeler "hareket” 
ve "değişiklik” ifade ediyor. ^

Hâlit Ziya Uşaklıgil de yazısında Divan şairleri gibi edebî sanatlara baş 
•vuruyor. Fakat o bunları "süs” diye değil, insanın değişik hallerini anlatmak 
için kullanıyor.
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"Hareket” ve '‘değişiklik” roman sanatının da esasıdır. Mat ve Siyah 
romanında Ahmet Cemil’in hayatı, duyu, duygu, düşünce, hayal ve çağrı
şımlar durmadan değişir. Romanın esasını Ahmet Cemil’in iç ve dış haya
tındaki "değişiklikler” teşkil eder. Her bölümde hattâ her paragrafta Ah
met Cemil’in ayrı bir yaşantısıyla karşılaşırız. Hayat sürekli bir değişik
lik demektir. Bu bakımdan roman hayatı tasvire en elverişli sanattır. Onda: 
resim ve heykelde olduğu gibi bir *'an” değil, "durmadan değişen anlar’'" 
•cardır.
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SORULAR:

1. Maî ve Siyah romanına neden bu ad verilmiştir. Romanın muhteva ve' 
yapısıyla bu ad arasında münasebet var mıdır?

2. Ahmet Cemil hangi sosyal tabakaya mensuptur? Aile durumu, kül
türü, mesleği nedir?

3. Maî ve Siyah romanı ile Servet-i Fünûn nesli arasında nasıl bir mü»- 
msebet vardır?

4. Ahmet Cemil edebiyatta en çok neye önem verir?

5. MaÂ ve Siyah romanını okuyarak, onun bir bölüm veya parçasını ir<- 
celeyen bir yazı yazımz.



"YAKUP KADRÎ KARAOSMANOĞLU (1888- 1974)

PANORAMA (1949- 1950)

1. Romanlarında Tanzimat’tan sonraki Türk toplumunun çeşitli devir
lerde karşılaştığı meseleleri, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel değişme- 
Jer ile bunların içinde yaşayan insanları tasvir eden Yakup' Kadri Karaos- 
jmanoğlu, 1949 -1950 yılları arasında yazdığı ve yayınladığı iki ciltlik Pa
norama adlı romanında. Millî Mücadele’den sonra başlayan ve çok partili 
-devre kadar devam eden hayatı gözönüne serer. Romana bu adı vermesinin 
^sebebi, onda geniş bir manzara resmi içinde olduğu gibi, çok çeşitli hayat 
.sahnelerini ve insan tiplerini tasvir etmesidir. Romanın konusunu, belli bir 
zaman içinde başlayan, gelişen ve sona eren bir vaka değil, aym devirde 
yaşayan, çok farklı sosyal çevrelere bağlı, birbirleriyle doğrudan doğruya 
4:emasi olmayan insanların ahlâkları, karakterleri, davranışları ve zihniyetlexi 
steşkil eder.

2. Bununla beraber Panorama romanı bir tasvir dizisinden ibaret değil- 
t-dir. Yazar, bütün şahısları ve romamn muhtevasını vücuda getiren gerçek 
hayattan alınma zengin malzemeyi, belli bir tezi ispat edecek bir tarzda or- 

lîaya koyar. Romancıya göre Türkiye, İstiklâl Savaşı’nda Atatürk ve İnönü 
igibi kahramanlar sayesinde askerlik sahasında büyük bİr başarıya ulaşmış 
^olmakla beraber, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel sahalarda özlenilen 
,'Seviyeye ulaşamamıştır. Bunun sebebi, halkın çok geri, Atatürk, İnönü ve 
,bir iki aydın müstesna memleketi idare eden zümrenin kendi menfaatlerine 
.düşkün olmasıdır. Girişilen inkılâplar sağlam bir plana, teşkilâta ve kad- 
.roya dayanmaz. Eser, bütünüyle tenkitçi bir gözle yazılmıştır.

3. Romanda portreleri çizilen tipler, belli bir zihniyeti temsil ederler. 
.Bunlardan bir kısmı yeni kurulan devlet teşkilâtında ve parti teşkilâtı içinde 
yer alan şahıslardır. Bunlar arasında Neşet Sabit gibi idealist görünen ey
yamcılar, Halil Ramiz gibi öğretmenlikten politikaya atlayan ve sonuna ka
dar temiz kalan idealistler, Tahsin Bey gibi çıkarını politikada bulan taşra 

.eşrafı, partililere dayanan Yanyah Fazlı Bey gibi toprak zaptedenler, ban- 
;Jcacılık görevini kötüye kullanarak her türlü spekülasyon işinde rol oynayan 
."Servet Bey yer alır. Parti teşkilâtı içinde idealistler seslerini duyurmakta güç- 
Jük çekerler. Zira parti disiplini idealistlerin çıkışlarını engellemektedir. E a 
balam dan idealist Halil Ramiz ve arkadaşı b. vilâyetinde doktorluk yapr.n



ve belediye başkanlığına geçmeğe teşebbüs eden Namık Ahmet iftiralara uğ
rarlar. Yanyalı Fazlı Bey’in gasbettiği Atikler köyü merasını kurtarmak için 
dava açan Avukat Kenan devamlı takip altında tutulur,

Teşldlâtların kurulmasıyla, idealizmin sönmesi, idealistleri hüsrana uğ
ratır. Bunlardan bir kısmı Dr. Namık Ahmet, Avukat Kenan, eyyamcı Neşet: 
Sabitle yeni kurulan partiye geçerler.

Bozukluk sadece idareci tabakada değildir. Çocukken kimsesizlik yü-̂  
zünden suç işleyip sabıkalı olan PerteV ve Ziver ilerde daha büyük suçlar 
işler ve toplum içinde kaybolurlar. Suçluları cezalandırmakla görevli olan
lar arasında da suçlular vardır. Bunlardan, babacan görünüşlü, vazifesine düş
kün Komiser Hamdi ruh hastasıdır ve evlendiği kadınları öldürmektedir,. 
Onun cinayetlerini nasıl işlemiş olduğu son evlendiği karısı tarafından orta
ya- çıkarılır. Asayişsizlik tecavüz olaylarına yol açar. Bunun mağduru da 
Servet Bey’in kızı Sevim olur. Yine bir idealist olan Fuat’ın kızkardeşi Sem
ra 'b ir zenginle nikâhsız yaşar.

Doğrudan doğruya bu işlerle ilgisi olmayan, ancak her şeyi gözlem al
tında tutan, düşmüş bir paşazadenin oğlu Fuat ve Diyarbakır lisesi edebiyat, 
ve felsefe öğretmeni Ahmet Nazmi ve İzmir’de Dış ticaret ofisİ müdürü Ca
hit Halit gördüklerini izah edecek fikirler ve düşünceler arasında bocalar
lar. Ahmet Nazmi ile Cahit Hâlit’in fikirleri onların mektuplarıyla verilir^ 
Ahmet Nazmi bedbin, Cahit Hâlit mücadelecidir. O, bir dergi çıkararak mü
cadeleyi, inl<ılâbın fikirlerini yorumlamağa kalkışır.

Ahmet Nazmi eserin ikinci cildinde profesör olmuş, genç bir kadınla 
evlenmiş ve anlaşıldığına göre devre uymuştur. Fuat’la yakın bir arkadaşlık 
kurmuş olan Ahmet Nazmi onunla birlikte gizli bir ayine şahit olur ve öl
dürülürler. Bu ayin irticaın hortlamasının delilidir.

îki ayrı nesle mensup olan Ahmet Nazmi ile Fuat arasındaki arkadaşlık 
fikrî zemine dayanır. Fuat, düşmüş bir paşazade olan babası Osman Bey’ia  
işini kaybettikten sonra intihar etmesi üzerine toplumda meydana gelen de
ğişmeyi bizzat yaşamıştır. Bu ailenin son ferdi olan Fuat’ın öldürülmesi,, 
Semra’nın ise düşmüş bir kadın haline gelmesi, bir bakıma eski Osmanlı 
ailesinin dağılması demektir. Yazar, Fuat’ın arkadaşlık ettiği kişiler vasıta- 
sıyle çeşitli fikir akımlarını ve temsilcilerini de tanıtır.

Kalkınmayı sadece binaların yükselmesi ve para kazanmak olarak anla
yanları en başta Sırrı Bey adlı bir müteahhit temsil eder. Servet Bey’le yakın 
ilgisi bulunan ve birbirlerinin büyük para kazanmasına sebep olan bu iki 
çıkarcı arasındaki münasebet Servet Bey tarafından kesilir ve Sırrı Bey çok
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zor durumda kalır. Bu kooperatifin içyüzünü Niyazi Bey adlı emekli olmak 
üzere bulunan bir muavin ortaya çıkarır. Fakat zavallı memur, biriktirdiği 
i)irkaç kuruşu da bu kooperatife kaptırır.

Romamn dikkati çeken tiplerinden biri de gericiliğin timsali Tahinci- 
zade Hoca Emin Efendi’dir. Tecrübeli bir tüccar olan Hacı Emin Efendi 
şapka inkılâbı ilân edildikten sonra evin dışına adımım atmaz. Her şeyi 
•oturduğu yerden idare eder.

4. Büyük bir tasvirci ve üslûpçu olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bu 
romanında da şahısları, onların içinde yaşadıkları yerleri ve tabiat manzara
larını bir ressam gibi gözönünde canlandırır. Panorama romamnın güzelliği
ni meydana getiren, yazarın bazı şahıslara söylettiği sosyal ve politik düşün
celerden ziyade, bir devrin hayatını ve insanlarını bütün zenginliği, çatış
maları ve ihtiraslarıyle sanatkâıâne bir şekilde ortaya koyan tasvir gücü, dili 
've üslûbudur.

PANORAMA’DAN

I

*'— Bizim için ekonomik kalkınma davası, normal tekâmüllerini tamam
lamış birçok Batı memleketlerinde olduğu gibi sadece iyi bir idare, kuvvetli 
bir teşkilât meselesi değildir. Bu, bizim için her şeyden önce bir ahlâk, bir 
vatanperverlik işidir. Yüzyıllarca süren kapitülasyon rejiminden henüz kur
tulmuş bulunuyoruz. Bütün ticaretimiz daha düne kadar yabancıların elin
deydi; bütün istihsal kaynaklarımızı yabancılar sömürüyordu; Avrupa en- 
-düstrisinin çarkları, yüzlerce yıl, yok pahasına Türk köylüsünün ve aynı 
gerilikte kalmış diğer köylülerin alınteriyle yağlanıp cilalandı ve hâlâ da 
-öyle olagelmektedir. Türk milletinin, Millî Kurtuluş Savaşı’na atılışında 
yalnız istilâ ordularını vatan topraklarından sürüp çıkarmak ve siyasî istik
lâli kazanmak hamlesini görmemelidir. Türk milleti aynı zamanda ve aynı 
derecede bu İktisadî esaretten kurtulmak için de kan dökmüş, can feda et
miştir. Zaten İktisadî esaret altında yaşayan bir milletin siyasî istiklâli olur 
mu? ')

"Şu halde arkadaşlar, bilmemiz gerekir ki, memleketimizin ekonomik 
kalkınma davası. Millî Kurtuluş Savaşı’mızın ikinci safhası demektir ve 
menfaat kaygılarımızı unutarak, uzun bir süre için türlü mahrumiyetlere 
katlanarak, elbirliğiyle başarmak mecburiyetindeyiz. Yoksa, herkes kendi 
başının çaresine düşer; gemisini kurtaran kaptandır derse, bu yeryüzünden 
.silinip süpürülürüz; hep beraber silinip yok oluraz”.

TÜRK EDEBİYATININ ZİRVE TEŞKİL EDEN ESERLERİ . . ' ' 2(fl



Mebus Beyin, aşağı yukarı bu şekilde nihayet bulan beyanatından ve 
bunu takip eden hararetli alkışlardan sonra, dinleyiciler arasında söz iste
yenler olmuştu. Halil Ramiz, bunların söyleyecekleri şeylerin kendi ideolo
jik hasbıhaline bir yankı teşkil edeceğinden emin, ağzı yüreğine gelmiş b ir  
Iıalde dinlemeye hazırlanırken bir de ne görsün? İlk konuşmaya başlayan^ 
bilgili avulcattan son konuşan aydın kafalı rençbere kadar açtığı 6u geniş 
mîllet davasını, sırayla, günün daracık bir meselesi içine tıkıvermesİnler 
mi? Bu mesele, bu meselecik neydi? Halil Ramiz, pek iyi hatırlamıyor, ha
tırlamak da istemiyordu. Denilebilir ki, şu anda o, bütün mânâsıyle alay 
edilmiş bir adam durumundaydı. Âdeta onların sözlerindeki basitlikten,, 
alelâdelikten değİl, kendi sözlerinin mübalâğalı ateşliliğinden ve bu ortam 
için fazla orijinal mantığından utanıyordu. İşte onu, yakasından tutup yere 
sermişlerdi. Ona demişlerdi ki: "Sen neler sayıklayıp duruyorsun, efendi? 
Hele bir gözlerini aç da etrafına bak. Biz nerdeyiz, sen nerdesİn? Biz ne 
düşünüyoruz, sen neler söylüyorsun? Güzel lâflar ettin, âlâ; biz de, alkışla
dık. Fakat lâfla peynir gemisi yürümez. Yok 'Milletçe kalkınma’, *yok Kur
tuluş Savaşı’, yok 'Kapitülasyon devri’, bunların bizim biricik kavgamır. 
olan bağlarla münasebeti ne?”

k
Bağlar, evet bir bağ işinden bahsedilmişti. İki yıldan beri bağlara yaı 

kum basmış, ya hastalık gelmiş, mahsûl alınamamıştı. Üç yıl önce, gerçi 
mahsûl boldu, iyiydi. Boldu, iyiydi ama, fiatlar düşüktü. On para kâr ge
tirmedi. Hükümet başta olmak üzere, bu felâketi işitmeyen, bilmeyen kaldı 
mı? Fakat, işte Maliye, zavallı bağcıların yakasına yapışmış, İllâki taksitler 
diyor; işte Ziraat Bankası bağlara haciz koymuş, satılığa çıkarmak istiyor. 
Mebus beyler, vatan şarkıları çağırmaktan vazgeçip bu derde bir deva bul
malıdırlar.

Bu dert! Lâkin bu dert de halkın binbir türlü derdi gibi Halil Ramiz’iın, 
"Milletçe bir ekonomik kalkınma” dediği büyük davanın içinde değil mi.^ 
Bu hakikati onlara nasıl anlatmalı? Halil Ramiz’de artık ne düşünmeye., 
ne de düşündüklerini toparlayıp söylemeye takat kalmıştı. Bütün fikirleri,, 
inandığı bütün prensipler birer sabun köpüğü halini almış, beyninin için
de sönüp sönüp gidiyordu...

SORULAR :

1. Okuduğunuz parçada yazar umumî olarak neyi tasvir ediyor?
2. Yazıyı kendi içinde kısımlara ayırınız ve her kısımda anlatılan duy- 

gu ve düşünceyi belirtiniz.

\  3. Parçanın üslûp özelliklerini örnekler vererek göstermeğe çalışınız,.
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II

Ne mahşerdi o gün ıssız Sarayın etrafı! Kadın erkek, genç ihtiyar,,, 
çoluk çocuk, zengin fakir ve her cinsten, her mezhepten binlerce, on bin
lerce, yüz binlerce insan, şafakla birlikte koca İstanbul şehrinin dört bir kö
şesinden sessiz sadasız fışkırarak ve yolu üstünde polis olsun, jandarma ol
sun, asker olsun, coşkun akışının önüne geçebilecek ne varsa, alıp sürük
leyerek, güneş ufuktan daha bir ok atımı yükselmeden önce tabiî unsur
ların haşmet ve heybetiyle Dolmabahçe’yi bir sel gibi basmış, kaplamıştı» 
Tramvaylaı durmuştu. Bu sel gittikçe genişleyen, gittikçe en büyük nehir
lerin enini geçen yatağı içinde, durmadan kabarıyordu; henüz etrafını çe
virmekte bulunan ev, apartman, duvar gibi setlsria üstünden aşarak, biraz 
ötedeki denizi taşıracak bir kudret manzarasını gösteriyordu. Şehrin em
niyet ve huzurundan sorumlu olanlar, bir âfetten farkedilmez hale gelen 
bu halk taşkını karşısında acaip bir ürküntüye kapılmışlar, ne edip ne iş- 
leyecelderini şaşırmışlardı.

Bunlar, demir parmaklıklı kapıları sımsıkı kapatılmış Saray bahçesi
nin ortasında deliler gibi oradan oraya koşuşup ve ara sıra içlerinden bazı
ları, parmaklıklara kadar yanaşmak kahramanlığını gösterip yığınları sükû
na davet etmeye çalışıyorlar. Fakat, bu insan yığınları zaten derin bir sü
kûn ve sessizlik içindeydi. Böyle bir kalabalığa mahsus olan bağrışmalar- 
dan, gürültülerden burada hiç bir eser yoktu ve bu mahşerin bütün heybeti 
zaten hep bu sessizliğinden geliyordu. On binlerce kişi ne istediğini, ne is
temediğini de açıkça söylemiyordu. Sanki havanın bir sürü esrarlı tesirle
ri, bunları kendi iradelerinin üstünde bir zorla buraya sürükleyip getir
miş gibiydi. Onun için hepsinde bir somnambül hali vardı.

Evet, bu kalabalık bir alay somnambülü andırıyordu. Ama, öyle som- 
nambüller ki, güya korkulu bir rüya görüyorlarmışcasına eza ve ıztırap içe
risindeydiler. Bütün yüzlerde benizler solmuş, çizgiler birbirine karışmış;, 
gözler bir medyum bakışıyla dik dik olmuş ve soluk dudaklı ağızlar bir 
yaranın izi gibi büzülmüş ve gerilmişti. Bunlar içinde, durmadan sessiz ses
siz ağlayanlar vardı. Ara sıra kadınlardan bayılanlar oluyordu ve o zaman 
kalabalık, rüzgârda bir orman gibi yer yer dalgalanıp hışırdamaya başlı
yordu. Ve yine sık bir ormanda, kökünden kopan ağaçlar nasıl yuvarlana
rak yer bulamayıp öbür ağaçların üstüne devrilip kalırlarsa o bayılan ka
dınlar da yanıbaşlarına rastgelen kimselerin göğüsleri, omuzlarıı üstüne 
öylece yığılıyorlardı. Bu sırada, bir çocuk sesinin: "Anneciğim, anneciğim!”" 
diye haykırdığı işitiliyor, sonra her şey gene eski sağır yoğunluğuna av
det ediyordu. Lâkin birdenbire — nasıl oldu, kimseler anlayamadı— bir-
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denbire, Saray bahçesinin demir parmaklıklı kapılarından biri açılıverince, 
önce bir sele, sonra bir ormana benzettiğimiz bu halk yığını, bir çığ halini 
alıp bir gökgürültüsü ile yerinden oynadı. Demin, bahçenin ortasında bra- 
dan oraya seğirten polislerin kaçıştıkları görüldü. Ve birkaç saniye içinde 
insan yığınları bu sahayı bir kara bulut gibİ kaplayıverdi. Bununla bir
likte, dışarıdaki kalabalık hiç de seyrekleşmek istidadını göstermiyordu. Ka- 
pmın eşiğindeki kaynaşmalar, itişip kakışmalar ise gittikçe artmaya başla
dı. Öyle ki, bir an geldi, bu kaynaşmalar yer yer genişleyip daralan, dara
lıp genişleyen birer girdap halini aldı. Derken birkaç boğuk ses işitildi: 
“Ne o? Biri ezilmiş diyorlar!”, “Bir olsa iyi; üç dört Idşİden bahsediliyor!” 
Bu mırıltılar, bu fısıltılar, bir dakikada ağızdan ağıza, kulaktan kulağa ka
labalığın tâ arka saflarına kadar yayılıyor. Biraz sonra bu kazaya dair ha
ber de aym suretle dolaşmaya başlıyordu: “Bir genç kızmış, öbür ikisi ço
cuk. Bir tane de ihtiyar kadın varmış. Fesüphanallah, fesuphanallah!..” Tam 
bu sırada kaza yerindeki halkın geri geri çekildiği ve demir parmaklığın ağır 
ağır yeniden kapandığı görüldü.

En arka planda. Gümüşsüyü yokuşunun başında, sırtlarım duvara ve
rip yanyana duran Fuat’la, Turgut’un bu faciaya hiç aldırış etmez bir hal
leri vardı. Zira, biri bugünün bütün fikrî spekülasyon hudutlarını aşan 
engin mânâlarına dalmış; öbürü ise, sadece sersemleyip kalmıştı. Ve her 
ikisi birden, sanki bir rüyadaymış gibi, zaman ve mekân kavramını, gerçek
le yalan ölçüsünü kaybedip, oluru olmaz, olmazı olurla karıştırmaktaydı
lar. Zaten buraya neden ve ne yapmak için geldiklerini de kesin olarak pek 
bilemiyorlardı. Hele Fuat, bugün neden bu kadar erken sokağa çıktığının, 
Aksaray’dan ne demeye Eminönü’ne indiğinin; oradan halk kümelerine ka
tılarak buraya kadar nasıl sürüklendiğinin ve — işin asıl en acaip tarafı — 
şu Turgut denilen adamla nasıl buluştuğunun hiç farkında değildi.

Turgut’a gelince o, gerçi bugünün hâdiselerine Fuat gibi körükörüne 
karışmamıştı. Sabahleyin, evinden çıkarken ne yapacağını, nereye gidece
ğini, hele bütün bu kargaşalığın içinde Fuat’la nasıl buluşabileceğini çok 
önceden biliyordu. Ama birdenbire, işte o da her şeyi unutuvermişti; onun 
gözünde de her şey, birdenbire belirmiş; o da, şimdi buraya neden geldi
ğini, bu zoraki arkadaşının yanına sokulabilmek için neden o kadar emek 
ve gayret sarfettiğini anlamaz olmuştu.

C' Ya bu sayısız insan yığınlarının arasında acaba kaç kişi Fuat’la Tur
gut’tan başka türlü bir haldeydi.? Acaba kaç kişi her günlük hüviyetine, 
şuuruna, iradesine sahip bulunuyordu? Burada, artık ne Fuat, ne Turgut, 
ne Ali, ne Veli, ne Hayim, ne Istefan, ne Yorgu, ne de Ayşe, Fatma var
dı. Bunların her biri kendi benliğini, kendi cinsiyetini, kendi vazifesini.
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kendi keyfini, ya da kendi rahatlığını, gecelik esvabıyle birlikte evinin bir 
dolabına asıp yepyeni, bambaşka bir insan olarak buraya gelmiş; birken 
bin, binken on bin, on binken elli bin, yüz bin olmuştu. Onun içindir ki, 
yüz binlerce kalb, şimdi, tek bir kalb ve tek bir kalb, yüz binlerce kalb gibi 
vuruyordu. Yine bunun içindir ki, her kişinin duyuş, anlayış, düşünüş me
lekesi genişleye genİşleye bir nevi sonsuzluğa ulaşarak, artık gündelik ha
yatın sıraya konmuş, isİm takılmış, kıymet biçilmiş bütün ufak tefek olay
larını aşıp geçiyordu. Nitekim bir genç kızın ve bir ihtiyar kadınla iki ço
cuğun kurban gittiği söylenen deminki kaza da, bu halk içinde hemen hiç
bir reaksiyon uyandırmadan unutulup gidiverdi. Kimi yaşlı, kimi küpkuru- 
on binlerce medyum gözü; taşı, demiri, mermeri delip geçmek isteyen b ir 
inatla yeniden Sarayın üstüne dikildi. Bu gözler orada neyi görmek isti
yordu.? Herkese çoktan malûm değil miydi ki, orada yarı boş ve hiç açıl
mayacak bir sandıktan başka bir şey kalmamıştı.? Biraz sonra, bunu da alıp 
götürenler, birbirlerinin yüzüne şaşkın şaşkın bakarak, içlerinden: "Ne ka
dar da hafif!” diyeceklerdi. Zira, o sandığın bütün yükü, bir tutam kemikle 
bir parça deriden ibaretti. On binlere bu da malûmdu. Fakat işte, bütün bu 
insanlar, buraya, o bir tutam kemikle bir parça deriden, bir dev çıkarmak^ 
bir dev yaratmak için toplanmışlardı.

Bu kolay bir iş değildi; bunun kolay bir iş olmadığı, çizgileri birbirine 
karışmış bu sarı benizli yüzlerden, bir yaranın izleri gibi büzülmüş ve geril
miş bu ağızlardan, bu titreyen çenelerden ve nihayet, her günlük gerçeklerin* 
ötesinde birtdcım korkunç hakikatler görüyormuşçasına açılıp derinleşen göz
lerden pek iyi anlaşılıyordu. Evet, bu yığınların manzarasındaki gam ve ke
der belirtileri, bir millî yas kederinden daha derin bir ıztırabm ifadesiydi.. 
Bu yığınlar, şu anda, dünyaya yeni bir mit getirmenin doğum sancılarını çe- , 
Idyordu. Nitekim, ak sakallı bir adam, Fuat’ın yanıbaşmda durmadan ağla
yan bir kadına dönüp:

"— Ağlama kızım, ağlama” dedi. "Böyle bir ölüm ne cihangirlere, ne* 
evliyalara nasip olmuştxır. O, asıl mertebesine şimdi erişiyor”.

Ve o günün akşamı, geç vakit evine dönerken Fuat, hep bu sözü hatır
lıyordu. Saatler saati dişini sıkarak bin zahmetle tutmaya çalıştığı gözyaşla
rı, boğazında düğümlenip kalan hıçkırıklar bu basit, bu sade, bu bir nefes- 
kadar hafif sözle dağıîıvermiş ve yüreği birdenbire hiç beklemediği bir sü
kûnete kavuşmuştu. Günün olayı, onun gözünde yavaş yavaş bütün hare
ketini kaybediyordu; insanlık tarihinin yarı sembolleşrriş, yarı masallarmış 
hadiseleri sırasına geçiyordu. Bu itibarla, o büyük adamın ölümü, ona b ir 
şeyin sonu gibi değil, bir şeyin başlangıcı gibi göründü. Neyin başlangıcı?”
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Puat, bunun cevabını birkaç zamandan beri kendi benliğinde beJiren deği- 
'jikiikten bulup çıkarabilirdi. Son günlerde — hele şu son güne kadar — 
askerî dehasına hayran olmak ve cüretli bir inkılâpçı, yüksek bir devlet ku- 
jucusu vasıflarını tasdik etmekle kaldığı o adam, Fuat’ın kafasında yalnız 
bütün fikir sistemini, bütün dünya görüşünü kaplayan bir genişlilc ve de- 
jinlik almaya başlamamış, onun gönlünü de bir acaip, bir mistik aşkla dol
durmuştu. Rahmetli Osman Nuri Bey’in oğlu, kendinde bir fikre ya da bir 
kişiye dair değer ölçülerinin değişmelerine çok alışkındı ama, yüreği böy
le bir saygıyla karışık sevgiye, böyle bir "takdis” duygusuna hiç âşinâ değil
di. Hele bu sevginin, bu duygunun o yürekte ilk defa olarak resmî bir şah
siyete — hem de ferdî ve ailevî hüsranlarının çoğundan sorumlu tuttuğu bir 
Devlet Başkanına— karşı tecelli edişi, yorumlamaya gelmez, tarife sığmaz 
bir psikolojik hâdiseydi. Zira, Fuat için şimdiye kadar ilim ve fikir dünya- 
•sının dışında gerçek bir büyüklük, gerçek bir yükseklik, gerçek bir şan ve 
şeref, tasavvuru bile imkânsız olan bir şeydi. İyilik veya kötülük alanında 
Xarihin seyrini değiştirmiş nice aksiyon kahramanlan, onca, ya fikir ve ilim 
adamlarının ortaya koydukları mezhep ve doktrinlerin, gözü bağlı icra me
murları, ya da bir sürü ikbal ve itibar düşkünleridirler. Yani, Fuat’a göre, 
asıl kahramanlık — Âdemoğlu’na yakışan kahramanlık — 
ğİl, "yaratmak”taydı. Eflâtun olmasaydı insan zekâsı dar bir mantık içinde 
Jcuruyup gidecekti. Hegel yeryüzüne yeni bir dünya görüşü getirdi. Napol- 
jo n ’un çizdiği haritadan bile eser kalmadı ama, Michel Anjelo’nun mer
merlere üflediği ruh, nesilden nesle geçerek sonsuz hayatın bir müjdesi gi- 

hi hâlâ içimizde yaşamaktadır. (1971 baskısından)
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SORULAR:

1. Okuduğunuz parçada yazar hangi önemli olayı tasvir ediyor?

2. Yazıyı kendi içinde kısımlara ayırınız ve her kısımda anlatılan duygu 
ve düşünceyi belirtiniz.

'3. Parçanın üslûp özelliklerini örnekler vererek göstermeğe çalışınız. ,



TATARCIK

Halide Edip Adıvar’in 1939 yılında yazdığı bu roman, Cumhuriyet dev
rinde yetişen gençlerle eski nesle mensup insanları mukayeseli bir şekilde 
ortaya koyar.

Eserin esasını vak’a değil, şahıslar teşkil eder. Bir yaz tatilinde İstan
bul civarında Poyraz köyünde kamp kurmak isteyen, dünya görüşleri, mizaç
ları, yetişme tarzları birbirinden farklı yedi genç, Feridun Paşa korusuna, 
yerleşirler. (Recep, Şinasi, Salim, Haşim, Haşan, Safa ve Ahmet).

Köyde bu gençlerin yaşıtı, Cumhurİyet’in ideal genç kız tipini temsif 
eden Tatarcık adıyla tanınan Lâle ile onun zıddı, gösteriş meraklısı, süslü 
Zehra yaşamaktadır.

Bu gençlerin dost oldukları Helen Berkley adlı bir Amerikalı da Lâ
le’nin misafiri olarak bulunmaktadır.

Bu gençlerin karşısında eskinin iyi ve kötü özelliklerini benliklerinde 
toplamış eski nesle mensup insanlar da vardır. Bunlar Poyraz köyünün yaş
lıları, Feridun Paşa ailesi ve Sungur Baha’dır.

Üniversiteli gençler koruda kamp yaparken, köyde yaşayanlarla tanı
şırlar ve görüşürler. Eserin sonunda bu gençler kendi hayat görüşlerini pay
laşabilecekleri hayat arkadaşlarını da bulurlar.

Esere adım veren Tatarcık’ın hayat arkadaşı, Halide Edip Adıvar’ın 
daha önce yayımladığı Sinekli Bakkal (1936) romanının kahramanların
dan Rabia ile Osman’ın oğlu Recep olur. Onlar çağdaş Türkiye’nin müs
pet ve ideal tipleridir.

Eserlerinde şahsiyete büyük değer veren Halide Edip, T atar cık'tz. da 
gençlerin kalıplar halinde değil, kendi ■ tutkularına ve düşüncelerine göre 
gelişmelerine ve zenginleşmelerine Önem verir. Bir toplum, çeşitli şahıslar
dan meydana gelir. İnsanlar arasındaki farklılıklar, insanların birbirlerine 
karşı hoşgörülü olmalarını zaruri kılar.

Lâle, anne ve babası tarafından görev ve sorumluluk duygusuna sahip 
olarak yetiştirilmiş bir genç kızdır. Güzelliği, vücut yapısından ziyade
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sporculuğundan ve tabiîliğinden .ileri gelir. O, küçük yaşta babasını kaybet
miş, fakat sahip olduğu irade sayesinde kimseye boyun eğmeden okulunu 
bitirmiş, İngilizce öğrenmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Ahlâklı ve ka
rakterli bir insan olan Tatar Osman’ın kızıdır. Babasının bütün müspet 
-özelliklerini kendinde toplamıştır. Lâle’ye Tatarcık adının verilmesi, baba- 
•sımn Tatar diye anılması kadar, onun çevresindekileri eğitme maksadıyla 
-rahatsız etmesinden ileri gelir.

Eserde Lâle’nin zıddı olan süslü, güzel, hoppa Zehra yer alır.

Üniversite gençleri içinde Recep, doğu ve batı kültürlerine ait değer
leri kendisinde birleştirmiş bir melezdir. Batıyı çok iyi bilmekle beraber mil- 
’H değerlere bağlıdır. Felsefe tahsil etmiştir. Düşünceye olduğu kadar duy- 
■guya da önem verir.

Recep’in karşısında bİr imamın oğlu olan Safa vardır. Safa, Marksizmi 
'benimsemiş, başka tarzda bir softa olmuştur. Onun bu dünya görüşünü be- 
(Oİmsemesinin sebebi evinde aldığı hatalı terbiyedir. Safa dindar babasına 
^arşı bir reaksiyondur. Onu Marksizme çeken din aleyhdarı oluşudur.

Ahmet bir bakkalın oğludur. Matematik tahsil eder. Ticarî bir kafaya 
'Sahiptir. İdeali para kazanmak ve zengin olmaktır.

Salim, Paris’te felsefe ve edebiyat doktorası yapmıştır. Devrimleri psi- 
Scolojik tesirlerle izahı dolayısıyla çevresinde ilgi uyandırır.

Haşim', sadece adale ve harekettir. Fikirden ve kitaptan hoşlanmaz, 
'ihtiraslıdır. Birbirlerinden farklı kişiliklere sahip arkadaşlarını bir arada tu
tan “lider” odur. Gayesi siyasete atılmaktır.

Haşan, memleket gerçeklerine, o gerçekleri bizzat görmüş ve yaşamış 
'olduğu için farklı açıdan bakar. Doktor olarak ıztırap çekenlere yardım 
'Ctmeği gaye edinmiştir. Bu sebeple tıp tahsili yapmaktadır.

• Bu grubun dışına düşecek olan yedinci genç Şinasi’dir. Şinasi’nin ha
yatta hiç bir gayesi yoktur. Dejenere bir aileden gelmedir. Sadece rahat 

j^aşamak ve yüksek mevkide bulunmal< ister. /-

(  Eserde bu gençlerin karşılaştıkları eskİ neslin temsilcileri de farklı 
:§ahsiyetlere sahip insanlardır. Onların kültürleri ve hayat tecrübeleri genç- 
Jerinkinden farklıdır. Yazar onları da çok canlı olarak tasvir eder.

Romanda en çok tenkit edilen şahıslar, gösteriş budalası, yenİ zengin
lerdir. Bir derinliği ve fikrî muhtevası olmayan bu gösterişçi tiplerin en 
»çarpıcı örneği Sungur Balta’dır. Yazar onu eserinde hayli karikatürize eder.
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Haşim’in babası ise materyalist ve din aleyhdarı, İkinci Meşrutiyet devrinin 
yetiştirdiği tiplerdendir.

Birçok savaşlara katılmış ve evlâtlarını çeşitli cephelerde kaybetmiş. 
ola"n Feridun Paşa artık bunamıştır. Koruda kamp kuran gençleri kendi ço
cukları zanneder. Feridun Paşa, bir bakıma evlâtlarım çeşitli cephelerde 
kaybetmiş olan Osmanlı împaratorluğu’nun sembolüdür.

Eserde bir bütün olarak, II. Abdülhamit devrinden sonraki Türkiye’
nin sosyal ve kültürel değişmeleri, onları temsil eden ■ şahıslar vasıtasıyla or
taya konulmuştur. Yazarın kahramanlarına karşı bakışı, özelliklerine göre 
bazen alaycı, bazen sevgiyle doludur; Cumhuriyet neslinden Tatarcık ve 
Recep’e ayrı bir gözle bakar. Onlar yazarın sevdiği ve özlediği tiplerdir,

Halide Edip Adıvar, Tatarcık romanında güzel mekân tasvirleri de ya
par. Bunlar içinde yaşayan şahısların zevk ve karakterlerini aksettirirler.

TATARCIK’TAN
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Köyde herkes onu Tatarcık diye anardı. Köy deyince sakın Anadolu 
sanmayın. Bu küçük yerin ora ile münasebeti sırf Boğaziçi’nin vatan sem
tinde olmasından ibarettir. Adına da haydi Poyraz köyü diyelim. Çünkü 
poyraza nazırdır. Fakat Karadeniz’e bakan harap ve modası geçmiş kıyı- 
köylerinden herhangisi olabilir. Yani yer uydurmadır, hattâ hikâyenin kah
ramanı da. Yalnız Tatarcık denilen kız, kendi neslinden olan herhangi Türk 
kızının ayrı ayrı ve biraz da aykırı cephelerini nefsinde toplamış genç bir 
mahlûktur.

■ Evvelâ Tatarcık kızın köyünü tarif edelim:

Karadeniz’le yüzyüze olduğunu söylemiştik. Hani Boğaz’ın mavi ve 
nazlı suları, dolambaçlı, zarif, yeşil sahilleri arasından kıvrıla kıvrıla akar 
geçer de birdenbire darca bir geçide varır. îki tarafı şahane yüksek kayalı, 
kendi öbür tarafından karanlık boş bir su sathı görülen açık bir kapı. îşte- 
Poyraz köyü bu geçitle karşı karşıyadır. Onun İçin manzarası emsalsizdir. 
O kadar ki, vaktiyle parasının hesabını bilmeyen îstanbullular orada birer 
arsa edinmiş, üstüne eski biçim fakat muazzam yalılar kurmuşlardır.

Aklı az, parası çok, zevki olgun insanlar bütün bu zahmet ve külfeti 
yazın iki, hattâ bir ayını geçirmek için ihtiyar etmişlerdir. Çünkü o devir 
kibarlarının hepsİ İstanbul’da konak, Erenköy’ünde yahut Adalar’da köşk 
sahibiydiler. Tabiî olarak o devir gelmiş geçmiştir, yahut el değiştirmiştir..



^Binaenaleyh Poyraz köyünün yalı sahipleri îstanbul’claki konaklarını, Eren- 
•Icöy’ünde yahut Adalar’daki köşklerini, çoktan satmışlardır. Onlar bugün 
sadece tıpkı karaya vurmuş antika çarpık meskenleri gibi karaya oturmuş 
bir sınıfın son bakiyesinden ibarettir. Onlar şimdi bu köhne yurtların bir 

'köşesine sığınmış yaşar. Kışın tepelerinden damları akar, döşeme tahtaları 
yamrı yumru, evlerinin temeli denize kaymış, sofalar ve odalar bir tarafa 
çarpılmıştır.

Neden burada yaşarlar?

Evvelâ başka yerde yaşamaya kudretleri yoktur. Sonra burada zamanın 
icabı dans, kokteyl, çay davetleri gibi içtİmaî mecburiyetler ya yoktur, ya- 

-hut nadirdir. Hulâsa masraf edecek yer yoktur. Sonra bura saldnlerinin 
-hepsi rahatsız köhne yalılarını Aksaray’da, Fatih’te üç odalı dar, fakat her 
rahatı yerinde ve işi az bir apartımana tercih eder. Çünkü hepsi, öldükten 

;sonra gözü süprüntülükte kalan darbımesel horozuna benzer. Allah kimseyi 
.gördüğünden yâdetmesin.

II

Sungur Balta, Poyraz köyüne hariçten gelen bir tek yalı sahibidir. Eş
iti ismi lâzım değil. Bu adam Millî Mücadele’nin ilk yıllarında nasılsa biraz 
Jcanşmış, hattâ kısa bİr müddet için ilk Büyük Millet Meclisinde mebus 
■bile olmuştur. Şimdi yeni zenginler sınıfının ileri gelen bir simasıdır. Na- 
rsılsa — belki vaktiyle çımacı çocuğu olduğu için— son zamanlarda balığa 
merak etmiş, burası vapurla geçerken gözüne ilişmiş, yıkık bir yalı arsasını 
almış, üstüne Kübik palasını kurdurmuştur. Bu yeni bina hakikat bu kıyı
da göz alır, ve bazılarına göre göze batar. Eğer böyle hücra ve modası geç
miş, cehennemin bucağında olmasa belki Büyük harp senelerinde "Bulgur 
-Palas”ın yaptığı dedikoduyu yapardı. 'v

Üslûbu adından da anlaşılacağı gibi kübiktir. Acı sarı, acı mor, a a  
kırmızı, acı yeşil boyalar sıra sıra evin yüzünü kaplar. Münasebetli münase
betsiz kuleler, girintiler, çıkıntılar ve hiç beklenilmeyen yerinde üstü camla 
kapalı acayip balkonlar vardır. Bakınca insan, mimarın burasını bir sıtma 
ınöbeti arasında düşündüğüne hükmeder. Fakat bahçe çok güzeldir. Yaşlan 
jü zü  geçen salkım, çam, meşeler arasında binanın üslûbuna uygun yeni bir 
,bahçe meydana çıkmıştır. Mor menekşe kümeleri, sarı papatyalar, kırmızı 
:sardunyalar, hulâsa her renk çiçek vardır. " •

III

Kızlarının adı Lâle idi. Çocuk ikisine de benzer, fakat ne babası gibi 
sakil, ne de anası kadar güzeldi. Biribirine o kadar zıt iki örnekten hasıl
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olan çocuk herhalde çok garip bir mahlûktu. O da babası gibi kimseye so
kulmaz, hattâ hiçbir çocukla oynamazdı. Kandilli lisesine devama başlayın
ca köylü onu her sabah iskelede görürdü. Arkasında hep ayni yenleri kısa, 
kahverengi kostüm, kısa saçları buğday başağı gibi açık sarı, daima şapka
sız, daima rüzgâr gibi kalabalığı yarar geçer. ^

Bir akşam bu kız mahalle kahvesine bir kasırga gibi girdi. İki akşam- 
“dır Tatar Osman ne balıkta, ne de kahvede görünmüştü. Mahalleli bilhassa
o akşam hararetli hararetli sohbet ediyordu. Ve işte bu hararet ve muhab- 
İDet ortasına dalan kız boğuk bir sesle:

— Babam... Babam öldü, dedi.

Lâle’nin gözleri kupkuru idi, fakat boğazını hakikat parçalar gibi çı
kan bu iki kelimedeki ıztırabı bütün kahve halkına aşıladı. Ölü gibi sarı 
yüzünde, her ferdin yüzünü ayrı ayrı ariyan zavallı gözlerinde, kısılmış du
daklarında acı bir sitem vardı. "Hani sağlığında sevmezdiniz, işte öldü” 
diyor gibiydi.

Kız, birdenbire herkesin içini merhametle, vicdan azabıyla doldurdu. 
Bir türlü ısınamadıkları, yirmi sekİz yıldır yabancı muamelesi ettikleri 
adam ölür ölmez hepsi ona tamiri mümkün olmayan bir haksızlık etmiş gi- 
î)i, başlarını önlerine eğdiler. Kızcağızın hiçbir eve gitmeyip de mahalle 
kahvesine gelmesi bütün ailenin ne kadar yalnız, ne kadar biçare olduğunu 
göstermiyor muydu?

Bütün kahve halkı ayağa kalktı, kızın peşine düştü. Hiç biri kıza te
selli verebilecek bir söz bulamıyordu. Bir ihtiyar yanına yaklaştı, başını 
•okşamak istedi, kız derhal bir keçi yavrusu gibi yana sıçradı. Babasını ha
tırlatan bu hareket bile bu akşam hoş göründü.

Osman’ın ölümü ile köyde ailesine ve hatırasına karşı uyanan dostluk 
've acımak cenaze gömüldükten sonra yavaş yavaş tekrar söndü. Belki bun
da biraz da Lâlezar’ın kabahati vardı. Bütün kadınlar alay alay "başın sağ 
olsun”a gittiler. Fakat kadını bir taş gibi donuk buldular. Her ölü arka
cından, hattâ günler geçtikten sonra bile saçını başını yolmak, merhumun 
faziletlerini sayıp döküp feryat etmek her kadının vazifesi olduğunu bu 
Xâlezar bir türlü anlayamamıştı. Sevinç, acı herhangi bir hissi ayıpmış gibi 
belli etmemeyi belki o, Osman kaptandan öğrenmişti.

Lâle’ye gelince; o da artık eskisinden daha kapanık, daha küskün bir 
suratla dolaşıp duruyordu.

V

Herhalde vücudu fena bulduktan sonra bile Osman’ın ruhu yıllarca bu 
âki kadının hayatına hâkim kaldı. Tıpkı o yaşıyoımuş gibi, ana kız onun
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yolunda yürüyor, yediğini yiyor, yaptığı yapıyorlardı. Herhalde unutma
dıkları aşikârdı. Çünkü çökmüş, unutulmuş harap mezarlıkta bir tek ma
mur kabir Osman’ınki oldu.

IV

, Tatarcık, hem de on sekiz yaşında Kandilli Kız Lisesi’ni birinci ola
rak bitirince, kimse hayret etmedi. Bir kul, bu kadar iş arasında derslerine 
çalışmak için nerede ve nasıl vakit buldu, diye sormadı.

O yaz, yalısını tamir ettirdi. Daha doğrusu etti. Çünkü bu. işi o, bir 
tek dülger ile beraber yalnız başına başarmıştı. Evin içi badana edildi. Dı
şına iskele kurularak pancurlar yeşile, yalı beyaza boyandı. Tanrı’nın günü 
sabahtan akşama kadar Tatarcık posbıyık bir kalfa ile beraber iskelenin 
üstünde görünüyordu. Bacağında boya lekeli bez pantalonu, sırtında eski 
fanilâsı, ayakları çıplak ve mütemadiyen sallanarak, bir taraftan da yorul
mak bilmeyen sesi ıslık çalarak, kaplamalara boya sürer dururdu.

Boyalar kurumadan, yalnız üst katı kiraya verildi. Kiracı bir ayağı to
pal, yaşlı bir adamla karısından ibaretti. Bir bankada veznedar olduğu söy
leniyordu. Güya üç senelik kontrat edilmiş, bir seneliği peşin alınmıştı. 
Bu vesile ile mahalleli, Tatar Osman’ın vaktiyle o kadar çene yoran aylığı
nın kaydıhayat suretiyle olduğunu ve kendisi öldüğü gün kesildiğini ha
ber aldı. Tevekkeli kız beş sene o kadar idare ile yaşamamıştı. Aşkolsun 
Tatarcık kıza!.. Ders vermiş, zerzevat yetiştirmiş, keçi otlatmış, balık tut
muş, değme ere nasip olmayan bir sebatla anasını namerde muhtaç etme
mişti.

Yaz bitince kız köyden kayboldu. Arnavutköyü Kız Koleji’ne gittiği 
duyuldu. Hani İngilizce biliyordu ya... Yoksa âlemin evlâdına Tatarcayiı 
İngilizce diye mı yutturdu? Herhalde o sene nihayetinde İngilizce hocalığı 
müsabakasına girdi; kazandı ve Kandilli Lisesi’ne İngilizce hocası tayin edil
di.

Artık Tatar Osman ailesi refah yoluna girmiş bulunuyordu. Tatarcık 
ilk defa yepyeni bİr kostümle meydana çıktı. Hem de en âlâ şayaktan. Usta 
terzi elinden çıkmış yumuşak lâcivert tayyörün içinde kızın endamı olan
ca yakışıldığiyle kendini gösterdi. Ceketin devrik yakası' içinden görünen,, 
keten bluzların arasından yükselen genç boyun bir mermer direk gibi dim
dik. Başta ilk defa yana eğilen lâcivert ''fö tr” bir şapka. Gerçi bunu sade
ce köyün haricinde giyiyor, fakat ne de olsa ilk adamakıllı şapkası. Fakat 
köyde ve"" denizde gezerken başı açık ve güneşte parlayan kısa saçlar b ir 
avuç buğday başağı gibi. )' ---------------- ------------------- •
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Tatarcık’ın boyu ortadan yüksek, vücudu yassı, fakat bir kaplan gövdesi 
gibi kudretli ve yumuşak adaleliydi. Hâlâ bir gemici gibi adımları ayırık, 
kollarını sallıya sallıya yürüyordu. Tıpkı babası gibi güvertelerde fırtına
lar içinde muvazene bulmağa çalışan bir denizcinin âhengi ile hareket edi
yordu. Fakat onda babasım hatırlatan yalnız yürüyüşü değildi. Yanak ke
mikleri çıkık, göz kapakları şiş, göz kuyrukları şakaklarına doğru .uzamr 
ve incelirdi. Hülâsa yapısında ve yüzünün âzasında genç bir Moğol havası 
«dolaşırdı.

Tatarcık’ın teni anasınınki gibi bembeyaz. O kadar ki, deniz havasında, 
güneşte bütün sene açık duran derisi bir türlü tamamen esmerleşmez, olsa 
olsa açık bir kehribar rengini alır. Ağzı da biçim itibariyle anasına benzer. 
Yalnız biraz daha büyük. Ve garip olarak kansız ,ve sıhhatsiz anasının du
dakları ne kadar kırmızı ise, kanlı canlı kızın dudakları o kadar soluktur. 
Belki de saçının, teninin ve ağzının solgunluğu Tatarcık’m ne kadar güzel 
bir kız olduğunu ilk bakışta etrafına sezdirmez.

Kandilli’deki dersleri hep sabaha tesadüf ettiği için öğleden sonra kö
ye dönüyor, hemen esvap değiştiriyor, şapkasını • atıyor, sokağa fırlıyordu. 
Tatarcık’ın bu sene bisikleti vardı. Hem de hayatının saat gibi işleyen in
tizamını bozacak kadar ihtirasla bağlandığı bir bisiklet! O kadar ki, hat
tâ keçi bile azıcık unutulmuş, tamamen Lâlezar hanımın eline bırakılmış
tı.

Ve bisiklete yaman biner. Ne zaman talim etmiş.? Bunu gerçi kimse 
kestiremiyor, yalnız bu makina parçasının, değil keçinin muhabbetine, hat
tâ deniz aşkına biraz galebe çaldığını herkes anlıyor. Ve köydeki şöhreti 
ve her evde münakaşaya yol açan son maceralarının sebebi hep bu bisik
lettir.
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Neden mahalleli başka bisikletlere kulak asmıyor da Tatarcık kızın- 
kine küfrediyor, tahammül edemiyor? Burasını biraz izah etmek lâzımdır.

Evvelâ kızın nasıl bir mahrumiyet ve meşakkat içinde büyüdüğünü bi
len herkes "Varsın tazecik biraz ferahlasın, gönlünü eğlendirsin” diyerek 
memnun olmuştu. Fakat bu masum gönül eğlencesi çarçabuk halkın raha
tını, huzurunu kaçıran, âdetlerini altüst eden bir şekle girince herkes ya
vaş yavaş homurdanmaya başladı. Öyle ya, bu münzevi ve mütevazi köyün 
'kendisine göre bir yaşayışı var, umumî kaideye sığmayan merakları var. 
Bunların biri, yolun tam ortasından yürümektir. Çünkü bir tarafı yalıların 
arkası, bir tarafı Feridun Paşa Korusu duvarını teşkil eden bu yolun en



güneşli noktası ortasıdır. Bu arka yoldan esasen seyrek geçen araba, bisik
let ve otomobil orada zaman zaman ağır ağır yürüyen köy halkının, raha
tım bozmaz, yavaşlar, yandan geçer.

Halbuki Tatarcık, bir bisiklet edinir edinmez, Allah’ın yolunu baba
sının malikânesi sandı, yayaların ananesine hiç riayet etmedi, hep ortadan» 
geçti. Hem de peşinden şeytan kovalıyor gibi, eski padişahlara kelle gö
türen Tatarağası gibi ümmeti Muhammedi devirip geçti. Haddin varsa bi- 
silclet çıngırağının sesini duyar duymaz duvar dibine sığınma!

İlk çarpışma Kör İsmail ile oldu. İhtiyar balıkçı o günkü macerasını 
yatsıdan sonra kahvede anlatınca mahalleliyi düşünme aldı. Tatarcık’ın bi
sikleti bir gönül eğlencesi değil, halkın huzurunu tehdit eden, hakkına te
cavüz eden, planla, hesapla hazırlanmış melun bir kast olduğunu anladılar. 
Vak’a şu idi ve Kör İsmail onu harfi harfine tekrar etti.

Adamcağız o akşam, başında balık tablasıyle yolun ortasından geçer
ken, arkasından bir bisiklet çıngırağı duymuş, fakat istifim bozmamıştı. Çın
gırak çalmakta devam etmiş, süvari arkasında zikzak yapmış, bir türlü yan
da geniş yer olduğu halde öne geçmemişti. Ve bundan Kör İsmail arka
sındaki bisikletlinin Tatarcık olduğunu anlamıştı.

— Arkamda ne çıngır mıngır edip duruyorsun be çocuk? Yanda dün
ya kadar yol var. Geçsene!

— Seni yaya kaldırımında yürümeye alıştıracağım İsmail Ağa...

' — ̂ Burasını Divanyolu mu sandın.^ Burada yaya kaldırımı ne arar?

— Sokağın yanları, kaldırım olsun olmasın, yayalara mahsustur, orta
sı araba, bisiklet, otomobil içindir.

— Amma yaptın ha hanım abla! Dört yol ağzına polis yazılsan nasıl' 
olur? Orada âleme, buradan gel, şuradan git, diye yürümek talimi yapıyor
lar.

— Orada kâfi polis var. Oradan geçen halk esasen nereden geçeceğini 
bilir. Burada yolun neresinden yürüyeceğini bilmiyen yayalara yol öğrete
ceğim. Niçin mektebe, Üniversiteye gittim zannediyorsun?

'N — Be:ı de simdi onu düşünüyordum.

— Sizin gibi köhne kafaların içini gençleştirmek, sizi medenileştir
mek için...

İsmail Ağa, dişlerinin arasından bir "vay canına!” dedikten sonra alay 
etmeye başlamıştı.
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— Sen bizim I^lkevi hatibini de geçtin be! Bu ne çene... Nafile en
semde sivrisinek gibi vızlayıp durma, yolun ortasından gideceğim vesselam!..

Çıngır mıngır vız... Şimdi bisiklet önde fakat ilerlemiyor. ^Mütemadi
yen zikzak yapıyor, Kör İsmail’in yürümesine mani oluyor. Başında tabla 
olan adam olduğu yerde saymaya mecbur olursa, muvazenesini nasıl muha
faza eder? İster istemez ihtiyar balıkçı bir lahavle çektikten sonra yolun 
icenarına çekilmişti. Çünkü balıkları bay Balta’nın yalısına götürüyordu. 
Yağlı müşteriyi bekletmiye gelmez, yoksa koca İsmail o Tatar piçine dün
yanın kaç bucak olduğunu öğretecekti...

V

Lâle’nin evi, bu sofaya açılan dört oda, arkasında kiracılarla müşterek 
olduğu mutfak vesaİreden ibaretti. Sofa onların hem yemek, hem de ya
şadıkları ve misafir kabul ettikleri bir nevi salondı^^^u mütevazi yurt Ame
rikalı kıza birdenbire, bir tarafı sert bir r jy a f ^  öbür tarafı güzelliğin en 
sade fakat en olgun şekillerini yarataj>iî«ek insanların eseri gibi göründü.

Deniz tarafında karşılıklı iki alçak minderin üstü, yaylalarda bahar 
günleri açan binbir çiçek renkli yerli kilimlerle örtülü idi. Pencerelerde 
:şile bezinden mavi perdeler vardı. Krem muşamba örtülü yuvarlak bir ma
lanın üstünde yeşil bir kavanozun içine bir kucak kır çiçeği konulmuştu. 
Duvarlar yeni badanalı, tahtalar siline siline pamuk gibi beyaz... Boğaz’ın 
ferah aydınlığı içinde gözü gönlü okşayan bir köşe.. Hava müphem bir sa- 
sbun, deniz ve ot kokuyor.

Amerikalı kızın sivrİ burnu kedi gibi etrafı kokladı, keskin gözleri 
!bütün manzarayı bir anda içine aldı, kafasında, hattâ şuurunun içine taş 
atılmış sular gibi bir sürü fikir ve his dalgası hâsıl oldu.

— Söyle Lâle, burası eski Felemenk ressamlarının ev içi tablolarım 
'hatırlatıyor.

Helen Berkley, bir psikoloji profesörünün kızı idi. Esasen ailesi Ame- 
arika’nın garbında, yani mizaçların sert olduğu bir yerde yaşar ve kendisi 
-orada doğmuştu. Şimdi kendisi Kolombiya Üniversitesi’ne merbut, solak 
gocuklar üstünde yeni ruhiyat tecrübeleri yapan pek hususî ve yeni bir mek
tep hocası idi. Tecrübeleri beklediğinden bambaşka netice vermiş ve bazı 
esas kanaatlerini alt üst etmişti. Ve iki senedir bu mevzua dair bir eser ha
zırlamakla meşguldü.

Lâle’yi, Akdeniz'de seyyah gezdiren bir Transatlantik vapuru ile Tür- 
İkiye’ye geldiği zaman Kolejde tanımıştı. Aralarında hayli yaş farkı olma
sına rağmen, derhal dost olmuşlardı. Evvelâ Lâle’nin Amerika medeniyet 
ve terbiye usullerine karşı gösterdiği alâka ve takdir arasında pek sağlam
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tenkitler de yaptığım görünce, ki2in müstesna denilecek kadar serin kafalı 
ve dürüst düşünceli olduğunu anlamıştı. Kendisi Amerika’nm İçtimaî hiz
metler ismi altmda yapılan tecrübeler ve kurulan müesseselerden uzun uza
dıya Lâle’ye bahsetmişti. O zaman başlayan dostluk mektupla devam etmiş 
ve Helen Berkley bir senelik iznini İstanbul'da geçirmeğe karar verirken 
en çok Lâle’yi düşünmüştü.

Helen, Türkler hakkında çok şey işitmiş ve Kolombiya’da hayli Türk 
görmüştü. Gerçi o Türklerin erkeği dişlerinin arasında bir hançer, belinde 
çifte çifte yatağan, kadını kafes arkasında lokum yiyen, göbek atan mah
lûklar olduğuna inanan devri çoktan atlatmış, belki de öyle bir devrin 
garplıların bir fantezisi olduğuna inanmıştı. Fakat herhalde kadın hususun
da Türklerin Amerika’dan hattâ Avrupa’dan bambaşka düşündüklerini far- 
zediyordu.

Lâle ve onun muasırı gençlerle teması ona Türkler hakkında biraz 
yeni bir fikir vermişti. Bilhassa Lâle hiç de onun Amerikalı genç dostların- 

’ dan başka değildi. Ve bu benzeyiş ne onun Amerikan kızlarını hatırlatan 
yassı, uzun endamından, ne sarışınlığından ileri geliyordu.

Lâle, Büyük harpten sonra hâsıl olan dünya gençliğinin bir örneğin
den başka bir şey değildi. Düşüncesini hareketle ifade etmek isteyen, azıcık 
basit düşünceli, hattâ zihniyetli Helen’in “on altı yaş kafası” diye teşhis 
ettiği, bununla beraber becerikli ve realist bulduğu bir tipdi. Fakat Lâle’nin 
arkasında esaslı ve hususî bir medeniyet var mı yok mu.  ̂ Bunu düşünmek 
istemiyordu. Çünkü düşününce ister istemez gözünün önüne yatağanlı, şal
varlı korkunç yüzlü erkekler, peçe arkasında, haremağalarının kırbaçla sev- 
kettiği kadınlar gelİ3’ordu. İşte bunun için Lâle’yi ve onun muasırlarını sa
mimî, fakat oldukça yeni birer Avrupa mukallidi gibi görmeyi tercih edi- 
yordu-

Filhakika Bebek’te gördüğü yeni zengin Türk evleri bazen zevkli, ek
seri zevksiz mukallit ruhlu adamların yurdu hissini vermişti. Hattâ orta hal
li Kolej hocalarından iki gencin evi de bu fikrîni teyit etmişti. Bir taraf
ta ucuz bir stüdyo, öbür tarafta otları fırlamış eski minderler ve döşeme
ler... Ne eskisi, geçmiş bir medeniyet ve güzellik hissini veriyor, ne de yeni
si ölü bir mazinin üstüne aşılanan zavallı bir Avrupalılıktan ileri gidiyor..

V Gerçi ona birkaç şaheser cami göstermişler, fakat bütün bunlar ve sa
raylar eski sultanların yaptığı âbideler. Halk tabakasının hususiyetini göste
ren ve kökleri mazide olan bir güzellik, bir hayat görüşü var mı? işte He-

222 EDEBİYAT LÎSE n i



len’in en çok merak ettiği şey bu. Böyle bir şey olabileceğini zaman izaman 
halkın terbiyesinden, partal kılıklarıyla münasebeti yok gibi görünen va
karlarından sezmiş ve kendi kendine: “Türklerin göründüğünden fazla bir 
tarafı olacak” demişti.

Bugün bu sofa ve üstüne açılan odalarda bir medeniyet ve zevk ze
minini biraz daha kuvvetle duymuştu. Ve garip olarak bu sofanın ve oda
ların ifade ettiği medeniyete Helen kendini öteki evlerde gördüğü kaplama 
medeniyetten daha yakın buldu.
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SORULAR:

1. Okuduğunuz parçalarda yazar mekân ile insanlar arasında nasıl bir 
münasebet kuruyor? Mekânlar hangi özellikleriyle insanların karakterlerini 
aksettiriyor?

2. Okuduğunuz parçalarda devir ve zamanla ilgili unsurlar var mıdır? 
Varsa bunlar nelerdir?

3. Yazar insanların a) beden yapıları, b) sosyal durumları, c) kültürleri, 
■ç) karakterleri hakkında ne gibi bilgiler veriyor?

4. Romanm bütününü okuyarak, düşündüklerinizi bir kompozisyon ha
linde yazınız.



ye çağrılmasını istediği halde, annesinift tesirinde kalan Rum hizmetçiler 
onu Noraliya diye çağırmakta devam etmişlerdir. Başından geçen büyük 
felâketlerden sonra derin bir ruh huzuruna ermiş olan Noraliya, hayatının 
5on yıllarında âdeta hastaları iyi eden bir ermiş hüviyeti kazanmıştır. Onun 
bu macerasını Ferit, Fotika’dan öğrenir. Bu evin eski sahibinin macerasını 
öğrenmek isteyişinin sebebi, evde yattığı ilk gece, kapalı, kilitli kapılardan 
aşarak, tavan arasında Noraliya’n ın . koltuğuna gidip oturmasıdır. Bu kol
tuk âdeta mucizevî bir şekilde Ferit’in hasret olduğu ruh huzurunu, ona 
sağlar.

Ferit bu iç huzuruna kavuştuktan sonra, meseleleri farklı bir ışık, bir 
aydınlık altında görmeğe başlar. İyi haberler de birbiri peşisıra gelir. Ba
haları sağdır, bir ameliyat geçirmiştir, yurda dönmek üzeredir. Nilüfer iyi
leşme yolundadır. Selma ona darılmâmıştır, hattâ o da Ferit’i sevdiğini söy
ler. O da Ferit’inkine benzer buhranlar geçirmiştir. îyi haberler sadece bun
lardan ibaret de değildir. Vâfı Bey’in evinde de işler düzelmektedir. Zehra’
nın dili açılmıştır. Ferit’in oradakilere yardım edecek parası vardır. Aziz, 
öteden beri inandığı ruhlarla temas edebileceği Ferit gibi mükemmel bir 
medyum bulmuştur.

Aşağıdaki parça, Ferit’in büyük bir ruhî değişmeye uğradığı Büyükada’- 
>daki ilk gecesini anlatmaktadır.
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Ferit hemen kalkacaktı. Gözleri karşıdaki levhaya takıldı. Bu bir fo
toğraf agrandismanıydı. Siyah elbiseli, dar yakası ince boynuna yapışarak 
çenesinin altına uzanan, siyah saçları göze görünmeyen bir topuzla arka
cında toplanmış, zayıf ve uzun yüzlü bir kadın. Geniş ve yüksek bir alnın 
altında çok iri gözleri fanusa doğru bakıyordu. Burun, ağız ve çene hayret 
■verici bir nispetsizlikle küçüktü. Yüzün bütün varlığı gözlere ve alına doğ- 
jcu fırlamıştı. Öteki uzuvların hepsi birer formaliteden ibaretti.

Ferit bu garip nispetsizliğe gündüz de dikkat etmişti. O sırada Yahya 
Aziz Fotika ile pazarlık ediyordu. Evi gezmiş ve beğenmişlerdi. Pazarlık 
uyuşunca Fotika bir kahve içmelerini rica etmiş ve mutfağa gitmişti. Ferit 
yine bu koltuğa oturmuş, resme bakıyordu. Aziz tellâlla b^çeye çıkmıştı. 
Kahveleri getiren Fotika hâlâ gözleri resimden ayrılmayan Ferit’e evvelâ 
■"tiyam” demişti; sonra elindeki tepsiyi bir saygı pozuyla hafifçe yukarı kal
dırarak ilâve etmişti: - :

— Matmazel Noraliya.



Ferit daha evvel bu ismi ild defa tellâlın ağzından duymuştu. Ancak 
Fotika’nın tonundan henüz sebebini keşfedemediği büyük ehemmiyetini an
lamıştı. Bu evin sahibi ve Fotika’nın teyzesi olmaktan daha büyük bir ehem
miyet. C

Ferit kapıya baktı. Bahçenin önünde yine iki adam duruyordu. B it 
kibrit çaktılar. Yanıp sönen alevin ışığında görünen profilleri akşamki! 
adamları hatırlatıyordu.

Ferit titredi. Muhakkak ki şimdi içeri gireceklerdi. İşte, bahçeye ve so
faya bakıyorlar. Belki de koltuğa iyice gömülen Ferit’i gördüler. Yürüyor
lar. Fakat başlarını çevirip bahçeye ve evin üst katlarına bakıyorlar. Belkr 
Ferit’in kaçmasını önlemek için arka kapıyı da emniyet altına alacaklar^ 
Aziz’in sorgusu bitmiş ve emir verilmiştir.

Ferit’in tevkifi Nilüfer’in ölümü demekti. Bunu onun ölümü takip ede
bilirdi, Gülener ailesinin ciğerleri büyük manevî sarsıntılara dayanacak ka
dar sağlam betonarme hesapları ile yapılmamıştı. Babası her zaman böyle 
söyler, can sıJkıcı hâdiselere karşı Epiktetos’a rahmet okutan bir tasasızlık, 
öğüdü verirdi. Fakat aile içinde Ferit’den başka onun mizacına yaklaşmaya 
niyet eden yoktu.'Evden iki sene içinde üç cenaze çıkmıştı. Şimdi sıra Nilü- 
fer’e gelirse, beşincisi Ferit olacaktı.

Elini alnına koydu. Yine ateşi vardı. Kalkıp madamdan derece iste
yebilirdi. Neye yarar? Şimdi gelecekler. Yalnız bir gece karakolda yatmak 
onu öldürebilirdi. Daha şimdiden titremeye başlamıştı. Kapının arkasından,, 
dinî bir şarkıya benzeyen duanın mırıltısı geliyordu. Ferit ihtiyara "Benim 
için de biraz dua ediniz” demek istiyordu. Bu dilenme ihtiyacından utan
dı. Başına biraz daha kan çıktı. Sonra boğazını bir şey tılcadı. Yutkunamı- 
yordu. Solumaya başaldı. Boğulacak gibiydi.

Gözleri resme takıldı. Bir çığlık koparacaktı. Fotoğrafın demin fanusa: 
dönük gözleri şimdi dosdoğru ona bakıyordu. Göz kapakları ağır ağır ka
pandı ve açıldı. Gözbebeklerinde, ışığını fanustan alan iki penbe nokta 
vardı, Ferİt birdenbire ayağa kalktı. Hafif bir gürültü duyan ihtiyar da: 
köşesinden çıkarak ayağa kalktı. îki adım attı. Dimdik duruyor ve Ferit’e  
bakıyordu. Rumca bir şey sordu. Ferit cevap veremiyor, resimden gözleri ay
rılmıyordu.

İhtiyar kollarını tamamiyle gererek ileri uzattı, Ferit’e doğru iki adım 
attı. Rumca bir şey daha söyledi. Kaşları çatılmıştı. Bir adım daha attı ve 
kollarım salladı. Onu yakalamak istiyordu. Ferit mutfağa doğru geri çekildi» 
Ayaklarmdan hiç ses ̂ çıkmadığı halde, ihtiyar onun hangi istikamette kaç-
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tığını anladı ve o tarafa doğru geniş bir adım daha attı. Ferit yine geri çe
kildi. Kulaklarının uğultusu artıyor, ihtiyarın gölgesi uzuyordu. Ferit “be
nim” diyecek oldu, sesi çıkmadı. İhtiyar Rumca bağırıyor ve gölgesi uzu
yordu.

Ferit’in arkasından iki el, kollarını yakaladı. Fotika bağırıyordu:

—- N e  oluyorsunuz.^

Kadın ihtiyara da Rumca bir şeyler söyledi, sonra Ferit’in karşısına ge
çerek tekrarladı;

— Ne oluyorsunuz.^

, ’ ihtiyar da durmuş, hiç kımıldamadan, izah bekliyordu.

Ferit makul bir cevap aradı. Titriyor ve başı dönüyordu. Hemen ar
kasını çevirdi ve merdivene doğru koştu. Durdu, hız aldı ve odasına kadar, 
karanlıkta, hiç bir basamakta durmadan bir hamlede çıktı.

Işığı yaktı ve kapıyı kapadı. Üstünde anahtar ve sürme yoktu. Arka
sına bir koltuk dayamayı düşündü. O kadar yorgundu ki hemen kendisini 
yatağa arka üstü bıraktı. Kulak verdi. Merdivende ayak sesleri yoktu. Bek
ledi. Gelmiyorlardı. Şüphesiz Ferit’ten alamadıkları izahı birbirlerinden is
tiyorlardı. Biraz sonra, polisler gelince, her şeyi anlıyacaklardı. Hayır, bea 
demeliydim ki, amcanız dua ediyordu, mâni olmak istemedim, kendimi 
gizledim. Niçin sesim çıkmadı? Zehra gibi mi oldum?

Tecrübe için yüksek sesle tekrarladı: Zehra gibi mi oldum? Fakat ken
d i sesi ona yabancı gelmişti. Buna hayret ederken, merdivenlerde bir çıtır
tı duydu. Polisler. Dikkat etti. Bir kişinin ayak sesleri bu. Ve ürkek adım
lar. Galiba Fotika. Yaklaşıyordu. Kapı vuruldu.

Hemen doğrulup ayağa kalkan Ferit, müsaade edince, kapı açıldı, elinde 
bir gece lâmbası:

— Bunu getirdim size, diyordu. Konsomasyon yapmaz. Sabaha kadar 
yansın. Baş ucunuza koyayım.

Ferit’in yanından geçerken durdu:

— Affedersiniz, dedi, baba Dimitri sizin olduğunuzu anlamamış bir- 
sdc-n. İçeriye serseri çocuklardan biri girdi zannetmiş. Çok üzüldü.

Fotika lâmbayı karyolanın baş ucundaki dolabın üstüne koyup prize 
takarken, Ferit bu sefer kendi sesiyle:

— Asıl ben mahçup oldum, dedi, amcanız dua ediyordu, mâni olmak 
istemedim, kendimi gizledim.
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Fotika küçük lâmbayı yakıp söndürdü; prizin işlediğine emin oldul<tan 
sonra ayağa kalktı ve tekrarladı:

— Çok üzüldü, "Ben gider, söylerim” dedim. Başka bir şey ister misi
niz? Suyunuz var. Kimse sizi rahatsız etmez. Rahmetli Noraliya sağ olsaydı 
belki siz de sinirlenirdiniz. Bu odada kiracı durmaz. Evvelki sene paralarını 
geri verdik. O zamandan beri kapalıdır bu oda. Tiyam' sabaha kadar gezerdi 
çünkü. Bu odada da, karşıda da hep ayak sesleri duyulurdu. Uyumazdı hiç. 
Geceleri iki saatten fazla uyumazdı. Dolaşırdı hep. Allah rahmet eylesin. 
Hali başkaydı onun.

— Siz ne güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Rum olduğunuz hiç belli de

ğil-
— Beni Nuriye teyzem büyüttü. Rumca konuşmamı istemezdi. Onun 

asıl adı Nuriye’dir. Ana tarafı Noraliya derler. Size bir anlatsam onun haya
tını, tabiatlerini, şaşarsınız. Anlatırım sonra. Allah rahatlık versin. Ben sizin 
altınızda yatıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa ayağınızla vurun, gelirim.

Fotika çıktı. Ferit yatağa baktı. Biran evvel kuştüyüne ve somyaya ka
vuşan vücudundaki rahatlığın hatırasiyle, ne kadar yatarsa kâr olacağını dü
şünerek tuvalete koştu. İyice yıkandıktan sonra odasına geldi, tavandaki ışığı 
söndürüp gece lâmbasını yaktı ve yattı.

Vâfi Beyin rutubetli odasında, somyası olmadığı için kanburlaşan şiltede 
lumbago ağrılarına tutulan belinin şimdi bu kuştüyü yatakta şefkat kadar 
tatlı bir yumuşaklığa kavuşması, onda, ana kucağına gömülen bir çocuğun 
rahatlık ve güvenlik duygusunu uyandırıyordu. Yastığın lavanta çiçeği kokan 
tertemiz keten örtüsünün serinliğine sıcak yüzünü değdirince, hiç olmazsa 
polisler gelinceye kadar bir iki saatlik bir prens uykusu çekmek ihtiyaciyle 
gözlerini yumdu. Nilüfer. Selma. Aziz.' Çıngırak. Sarı fenerler. Deniz... Bir 
yere toplanmış adamların Ferit’i bir kuyudan çıkarmaya uğraşırken burnu 
onun burnuna yapışan Zehra’nın gözlerinden gelen sesli cümleler: "Sana 
madem ki bir çarşamba sabahının mandallarından kopmuş bir yaprak soran
lara...” Ve polisler. Ayak sesleri. Hep ayak sesleri şimdi.

Ferit gözlerini açtı. Ayak sesleri merdivende değil, tavanda. Çıtırdılar 
arasında, topuk yere bastığı zaman, çok uzaklarda' bir davula hafifçe vuran 
tokmağın çıkardığı yuvarlak ve dolgun ses. Uzaklaşıyor ve tekrar Ferit’in 
başının hizasına kadar yaklaşıyor. Araştırma yapan polisler mi.? Ferit gün
düz yukarı kata çıkan camekânın kapısını yoklamıştı. Kilitliydi.

Uykusu bastırdıkça dikkati zayıfladığı için ayak seslerini bazen duymaz 
oluyordu. Dalıyor ve yine uyanıyordu. Ayak sesleri evvelâ boşlukta sallanı
yor, istikametini gizliyor, sonra tavanın muayyen noktalarında yerleşiyordu.
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Şimdi, vücudunda bir uyuşııkluk vardı. Ayaklarından diz kapaklarına 
doğru bir duygusuzluk yürüyordu. Karnına doğru geldi. Dizlerini birbirine 
-vurdu; vurmamış gibiydi. Ayaklarım birbirine ve yatağa sürttü. Hiç bir te
mas duygusu yoktu. Elini karnına bastırdı, hiç. Şimdi göğsü ve başı uyuşu
yordu. Sıra şuuruna gelecek sandı. Gelmedi. Her şeyin farkında idi. Odaya 
gpz  gezdirdi. Her şeyi görüyordu. Balkon kapısından giren mehtap oda kapı
sına kadar uzanıyordu. Gardrobun aynasında donuk mavi parıltı vardı. Biraz 
■daha sağda oda kapısı ve beyaz topuzu.

Beyaz topuz. Çok beyaz; ve bir gıcırtı. Dönüyor. Topuz dönüyor. Kapı- 
üin kanadı oynadı. Göze görünmüyor, fakat bu onun gıcırtısı. Açılıyor. Ya
rım aralık. Bomboş ve karanlık.

Karanlık. Biri var orada gibi. Ferit hiç bir şey görmüyor ve işitmiyor, 
seziyor. Biri var orada. "Madam Fotika, siz misiniz” diye soramıyor.

Dilini ağzında bulamıyor ve kullanamıyor. Biri var orada. “Kİm o?” di
yemiyor.

"Kim var o r̂ada,^” Hayır, söyleyemiyor. Sesi çıkmıyor. Kapının kanadı 
biraz daha açıldı. Artan aralık bomboş, karanlık. Ve... Ve.,. Nefes halinde 
*'Gel!” der gibi bir ses. Yaklaştı ve tekrarladı:

— Gel!

Bu sefer daha kuvvetli,

Ferit yatalitan inmek istiyor. Davete karşı hiç bir mukavemeti yok, îsti-* 
yor. Hazırlanıyor. Ses daha yaklaştı ve tatlılaştı: “Gel!"

Kolaylıkla yataktan indi. Önde kendisini çeken hafif bİr hava dalgası 
vardı. Kapıya doğru yürüdü. Bu sefer kulağının dibinde ayni ses: "Gel!”

Yürüdü. Yukarı kata çıkan camekânın kapısı kendi kendine açıldı. Bu 
sefer ses, merdivenin üstünden, tekrarladı: "Gel!”

Ferit basamakları ağır ağır çıktı. Bir camlı kapı daha; ve kapalı. îçerisi 
karanlık.^-Bekledi. Bekledi. Sol tarafta mandalina dilimi kadar küçük bir ışık 
belirdi. Yaklaştı. Boşlukta duran küçük bir el şamdanında bir mum alevi ha
lini aldı. Koridor aydınlanıyor. Bomboş, Alev havada yürüdü. Kapının önüne 
geldi, durdu. Topuz gıcırdadı. Kanat yavaş yavaş açılıyordu. Ses tekrarladı: 
'*Gel!”.

Girdi. Şamdan önde, onun göğsü hizasında, ağır ağır, koridorun sol tara
fında ilerliyordu. Yürüdü. Bomboş bir oda. Pancurlar kapalı. Köşede, iki pen-
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cere arasında alçak ve ufarak bir koltuk. Mumun alevi ona yaklaşü. Bütün 
dikkatiyle bakıyordu. Siyah maroken kaph, arkası yanm daire biçiminde, kol
ları geniş ve yassı, hiç bir stili olmayan koltuk bomboştu. Mum birdenbire 
söndü. Gözlerini koltuktan ayıramıyordu. Odada çık yoktu.

Nereden geldiğini anlamadığı ve boşa çıkmayacağından emin olduğu bir 
bekleme arzusuyla gözlerini koltuk istikametinden ayırmadı. Odayı dolduran 
havanın terkibinde veya kesafetinde birtakım gİzli istihaleler sezdiren ve daha 
büyük anlayışlar vadeden garip bif ruh hali içindeydi. Koltuktan yarım metre 
kadar yukarıda, yumurta biçiminde, soluk ve titrek bir ışık peyda oldu. Süratle 
büyüyor ve salkım gibi üst tarafı geniş ve alt tarafı gittikçe daralan bir şekil 
alıyordu. Bir kadın yüzü belirdi. Sofadaki fotoğrafa benziyordu. Biçiminde de 
fark olmayan elbisesinin rengi beyazdı. Üzerine kuvvetli bir ışık hüzmesi vur
muş sedef gibi parlayan yüzde iri gözler Ferit’e dikilmişti. Kenar çizgilerinin 
titrekliği gittikçe kaybolarak billûrlaşan baş hafifçe arkaya doğru meyletmiş
ti. Küçük burun belli belirsizdi ve ufacık ağzın etrafında, bakışların içe işle
yen tatlı dikkatini tamamlayan bir gülümseyiş vardı.

Koltuğun iki kolundan iki beyaz ve süzgün el, nur damlaları halinde eri
yip akacakmış gibi hafif bir duruşla sarkıyordu.

Ferit içinden söyledi: “Matmazel Noraliya” .

Kadının dudakları kımıldadı. Sesi çıkmıyor, fakat söylediği anlaşılı
yordu:

— Hayır, Nuriye. Demin, aşağıda, baba Dimitri’nin sana dua etmesini 
istedin. Resmime baktın.

Kadın gözlerini yumdu. Göz kapakları şeffaftı. Gözleri daha sisli ve gü
zel görünüyordu.

— Ben bu koltukta otuz iki sene oturdum. Kaçtım insanlardan. Her şeyi 
sildim. Ruhumun dibine indim. Ve... O’nu gördüm. Şimdi... Sen de göre
ceksin.

Hayalet birdenbire eridi.

Fakat kaybolmamıştı. Eline sıcak bir şey değdi. Bir avuç, nazik bir te
masla onun elini tuttu.

Koltuğa oturdu. Eli sıcak avucun içindeydi. İçine doğdu ve gözlerini 
kapadı. İçine doğdu ve 'ben’ini aradı, içine doğdu ve ondan kopmaya çalıştı. 
Hafızasını tıkadı. Kendisinin kendisi olduğunu hatırlatacak idraklerin kırın
tılarını da şuurun üstünden silmeye uğraşıyordu. Çok zordu bu. Şuuru da 
onlarla beraber silinecek gibi oluyordu. Kulağının tâ içinde ince bir ses:
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**Gayfet!” dedi. Ne ile, ne üzerine ve nasıl tesir ettiğini bilmeden uğraşıyor
du. Elini tutan avucu hissetmez oldu. Nerede olduğunu da bilmiyordu. Ara
da bir şuurunda belirip kaybolan kaçak idrak anlarında "Ben kimim? diye 
kendi kendine sorarken kendi kendini tanıyordu. Bu anlar seyrekleşti. Gay
ret ediyordu. Bir daha gelmediler. Artık şuurunda kendi 'ben’ini değil, baş
ka ve geniş ve her şeyle birleşmiş, sonsuz bir kendi vardı. Bu, kendinden çı
kan ve onu aşan, her şeyi kavrayan ve her şeyle bir olan bir kendi şuuruydu. 
Bu bir mutlak birdi. Ansızın gözleri kör edecek kadar keskin bir ışığa benzi- 
yen ve hududu görünmeyen büyük bir aydınlık parladı; ve ansızın her şeyi 
kavradı ve sonsuz derinliklere iner gibi bir duygu bütün ruhunu sardı.
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SORULAR :

1. Okuduğunuz parçada yazar hâdiseleri bir “zaman” ve “oluş” sırasına 
göre hikâye etmiştir. Bunun a) başlangıç, b) gelişme, c) sonuç kısımlarım 
belirtiniz;

2. Parçada hangi şahıslar vardır? Bunlar bize nasıl (hangi hareket, 
jest, davranış, konuşma, ruh hali) ile tanıtılıyorlar?

3. Yazar şahıslann geçmişlerinden de bahsediyor mu? Bunun sebebi ne
dir?

4. Parçada “mekân” ve “eşya” ile ilgili hangi unsurlar vardır? Ferit’in 
onlarla olan münasebeti “objektif” mi yoksa “sübjektif” midir?

5. Parçada “gerçek” ile “gerçeküstü” veya “duyu ötesi” kısımları ayı
rınız. Yazar Matmazel Noraliya’ya nasıl bir güç veriyor? Ferit bakımından 
onun önemi nedir?



Samım, kardeşleri Besim ve Mefharet ile aynı evde oturur. Mefharet’in 
■;kocası ölmüştür. Selmin adlı yetişkin bir kızı, Aydın adlı bir oğlu vardır. 
-Mefharet heyecanlı, gösteriş meraklısı bir kadındır. Besim maddiyatçı, zevk
lerine düşkün, Samim ise her şeyin içyüzünü anlamaya, psikolojik tahliller 
yapmaya meraklı bir adamdır. Samim yaşadığı dünyadan memnun değildir. 
Onu en çok insanların yalan söylemeleri rahatsız eder. Bu yüzden Samim 
yalanın geçerli olmadığı, insanlar arasındaki münasebetlerin kusursuz yürü
düğü bir ideal dünya özleniindedir. Oraya Simeranya adını takmıştır. Sa
mim her şahsın kusurları üzerinde düşünerek Simeranya’da bu kusuru nasıl 
ortadan kaldıracağını tasarlar ve yarattığı dünyayı idealine göre parça parça

• düzenler.

Selmin, İstanbul’da bulunan Dame de Sion adında yabancı bir kız lise- 
; sinden mezundur, Ferhat adlı bir gençle nişanlıdır. Fakat annesi Ferhat’tan 
.hoşlanmaz. Genç kız nişanlısıyla evlenebilmek için bir plan yapar. Annesini 
!hamile olduğuna inandırır ve çocuğunun babasının adını açıklamayacağını 
söyleyerek evhamlı annesinin, dayısı Samim’den şüphelenmesine imkân 
sağlar. Fakat Samim durumu sezer, Selmin’i sorguya çeker ve genç kızdan 
işin doğrusunu öğrenir. Bu Selmin’in annesini ikna edebilmek için baş 
vurduğu yoldur. Ayrıca Samim Ferhat’in kızkardeşi, Selmin’in de okul 
arkadaşı Meral’i sevmektedir. Samim aşkın yalansız yaşaması gerek
tiğine inanır. Ne Samim, ne de Meral evlenmeyi düşünmektedirler. Samim 

.için aşkın hedefi aşktır. Gerçek aşk kendi dışında gaye aramaz.

Meral’in en büyük isteği Paris’e gitmektir. Anne ve babasının Paris 
hatıralarıyle yetişmiş olan Meral, ayrıca piyanosunu ilerletmek için de Pa
ris’e gitmek ister. Dame de Sion’da iken okuldan ayrılıp bir barda çalış
maya başlayan ve oradan Paris’e giden Feriha da Meral’in bu arzusunu 
kamçılar. Feriha Meral’i de Paris’e davet etmektedir. Şakir adlı yaşlı bir 
.adam da onunla evlenmeye hazırdır. Feriha okuldan ayrıldığı zaman Meral 
hariç herkes onu ayıplamıştır. Feriha bir tatil için İstanbul’a dönerek Park 
'Otel’e yerleşince Meral’i arar. Samim, Ferhat ve kızının annesinin yolu- 
-na düşmesinden endişelenen Nail Bey, Meral’in Feriha’yı görmesini is- 
.temezler, fakat Meral içindeki Paris özlemine karşı koyamayarak Park

;PEYAMÎ SAFA (1899- 1961)

YALNIZIZ (1951)



Otel’e gider, Feriha ile görüşür. Bir zamanların kara kuru Feriha’sı Pa
ris’in zarafetine bürünmüştür.

Samim kendisine yalan söyleyen Meral’den uzaklaşır. Meral’in babası, 
ağır hastadır. Meral, Feriha ile gizlice Paris’e gidiş hazırlığmdadır. Fakat 
bunu sezen Ferhat Meral’i odasına kilitler. Meral kendisini pencereden atıp- 
intihar etmeyi tasarlar, “intihar ediyorum. Kendi kendimden nefretimin 
çerçevelediği ve çirkinleştirdiği bir dünyada yalnızım” diye bir not yazar,, 
fakat intihardan önce bir sigara içmek ister. Benzini bitmiş olan çakmağına, 
benzin doldururken benzin üstüne dökülür ve çakmağı yakınca genç kız;, 
tutuşur. Ferhat kapısını dışardan kilitlemiş olduğu için evdekiler sesini du
yana kadar Meral yanarak ölür. Onun ölümünü bir yanık kokusu duyan. 
Samim ve Arnavutköy’de oturan annesi Necile’nin emektarı Renginaz his
sederler. Meral’in annesi bir zamanlar Samim’in sevgilisidir. - Samim’e hâlâ 
güven duyan kadın, gece onu telefonla davet eder, fakat Samim oraya git
tiğinde Necile’yi telefon başında ölü bulur ve geceyi ölünün başında geçirir..

Eser yabancı kültürle yetişmiş, avare, hallerinden memnun olmayart. 
bedbaht, yalnız ve hasta insanların hikâyesidir. Roman aşkları, fedakârlık
ları, zavallılıkları, hayalleri içinde bocalayan, çevreleriyle bağlar kuramayan 
hasta ve yalnız insanlar ve onların korkuları ile doludur. Kültürleri bakı
mından Türk toplumundan kopmuş olan bu insanların hemen hiç birinin 
savunduğu bir değer yoktur. Fakat değerlerin mevcudiyetini hisseder ve yap
tıklarından rahatsız olurlar. Eserde ideal olarak takdim edilen Samim’in di
ğerlerinden tek farkı, bir başka dünyayı özlemesi ve onu hayalinde kurma
sıdır.

Peyami Safa, bu eserinde belli bir çevreyi ve zümreyi tenkit eder. Eserin; 
anafikri Türk kültürünün manevî değerlerinden kopmuş insanların bedbaht, 
bir hayata mahkûm olmalarıdır. Eserin eksik olan tarafı yapıcı, yaratıcı tip
lere yer verilmemesidir. Samim’in Simeranya’sı gerçeğe değil, felsefî, soyut,, 
yabancı fikirlere dayanır.

YALNIZIZ’dan .

I

"Dün sabah rüyayı devam ettirdim. Uyanık olarak Simeranya’ya ilk gi
dişim. Yatak odamın balkonundaki şezlonga uzanmıştım. Görünmez bulut
ların kararttığı bir sonbahar akşamı. Çürümüş insan eti renginde bir gök. 
yüzünün zemini üstünde ağaç dallarının siyah uçlan hafif bir rüzgârla salla
nıyordu. Gözlerimi kapadım. Rüyayı hatırlamaya çalışıyordum. Kendimi b ir  
yelkenlide buldum. Yanımda bir de kılavuzum vardı. İki tarafı ağaçlıklı b ir
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•dereye girdik. Bu sefer daha ağır gidiyorduk. Suda ve kıyılarda bizden başka
i hiç kimse, hattâ canh mahlûk yoktu. Yelkenlimizin hiç bir rüzgâr ve hava 
-cereyanı olmadan yürümesine şaşıyordum. Suyun yırtılışından başka ses du
yulmuyordu.

"Kılavuzumun yüzüne hâlâ bakmamıştım. Kadın mı, erkek mi, bilmi
yordum. îçine girdiğim yeni âleme intibak şartının, büyük zaruretler olma
dıkça sessizlik ve hareketsizlik olduğunu hissettiğim için, kendimi yanım- 

•daki kılavuzdan, hattâ aklımdan evvel içime doğacak ilhamların yol gösteri- 
-ciliğine bırakıyordum. İki taraf sik ormandı. Gündüz olduğu halde havada
• ebedî bir sabah loşluğu vardı. Ağaçların karartıları arasında, bazı bazı, garip 
bir ışık halinde anlaşılmaz işaretler görüyordum. Hava gittikçe hafifleşiyor-

/du. Uzakta, Simeranya’nın, rüyada gördüğüm' iskelesi belirdi. Sağ tarafta idi. 
-Daha evvel uzun bir rıhtım vardı. Fakat bomboş.

"Kılavuzuma baktım. Kadındı. Şaşırdım. Çırılçıplaktı. Biraz dikkat edin
ççe, vücudunun üstünde, boynundan ayak bileklerine kadar bir deri gibi yapı
şık, ipekten daha ince, şeffaf ve mavi bir elbise gördüm. Kemiksiz gibi hafif, 

ızayıf, uzun, hareketsiz, halinde bile kıvraklığı belli, görülmemiş plastik nis
petleriyle insanı bir bakışta hayran edecek kadar biçimli bir vücut. Yüzünde 
peçeye benzeyen, örümcek ağından daha ince bir sis tabakası var. îri gözleri
• dosdoğru ruha bakıyor. Gözlerim zengin ifadeli ve küçük ağzının üstünde 
eski dünyamdan kalan arzuların verdiği dikkatle dururken, devamlı bir şim- 

;şek aydınlığına benzeyen keskin bir ışık beni sıçrattı, iskeleye doğru baktım.

“Yelkenli durmuştu. Kılavuzum nefes halinde bir sesle bana ihtar etti:

"—  Dikkat ediniz. Fizyonomi ve tavır yoklamanız yapılıyor. İçinizi oku- 
'yorlar. Eski dünya hislerinden kurtulunuz. Yoksa kabul edilmezsiniz.

“Yüzüme vuran ışık çok keskin olduğu halde gözlerimi rahatsız etmi- 
;yordu. Allah’tan beni utandırmamasını içimden niyaz ederken, büyük ışık 
^birdenbire söndü. Kılavuzum yoklamanın bittiğini haber verdi ve dedi ki:

"—  Şimdi karşıki büyük kulede bir ışık yanacak. Kırmızı ise reddedil- 
«diniz. Yeşil ise kabul edildiniz.

“Sakin bir dikkatle kuleye baktım ve beni utandırmaması için Allah'a 
atekrar yalvardım. Ne kadar zaman...

II

Besim ağabeysine baktı.

—  Simeranya’da da mektepler böyle midir
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Samım ayağa kalktı, terasa doğru iki' adim' atti ve bahçeye bakarak cevap” 
verdi:

—  Mektep yoktur orada.

—  İnsanlar analarmdan âlim mi doğarlar?

Samim kardeşine doğru döndü ve gülümsedi. Elleri ceketinin ceplerin-- 
deydi. Vücudu gevşek duruyordu. Başı hafifçe sola ve öne doğru eğilmişti... 
Elâ gözlerinin devamlı bir şüphe ve dikkatle, karışık, cesur ve gururlu bakışı, 
ince dudaklarının etrafındaki tatlı gülüşün verdiği tevazu intihamda yumu- 
şuyordu. Onun, kendisinden istenen şeyi anlatmaya razt olduğu zaman aldığı 
bu poz derhal alâka uyandırır ve yarattığı sessizlik, ortasında bütün dikkat
leri toplardı.

Kısa bir kahkaha ile başını salladıktan sonra- cevap verdi:

— Simeranya’da her seviyeye göre okuma salonları, lâboratuvarlar, atel- 
yeler, müzik, tiyatro, sinema ve spor evleri vardır. Her yaşta insanlar bun
lara devam ederler. Her merak ettikleri mevzuu kendileri etüd eder ve öğre-

, nirler. Çocuklar ve gençler için, araştırma metodlarım gösteren kılavuz - öğ
retmenler vardır. Bunların vazifeleri öğretmek değil, öğrenmenin yolunu 
öğretmektir. Çünkü Simeranya pedagojisi, insanın bütün hayatında öğren
diği şeyleri ancak kendi istediği zaman ve kendi araştırmaları neticesinde' 
öğrendiğini bilir. Eski dünyada, yani Simeranya!ya göre bugünkü dünyamız
daki okullarda çocuklara ve gençlere öğretilen şeylerin, muayyen istidat ve‘ 
ihtiyaçları karşılamadıkça, hayatta hiç bir işe yaramadığı anlaşılmış ve klasik' 
mektepten eser kalmamıştır: Sınıf, kürsü, ders programı, nutuk söyler gibi- 
ders veren öğretmen ve profesör yoktur. Diploma yoktur.

Besim bağırdı:

— Bravo! Fakat bunlar bizim dünyamız rçin meçhul nazariyeler değil.. 
Bütün yeni terbiyeciler, Rousseau’dan beri böyle düşünürler.

— Burada nazariye olan şey orada hayata girmiştir..

Mefharet sordu:

—  Nasıl oluyor, anlamıyorum. Sınıfsız, derssi'z, dîplömasa...

Ağabeyisinin yerine Besim cevap verdi:

— Gayet basit. İş hayatından daha büyük mektep, tecrübeden daha bü
yük ders, ihtiyaçtan daha büyük mürebbi, tecessüsten daha büyük öğretmen,, 
muvaffakiyetten daha büyük diploma olur mu? Dünyanın ve Türkiye’nin' 
hemen hiç bir büyük zengini Ticaret Mektebinden mezun değildir. Bazılara 
okuma bilmezler. Meşhur Amerikan milyarderlerinden kimi kundura boya.-
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cısı, kinli mağaza süpürücüsü, kimi gazete müvezzii idi. Bizim Karamanlı 
milyonerlerin arasmda ilkokul tahsili gören kaç tanedir? Size dünyaca me§-

• hur bir Yahudi zenginimizin hikâyesini anlatmadım mı? Amerika’da, doğ
duğu günün yıldönümünde şerefine verilen ziyafette, bu milyonerimiz, ken
disine çekilen tebrik telgraflarını kâtibine okuturken, davetlilere, okuma bil
mediğini itiraf etmiş. Hâzırun arasındaki Amerikalı sanayicilerden biri sor- 

,.muş:
" —  Okuma bilmediğiniz halde bu kadar muvaffak oldunuz, ya bilsey- 

,dinİ2 ne olurdu.^

"Yahudi zenginimiz, gençliğinde işsiz kaldığını anlatmış. Bir tavsiye 
bulup Hahamhaneye baş vurduğunu, fakat okuma bilmediği için oradaki 
münhal kâtipliğe tayin olunamadığını da anlattıktan sonra:

*'—  Okuma bilseydim, şimdi aranızda bulunmak şerefine sahip olmaz- 
•dım. Çünkü hâlâ Hahamhanede kâtiptim! demiş. ' ,

Besim ablasına doğru bir adım atarak ilâve etti:

—  Bizim gibi mirasyediler için, geceleri kitap okumak, gündüzleri geve- 
■:zelik etmek için lâzımdır. Fakat züğürtlerin bütün felâketleri alfabeden 
..başlar.

III

“Simeranya’da bu zıtlıkların, en umumî fikir ve en küllî mefhum olan 
•varlıkla yokluk arasındaki zıtlığa irca edilebileceği anlaşılmıştır ve "dip zıt
lık” budur. Canlıların ve bilhassa insanın hayatında bu dip zıtlıktan "varlaş
ma” ve yoklaşma” kutupları doğar. İnsanda, Bergson’un yaşama hamlesi 
dediği bir varlaşma, fakat aynı zamanda onun kadar gerçek ve kuvvetli bir 
yoklaşma hamlesi de vardır. Bunların arasındaki devamlı çatışmadan doğan 
bütün zıtlıkların sebep olduğu felâket ve kederlerin hepsi "olmak dramı” 
adını alır.

"İnsandaki varlaşma hamlesi, ölüm korkusu ve nefretiyle birlikte ebedî
lik özleyişini vücuda getirir; yoklaşma hamlesi ihtiyarlığa ve ölüme götürür. 
Bu, Simeranya’da, insana gelen değil, insanın ona gittiği bir netice gibi gö
rülür. Yani yoklaşma pasİf değil, varlaşma gibi aktiftir. Fakat bu zıtlık bir- 

.birlerine göredir: Rölatiftir. Yani varlaşma hamlesinin aktifi yanında yok- 
Jaşma pasif, yoklaşma hamlesinin aktifi yanında varlaşma pasiftir. Böylece, 
Heidegger’in tek taraflı tasavvurundan uzaklaşarak yokluğu bir zemin, "fond” 
gibi değil, karşılıklı olarak  ̂ varlığı ve yokluğu birbirinin zemini gibi anla- 

.mak lâzımdır.
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*'însanın varlaşma hamlesinden ebedîlik hayali ve neşesi doğar. Bu özle
yiş bütün cesaretini imkândaa almaktadır. İnsan mümkün olmayan şeyi iste
mek için kendini yormaz ve paralamaz. Kendi fâni ve geçici benliğinin üstü- 
ne sıçramak, kendi kendini aşmak için yaptığı bütün fedakârlıklar (her türlü 
aşk ve kahramanlık), varlaşma hamlesinin devamıdır. Söylemeğe hacet yok. 
ki, bu bir ruh hamlesi ve hareket halinde bir ebedîlik prensibidir.
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SORULAR:

1. Peyami Safa’nm bu romanında tasvir ettiği şahıslar hangi sosyal ta 
bakaya mensupturlar? Dertleri, meseleleri nedir? Onların büyük Türk top
lumu ile ilişkileri var mıdır?

2. Yazar romanına neden Yalnızız adını koymuştur? Bu insanlar neden 
“yalnız” dırlar. Türk kültürünün temel unsurlarını teşkil eden aile, din, ta 
rih, millet sevgisi gibi birleştirici unsurların yokluğu onların yalnızlıkların
da rol oynamış mıdır?

3. Bu şahıslar üzerinde Batı kültürü “olumlu” mu, yoksa “olumsuz” mu^ 
tesir yapmıştır.?

4. Simeranya’nın tasviri ile O BeZde’deki hayalî ülkeyi karşılaştırınız.

5. İkinci parçada Besim ile Samim’in konuşmaları, iki kardeş arasında^ 
ne gibi farklar olduğunu ortaya koyuyor?

6. “Haya; kurmaktan korkmaz fakat hayallerine esir olmazsan” ifade
si bir İngiliz şairine aittir. Bu cümleyi bir kompozisyon halinde işleyiniz.



SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1954 yılında bir gazetede tefrika edildikten 
:5onra 1961 yılında kitap halinde basılan bu eseri bazı psikolbjik ve sosyal 
konuları inçe, alaycı bİr üslûpla anlatan bir romandır. Anlatılan maceralar 

.aptal denilebilecek kadar saf Hayrİ îrdal adında bir şahsın etrafında döner 
ve onun ağzından hikâye edilir. Romanı komik yapan safiyetle ciddiyetin bir- 

.birine karışmasıdır. Hayri İrdal’ın hayatını dolduran bütün hadiseler aslında 
gülünçtür, fakat Hayri İrdal onları çok ciddi olarak nakleder,

Hayri îrdal’ın hayatı, eski ile yeninin' acayip bir karışımıdır. Cumhu
riyet’ten önce, eski, muhafazakâr, fakir düşmüş bir ailenin çocuğu olan Hayri 
îrdal, çocukluk yıllarını mesut bir avarelik içinde geçirir. Doğru dürüst bir 

V öğretim ve eğitim görmez. Bira::''''Fatih Rüştiyesi’ne devam eder.

On yaşında, dayısının verdiği bir saat Hayri İrdal’ın hayatında önemli 
'bir rol oynar. Saatlerle uğraşma onda âdeta bir ihtiras haline gelir. Evlerindeki 
.Mübarek adı verilen saat onda kutsal duygular uyandırır. Bu saat tutkusu
■ dolayısıyla Hayri îrdal, Nuri Efendi adlı eski bir saatçi ile dost olur. Nuri 
..Efendi, Muvakkithâne denilen bir yerde memurdur (Namaz vakitlerini ta- 
-yin dolayısıyla eski Türk toplumunda saatlerin ayarlanması önemli bir yer 
tutuyordu. Bundan dolayı büyük camilerde saatleri ayarlayan memurlar vardı. 
Bunlara muvakkit denilirdi. Muvakkitler camilere yakın muvakkithane deni
len yerlerde otururlardı.) Hayri îrdal, Nuri Efendi’nin yanında, yarı deli Se- 

■yit Lutfullah adında bir adamla da tanışır. Deli Seyit Lutfullah hayal âlemin
de tanıdığı bir güzele âşıktır ve gizli hâzineleri bulma ümidiyle yaşar. Eski, 
yarı J^açık adamların toplandığı bu çevrede yalnız kalmaktan korkan Abdüs- 
selâm "adlı bir adam, yetiştirdiği Emine’yi Hayri İrdal ile evlendirir. Böylece 
Hayri îrdal, eski bir konağa güvey girmiş olur.

Romanda Hayri îrdal ile ilgili daha bir çok acayip tip vardır. Bun
lardan birisi de Hayri îrdal’ın zengin, yaşlı, pinti halasıdır. Bu hala bir gün 

-ölünce Hayri îrdal mirasa konma ümidiyle sevinir, fakat yaşlı hala teneşir 
tahtasında dirilir ve Avcı Naşit adında biriyle evlenerek yeni bir hayata baş-

,1ar. ------ - • -----  - -  . ... ________ _____ _______

-AHMET HAMDÎ TANPINAR (1901 - 1962)



Başından birçok feci ve komik maceralar geçen Hayri îrdal kayınpederi 
Abdüsselâm dolayısıyla içinden çıkılmaz birtakım davalara karışır. Halasının 
kocası Avcı Naşit’e "harp zengini, sabun, şeker hırsızı” diye hakaret eder. 
Muayene için Adlî Tıbb’a gönderilir. Burada psikanaliz meraklısı Dr. Ramiz 
ile tanışır. Dr. Ramiz ve psikanaliz romancının komik sayfalar yazmasınsN ve
sile olur.

Hayri îrdal, Dr. Ramiz’in tesiriyle kahvehanelere, îspiritizma cemiyetle
rine devam eder. Bu esnada hayatında çok önemli rol oynayan Hâlit Ayarcı 
ile karşılaşır.

Hâlit Ayarcı, karşısına çıkan imkânlardan faydalanmasını, insanların ap
tallıklarından bile istifade etmesini bilen bir düzenbazdır. Hayri îrdal’ın üstadı 
Nuri Efendi’den duyduğu ve naklettiği saat ve zamanla ilgili sloganlar Hâlit 
Ayarcı’nın çok hoşuna gider ve ona bu fikirlere dayalı bir Saatleri Ayarla
ma Enstitüsü kurma fikrini ilham eder. “Maden kendiliğinden ayar kabul et
mez”, “Ayar saniyenin pekinden koşmaktır”, “Müşterek zaman müşterek iş
tir”, "Halcikî insan zaman şuurudur.”, “Refahın yolu sağlam bir zaman anla- - 
yışından geçer” gibi sloganlar bu enstitünün anafikri olur.

Hâlit Ayarcı’nın düzenlemeleri sayesinde Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
kurulur, genişler: Neşriyat büroları, sosyal etütler, dış münasebetler başlar. 
Enstitüde çalışanların çoğu Hayri îrdal ile Ayarcı’nın akrabalarıdır. Gereğin
de işten çıkarılabilecek yabancılar da göstermelik olarak işe alınır. Saat ayar 
istasyonları kurulur. Bu işlere sadece Hayri îrdal’ın oğlu Ahmet karşıdır. Bu 
ciddî görünüşlü, gülünç müessese Hayri İrdal’a refah ve şöhret sağlar. Öte
den beri sevdiği Selma Hanım’a da kavuşur. Hiç yaşamamış Zamanı Ahmet 
Efendi hakkında bir kitap yazarak yerli ve yabancı tetkikçilerin dikkatini çe
ker. Gazeteler kendilerinden çok bahsederler. Hattâ yeni kurulan enstitü bi
nasının yapısında saate uygunluk şart koşulduğundan Hayri îrdal’ın mimar-- 
İlk bile yapması gerekir. Bu bina projesi müessesenin bütün abesliğini göste
rir. Fakat bundan sonra, mevcudiyetlerini bu enstitüye borçlu olanlar bilC' 
ondan yüz çevirirler. Hâlit Ayarcı bir yerde hata yaptığını anlar, çok üzülür. 
Çözülme başlamıştır. Resmî makamlar enstitünün ilgası için karar alırlar. Fa
kat Hâlit Ayarcı son bir teşebbüste bulunur. “Müessesenin muntazam suret
te tasfiyesi için daimî bir tasfiye komisyonu” kurdurur. Enstitüde çalışan her-/ 
kes orada görevlidir. Böylece aralarındaki münasebet sadece menfaate bağli;. 
olan insanlar yine işlerine devam edeceklerdir. Hâlit Ayarcı bir otomobil ka
sında öldükten sonra Hayri îrdal onun hatırasını yaşatmak için bu kitabı ya
zar.
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Eser geçmiş zamanla, çağ'daş zaman arasındaki çatışma olduğu kadar, ger
çekle hayal arasındaki uyumsuzluğa da aksettirir. Eserlerdeki hemen her şahıŝ . 
kendi hayal dünyası içindedir.

Eser adından başlayarak bütün bu çatışmaları, şekilcilikleri gülünç bir 
şekilde anlatır. Ancak bu mizah tonu asla aşırılığa, karikatüre kaçmaz.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Cumhuriyet devrinde yazılan en dikkate de-- 
ğer romandır ve çok çeşitli yorumlara açıktır.
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Beni tanıyanlar, öyle okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını- 
bilirler. Hattâ bütün mütalâalarım, çocukluğumda okuduğum Jul Vern ve • 
Nik Karter hikâyelerini ortadan çıkarırsanız, Arapça ve Farsça kelimelerini 
atlaya atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih kitabiyle, Tutinâme, Binbir Ge
ce, Ebu Ali Sinâ hikâyeleri gibİ eserlerden ibarettir. Daha sonraki zaman
larda, enstitümüz kurulmadan evvel işsizlikten evde çocukların mektep kitap
larına zaman zaman göz attığım gibi, bazen bütün günümü geçirdiğim Edir- 
nekapı veya Şehzadebaşı kahvelerinde gazeteleri hatme mecbur kaldığım za- 
msnlarda ufak tefek tefrika parçaları ve m_akalelerİ de okudum.

Adlî Tıpta müşahede altında bulunduğum zamanlarda tedavime çalıdan, 
sonraları da bana o kadar iyiliği dokunan Doktor Ramiz’in psikanalize dair 
neşrettiği etütleri de bu arada sayabilirim. Bu kadar mühim işlerle uğraşan 
bu âlim zatın hakkımda gösterdiği teveccühe lâyık olabilmek için bu kitap
ların ve makalelerin bir satırını bile atlamadığıma sizi temin edebilirim. Fa--- 
kat başlangıcını bilmediğim çok mühim meseleler üzerinde yazılmış bu eser
ler, ne benim edebî zevkime, ne de anlayışıma hiçbir tesir yapmadılar. Sade
ce Doktor Ramiz’le uzun sohbetlerimizde — daima o söyler ben dinlerdim— .. 
yetkisizliğimi örtmeye yaradılar. însan çocukluğunda aldığı terbiyeyi unut
muyor. Babam ilk zamanlarda Emsile ve Avamil gibi Arapça sarf ve nahiv • 
kitaplarından gayrı, sonraları mektep kitaplarının dışında, kitap okumanın 
aleyhinde idi. Belki bu sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her 
türlü okumayı reddetmiştim. ,

Bununla beraber hayatımın bir safhasında ufak bir eser yazmaya muvaf- - 
fak oldum. Fakat bunu, daima kötü gördüğüm bir benlik davası için — yani 
etrafa, "Bak bizim Hayri İrdal kitap yazmış!” dedirtmek için—  yazmadığım
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gibi, kuvvetli, önüne geçilmez bir istidat zorladığı için de yazmış aegııııu. 
-Şimdi lâğvedilmiş olan, daha doğrusu Hâlit Ayarcı’nın tam zamanında mü
dahalesiyle daimî tasfiye halinde bulunan enstitümüzün yayınları arasında  ̂
•çıkan bu eseri hangi maksatla, hangi şartlarla, nasıl ve niçin yazdığımı ileride 
anlatacağım. Şu kadarını söyliyeyim ki, saatçilerin pîri Şeyh Zamanı Hazret
lerinin hayatını ve keşiflerini anlatan bu eserin gördüğü rağbeti doğrudan 
•doğruya, enstitümüzün kurucusu, aziz velinimetim, büyük dostum, benİ hiçten 
'.'bugünkü şahsiyetime eriştiren Hâlit Ayarcı’nın yüksek meziyetlerine borçlu
yum. Zaten hayatımda iyi, güzel, faydalı ne varsa hepsi onun, bir otomobil 

'kazasının üç hafta evvel aramızdan alıp götürdüğü o büyük adamındır. Bunu 
ispat için, vaktiyle yanında çalışmış olduğum Muvakkit Nuri Efendiye dair 

.anlattığım şeyler ve saatçiliğe dair kendisine verdiğim izahatla birdenbire 
Şeyh Ahmet Zamanî Efendiyi bulduğunu — belki enstitümüz kadar büyük bir 
icat— ve onun Dördüncü Mehmet zamanında yetişmesi icap ettiğini keşfet- 

.'tiğini söylemem yeter sanırım.

Bu iki dikkat ve keşifle bir zamanlar parlak şekilde kutlanan saat bay
ramlarımızın ağırlık merkezi bir hamlede teşekkül etmiş oldu. Bu kitabın muh
telif dillere tercüme edilmesi, dışarda ve içerde o kadar ağırbaşlılıkla ve 
^ehemmiyetle tenkit edilmesi de gösterdi ki, rahmetli dostum Hâlit Ayarcı ne 
Ahmet Zamanî Hazretlerinin yaşamış olması lüzumunda, ne de yaşaması 
vicap eden asrı seçerken hiç hata etmemiştir. Bana gelince, esas fikri kendime ait 
-olmasa bile, imzamı taşıyan bu eserin on sekiz dile tercüme edilmiş olması, bu 
dillerin gazetelerinde tenkit edilmesi, Van Humbert gibi bir âlimin sırf be
nimle tanışmak ve Ahmet Zamanî’nin kabrini ziyaret etmek için Hollanda’dan 
burada kadar gelmiş olması, diyebilirim ki, hayatımın en önemli hâdiselerin
den biridir.

Vakıa bu sonuncusu epeyce sıkıntılı oldu. Ecnebi bir âlimle, tercüman 
•'vasıtasiyle dahi olsa, bu kadar çetin bir bahiste konuşmak ve hiçbir suretle 
yaşamamış bir adama bir mezar bulmak zannedildiğinden güç şeylerdir. Bi
rincisinden gazetelerin dediği gibi “dervişçesine tavırlarımız ve lâübaliya- 
ne, hattâ tiryakice ahvalimiz” bizi kurtardı. İkincisinde ise, ecdadın mah- 

-lâs kullanmak itiyadı imdadımıza yetişti.

Edirnekapı ve Eyüp mezarlıklarında, Karacaahmet meşhedinde birkaç 
•gün dolaştıktan sonra, bir Ahmet Zamanî Efendi nasıl olsa bulunacaktı. 
..Nitekim bulduk da. Bir ölünün şahsiyetinde yaptığım bu küçük onarmadan 
pek o kadar müteessir değilim. Hiç olmazsa bu sayede adamcağızın kabri 
tamir edildi, adı tanıtıldı. Şöhret, âfet olduğu kadar da vesile-i rahmettir. 

..Kabrinin fotoğrafları * Hollanda’dan başlayarak bütün dünya gazetelerinde,



tabiî ^ im a baş ucunda bir elim taşa dayanmış olarak ve öbür elimde par- 
desüm, şapkam, gazeteler filân, bizzat ben bulunmak şartiyle, neşredildi.

Bugün bunları düşündükçe yalnız bir şeye üzülüyorum. Kitabım hak
kında o kadar iyi şeyler yazan, beni dünyaya tanıtan, günlerce peşimde do
laşan Van Humbert’in bu mezara dayanarak bir resİm aldırmasına müsaade- 
etmedim. Her ricasında, ''Siz n’olsa Hıristiyansınız, ruhu muazzep olur!” 
diye reddeder, ancak sağ tarafımda durmasına müsaade ederdim. Fakat, dü
şünülürse beni de mazur görmek mümkündür. Herif beni aylarca sıkıntıya- 
sokmuştu. Oh olsun! Ne diye durup dururken gelİr, elâlemin rahatını kaçı
rırlar. Biz kendi âlemimizde yaşayan insanlarız! Her şeyimiz kendimize gö
redir. Bununla beraber ilerde görüleceği gibi Van Humbert benden öcünü 
aldı.

Evet, ne okumaktan, ne yazmaktan hoşlanırım. Bu böyle iken bu sa
bah önümde koca bir defter, hâtıralarımı yazmağa uğraşıyorum. Hattâ bu
nun için her gün olduğundan daha erken, saat beşte kalktım. Kadın hiz
metçilerimiz, erkek aşçımız Arif Efendi — tek kusuru Bolulu olmaması
dır, gayet güzel yemek pişirir—  evimize eski bir hanedan çeşnisi vermek 
için bin bir müşkülâtla arayıp bulduğumuz Arap kalfa Zeynep Hanım — ne 
garip, çocukluğumda zencisi o kadar bol İstanbul’a şimdi siyahı insan itha
lât malı gibi giriyor—, hulâsa Villâ Saafl ellerinin emekleriyle ve iyi niyet
leriyle çeviren insanların hiç biri uyanmamışlardı. İster istemez sabah kah
vemi kendim pişirdim.Sonra koltuğuma gömülerek, hayatımı düşünmeğe,, 
unutulması, bahsedilmeden geçilmesi veya değiştirilmesi icap eden şeyleri' 
ayıklamağa, behemehal yazılacakları derinleştirmeğe, hulâsa bir yazıdan ve- 
bilhassa hâtırat cinsinden bir yazıdan samimilik denen şeyin istediği bü
tün sıkı şartları göz önünde tutarak, hâdiseleri zihnimde sıralamağa çalış
tım.

Çünkü ben Hayri İrdal, her şeyden evvel mutlak bir samimilik taraf
tarıyım. însan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazı yazsın. .̂. Bu: 
cinsten kayıtsız ve şartsız bir samimilik ise behemehal bir süzme, eleme is
ter. Siz de kabul edersiniz ki, her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün de
ğildir. Sözü yarıda bırakmaktansa, vaktinde iyi tasarlamak, okuyucu ile be
hemehal'" anlaşacağınız noktaları seçmek gerekir. Çünkü samimiyet tek ba
şına olan iş değildir.

Bütün bunlara bakıp hakikaten hayatımı, mühim, anlatılması beheme
hal lâzım gelen bir şey sandığıma, ona olduğundan fazla bir değer verdiği
me inanmayınız. Öteden beri Cenabı Hakk’ın insanlara bu hayatı yazmak 
için değil, iyi kötü yaşamak için bahşettiğine inananlardanım. Zaten yazıl
mış şekli mevcuttur. Nezd-i llâhi’deki nüshasından, kaderimizden bahsedi<*- 
yorum.
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Hayır, hâtıralarımı yazmaktan kastım kendimi anlatmak değildir. Sade
nce şahidi olduğum birtakım vakaların unutulmamasına yardım etmektir. Bir 
de üç hafta evvel toprağa gömdüğümüz aziz insanı anlatmak ve anmak.

Ben insanların en naçizi ve manasızı, karımın, vaktiyle enstitümüzün ku
rulmasından evvel hakkımda kullandığı dille, en sünepesi, hakikaten büyük 
icat dehasiyle doğmuş bir adamı tanıdım. Yıllarca yanıbaşında yaşadım. Ça
lışma şeklini gördüm. Fikrin kafasında nasıl tutuştuğuna, nasıl birdenbire 
büyüyen bir ağaç gibi dal budak salıp âdeta bütün vücudunu kavradığına ve 
oradan hayata yayıldığına şahit oldum. Asrımızın belki eh büyük, en faydalı 

•müessesesinin. Saatleri Ayarlama Enstitüsünün onun gözlerinde birdenbire 
beliren bir parıltıdan bugünkü, yahut dünkü haline gelişini gün gün haya
tımın bir parçası gibi yaşadım. Hattâ kendimi methetmek gibi gülünç bir hale 

.düşmeden, diyebilirim ki, talih ve tesadüf, bu Hayri îrdal zavallısına bütün 
acizlerine rağmen, bu müessesenin kuruluşunda mühim bir rol oynamayı na- 

rsip dahi etti.

Bana öyle geliyor ki, gördüklerimi ve işittiklerimi yazmak, gelecek ne
sillere karşı en büyük vazifemdir. Kaldı kİ müessesemizin tarihçesini benden 
daha iyi yapabilecek tek insan, Hâlit Ayarcı, artık aramızda değildir. Dün 
.akşam yine onun masamızdaki yerini boş gördüm. Karımın dolmuş gözlerle 
bütün yemek müddetince bu boş sandalyeye bakışını bir türlü unutamayaca
ğım. Sanki etrafındaki her şeye yabancı idi. Nihayet dayanamadı, peşkiri 
ile gözlerini silerek masadan kalktı, odasına kapandı. Eminim ki bütün ge
ce ağlamıştır. Hakkı da var, Hâlit Ayarcı benim velinimetimse, onun da en 
büyük dostu idi. Zaten bu hâtıraları yazmak fikrini bende, biraz da onun 
bu çok yerinde olan kederi uyandırdı.

Kendi kendime, yatağımda uzun zaman düşündüm. "Hayri îrdal, dedim, 
ç̂ok şey gördün, geçirdin. Yaşın ancak altmış olduğu halde birkaç insanın 

.ömrünü birden yaşadın. Sefaletin, bir köşeye atılmış olmanın her türlü acı
sını tattın. İkbalin merdivenlerinden çevik ve çâlâk çıktın. Hiçbir zaman ve 
hiçbir kuvvetin halledemiyeceği meselelerin halloldu. Bütün bunlar hep onun 
Hâlit Ayarcı’nın sayesinde oldu. Seni mezbeleden o çekİp çıkarttı. Hayatın 
için, düşüncen ve rahatın için hakikî düşman olan her şeyi ve herkesi o sa
na dost yaptı. Etrafında sade çirkinlik, fakirlik, sefalet gören bir adam iken 
birdenbire insana lâyık birtakım asîl zevk ve saadetlerin bulunduğunu "duy
dun ve insan ruhunun asilliğini anladın. Yakın sevgisini öğrendin. Karın 
Pakize’yi bile asîl yüzü ile o sana tanıttı; çocuklarını Cenabı Hakk’ın sana 
azap çektirmek için gönderdiği birtakım biçareler zannederken birdenbire 

-“ve onun sayesinde evlât sahibi olmanın nimetlerine kavuştun. Bu kadar iyi.



temiz, büyük, her mânâsiyle büyük bir dostun hâtırası için hiçbir şey yapmı- 
yacak mısın? Onun unutulmasına, hâtırasının, bir yığın alayın, iftiranın al
tında kaybolmasına razı mı olacaksın? Düşün bir kere, Hâlit Ayarcı’yı ta
nımadan evvel hayatın ne idi? Şimdi nesin? Düşün, Edirnekapı’daki evi, her 
gün kapını yoklayan, yahut yolunu kesen alacaklıları, bir dilim ekmeğin pe
şindeki çırpınışlarını,.. Sonra bugünkü rahat ve saadetini düşün!...”

II

Otuz yaşlarında, hafif san esmer, tıknazlığa doğru gidebilecek yapıda,, 
ortadan uzun boylu, genç bir adamdı. Büyük, dalgın bakışlı, çok siyah göz
leri vardı. Bununla beraber ilk bakışta insan ne bu gözleri, ne de düzgün sa
yılacak yüzünü görebiliyordu. Ramiz Bey kendisiyle ilk karşılaşan insan üs
tünde daha ziyade anlaması güç bir aksaklık duygusu bırakıyordu. Sonra
dan, kendisine iyice alışınca, bu duygunun ileriye doğru çıkık alnı ve ke
mikli yüzün düzgün mimarîsiyle bütün çizgileri kaçmak istiyormuş gibi bir
denbire bitiveren çenenin arasındaki uygunsuzluktan geldiğini anladım. Bu 
kaçış halindeki çene onun yüzünü hiç de tabiî şekilde bitirmiyordu. Sesi 
de böyleydi. Garip ve açık aksanlarla başlıyor, sonra bi  ̂ çeşit mırıltıda âde
ta izini karıştırmak ister gibi kayboluyordu. Nedense bu çehre, bu ses bana 
daima gayri muntazam kavislerle yapılmış helezonları hatırlatıyordu. Tahsi
lini yaptığı Viyana’dan yeni dönmüştü, İyi doktor olduğunu, çok parlak 
diplomalar aldığını sonradan herkesten öğrendim. Ayrıca psikanalize merak, 
etmiş ve bir müessesede bir iki sene bu metotla çalışmıştı.

Daha o gün Doktor Ramiz’in bu tedavi sistemine, hastası çıkınca tatbik 
edilecek bir usulden ziyade bütün dünyayı ıslah edecek tek vasıta, ancak 
dinlerde görülen o tsk kurtuluş yolu gibi baktığını anladım. Ona göre bu 
yeni ilim her şeydi. Cürüm, cinayet, hastalık, ihtiras, parasızlık, sefalet, ta
lihsizlik, sakat doğma, düşmanlık, hulâsa insan hayatını bizim irademizin dı
şında cehennem yapan şeylerin hiçbiri yoktu. Yalnız psikanaliz vardı. Hep
si dönüp dolaşıp ona geliyorlardı. O hayat muammasının biricik anahtarı 
idi.

Dönüşünde kendisine bu mucizeli manivela ile bütün memlekete mihver 
değiştirecek bir mevki ve imkân vermedikleri için hemen herkese ve her şe
ye dargındı. Kendisini tanıdığım zamanlarda bu dargınlık şahsiyetinden dal
ga dalga akıyordu.

Bu dargınlığı besliyen şey ise. Doktor Ramiz’in bilhassa İçtimaî mesele
lere olan büyük ilgisiydi. Öyle ki, onunla birkaç saat konuştuktan, şikâyet
lerini, tahlillerini, gelecek için düşündüklerini dinledikten sonra, insanla
rın yalnız hakkıyla yapabilecekleri işle meşgul oldukları bir dünyada yaşa
manın nasıl bir saadet olabileceğini düşünmemek, böyle bir dünyayı özle
memek imkânsızdı.
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Daha o gün Doktor Ramiz’in hoşnutsuzluk denen şeyin ta kendisi ol
duğunu anladım. Çok zengin bir sözlüğü vardı. Gençlik, memleket mesele
leri, umumî terbiye, istihsal ve bilhassa hareket gibi kelimeler dilinden düş
müyordu. Hiçbir şeyin üzerinde duramayan, ancak zarurî bir şekilde bir iş 
yaparken veya şikâyet ederken mesut olan insanlardandı. Bu yüzden çok gü
zel bir mesleği, cemiyet içinde bir yeri olduğu halde kendisini biçare, her 
hakkı yenmiş, gelecek için ümitsiz sanıyordu.

Belki beni de kendisi gibi bir sımf dışı, bir gayri memnun zannettiği 
için sevmiş, himayesine almıştı. Viyana’dan döndüğü günden beri herkese 
dargın, hemen hemen yapayalnız yaşıyordu.

İlkönce ikimiz de ayakta umumî vaziyeti konuştuk. Ben başımdaki dert
ten kurtulmak şartiyle dünyayı gül gülistan görmeğe çoktan hazır olduğum 
için başlangıçta sözlerinden pek bir şey anlayamadım. Fakat sonra yavaş 
■yavaş düşüncelerine ayak uydurmasını öğrendim. Memlekette hiçbir şeyi be
ğenmiyordu. Zihniyet eskiydi. Kendisi gibi, benim g ib i(!) gençlere kâfi 
derecede yer ve imkân verilmiyordu. Sadece ikimizin vaziyetini mütalâa et
mek bunu anlamağa yeterdi. Benim gibi adama yapılır muamele miydi bu? 
Kendisine gelince memlekete döneli iki sene olduğu halde ona doğru dü
rüst psikanaliz metodunu tatbik etmek fırsatını bile vermemişlerdi. Geldi
ğinden beri ilk defa hasta yüzü görüyordu. Bereket versin benim vaziyetim 

’̂ 'vaka” olarak mühimdi. Yani ben ona kâfi bir teselli olmuştum. Halbuki 
Avrupa, bilhassa Viyana ve hele Almanya hiç böyle değildi. Oralarda ihti- 
•sasa hürmet vardı ve psikanaliz gündelik ekmek gibi bir ihtiyaçtı.

Kahvelerimiz gelince o masanın başına geçti. Beni de karşısına oturttu. 
‘Tekrar çantasını açtı. Sigara paketi çıkardı. Birer sigara yaktık, çantaya kon-
■ du. Kilitlendi.

— Beni burada hiç sevmezler... diye tekrar söze başladı. O kadar eski 
metotla çalışıyorlar ki... Zaten yerim değil. Mecburi hizmet müddetimi ge- 
.çiriyotum. Nasılsa sizi bana bıraktılar. Müdür evvelden vâdetmişti... Münasip 
-bir vaka çıkarsa... demişti.

Birbirimizin ezelden kısmeti olduğumuz nasıl belliydi!

Bu izahattan sonra bir müddet daha Viyana’ya ve diğer Alman memle- 
“ketlerine döndük. Oraların intizamına, hayatın rahatlığına beraberce has- 
icet çektik.

Kahvelerimiz bitince kalktı, fincanları önümüzden uzaklaştırdı:

— Şimdi anlatın bakalım?..



îlk sözü bana bıraktı. Ona evvelâ kısaca yak’ayı anlattım. Sonra bütün» 
hayatımı anlatmamı istedi. Ben söyledikçe önündeki bir kâğıda not alıyordu. 
Bilhassa çocukluğumun üstünde fazla duruyordu. Hemen her söylediğimi' 
birkaç defa tekrarlatıyordu. ‘'Mübarek”ten pek hoşlanmıştı. Ona dair bir- 
yığın sual sordu. Evimizin ayakh saatini hep annemin verdiği adla anıyordu..

—  Nasıl bir şeydi bu?..

—  Büyük bir ayaklı saat.. Çok iyi cinsten.. Eski İngiliz işi. Mecit za
manında alınmış. Fakat bozuk. Evde karım tavan arasına kaldırdı. Ama yine 
isterseniz görmek mümkün... Güzel sesi var.

Ve gözlerine satın alır ümidiyle bakıyordum. Böyle bir şey hiç de fena* 
olmazdı. Tevkifhanede iken yanıbaşımdaki odada yatan kalantor bir Yahu- 
dinin Lizbon’da çürüğe çıkarılmış bir gemiyi Benderbuşir’li bir İranlıya sat
tığını, hattâ komisyonculuk bedelini peşin olarak aldığını gardiyanlardan? 
duymuştum. Bunu ben de pekâlâ yapabilirdim. Nihayet dayanamadım:

—  Ucuz veririm... dedim. İsterseniz gidelim, görelim!

Bu da şüphesiz bir kârdı. Yüreğim ağzımda konuşuyor ve içimden ken
di kendime düşünüyordum: “Ah bir merak etse de eve kadar gitsek. Emi- 
ne’yi doya doya görsem, taşlıktaki tulumbadan o su çekse, ben yüzümü yıka
sam, Zehra ile çocuk türküleri söylesem...”

—  Bozuk dediniz değil mi.̂

—  Bozuk... Daha doğrusu bakımsız!

Bir müddet düşündü:

—  Tabiî öyle olması lâzım...

Neden öyle olması lâzımdı.  ̂ Burasını pek anlayamadım. Nuri Efendİ’ye* 
göre bir saatin işlemesi, hattâ hiç durmaması lâzımdı. Omuzlarımı silktim. 
Bizim meseleye gelmiyecek miyiz? Hayır gelmiyeceğiz, gelemiyeceğiz; çünkü 
Doktor Ramiz saatten sonra babama geçti. Babamdan sonra anneme, annem
den sonra Nuri Efendiye... Bütün tanıdıkları merak etti. En sonunda bir 
türlü yapılamıyan Takribi Ahmet Efendi camiinin hikâyesinde karar kıldı.

— Bu camiden evde çok bahsediliyor muydu?

—  Hayır, dedim. Yahut pek az. Babam eline biraz para geçmesini ümit: 
etti mi ondan bahseder, sonra lâfını ettirmezdi. Hattâ onu hatırlattığı için? 
saate biraz düşmandı.

— Hangi saat?

— Büyük saat işte...

TÜRK EDEBİYATININ ZİRVE TEŞKİL EDEN ESERLERİ 24T



— Mübarek’e mi? Adıyla söylesenize şunu! Bir adı olan şey adıyla anı- 
-lır, diye beni azarladı.

Ben bu hakikati unuttuğuma müteessir, o kendiliğinden bir vecize bul
duğundan memnun, tekrar Mübarek’e döndük. Durmadan bir şeyler soru- 

.yor, ve ben başıma geleceklerden habersiz hatırladıkça anlatıyordum:

—  Bir gece hep beraber otururken saat birdenbire çalmağa başladı. Ba
bam son derece öfkelendi. “Anladık! diye bağırdı. Sen de biliyorsun ki, 
param yok. Şimdilik imkânsız. Evi zor geçindiriyorum... Eski zaman değil 
ki. Ne diye sıkıştırırsın beni!.”

— Bunu Mübarek’e mi söylemişti?

— Evet. Yani, galiba... Bilmem!

—  Öyle olacak.. Çok enteresan bir vak'a... Son derece tipik ve nadir 
b̂ir vak’a. Size teşekkür ederim, bilhassa teşekkür ederim...

Bu hale girdiğim için teşekkür ediyordu.

—  Aynen söylüyorsunuz değil mi?

Baştan aşağı irade ve dikkat kesilmiş, yüzüme bakıyordu. "Muhakkak 
bir rapor yazacağım kongreye...”

— Bir daha söyleyin bakayım?

Aynen tekrarladım.

—  Çok mühim ve az görülmüş bir vak’a. Âdeta tabu olmuş ve etrafın
da çeşitli kompleksler yaratmış. Mamafih emsali var.

Ve bana Cava’da, yahut başka bir adada eski bir topun evliya gibi ziya
ret edildiğini, çocuksuz kadınların üstüne çaput bağladıklarını anlattı. Ben 
lâfı değiştirmek ümidiyle:

— Bizde de vardı, dedim. Eski Mahmudiye Gemisi öyle idi. Hani Üç 
Ambarlı dedikleri. Geceleri gizlice Sivastopol muharebesine gider, tabyaları 
topa tutar, sabahları dönermiş... Babam hatırlıyordu. Selimiye Kışlası kadar 
büyükmüş içi...

—  Sizin evde mi? diye sordu.

Dalgın mıydı? Beni iyice deli mi sanıyordu? Yoksa, daha korkuncu...

— Hayır, hayır... diye haykırdım. Bizim memlekette, İstanbul’da demek 
istiyordum...

Ve deli olmadığımı anlatmak için - tasrih ettim:



—  Hiç "koskoca zırhlı eve girer mi?. Böyle bir şeyi almak için Ayasof- 
ya kadar yer lâzım.

—  Ayasofya mı.̂

' Ettiğim hatayı anladım:

— Yani söz timsali söylüyorum, dedim, ve araya başka bir şey sokma
sına müsaade etmeden tekrar hikâyeyi anlattım.

Sözlerimi büyük bir ciddiyetle dinledi. Not aldı. Yine teşekkür etti. 
5onra fikrini söyledi.

— Bu da çok enteresan, fakat aynı değil. Benim dediğim başka...

Bir taraftan konuşuyor, bir taraftan çantasından çıkardığı çakı ile tır
naklarını temizliyordu. Bitirince bana da ikram edecek sandım; fena olmı- 
yacaktı. Birdenbire düştüğüm bu vaziyette bir şeyle oynamak, meşgul ol
mak en iyisiydi. Fakat çakıyı bana uzatmadı, işi bitince tekrar çantaya koydu. 
Buna mukabil ikimiz de bol miktarda kolonyalandık. Sonra sıra sigara pake- 
dne geldi. Artık dayanamadım.

—  Doktor, dedim. Şunları yanınıza alsanız...

Ve korkudan ödüm patladı. Hafif gülümsedi:

—  Böylesi daha rahat...

Doktorun rahat anlayışı, üvey annemin saadfet anlayışından farksızdı. 
Ah, insan oğlu!

— Siz çok can adamsınız, Hayri Bey... Keşke Viyana’da iken tanışsay- 
d ık !..

Ve bittabii bir anda Viyana’ya gittik. Doktor Ramiz’in baş sevgilisi şe
hir benim meselemin yerine geçti. Sonra en ümit edilmez anda döndük.

— Anneniz, Mübarek’e çok ehemmiyet verirdi değil mi?

— Galiba...

— îyi hatırlayın...

Tekrar gözlerini gözlerime dikti.

— Belki... dedim. Yani, saat tuhaf bir saatti. Acayip halleri vardı. İs
terseniz bir çeşit keyfî, yahut da ihtiyarî çalışması vardı. Belki de bozuk ol
duğu için böyleydi. Her halde her yaptığı şey bize acayip görünürdü.

İ3en konuşurken yüzü âdeta sevinçten parlıyordu. Başını sallaya sallaya 
beni dinledi. Sonra aldığı notları okudu. .
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— Tuhaf, acayip hal, ihtiyarî, keyfî, yaptığı işler... Öyle değil mi.̂  Çok. 
*’ enteresan... Sonra?..

—  îşte böyle...

Artık sıkılmıştım. Muayenem ne olmuştu? Hiç ondan bahsetmiyordu.

—  Evet, dinliyorum, anneniz?

—  Sonunda âdeta korkmağa başlamıştı ondan.. Malûm ya eski zaman 
insanları, cahil kadın.

— Bu işte eski, yeni yoktur. En iptidaî insan ile aramızda hiçbir fark ola-- 
maz. Şuur hayatı yahut şuuraltı hayatı her yerde birdir. Psikanaliz.

Ve böylece hayatımda o kadar çok işiteceğim kelimelerden biri dudak
larının arasından bir lâhzada fırladı, lop yumurta gibi önüme oturdu.

Ayağa kalktı:

—  Yarın yine devam ederiz. Şimdi sizin istirahatinize bakalım! Yatağı
nız geldi mi?

—  Karım yollayacak, dedim.

—  O halde iyi, dedi. Burada, bu odada yatarsınız. Koğuşta sıkılırsınız,, 
çok rahatsız olursunuz. Ben müdürle bir konuşayım.

SORULA.R :

1. Villa Saat ifadesi Türkçeye uygun mudur? Yazar bu ifadeyi neden* 
kullanmıştır?

2. Hayri İrdal bu kitabı neden yazmıştır?

3. Hayri îrdal’a  enstitü ne sağlamıştır?

4. Dr. Ramiz’i tasvir ediniz?

5. “Mübarek” i etrafındaki şahıslar nasıl görüyorlar?

6. Okuduğunuz parçalarda sizi güldüren cümleleri ve ifadeleri toplayı
nız. Bunlara neden güldüğünüzü anlatınız.

7. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Ahmet Hamdi Tanpmar ba
zı sosyal davranışları tenkit maksadım gütmüş müdür? Bunlar nelerdir?



s. MAKALE, FIKRA, DENEME, TENKİT, NUTUK

Z ÎY A  PAŞA (1825 - 1880)

RÜYA (1869)

Tanzimat’tan sonra matbaa ve gazeteciliğin gelişmesi ve kazanç sağla
ması, yazarları saraya ve iktidara bağlı olmaktan kurtardı, onlara fikirlerini 
serbest olarak ifade etme imkânını sağladı. Hattâ onlar kendilerine göre bir 
“efkâr-ı umumiye” yaratmak suretiyle politik, sosyal ve kültürel hareket
lerin öncüsü oldular.

Tanzimat’tan sonra Türkiye’de vukua gelen değişikliklerin büyük bir 
kısmını gazetecilere, yazarlara borçluyuz. Bugün Türkiye’nin hayatında âdeta 
■Jbir kalb vazifesini gören "millet meclisi” fikri, Namık Kemal, Ziya Paşa, 
A li Suavi gibi ilk Türk gazetecileri tarafından ortaya atılmış, yayılmış ve 
ısavunulmuştur.

Geniş halk kitlesine hitap eden bu yazarlar, yazı dilinin sadeleşmesinde, 
edebiyat ile hayat ve cemiyet arasında münasebet kurulmasında da büjöik rol 
■oynamışlardır.

Türk edebiyatında ilk romanlar, hikâyeler, hattâ piyesler gazetelerde 
-tefrika edilmiş; gazete, tenkit, deneme, röportaj, fıkra gibi yazı çeşitlerinin 
gelişmesinde de' büyük rol oynamıştır. Fakat gazetelerin Türk edebiyatında 
en önemli rolü, yazarlara büyük bir manevî güç ve sorumluluk kazandırma
sıdır.

Gazete yazılarının çoğu günlük olduğu ve estetik bir maksat gütmedi- 
,ği için edebî bir değer taşımazlar. Fakat gazeteciler arasında yazılarına edebî 
şekil, heyecanlı bir ifade vermesini bilenler de vardır.

Ziya Paşa’nın 1869 yılında Londra’da iken yazdığı ve orada kendisinin 
•çıkardığı Hürriyet gazetesinde yayımladığı Rüya adlı yazısı Tanzimat’tan 
sonra Türk kültür hayatına giren gazete ve gazetecinin oynadığı rolü, tenkit 
ve deneme nevinin gelişmesini göstermesi bakımından önemlidir.

Oldukça uzun olan bu yazıda Ziya Paşa, Londra’da, bir öğleden sonra 
.Hampton Court’da gördüğü bir rüyayı anlatır. Yazı kompozisyon bakımın
dan bir hikâyeyi veya hâtıratı andırır. Üslûbu o devre göre oldukça sadedir. 
JMuhtevasını Ziya Paşa’nın politik ve sosyal fikirleri, padişah Abdülaziz ve



Sadrâzam Âli Paşa ile münasebeti teşkil eder. Paşa yazısmda hem padişahı  ̂
hem de Âli Paşa’yı tenkit eder. Yazının maksadı aktüeldir: Âli Paşa’yı ikti
dardan düşürmek ve bir millet meclisi teşkil etmek.

Ziya Paşa’nın 1865 yılında “millet meclisi” teşkil etmek maksadıyle ku
rulan gizli Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne girmesi, Fazıl Mustafa Paşa’nın da
vetine uyarak Avrupa’ya kaçması ve Hürriyet gazetesinde iktidar aleyhine ya
zılar yazması şahsî hayatı île yakından ilgilidir. Ziya Paşa genç yaşında kâ
tip olarak saraya girmiş, zekâ ve kabiliyeti sayesinde kendisini padişah Ab- 
dülaziz’e sevdirmiştir. Âli Paşa, Ziya Paşa’nın kendi yerini alacağından kor
kar ve onu saraydan ve İstanbul’dan uzaklaştırır. Ziya Paşa, gittiği memuri
yetlerde de Âli Paşa’nın verdiği ezadan kurtulamaz, hakkında türlü isnatlar
da bulunulur. Neticede Ziya Paşa kurtuluşu Avrupa’ya kaçmakta ve Yeni Os
manlIlar Cemiyeti’ne katılmakta bulur.

Yazının muhtevasının şahsî oluşu onun değerini azaltmaz. Bilâkis onu 
edebiyat bakımından değerli kılan "şahsî bir duyuş ve görüşe dayanması”,, 
edebî bir şekilde, hikâye tarzında ortaya konulması ve canlı üslûbudur.

Yazı başlıca üç kısma ayrılır. Yazar önce kısa cümlelerle ve sade bir üs
lûpla parka gidişini anlatır. İkinci kısmı, rüyasında Abdülaziz ile konuşması 
teşkil eder. Bu kısımda Ziya Paşa Avrupa’ya neden kaçtığını, millet meclisi 
hakkındaki düşüncesini ve AvrupalIların Osmanh devletine bakışını açıklar. 
Üçüncü kısımda Ziya Paşa’nın sadaret mührünü almak üzere Âli Paşa’nın ya
lısına gidişi, onun bir vapura bindirilerek Kıbrıs’a sürgün edilişi tasvir edil
miştir.

Yazının bir hikâye edası taşıyan giriş kısmı şöyledir:

"Dünkü cuma günü sabahleyin aldığım gazeteleri ve mektupları oku
dum. Bunlarda şark ahvaline daİr keder verici birçok havadis gördüm. Ca
nım pek sıkıldı. Efkâr da bürüdü. Belki eğlenirim diyerek yemekten sonra 
kalktım, kendi kendime düşünerek Hampton Court bahçesine gittim ve su
yun kenarına konulmuş kanapelerden birine oturdum. Elimi şakağıma daya
yıp gâh suya, gâh her dem' bahar olan çemenliğe ibret ve hayretle bakarak ve 
zihnimden de vatanımın içine düştüğü elem dolu halleri tasavvur ederek fikir 
ve endişeye daldım”. '

'I
Ziya Paşa daha sonra kafasına yığın halinde hücum eden şahsî hâtıra- 

lannı uzun, yüklü bir cümle içinde toparlar. Saraydan çıkarıldıktan sonra 
Zaptiye müsteşarı, Atina sefiri tayin edilmiş, mir-i miranlık ve paşalık rüt
besi ile Kıbrıs’a gönderilmiş, sonra rütbesi beyliğe indirilerek beğlikçi ol
muş, bundan sonra da çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Bu esnada çek
tiği hastalıklar, isnatlar ve eziyetler Ziya Paşa’yı çok üzmüştür.



Paşa’yı en çok üzen şeyler Abclülaziz’in tahta çıktıktan sonra de
ğişmesi, Ali Paşa ve çevresindekilerin memlekete yapmış oldukları kötülük
ler, AvrupalIların Osmanlı devletine ölmüş gözüyle bakmalarıdır.

Paşa: ''Bunların sebebi nedir? Ah, padişahı görsem de kendisine gizle
nen şeyleri anlatsam” derken gözlerinin önündeki manzara değişir, Boğaziçi 
görünür ve Paşa saraya giderek Abdülaziz’e memleketin içinde bulunduğu 
durumu anlatır.

Kurtuluş çaresi, Âli Paşa’yı bir an önce sadaretten uzaklaştırmak ve bir 
‘̂millet meclisi” teşkil etmektir.

Padişah : *'Ya millet meclisi teşkil etmek, saltanatın istiklâline dokun
maz mı?” diye sorunca Paşa, dokunmayacağını ileri sürer. Millet meclisinin 
nizamı da padişahlık gibi şeriat ile sınırlı olacaktır. Paşa :

“Eğer vekiller istedikleri gibi ahaliye zulüm ve cefa ve hâzineyi yağma 
ederlerse sizin istiklâlinizin kemaline mi delâlet eder.  ̂ Böyle istiklâli siz is
ter misiniz? Bu zatlar hiç çekinmeden kötülük etsinler, dursunlar mı? Bu sal
tanat, bu memleket yansın mı? Bunlar yanarsa sizin istiklâlinizden ne bek
lenir?” diye konuşmasına devam eder.

Osmanlı devletinde padişahların eski otoriteleri gevşedikten sonra, ik
tidar fiilî olarak sadrâzamlara ve vekillere geçmiştir. Ziya Paşa millet mec
lisini, hükümeti kontrol eden bir müessese olarak düşünmektedir.

Ziya Paşa, Rusya müstesna bütün Avrupa devletlerinde millet meclisi 
bulunduğunu ve hükümdarlık müessesesi ile pekâlâ uyuştuğunu söyler.

Abdülaziz’e karşı saygılı olan Ziya Paşa’nın millet meclisini istemesi sa
mîmidir. Onu Ali Paşa gibi devlet iktidarını kötüye kullananlara karşı bir 
kontrol müessesesi gibi görmesi de yerindedir. Yalnız o, Osmanlı devletinin 
AvrupalIlardan farklı bir sosyal yapıya sahip olduğunu unutmuştur. Abdü- 
laziz Avrupa ahalisinin okuyup yazabildiğini ve “millet-i vâhide - tek bir mil
let” ten ibaret olduğunu söyler. Osmanlı devleti çeşitli kavimlerden mürek
keptir. Bunlar çeşitli din ve mezheplere ayrılmışlardır. Halkın büyük bir kıs
mı da cahildir. Türkiye Avrupalıları taklit ederek millet meclisi usulünü ka
bul ederse, bunlardan her biri kendi menfaatlerini düşünerek hareket eder
ler. Bu da devleti parçalanmaya götürür. Ziya Paşa "bu mülkün, bu tebea- 
nın hal ve malûmatına göre” bir millet meclisi kurulabileceğini söylerse de 
bunun nasıl olacağını açıklamaz.

Rüya’mn bu kısmı Tanzimat devrinde bir yazarın padişah karşısında al
dığı tavrı, politik ve sosyal konularla, ilgisini göstermesi bakımından dikkati 
çekicidir.
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Yazının üçüncü kısmında Ziya Paşa, Ali Paşa’ya memlekete yaptığı fe
nalıkları anlatır. Bu kısımda Ziya Paşa’nm bir sigara sararak onu lambadan, 
yakışını tasvir eden cümleler gibi bir hikâyeye yakışır canlı teferruat da var
dır.

Fikirlerin hikâye tarzında ortaya konuluşu, şahsî duygu ve düşüncelere 
verilen yer, diyalog, tartışma ve canlı teferruat, Rüya’ysi basit bir gazete maka
lesinden farklı özellikler verir. Onu, Tanzimat’tan sonra gazetelerde gelişen 
sosyal tenkit ve deneme nevinin orijinal örneklerinden biri saymak mümkün
dür.

SORULAR:

1. Ziya Paşa Rüya adlı yazısını nerede yazmış ve nerede yayınlamıştır? 
Bunun devrin politik hayatiyle ilgisi var mıdır?

2. Ziya Paşa bu yazısında nasıl bir fikir ileri sürer?

3. Yazıyı kısımlara ayırın. Yazar bu kısımlarda nelerden bahseder?

4. Ziya Paşa, Rüya'da. fikirlerini nasıl ortaya koymuştur? Bunun ede
biyat bakımından önemi var mıdır?

5. Türk edebiyatında sosyal mânâlı başka rüya hikâyeleri var mıdır? 
Ziya Paşa’nınkinin onlardan farkı nedir?



CELÂL MUKADDÎMESÎ’nden (1884)

1 . Yeni tarzın zuhurundan beri her alanda yazılan kitaplar başka bir 
açıklık, başka bir hikmetli fikir peyda ve hattâ dostlar arasında karşılıklı 
gönderilen kâğıtlar bile samimiyet namına ikiyüzlülükten, edep ve terbiye 
adına sahte yaltaklıktan kurtularak fikrin tercümanı ve vicdanın dili sayıla
bilecek bir meziyet hasıl etmeye başladığı gibi, edebiyatta üç yeni şube mey- 
-dana geldi ki bunlar siyasî makaleler, roman ve tiyatrodur.

2. Edebiyatımız daha yeni doğuş halinde bulunduğundan tabiî siyasî 
'bahislerde batı milletlerinin binde bİri mertebesine varamadık. Şu kadar 
-var ki, onlar da neşriyatlarının başlangıçlarında edebî kısımların bu şube-
■ sinde bizim kadar bile genişlik ve sürat gösterememişlerdi. Hele o yolda olan 
jıeşrİyatın münasebetlisi münasebetsizinden ayrılıp da bir yere toplanmak lâ- 
zımgelse, zannederiz ki, ^Itıyüz seneden beri yazılan kitaplar içinde bugün 
-faydalanılması mümkün olanların hepsine üstün bir mecmua meydana gelirdi.

3. Roman kısmını da yeni bir tür kabul edişimize şaşılmasın: Eski eser
lerde tbret-nüma, Muhayyelât, Asit ile Kerem gibi birtakım hikâyeler vardı. 
Fakat geleneksel kütüphanemizde mevcut olan birkaç tercümeden anlaşıla
cağı üzere romandan maksat; geçmemişse bile geçmesi imkân dahilinde olan 
bir olayı ahlâk, âdetler, hisler ve ihtimallere dayanan her türlü tafsilâtıyle 
beraber tasvir etmektir. Romanlara nadiren ruhanî varlıkların karıştırıldığı 
-vardır; lâkin o türlü hayallere ne fikir ile müracaat edildiği meselenin tasvir 
şeklinden açıkça ortaya çıkar. Halbuki bizim hikâyeler tılsım ile define bul- 

.mak, bir yerde denize batıp müellifin hokkasından çıkmak, ah ile yanmak, 
külünk^ile dağ yarmak gibi bütün bütün tabiat ve hakikatin dışında birer 
konuya dayandırılmış şekil ve tasvirden ibaret olup ahlâkî tasvirler, âdetlerin 
tafsili ve duyguların izâhı gibi edebî şartların bütününden mahrum olduğu 
-için roman değil kocakarı masalı nevindendir. Hüsn ü A§k ve Leylâ ^Mecnun 
çeşidinden olan manzumeler de, gerek konularına ve gerekse yazılış şekille
rine göre âdeta birer tasavvuf risalesidir.

4. AvrupalIlar roman yolunu o derece ileri götürmüşlerdir ki, bugün 
'her medenî milletin dilinde ahlâkça ve hattâ bir dereceye kadar maarifçe 
jîstifade olunacak binlerce hikâye bulunabilir. Hele içlerinde Walter Scott
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İsminde bir oyun vardır. Her ne kadar bu, İskender in galibiyet bayrağını 

Sind kenai'ina kadar götürdüğü ve üç kıtanın birçok kısımlarını Yananın 
medeniyet eserlerine bİr dereceye kadar mağlup ettikten sonra ya7.ılmış ise 
ele; hayale ait motiflerde tavusları, papağanları andıran parlak parlak renk
lere, hayat zevkinde şifalı baharata, ilâçlara benzeyen tatlı tatlı acılıklara, 
sırf o, toprağı cennet bahçelerinden, havası cehennem derelerinden alınmış 
olan benzersiz bir kıtama, feyizli büyütmesi ve keskin harareti ile vücuda 
gelmi§ yerli mahsulünden olduğu açıkça anlaşılır. Hattâ bir sahneye konul
ması da ormanlı, bahçeli bir sahraağa muhtaç olduğundan tertip şekli onun 
bütün bütün Yunan tiyatrolarını taklit durumundan uzak okluğunu ispat 
Çimektedir.

Bununla beraber Avrupa’da mevcut olan tiyatroların kaynağı Yu
nanistan’dır. Birtakım araştırıcının bildirdiği gibi Yunanlılar bu edebipt 
türünü Hint taraflarmdan iktibas etmiş olsalar bile, bu iktibaslarını talclit 
derecesinde bırakmıyarak tiyatroyu kendilerine mahsus bir şekil ve hâle ge
tirdikleri herkesçe kabul edilmiştir. Bir dereccye kadar Yunan kültürünün 
bir talebesi olan Romanlılar bu edebiyat türünden istifade etmek istemiş
lerse de gayretlerini taklitçilik ve belki mütercimliğe hasretmişlerdir.

9. Oyunlar, umumiyetle iki guruba ayrılır: Bunun birine (klasik), di
ğerine (romantik) denilir. Birinci sınıf oyunlar, bazı edipler tarafından bir
takım kaidelere, il-:ind sınıf ise sırf sevkitabiiye tâbidir.

Bizde tiyatronun ortaya çıkışından beri görülen oyunlar bütün bütün 
ikinci yolda yazılmıştır. Sonra bu yol dünyanın her tarafında olduğü gibi 
üsmanhlar içinde de layık olduğu rağbet ve kabulü görmüştür. Bundan 
dolayı birinci guruba dair uzun uzadıya meselelere girişmek lüzumsuz gö
rünürse de bazı kimseler her neden ise seçilmiş bulunan tiyatro tarzını ta
biatsızlık eserlerinden saydıklarından yazarlarımızın seçiş tarzında fikirle
rinin isâbetini isbat için iki sistemin mukayesesi yolunda bazı açıklamalar 
ortaya konuldu;

Birinci tarzda müellif için birtakım şartlara esir olmak lâzım gelir. 
Bu şartlardan biri (konu birliği) denilen kayıttır kİ, tiyatro tasvirlerinde
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konunun cereyan şeklinde doğrudan doğruya lüzumlu olmıyan her tiirlii 
engelden ve hattâ her çeşit kelimeden tamamen sakınma zaruretidir.

îkincisi (zaman birliği) dedikleri tasavvurdur ki, anlatılan hikâyenin 
cereyanı müddetinee yirmi dört saatten fazla zamana ihtiyaç göstermeme 
zaruretidir.

Üçüncüsü (mekân birliği) dedilcleri yer darlığının doğurduğu ıztırapttr. 
Olayı mücerret bir odada vuku bulmuş göstermek mecburiyetidir.

Bu kaideler vaktiyle Fransa’nın en meşhur şairleri tarafından kabul 
olunmuş bulunduğundan oyunun sonunda ortaya çıkan eksiklikleri dahi 

büyük tenkitçiler ve bir kısım ediplçr kusur olarak görmezlerdi. Hattâ bu 
kaidelerin yokluğu halinde oyunun tabiîlikten çıkacağını ve insanın ken
dini bir gerçek olay seyrindeymiş gibi tahayyül edemiyeceğini iddia etmiş
lerdir.

Halbuki oyunu tabiîlikten çıkaran ve tahayyülü kıracak şey bu üç şar
tın varliffidır.O

Dünya hayatının ortaya konulduğu her türlü söz ve haller topluluğu
nun her biri diğer birine lâzım ve melzum olmak şartıyla bir olayın mey
dana gelme ihtimali var mıdır ki, konu birliğine riayet, tabiîliğin gereği 
sayılsın. Eu ihtimalin yokluğundan dolayıdır ki, bahsettiğimiz şartlara ria
yetle yazılmış ne kadar eser varsa hepsi harita kabilinden oluyor. Harita bir 
memleketin ölçü ve engebelerini göstermekle beraber memlekete hiç ben
zemediği gibi, o türlü oyunlar da insanın birtakım his ve hareketlerini tas- 
vir etmekle beraber gerek bütün olarak ve gerekse tafsilat bakımından be
şerin bilinen olaylarını andırır cinsten değildir.

Zaman birliği şartı bir eserin tabiîliğine nasıl hizmet edebilir ki, neti
cesi bîr ömürle, belki bir aile ve hattâ bazı kere bir koca milletin saadet veya 
felâketiyle son bulacak bir hadisenin yirmidört saat içinde hem başlaması 
hem dallanarak ilerlemesi hem de bir sonuca bağlanması bütün bütün tabiat 
dışı bir şeydir.

Bu bakımdan zaman birliği kaydıyla yazılmış eserler hayal meclisinde 
Karagözcün birkaç dakikada Samakov’a gidip gelmesi kadar gülünç hayaller 
ile dopdolu görülür. Hattâ içlerinde imkânsız olan bir şeyi imkân dahilinde 
göstermek için başvurulmuş olan uzak tevillere ve tatsız sözlere rastlanır. 
Bundan başka zaman birliği kaidesi dahi kendi kendinin bâtıl olduğunu isbat 
eder.
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Tiyatroda nihayet üç saat içinde son bulan bir olayın naKiKi şeKiımu 
yirmidört saate muhtaç olmasında bir mahzur yoksa yirmidört yıla bile muh
taç olmasından ne zarar gelir? Madem ki, olayın zamanı, oynandığı müddetle 
kayıtlı değildir, o halde yirmidört saati kabul edip de yirmidört saatten fazla 
bir müddeti reddetmekte ne mânâ vardır?

Mekân birliği şartına gelince: Birçok oyunlarda görüldüğü gibi bİr ada
mın sevgilisi ile bir odada görüşmesi, yine padişaha orada meramını anlat
ması, sonra bir kabilenin aynı odada harp etmesi ve daha sonra hizmetkâr 
veya nedimin gizli birtakım meselelere girişmesi beşer topluluğu için görül
müş hallerden midir? Böyle birbirinin tersi olan garip tesadüfleri peşi peşine 
sıralamak oyunun tabiîliğini niçin ihlâl etmesin de bu gariplik sahnelerin
deki düzenin şeklini değiştirmekle ortadan kaldırılsın?

Bu şartları koyanlar güya eski Yunan şairlerinin eserlerine benzer eser 
yazmak istiyenler ise de eski Yunan tiyatrolarında şairlerin kendileri için 
lüzumlu gördükleri şey sadece konu birliğidir. Bu da Yunan edipleri yanında 
sadeleştirmenin belagat kaidelerinin en önemlilerinden sayıldığı için tiyatro
da seyircinin hayalini değil telifde bir edebiyat kaidesini çiğnememek için 
böyle hareket etmiş olsa gerekir. Yoksa Yunan tiyatrolarında seyircinin ha
yalini kıracak o kadar haller vardır ki, şimdi o yolda bir tiyatro oynatılacak 
olsa seyrine dayanacak hiç bİr millet bulunamaz. Meselâ Yunanistan tiyatro
larının büyüklüğü onbeş yirmi bin kişiyi içine alacak bir büyük yapı olarak 
oyuncular ortada ve seyirciler bir katı diğer katından yüksek sıra sıra san
dalyelerde etrafa dizilmiş bulunurdu. Bir oyunun sahneye konulması ise şim
diki gece eğlencelerinden değil, millî merasimlerden, olduğu için tiyatrolar 
oyun sırasında memleketin hemen hemen bütün halkıyle dolardı. Binaena
leyh oyuncular o derece geniş bir daireyi kuşatan sayısız insana sesini duyur
mak için ağızlarında bir âlet bulundururlardı. Bundan başka kadın oyuncu 
bulunmadığı için oyunlarda kadınların yapacağı rolleri erkekler yerine ge
tirir, binaenaleyh her oyuncunun çehresine bir de maske geçirilirdi. Bu mas
kenin bir yüzü hüzün, diğer yüzü sevinci İfade edecek şekilde yapılmıştı. 
Oyuncular tiyatronun gelişine göre seyircilere iki çehreden birini değişik 
şekilde gösterirlerdi.

îşte eski Yunan tiyatroları gerçekten tabiîliğe mâni olacak bu kadar 
noksanlıkları ihtiva ettiği halde oyunlarının konusu milletlerine dair birta
kım fazilet ve kahramanlık veyahut zamanın düşünceleri ve âdetlerince bazı 
tenkitleri toplamakla beraber, yazılış şekli şairane tabiatın en parlak yaratı
cılığından olduğu ve buna arasıra musiki de katıldığından, Yunanlılar tabia



ta aykırılık ve hayal kırıklığı gibi şeylerden şikayet etmek değil tiyatrolarını 
ınilletlerinin en büyük iftihar sebeplerinden bilirlerdi.

İhtimal verilebilir mi ki güzel sanatlarda o derece ileri gitmiş bir millet 
öyle faydasız şeylere kaide adını versin de birtakım zararlı zaruretleri kabul
lensin. Sonra da sanki her türlü serbestîden meydana gelmiş olan şairane 
tahayyülü yirmidört saatlik bir zaman ile ikiyüz kırk arşınlık bir mekâna 
saplanıp kalmaya mecbur tutsunlar.

Bahsettiğimiz tarzı kabul edenlerce bu kaidelerden başka tiyatronun bir 
de kısımları olacak. O ise oyunların trajedi, komedi ve traji-komik olmak 
üzere üç türlü bölünüşünden ibarettir.

İfade ettikleri mânâ itibariyle trajedi facia, komedi güldürücü demek
tir. Traji-komik ise her ikisinin karışımı olması lâzım gelirken konusu ciddî 
olan fakat sonu ölümle bitmeyen oyunlardır.

Münekkitler bu taksimi tabiî bir kaideye uygun bulmadıkları için kabul 
etmezler. Gerçekte ise insanlığın tabiî çehresi Yunan oyuncularının maske
leri gibi hüzün ve sevinçten karışık bir şekilde yaratılmadığı için dünyada gü
lünür hiç bir tarafı bulunmayacak kadar acıklı veya hiç bir üzücü tarafı bu
lunmayacak derecede sevindirici bir olayın cereyan ettiği yoktur.

Yine bu kaide taraftarlarının fikirlerine göre komediler nesir şeklinde 
olabilir ve beş bölümden fazla olmamak üzere daha azı da caiz görülürken 
trajediler mutlaka manzum olmalı, üç veya beş bölüme ayrılmalıdır.

’ Halbuki bir facia yazılırken yeni görüşen iki adam birbirinin nazım ile 
hatırını sorarsa meclisin ciddiyetinin ne kadar bozulacağı en basit bir düşün
ceyle anlaşılır. Beş bölüm için eksik, üç bölüm için fazla gelen bir konu,
o keyfî şartlara uymak için ya atma ve kısaltma ile sahip olduğu letâfetten 
mahrum edilir veyahut beyhude uzatma ile eğlence yerine tacizi mucip olur 
ki, bu da bir yazar için tercih edilecek münasebetsizliklerden değildir.

Yine bu sistemin usulündendir ki oyunların konusu mutlaka eski devir
lerin tarihinden alınır. İfadesinde köpek gibi, kundura gibi bayağı olan keli
meleri kullanmaya müsaade etmez.

Bu sistemin en büyük taraftarları olan Fransız tenkitçileri bile eski tarih 
içerisinde oyun yapılacak olay kalmadığını, sonraki çağlarda ise bayağı keli
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melerin kullanılmasından büsbütün sakınarak yazılan bir tİyatxonun sahneye 
konmasına milletlerin şimdild seyircilerinin ahlâkmın müsait olmadığmı be
yan ederler ve *'Bu iki şartın lüzumunda ısrar edilirse facia yazmak mümkün 
olmaz” derler.

Onbe.şinci milâdî asrın sonlarında Ispanya’da Lope de Vega, İngil
tere’de Shakespeare (Şekspir) seyirci önünde eserlerini göstermeğe başla
dılar.

Bunların edebiyat sahnelerinde ortaya çıkışı aynı tarihe rastladı. Fakat 
birbirlerinin ne şahıslarmdan ne de eserlerinden haberleri vardı. Hattâ me
ziyetleri birbirlerine aykırı idi. Çünkü Lope, Yunan ve Romalıların eserle
rini kavramış, onları incelemişti. Tiyatro kaide ve şartlarına dair yazılan şey
lerin hepsini olamıuçtu. Shakespeare ise İngilizceden başka dil bilmezdi. Pek 
fnidr bir aileden yetişmişti. Tahsili eksikti. Bu sebeple oyun yazmakta, fıt- 
lutın ona mahsus bir lutfu olan yüksek kabiliyetinden başka onun bir cğret- 
snenİ olmamıştı.

Bu iki edebiyat üstadı aralarında olan milliyet ve terbiye farkına rağ
men - akıl için yol bir - ohnası dolayısıyle güya bir yerde büyümüş, bir 
mektepte yetişmiş giljidirler. Tiyatrolarının hali ve zamanlarının tuttuğu 
yolla o kaideler ve şartlar arasında bir münasebet göremediklerinden eser- 
înnnde yüksek fikirlerinden başka hiç bir şeye baş vurmadılar. Yalnız Lope 
trajedilerinin bütününü nazım ile yazmıştır.

Lope’nin yaratılışında olan yüksek değerler Shakespeare kadar büyük 
olmadığı gibi, Lope oyun yazmayı kendisi için bif eğlcnce kabul etmiştir, 
öyle ki, bir tiyatro yazması için üç dört saat kâfi idi. Bu sebeple tuttuğa 
yolda Yunan tarzına üstünlüğünü veya eşitliğini gösterecek kadar parlak 
eserler meydana getiremedi.

Shake<ip£are ise mayası güneşin cevherinden yoğrulmuş kadar parlak 
bir hayal gücüne ve kalbinin toprağı, yanardağdan alınmış kadar ateşli bir 
vicdana sahipti, ömrünün refahını ve isminin bekasını tek meslek olarak 
seçtiği tiyatro yazarlığına hasreylemişti. Taşımakta olduğu hikmet ve his 
laıvvetinin hepsini sahnelerde tecessüm ettirmeye uğraşa uğraşa hayal ve 
t.-.savvur âleminde bile benzeri bulunmayan bir edebiyat dünyası vücuda 
getirdi.

Tasvir ettiği ahlâk ve hisler, ihtiras ve fikirler o derece sayısız, ortaya 
koyduğu hüküm ve hakikatler, düşünce ve kurallar o derece çeşitliydi, işle
diği güzellik ve zevk, hayal ve çekicilikler o derece renkli idi. Öyle ki, Av
rupa şairlerinden biri “Kudretin, tabiat-ı külliyeden sonra en fazla mahsûl



vereni Shakespeare'in mizacıdır” methiyesi ile, o yaradılış harikasının üstün
lüğüne hayranlığını belirtmiştir.

Shakespeare’in tiyatro yasmakta kabul ettiği kaide ise seyircilerin eğlen
cesi neye dayanıyorsa o vasıtaları kullanmaktan ibarettir ki, bu kaideyi yine 
bir oyun içerisinde münasebet düşürerek "Beni eğlendir” tabiriyle kendisi 
ifade etmiştir.

Sırası gelmişken şunu da beyan etmek lâzımdır ki, tiyatro eğlence ise de 
edebî bir eğlence olduğundan, yazılışında riayet edilmesi gereken bir şart 
var ise o da oyunun iki mânâsıyle edebiyata uygun olmasıdır.

İşte bizim orta oyunları, birkaç asırdan beri memleketimizde mevcut 
iken tiyatroyu yem bir çeşit addedişiıniz orta oyımunun bu şarta aykırı düş
mesi sebebiyle tiyatro nevine dahil olmadığındandır. Shakespeare konu bir
liğine riayet etmez. Bazı kere yedi sekiz vak’ayı birbirine karıştırarak bir ne
ticeye vardırır.

Zaman birliğini de lüzumlu görmez. Otuz kırk scnelilc bir hikâyeyi ve 
hattâ bazen bir zatın hayatı boyunca başından geçeri hadiseleri bir o)oına 
sığdırır.

Mekân birliğine de bağlı kalmaz. Bir tiyatroda yirmi beş-otuz perde de
ğiştirir. Sahneyi Roma’dan Yunan'a, Fransa’dan İngiltere’ye nakleder.

Oyunları üç-beş aralıkla kısımlara ayırmaz. Hattâ zamanında basılan 
eserlerinde geçiş aralıkları bile yoktur.

Trajediyi komediden ayırmaz. Bilakis birçok eserlerde en hazin meclis
leri ferahlatıcı bir ruhla takip ettirir.

Oyunları sırf nazımla yazmayı seçmemİştir. En ince hikmetleri, en sev
dalı hisleri içinde barındırması dolayısıyle bütün eserlerinden ciddî ve ağır 
olan Hajnlet’İn bazı tarafları manzum, bazı tarafları nesirdir.

Shakespeare eğlendirme gayesini tahalckuk ettirdiğine inanınca, tabiata 
ve âdete aykırı düşme ve taha)'yülü kırma gibi boş düşüncelerle fazlasıyla 
alay eder ki, perileri, ölüleri sahneye getirir. İnsan ile, dostlar ile sohbet 
ettirir.

Bu iki meslekten hangisinin tabiî zevke daha uygım düştüğünü bilmek 
için tecrübeye müracaat edilirse alınacak netice şudur:

1 ) Avrupa milletleri içinde şiir bakımından en fazla kabarıklık güsteren 
Ingiliz, Alman ve İspanyolların en büyük şairleri eskiden beri tiyatroya dair 
eserlerini Shakespeare yolunda yazıyorlar.
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2) Klasik usulü ilk önce kabul edenler milâdın 17. ve i». asıriannua 
yaşıyan Fransız edipleri idi. Bunların içerisinde üç büyük şaİr vardır ki, biri 
Corneille (Korney), biri Moliere (Molyer), biri Racine (Rasin)’dir. Cor- 
neille bazı oyunlarda konu birliğini, Moliere çoğunluk komedilerinde me
kân birliğini .terk etmiş olduğundan, Fransa’da tamamiyle o mesleğe tâbi 
Racine’den başka bir şair görünmüyor,

3) Fransız dilinin Avrupa’da etki sahasının büyüklüğü, yine Fransız 
karekterinin inceliği, diğer milletlerin onları taklit etmelerine sebep olmuştur.

Tiyatronun ilk çağda doğuş yeri Yunanistan, son asırlarda yenileniş 
merkezi İtalya’da, sonradan İskandinavya ve îslav kavimleri arasında eski
den Fransız usulünde tiyatrolar yazılmaya başlanmışken sonraları Fransa'da 
dahi birçok ediplerin özellikle zamanımızda dünyaya kendini kabul ettirmiş 
olan Victor Hugo’nun ortaya çıkışı üzerine, yeniden ve tamamiyle Shakes- 
peare yolunu tutmuşlardır. Şimdi artık Fransız mukallidi ve Odeon tiyatro
larında lisanın fesâhatına hizmet için arasıra sahneye konulan o eski oyun
lardan başka dünyanın hiç bir tarafında klasik usule tâbi olan oyun görül
memektedir,

4) Yukarıda sayılan şartlarm bâtıl oldukları inancı öyle bir dereceye 
varmıştır ki, yeni eserler arasında manzum eser pek az görülmekte ve oyun
ların çeşitliliği, tertip ve taksimi mümkün olmayacak bir dereceye geldiğin
den, o yolda olan eserlere sadece tiyatro veya oyun ismi verilmekle iktifa 
olunmaktadır.

Tecrübeye dayanan bu dört delil olmasa bile, madem ki dünyada zevke 
«it olan şeyler için bir üstünlük nişanı varsa o da milletin gösterdiği rağb'ît- 
tir, Shakespeare mesleğinin her tarafta gördüğü rağbet, meziyetini ve hattâ 
öbür mesleğe ait olan kaide ve şartların bütün bütün münasebetsizliğini ta
mamiyle ispata kâfi gelir.

— Hüseyin Ayan tarafından sadeleştirilmiştir —•

AÇIKLAMA :
Namık Kemal’in Celâletün Harzemşab (1881) adlı tarihî kahramanlık 

piyesi için yazmış olduğu uzun önsöz, son çağ Türk edebiyatında önemli bir 
yer tutar. Bu esere gelinceye kadar yayımladığı gazete makalesi, biyografi, 
piyes ve romanlarıyla kendisini büyük bir edebiyatçı, fikir ve politika ada
mı olarak geniş okuyucu kitlesine kabul ettirmiş olan yazar, Mukaddime-i 
Celâl (1884) adı ile tanınan bu yazısında yeni edebiyatın ve bilhassa Tür
kiye’nin ilerlemesi bakımından ısrarla üzerinde durduğu tiyatro türünün mü
dafaasını yapar.



Celâl Mukaddimesi Türk edebiyatında o devir içia yeni olan tenkit tü
lünün en büyük örneklerinden biridir. Namık Kemal, eski Türk edebiyatı 
kültürü içinde yetişmiş, hattâ bir de küçük Divan yazmış olmakla beraber 
1362 yılında Şinasi ile tanı^tılctan ve Tasvir-i Efkâr garatesine girdikten son
ra daima Batı edebiyatını örnek alan yeni Türk edebiyatının müdafaasını yap
mıştır.

Ömrü boyunca eskinin tesirinden kurtulamamakla beraber, Namık Ke
mal’in yeni edebiyata ihtirasla sarılmasının sebebi, Türkiye’ye bu edebiyat'va~ 
sîtasıyle yeni bir yön verilebileceğine inanmasıdır. Eski edebiyat sarayın emrin- 
deydi. Bir kaside edebiyatıdır. Acem edebiyatından aldığı süslü örnekleri 
tekrarlar. Hayat, toplum ve gerçekle ilgisi yoktur. Yıkılmakta olan Osman- 
lı devletini kurtarmak için gençlere yol gösterecek yeni bîr edebiyata İhti
yaç vardır. Namık Kemal bir "hayal ve vehim edebiyatı” olarak vasıflan
dırdığı Divan edebiyatına karşı, hayata ve gerçeğe dayanan yeni edebiyata 
*'edebiyat-ı sahiha” (gerçek edebiyat) adını verir. 1866 yılında Tasrir-i tf~ 
/v./r’da çıkan bir makalesinde eski edebiyatı bilhassa dil ve üslûp bakımından 
tenkit eden Namık Kemal, herkesin anlayacağı bir dille, memleket mesele
lerini ele alan yeni bir edebiyata ihtiyaç olduğunu söyler.

Bu makaleyi yazdığı vakit yirmi altı yaşında olan Namık Kemal, on 
yedi yıllık bir hayat ve kalem tecrübesinden sonra, yeniden aynı konuyu eie 
alır. On yedi yıl içinde kendisinin de tesiriyle yeni bir edebiyat başlamıştır, 
l ’akat Avrupa edebiyatı yanında “yeni doğmuş bir çocuk” durumundadır.
I.'undan dolayı onun hâlâ korunmaya, beslenmeye, yetiştirilmeye ihtiyacı var
dır. 1876 yılında başarıya ulaşamayan I. Meşrutiyet denemesinden sonra ak
tif politikadan vaz geçen Namık Kemal, ümidini edebiyata, bilhrssa halka 
<loğrudan doğruya hitap eden tiyatroya bağlar. Politik ve sosyal bir hareke
tin başarıya ulaşması, geniş halk topluluğunun onu desteklemesine bağlıdır. 
I^amık Kemal’e göre, tiyatro, geniş kitleyi harekete getirebilir. O 1873 yılın
da oynanan Vatan yahut Silistre piyesiyle bunu görmü. t̂ür.

Celâl. Mukaddimesi'nden yukarıya alınmış olunan paragraflarda şu üç 
konu üzerinde durulmuştur.

a) Yeni edebiyatın eski edebiyata üstünlüğü

b) Yeni edebiyat türleri, bu türler içinde tiyatro türünün önemi

c) Tiyatro türünün çeşitli şekilleri. Romantik tiyatro akımının müda
faası.

Namık Kemal’e göre yeni edebiyatm başlıca özellikleri “açıklık”, "hik- 
mcili fikir” ve "samimiyet’’tir.
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Ba edebiyat başlıca üç koldan ilerlemektedir: 1. Siyasî makale, 2. Ro- 
i'nan, 3. Tiyatro.

Yeni bir yazı çeşidi olduğu için siyasî makale türü fazla gelişmemiş ol
makla beraber, roman türünde bir hayli ileri gidilmiştir. JEski Türk edebi
yatında hikâye türüne girebilecek Muhayyelût, Kerem ile Asit, Hüsn ü 
veya Leylâ ve Mecnun gibi eserler vardır. Bunlardan birinciler kocakarı masalı 
nevinden eserlerdir. İkinciler İse birer tasavvuf risalesidir. Bunları Avru
pa’da gelişen roman türüne sokmağa imkân yoktur. Zira romanlar hayatta 
geçmemiçse bile bizde "gerçeklik duygusu” uyandıtan eserlerdir. Romanlarda 
sadece vak’alara önem verilmez. Şahısların duygularına, ahlâklarına, örf ve 
âdetlerine de yer verilir.

Romanda dil de önemlidir. Namık Kemal, hıtibah romanını yazarken 
bu konuda çok sıkıntı çektiğini söyler. Bunun sebebi romanda hikâye, tasvir 
ve tahlilin ön planda gelmesidir. Tiyatro günlük konuşmaya dayandığı İçin 
ifade vasıtası hazırdır.

Tiyatro türünün de kendine göre güçlükleri vardır. Başta tiyatro, ese
rin oynanacağı sahneye ve aktörlere ihtiyaç gösterir. Namık Kemal, tiyatro 
türünü bütün edebiyat türlerinden üstün tutar. Onu överken heyecanlı bir 
üslûp kullanır.

"Tiyatro aşka benzer” der, "İnsanı, hazin hazin ağlatır. Fakat verdiği 
şiddetli üzüntülerde de bir lezzet bulunur.”

"Tiyatro dünyanın bir benzeridir. İnsanı doya doya güldürür. Fakat 
düşündürür de.”

"Tiyatro bir eğlencedir, fakat eğlencelerin en faydalısıdır.”

Namık Kemal, tiyatro türünü bilhassa politik ve sosyal tesirleri bakı
mından diğer türlerden üstün bulur. Tiyatro "harikulâde bir fikir yayma 
vasıtası”dır. Avrupa’nın en büyük siyaset adamları ve vatanseverleri âdeta 
tiyatro yazarlarının öğrencileridir.

"O ne ulvî bir eğlencedir ki, siyasî fikirlere fesahat gibi bir zafer silâliî 
veriyor,”

Namık Kemal, Avrupa’da tiyatro türünün kısaca tiirihine dokunduktan 
sonra klasik ve romantik tiyatronun esasları üzerinde durur.

Klasik tiyatro bazı kaidelere bağlıdır. Bunların en önemlisi "üç birlik” 
kaidesidir. Bunlar a) konu birliği, b) zaman birliği, c) mekân birliği,

Namık Kemal, bu kaidelerin şiddetle aleyhindedir. Zira onlar oyunu 
tabiîlikten çıkarır ve hayal gücünü kırarlar.



Hayat böyle şartlan tanımaz. Hayatta vak’alar birbirine girer. Onu kar
maşık yapan da badur. İnsanların ve milletlerin hayatına tesir eden hadise
leri yirmi dört saate sığdırmaya imkân yoktur.

Mekân birliği de hayata aylcırıdır. Padişah ile hizmetkâr, âşık ile sevgi
lisi aynı odada bulunmazlar.

Hayatta hadiseler değişik yerlerde olur.

Namık Kemal, oyunlarında bu kaidelere uymamıştır. Hele bir önsöz yaz
dığı Celâlettin Harzem^ah piyesi vak’a, zaman ve mekân bakımından çok 
değişiklikler gösterir.

Namık Kemal, krallar gibi kapıcıların da yer aldığı tiyatro eserinde 
''dil asaleti”ne de inanmaz.

Namık Kemal tiyatro sahasında Shakespcare (Şckspir)’e hayrandır. Onun 
"mayası güneşin cevherinden yoğrulmuş kadar parlak bir hayal gücüne ve 
kalbinin toprağı yanardağdan alınmış kadar ateşli bir vicdana sahip” oldu
ğunu söyler.

Shakespeare sayısız hisler ve fikirler, ihtiraslar ve tipler tasvir etmiş
tir. Eserlerinde ele aldığı düşünceler o kadar çeşitlidir kİ, Avmpalı bir şair 
"kudretin tabİat-ı külIİyeden sonra en fazla mahsul vereni Shakespeare’in 
mizacıdır” demiştir. Shakespeare’in tiyatroda göz önünde bulundurduğu bir 
tek kaide vardır: Eğlendirmek.

Shakespeare eserlerinde "seyircilerin eğlencesi neye dayanıyorsa o vası
taları” kullanır.

Namık Kemal başka konularda olduğu gibi tiyatroda da en sağlam öl
çünün "milletin gösterdiği rağbet” olduğuna inanır.
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SORULAR:

1 Celâl Mukaddimesi han^i edebiyat türüne girer?

2. , Namık Kemal, bu yazısmda neleri müdafaa eder?

3. Klasik tiyatronun temellerinden biri sayılan “üç biıiik”. kuralı nedir? 
Romantikler neden bunlann karşısındadırlar?

4. Namık Kemal yazısında hangi Batılı yazarlardan bahsedcı'? Bu ya
zarlar kimlerdir?

5. Namık Kemal edebiyatta nelere değer ve önem verijor? Değer öl
çüleri nelerdir?

6. Namık Kcm'îl’in hu görüşleri devri için “yeni” midir? Onların bugün 
ijin de değerleri var mıdır?



ABDÜLHAK HÂMÎT TARHAN (1852- 1937)

MAKBER MUKADDİMESİ (1885)

Birkaç Perişan Söz

Makber — ki mevcut eserlerimin en sonuncusudur— fena bulmuş bîr 
vücudun bekası için yapıldı. Makberlerde bulunan yüksek manâlı şiirden 
Makber’dt bir iz bulunmadığını bilirim. Makber bir özleyiş feryadı ile dolu
dur ki hiçliğe dayandığı için okunmasından elde edilecek sonuç da hiçtir, 
lâkin bence bir şeydir.

£vet, bu kitabı düşüncesinin-ayakları ile çiğneyen biri, bir kabristanı 
dolaşmış olur ve kabristanda olduğu gibi hiç bir şey anlamayarak İçinden 
çıkıp gider.

Eu kitabın önsözünü görmekle sonucunu anlamak yahut içindekileri 
okumakla ismini düşünmek birdir. Bu kitap kabristanda yazıldı ki, kötü 
bahtlı yazarını iyi tanıyanlara keder, tanımayanlara ise bıkkınlık verir. Acı
larımı yalnız gönlümde saklamak yahut da bastırmamak mümkün, belki de 
daha uygun iken, bu suretle çıkarmak gerekli miydi diye sorulursa, onun ce
vabı hazırdır.

Sükût vadisine düşenlerin cesetlerinden geçen zaman ile bir avuç top
rak kaldığı gibi, gönülde en aziz bir hâtıradan da zamanla bir belirsiz hayai 
kalır.

Ben o hayal İle yetinemem.

Kitabı yazıp da kâğıtların arasında saklamak ise, yeis verici fikirler ya
hut ölmüş organlar gibi perişanlığa hizmet eder.

Ben o perişanlığa katlanamam.

Ya kitabı meydana çıkarmak, yukarıda ümit ettiğim gibi, kalıcı olması
na mı yarayacak? O da değil, Makber, hiç olmazsa benden çok ömürlü ola
caktır. îşte bunun için yayımlandı.

Gönlümdeki feryattan yapılmış bir mezardır ki içindekileri taşlara ya
kılmış sözler gibi isterim. Heyhat!



Makber’ın içinde bulunan feryatlar ayrı ayrı birtakmı kabirlerdir.

— Ben bu kitabı kendim okuyayım diye yazdım. Zira duygularımı 
paylaşacakların az, belki de birkaç kişi olacağını bilirim.

Bir de zaten kimsenin acılarımı paylaşmasını istemem. Korkarım ki bu 
paylaşma aynı tecrübeye bağlıdır. Ben isterim ki haline ağladığım biçare için 
yalnız kendim ağlayaymı. Bu yalnızlık büyük bir azap olduğu için bana te
selli gibi gelir.

Okuyucu görür kİ bu önsöz bile kendim için yazılmış bir kitaba benzi
yor.

Geçelim.

Makber’m birtakım tekrarlardan ibaret olan muhtevası yalnız bir la
kırdıdır. O lakırdı ise yalnız mezardır: Bütün haykırışların sonu yalnız son 
nefes olduğu gibi.

Makbei-’in diğer eserlerim gibi yok olacağına şüphem yoktur. Zaten acı- 
lanmm şiddetini sürdürmeğe sonsuzluk bile yetmez. Yazar Tanrı’sının huzu
runa yüreğinden bu yaranın kanları aka aka çıkacaktır.

Bazı kalblerde kederle neşe bir arada bulunamaz. Kalb vardır ki bes
lediği üzüntüyü dünyanın olanca zevk ve sevinçleri gideremez. Yine de o 
üzüntü hiç bir sevince engel değildir. Bazı gönüllerde ise üzüntüyle sevinç 
bir araya gelir. Bir üzüntüde safa bulunması, bir gülümsemenin acılı olması 
bundandır, fakat yİne kalb vardır ki sakladığı kederi sevinç arttırır. Benim 
îiederim bu nevi kederlerdendir.

Kederimin artması için sevinmek isterim. Bunu kimselere anlatamam. 
Bu duygunun dili anlaşılmaktan uzaktır. Susalım.

Benim eserim olduğu için Makber’i şiir saymak isteyen, okursa, benim 
şairliğimden bir iz bulamaz. Ancak, düşünürse bir feryat duyar İd, isterss onu 
bir şiir zanneder. O feryat insanoğlunun aczidir.

En güzel, en büyük, en doğru şiir, müthiş bir hakikatin baskısı altın
da hiç bir şey söyleyememektir. Niakber ise hitabet ediyor.

İnsan, bazı kere hatırına gelen bir hayali tanıyamaz, o kadar güzeldir.

Zihninden uçan bir fikre yetişemez, o kadar yüksektir. Kalbinde doğan 
bir hissi bulamaz, o kadar derindir. Bu acz ile bir feryat koparır, yahut pek 
karanlık bir şey söyler, yahut hiç bir şey söyleyemez de, kalemini ayağının 
altına alıp ezer. Bunlar şiirdir.
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Mnkber gönlümden doğmuş bir acıyı hâvi iken bazı taraflarınca, benim 
rivayet olunan şairliğime büsbütün yabancıdır. Okuyan birbirine benzemeız 
iki dil bulur ki Makber’in belki iki adam tarafından yazıldığını sanır.

Hele yazdığım şeylerin bazısı o kadar benim değildir ki mânâlarını ken
dim de artlayamam.

Geçmişi hikâye eden yanları — ki en harap yerleri olduğu halde en sev- 
diklerimdir— beni şair sayanları ağlatır, saymayanları ise daha çok haklı 
çıkarır.

Bazı vadileri de yine benîm şiirime değil de bir taze kızın mezarına 
benzer. Birincisi edebî kusurdan,  ̂İkincisi İnsanî kusurdan ileri gelir.

Fazileti tasvir eden yanlarına gelince, pek eksik ve j-etersizdir.

Eazı tarafları da feryat halinde olduğu için, o kadar yerde kalmaz.

Makher, bütünüyle pek çok bakış içİn soğuk bir eserdir. Bu soğukluk 
yalnız benim kalbimi yakar.

Edebiyat dünyasına bir öbür dün)'a lâzımdır. Makber o öbür dünyadan 
bir izdir.

Makber, edebiyat hayatımızın kabristanıdır. Benim yok oluşumdur.

Makber, uğradığım felâketin ağırlığına nispetle hafif, derinliğine nis- 
pcil2 boş, şiiriyetine nispetle hiçtir. Fakat bence bir şeydir.

Makher, makber değil, bir türbe, türbe değil Ijir mabet, mabet değil bir 
küre, küre değil sonsuz bir uzay olmalıydı. Halbuki bir makber bile değil, 
Makber, Tanrı’dan gelen ışığın indiği, insan düşüncesinin çıkamadığı bir 
minber olmalıydı.

Makber bir mahşer olmalıydı. Heyhat!

Fikir çıkmamalıdır demem, çıkamaz bir halde bulunmalıdır, Makber’ât 
iniyor, durmadan iniyor! Bu durmadan iniş bir derinliğe delâlet etse bile, 
ne yazık ki yine bir makber olmaktan başka bir şey değil, Makher in mânâsı 
makberlerin görünüşünden ibaret. ı

— Hangi şair bir güzel kızı, onu görmeyenlerin gözünde canlandıra- 
bilmiş? Hangi kalem tabiatın güzelliklerini tam olarak taklide muvaffak ol
muş.’ Bizim yazıp da en güzel bulduğumuz şiirleri bize ilham eden tabiat
tır. O şiirler suda görünen yansımalara benzer ki, mutlaka dışarda bir sebebi 
vardır.



Ba7i edebiyat büyükleri bir şairin meziyetleri kendi Lif asında do^ar 
derler. Ben bu fikirde değilim. Benim (eğer varsa) güzel eserlerim daglu- 
rın, bayırların, güzel yüzlerin, çiçeklerindir. Kusurlarım benimdir.

Makber’in bende vukuunu haber verdiği felâket, her halimle beraber 
şiirlerimde de bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğin sadmesiyle fikrimin yap
tığı hareket ileriye mi, yoksa geriye midir? Orasını dostlarım bİlir.

— Sadeleştirilmiştir —

AÇIKLAMA :

Abdülhak Hâmit Tarhan’m (1852- 1937) karısı Fatma Hanıni’ın ölümü 
üzerine yazmış olduğu Makber, ölüm, aşk, Tanrı, kader, hayat, varlık gibi 
çeşitli konuları heyecan, hayal ve felsefî fikirlerle yüklü bir üslûpla ele al
dığı uzun bir şiir kitabıdır. Şairin bu kitabın başına koyduğu "Birkaç Perişan 
Söz” adlı mukaddime, sanat görüşünü yine sanatlı bir dille anlattığı tenkit- 
deneme türüne giren bir yazıdır.

Bu yazının başlıca özelliği Makher 'm kendisi gibi "şahsî” oluşudur. 
Abdülhak Hâmit Tarhan romantik akıma bağlı bir yazardır. Akılcı ve şe
kilci klasik akıma karşı doğan romantizm, ferdin "şahsî” yaşaı^tısma, duy
gu ve hayaline geniş yer verir.

Abdülhak Hâmit, Makber için "ben bu kitabı kendim okuyayım diy« 
yazdım. Zira duygularımı paylaşacakların az, belki de birkaç kişi olduğunu 
bilirim,” diyor.

Ferdin kendisini esas alan bu tavır romantik bir tavırdır. Klasikler or
tak fikirlere ve ortak şekillere dayandıkları halde, ronîantikler "şahsî” his 
ve hayallerinden ilham alırlar.

Romantikler "dış”a değil, "iç”e önem verdikleri için, daha çok dış 
âlemi, toplumu ve çevreji anlatan realistlerden (gerçekçilerden) de ayrı
lırlar.

Romantizm Avrupa'da olduğu gibi bizde de toplumun ortak değer ve 
kuruluşlarının çökmeğe başladığı, fertlerin tek başlarına kaldığı bir devirde 
ortaya çıkmıştır. Klasikler İçin ölüm, hayat ve kader gibi, Allah’ın iradesine 
bağlı bir vakıadır. Bundan dolayı dinî duyguları sarsılmamış bir insan, bu 
konular üzerinde kafa yormaz. Hayatın acıları gibi ölümü de sabır, sükûnet 
ve tevekkül ile karşılar. Makber'dt yeni olan işte bu "şahsî ve hissî davra
nış” tır.
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liâmit, bu münasebetle mânâsını kendisinin de anlamadığmı iciraf ettiği 
sözler söyler ve bunu, içinde bulunduğu durumla izaha çalışır. Aklı aşan bir 
kaynaktan esinlenerek şiir söyleme fikri çok eski olmakla beraber, bugün de 
devam etmektedir. Makber mukaddimesinde üzerinde durulan en Önemli ko
nu ''derin yaşantıları anlatmanın güçlüğü” fikridir. §air eserindeki anlaşıl
ması güç, ' ‘karanlık" ifadeyi duygu ve hayallerinin derinliğiyle izah eder.

Şairler şu veya bu sebeple, anlaşılması güç, karanlık manâlı şiirler söy- 
lejTiişlerdir. Piyale mukaddimesinde Ahmet Haşim de bu nevi şiiri savunur. 
Gerçeküstücülük akımı, anlaşılmazlığa dayanır. Abdülhak Hâmit’in onlar- 
dan önce şiirde "karanlık” ve "anlaşılınazlık”dan bahsetmesi diklcati çekici
dir.

Hâmit, bir yerde “şiir ile tabiat” arasmda münasebet kuruyor. "Bize 
en güzel şiirleri tabiat ilham eder” diyor. Bu görüş de romantiklere hastır. 
Buna göre Mnkber mukaddimesindeki fikirleri şÖyle özetlemek mümkündür:

1. Şiir, ferdî yaşantıların ifadesidir.

2. f'erdî yaşantıların kaynağı derin duygu ve hayallerdir. Onları insana 
tabiat telkin eder.

3. Bu tür şiirler karanlık bir ifadeye bürünürler.

Hâmit bu fikirleri yazısında tezatlı, benzetmeli, inişli çıkışlı bir üslûpla 
anlatıyor.

SORULAR;

1. Abdülhak Hâmit’in yazısmda fikirlerini anlatırken baş vurduğu te
zat ve benzetmeleri belirtiniz.

2. Hâmit şiirini başkalarmm anlayamayacaklarmı belirtirken ne gibi 
sebepler ileri sürüyor.

3. Hâmit’in bu yazışma göre romantikler ile klasikler ve realistler ara
sında ne gibi farklar vardır?

4. Metnin ilk cümlesinde “fena” ve "beka” kelimeleri neden kullanıl
mıştır? Şairin maksadını açıklayınız.

5. Üzüntü, sevinç gibi zıt duygular birbü’lerine tesir eder mi? §air bu 
hususta ne diyor?



RECAÎZADE MAHMUT JEKREM (1S47-1914)

III. ZEMZEME MUKADDİMESİ (1885)

Fikir güzelliğini belirleyici bir sıfat bulmak isteyen edebiyat araştırıcı- 
lanncian birisi ”en güzel eserler insanı ağlatanlardır” demiş. Ben olsam sa- 
t'ece "en güzel eserler onlardır ki, okunduktan sonra da insanı bir müddet 
düşünmeğe mecbur «der” derdim.

Gerçekten okunması gönülde merhamet, gözde jaşa sebep olan eserler 
mutlaka güzel sayılmasa bile, her güzel eser, gözyaşı dökmeyi icap ettirmez^

Söyleyenin o sözden maksadının ne olduğunu aramak ve araştırmakla:, 
uğraşmak istemem. Fakat ben kendi maksadımı ve bundaki hükmün yaygın
lığını bir örnekle açıklayabilir ve ispat edebilirim:

Meselâ kırda gezerken bir çiçek gözünüze ilişir ki güzellik, dirilik vs 
zarifliğiyle sizi yanına çeker. Yakından bakınca daha çok hoşlanırsınız, E;'er 
koparmağa kıyamazsanız ondan ayrılırken gönlünüzde âdeta bir hasret duy
gusu uyandığını anlarsınız. Koparırsanız nihayet elinizden bıraktığınız za-. 
man o duygu daha açık bir surette yüreğinizi ezer. İki halde de düşünürsün 
nüz! Düşündüğünüz nedir? Bunu siz de tayin edemezsiniz kî ben bileyim.

"Estetik iimi”ne dair hakikatlerin araştırılmasıyle uğraşanlar bu yold». 
birtakım zindrleme sebepler ileri sürerlerse de sonucu düşünmeye sebep olaa 
o çiçeğin ruha işleyen bir letafete sahip olmasına varır, fakat bu güzelliğitt 
mahiyeti bilinemez.

Akşam garipliğinde dereden doğru akseden bir kaval sesi veya gece 
mehtapta denizden doğru gelen bîr hey hey nağmesi de sizde o hasret v« 
düşünceye sebep olduğu gibi

Akşam olur güneş hutar şimdi binadan 

Garip garip kaval çalar çoban dereden 

Pek körpesin esirgesin seni Yaradan 

Gir koyuna kurt kapmasın gel knzucağ:nt

türküsünü veyahut
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Doldur kadehe şarâb-ı nabt 
Mezceyle şafakla vıâhltâbı 
liibnem ki clbâıı bitip dıırıırken 
Bilmez mi cihanın ıztırâbt 
Ulr bade getir aman aman gel!

(Saf şarabı kadehe doldur 
Şafakia ayışığını birbirine karıştır 
Bilznem dünya biterken 
Dünyanın acısı bitmez mi 
Bir içki getir aman aman gel)

şarkısını terennüm etmeden okumak veya işitmek ve hattâ bir güzel tabloyu 
veya tabiatın hayat dolu levhalarından bir manzarayı seyretmek de kalbi
mizde aynen o içlenmeyi meydana getirir.

Eski şairler içinde en çok beğenmek istediğim yüce bakışlı şair NeFî’nin 
meselâ;

Hıred allâme-i idrâkimin bir köhne şakirdi 
Felek şehnâme-i endîşemin bir cild-i zerkârt 
Sühan bir tûtî-yi mtictz-beyândtr hâmem üstâdt 
Kalem bir kahraman-t iig-zendir dil stlâhdân 
Cem-t endîşemin hurşîd bir câm-t zer-endûdu 
Arûs-t taVımın nâhid bîr çengî perestân

(Akıl her şeyi anlayan idrakimin eski bir öğrencisi 
Felek düşüncelerimin şehnamesinin yaldızlı bir cildi 
Söz az kelimeyle çok şey ifade eden bir dudu kuşu

kalemim onun üstadı 
Kalem kılıç çeken bir kahraman, gönül silahdarı 
Güneş Cem’e benzeyen düşüncemin altın süslemeli bir

kadehi
Nahid yıldızı tabiatımın düğününde çalgı çalıp

oynayan köledir

yolunda azametli, şaşaalı birçok sözlerini ve yine aynı şairin her okuyuşta 
büyük bir zevk duyduğum halde, okuyup geçiverdiğim

Zâhid ol rind ol heman surette kalma arif ol 
Âlem-i mânâda hükm-i pâdiş/ıhî böyledir 
Gark eder bir noktada nür-t siyaha âlemi 
Arifin sermâyc-i' kilk-i siyâht böyledir



veyahut:

(îster sofu, ister rind ol, dışta kalma arif ol 
Mânâ âleminde padişah emri böyledir 
Bir noktada âlemi siyah nura boğar 
Arif olanm siyah kaleminin sermayesi böyledir)

veya;
AgyîiYa nigâh etmediğin nâz samrdtın 
Çok lutf imiş ol âşığa ben az samrdım

(Rakiplere göz ucu ile bakmamanı naz sanırdım 
O âşığa büyük lutuf imiş, ben az sanırdım)

Aramazsın hiç. var mt dilde dağtn yâresin 
Böyle mi gözler güzeller âştk-t bî-çâresin 
Ah ile derdi bilinmez âştk-t bî-çârenin 
Çak çâk etsin meğer âht âîl-i snd-pâresin

(Hiç aramazsın gönülde yarası var mı dİye 
Güzeller çaresiz âşığını böyle mi gözler 
Çaresiz âşığm derdi âh ile bilinmez 
Meğer âhı yüz parça olmuş gönlünü parçalasın)

gibi gösterişten uzak, ruhu besleyen şiirlerini her ne zaman okusam elbct're 
az çok düşünürüm! Zannederim ki bu herkesçe de böyledir. Sebebi ise bu 
yolda gönle hoş gelen hikmetleri, bu türlü gerçek ve tabiî hisleri içine alan 
sözlerin ruha tesirli birer g-üzelliği haiz olmalarıdır.

Çağımızın yetiştirdiği şairler içimle Abdülh-ak Hâmit Beyefendi’nin şi
irleri çoğu zaman düşündürdüğü için vicdanımın sevgilisidir.

Bazı kimseler Hâmit Beyefendi'nin şiirlerinden çoğunun kapalı oldu
ğundan bahsederler. Bu iddia doğru değildir. Doğru sayılsa bile o türlü an
laşmazlığın karanlığı içinde ışık saçan yüce hakikatler göklerdeki parlak yıl
dızlara benzer ki mahiyeti anlaşılmamakla beraber, insan onları hayran bir 
şekilde seyretmekten yine kendini alamaz. Bu da onun gİbi olağanüstü zekâ 
sahiplerine mahsus, yüce eksikliklerden bir fazilettir ki gıpta edilmeğe değer.

— Sadeleştirilmiştir —
AÇIKLAMA :

Recaîzâde Mahmut Ekrem, arkadaşı Abdülhak Hâmit ile birlikte, Tan
zimat’tan sonra başlayan yeni şiir akımının müdafaacısı ve temsilcisidir. Bu 
yeni akımın başlıca özelliği duyguya, düşünceye ve hayale büyük değer ver
mesidir. Fransız romantiklerinin görüşlerinden faydalanan Recaîzâde ile Hâ- 
nıit, tıpkı onlar gibi klasik edebiyatın şekilciliğine karşı çıkarlar.
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Bununla beraber Kecaîzâde £krenı, eski lUrk şairlerinin ae lauu, aauv 
ve düşündürücü şiirler yazdıklarını inkâr etmez. Onların bu tarzdaki eserle- 
ırine değer verir. Burada söz konusu olan, ister eski, ister yeni olsun, şiirde 
aranılan meziyetin, dil oyununda değil, duyuşta aranılmasıdır.

Hikâye, piyes ve roman da yazan Recaîzâde Ekrem eski ve yeni tarzda 
şiirler de söylemiştir. Bu şiirler Hâmit^inkilerin yanında sönük kalır. Ekrem’in, 
Hâmit’ten ayrılan tarafı, tenkidi eserler de yazmış olmasıdır. Xemzevıe (1885) 
iidlı şiir kitabının üçüncü cildinin başında Ekrem şiir görüşünü bir önsözle 
-nnlatır. Aynı yıl Abdülhak Hâmit de Makber'ia, başına bir önsöz yazmıştır. 
Hâmit gibi, Ekrem de şiirle duygu derinliği ve anlaşılmazlık arasında mü- 
snasebet kurar. Hattâ bu konuda Hâmit’i bir delil olarak gösterir. Ekrem’e 
göre bu tür şiirler anlaşılmasa bile hoşa giderler.

Şiirin güzel olması ve hoşa gitmesi için mutlaka açık ve anlaşılır olma
sı gerekli değildir. Fiyat e mukaddimesinde Ahmet Hâşim de bu görüşü mü- 
•dafaa etmiştir.

Recaîzâde Ekrem de fikirlerini birtakım benzetmelerle ifade ediyor vc 
delil olarak bazı şiir örneklerine başvuruyor. Yazar bu örnekleri, kendisi 
•üzerinde bıraktığı hissî tesirlere göre değerlendiriyor.

SORULAR:

1. Recaîzâde Ekrem edebî eserleri hangi ölçüye göre değerlendiriyor? Bu  
-^Slçüleri hangi kelimelerle ifade ediyor?

2. Tabiattan almış olduğu örneklere göre, Recaîzâde Ekrem’in "düşün
mek'’ kelimesiyle neyi kastettiğini açıklamaya çalışınız. Bir tabiat âliminin 
-çiçekler üzerinde düşünmesiyle Recaizâde Ekrem’in düşünmesi arasında ne 
fark vardır?

3. Recaizâde Ekrem örnek olarak verdiği şiirleri değerlendirirken han
gi kelimeleri kullanıyor?

4. “Zevk”, ‘‘hikmet’', “ruh”, “gerçek” ve “tabiî” kelimelerim, mânâla
rını belirten birer cümle içinde kullanınız.



Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. O halde, Türkçülüğüm 
znahiyetini anlamak için, millet adı verilen zümrenin mâhiyetini tâyin etmek 
lâzımdır. Millet hakkındaki muhtelif görüşleri tedkik edelim;

1) Irkî Türkçüler’e göre mîllet, ırk demektir. İrk kelimesi, esas itiba
riyle, zoolojiye ait bir terimdir. Her hayvan nev’i anatomik vasıflan bakı
mından, birtakım tiplere ayrılır. Bu tiplere trk adı verilir. Meselâ, at nev’inin 
Arap trkt, Ingiliz trkt, Macar trkt adlarını alan birtakım anatomik tipleri 
vardır.

İnsanlar arasında da, eskidenberİ, “beyaz ırk, siyah ırk, sarı ırk, kır
mızı ırk” denilen dört ırk mevcuttur. Bu tasnif, kaba bir tasnif olmakla be
raber, hâlâ kıymetini muhafaza etmektedir.

Antropoloji ilmi, Avrupa’daki insanları, kafalarının şekli ve saçlarıyls  ̂
ve gözlerinin rengi itibariyle üç ırka ayırmıştır: Uzun kafalı kumral, uzua 
kafalı esmer, yassı kafalı.

Bununla beraber, Avrupa’da hiç bir millet, bu tiplerden yâlnız birini^ 
içine almaz. Her millette, muhtelif nispetlerde olmak üzere, bu üç ırka men
sup fertler vardır. Hattâ, aynı ailenin içinde, bir kardeş uzun kafalı kumral  ̂
diğerleri uzun kafalı esmer ve yassı kafalı olabilirler.

Gerçi bir zamanlar, bazı antropologlar bu anatomik tiplerle sosyal dav
ranışlar arasında bir münasebet bulunduğunu iddia ederlerdi. Fakat birçok 
İlmî tenkitlerin ve bilhassa bizzat antropologlar arasında en yüksek bir mev
kide bulunan Manouvrier adındaki âlimin, anatomik vasıfların sosyal karak-  ̂
terler üzerinde hiç bir tesiri olmadığını ispat etmesi, bu eski iddiayı tama- 
miyle çürüttü. Irkın, bu suretle, sosyal vasıflarla hiç bir münasebeti kalma
yınca, sosyal seciyelerin mecmuu olan milliyetle de hiç bir münasebeti kal
maması lâzım gelir. O halde, milleti başka bir sahada aramak gerekir.

2) Kavmî Türkçüler de, milleti kavim zümresiyle karıştırırlar.

Kavim, aynı anadan, aynı babadan üremiş, içine hiç yabancı karışma
mış kandaş bir zümre demektir.

ZÎYA GÖKALP (1876-1924)

TÜRKÇÜLÜK NEDÎR?



Jıski cemiyetler, umumiyetle saf ve yabancılarla karışmamış birer ka
vim olduklarını iddia ederlerdi. Halbuki, cemiyetler tarih öncesi zamanlar
da bile, kavmiyetçe halis değildiler. Savaşlarda esir alma, kız kaçırma, suç 
işleyenlerin kendi cemiyetlerinden kaçarak başka bir cemiyete girm^i, ev
lenmeler, göçler, yabancıları kendine benzetme ve başka bir topluluk içinde 
erime gibi hadiseler milletleri daima birbirine karıştırmıştı. Fransız âlimle
rinden Camİlle Julian ile MeiHet, en es!d zamanlarda bile saf bir kavmin 
bulunmadığını iddia etmektedirler. Tarih öncesi zamanlarda bile saf bir ka
vim bulunmazsa, tarihî devirlerdeki kavmî karışmalardan sonra, artık saf 
bir kavmiyet abes olmaz mı.̂  Bundan başka, sosyoloji ilmine gÖre, fertler 
dünyaya gelirken sosyal bir vasıf taşımazlar. Yanİ sosyal duygu ve düşün
celerden hiç birini beraberlerinde getirmezler. Meselâ dil, din, ahlâk, este
tik, siyaset, hukuk, iktisat sahasına ait hiç bir duygu ve düşünceyi beraber 
getirmezler. Bunların hepsini sonraları, terbiye yoluyle cemiyetten alırlar. 
Demek ki, sosyal özellikler uzvî verasetle geçmez, yalnız terbiye yoluyle ge
çer. O halde, kavmiyetin millî karakter bakımından da hiç bir rolü yok de
mektir.

Kavmî saflık, hiç bir cemiyette bulunmamakla beraber, eski cemiyetler, 
kavmiyet mefkuresini takip ederlerdi. Bunun sebebi dinî îdi. Çünkü o cemi
yetlerde, mâbûd cemiyetin ilk atasından ibaretti. Bu mâbûd, yalnız kendi 
dölünden olanlara mâbûdluk etmek isterdi. Yabancıların kendi mabedine 
girmesini, kendisine yapılacak ibadetlere iştirak etmesini, kendi mahkemele
rinde, kendi kanunlarına göre muhakeme olunmasını arzu etmezdi. Bundan 
dolayı, cemiyetin içine çeşitli şekilde evlât edinme yoluyla girmiş birçok 
fert bulunmakla beraber, bütün cemiyet yalnız mabudun dölünden gelmiş 
addolunurdu. Es'ki Yunan sitelerinde, îslâmdan önceki Araplarda, eski Türk- 
îcrde, hülâsa henüz il devrinde bulunan bütün cemiyetlerde şu yalancı kav
miyeti görürüz.

Şurası da var ki, sosyal tekâmülün o merhalesinde yaşayan milletler 
için kavmiyet mefkuresini takip etmek normal bir hareket olduğu halde, 
bugün içinde bulunduğumuz merhaleye nispetle anormaldir. Çünkü, o mer
halede bulunan cemiyetlerde, sosyal dayanışma yalnız dindaşlık bağından 
ibaretti. Dindaşlık kandaşlığa dayanınca, tabiîdir ki, sosyal dayanışmanın 
temeli de kandaşlık olur.

Bugünkü sosyal durumda ise, sosyal dayanışma, kültür birliğine daj'ans- 
yor. Kültürün nesilden nesle aktarılması terbiye vasıtasıyle olduğu için, kan
daşlıkla hiç bir ilgisi yoktur.



3) Coğrafî Türkçülere göre, millet, aynı ülkede oturan halkların; bü
tünü demektir. Meselâ, onlara göre bir İsviçre milleti, bir Belçika milleti, 
bir Britanya milleti vardır. Halbuki İsviçre’de Alman, Jb'ransız, Italyan’dan 
ibaret olmak üzere üç millet; Belçika’da aslen Fransız olan Valonlarla, aslen 
Cermen olan Flamanlar mevcuttur. Büyük Britanya adalarında ise Anglo - 
Sakson, Iskoçyah, Galli, Irlaadalı adlarıyle dört millet vardır. Bu muhtilif 
toplulukların dilleri ve kültürleri birbirinden ayrı olduğu için, hepsine bir
den millet admı vermek doğru değildir.

Bazen bir ülkede birçok sayıda millet olduğu gibi, bazen de bir mil
let birçok ülkeye dağılmış bulunur. Meselâ Oğuz Türklerine bugün Türki
ye’de, Azerbeycan’da, İran’da, Harzem ülkesinde tesadüf ederiz.

Bu topluluklarm dilleri ve kültürleri ortak olduğu halde, bunları ayrı 
milletler saymak doğru olabilir mİ?

4) Osmanlıcılara göre, millet, Osmanlı împaratorluğu’nda bulunan va
tandaşları içine alır. Halbuki, bİr imparatorluğun bütün vatandaşlarını bir 
tek millet telâkki etmek büyük bir hatadan ibaretti. Çünkü, bu karma top
luluğun içinde, ayrı kültürlere sahip birçok millet vardı,

5) İslâm Birliği taraftarlarına göre, millet, bütün Müslümanların mec
muu demektir. Aynı dinde bulunan insanların bütününe ümrmt adı verilir. 
O halde, Müslümanların bütünü de bir ümmettir. Yalnız dilde ve kültürde 
müşterek olan millet zümresi ise, bundan ayrı bir şeydir.

6) Fertçilere göre, millet, bir adamın kendisini mensup addettiği her
hangi bir cemiyettir. Gerçi, bir fert, kendisini görünüşte şu yahut bu cemi
yete bağlı saymakta hür zanneder. Halbuki, fertlerde böyle bir hürriyet ve 
istiklâl yoktur. Çünkü insandaki ruh, duygularla fikirlerden mürekkeptir. 
Yeni psikologlara göre, duygu hayatımız asildir, fikir hayatımız ona aşılan
mıştır, Ruhumuzun normal bir halde bulunabilmesi için, fikirlerimizin duy
gularımıza tamamiyle uygun olması lâzımdır. Fikirleri duygularına uymaj'an 
ve dayanmayan bir adam, ruh bakımından hastadıy. Böyle bir adam, hayat
ta mesut olamaz. Meselâ duygusu bakımından dindar olan bir genç, ken
disini fikir bakımından dinsiz telâkki ederse, psikolojik bir dengeye sahip 
olabilir mi.̂  Şüphesiz, hayır! Bunun gibi, her fert, duyguları vasıtasıyle muay
yen bir millete mensuptur. Bu millet, o ferdin, içinde yaşadığı ve terbiyesi
ni aldığı cemiyetten ibarettir. Çünkü, bu fert, içinde yaşadığı cemiyetin bü
tün duygularını terbiye vasıtasıyle almış, tamamiyle ona benzemiştir. O hal
de bu fert,, ancak bu cemiyetin içinde yaşarsa, ır.esut olabilir. Başka bir ce
miyetin içine giderse, sıla hastalığına uğrar, duygu bakımından bağlı oldu
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ğu cemiyetin içine gitmek idn hasret çeker. U lıalue. Dır tcrcun, /.a-
iîian milletini değiştirebilmesi kendi elinde değildir. Çünkü, milliyet de, 
■dışarıda var olan bir gerçektir. İnsan milliyetini cahillikle tanıyamamış- 
i<en, sonradan araştırmalı ve soruşturmak suretiyle keşfedebilir. Fakat bir 
partiye girer gibi, sırf iradesiyle şa yahut bu millete intisap edemez,

O halde, millet nedir? Irkî, kavmî, coğrafî, siyasî, irâdî kuvvetlere üs
tün gelecek ve onlara hükmedebilecek başka ne gibi bir bağımız var?

Sosyoloji ilmi ispat ediyor ki, bu bağ terbiyede, kültürde, yani duy
gularda iştiraktir. İnsan en samimî, en derûnî duygularını ilk terbiye za- 
xıanlarında alır. Tâ beşikte iken, işittiği ninnilerle ana dilinin tesiri altm- 
da kalır. Bundan dolayıdır ki, en çok sevdiğimiz dil, ana dilimizdir. Ru
humuza vücut veren bütün din, ahlâk ve güzellik duygularımızı bu dil va- 
sıtasıyle almışız. Zaten ruhumuzun sosyal duyguları, bu dîn, dılâk ve ga- 
.zellik duygularından ibaret değil midir? Bunları çocukluğumuzda hangi ce
miyetten almışsak, daima o cemiyette yaşamak isteriz. Başka bİr cemiyetin 

içinde daha büyük bir refahla yaşamamız mümkün iken, cemiye
timiz İçindeki fakirliği ona tercih ederiz. Çünkü dostlar içindeki bü fakir
lik, yabancılar arasındaki o refahtan ziyade bizi mesut kılar. Zevkimin, 
vicdanımız, özleyişlerimiz, hep içinde yaşadığımız, terbiyesini aldığımız ce
miyetindir. Bunların yankısını ancak o cemiyet içinde işitebiliriz.

Ondan ayrılıp da başka bir cemiyete intisap edebilmemiz için, büylik 
fcir engel yardır. Bu engel, çocukluğumuzda o cemiyetten almış olduğumuz 
terbiyeyi ruhumuzdan çıkarıp atmanın mümkün olmamasıdır. Bu mümkün 
olmadığı için, eski cemiyet içinde kalmağa mecburuz.

Bu ifadelerden anlaşıldı ki, millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne 
.«iyasî, ne de irâdî bir zümre değildir. Millet, dilce, dince, ahlâkça ve güzel
lik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden 

'mürekkep bulunan bir topluluktur. Türk köylüsü onu (dili dilime uyan, 
idini dinime . uyan) diyerek tarif eder. Gerçekten de bir adam, kanca müş
terek olduğu insanlardan ziyade, dilde ve dinde müşterek olduğu insan
larla beraber yaşamak ister. Çünkü, insanı şahsiyetimiz, bedenimizde değil, 
a-uhumuzdadır. Maddî meziyetlerimiz ırkımızdan geliyor,- manevî meziyet
lerimin de terbiyesini aldığımız cemiyetten geliyor. Büyük İskender diyor
du ki: ''Benim hakikî babam Filip değil, Aristo'dur. Çünkü, birincisi mad- 
<iî varlığımın, İkincisi manevî varlığımın meydana gelmesine sebep olmuş
tur”. İnsan için, manevî varlık, maddî varlıktan önce gelir. Bu bakımdan, 
milliyette şecere (soy kütüğü) aranmaz. Yalnız, terbiyenin ve mefkurenin 
millî olması aranır. Normal bir insan, hangi miHetin terbiyesini almıysa, 
ancak onun mefkuresine çalışabilir. Çünkü mefkûre, bir vecd kaynağı ol



duğu içindir ki aranır. Halbuki, terbiyesiyle büyümüş buJunmadığmuz bir 
cemiyetin mefkûresi, ruhumuza asla vecd veremez. Bilâkis, terbiyesini al
ınıp olduğumuz cemiyetin mefkûresi, ruhumuzu vecdlere boğarak mesut 
yaşamamıza sebep olur. Bundan, dolayıdır ki, İnsan, terbiyesiyle büyüdü'^ü 
cemiyetin mefkûresi uğruna hayatını feda edebilir. Halbuki, zihnen ken
disini bağlı zannettiği bir cemiyet uğruna ufak bir menfaatini bile teda 
edemez. Hülâsa insan, terbiyece müşterek bulunmadığı bir cemiyet içinde 
yaşarsa, bedbaht olur. Bu düşüncelerden çıkaracağımız pratik netice şudur: 
Memleketimizde, vaktiyle dedeleri Arnavutluk’tan yahut Arabistan’dan gel
miş milletdaşlarımız vardır. Bunları Türk terbiyesiyle büyümüş ve Türk 
mefkuresine çalışmayı itiyat etmiş görürsek, diğer milletdaşlarımızdan hiç 
ayırmamalıyız. Yalnız saadet zamanında değil, felâket zamanında da biz
den ayrılmayanları nasıl milliyetimizin dışında sayabiliriz? Hususiyle, bun
lar arasında milletimize karşı büyük fedakârlıklar yapmış, Türklüğe büyük 
hizmetler ifâ etmiş olanlar varsa, nasıl olur da, bu fedakâr İnsanlara (siz 
Türk değilsiniz) diyebiliriz. Gerçİ, atlarda şecere aramak lâzımdır; çünkü, 
bütün meziyetleri içgüdüye dayandığı ve bunlar irsî olduğu için, hayvan
larda ırkın büyük bir ehemmiyeti vardır. İnsanlarda ise, ırkın sosyal vasıf
lara hiç bir tesiri olmadığı için, şecere aramak doğru değildir. Bunun aksi 
bir yol tutacak olursak, memleketimizdeki aydınların ve fikir savaşçılarının 
birçoğunu feda etmek gerekecektir. Bu hal doğru olmadığından, (Türküm) 
diyen her ferdi Türk tanımaktan, yalnız Türklüğe hıyaneti görülenler varsa 
cezalandırmaktan başka çare yoktur.

— Sadeleştirilmiştir —

AÇIKLAMA :

Ziya Gökalp, Türkiye’de milliyetçiliği ilk defa ilmî şekilde tarif eden 
ve sağlam temellere dayandıran büyük bir fikir adamıdır.

Milliyet ve milliyetçilik hakkında birtakım yanhş düşünceler ileri sü
rülüyor. Ziya Gökalp önce bu yanlış fikirleri çürütüyor, sonra İçendi görüş
lerini ortaya koyuyor.

Bugün, millet, milliyet ve milliyetçilik hakkında ileri sürülen yanlış fi
kirleri, Ziya Gökalp’in bu yazısında ilerİ sürdüğü delillerden faydalanarak 
çürütmek mümkündür.

1. Bazılan milliyetçiliği ırkçj bir temele dayandırıyorlar. Bu görüş 
yanlıştır. Zira ilmî araştırmalar şu iki lıakikati ortaya koymuştur.

a) Aynı özellikleri taşıyan saf bir ırk yoktur.
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b) İnsan vücuduna ait özellikler ile bif mîlletin sosyal özellikleri ara
sında bir bağlantı mevcut değildir.

Buna göre milliyetçilik ırkçı bir temele dayandırılamaz.

2. Milletlerin aynı kandan ve aynı soydan geldikleri düşüncesi de il
mi değildir. "Saf kan” diye bir şey yoktur. Milletler, binlerce yıllık tarih
leri boyunca birbirleriyle karışmışlardır. Bundan başka, insanlar, şahsiyet
lerini meydana getiren ''dil, din, ahlâk, estetik, siyaset,' hukuk, iktisat” sa
hasına ait hiç bir duygu ve düşünceyi doğuşlarında beraber getirmezler. 
Bunları doğduktan sonra terbiye yoluyla kazanırlar. Şu halde önemli olan 
"kan” değil, "kültür^’dür.

Bir insanın miHiyetini, aldığı "kültür ve terbiye” teşkil eder.

Türk kültür ve terbiyesi içinde yetişen her insan Türktür.

3. Ziya Gökalp, coğrafya ile millet arasında bir bağlantı olduğu fik
rini de reddediyor. Buna delil olarak da aynı ülkede çeşitli dil ve kültür
lere sahip topluluklar yaşadığını ileri sürüyor.

Acaba Ziya Gökalp’in bu düşüncesi bugün için de doğru mudur? Ger
çekçi midir

Ziya Gökalp coğrafya ile millet arasındaki münasebeti doğru bir şe
kilde ele almış gözükmüyor. Zira, aynı ülkede yüzyıllar boyunca beraber 
yaşayan insanlar arasında, ortak duygular ve davranışlar teşekkül eder. 
Coğrafya demek tabiat demektir. Tabiat, değil insanlara, bitkilere ve hay
vanlara bile tesir eder. Aynı ülkede yaşayan insanlar çok defa aynı dev
let, aynı hukuk, aynı siyaset, aynı iktisat sistemine bağlı oldukları için, or
tak bir davranış, zihniyet ve yaşayış tarzına sahip olurlar. Aynı ülkede ya
şayan insanlar, âdeta aynı potada eriyen madenler gibi birbirlerine karışır
lar.

Dil, kültürün temel unsurlarından biridir. Fakat kültür, Gökalp’in de 
belirttiği gibi aynı zamandi) "din, ahlâk, estetik, siyaset, hukuk, iktisat” 
demektir.

Aynı coğrafya üzerinde yüzyıllarca aynı din, aynı ahlâk, aynı güzellik 
duygusu, aynı siyaset, aynı hukuk, aynı iktisat sistemi içinde yaşayan iılsan- 
ları nasıl başka bir millet sayabiliriz.

4. OsmanlI devleti, çeşitli milletleri bir araya toplayan bir "impara
torluk” idi. Bu milletler arasında Gökalp’in tarifine uygun bir "kültür bir
liği” yoktu. Bunların sadece dilleri değil dinleri, ahlâkları, estetikleri, siya
setleri, hukukları, iktisatları da ayrıydı, üsmanlı imparatorluğunun kuvve
tini kaybedince dağılmasının sebebi de budur.



5. Ziya Gökalp, İslâm birliği ile millet kavrammı birbirinden aj-ırıyor. 
îslâm birliği bir ''ideal”, "millet” ise sosyal bir gerçektir. Bugün dünyada îs- 
lâm dinine mensup çeşitli devletler ve milletler vardır. Bunlar arasında, aynı 
dine bağlı oluş dolayısıyla bazı benzerlikler vardır. Fakat dil, ülke, devlet, 
siyaset, hukuk, İktisat gibi din dışı birçok sosyal gerçek onları birbirinden 
ayırıyor. Bununla beraber farklar onlar arasında dostluk, yakınlaşma ve bazı 
konularda anlaşma ve birleşmeğe engel değildir.

6. Ferdiyetçilik, ferdin kendisini toplumdan ayrı sayması, tek babıma 
yaşayabileceği ve başarıya ulaşabileceği fikrine dayanır. Bu, gerçeğe uyma
yan yanlış bir görüştür. Fert, hemen her şeyini içinde doğduğa ve büyüdüğü 
topluma borçludur.

Ziya Gökalp’e göre "her fert” duyguları vasıtasıyla muayyen bir mîl
lete mensuptur. Bu millet, o ferdin içinde yaşadığı ve terbiyesini akİiğî ce
miyetten ibarettir.

Neticede Gökalp milliysîi "terbiyede, kültürde yani duygularda ışti- 
rak”te buluyor.

Gökalp’in millet anlayışını şöyle özetleyebiliriz: "Dil, din, ahiâk, este- 
tik, siyaset, hukuk, iktisat sahalarında ortak duygu ve düşünceye sahİp olan 
insanlar bir millet teşkil ederler.”
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SORULAR;

1. Ziya Gökaîp’e göre milliyeti “ırk” ve “kan” esaslarına dayandu'ra''k 
doğru mudur? Doğru değilse, bunun İlmî delilleri nelerdir?

2. Ziya Gökalp’e göre milliyetin temeli “kültür” dür. Fakat kültür ne
dir? Ziya Gökalp “kültür” deyince neyi anlıyor? Bir milletin kültürü han^i 
unsurlardan mürekkeptir?

3. Aym ülkede yaşayanlar arasında ortak duygular, düşünceler ve zevk
ler teşekkül eder mi? Buna dair örnekler veriniz.

4. în'-an milliyetini doğuştan mı getirir, yoksa terbiye yoluyla sonradan 
mı kazanır?

5. Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve ortak kültüre sahip olan insan
ları, çeşitli adlarla birbirinden ayırmak gerreğe uyar ,mı? Eöyle bir aj’inm o 
topluma ne gibi zararlar veıûr? Bu tür ayu’imlann önüne nasıl geçilebilir?



Okuyucunun bu kitapta okuyacağı "Bir Günün Sonunda Arzu” adlı 
manzume ilk yayınlandığı zaman, mânâsı bazılarınca lüzumundan fazla ka
palı sayıldığı ve o münasebetle şiirde "mânâ” ve “vuzuh” (açıklılc ve anla- 
şılırlık) hakkında birçok şey söylenmiş ve yazılmıştı. Bu dakikada bunla
rın hiç birini hatırlamıyoruz. Nasıl hatırlayabilelim ki söylenen ve yazılan
ların bir kısmı sövme ve aşağılama, bir kısmı da günlük gazete mizahı ne
vinden şeylerdi. Düşünüş ayrılığından dolayı hakaret, öteden beri bizde 
kullanılan aşınmış bir silâhtır ki, şerefsiz bir miras halinde, aynı cinsten ka
lem sahipleri arasında kuşaktan kuşağa geçer. Onun için hiç bir edebî ne
sil, bu tarz tartışmaları tanımamış olmakla övünemez. Hele ilim ve edebi
yat sahalarında nekre (tuhaf sözler, garip ve gülünç hikâyeler anlatan) ve 
maskara, gâh âlim, gâh tenkitçi, gâh sanatçı kılığında eşeğini serbestçe koş- 
turabildiğinden beri, fikir alış-verişinde artık insanlık esaslarına uyulduğu- 
nu görmeği ümit etmek çocukça bir saflık olur.

Ne tekerleme, ne de tahkir bir tartışma yeri olamayacağı içİn, bİz bu 
satırlarda daha önce okuduklarımızı ve işittiklerimizi hatırlamağa lüzum 
görmeyerek, şiirde “mânâ” ve “açıkiık”ın ne kıymette şeyler olduğu hak
kında kendi görüş ve inancımızı söylemekle yetineceğiz.

Her şeyden önce şunu itiraf edelim ki, şiirde mânâdan ne kasdedildi- 
ğini bilmiyoruz, “fik ir” dedikleri bayağı düşünceler yığını mı, hikâye mi, 
mazmun mu, “açıklık ve anlaşılırlık” ise bunların adi idrake göre anlaşıl
ması mı demektir.  ̂ Şiir için bunları pek gerekli sayanlar, şiiri tarih, felse- 
ie, nutuk ve belâgat gibi bir sürü “söz” sanatlarıyle karıştıranlar ve onu 
asıl çehre ve görünüşlerinde seçip tanımayanlardır. Şiirin bu mahiyette te
lâkki olunuşu resim, musiki ve heykelcilik gibi sanatların, kendilerine has 
ve yalnız onlara mahsus fırça, boya, nota ve kalem gibi kullanılması güç 
bir hünere bağlı vasıtalara sahip bulunmalarına karşılık, şiirin bu gibi özel 
vasıtalardan mahrum ve ifadesini konuşulan dilden ödünç almaya mec
bur olmasındandır. Bundan dolayıdır ki parmaklarının tutmasını bilmediği 
fırçaya ve gözlerinin okumasını bilmediği notaya karşı çekingen ve saygılı 
olan acemiler, kendi kullandıkları kelimelerden vücuda gelmiş gibi gördük
leri şiiri alelade “dil”, mahiyetinde telakld ile, sırf bu görüş açısından ba-

AHMET HAŞtM (1885 - 1933)

giLR ÜZERİNDE BAZI GÖRÜŞLER ( 1926)



karak, başkaca hazırlıklı olmağa lüzum görmeksizin ,onu küstahça bir lâuba
lilikle muhakeme etmek hakkım kendilerinde bulurlar.

Halbuki şiir ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan, ne de bir 
kanun koyucusudur. Şairin dili “nesir” gibi anlaşılmak için değil, fakat du
yulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye 
yakın, orta bir dildir. "Nesir”de üslûbun meydana gelmesi için zarurî olan 
unsurların hiç biri şiir için bahis konusu olamaz. Şiir ile nesir bu yönelen 
birbiriyle nispet ve ilgisi olmayan, ayrı nizamlara bağlı, ayrı ayrı iki mi- 
înarîdir. *'Nesir”i doğuran akıl ve mantık, "§iir”in çıktığı yer ise, idrak 
bölgelerinin dışında, gizlilik ve bilinmezliğin geceleri içine gömülmüş, yal
nız aydınlık sularının ışıkları, arasıra duyuların ufuklarına yansıyan kutsal 
ve adsız kaynaktır.

Şiirin tavır ve hareketlerini taklide özenen bir nesrin sahteliğine, an
cak nesrin açıklık ve tutarlılığını ödünç olarak almış gölgesiz bir şiirin hazin 
çıplaklığı erişebilir. Denilebilir ki şiir, nesre çevrilemeyen nazımdır.

Birkaç ay önce "halis şiir” hakkında meşhur bir tenkitçi ile tartışması bü
tün medenî fikir dünyasını ilgilendiren Rahip Bremond’nun dediği gibi, mu
hakeme, mantık, belagat, tutarlılık, tahlil, teşbih, İstiare ve bütün bunlara 
benzer vasıflar, şafak aydınlığı gibi her dokunduğuna gül pembeliği veren 
§iirin büyülü tesiriyle mahiyetini değiştirmedikçe, unsurları arasına girmiş 
oldukları cümle, alelade *'nesir”den başka bir şey değildir. Hattâ manzu
mede elektrik akımı nevinden olan şiir akımı bİr an kesildi mi, bütün bu 
unsurlar, derhal, asıllarındaki çirkinliklerine düşerler. Şiir bir hikâye de
ğil, sessiz bir şarkıdır.

Strr-t men ez nâle-t men dür nîst 
Ltk çepn ü gu§râ an nûr nist

(Benim sırrım benim iniltimden uzak değildir, fakat göz ve kulakta onu 
aydınlatacak ışık yoktur).

"Mânâ” araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz gecelerinin yıldızla
rını ürperti içinde bırakan zavallı kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa 
gerek. Et lokması, susturulan o büyüleyici sesin yerini tutar mı.̂

Şiirde her şeyden önce, önemli olan kelimenin mânâsı değİl, cümlede
ki söyleyiş değeridir. Şairin hedefi, her kelimenin cümledeki yerini, öbür 
kelimelerle olacak dokunma ve çarpışmadan ve esrarlı birleşmelerden do
ğacak tatlı, mahrem, havaî veya haşin sese göre tayin ve ayrı ayrı kelimele
rin ahenklerini, mısraın umumî gidişine uydurarak, dalgalı ve akıcı, ka-

TÜRK EDEBİYATININ ZÎRVE TEŞKİL EDEN ESERLERİ 235



ranîlk ve ışıklı, ağır veya süratli duygulara, kelimelerin ırıân?.stnın üstim- 
de, mısram musiki daJgalamnalanndan sonsuz ve tesirli bir ifade bulmak
tır.

Kelimelerin değişmeleri ve ahenk emlişeleri arasında "mânâ” karartj- 
ya uğrarsa, ''ruh” onu ahengin lezzetiyle telâfi eder. Zaten "mânâ” ahen
gin telkinlerinden başka nedir.  ̂ Şiirde "konu” şair için ancak şarkı söyle
mek ve hayal kurmak için bir vesiledir. Sıkı bir defne ormanının ortasına 
bırakılan bal dolu bir fağfur kavanoz gibi, mânâ şiirin yaprakları içinde 
gizlenerek, her göze görünmez ve yalnız hayaller ve kelime sürüleri vızıl- 
tılı anlar gibi, dışardan etrafında uçuşurlar. Fağfur kavanozu görmeyen 
okuyucu, bu akıllara şaşkınlık veren anların kanat musikisini işitmekle zevk 
alır. Zira kırmızı çiçekli siyah defne ormanının bütün sırrı bu gümüş ka
natların sssindedir.

Bu tarifin dışında lıiç bir şiir yoktur. Böyle olmadığı iddia edilecek 
bir şiir varsa, o şiir değildir ve ona "şiir” diyenler ancak yabancılardır.

Şiirin ortak bir dil olmasını isteyenlerin boş hayalinin gerçekleşmesini 
temenni etmekle beraber, şimdiye kadar hiç bir büyük şairin sınırlı bir in
san tabakası dışında anlaşılmış olduğu iddia edilemeyeceği kanaatindeyiz. 
Hâmit’in binlerce hayranı içinden onu okumuş olanlar yüzde on bile değil
ken, anlayanlar bu yüzde onun binde biri nisjjetİnde bİle' değildir. Şöhret, 
anlayan kuvvetli iki üç ruhtan taşan heyecan dalgalarının zayıf ruhları ar
kasında sürükleyip almasıyle meydana gelir. Başka türlü şöhret asil ve mağ
rur bir ruh için utanç vericidir.

Mübalâğa etmeksizin denilebilir ki, herkesin anlayabileceği şiir, yalnız
ca aşağı şairlerin işidir. Büyük şiirlerin kapıları tunç kanatlı istihkâmli şe
hir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır, her el o kanatları itemez ve o kapılar 
bazen yüzyıllarca kapalı durur. Son senelerde bir tafihçimizin kolları Ne
dim’i ahmaklığa karşı saklayan kalenin kapı kanatlarını araladıktan sonradır 
ki cüceler o şiirin bahçelerine girebildiler. Fakat bu girenlerin birçoğunun 
anlayışı çini duvar üzerinde kirlİ el izleri gibi, ancak Nedim’i kirletmiştir. 
Her şiirin ruh seviyesine göre çeşitli mânâları olduğuna bundan daha iyi bir 
delil aramağa lüzum var mı.̂

Bununla beraber bir dakika için şiirde "açıklık ve anlaşılırlık”m lüzu
mu kabul edilse bile, önce “açıklık ve anlaşılırlık”ın ne olduğunu anlamak 
gerekir. Hangi türlü zekânın anlayışı açıklığa ölçü sayılmalı.  ̂ Birisine göre 
mânâsı açık olan bir şiirin diğer birisine öyle görünmesi lâzım gelmez. Ze
kâlar, kâinatın ortasına atılmış sönük aynalardır. Bunların anlamadığı yalnız



511 veya bu şiir değildir; sık bilinmezlikler ormanı banların zekâlarını ve 
ruhlarını her taraftan çevirir. Geceler içinde bir ateş gibi tepede durana beiii 
olan mânânm, uçurumdakine görünmemesi kadar zarurî nc olabilir? Şair or
tak dilden ayrılmış kelimeleri yeni mânâlarla zenginleşmiş, her harfi yeni 
ahenklerle çınlayan, yürüyüş ve edası başka bir ölçüye göre düzenlenmiş, gü
zellik, renk ve hayal ile dolu şahsî bir lehçe vücuda getirdiği andan itiba
ren eserinin açıklık ve anlaşılırkğı okuyucuya göre değişmeğe , başlar. Zira 
açıklık ve anlaşılırlık eserle olduğu kadar okuyucunun da zekâ ve ruhu ile il
gili bir meseledir. Her yerde olduğu gibi bizde de günlük gazetenin tembel 
alıştırdığı okuyucu, şiirde kolay bir zevk bulamaz. Halbuki şiir anlaşılmak 
için, ruh ve zekâ istidadından başka çetin bir hazırlanma ve hattâ ışık, hava 
ve zaman şartları gibi müşkül birtakım dış sebeplerin de yardımını ister. Şiir
ler vardır ki, sular gibi akşamla renklenir ve ağaçlar gibi mehtapla gölgele
nir, güneşin ışığında ise bu aynı şiirler, teneffüs edilemez bir buhar olur. 
Üzaktan gelen bir çoban kavalını veya bİr bahçıvan şarkısını dinleyerek ağ
lamak istediğimiz yaz gecelerindeki ruhumuz, öğlelerin ısısında taşıdığımız o 
ağır ve baygm ruhun eşi midir? En güzel şiirler mânâlarını okuyucunun ru
hundan alan şiirlerdir.

Şiirde bazı kısımların şüphe ve müphemiyette kalması bir hata ve bir 
kusur teşkil etmek şöyle dursun, aksine şiirin güzelliği açısından lüzumludur. 
Üslûpta körletici bir açıklık, İngiliz estetikçisi Ruskin’in dediği gibi, muhay
yileye yapacak hiç bir şey bırakmaz; o zaman sanatçı en kıymetli ortağı olan 
okuyucunun ruhundan gelecek yardımı kaybetmiş olur. Sanat eserinin en bü
yük hedefi muhayyileyi kendine boyun eğdirmektir. Bunda başarılı olmayan 
eserin diğer bütün meziyet ve faziletleri, onu bir sanat eseri olmamaktan kur
taramaz.

Konu, gece içinde güller gibi, cümlenin ahenkli karanlığında ve güzel 
kokulu heyecanı içinde âdeta bir yarı şekil olarak, ancak sezilir bir halde bı
rakılırsa, muhayyile onun eksik kalan kısımlarını tamamlar ve ona gerçekte- 
klnden bin kere daha heyecanlı bİr vücut verir. Harabelerin, uzaktan gelen ses
lerin, tamamlanmamış resimlerin, kaba yontulmuş heykellerin güzelliği hep 
bundandır. Hiç bir çehre hayalde göründüğü kadar gerçekte güzel değildir. îlk 
defa kapılarından gece girdiğimiz şehirlerin gündüz manzarası hayal için ne 
hazin bir düşüş olduğunu kim tecrübe etmemiştir? Muhayyile, yarasa kuşu 
gibi, ancak şiirin bu yarı karanhğında uçabilir.

Kısacası şiir, peygamberlerin sözü gibi, çeşitli yorumlara elverişli bir ge
nişlik ve yaygınlığa sahip olmalı. Bir şiirin mânâsı diğer bir mânâ olmağa 
uygun oldukça, her okuyan ona kendi haj'atının da mânâsını katar ve bu su
retle şür, şairlerle insanlar arasında ortak bir duygu dili haline gelir. £n zeıı-

TÜRK EDEBİYATININ ZİRVE TEŞKİL EDEN ESERLERİ 2S7



ADAPTASYON MERAKI

"Adaptasyon” kelimesi bize o kadar yabancı ki, senelerden beri kulh 
nılma^na rağmen hâlâ Türkçe mukabiH taayyün edc'medi, Buglin isimle 
değiştirilerek güya millî hayata uydurulun Freiîk bozması temaşa eserle) 
ne hâlâ "adapte” unvanı veriliyor ve bu nevi eserler bizdeki temaşa ec 
biyatının hemen yüzde doksanını teşkil ediyor.

Fransız hayatına, Fransız zevkine göre yazılmış alelâde piyesleri 
kaç is'im ve birkaç tâli vak’a değiştirerek, memleketimize, hayatımıza uy 
mağa çalışmak ne kadar zorald ve sanattan ne kadar uzak bir harekett'

Yeryüzünde hiç bir millet yoktur kİ başka bir milletin mahsull 
"adaptas}fon” usulü ile kendisine mal ederek canlı ve millî bir edebiyat 
mağa kalkışmış olsun ! Sanat, her milletin kendi ruhundan doğan ve 
hu tamamiyle aksettiren en samimi bir mahsuldar; o mahsul ne kad 
tidaî bir mahiyette bulunursa bulunsun, dıhilî tekâmilü île yavaş 
yükselmeğe namzettir. Bunda haricî âmillerin de tesiri inkâr edi 
lâkin, ferdî bünye nasıl hariçten aldığı unsurları hazım ve temsil 
dahilî neşv ü nemaşiyle yaşarsa, İçtimaî ya.û canlı bir mahsul ola 
da aynı surede yaşar ve tekâmül eder. Başka bir muhitten aynen 1 
diği için millî uzviyetin haricinde kalan bu "adapte” temaşa edîb? 
limonluk mahsulü gibi cılız, sahte bir hayat geçirmeğe ve az zam 
ruıyup ölmeğe mahkûmdur. Çünkü bugünkü hayatımıza, millî he; 
miza, İçtimaî yaralarımıza, hülâsa bütün varlığımıza yabancı kalma 
tulamaz. Çünkü başka bir zevkin, başka bir milletin, başka bir 
başka bir ihtiyacın mahsulüdür.

Eğer millî bir temaşa yaratmak istiyorsak, mevzuları mu 
millî hayatımızdan alarak, mfillî zevke uygun eserler vücuda get 
buriyetindeyiz. Şu son birkaç seneden beri millî hayatın en çc 
muhitin her gün yeni cereyanlar, yenİ meseleler doğurduğu buh 
tikal devrinde bulunuyoruz. Bu devir, etrafı görecek gözlere ır 
alarla tiyatro müelliflerine, her dakika, çok yeni ve' canlı meı 
edebilir. > •

FUAT KÖPRÜLÜ (1890 - 1966) .



AÇIKLAMA :

Yukanki paragraflar Fuat Köprülü’nün 1919 yılında yazdığı "Adaptas
yon Merakı” adlı bİr makalesinden alınmıştır. Bu makale, yazarın (̂ ağdaş. 
edebiyat hakkındaki yazılarını topladığı Bugünkü Edebiyat adlı kitabında 
bulunmaktadır. Büyük bir edebyat tarihjisi olan Fuat Köprülü aynı za
manda kuvvetli bir tenkitçidir de. 1919 - 1924 yılları "millî edebiyat akı- 
mı’nın en yaygın olduğu yıllardır. Fuat Köprülü de bu akımı benimseyea 
bir ilim ve fil-dr adamıdır.
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SORULAR ;

1. Adaptasyon ne demektir? Nasıl yapılır?

2. Adaptasyon yolu ile millî bir edebiyat vücuda getirmek mümkün 
müdür?

3. Adapte eserler neden millî ruha aykırıdır?

4. Millî bir edebiyat yaratmak için ne yapmak lâzımdır?

5. “Dahilî tekâmül’' sözünden ne anlıyorsunuz? örnek vererek açıkla- 
yımz.



EZANSIZ SEMTLER

Kendi kendime d-İyofum ki: Şişlİ, Kadıköy, Moda gibi semtlerde do
ğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede na
sıp alabiliyorlar mı ? O semtlerde ki minareler görülmez, ezanlar İşitilmez, 
Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığm çocukluk 
rüyasmı nasıl görürler ?

İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bİ2İ henüz 
bir millet halinde tutuyor. Bugünkü Türk ba:baları havası ve toprağı Müs
lümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular, doğarken kulaklarına ezan 
okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş -ihtiyar nineler gördüler, mü
barek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okuaaa K unn’m  sesini 
işittiler; bir raf üzerinde duran Kitâbullâh’t indirdiler, küçücük elleriyle 
açtılar, gülyağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak 
besmele öğrendiler; kandil günlerinin kandilleri yanarken, ramazanların, 
bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının 
yanında gittiler, camiler içinde şafak sökerken Tekbîrleri dinlediler, dinin 
böyle bir merhalesinden geçtiler hayata girdiler. Türk oldular.

Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde do
ğuyorlar, büyüyorlar, eskisi kadar derin bir tahassüs ile değilse bile yine 
Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları 
ezansız yeni se^ntlerde alafranga terbiye ile yetişirken Türk çocukluğunun en 
^üzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok 
metin olmalı ki ileride alafranga hayat, Türklüğü büsbütün sardıktan sonra 
milliyetlerine bağlı kalabilsinler, yoksa ne muhit, ne yeni yaşayış, ne semt, 
hiç bir şey bu yavrulara Türklüğü hissettirmez.

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 - 1958)

Ah ! Büyük cetlerimiz ! Onlar da Galata, Beyoğlu gibi frenk semtle
rinde yerleşirlerdi, fakat yerleştikleri mahallede Müslümanlığm nuru be
lirir, beş vakitte ezan işitilir, aşmalı minare, gölgeli mescit peyda olur; so
kak köşesinde bir türbenin kandili uyanır, hâsılı o toprağın o köşesi imana 
gelirdi; Beyoğlu’nu ve Galata’yı saran yeni yapıların yığını arasınckı o mes
citlerden, o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük ki cetlerimiz o kefere frenk



mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. Biz bugünün Türkleri bi
lâkis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçücük bir şeihri andıran yerlere 
yerleştik, fakat o yerler Müslüman ruhundan ârî, çorak ve kurudur. Bir 
Üsküdar’a bakınız, bir de Kadıköyü’ne. Üsküdar’ın yanında Kadıköy Tatav- 
la’yı andırır. Eski Türklerin ruhları ile yenİ Türklerin ruhları arasındaki 
farkı anlamak isterseniz bu son asırda peyda olan semtlerle İstanbul içlerini 
mukayese ediniz. Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabiî ve hoş 
gören eblehler uzağa değil Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsin 
1er. Görürler ki baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafında çan kule
leri yükselir, pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın di
nini ve milliyetini hatırlatır. O şehirler bİ2?İm yeni semtlerimiz gibi millî 
ruhtan ârî değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir râyiha gibi uçtu mu ? 
Hayır büyük kütlede yine o ruh var fakat biz, son nesil bİr sürü gibi bü
yük kafileden uzaklaştık, kaybolduk, fakat daha uzağa gitmeyeceğiz, döne
ceğiz, tekrar büyük kafileye iltihâk edeceğiz, yeni tarzda yaşayışla cetleri- 
mizin dinayetini mezcedip, bizi bu çoraklıktan, bu karanlıktan, bu ufu
netten kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hatipler yetişmedi fakat ga
yet tabiî bir revişle büyük kafileye kendi kendimize döneceğiz.

Dinsizliğin, kayıtsızlığın aksülâmeli başladı bile: Çocukluktan beri di- 
nayet yolundan ayrılmamış olan kardeşlerimiz bizim gibi rücû hislerini iti
raf edenlere henüz inanmıyorlar. Onlara tamamiyle iltica edeceğimiz za
man da bizi birden tanıyamayacaklar. Çünkü onlardan çok ayrı, çok uzak 
düştük.
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Dört sene evvel Büyükada’da oturuyordum, bayramda bayram nama
zına gitmeğe niyetlendim, fakat frenk hayatının gecesinde namazma kalkı
lır mı ? Sabah erken uyanamamak korkusu ile o gece hiç uyumadım. Vakit 
gelince abdest aldım. Büyükada’nın mahalle içindeki sâkit yollarından ken
di başıma camie doğru gittim. Vâiz kürsüde vaazediyordu. Ben kapıdan 
girince bütün cernaatın gözleri bana çevrildi. Beni, daha doğrusu bizim ne
silden benim gibi birini, camide gördüklerine şaşıyorlardı. Orada o saatte 
toplanan ümmet-i Muhammet, içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. 
Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Vaazı diz çöküp dinleyen iki ham- 
malın arasına ©turdum. Kardeşlerim Müslümıanlar bütün cemâatin arasında 
yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarlarını his
sediyordum. Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içine karışıp Mu- 
bammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla ken
dimi yek-dil, yek-vücût olarak gördüm. O sabah o Müslümanlığa az âşinâ



Büyükada’nın o küçücük canûi içinde, şafakta aynı milletin ruhlu bir ce
maati idik. Namazdan çıkarken, kapıda ayandan Reşit Akif Pasa durdu. 
Bayramlaşmayı unutarak elİmi tuttu: "Bu bayram namazında iki defa me- 
sudum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camie gelmiş gördüm ! Ber- 
hûdâr ol oğlum, gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müeselli 
etti !” dedi.

Hem geldiğimi hem de bayramımı tebrik etti. Yandaki eski adamlar 
da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit hâdiseden pek samimî olarak mahzuz-' 
dular. O sabah gönlüm her zamandan fazla açıktı.

Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. 
O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık, bi:c böyle bir sabah namazında an
ne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, 
frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamaya
caklar ! '

A Ç ffiLA M A  ;

Yahya Kemal Beyatlı 1922 yılında İstanbul gazetelerinden bi<-inde çı
kan bu makalesinde, "Batılaşma karşısında Türklerin millî ruhlarını kaybet
melerinden duyduğu endvşe”yi ortaya koyuyor.

Yazı, *'millî ruh” ile "İslâmiyet’' arasında sıkı bir bağlantı olduğu 
inancına dayanıyor. Fakat Yahya Kemal Beyatlı, bu yazısında İslâmiyet'i 
çocukluktan itibaren insanı terbiye eden "'bir yaşayış, inanış ve davranış 
sistemi” olarak ele alıyor.

Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere, Yahya Kemal Beyatlı, dİn 
ile şehir ve medeniyet arasında münasebet kuruyor. İslâmiyet, Kur’an’ı, ca
mii, ezanı, Ramazanı, kandili, bayramı, namazı ile bir bütündür.

Yazıda üzerinde durulan önemli noktalardan biri çocukluklarında di
nî bir çevrede yaşama inkânından mahrum olarak yetişen çocukların ne 
olacaklarıdır. Acaba onlar “millî ruh”larını koruyabilecekler midir ?

Türkler Batı medeniyeti tesiri altında kaldıkça eski yaşayış tarzların
dan uzaklaşıyorlar. "Şehirlerde” *'ezansız semtler”in sayısı artıyor. "İleride 
alafranga hayat Türklüğü büsbütün sarınca, durum ne olacak ?

Yazar "medenîleştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabiî ve hoş gören
leri” "eblehlikle” (ahmaklıkla) itham ediyor ve “baştan başa yenileşen'’ 
Balkan şehirlerinde pazar ve yortu günleri çan seslerinin de arttığmı söy-



lüyor. Bu suretle yazar "yenileşme”nin mutlaka ''dinî ve mîllî gelenekleri 
bırakmayı gerektirdiği fikri”nin yanlışlığını ortaiya koyuyor.

Yazıda yukarıda özetlenen fikirlerin dışında daha birçok duygu, dü
şünce ve görüş var. Bu yazı bir f-ikir yazısı olmakla beraber, birçok fikir 
yazıları gibi kuru ve soyut değildir. Şair Yahya Kemal Beyatlı ona duygu 
ve hayal de katıyor. Acaba bunlar nelerdir ? Yazar, bugün için de önemli 
olan “din ile milliyet arasındaki münasebet meselesi”ni nasıl ele alıyor ? 
Nasıl geliştiriyor ? Nasıl bir sonuca ulaştırıyor ? Yazar, yazısını canlı kıl» 
mak için ne gibİ vasıtalara baş vuruyor ? İşte yazıyı incelerken cevap ve
rilmesi gereken sorular.

Şu noktayı da göz önünde bulundurunuz. Bu makalenin Yahya Kemal 
Beyatlı’nın şiirleriyle münasebeti vardır. Yazının sonunda Yahya Kemal 
Büyükada’da bir bayram namazına gidişini hikâye ediyor. Bu bize onun 
''Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinin yazılış sebebini açıklayabilir. ’*Sü- 
leymaniye’de Bayram Sabahı” şiiri de İslâmiyet ve Türklük arasındaki 
münasebet fikrine dayanır. Bu konu üzerinde pek çok yazı yazılmıştır. 
Aynı tarih ve ülkenin çocuğu olarak sizin de bu konu üzerinde düşünmeniz 
gerekir.
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SORULAR:

1. Yahya Kemal Bayatlı din duygusunun fertler üzerindeki tesirini kaç 
noktadan inceliyor?

2, Yazar, Türklerin alafrangalaşmasmdan neye endişe ediyor?

.3. Batılılar ileri ilim ve tekniklerine karşı dinlerini bırakmışlar mıdır?

4. Yazar neden çocuklukta alman terbiye üzerinde ısrar ediyor?

5. Yazar, fikrini anlatırken kendi hayat tecrübelerinden de faydalanıyor
mu?

6. Bu yazı ile Yahya Kemal Beyath’nm şiirleri arasında münasebet var 
mıdır? Buna dair örnekler veriniz.



SANAT ESERÎ B iR  ŞEY İFADE EDER M î ?

Politika yüksek sesle konuştuğu zaman edebiyat susar. Politika haya
tın kendisi, edebiyat onun sanatüaki akislerinden biridir. Hayatı bir ayna 
gerçekliğiyle ifade ettiği kabul edilse bile, bir ayna gibi aynı zaman ve 
mekân içinde aksettiremez. Çünkü fizik ve mekanik değildir. Düşünmek 
için bekler. H-itler Viyana’ya girerken, aynı yerde ve aynı tarihte edebî bir 
romanm bu vak’ayı bize anlatmasını isteyemeyiz. Bilâkis, edebiyat, mahmuz 
şakırtılariyle ilerleyen tarihe ve hayata yol vermek için bir kenara çekilir, 
durur ve zamanı gelince söylemek hazırlığı içinde susar.

Başka memleketleri bilmiyorum; fakat biraz dilinden anladığım Fran
sa’da edebiyat, böyle bir müşahede ve sükûn devri içindedir. Sanat gazetele* 
rinde bile politika bahsi, esas mevzularından fazla yer tutuyor: Konuşu
lan yeni bİr mesele yoktur ve bu durgunluğu gidermek için ortaya atılan 
anket mevzuları, sanatın bir türlü halledilmemiş eski meselelerim tazele
mekten başka iş görmüyor.

Ben bugün o meselelerden biri üstüne tekrar geleceğim. Mahut mü
nakaşa gene şöyle hülâsa edilebilir: Sanatm sanattan başka bir gayesi var 
mıdır ? Sanat eseri herhangi bir iddiayı isbat eder mİ ?

Vaktiyle Andre Gide kestirme cevap vermişti: "Sanat eseri hiçbir şey 
isbat etmemelidir.”

Şimdi Les Nouvelles Litteraires gazetesi, Andre Gide’den başlıyarak, 
bunu birkaç muharrire soruyor. Gide cevap vermekten çekinmiş; Abel Bon- 
nard şöyle diyor: "Bizde bir tez ispat eden eserin kıymeti olmadığı gibi 
bitarafların da kıymeti yoktur .Derin olmıyan eser bir para etmez”. Georges 
Duhamel, sanat eserinin hiçbir şey isbat etmemesi lâzım geldiğini tekrar
lıyor. Dorgeles meselenin muharrire göre değiştiğini söylüyor. Pierre 
Mille de sanat eserinin hiçbir şey ispat edemiyeceğine kanidir; M. Achard 
ve M. Chadourne da böyle düşünüyorlar ve gene onlar gibi düşünen A. 
Salocron adlı muharrir şu cevabı veriyor: "Bir sanat eseri yalnız müellifin 
kabiliyetini isbat etmelidir.” Fakat Drieu la Rochelle bunlardan biraz ay
rılıyor. Sanat eserinin bîr şey ispat etmesi lâzım geldiğini kabul ettikten 
sonra şöyle diyor;

PEYAMİ SAFA (1899 - 1961)



—  Fakat raubarrir ispat etmeğe çalışmamahdıt. Siyasî ifade, satır> 
larının aralık yerlerinde görünmelidir. Benim de siyasî kanaatim var, fakat 
bunu kitaplarıma koymıya hiç çalışmam: Bilirim ki, benim elimde olmadan, 
bu kanaat esere aksedecektir.”

Bu son cevap etraflı düşünmemize daha müsait görünüyor. Biraz sade 
olmaya çalışalım: Bîtaraf muharrir var mıdır. Ayrı mesele (çünkü her mu
harrir bir f-ikir sahibidir ve bu fikir kendisine zıd fikir karşısında ister is
temez cephe alır.) Fakat Mtaraf muharrir olabileceği kabul edilebİlse bile, 
kimse inkâr edemez ki. bu muharririn bazı kanaatleri vardır. Hiçbir şeye 
inanmıyan muharrir, hiç olmazsa bir şeyin inanılmağa değdiğine inanır. 
Bu muharrir eserinde kendi kanaatini ispat etmeğe çalışmasa bile, kanaati 
yazısına mantıkî ispat mekanizmasınm birçok telkia aşılan ve ikna kombi
nezonları halinde aksedecektir.

Şu halde anketin sorgusu eksiktir; “Sanat eseri bir şey ispat etmeli 
midir ?” Çünkü, şüphesiz her sanat eserinin ispat veya telkin etmek iste
diği bir kanaati vardır. Bir sanat eseri, bu kanaati mantık diliyle ispat mı 
etmelidir, yoksa içini dolduran hayatm diliyle telkin mi etmelidir ?

Bu da bir ses değil, usûl münakaşası olur, ikisinden birini tercih et
menizi isteyen herhangi bir anket muhabirine verebileceğimiz cevap şudur:

— îfade vasıtaları lisan olmayan musiki veya mimarlık gibi sanatlar 
için telkin metodu zaruridir. Fakat edebiyat kendini lisanla ifade eder ve 
lisan, herşeyden evvel, mantıkî bir ifade cihazıdır. Edebî bir eserin, taşı
dığı kanaati İspat İçin mantığa müracaat etmesi tabiî görülür. Fakat ede
biyat bir riyazî muadele gibi, yalnız mantıkî düşünce mahsulü değildir; 
yalnız ispat etmez telkin de eder. Bu meselede dar bir görüş içinde kalma
mak istiyorsak, sanat eserinin mutlaka bir davayı ispat etmesi lâzım geldi
ğini söyleyenlerle, bilâkis sadece telkin planında kalması icap ettiğini ileri 
sürenlerin ikisinden de ayrı duralım. Sanat eseri bir bütündür: Kendİ iman
larını, şüphelerini, buhranlarını, hummalarını, kendi fikirlerini ve ihtiras
larını başkasına kabul ettirmek için, mantık veya telkin, her çareye başvu
rabilir. Affetmediği şey, bu iki usulden yalnız birinin sofusu olmaktır.

AÇIKLAMA ;

I. Yazının konusu, başlıkta sorulan soruya cevap teşkil ediyor. Ya
zar bir Fransız edebiyat gazetesinde yapılan bir ankete dayanıyor. Orada 
çeşitli yazarlarm bu soruya verdikleri cevapları aktarıyor, kendi düşün
celerini de onlara ekliyor, '
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2. Fransızcadan Türk^eye giren anket kelimesi, her hangi bir konu
da, o konuyu bilen veya onunla ilgilenen kişilere sorular yöneltmek suretiy
le bilgi toplama ve o konuyu aydınlatma mânâsına gelir. Edebiyat dergi ve 
gazıetelerinde bu nevi anketlere sık sık rastlajıılır. Sosyal, ekonomik ve po
litik konularda da anketler yapılır.

3. Peyami Safa’nm yazısı üç kısımdan ibarettir: a) edebiyat ile poli
tika arasındaki münasebetle ilgili bir giriş b) Fransız gazetesinde yayım
lanan anketin özeti c) yazarm aynı konudaki düşüncesi.

SORULAR;

1. “Politika yüksek sesle konuştuğu zaman edebiyat susar” cümlesin
den ne anlıj-orsunuz? Hayat karşısında politikacı ile edebiyatgmm aldığı ta 
vırla/* arasında ne fark vardır?

2. Sorulan soruya Fransız yazarîarmın verdiği cevaplar, “evet”, "hayır” 
diye kesin olarak ikiye ayrılabilir mi? Yoksa arada değişik görüşler de var 
mıdn'?

3. Peyami Safa’nın bu soruya verdiği cevap nedir?

4- “Telkin metodu” ile “mantıkî ifade” arasında ne fark vardır?

5. Sanat eserinde a) konu, b) anafikir, tez, c) ifade ediş tarzı arasın
da ne fark vardır? Sanatçı bunlardan hangisiyle kendi şahsiyetini gösterir?

6. Başkalarının fikirlerini öğrenmenin ne gibi faydalan vardır?



TÜHK EDEBİYATINDA CEREYANLAR

Bugünkü Tütk edebiyatında mevcut cereyanları inceleyebilmek için 
birkaç büyük realite üzerinde durimk ve bilhassa, ba eJ^Myatın, bir me
deniyet değişmesinin neticesi olarak doğduğunu göz önünde tutmak gere
kir. 1826’da, Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasıyla başlayan ve ıS ip ’da 
Tanzimat Fermanı ile devlet müesseselerinin ve cemiyet bünyesinin yavaş 
yavaş Avrupalılaşmasına varan ve sırasıyla 1876’da Birinci Meşrutiyet, 
1908’de İkinci Meşrutiyet devrelerini idrâk eden bu medeniyet krizi, 1923’- 
te Cumhuriyet’iıı ilânı, Ankara’nın başkent oluşu, Atatürk inkılâpları gibi 
kesin manzaralı safhalarla Türk cemiyetinin bugünkü durumuna kadar ge
lir. Bu hâdiselerin ve tarihlerin yanıbaşında İmparatorluğun dağılması 
( 1918) , laisizm ve halkçılığın devlet programlarında yer alması, kadm 
hürriyeti gibi mühim vâkıaları da saymak lâzımdır. Bütün bu hâdiselerde 
Modern Türk Edebiyatı aşağıdia bahsedscsğlmiz idaolojiler etrafındaki 
mücadeleleriyle mühim bir rol oynadığı gibi bazan da bizzat hazırladığı 
bu vakıaların kuvvetle tesiri altmda Icalmıştır.

Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları adlı kita:bında Cumhur'iyet’in 
ilânından sonra yeni bir terkip şeklinde verdiği bu ideolojiler. Medeni
yetçilik, Islâmalık ve Türkçülük cereyanlarıdır. Her biri cemiyet-in ayrı 
bir realitesini karşılayan bu ideolojilerin etrafındaki mücadele belki de 
Modern Türk Edebiyatının asıl tarihini yapar. Alelâde hayat modaların
dan (kıyafet, yaşama tarzı ve eğlence) öğretime (yeni mektepler) ve bil
ginin şekil ve seviyfesi (yeni ve müspet ilim) nihayet 2?İhniyete kadar giden 
bu medeniyet değişmesinin doğurduğu bir yığın ayrılıkların ve meselelerin 
yanıbaşında, İmparatorluğun dağılması neticesine varan ve belki de bu sos
yal değişiklikleri çabuklaştıran buyak siyasî hâdiselerin ve harplerin de 
tesirini'unutmamalıdır. Filhakika bu siyasî hâdiseler arasında 1911 - 1913 
Balkan Harbi, o zamana kadar az sayılı bir zümrede taraftar bulan Türk
çülük ve Milliyetçilik fikirlerinin gelişmesine ve yayılmasına sebep olduğu 
için saf Türkçe yazmak cereyanına yol ^açmıştır. 1914 -1918 Cihan Harbi
nin tesirleri ise daha büyük olmuştur. Bu harpte münevver sınıfın uğradığı 
büyük kayıp, Şark kültürüne ve eski dile bağlılık noktasından gelecek ne-
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sfllerin tettbiye şartlarmı kökünden değiştirmiştir. Filhakika bu devirden 
sonra üç gramere (Türk - Arap - Fars) birden dayanan eski dfl öğretimi sis
temi bir türlü evvelki şeklîni alamamıştır. Kadının büyük şehirlerde iş ha
yatına girmesi de bu muharebe ile başlar. Gerek bu muharebe, gerek onun 
sonunda başlayan istiklâl Muharebesi yüzünden Türk münevveri ve dola
yısıyla edebiyatı beş asırdan beri âdeta devamlı şehirlisi olduğu İstanbul’dan 
çıkar. Millî Savaştan sonra Ankara’nın hükümet merkezi olması ise ede
biyatımızın gerek dil, gerek zihniyet bakımından değişmesine sebep olur. 
Edebiyatımızla bugün hâkim olan Anadolucu realizmi ve halkçılık misti
ğinin başlıca âmillerinden biri bu hâdisedir. Bugünkü Türk şiirinin mühim 
bir sayısını Ankaralı şairler yapar. Atatürk inkılâplarıyla gelen değişiklik
ler yüzünden edebiyatımız şu veya bu fikir etrafında geniş bir anket halini 
almıştır. İyi bir dikkat bu edebiyatın mevzu itibariyle hemen hemen bütün 
memleket coğrafyasına dağıldığını bize gösterir. Bütün bunlar bahsettiği' 
miz siyasî hâdiselere kendiliğinden bağlanırlar.

İlk büyük işareti veren Şinasi’nin (1826 - 1871). çıkardığı Tasvir-i 
Efkâr gazetesi, etrafında uyandırdığı halkçı dil hareketi, onun peşinden ge
lenlerin getirdikleri yeni edebiyat anlayışı, bütün gayretler daha ziyade di
li İslâmî Şark medeniyetinden gelen, dışardan çok cazibeli, hakikatte açık
lıktan ve eşya ile gerçek temastan mahrum, terbiyesini daha ziyade şiirle 
yapmış ve onun yarı cansız unsurlarıyla dolu, teşrİfatlı bir yazı dilinin iti
yatlarından, keyfî bir kelimecilik iptilâsından kurtarmakla hülâsa edilebi' 
lir. O kadar ki, istenirse bütün bu hareketler, insanı ve dünyayı dilîn için
de yeni baştan aramak diye vasıflandırılabilir. Bugün dahi muhtelif isti
kametlerde Türk düşüncesi kendi dilinin içine yerleşmeye çalışmaktadır.

AÇIKLAMA :
Şair, hikayeci ve romancı olan Ahmet Hamdi Tanpınar, deneme, tenkit 

ve edebiyat tarihi türlerinde de eserler vermiştir XZX. astr Türk Edebi- 
yalt Tarihi (4.b .i976) adlı kitabı, bu sahada yazılmış en kıymetli araş
tırma ve incelemelerden biridir. Tanpınar 1959 yılında yayımlanan Yeni 
Türkiye adlı kitaba, "Türk Edebilyatında Cereyanlar” adlı Tanzimat’tan baş
layarak Cumhuriyet devrini de içine alan derli toplu bir makale yazmış
tır. Yukarıya alınan parça bu yazının baş kısmını teşkil eder. Çeşitli bİlgi 
ve fikirleri yoğun bir şekilde cümlelerinin içinde toplayan Tanpınar’ın pa
ragraflarda ileri sürdüğü görüşler şöyle özetlenebilir;

I. Tanzimat’tan bugüne kadar gelen edebiyat akımlan, bu devrin eo 
önemli sosyal gerçeği olan medeniyet değişmesi hadisesiyle yakından ilgi
lidir.



2. Bu devirde vukua gelen başlıca sosyal ve politik hadiseler şun
lardır:

a. 1839 Tanzimat fermanının ilânı

b. 1876 Birinci Meşrutiyet

c. 1908 İkinci Meşrutiyet

ç. 1918 imparatorluğun dağılması

d. 1923 Türkiye Cumhuriyet’İnin kuruluşu ve Atatürk inkılaplarınla 
başlaması

Bu hadiselerden her biri Türkiye’nin sosyal hayatını değiştirdiği gibi 
edebiyata da tesir etmiştir.

ideolojileri işlemek ve yapmak suretiyle edebiyatla kendisi de bu de
ğişikliklere katılmış ve onlar üzerinde tesirli olmuştur,

3. Ziya Gökalp’ın Türçülüğünün Esasları adlı kitabmda Cumhuri- 
yet’ten sonra yeni bir terkip şeklinde ortaya koyduğu bu ideolojiler başlıca 
üç başlık altında toplanabilir:

a. Medeniyetçilik
b. İslamcılık
e. Türkçülük ^

Bu ideolojilerden her biri cemiyetin ayrı bir realitesini karşılar ve 
modern Türk edebiyatının savunduğu fikirleri ifade eder.

Medeniyetçilik ve medeniyet değişmes-i kendisini kıyafet, yaşama tarzı 
ve eğlenceden başlayarak öğretim, bilgi seviyesi ve zihniyet gibi çeşitli sa
halarda gösterir.

4. Fikirlerin ortaya çıkmasında ve yerleşmesinde savaşların da rolü 
olmuştur.

a. 1911 - 1912 Balkan savaşı Türkçülük ve milliyetçilik fikirlerinin ge
lişmesine sebep olmuş ve sade Türkçe yazma akımına yol açmıştır.

b. 1914 - 1918 I. Dünya Savaşı, Doğu kültürüne ve eski dile bağh 
aydın zümreyi yok etmiş, eski dil ve kültür öğretinainde kopukluk doğur
muştur.

c. istiklâl savaşı dolayısıyla Türk aydını İstanbul’dan Anadolu’ya geç
miş, Anadolu toprağı ve iasanıyla karşılaşmıştır.

ç. Millî Mücadele’den sonra Ankara’nın hükümet merkezi olması ede
biyat sahasında Anadolucu realizm ile halkçılık mistiğini doğurmuştur.
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d. Atatürk inkılaplarıyla gelen değiş-iklikler yüzünden bu devir Türk 
edebiyatı adeta Anadolu’nun gerçeklerini araştıran geniş bir anket halini 
almıştır.

Yazının muhtevasını ortaya koyan bu özet, büyük bir şiir ve hayal gü
cüne sahip olan Tanpınar’ın planlı olarak düşünme ve çeşitli hadiseler ara
sında münasebetler kurma yeteneğine sahip olduğunu gjsterir.

SORULAR:

1. Tanzimat’tan sonra dilde sadeleşme harekeli kimin tarafından baş
latılmıştır?

2. Bu hareket nerede başlatılmıştır?
3. Bu hareket bir ideolojiyle ilgili midir? Yazar bu ideolojiyi hangi ke

limeyle ifade ediyor?
4. Yazar eski dili hangi temele |dayandırmaktadır?

5. Bu eski dilin başlıca kusurları nelerdir?
6 . Eski dil ile şiir ve teşrifat arasında ne gibi bir münasebet vardır.

7. însanı ve dünyayı dilin içinde aramak ne demektir? İnsan ve dün
ya dile nasıl girer?

8 . “Türk düşüncesinin kendi dili içinde yerleşmesi” sözünden ne anlı
yorsunuz?



Köyde değ'Işmeleria serbest olması, İlkin en zarurî, en çok ihtiyaç du
yulan unsurların alınması, böylece iktibaslarm sıkı bir seçime tâbi tut.ulması 
gibi hususiyetler neticesinde bu mahallî kültür hüviyetini, ayniliğini, bü
tünlüğünü muhafaza ederek gelişmiş ve değiş-iklikler yüzünden hiç bir ak
saklık veya sarsıntı olmamıştır. Bu itibarla köy topluluğu içinde her fert, 
icap ettiği zaman ne yapması, ne şekilde hareket etmesi lâzım geldiğini, şu 
veya bu sitüasyonlarda nasıl ve ne tarzda davranacağını, hülâsa mensup 
olduğu kültürün kendisinden neler isteğini önceden bilm2ktedir. Bina
enaleyh ferdî ve içtİmaî kıymetlerden mürekkep bir sistemin, değişmeler 
dolayısıyle unsurlarmda bir taıhaıvvül olsa bile hâlâ devamU ve şümullü bir 
şekilde tesirleri görülüyor,,

Buna mukabil nev’i, tâbi olduğu şartlar - ruhî faktörler icabı şehirler
de meydana gelen kültür değişmeleri tamamiyle köy dekinin aksi denebile
cek neticeler doğurmuştur. Şehirlerde birçok kültür unsurları terkedilip 
yerlerine daha iyisi veya yenisinin konulmaması ve garp medeniyetine inti
bak edilememesi yüzünden eski kültür, istiklâliyle birlikte kendi kendini 
kontrol hassasım da kaybetmiştir. Bunun bİr neticesi olmak üzere kültürün 
ferdi davranışlardaki tezahürleri de gayri maıyyî.ı ve mitshıvvil bir şe
kil almıştır. Bu bakımdan şehirlerde, bilhassa değişmelerin başlangıcında 
hiç kimse icap ettiği zaman ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilemi
yor; ve bu nevi bir bilgiden, davranışların istikamet ve cihetini tayin has- 
sasmdan mahrum bulunuyor, mütereddit, gayri memnun ve meyus görünü
yor. Değ'şmeler bakımından köyle şehir arasındaki esas farklar bilhassa 
ferdî kıymetler sisteminde müşahede ediliyor. Köyün bütün fertler için 
müşterek^ istilaarlı kıymet sistemine mukabil şehirlerde bu nsvi bir siste
min henüz teessüs etmediği veya bunun mütehavvil, istikrarsız ve şümul de
recesi mahdut olduğu, binaenaleyh semt veya muhtelif zümreler arasında 
değiştiği görülüyor.

MÜMTAZ TURHAN (1908-1969)

KÜLTÜR DEGÎŞMELERi'nden



AÇIKLAMA:

Türk milletinm son yüz elK yıl içinde karşılaştığı en önemli mesele 
'■kültür ve medeniyet değişmesi” dir. Edebi eserlerde çeşitli ifade ve tasvir
leri görülen bu konu ilim adamları tarafından da ele alınmıştır. İlim adam- 
lannm meseleye yaklaşma tarzları, kullandıkları metodlar ve kavramlar, 
edebiyatçılarmkinden bir hayli farklıdır. Türkçed'C bu sahada yapılan en 
değerli araştırma sosyal psikoloji profesörü Mümtaz Turhan’ın 1951 yılın
da yayınladığı Kültür Değişmeleri’dit. 1972 yılında Devlet Kitapları ara
sında ikinci defa basılan bu kitap, Türkçede İlmî usullerle sosyal bir araş
tırmanın nasıl yapıldığını gösteren bir örnektir.

Çözülmemiş, kesin sonuca ulaşmamış konularda yapılan İlmî araştır
malar da geniş mânâda "deneme’' nevine girer. Bunlarda da yazar, başka
larından farklı, yeni bir görüş ileri sürer. Edebî denemelerde düşünce ve 
gözlem ile beraber his ve hayale de yer verildiği halde, İlmî denemelerde 
yazar, konusunu tamamiyle objektif bir şekilde incelemeye çalışır. İlmî de
nemelerde üslûp da farklıdır. İlim dili genellikle soyuttur. Onlarda edebî 
eserlerde sık sık kullanılan teşbih, istiare, mecaz gibi sanatlara nadir ola
rak rastlanılır.

SORULAR;

1. Okuduğunuz yazının konusu nedir? Yazar, konusunu iiasıl ele alıyor?

2. Koy ile şehirdeki kültür değişmeleri arasında ne fark vardır? Köyiü 
her yeniliği kabul ediyor mu, yoksa Seçiyor mu?

3. Kültür değişmeleri köyde mi. şehirde mi daha çok sarsıntı yapıyor? 
Bunun sebebi nedir?

4. "Ferdî ve İçtimaî kıymetler sistemi” sözünden ne anlıyorsunuz? Fik
rinizi örnekler vererek âçıklaymız.



Millî sanat eserlerimiz üzerine titreyelim. Zira onlar bu topraklarda 
kurduğumuz medeniyetin ebediyete kadar solmayacak çiçekleridir.

Güzelliğin hususiyeti odur ki, sırf güzeİ olduğu için kimse onu kırma
ğa veya bozmağa cesaret edemez. Güzellik, insanlara derhal tesir eder ve 
onlara âdeta kutsal bir duygu verir.

Fakat güzellik bakım ister. Gece gündüz tabiatın aşındırıcı kuvvetle
rine maruz kalan âbideler, taştan da olsalar yıpranırlar. Kumaşları, halıları 
ve kilimleri güve yer, demir ye bakır eşya paslanır, tahta yanar, cam kı
rılır.

Bakımsızlık yüzünden nİce sanat eseri harabe haline gelmiş, hattâ kay
bolmuştur. Bir de bile bile sanat eserlerini yıkma vardır ki bu tamamiyle 
barbarlıktır. Medenî bir İnsan sanat eseri tahrip etmez.

Türkiye’de, atalarımız tarafından vücuda getirilmiş olan sanat eserle
rinin korunması bi;dm için birkaç bakımdan mühimdir:

ı )  Bunlar her şeyden önce atalarımızın hâtıraları oldukları için detin 
bir saygı ile saklanmağa lâyıktırlar. Sanat eserlerinde tarih canlı bir şekilde 
yaşar. Hiç bir vesika bize, eski bir âbide kadar geçmiş zaman duygusu ver
mez.

2) Bunlar bizzat güzel oldukları için korunmalıdır. İnsanlara karşa 
merhamet hissi ne ise, güzel eserlere karşı sevgi de odur. Fertler ve millet
ler böyle ulvî duygulara sahip oldukları nispatte yükselirler. Sadsce mide
sini ve menfaatini düşünen bir insan hayvandan farksızdır. Kaldı ki Tanrı 
hayvanları bile güzel yaratmış ve onlara güzellik daygasu vermiştir. Güzel 
eserlere karşı saygısı olmayan bir inifaıi kendisinden korkulacak bir mah
lûktur. Güzellik sevgisi ise insanların kalbini derİn bir saadetle daldurur.

Biz güzel eserler yaratmış, güzelliğe âşık bir milletiz. Bu duygu
muzu kaybetmeyelim. Eskiden kalma güzel eserlerimizi koruyalım ve yeni 
yaratılanları farkederek değerlendirelim, saklayalım. Her insanda güzellik 
duygusu bulunmakla beraber onun uyanması güzel bir esere ihtiyaç göste
rir. Duygular meydana çıkmak ve gelişmek için kendilerini uyandıracak
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MEHMET KAPLAN ( 1915)

MİLLİ SANAT ESERLERİNİ KORUMA



vasıtalara muhtaçtırlar. Mimarî eserleri, tablolar, müzik parçaları, şiirler, 
romanlar ve piyesler işte bu işi görürler.

însan, etrafında her an gazellik duygusu uyandıran eserler buhınursa, 
Tanrı’dan dlham almış gibi olur.

Ayrıca, güzel eserler içimizde bir ahenk duygusu uyandırdıkları için 
huzur, sükûn ve saadet hissi de doğururlar.

3) Bizim bilhassa millî eserlerimizi korumamız, onların bu toprak
larda Türk riıllleti için bir "varoluş sebîbl” o lm ıbnad aı deliyidir. Bilin
diği gibi bizden önce bu coğrafyada dünyanın en medenî milletleri yaşa
mışlardı. Toprağı her kazdığımız yerde o ılırd jn  kalma bir esere rastlam- 
yor. Müzelerimiz onların eserleriyle doludur. Batıldır kendi medeniyetle
rinin kaynağı saydıkları bu eserlere ayrı bir değer veriyorlar ve onları mey
dana çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. însınlık tari'Vınia bir par
çası olan bu güzçl eserlere karşı bizim de saygı duymamız gayet tabiîdir. 
Fakat bu topraklar üzerinde onlardan hiç de aşağı kalmayan güzel eserlerimiz 
vardır. Eskiden bu nevi eserler daha çoktu. Bakımsızlık yüzünden çoğu yok 
oldu. Bu bizim için ebedî bir kayıptır. Zira yegâne olan sanat eserlerinin yer
lerine hiç bir şey konulamaz.

Batılı seyyahların ve ressamların tablo ve gravürlerinden anlıyoruz ki 
eskiden Türk şehir ve kasabaları baştan başa orijinal - bize has - bir güzel
likte İmiş. Fakirleştikçe her şey gibİ onlar da yıkılmış. Bugün ayakta ka
lanları binde bir bile değildir. Hiç olmazsa bunları muhafaza edelim.

(Büyük Türkiye Rüyası, 1969.)

SORULAR:

1. Medeniyetle sanat eseri arasında nasıl bir münasebet vardır?
2. Sanat eserini korumak kaç balamdan 5nem taşır? Kısaca açıklayınız.

3. Bugün yok olmuş sanat eserlerimizi bize kimler tanıtnuştır ve tamt- 
m^ıktadır? Nasıl?

4. Civarmızda bulunan bir sanat esMİni tasvir eden kısa bir yazı yazı-
adz.



NUTUK'tan

UM U M Î MANZARAYI DAR BİR ÇERÇEVE İÇİNDEN GÖRÜŞ

Bu izahlardan sonra umumî manzarayı, daha dat bir çerçeve içine ala
rak çabucak ve kolayca hep bsraber gözden getirelim.

Düşman devletler, Osmanlı devlet ve memleketine maddî ve manevî te
cavüz halinde. Yok etmeğe ve paylış naja karar ver nişler. Pad'şah ve ha
life olan zat, hayatını ve rahatını kurtarab'lecek çareİBn başka bir şey dü
şünmüyor. Hükümeti de aynı halde. Farkı.ıda o ln ıd ıjı  h ıl i î ,  bışsu kal
mış olan millet, karanlıklar ve meçhuller içinde, olacakları beklemekte. Fe
lâketin dehşet ve ağırlığını idrake başlayanlar, bulundukları çevre ve hisse
debildikleri tesirlere göre kurtuluş çaresi sandıkları tedbirlere sarılmakta. 
Ordu, ismi var, cismi yok bir halde. Komutanlar ve subaylar Dünya Sava- 
şı’nın bunca çile ve sıkıntılarıyle yorgun, vatanın parçalanmakta olduğunu 
görmekle içleri kan ağlıyor; gözleri önünde dsrialspa karanlık felâket 
uçurumu kenarında dimağları çare, kurtuluş çaresi aramakla meşgul...

Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Mil
let ve ordu padişahın hıyanetinden haberdar olmadığı gibi, o makama ve
o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği dinden ve gelenekten ge
len bağlarla, itaatli ve sadık. Millet ve ordu, kurtuluş çaresini düşünürken, 
yüzyıllardır devam edegelen alışkanlığın tesiriyle kendisinden önce, yüce 
hilâfet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve ona tecavüz edilmemesini 
düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun mânâsını anlamak kabiliye
tinde değil. Bu inanca aykırı fik-ir, ve görüş ileri süreceklerin vay haline ! 
Derhal dinsiz, vatansız, hâin, alçak olur...

Diğer önemli bir noktayı da belirtmek lâzımdır» Kurtuluş çaresi arar
ken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek esas sa
yılmaktaydı. Bu devletlerden yalnız birisiyle dahi başa çıkılamayacağı veh' 
mi, hemen bütün dimağlarda yer etmişti. Osmanlı Devletinin yanında, kos
koca Almanya, Avusturya, Macaristan varken, hepsini birden mağlup eden, 
yerlere seren İtilâf kuvvetleri karşısında tekrar onlarla çatışmaya varabile
cek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı.

ATATÜRK ( 18 8 1- 1938),



Bu zihniyette olan yalnız halk taıbakası değildi; bilhassa yüksek taba* 
ka denilen insanlar böyle düşünüyorlardı.

O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. Bir 
defa, İtilâf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacaktı ve padişah ve 
halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı.

DÜŞÜNÜLEN KURTULUŞ ÇARELERİ

Şimdi Efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım: Bu du
rum ve şartlar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar hatıra gelebilirdi ?

tzah ettiğim hususlar ve müşahedelere göre üç çeşit karar ortaya atıl
mıştı:

Birincisi: İngiltere’nin himayesini istemek,

İkincisi: Amerika'nın mandasını istemek.

Bu iki çeşit karar sahipleri, Osmanlı Devleti’nin bir bütün halinde ko
runmasını düşünenlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun muhtelif devletler ara
sında paylaşılmasındansa, bütün halinde, bİr devletin himayesi altında bu
lundurmayı tercih edenlerdir.

Üçüncü karar: Mahallî kurtuluş çarelerine başvurmak... Meselâ bazı 
bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti’nden koparılacağı ihtimaline karşı 
ondan ayrılmamak tedbirlerine başvuruyor. Bazı bölgeler de Osmanlı Dev- 
îeti'nin ortadan kaldırılacağmı v€ Osmanlı imparatorluğu’nun paylaşılaca
ğını oldu-bitti kabul ederek kendi başlanm kurtarmağa çalışıyorlardı.

Bu üç çeşit kararın gerekçesi, vermiş olduğum izahat arasında mevcut
tur.

BENİM KARARIM

Efendiler, ben bu kararlarm hiç birinde isabet görmedim. Çünkü bu 
kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, esassızdı. Haki
kat şu kî, içinde bulunduğumuz tarihte, Osmanlı Devleti’nin temelleri çök
müş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tamam&n parçalanmış
tı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele 
bunun da paylaşılmasını sağlamağa çalışmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, 
onun istiklâli, padişah, halife, hükümet, bunların hepsi mânâsı kalmamış bir
takım boş sözlerden ibaretti.



Neyin ve kimin korunması için, kimden ve ne yardım sağlanmak is
teniyordu ? •

O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi ?

Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millî hâki
miyete dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurma ...

işte daha îstanbırrdan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da, 
Anadolu topraklarma ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız ka
rar, bu karar olmuştur.

— Sadeleştirilmiştir —
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A ÇIKLA M A  :

Atatürk, Türk ve dünya tarihinin yetiştirdiği en büyük kr candanlardan 
ve devlet adamlarından biridir, istiklâl Savaşı’nda gösterdiği deha ile Türk 
milletini içine düşmek üzere olduğu esaretten kurtaran ve yıkılan Osmanlı 
Devleti’nin yerine bugünün hür, müstakil ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti 
devletini kuran odiır.

Atatürk’ün bu başarısında, herkesten ayrı yaratılışının, Türk milletinin 
hür yaşama iradesi ile döğüşme gücünün rolü olduğu muhakkaktır. Fakat 
bunlar kadar, gerçekleri açık ve seçik olarak görme, doğru karar verme ve 
temel değerlere inanma gibi kültür ve terbiye vasıtasıyle kazanılan meziyet
lerin de bu hususta rolü vardır.

Atatürk’ün Nutuk’u. sadece geçmiş hâdiseleri anlatan tarihî bir vesika 
değil, dikkatle okuyanların daima ders alabilecekleri fikir ve tecrübelerle 
dolu büyük bir kitaptır. Okumuş olduğunuz parça, karışık durumlarda doğru 
muhakeme ve kararın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnektir.

Atatürk büyük Nutuk'naAn bu parçadan önce 1919 yılı Mayıs’ının 19 un
cu günü Samsun’a çıktığı zaman Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ay
rıntılı olarak tasvir eder. Daha sonra, kendi kararını belirtmek için söyle
diklerini özetler. Atatürk’ün düşünüş tarzının başlıca özelliği "gerçeği açık 
ve seçik olarak görmesi’dir. Bununla beraber o, "sarsılmaz inançlar’̂ a da 
sahiptir. "Tarihi değiştirme iradesi” bu iki temele dayanır.



1. Okuduğunuz parçayı a) durumun tasvirî, b) durum karşısmda ahnan 
çeşitli tavırlar ve bunların tenkidi, c) Atatürk’ün düşünce ve kararı olmak 
üzere başlıca üç kısma ayırarak inceleyiniz.

2. Atatürk’ün yaptığı tasvire göre, o devirde a) Osmanlı Devleti’nin,
b) düşman devletlerin durumu nasıldır?

3.- Kötü durumdan kurtulmak için kaç fikir ileri sürülmüştür? Bu fi
kirlerin esası nedir? Atatürk’ün onlar karşısında almış olduğu tavır nasıldır?

4. Atatürk bu durum karşısında nasıl bir karar veriyor? Bu kararın da
yandığı fikirler nelerdir?

5. Büyük Nutuk'u. okuyarak, sereceğiniz belli bir bölümü tahlil eden bir 
yazı yazımz.

^ SORULARî
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C. DIŞ TÜRKLERÎN EDEBİYATLARI

Türkçe sadece Türkiye’de konuşulan ve yazılan bir dil değildir. Türkiye 
dışında Türkçenin kullanıldığı daha birçok ülke vardır. Bunların hemen 
hepsi, Türkiye’de olduğu gibi sözlü bir halk edebiyatına sahiptirler. Bazıla
rı Türkçe yazılı bir edebiyat da vücuda getirmişlerdir.

Dış Türkler, bulundukları ülkelere tarihin akışı içinde gelmişler ve yer
leşmişlerdir. Çokları eskiden oralarda devlet kurmuş olan Türklerin torun
larıdır.

Dış Türkleri

a) Balkan ülkelerinde j^aşayanlar
b) Sovyetler Birliği’nde ve diğer Asya ülkelerinde yaşayanlar
c) Arap ülkelerinde yaşayanlar olmak üzere başlıca üç gruba ayırmak 

mümkündür.

a ) Balkan T ürkleri:

Balkanlar’da, Arnavutluk, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve Ro
manya’da yaşayan Türklerin büyük bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu zama
nında oraya gidenlerin torunlarıdır. Çoğu, İmparatorluk dağıldıktan sonra 
Türkiye’ye göç etmişlerdir. Geriye kalanlardan Yugoslavya Türkleri, bugün 
■çok canlı Türkçe yazılı bir edebiyata sahiptirler. Şairleri, hikayecileri, ro
mancıları vardır. Gazete ve dergi çıkarırlar. Romanya’da yaşayan Türkler- 
den bir kısmı Gagavuz adını taşırlar. Romanya’ya OsmanlIlardan önce gel
mişlerdir. Hıristiyandırlar, fakat Türkçe konuşurlar, sözlü ve yazılı edebi
yatları vardır.

Bugün Yunanistan’da yaşayan ve Gagavuzlar gibi ana dilleri Türkçe 
olan Grek • Ortodokslar, eskiden Türkiye’de yaşayan ve Karaman adı veri
len Türklerin torunlarıdır. Anadolu Karamanları XVI. yüzyıldan itibaren 
Yunan harfleriyle Türkçe eserler yazmışlardır. Bunlar. türküler ile Orto
doks dinine ait kitaplardır. Müslüman olan Trakya Türkleri, Osmanlı Türk
lerinin torunlarıdır. Nüfusları azdır ve gittikçe de azalmaktadır. Türkçe ga
zeteleri vardır.

Bulgarlar, menşe itibariyle Türktürler. Bulgaristan'a Oğuzlar, daha İs
lâmiyet’i kabul etmeden ve Anadolu’yu fethetmeden önce kuzeyden gelmiş



ler, VII. yüzyılda devlet kurmuşlar, BizanslIlarla savaşmışlardır. Fakat za- 
iTîanla BizanslIların ve Slavların tesiri altında kalarak Hıristiyan olmuşlar ve 
dillerini kaybetmişlerdir. Bulgaristan’da eski Bulgarlara ait şehirler ve Türk
çe kitabeler bulunmuştur. Bugün Bulgaristan’da yaşayan ve çoğu Türkiye’
ye göç eden Müslüman Türkler ise, Osmanlı Türklerinin torunlarıdır. Bu
gün Yunanistan ve Bulgaristan’da yaşayan Türklerin yazılı edebiyatları ge
lişmemiştir.

OsmanlIlar devrinde Balkan şehirlerinde yüzlerce şair ve yazar yetiş
miştir. Bunlar Osmanlı kültürü içinde yaşadıkları ve eserlerini Türkiye 
Türkçesi ile yazdıkları için Anadolu - Osıııunlı Türk edebiyatı içinde yer 
alırlar.

b) Sovyetler Birliği ve diğer Asya ülkelerinde yaşayan T ü rkler:

AZERÎ ED EBİYA TI:

Bunlardan İran’da ve Azerbeycan Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Azerî adı
nı alan Türkler, Anadolu Türkçesine çok yakm bir şive ile konuşurlar. Aze
rî şivesi, Türkiye Türkçesi gibi eski Oğuzcanm bir devamıdır. Azerîler Sov- 
yetler Birliği İçinde ayrı bir cumhuriyet teşkil ederler. Azerî şivesi Azerbey
can Cumhuriyeti’nin dışında İran’da, Irak’da ve Doğu Anadolu’da da kul
lanılır.

Şiveleri ve toprakları birbirine yakın olduğu için Azerîler ile Anadolu 
Türkleri arasında yüzyıllar boyu çok sıkı kültür münasebetleri olmuştur. 
Azerî ve Anadolu halk masalları, destanları, hikâyeleri ve şiirleri birbirle
rine çok benzer. Fuzulî, Nesimî, Kadı Burhaneddin gibi eserlerini Azerî si- 
vesiyle yazan şairler Anadolu’da da çok sevilmişlerdir.

İran, yüzyıllarca Türk asıllı hanedanlar tarafından idare edildiği için, 
Azerilerle Iranlılar arasında büyük bir kaynaşma olmuştur. Azerbeycan şair
lerinden bir kısmı eserlerini tamamiyle Farsça, bir kısmı hem Farsça,, hem 
Türkçe yazmışlardır.

I l 4 l ’de Gence’de doğan Nizamî, eserlerini Farsça yazmıştır. Kendisi 
de Azerî Türkü olan Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu onun hakkında, eserlerini 
Farsça yazmıştır ama "konularında, tefekküründe Türk olarak kalmıştır” 
diyor. Genceli Nizamî, İran edebiyatma olduğu kadar, Anadolu Türk edebi
yatına da tesir etmiş büyük bir şairdir.



Azerî edebiyatı Anadolu Türk edebiyatı gibi X IV -X IX . yüzyıla ka
dar İslâmî tesir altında kalmıştır. X IX . yüzyılda Azerî Türkleri de Batılı 
kaynaklarla beslenerek, yeni, çağdaş, millî bir edebiyat vücuda getirmişler
dir. Abbaskuli Ağa Bakıhanlı, Zâkir, İsmail Bey Kutkaşinli, Baba Beg Şa- 
kir, Mirza Şeref, Mirza Feth Ali Ahundzade yeni Azerî edebiyatının öncü
leridir.

Mirza Feth Ali Ahundzade (1812- 1878) Azerî şivesiyle ve Rus diliy
le piyesler yazmış, bunlardan bazıları Batı dillerine de çevrilmiştir. 1875 
yılından sonra Azerîler de Türkçe gazete ve dergi çıkarmağa başlamışlar
dır. Küçerli Feridun Bey, Çelil Mehmet Kulizade, Ahmet Bey Ağaoğlu, 
Yusuf Talipzade, Resulzade Mehmet Emin, Hüseyinzade Ali Bey, Azerbey- 
can’ın tanınmış yazarlarındandır. Bunlardan bazıları Türkiye’ye gelmişler, 
Türkiye’de de kendilerim tanıtmışlardır. Onlardan sonra Azerbeycan’da Ne
riman Nerimanov (1871-1924), Talipzade Abdullah (1881 - 1959) gibi ya
zarlar yetişmiştir.

Anadolu Türk edebiyatı gibi çok zengin bir geleneğe ve çağdaş edebiya
ta sahip olan Azerî edebiyatına burada daha geniş yer vermeğe imkân yok
tur. Merak edenler bu konuda Prof. Fuat Köprülü’nün İslâm Ansiklo- 
pedisi’ndt çıkan Azerî Edebiyatt adlı makalesiyle Prof. Dr. Ahmet Caferoğ- 
lu’nun Türk Dünyast 'El Kitabı (Ankara 1976) na yazdığı Azerbeycan Ede
biyatt adlı makalede geniş bilgi bulabilirler.
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KIRIM EDEBİYATI :

Milât’tan önce VII. yüzyılda Saka Türklerinin oturdukları Kırım’a, daha 
sonra Hun Tütklerİ ile Hazar ve Altın - Ordu Tiurkleri gelmiş yerleşmişler
dir. Kırım 1466 -1783 yılları arasında Hanlık ile idare edilmiş, 1783 yılında, 
Rusların idaresine geçmiştir. Kırım halkının büyük bir kısmı 1778’den son
ra Türkiye’ye göç etmiştir.

Kırım edebiyatı, halk edebiyatı ve klasik edebiyat olmak üzere ikiye ay
rılır. Kırım Türklerinin de zengin bir edebiyatları vardır. Ediğe ve Çora Ba- 
tur destanları meşhurdur, Kırım klasik edebiyatı Osmanlı ve Çağatay edebi
yatlarının tesiri altında kalmıştır. X IX . yüzyılda Kırım Türkleri Batı ve Rus 
tesiri altında çağdaş, millî bir edebiyat vücuda getirmişlerdir. Gaspıralı İs
mail Tercüman adlı bir gazete çıkararak, Türkler arasında İstanbul şivesine 
dayalı oiTtak bir yazı dili kurmağa çalışmıştır. Kırım Türkleri arasında X IX . 
ve X X . yüzyılda birçok şair, hikayeci ve romancı yetişmiştir. Bunlardan Cafer



Seydîahmet, Haşan Sabrı, Çelebi Cihan, Gaffarzade Şerafettin, Bekir Çoban- 
zade en tanınmış olanlarıdır. Türkiye’de hikâye ve romanları zevkle okunan 
Cengiz Dağa ( 1920) da Kırımlıdır. Romanlarında Kırım Türklerinin^ 
çetin hayatını anlatır. Kırım Türkleri ve edebiyatı hakkında İslâm Ansiklo
pedisi’tide ve Türk Dünyası El Kitabı'ndz genİş bilgi vardır.

ÖZBEK EDEBİYATI

Özbekler, bugün Sovyetler Birliği’nde ayrı bir cumhuriyet teşkil eder
ler. Özbek edebiyatı, eski Çağatay edebiyatının bir devamıdır. Türk 
edebiyat tarihinde Çağatay edebiyatı, ayrı bir bölüm teşkil eder. İslâm An
siklopedisi’ne Çağatay Edebiyatı maddesini yâzan Fuat Köprülü Çağatay- 
cayı şöyle tarif ediyor:

"Çağatayca, en geniş mânâsıyle Moğol istilâsından sonra Cengiz çocuk
ları tarafından kurulan Çağatay, llhanlı ve Altun-Ordu imparatorluklarının 
medenî merkezlerinde X III - XV. asırlarda inkişaf eden ve Timurlular dev
rinde bilhassa XV. asırda klasik bir mahiyet alarak, zengin bir edebiyat ya
ratan edebî Orta - Asya lehçesi” dir.

îlim adamları Çağataycayı Karahanlı Türkçesinin bir devamı sayarlar. 
Çağatay şivesi ile vücuda gelen edebiyat çok zengin bir gelenek teşkil eder. 
Onun en parlak devri Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevaî (1460- 1506) devri
dir. Ali Şîr Nevaî, Fuzulî gibi adını bütün Türklük dünyasına duyurmuş bü
yük bir şairdir. Türk-H int devletini kuran Babür Şah (1483- 1580) büyük 
bîr şair ve yazardır. Türkiye Türkçesine de çevrilmiş olan hâtıratı Türk ede
biyatının en güzel eserlerindendir.

Çağatay sahasında Timuroğullarının yerine yeni bir hanedan kuran Mu- 
hammed Şeybanî (1488-1510) de bir şairdir. Hive Hanı meşhur Ebülgazî 
Bahadır Han (1547 - 1603) klasik Çağataycadan Farsça kelimeleri atarak 
eserlerini sade bir dille yazmıştır.

X IX . yüzyılda diğer Türk ülkelerinde olduğu gibi Özbeklerde de çağ
daş, millî bir edebiyat doğmuştur. 1901 yılında Taşkent’te modern bir okuJ 
kuran Münevver Kari (1880- 1933) bu hareketin öncülerindendir. Onun 
yanısıra Mahmut Hoca Behbûdî, Abdullah Avlanî, Hamza Niyazi de yeni 
Özbek edebiyatının gelişmesinde rol oynamışlardır.

Hamza Ilakimzade Niyazi (1889 - 1929) Kızıl /Gül, A k Gül ve Millî Anu
talar (Millî neşideler) adlı şiir kitaplarıyle büyük bİr ün sağlamıştır. 1917 - 
1926 yıliarı arasında Fıtrat, Çolpan, Batu ve Elbek millî bir edebiyat kurul
ması için savaşmışlardır. Abdullah Süleyman Çolpan (1897- ?) şiirlerini Tan 
S iilaa  adil bir kitapta toplamıştır.



Sovyetler Birliği’nde Özbekleri içine alan ayrı bir Özbekistan Cumhuri
yeti kurulunca, Özbek yazarları resmî olarak Marksist ideolojiyi benimsemiş 
olmakla beraber, kendi millî dillerine ve kültürlerine bağlı kalmışlardır. 1943 
yılında kurulan "Özbek Dil ve Edebiyat A^demisi”, Özbek halk edebiyatı
na ait eserleri derlemiş ve yayınlamıştır. 1926 yılından sonra Özbek yazar
ları Sovyet ideolojisini yayan tiyatro ve romanlar yazmışlardır. Bunların Türk 
kültürü bakımından faydası Özbekçeyi çağdaş, zengin bir yazı dili haline 
getirmesi ve Özbeklerde politik ve sosyal konulara karşı ilgi uyandırması
dır.
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TÜRKMEN EDEBİYATI

Anadolu ve Azerî Türkleri gibi Oğuz boyundan olan Türkmenler, Sov- 
yetler Birliği’nde ayrı bir cumhuriyet teşkil ederler. İran’da ve Afganistan’
da da Türkmenler vardır.

Anadolu, Azerî ve Türkmen halk edebiyatlarında bazı konular ortak
tır. Meselâ XVI. yüzyılda Anadolu’da yazıya geçen Dede Korkut Hikâyeleri 
;ile Köroğlu Destanı üç Türle ülkesinde de söylenir.

Anadolu ve Azerbeycan edebiyatlarında da çok tanınan Kadı Burhaned- 
din (1344-1397) ile Seyyid Nesimî ( ? - l 4 l 7 )  Türkmenlerin Salur boyun
dandırlar. Azadî mahlası ile mistik şiirler yazan Devlet Muhammet Molla 
(1700-1760) Göklen aşiretine mensuptur. Andelip mahlasını kullanan Mu
hammet Garip (1711- 1765) Leylâ ve Mecnun, Yusuf ve Züleyha, M elike 
M ihrinigar adlı mesneviler yazmıştır. Şahbende (1720-1800) ile Kurban 
Ali Marufî (1735- 1795) tanınmış Türkmen şairlerindendir. Türkmenlerin 
meşhur şairlerinden biri de Mahdum Kulı (1733 - 1782) dur. X IX . yüzyıl
da Türkmenler arasında Kâtibî, Muhtad, Talibî ve Aşıkî mahlasını taşıyan 
şairler yetişmiştir. Abdüssettar Kadı, Ceng-nâme adlı eserinde Türkmenle
rin 1858 - 1861 yılları arasında İranlılara karşı yaptığı savaşı anlatır.

X IX . yüzyılda yetişen halk şairi Bayram Şair (1871-1949) şiirlerinde 
tabiatı ve vatanını tasvir etmİş, Kör Molla (1872-1934) konularını Türk
men tarihinden alan şiirler yazmıştır. 1924 yılından sonra Türkmenistan’da 
Türkmence gazete neşrine başlanmış ve birkaç yıl içinde bunların sayısı onu 
bulmuştur. Bu gazeteler şiir, roman, hattâ piyes yayınlamak suretiyle hal
kın edebî zevkini yükseltmeğe çalışırlar.

İhtilâlden sonra Türkmenistan’da da eserlerini Marksist görüşle yazan 
birçok şair, romancı ve tiyatro yazan yetişmiştir. Propaganda gayesi güden



bu eserler büyük bîr sanat değeri taşımamakla beraber, Türkçe ya2ilı dilia 
gelişmesine ve Türkmenler arasında bir aydınlar sınıfının teşekkülüne yar
dım ediyorlar.

KIRGIZ EDEBİYATI

Çin kaynaklarına göre daha Milâttan önce I • II. yüzyılda Tiyanşan ile 
Aladağ arasında müstakil bir devlet kuran Kırgınlar, İslâmlık’tan önceki Türk 
tarihinde önemli bir yer tutarlar. Göktürk devletini onlar yıkmışlardır. Da
ha sonra Uygurlara karşı savaşan Kırgızlar X III. yüzyılda Moğol devletine 
boyun eğmek zorunda kalmışlardır. X IX . yüzyd ortalarına kadar kendi ört 
ve âdetlerine göre aşiret hayatı yaşayan Kırgızlar X IX . yüzyıl ortalarında 
ileri savaş âletlerine sahip Ruslarla karşılaşmışlardır. Kırgız edebiyatı yakın, 
zamanlara kadar sözlü olarak devam etmiştir. Bu edebiyat (Çanak) denilen 
destanlardan, (Ir) denilen türkülerden ve (Şırıldan) denilen çoban türküle
riyle (Makal) denilen atasözlerinden ibarettir. Bunlar Rus âlimleri tarafın
dan derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Kırgızların Manas 'Destanı dünyanın en 
büyük destanlarıyle yarışacak bir zenginlik ve güzelliğe sahiptir. Kırgızca ilk 
yazılı eser 1911 yılında Kılıç Manurkan tarafından yazılmıştır. Sovyet- 
1er Birliği’nde ayrı bir cumhuriyet teşkil eden Kırgızlarm yazılı edebiyatları 
1920 yılından sonra gelişmiştir. Kırgızca ilk gazete 1924 yılında çılctı. Onu 
bir gençlik gazetesi ve Cani Madaniyat Colunâa (Yeni Medeniyet Yolunda) 
adil bir edebiyat dergisi takip etti. Bay-Alinov ( 1902) , Ali Tokombay 
(1924), Mukay Elebay şiirlerini bu dergide yayınladılar. 1930- 1938 yılları 
arasında Marksistler, milliyetçi yazarlara karşı savaş açtılar. Mulcay Elebay 
Uzak Col (Uzak Yol) ( 1936) adlı romanında kendi hayatını anlattı. Ali 
Tokombay Kanit Yıllar adlı romanında Kırgızlarla Çinliler arasındaki sa
vaşı dile getirdi. Yeni Kırgız edebiyatı, Marksist bir çerçeve içinde Kırgız- 
larm millî hayatını ifade eder. Cengiz Aytmatov (1928) un romanları Fran
sızca, Almanca ve Türkiye Türbesine çevrildi.

KAZAK ED EBİY A TI: I

Kazaklar, Sovyetler Birliği’nde Kazakistan adı altında ayrı bir cumhuri
yet kurmuşlardır. Kazaklar XV . yüzyılda İsen - Buya Han’ın idaresi altında 
toplanan çeşitli Türk kavimlerinin birleşmesiyle teşekkül etmiştir. Kazaklar 
Rus istilâsına kadar “Türe” veya ”Ak süyek” (Ak-kemik) denilen beyler ta
rafından idare edilmişlerdir. 1822’den sonra Rus idaresine girdiler. 1919’da 
Kazakistan muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.



Kırgızlar gibi Kazaklar dâ X IX . yüzyıla kadar yazılı bir edebiyat vücuda 
getirmemişlerdir. Zengin bir sözlü edebiyatları vardır. (Şeşen) adlı hikaye
cileri Anadolu halk hikayecileri- gibi topluluklarda hikâye anlatırlar ve şiir 
söylerler.

X IX . yüzyıl sonlarında yazılı millî Kazak edebiyatı başlıyor. Bu edebiya
tın öncüsü şair İbrahim Kunanbay Abay (1845- 1904) dır. Bay Tursun, 
Yakup Dulat, Huday Bergen ve Ömer Karaş bu yolda devam ediyorlar. Du- 
lat, Uyan Kazak adlı kitabı ile millî duyguları körüklüyor. Daha sonra Mag- 
can Cumabay, Sabit Dönentay, Ahmet Mamet, Sultan Mahmut Toraygır, 
Beyimbet Meyli ve Saken Seyfullah gibi yazarlar yetişiyor. Bunlar milliyetçi
lik ile îslâmiyetçilik ve ferdî kahramanlık konularım işleyen eserler yazı
yorlar. Muhtar Avez ve Aymaut hikayeci olarak tanınmışlardır. Beyimbet 
Meyli konularını Kazak tarihinden, savaş ve şosyal hayattan alan 12 piyes 
jazmıştır. Kazak tiyatrosu, halk edebiyatı ve folkloruna dayanır. Kazakis
tan’da 1939 yılında 26 tiyatro mevcuttu. Bunlardan on dördü Kazakça eser
ler oynuyordu. Bu devirde Kazak musikisi de çok gelişmiştir. 1930’da 2000 
halk türküsü t^pİt edilmiştir. 1917’den sonra yetişen Kazak yazarlarından 
çoğu yüksek öğrenim görmüşler, Rusça ve Batı dilkrini öğrenmişler ve bu 
dillerden Kazakçaya tercümeler yapmışlardır. Bugün Kazakistan’da Kazakça 
.zengin bir edebiyat vardır.-

KAZAN ED EBİYA TI:

Kazan Türklerî eski bir Türk kavmi olan Volga Bulgarlarının torunla
rıdır. Kazan devleti 1437 yılında Altın - Ordu hanlarından Toktamışoğlu Ce- 
lâlettin tarafından kurulmuş ve bu tarihten 1556 yılına kadar hanlar tara
fından idare edilmiştir. Çetin savaşlardan sonra Ruslara boyun eğen Kazan 
Türkleri millî benliklerini İslâmiyet ve dilleri sayesinde korumuşlardır. Rus 
İhtilâlinden sonra merkezi Kazan olmak üzere bir Tataristan Cumhuriyeti 
kurulmuştur. Bu Cumhuriyet içinde Türklerden başka Ruslar ve Finler de 
yaşamaktadırlar.

Kazan. Tatarları Kırım Türklerî gibi X IX . yüzyıla kadar Osmanlı yazar
larının tesiri altında kalmışlar, Osmanlıca ile Tatairca karışık bir dille eserler 
yazmışlardır. Bu devirde Musa Akyiğit, Kayyum Nasirî, Şebabettin Mercanî 
gibi yazarlar yetişmiştir. 1905 yılında Kazah*da Kazanca Kazan Muhbiri adlı 
ilk gazete yaymlanmıştır. Başlıca yazarı daha sonra Türkiye’ye gelien Yusuf 
Akçura (1876 -1933) dır. Bu tarihten sonra KaSıanca gazete ve dergilerin 
mayısı artar. 1887’de Sultanmurat kasabasında doğan Alimcan İbrahim, Kazan- 
lıların hayatını tasvir eden romanlar yazmıştır. İshakî, Kerimî gibi yazarlar 
Rus ihtilâline katılırlar. Kerim Tinçura (1887 • 15)48) tiyatro yazarıdır.

' DIŞ TÜRKLERtN EDEBİYATLARI 319



t

Sovyetler Birliği’nde ayrı bir cumhuriyet teşkil eden Çuvaşların dili, or
tak Türkçeden biraz farklıdır. Ortak Türkçedeki bazı sesler Çuvaşçada de
ğişik şekiller alır. Meselâ (o) sesi (u), (z) sesi (r), (ş) sesi (1) ye çevrilir.

Çuvaşça ile eski Volga Bulgarlarının dîli arasında benzerlikler vardır. 
Çuvaşlar Rus tesiriyle Hıristiyanlığı kabul etmişler, yazarları da hıristiyan 
adı almışlardır. Çuvaş halk edebiyatı çok zengindir. Yazılı Çuvaş edebiyatı 
Hıristiyan dinini öğreten kitaplarla başlamıştır. îlk Çuvaş gazetesi Hipar 
(Haber) 1909 yılında yayınlanmıştır. ' Çuvaşlar Hıristiyan olmakla beraber, 
Ruslara karşı millî varlıklarını ve dillerini muhafaza etmişlerdir.

İhtilâl öncesi Çuvaş yazarları eserlerinde aile içindeki hissî münasebet
leri tasvir ve tahlil ederler. Turhan, Kirillov, Korenkov, Nikolayev, Sorokia 
bu devrin tanınmış yazarlandır. 1917-1920 yıllan Çuvaş yazarlar» milliyet
çidirler. Semçn Vasil Elker bunların başında gelir. 1930 yılından sonra Çu
vaş yazarları da Marksist görüşü benimserler. Bu devirde Rusçadan Çuvaş- 
çaya pek çok eser tercüme edilir.

ÇUVAŞ EDEBİYATI

YAKUT EDEBİYATI

Sibirya’da yaşayan Yakutların dili de Çuvaşlarınki gibi Ortak Türkçedeoi 
bir hayli uzaktır. Onlar da Çuvaşlar gibi İslâmiyet’ten uzak kalmış, Rus te
siriyle hıristiyanlaşmışlardır. Aralarında eski Türk dini şamanlığı devam et
tirenler de vardır. Yakut halk edebiyatında destanlar önemli bir yer tutar. 
Yakut şairleri aliterasyon ve benzetmelerden çok hoşlanırlar. Yakut yazılt 
edebiyatı Rusçadan tercümelerle başlamıştır. Yakut yazarları da Hıristiyanlığı 
kabul etmekle beraber milliyetçidirler. Nikiforov eserlerinde ''Yakutistan Ya
kutlarındır” fikrini müdafaa eder. Yakutlar arasında tiyatro yazarları, ro- 
manalar da yetişmiştir. İhtilâl öncesi Yakut yazarlarının en meşhuru Ku- 
lakovskay’dır. Kulakovskay, Yakut halk şiirini ve folklorunu derlemek su
retiyle, Yakutlarda millî ruhu devam ettirmeğe çalışmıştır. Çağdaş Yakut şa
irlerinden Elley Kulaçikov (1904) yirmi şiir kitabı yayınlamıştır. Künde 
îvanov (1898-1954) eserlerinde tabiatı, kır hayatım tasvir eder. Dramatik 
eserleri de vardır. (Sovyetler Birliği’nde bulunan Türk cumhuriyetlerine ait 
bilgiler 1965 yılında yayınlanan Fundamenta ile îslâm Ansiklopedisi*nâtn  
özetlenerek alınmıştır.)



c) Arap ülkelerinde Türkler :

Abbasî halifesi el Me’mun (813 - 833) ve el Mu’tasım (833 - 842) ata 
binme, ok atma ve kahramanlıklarıyle dünyaya ün salan Türklere ordusun
da büyük yer veriyor, bunlardan sivrilenleri vali tayin ediyordu. Bunlardan 
bazıları, Türklerden oluşan ordular teşkil ederek istiklâllerini ilân ettiler;, 
müstakil devletler kurdular.

868’de Mısır’a gelen Ahmet bin Tolun et-Türkî, Türk ordusuna dayana- , 
rak ilk Müslüman Türk devletini kurdu ( 868- 905). Kahire şehrini camiler, 
medreseler ve hastahanelerle donattı. Fergana Türklerinden Togaç’ın baba
sı Yultekin Akşit, Suriye’de ayrı bir devlet kurdu. Şam Selçuklularından Tu- 
tuş’un oğlu Dokak’a Atabey olan Tuğtekin ve diğer atabekler 1128- 1227 
arasında Şam, Musul ve Sincan’a hâkim oldular. Fatımî ve Eyyubî devletle
rinde de Türkler önemli yer tutuyorlardı. Türk kölelerinin kurdukları Mem- 
lûklar 15. yüzyıl sonuna kadar devam etti. Bu devletler kısa ömürlü olmak
la beraber, Türklerin Mısır ve Suriye’ye yerleşmelerini sağladı. Bütün bii 
Türk devletleri Arap ülkelerinde mimarî kadar edebiyata da önem verdiler. 
Bu sahalarda da Türkçe eserler yazıldı. Memlûk devletinde Türklerin çoğu
nu Kıpçaklar teşkil ettiği için, yazılan eserlerde Kıpçak Türkçesi kullanıl
mıştır. Daha sonra bu si>.halara Oğuz boyları geldi. Bugün Suriye ve Irak’da. 
yaşayan Türkler Azerî, Türkmen, Anadolu şivesine yakın bir dil kullanırlar., 
Irak Türklerinin halk ed-î^biyatları çok zengindir. Irak Türkleri arasında Fu
zulî ve Bağdatlı Ruhî gibi büyük şairler yetişmiştir. Bağdatlı Ahdî 1563’de- 
yazdığı Gülşen-t Şuara (Şairlerin Gül Bahçesi) adlı tezkiresinde Bağdat vê  
civarında yetişen Azerî ve Osmanlı şairlerinin hayat ve eserlerinden bahse
der.

OsmanlI devleti yıkıldıktan sonra Irak’ta kalan Türkler de dil ve kültür
lerini muhafaza etmişlerdir.
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SORULAR;

1. Dış Türkler nerelerde yaşamaktadırlar? Bunlar dil ve edebiyatlarını 
devam ettiriyorlar mı?

2. Sovyetler Birliği’nde hangi Türk cumhuriyetleri vardır? Bunlardan 
hangileri klasik edebiyat geleneğine sahiptirler?
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TÜRK DİLİ VE FARS DÎLÎ

Şöyle bilinmeli ki Türk, Farstan daha çok anlayışlı, daha yüksek kavra
yışlı ve yaradılış bakımından daha arı silidir. Fars da düşüncede, bilgide 
Türkten daha ince, daha derindir. Bu hal Türklerin doğruluğundan, dürüst
lüğünden, açık gönüllülüğünden, Parsların da bilimlerinden, hünerlerinden 
apaçık görünmektedir. Amma dillerinde üstünlük ve eksiklik bakımından 
pek çok farklar vardır. Sözü anlamlandırma işinde Türk, Farsı geride bıra
kır. Türk kendi öz dilinde öyle incelikler, öyle güzellikler, öyle sanatlar 
göstermiştir ki yerinde Tanrı dilerse anlatılacak. Gene Türkün Farstan ile
riliğine, üstünlüğüne bundan daha açık ve aydınlık bir belge, bir tanık ola
bilir mi ki bu iki taifede gençlerin, ihtiyarların, büyüklerin, küçüklerin ara
larındaki kaynaşma aynı derecededir. Alış - verişleri, işleri, güçleri, düşüp 
kalkmaları, oturup durmaları birbirinden hiç de farklı değildir. Sonra Fars- 
ların okur - yazarları Türklerden daha çoktur. îş ve oluş böyle iken Türkle
rin hepsi de Fars diliyle konuşmada ve o dili kullanmada uzluk gösterirler. 
Türk şairlerinin birçokları Fars diliyle bir Fars gibi güzel, yüksek, derİn ve 
değerli şiirler yazarlar. Halbuki Farslardan hiç biri Türkçe konuşamazlar. 
Şöyle böyle konuşanlardan en bilginleri bile Türkçe sözlerin anlamlarındaki 
inceliklere eremezler. Yüzde, binde biri Türkçeyi öğrenip de konuşmağa 
dursa onun Türk olmadığı ilk sözlerinden belli olur ye kendi diliyle, kendi
sini gülünç bir duruma sokar.

Türkün yaradılışta Farstan ileri ve üstün olduğuna bundan daha kuv- 
■vetli tanık olamaz ve hiç bir Fars bunun aksini iddia edemez. Fars dili, derin 
•ve yüksek konular anlatımında geridir. Çünl<ü Türkçenin konuşuşunda ve 
Iconularında pek çok incelikler ve özgünlükler düşünülmüştür; en ufak fark
lar, en uçucu anlamlar için birçok kelimeler yaratılmıştır ki, bilgili kimseler 
tarafından açıklanmadıkça anlaşılamaz.

Ali Şîr Nevaî, Muhakemetü’l - Lugateyn, 
(Çeviren, Ishak Refet Işıtman, 1941)

. SORU:

1. Ali Şîr Nevaî, Türklerle Parslarda hangi meziyetleri görüyor? Türk- ' 
leri ne bakımdan Farslardan üstün buluyor?
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(SERBEST)

II
HİNDİSTAN’DA TÜRK MEDENİYETİ

Trenle Ağra’ya yaklaşıyoruz. Şehir, Taç - Mahal’in mermer aksi vuran, 
Cumna ırmağı üstündedir. Tarihte iç ticaret ve savunma merkezlerinin baş- 
lıcalarından biri olmuştur. İlk Türk ve Müslüman hanedanları Delhi ile 
Ağta arasında aranıp durdular. İskender Lodi 1500 de sarayını Ağra’ya kur
du. 1526 da şehir, Babür’ün eline geçti. Babür bütün Hint’i almağa karar 
verdi ve burada öldü. Şimdiki kale büyük oğlu Ekber’in eseridir. Onun için 
halk hâlâ Ağra’ya Ekber - Abad adını verir. Evrenk - Zeyb, Delhi’ye gidince 
Ağra ehemmiyetten düşer ve bir daha payitaht olmaz.

Türk medeniyetleri tarihinde Delhi, Lahor gibi merkez şehirler ve bil
hassa Ağra bir Frenk sanat tarihçisinin sözü ile, orijinal ve klasik bir mimarî 
ve gene aynı tarihçinin sözü ile "İslâm âleminde ilk defa dış dünyayı gören” 
eşsiz bir resim sanatının beşiği olmuştur.

Yarın Ağra saraylarını, türbelerini ve adını duymadık insan kalmayan 
Taç - Mahal’i gezeceğiz. Bugün için şehrin kapısında duralım ve siyasî, me
denî Hint tarihinde Türklük nedir, ana çizgileri-ile gözden geçirelim. Üç- 
dört sayfada bir tarih yazılmaz. Fakat bu kitabın okuyucularına hiç olmazsa 
seyahat kılavuzluğu edecek bİr özet verebileceğini sanıyorum.

İslâmlık, ilk defa Ömer Halife vaktinde, Arap akınları ile, denizden, 
Sind kıyılarına biraz sürtündü geçti. Daha sonra gene Araplar bu toprak
lara gitgide hâkim oldular. Fakat Hint tarihinde hemen hemen hiç bir iz 
bırakmadılar, belki verdiklerinden fazla aldılar ve çekildiler.

Onuncu asrın sonlarına doğru, Gazneli Sebüktekin Hint yolunu Türk 
hanedanlarına açtı. Oğlu Gazneli Mahmut, 1000 ile 1026 tarihleri arasın
da, on yedi seferle Hint ülkelerine yerleşti. O günden tam 1875 tarihine 
kadar, Hindistan tarihi, hemen hemen, bir Türk devletleri tarihidir. Bazen, 
tek bir devlet, Gazneliler yahut Babürler gibi ülkeyi baştan başa denecek 
kadar hükümleri altına aldılar. Bu iki hanedan arasında, hâkimiyet parça
lanmaları olmuşsa da, Türk hanedanlarını Hint’in hiç olmazsa bazı kısım
larına hâkim olmadığı hiç bir devir yoktur. Bir kumandan veya bir bey, 
herhangi bir hanedanın zaafını kollayarak, isyan eder, yeni bir saltanat 
kurar, memleketi büyür, genişler, sonra yerini bir başka Türk beyliğine 
terkeder. Muizzüddin’in erkek çocuğu yoktu. Kendi ölümü ile saltanatı <îa 
sona erecekti. Bir gün, yanında bu bahis açıldığı vakit, Minhaç ü Saraç’m
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icümdarlarm bir veya iki oğlu olabilir, benim binlerce oğlum, en başta 
Türk kullarım var. Ülkelerini, onlara miras bırakıyorum”.

On altıncı asır başlarında, Timuroğullarından Babür’ün kurduğu im
paratorluk, on dokuzuncu asrın ortalarına kadar devam etti. Bu imparator
luğun Türklüğü söz götürmez, fakat nedense ona "Moğol" adı vermek 
.âdet olmuştur. Hindistan’daki Türk devletleri hakkında sekiz yüz sayfalık 
bir eser yazan Hindu tarihçisi lshwari Prasad der ki: “Babür Moğol de
ğildi ki bu imparatorluğa o adı veriyoruz. Kendisi ve oğulları sadece Türk- 
türler. Babür gerçekte, Moğolları aşağı görür ve hâtıralarında onların hayat 
tarzlarından nefretle bahseder. Gene kendi yazılarmda Türk ve Moğolları 
-birbirinden ayırmağa her zaman dikkat etmişti”,

Türkçe ve Farsçayı birbiri kadar iyi yazar, şiiri, nesri, musikiyi, resmi, 
animarîyi sever, on iki yaşından beri Taçlı Babür, büyük bir savaşçı ve spor
cudur. Sürgün avlarına gider, kış sonlarında yabani hayvanlar peşinden ko- 
-şar. Her koluna bir adam takarak, duvarlardan aşar. Nehirde yıkanmaktan 
zevk duyar. Bir defa donmuş suya daldığı görülmüştür. Kılıç oynar, iyi ok 
atar. Şevkli ve yüksek kalbli, fakat savaşlarda disiplinci idi. Vefası büyüktü: 
Hâtıralarında anasından, babasından, cedlerinden ve kardeşlerinden derin 
sevgi ile bahseder. Şarap, kadın ve saz düşkünü idi. Hâtıralarında içkiyi 
metheder, fakat, efendi gibi iç, der. Kadını saymakla beraber devlet işine 
karıştırmaz. Tabiat âşığıdır. Yazılarında sevdiği gölleri, nebatları, çiçekleri 
've yemişleri anar. Fergana peyzajlarının hasretini Hindistan’a kadar götürür.

Üslûbunun müstesna bir özelliği vardır. Dikkatli ve , titiz yazar. Mek
tupları ihmallice yazdığı için bir gün Hümayun’u: "Üslûbunu düzelt” diye 
ayarlamıştır.

Babür, Hindistan’ın ne iklimini, ne de mimarîsini sevmiştir: "Bahçele
rinde ve saraylarında kemerler ve su kanalları var. Fakat yapıları ne zarif, 
sne de büyüktür. Köylüler ve aşağı halk hemen hemen çıplaktırlar. Burada 
yalnız altın ve gümüş boldur. Yağmur vakti iklimi hoş olur”. Bir başka 
•yerde şöyle der: "Burada ne güzel at, ne iyi et, ne yemiş, ne de buz ve so- 
;ğulc su var”.

Falih Rıfkı Atay, Gezerek Gördükleri?n, 1970 

III

SEMERICANT

Semerkant ve mahallelerinde Timur Bey ve Uîuğ Bey’İn imaret ve bah
çeleri çoktur. Timur Bey Semerkant’ta KÖksaray diye meşhur olaiı dört kat
lı, fevkalâde büyük bir köşk yaptırmıştı. Bundan başka, Ahenin kapısına



yakın ve kalenin içinde de cami yaptırmıştı. Bunun taşlarını, ekseriya Hin
distan’dan getirttiği taşçılar işlemiştir. Camiin kitabesini öyle büyüle harfler 
ile yazmışlardır ki, bir kürûh mesafeden okumak mümkündür. Bu da çok 
büyük bir binadır. Semerkant’ın şarkında iki bahçe yapmıştır. Biri daha uzak
ta olan Bağboldı ve .diğeri de daha yakında bulunan Bağ-ı Dilgüşâ’dır. Bağ-ı 
Dilgüşâ’dan Firûze kapısına kadar bir yol yaptırıp, iki tarafına kavak ağacı» 
diktirmiştir. Dilgüşâ’da da büyük bir köşk yaptırmış ve bu köşkte Timur 
Bey’in Hindistan muharebelerini tasvir etmişlerdir. Kûhek tepesinin eteğin
de ve Kân-ı Gil’in Âb-ı Rahmet de dedilderi. Kara su’yunun üst tarafında,. 
Nakş-ı Cihan adında bir bağ yaptırmıştır. Benim gördüğüm zaman bu bahçe 
artık bozulmuş ve dikkate değer bir şeyi kalmamıştı. Semerkant’ın cenu
bunda ve kaleye yakın yerde Bağ-ı Çınar, Semerkant’ın aşağı tarafındaj, 
Bağ-ı Şimal ve Bağ-ı Behişt vardır.

Timur Bey’in torunu, Cihangir Mirza’nın oğlu Muhammet Sultan Mir
za, Semerkant’ın dış kurganında (çakar) bir medrese yaptırmıştır. Timur 
Bey’in ve Semerkant’ta padişahlık eden evlâtlarının hepsinin kabri bura
dadır.

Uluğ Bey Mirza’nın imaretlerinden medrese ve hankah Semerkant kale
sinin iç tarafındadır. Hankahın kubbesi fevkalâde büyüktür. Onun kadar 
büyük bir kubbenin dünyada bulunmadığını söylerler. Bu medrese ve han- 
kahın yanında. Mirza hamamı diye meşhur olan iyi bir hamam yaptırmıştı.. 
Döşemesi muhtelif taşlardandır. Horasan ve Semerkant’ta böyle bir hama
mın bulunduğu malum değildir. Bir de medresenin cenubunda, Mescid-i 
Mukattâ dedikleri bir mescit yaptırtır. Mukattâ denilmesinin sebebi, parça 
parça ağaçları yontup, îslâmî ve Çin usulü nakışlar ile yapıldığındandır. 
Bütün duvarları ve çatısı bu tarzdadır. Bu mescidin kıblesi ile medresenin 
kıblesi arasında çok büyüle fark vardır. Herhalde bu mescidin kıble cihetim 
yıldızlara göre tayin etmişlerdir. Yaptırdığı diğer büyük binalardan biri de,. 
Kûhek tepesinin eteğinde bulunan ve içerisinde zîc yazma âleti olan, üç 
katlı rasathanedir. Uluğ Bey Mirza bu rasat ile zîc-i Gür ganî’yi yazmıştır kiy 
dünyada hâlâ bu zîc, diğerlerinden daha fazla kullanılmaktadır. Bundan 
evvel. Hoca Nasîr-i Tûsî’nin, îlhan da dedikleri Hülâgu Han zamanında,. 
Meraga’da zaptettiği zîc-i îlhânî müstamel idi. Galiba dünyada yedi - sekiz
den fazla rasat zaptedilmiştir. Bunlardan biri. Halife Memun’a aittir ve zîc-ı 
Memunî’yİ buna göre yazmışlardır. Batlamyus da bir rasat zaptetmiştir. Hin
distan’da, Raca Biker Macit Hindu zamanında, bugün Mandu diye tanınan 
Malva devletindeki Ucîn ve Dehar’da, bir rasat zaptetmişlerdir. Hinduların 
Hindistan’da bugün kullandıkları zîc budur. Bu rasadın zaptından beri 1584 
sene geçmiştir. Bu, diğer zîclere, göre, daha noksandır.
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Kûhek tepesinin garp tarafındaki eteğinde Bağ-ı Meydan adlı bir bahçe 
ve bu bahçenin ortasında, Çihil - Sütün dedikleri, büyük bir bina yaptırmış
tır. iki katlı ve sütunları tamamen taştan olan bu binanın köşesine dört 
tane, minareye benzer burç konulmuştur. Üst kata bu kulelerden çıkılır. 
Bütün diğer yerlerde taş sütunlar vardır. Bunların bazıları büklümlü, bazı
ları oluklu yapılmıştır. Üst katın dört tarafı ayvan olup, sütunları taştır. 
Ortasında dört köşeli bir oda vardır. Binanın kürsüsünü baştan başa taşlar 
ile döşemişlerdir. Binadan Kûhek tepesine doğru ve bu tepenin eteğinde bir 
bahçe daha yaptırmıştır. Burada da büyük bir saray inşa ettirmiş ve bunun 
içine, taht olarak, büyük bir ;taş koydurmuştur; uzunluğu tahminen on dört- 
on beş, genişliği yedi - sekiz ve yüksekliği bir karıdır. Bu büyük taşı epeyce 
uzak bir yerden getirmişle-rdir. Ortasında bir çatlak vardır ve dediklerine 
göre, bu çatlak buraya getirildikten spnra hâsıl olmuştur. Bu bahçede bir 
köşk daha yaptırmıştır. Duvarları tamamiyle çini olduğundan, buna Çini- 
hane derler. Bunları hususî adam göndererek, Çin’den getirtmiştir. Semer- 
kant kalesinin içinde Mescid-i Laklaka denilen, eski bir bina vardır. Bunun 
ortasında, yere ayak ile vurunca "laklak” diye bir ses gelir. Bu garip bir 
şeydir ve bunun sırrını hiç kİmse bilmez.

Sultan Ahmet Mirza zamanında da beyler birçok bağ ve bahçe yaptılar. 
Bunlardan Derviş Muhammet Tarhan’ın çarbağı kadar safalı, havadar ve 
geniş manzaralı yer az bulunur. Bağ-ı Meydan’dan biraz aşağıda, yüksekli
ğin üzerinde, Kulbe çayırına bakan, bir çarbağ daha yaptırmıştır ki, bütün 
çayır ayak altındadır. Burada arsayı kat kat düzelterek, güzel kara ağaçlar 
(narvan), beyaz servi ve söğüt ağaçları dikmişlerdir. Çok güzel bir yerdir. 
Yegâne kusuru, büyük bir suyun bulunmamasıdır.

Semerkant şehri fevkalâde müzeyyen bir şehirdir. Bu şehrin, diğer 
şehirlerde az bulunan bir hususiyeti daha vardır. Burada her esnafın ayrı 
birer pazarı olup, birbirleri ile karışık değildir. Usulleri muntazamdır. îyi 
ekmekçileri ve aşçıları vardır. Dünyada en iyi kâğıt Semerkant’tan çıkar. 
Güvaz kâğıdının bütün malzemesi Kân-ı Gil’den gelir. Kân-ı Gil ise, Kara 
su (Siyah âb) kenarındadır ve bu Kara su’ya Ab-ı Rahmet de derler. Semer- 
kant’ın kırmızı kadife kumaşı her tarafa ihraç olunun.

Babür Şah, Vakayi 
(Çeviren: Rahmeti Arat, 1946)

SORULAR:

1. Okuduğunuz parçada bahsedilen binaların çeşitleri nelerdir?
2. Bunlar Türk hüküradarlarmm hangi özelliklerini gösterirler?



MANAS DESTANI’NDAN SEÇMELER 

IV 

ATLAR

Kuyruğu kuvvetli olan şu 
Kocaman kula at kimin ki?
Hörgücü büyük, hoynu uzun,
Kocaman kula at kimin ki?
Şu develer gibi yüksek 
Dağlar gibi at kimin ki?
Hörgücü büyük, boynu uzun,
Bacağını ok gibi geren.
Yahşi kula at kimin ki?
Gövdesi ince, keçi gibi,
Şu ince at kimin ki?
Burnu testere gibi sivri 
Nalları çanak gibi,
Kurt kulaklı, geyik budiu 
Şu yabancı at kimin kî?
K oç kulaklı, geyik budiu.
Kuduran kula at kimin ki?
Tüyleri hep iğne gibi.
Şu ince kula at kimin ki?
Gerilmiş bir tasma gibi, . -
Şu güzel kula at kimin ki?
Omuzlan kürek gibi,
Göğsü de sert kürek gibi.
Şu zekî kula at kimin ki?
Yuvarlak yanını kaldıran.
Boynunu alımla uzatan.
Şu gösterişli kula at kimin ki?
Alnının saçı tarak gibi,
Kulakları ince sivri.
Şu güzel çevik at kimin ki?
Dişleri tırnak gibi keskin,
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paria/e ntaa aı Ktımn tur 
Ktztl dili bileği gibi 
Kısmetli kula at kimin ki?
Arka boynu bir kulaç
Şu uğurlu kula at kimin ki?
Terbiye görmeden yanşa girdi.
Onun beri yanında
Hiç bir naili ayak onu geçmeyen
Kabzırgast dağ gibi kalkan
Omurgası dağ beli gibi,
SinirIsri sarı yılan 
îlikleri kızıl yılan, 
ö r d e k  gibi boyun uzatan 
Şu esmer kula at kimin ki?
Bir er atma benzeyen 
Yüreği korku bilmeyen 
.Karışık kanlı bir at var,
H ep fırlamak düşünüyor, 
Kurtulup kaçmak istiyor. 
Durmadan yeri kazıyor, 

'Görünmez gibi koşuyor,
.Nalları yere değmiyor.
İliğ i sanki mıhlanmış 
'Tam yedi yarış kazanmış,
:Şu dağ gibi al at kimin ki?  
Yerin dibine inerek 
Yedi gün orda yaşayan, 
Koşmaktan kupkuru olan 
Sanki utanmış, koşup durur 
Elaman beyin oğlu 
Er T üştüğün çal-kuyruk alt, 
Yarışı mutlak hu kazanır.

Onun da beri yanında 

Budunda zincir yarası



' - Üstünde bir kum torbast,
Şu bağit al at kimin kiP 
Yanşt mutlak bu kazanır.
Onun da beri yanında 
ölçü lü  giden bir at var 
S u  at acaba kimindir?
■Kusursuz girdi yanşa 
‘Baş tarafına doğru baksan 
Yuların kestiği akı var,

(Bir de ktr arkasına bak 
îlki kişi birden binmiş,
Arkasını dağlamışlar,
Kâhküllü at kimin ki?
Ay baltası belinde 
Kırgızların elinde 

A ğıs-K oşoş’un atı o.
Yarışı mutlak bu kazanır.

■ Yelesine bakacak olsam
. Araba çekmiş gibi yer etmiş 
■<Eğerinin altına boksam  
Yük taşımış gibi izi var 
Boz alaca at yavrusu,

.‘S u  al aygır kimin ki?
Yarışı bu at kazanır 

' Onun da beri yanında 
•Kara aygmn yavrusu 
Kartal atın kardeşi

■ Al kısrağın da yavrusu
■ Boz yürük ̂ atın kardeşi 
i Büyük mükâfat almıştı.
-Altmış dokuz mal kazandı.

'Yedi batman arpa yerdi 

Halisü’d-dem gÖk alaca 

D em ir nal bakır bilezik
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Var hu halis alaca atta 
Ktrk mükâfat almtştt o.
Onun da beri yanında
Be§ yüz doksan be§ aitn en aşağısı,
Orangun soluk kısrağı var,
Yan§t mutlak hu kazanır

MANAS - KANIKEY

Manas K am kefin  evine geldi 

Hiç at bağlanmamış bir ahıra 

Manas atını bağladı.

Hiç kamet takılmamış hir kapıya 

'Manas kamçısını taktı.

Kuş konmamış bir tüneğe 

Şahini oturttu o.

Ocaktaki kazıdan 

Bir parça koparıp yedi,

Çanaktaki tatlı baldan 

Bir parça tadına baktı.

Ballı kısrak kımızından 

İçti hararetini kesti.

Otuz düğmeyi on peşi,

Sessiz sadastzca çözdü 

Kabartılmış döşeğe 

Yanaşıp girdi yattı,

Demir Han kızı Kanıkey 

Uykusundan uyandı,

Gözünü açıp fırladı 

Alaca saplı bir bıçağı 

Eline alıp dedi k i:



^'Benim haham Demir Hancın 

At bağlanmaz akıtm a 

At hağlayan kimdir hu?

Kamçî takılmaz kapısına 

Kamçı takan kimdir bu?

Hiç kuş konmaz tüneğine 

Kuş hağlayan kimdir bu?

Çanaktaki san baldan 

Gelip tadan kimdir bu?

Kısrağın bal kımızıyla 

Hararet söndüren kimdir bu?**

^'Yazılmış bir mektup değil 

Ben bir yabancı değilim  

Kamçı ile at getirdim.

Sayısız kısrak getirip 

Derin vadiler dolduran 

Er Manas işte o benim!**

*'Hangi Manas'sın bilmem ben 

Sevgili babam Demir Han’ın 

Sürüleriyle yaşayan 

Onun atlarına bakan 

Manas adlı kulu vardı 

Koyunlarımızı güden 

Bir çobanın babası var,

Onu adı da Manas’tır.

Deve güden bir kulumuz var 

Onu adı (da) Manas’tı.

Hangi Manas’sın ne bileyim  

Çık sen bakayım çadırımdan 

Babamın bana verdiği
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Şu güzel gümüş hançeri 

Yüreciğine saplanın”.

Bu güzel sapit hançeri 

Stytrtp ktmndan çtkardt, 

Er Manas da şöyle d ed h  

"Ntf yapıyorsun K.amkey? 

N azh büyümüş han kızt 

Nazit şeyler söylev” dedt 

Bey çocuğu nazhstn 

Jt<fazh şeyler söylemelisin 

N e yapıyorsun Kantkey’  ̂

Bu güzel saph hançeri 

Ktmndan stytrtp çekti 

Sonra havada sallads 

Manashn ak bileğini 

İk i parça ediverdi. 

Eteklerini beline sokup  

Yenlerini stvayarak 

Manas şöyle hayktrd,ı; 

*'Eğersiz ata bineyim 

Kadtnstz bekâr yaşayayım 

Altt tane sürü görüp 

Arkalarından koşayım 

Sana gösteririm  

Eline sopa veririm 

Koyunlart güttürürüm, 

Ktsraklart güttürürüm 

Sana gösteririm  

Kaplanlar gibi bağıran 

Alman Bet haydi ata bin



Ey san uçurum gibi 

Mavi yeleli kurt gibi 

Güldürün oğlu Ç albaftm  

Ata bin çabuk ata bin 

B en çok güzel bir ktz buldum 

.Alacada^a çıkalım '

.Altı sürü sürelim 

Sonra geriye güdelim  

■Bu tarafa getirelim  

,Eline bir sopa verip 

tKoyunları güttürelim.

Ona acı çektirelim,

B elki öcümü alırım  

Eğersiz ata bineyim 

Kadınsız bekâr kala'jivt 

Onu sarmaktansa kuruyayım 

Onu almadan kuruyayım.

(R ad lo ff derlemesindenf çeviren: Şaziye Berİn)

A Ç IK L A M A :

Prof. Fuat Köprülü’ye göre Manas Destanı, ilk Müslüman devleti
ni kuran Karahanlılann eski dinlerine bağlı kalanlara "karşı yaptıkları sa
vaşların halk muhayyilesinde uyandırdığı yankılardan doğan menkıbevî-ta- 
rihî bir eserdir. Kaşgarlı Mahmut’un kitabında bahsettiği bu destan 1 1 - 12. 
yüzyıllarda teşekkül etmiş olmalıdır. Manas’ın adı Doğu .Tiyenşan’dan Kı
rım’a kadar Türklerin yaşadıkları her yerde duyulmuş, Anadolu’ya kadar gel
miştir. j

Manas Destanı, Kara - Kırgızlar ile Kazaklar arasında varlığını bugüne 
kadar devam ettirmiştir. İlk defa Rus âlimi Radloff tarafından yazıya geçi
rilen bu destana, 16 - 17. yüzyıllara ait Nogay ve Kalmuk kahramanlarının 
maceraları da karışmıştır., 16.100 beyit tutan bu eserin önemi, bozkır Türkle
rinin yaşayış tarzlarını, İcahramanlıklarmı tasvir eJen çok canlı parçaları ih- 
►tiva etmesidir. . .
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Destana göre Manas, dünyanın en kuvvetli kahramanıdır, ^ora aenııen 
arkadaşlarıyle dünyayı dolaşır. Her kavme üstün gelir. Çinliler, Şartlar, 
îranlılar onun kılıcını denemişlerdir. Manas’ın atı ''Akboz”un dünyada 
yoktur.

SORULAR:

1. Okuduğunuz parçaların konulan nelerdir?
2. Atların tasvirinde nasıl bir üslup kullanılmıştır?
3. İkinci pEirçaya göre Manas ve Kanıkey nasıl insanlardır?



BÖLÜM D

DÜNYA EDEBİYATI

Rübaîler : Ömer Hayyam 

, Bilgenin Öğüdü : Sadî 

Öğütler : Sadî 

Gazel çevirisi : Hafız

O Halde Ne Yapmalıdır Ey Şark Milletleri : İkbal

Işık : Tagor

Çocuklar : Tagor

Hamlet’ten : W. Shakespeare

Andromak’tan : Racine

Cimri’den : Moliere

Faust’tan : Goethe

Sevgili Yakınlığı : Goethe

Yolcunun Gece Ib'arkısı : Goeth®
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İran’ın Horasan bölgesinde doğan Hayyam, Büyük Selçuklular devrinde,; 
yaşamış, Melikşah ve diğer Türk hükümdarları tarafından korunmuştur. Dev-- 
rinde tabiat ve matematik sahalarındaki geniş ve üstün bilgileriyle tanın
mıştır. Fizik, matematik ve metafizik ile ilgili kitaplar da yazan Hayyam 
rübaî tarzındaki şiirleriyle bütün dünyada büyük bir şöhreie ulaşmıştır. Ha
yatın faniliği karşısında karamsarlığa kapılan Hayyam, teselliyi zevk ve içkide • 
bulur. Hayyam’ın rübaîleri Türk şairleri için örnek olmuş, / manzum ve men-- 
sur olarak birçok tercümeleri yapılmıştır. Yahya Kemal Beyatlı da Hayyaır . 
tarzında rübaîler yazmış ve onun şiirlerini manzum olarak Türkçeye çevi?'-- 
mİştir. Aşağıdaki örnekler bu çevirilerden alınmıştır.

I

Esrâr-t ezel ki sakit senden benden ' .

Bir bilmecedir ne ben habîrim ne de sen.

Biz perdenin arkasından söylenmsdeyiz 

Vaktâ ki iner ne sen kalırsın ne de ben

Mâdâm hakikat ve yakın cümlesi bo^

Şekk üzre bütün Ömr ise geçmez pek boş.

Mey nû§ edelim ki bt-haber kaldıkça

■ İster ayık olsun kişi ister sarhoş

III

Bîz kuklalarız oynatan üstâd fe lek  

Zannetme mecazdır bu hakikat gerçek  

Varlık sahnında oynadık bir müddei'

Sandûk-t adem kaWına indik tek le h  

Edebiyat' Lise III ■ , 197T ISırîiıci Bu siliş, F. 2,4...

HAYYAM (Ölümü 1132)



Efsûs ki mevsim-i civârâ geçti 

Kt§ geldi bahâr-t şâdmânî geçti 

Eyvah şebabet denilen mürg-i tarab 

Biz farkına varmadık pek ant geçti

IV

SORULAR:

1. Birinci rübaîye göre devrinin büyük âlimi Hayyam insanın kâinatın 
sırrını bileceğine inanıyor mu? “Bilmece” kelimesiyle şair neyi ifade ediyor?

2. İkinci rübaîde boşluk ve hiçlik fikri Hayyam’ı nasıl bir davranışa gö
türüyor?

3. Üçüncü rübaîyi fikir ve hayal bakımından inceleyiniz. ^

4. Dördüncü rübaîde şair nasıl bir davramşı tavsiye ediyor?

5. Hayyam’ın ileri sürdüğü fikirler fert ve cemiyet hayatı bakımından 
yapıa ve olumlu bir değer taşıyor mu?



SADÎ (XIII. yüzyıl)

İran edebiyatının ünlü şahsiyetlerinden olan Sadi, Salgur adlı bir Tûık- 
men başkanın soyundan gelen Salguroğulları’nın hüküm sürdüğü Fars böl
gesinde doğmuş, ilk öğrenimini Şiraz’da yaptıktan sonra Bağdat’ta Selçuklu 
veziri Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye medresesine devam etmiştir. Ha
yatının büyük bir kısmını Hicaz, Kaşgar, Şam, Halep gibi yerlerde geçiren 
Sadi Diyarbakır’a da gelmiştir. Uzun seyahatlerden sonra memleketine dö
nen Sadi 1257 yılında Şiraz’a yerleşmiş, hayatının geri kalan kısmını okuma, 
yazma ve ibadetle geçirmiştir. r

Sadi’nin eserleri kendi hayat tecrübeleri ve insanlara yol gösteren fi
kirlerle doludur. Sadi insanların toplum içinde birbirlerine yardım ederek 
mes’ut bir hayat sürebileceklerine inanır. Onun:

''Benî Âdem âzâ-yt yek diğerend^^

(Adem oğulları aynı vücudun uzuvlarıdır.)

mısraı çok meşhurdur ve Sadi’nin hayat görüşünü özetler

Sadi’nin Gülistan ve Bostan adlı eserleri, Türkler tarafından çok sevil
miş, yüzyıllarca okunmuş, şerh ve tercüme edilmiştir.

I

BİLGENİN ÖĞÜDÜ

Bir bilge, oğullarına öğüt veriyordu.

*'Canım çocuklarım, diyordu, hüner öğrenin. Dünyanın varlığı güvene 
değmez; mevki, şehrin kapısından dışarı çıkmaz. Para pul daima tehlikededir: 
ya bir çırpıda hırsız götürür, ya da azar azar sahibi yer. Ama hüner, akan 
bir çeşmedir devamlı bir devlettir. Hüner sahibi devletten düşerse gam ye
mez; çünkü onun hüneri kendi varlığında bir devlettir. O nereye gitse itibar 
görür, başta oturur. Hüaersiz kişi her gittiği yerde lokma toplar, sıkıntı çe
ker.” '



"Mevkiden duşup ae tanaKKum ç c k u i c k . ,  h » / . »  a ı ı j n * ı j n . v n  —  —

fasına katlanmak zordur.”
"Vaktiyle Şam’da bir fitne çıkmıştı. Herkes köşesinden ayrıldı. Okumuş 

.köy çocukları, padişahlara vezir oldular. Eksik akıllı vezir çocukları, dilen
mek için köylere gittiler.”

"Babanın mirasını mı istiyorsun? Bilgisini öğren. Onun parasım on gün- 
•iJe harcıyabilirsin,”

Çev. Hikmet İlaydın, 1966.

SORULAR;

1. Okuduğunuz parçada Sadi, mevki ve paraya karşı hüneri övüyor. Hü- 
:Tierden maksat nedir? Hayatta insanlara her yerde başarı sağlayan birkaç 
'.hüner söyleyiniz.

2. Yazar fikrini nasıl ifade ediyor? Yazıda kaç kısım vardır?
3. “Mevki, şehrin kapısından çıkmaz” cümlesinden'ne anlıyorsunuz? Bu 

fikri canlı olarak göz önüne koyan bir örnek bulunuz veya hayalinizden ya- 
ı37atınız. • ■

II '

ÖĞÜTLER

1
İk i düşman arasında öyle konuş ki, barıştıkları zaman utanmayasın.

2

Düşman, her türlü hileden âciz kalınca dostluk gösterir. Sonra dostluk
la  öyle işler eder ki düşman yapamaz.

3
Çabuk ele geçen şey uzun kalmaz.

4
Doğrudan ayrılmayan bir kimse hata da etse ona göz yumarlar. Ama 

'jalancılıkla ün kazananın doğru sözüne de inanan kalmaz.

5
Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı ölümünden sonra anılmaz,

6
Kötü huylu kimse öyle bîr düşmanın eline düşmüştür ki, nereye gitse 

onun azabının pençesinden kurtulamaz.

7
Mal, hayatın rahatlığı içindir. Hayat mal toplamak için değil.



İran’ın büyük şairlerindendir .Hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Şî- 
taz’da yaşamış ve ölmüştür. Yaşadığı devir savaş ve sıkıntılarla dolu olduğum 
halde, Hâfız, şiirlerinde hep aşk ve şaraptan bahsetmiştir.

Hâfız gazel tarzının en büyük ustalarından sayılır. Şiirlerinin başlıcsN 
özelliği ahenkli, veciz ve neşeli oluşudur.

★

Biz kötü söylemez, bâtıla meyletmez, kimseyi yasa giriftar eylemez, kim-  ̂
»eye mor yas elbisesi giydirmeyiz.

Bilgimizin defterine yanıltacak şey yazmayız, Hakk’ın sırrını da oyun* 
ve hokkabazlık kâğıtlarına katmayız.

Yoksulla zengini azla, çokla ayıplamak kötü bir şeydir. En uygun iş şu:; 
Hiç bir surette kötü işte bulunmayalım.

Felek, hünerlilerin gemisini parçalar; bu muallak denize dayanmamamız' 
daha doğru ve iyi.

Yoldaşların huzuruna atımızı sıçrata sıçrata bir hoş koşarız, yağız atla 
sırmalı eğeri düşünmeyiz bile!

Padişah, rintlerin bir yudumcuk şarabını hürmetle içmezse biz de onâ  
süzme ve halis şarap vererek iltifatta bulunmayız.

Bir hasetçi, hicvederek bir yoldaşı incitirse de ki: Gönlünü hoş tut,, 
biz, ahmağın sözüne kulak asmayız zaten.

Hâfız, düşman yanlış bir söz söylerse iltifat etmeyiz, doğru söylerse za
ten doğru söze darılmaz, savaşmayız.

Çev. Abdülbakî Gölpınarli
SORULAR: . ,

1. Hâfız’m bu şürinde beğendiği ve beğenmediği şeyleri belirtiniz.
2. “Hakk’ın sırrını oyun ve hokkabazlık kâğıtlarına katmayız” cümlesi 

ile şair ne demek istiyor? Kimlerin aleyhinde bulunuyor?
3. “Bu muallak deniz” sözüyle şedr neyi kastediyor?
4. Bu şiire göre "rint” in hayat görüşünü ve davranışını tasvire çalışı

nız?
5. Yahya Kemal, “Rintlerin Ölümü” adlı şiirinde Hâfız’ı derîn bir sev

giyle anar. O şiiri bularak inceleyiniz ve Yahya Kemal Beyatli’nın “rint” e ba
kış tarzı ile Hâfız’ınkini karşılaştırınız.

HÂFIZ (Ölm. 1390)



O HALDE NE YAPMALIDIR EY ŞARK MÎLLETLERİ

1 —  însanhk Frengin elinden inim inim ialedi. Hayat onun yüzünden 
hımıra kavuşamadı.

2 — O halde ey Şark milletleri, ne yapmalıdır ki Şark tekrar aydınlığa 
kavuşsun.

3 —  Şark’m kalbinde bir inkılâp görünüyor. Artık gece sona erdi, 
;̂uneş yükseldi.

4 — Avrupa kendi kılıcı ile kendini boğazladı. Çünkü dine yüz çevirdi,
5 —  O, kuzu postuna bürünmüş bir kurttur. Pusuda kuzu bekler.
6 — İnsan onun yüzünden müşküller içindedir. İnsanlığın içinde ka

nayan gizli dert onun yüzündendir.
7 — İnsanlık onun nazarında bir su ve çamurdur. (Maddeden ibaret

tir) Hayat kervanının konak yeri (bir gayesi) yoktur.
8 — Her gördüğün şey Hakk’ın nurlarından vücut bulmuştur. Bütün 

«Şyanın varlık sebebi Hakk'ın sırlarıdır.
9 — Her şeyde Hakk’ın ayetlerini (alâmetlerini) gören insan hürdür. 

Bu hikmetin aslı Kur’an-t Kerim'deki "Unzur” (gör ve düşün) hükmüdür 
{emridir.)

1 0  — İmanlı kul bu hükme inkiyat ederek daha bahtiyar, insanlara karşı 
-da daha merhametli olur.

11 — İlim maddesini aydınlattıkça gönlü daha ziyade Allah’tan korkar.

12 — Madde ilmi bizim toprağımızı (toprak maddemizi) altın haline 
getiren kimyadır. Yazık ki bu ilim Frenge başka türlü tesir etmiştir.

13 — Aklı ve fikri güẑ elle çirkini ayırdetmez. Gözü yaşarmaz, kalbi taş 
gibidir.

14 —  İlim onun yüzünden rezil rüsva olmuştur. Cebrail, onunla arka
daşlık ettiği için şeytan olmuştur.

15 —  Frenklerin ilminin omuzunda kılıç vardır. Bütan gayretini insan
lığı mahvetmeğe sarfeder.

Î K B A L  (1873- 1938)



16 — İlim ve hüner aşkı bu hayır ve şer dünyasında alçaklarla anla
şamaz.

17 — Ah, bu frenkten ve onun usul ve kanunlarından, ah onun dine 
yabana olan tefekküründen.

18 — Hak bilgisini sihirbazlık olarak öğrettiler, sihirbazlık değil kâfir
lik öğrettiler.

19 — Her taraftan yüzlerce fitne hücuma geçiyor. Eşkıyanın elinden 
kılıcı al, ^

20 —  Ey canı tenden ayrı bilen, bu dine yabancı terbiyenin büyüsünü 
boz.

21 —  Onun tenine şark ruhunu üflemek lâzımdır. Ta ki mânâ kilidini
o anahtarla açsın!

22 —  Gönlün hükmü altında olan Akıl İlâhîdir. Gönlün hülonü altına 
girmeyen akıl ise şeytanıdır.

23 — Hayat her zaman çekişme içindedir. Habeş ahvali bu hususta ibret 
vericidir.

24 — Avrupa kanunu hiç tereddütsüz kuzuyu kurda helâl etmiştir.

25 —  Dünyaya yeni bir şekil vermek lâzımdır. Kefen hırsızlarından ne 
umulur.^

26 — Ey renge ve şekle esir olan, bundan temizlen: kendine iman et. 
Frengi inkâr et.

27 — Fayda ve zarar senin elindedir. Şarkın ve Garbın şeref ve ^ ysi- 
yeti senin elindedir.

28 — Bu eski milletleri bir nizama koy, doğruluk ve temizlik bayrağın* 
yükselt.

29 —  Hak sahipleri kuvvet sayesinde yaşarlar. Her milletin kuvveti 
onun İçtimaî düzenindedir.

30 —  Kuvvet olmazsa fikir,'bir hile ve büyüdür. Fikirsiz kuvvet ise cjk 
hillik ve deliliktir.

31 —  Aşka güzelliği biz öğrettik; ona hakikî insan vücuda getirmek 
usûlünü biz öğrettik. (

 ̂ 32 — Sanat da, din de Asya’dan zuhur etmiştir. Şarkın mukaddes top
rağına felekler haset eder.

33 —  Perde ardında olam biz meydana çıkardık. Güneş bizden, hiz de 
güneşteniz.

34 —  Her sadefin içindeki inciyi bizim Nisan yağmurumuz vücuda ge
tirmiştir. Her denizin şevket ve azameti bizim tufanınıızdandır.
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TAGOR (1861-1941)

Hint şair ve yazarı Rabindranat Tagor, Hindistan’da Kalküta şehrinde 
doğdu. Babası yerli bir prensti. Özel bir terbiye gören Tagor 1877 de İngil
tere’ye gitti, orada hukuk tahsil ettikten sonra memleketine döndü. Şiirle
rini önce Bengal dilinde yazdı, sonra kendisi İngilizceye çevirdi. 1901 de 
kendi görüşlerine uygun bir okul kurdu.

1913 te Nobel edebiyat ödülünü kazandı. Eserlerinde kâinatın güzelli
ği, çocuk sevgisi ve din duygusu ön planda gelir.

Tagor’un Yurt ve Dünya adlı romanı ile Bahçıvan, Büyüyen Ay, Gîtan- 
jali gibi birçok kitabı Türkçeye çevrilmiştir.

I
I Ş I K

Yaprakların üzerinde rakseden şu altından ışık, gökte bir yandan öbür 
yana kanat açan bu başıboş bulutlar, alnımda serinliğini bırakarak giden şu 
rüzgâr...

Evet biliyorum, bu senin sevginden başka bir şey değil, ey kalbimin 
sevgilisi.

Sabah ışığı gözlerimi kapladı. Bu senin kalbime yolladığın haberdir. 
Senin yüzün yükseklerden yere doğru eğik, gözlerin aşağıya benim gözleri
me bakar ve kalbim senin ayaklarına değmekte...

SORULAR:
1. Bu şiirin konusu nedir?
2. Şiire nasıl bir duygu hâkimdir?
3. Şairin “sen” diye hitap ettiği kimdir?

II
Ç O C U K L A R

Sonsuz dünyaların kıyılarında çocuklar toplanırlar.
Başlarının üzerindeki uçsuz bucaksız gök durgundur ve durmak bilme

yen sular serttir. Sonsuz dünyaların sahilinde çocuklar bağırarak ve raksede- 
rek buluşurlar.



Onlar kumla evlerim yapar ve boş kabuklarla oynarlar. Kurumuş yap
raklarla kayıklarını örer ve onları gülümseyerek engin derinliklerde yüzdü
rürler. Çocuklar dünyaların sahilinde oyunlarını oynarlar. Onlar yüzme bil
mezler, denize ağ atmasını bilmezler. înd avcıları inci avlamak için denize 
dalarlar, tacirler gemilerinde seyahat ederler, çocuklar ise çakıl taşlarını 
toplar ve tekrar etrafa serper, saçarlar. Onlar gizli hazineler aramazlar. 
Onlar denize ağ atmasını bilmezler. Deniz kahkaha ile kabararak yükselir 
ve kumsalın gülümsemesi donuk donuk parlar.

Ölüm satan dalgalar, bir anne bebeğinin beşiğini sallarken söylediği 
gibi, çocuklara mânâsız şarkılar söyler. Deniz çocuklarla oynaşır ve kumsa
lın gülümsemesi donuk donuk parlar.

Sonsuz dünyaların sahilinde çocuklar buluşurlar. Yolu olmayan gökte 
fırtına gezinir, gemiler izsiz sularda parçalanır, ölüm enginlerdedir ve 
çocuklar oynarlar. Sonsuz dünyaların sahilinde çocukların büyük toplantısı 
vardır.

Çev. I. Hoyi
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SORU :

1. Okuduğunuz şiirde çocuk, deniz ve ölüm ile ilgili cümleleri inceleye
rek, şairin bunlar arasında ne gibi münasebetler kurduğunu belirtiniz.



WILLIAM SHAKESPEARE (Vilyam Şekspir) (1564 - 1615)

Willlam Shakespeare, yalnız îngiliz edebiyatının değil, dünyanın en 
büyük tiyatro yazarlarından birisidir. 1564 yılında İngiltere de Stratford - 
upon Avon (Stratfort apan Evin) adında bir kasabada doğmuş, 1615 yılın
da yine burada ölmüştür. Genç yaşında Londra’ya giden Shakespeare, bir 
tiyatroda aktör olarak çalışmış, daha sonra kendisi de bir tiyatro kumpan
yası kurmuş ve kendi yazdığı piyesleri sahneye koymuştur. Shakespeare’in 
piyeslerinin başarılı olmasında sahne hayatını ve seyirciyi yakından tanımış 
olmasının büyüle rolü vardır.

Shakespeare piyeslerinin konusunu tarihten, efsaneden ve eski yazar
lardan almış, onları kendisine göre yoğurmuştur. Shakespeare piyeslerinde 
eski Yunan tiyatro yazarlarının çok önem verdikleri vak’a, zaman, mekân 
birliğine aldırmaz. Aynı zamanda şair olan Shakespeare piyeslerini nesir,, 
nazım karışık yazar. Shakespeare’in piyeslerinin bugün de dünya sahnele
rinde zevkle seyredilmesi şu üç özelliğe dayanır: a) vak’aları heyecan verici 
ve sürükleyicidir, b) şahısların karakter ve ruh halleri derin, gerçek ve 
karmaşıktır, c) Shakespeare’in üslûbu güzel ve orijinaldir.

Shakespeare bütün tiyatro yazarlarına tesir etmiştir. Romantikler onu 
Örnek almışlardır. Türk yazarlarına da tesir eden Shakespeare’in birçok eseri 
Türkçeye çevrilmiş ve Türk aktörleri tarafından oynanmıştır. Shakespeare’in- 
en çok tanınan piyesleri şunlardır: Hamlet, Macbeth (Makbet), Othello, 
Bir Yaz Gecesi Rüyast, Venedik Taciri, Yanlt§ltklar Komedisi, 111. Richard' 
Faciası.

HAMLET

Hamlet Danimarka prensidir. Babasının ölümü üzerinde kısa bir süre 
geçtikten sonra annesi amcasıyla evlenir. Genç Hamlet, annesinin bu davra
nışını affedemez. Bu arada ülkede garip, olağanüstü olaylar meydana gel
mektedir. Bir savaş hazırlığı vardır. Bir gece Hamlet’in babasının hayalf 
Hamlet’e görünerek onunla konuşur ve kardeşinin kendisini bahçede uyur
ken, kulağına zehir damlatmak suretiyle öldürdüğünü anlatır ve intikamını 
almasını ister. Hamlet şüphe içindedir. Bu itham gerçek midir yoksa yalan



■mı? Hamlet annesini ve amcasmı kontrol altmda tutarken rahatça hareket 
•edebilmek için deli gibi davranır. Onun bu davranışları annesini olduğu 
kadar sevgilisi Ophelia’yı (Ofelya) da üzer. Hamlet kesin karar veremeyen, 
mütereddit bir tiptir. Ancak düşünecek vakti olmayınca harekete geçer. Böyle 
îbir durumda, kral zannıyla Ophelia’nın babasını öldürür. Ophelia duyduğu 
üzüntü sonucu çıldırır ve intihar eder. Hamlet’ten kurtulmak isteyen kral 
-onu İngiltere’ye gönderir fakat Hamlet geri döner. Dönüşünde Ophelia için 
kazılan mezarla karşılaşır ve orada Ophelia’nın erkek kardeşi Leartes (Liar- 
■ies) ile dövüşür. Kral Hamlet’ten kurtulmak için bir plan yapar. Leartes ile 
Hamlet arasında bir düello düzenlenir. Leartes bu düelloda ucu zehirli bİr 
kılıç kullanacaktır. Düelloda iki genç de zehirli kılıçla yaralanırlar. Kraliçe 
-Hamlet için hazırlanan zehirli kupadaki şarâbı içer ve ölür. Hamlet de kralı 
-jöldürür. Sarayda bu facia olurken Fortinbras (Fortınbıras) ve askerleri içe
riye girerler.

Aşağıdaki I. parça babasının ölümü üzerine bedbinliğe kapılan Hamlet’in 
üzüntülü hali karşısında annesi ve kralın teselli verici konuşmalarıyla onla- 
mn sahte tavırları karşısında Hamlet’in düşüncelerini aksettirir.

n . parça ise, Hamlet’in ne yapacağına karar veremediği ve düşünceler 
dçinde bunaldığı meşhur monologu ve Ophelia ile konuşmasıdır. Hamlet bu 
aki bölümde de hakikatleri, deliliğe vurarak söyler. Onu deli sananlar söz
lerine önem vermez görünseler de bu sözlerdeki gerçek payından huzursuz
luk duyarlar. Metinler Orhan Burian’ın ( 1958) tercümesinden alınmıştır.
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K^ALlÇE — Sevgili Hamlet, bu karanlık hali üstünden at, Danimar* 
Ica kiralına da dost göziyle bak. Asîl babanı, gözlerin daima yere çevrili, top
rakta aramâ, bilirsin ki, bu tabiî bir şeydir; her canlı mevcut ölür, tabiattan 
■ebediyete geçer.

HAMLET — Evet Kraliçem, bu tabiî bir şeydir.
EIRALÎÇE — Öyleyse sana niçin böyle başka türlü gözüküyor.^
HAMLET — "Böyle gözüküyor” mu. Kraliçem? Hayır, böyle. Ben 

■■■'gözükmek” nedir bilmem. Ne sade kuzguni pelerinim, anneciğim, ne yas
lıların giymesi âdet olmuş karalar, ne tıkanan göğüsten kopan hıçkırıklar, 
hayır, ne gözden durmadan akan yaşlar, ne yüzdeki bezgin ifade, ne de ıztı- 
rrabın bütün şekilleri, hal ve görünüşleri beni gerçekten anlatabilir. Sahiden 
bunlar "gözükür”, bunlar taklide elverişli hareketlerdir. Ama benim içimde 
gösterişi aşan bir şey var; bunlarsa ıztırabın sadece süsü, talantdarı.



KRAL —  Babanız ıçın boyie yas tucmaK ıamaLiuız,ni 51 
değer bir tarafıdır, Hamlet. Ama bilirsiniz ki sizin babanız da bir baba kay
betti, o kaybolan baba da kendi babasını. Sağ kalan, evlâtlık vazifesi diye bir 
zaman için yas tutup kederlenir. Fakat dinmez bir kederde ısrar etmek gü
nahkâr bir inatçılık olur, erkekliğe yaraşmaz bir acı. Bu, Tanrı’ya karşı gel
mek demektir; dayanıksız bir kalbe, sabır göstermez bir zihne, basit ve ter
biye yoksulu bir düşünüşe işarettir. Hislerimize en alelâde gelen şeyler ka
dar tabiidir, hem tabiî olması da lâzımdır diye bellediğimiz şeyi, neden ters 
bir inatçılıkla kendimize dert edelim? Ayıp! Bu hem Tanrı’ya karşı bir suç
tur, hem ölüye karşı bir suç, hem de tabiat kanunlarına karşı bir suç. Baş 
düşüncesi baba ölümü olan ilk ölüden bugün ölen sonuncusuna kadar hepsi
nin önünde "Nasip bu!” diye tekrarlayan akıl ve mantığa aykırıdır. Rica 
ederiz, bu boş üzüntüyü bıralcın, bizi bir baba bilin. Bütün dünyanın haberi 
olsun ki tahtımıza en yalcın sizsiniz; benim size karşı beslediğim sevgi de en 
sevgili bir babanın oğluna karşı beslediği asîl sevgiden daha az değildir. 
Wittenberg’e, mektebe dönmek niyetinize gelince, bu arzumuza büsbütün ay
kırıdır, size yalvarırız; razı olun da burada, saray erkânımızın başı, yeğeni
miz ve oğlumuz olarak kalın; gözümüz, gönlümüz şenlensin.

KRALİÇE — Annenin ricaları boşa gitmesin, Hamlet; ne olur bizimle 
kal, Wittenberg’e gitme.

HAMLET — Buyruğunuzu yerine getirmeye elimden geldiği kadar ça
lışacağım, efendim.

KRAL — İşte, hem sevgi eseri, hem de güzel bir cevap. Bundan sonra 
Danimarka’da bizimle birsiniz. Kraliçem, gelin. Hamlet’in böyle zorlanmadan 
razı olup sevgi göstermesi beni sevindirdi. Bunu kutlamak için, Danimarka 
kralının bugün şerefe içtiği her kadehi büyük toplar bulutlara bildirsin, gök
ler de yerin gürleyen sesini aksettirerek Kral kadeh kaldırıyor, desin.

(Borazanlar çalar, Hamlet’ten ba§ka herkes çıkar.)

HAMLET — Ah! şu et yığını keşke erişe, erişe de bir damla çiy haline 
gelse. Yahut, Tanrı kendi canına kıymayı insana yasak etmeseydi. Yarabbi, 
Yarabbi! Bu dünyanın her hali bana ne kadar bitmiş, bozulmuş, ne kadar 
tatsız, boş geliyor. Yazık ona, yazık! Yolunmayan otlar tohuma kaçmış bir 
bahçeyi andırıyor. Tabiatta ne kadar yabani, zararlı şey varsa içini sade onlar 
bürümüş. Böyle olacaktı ha! Öleli daha iki ay geçti. Yok, o kadar bile değil,, 
iki ay bile değil. Hem öyle mükemmel bir hükümdardı ki, bunun yanında, 
Satyr’in (Satir) yanına Hyperİon (îperion) gelmiş durmuş sanılırdı. Hem 
annemi öyle severdi ki rüzgârların yüzüne hızla değmesine bile razı olmazdı. 
Ey gökler, ey yer! Hatırlamasam olmaz mı.̂  Doydukça iştahı artıyormuş gibi.



kollarını babamın boynundan ayırmazdı. Sonra bir ay içinde... Düşünmiye- 
yira daha iyi. Ey ruh düşkünlüğü, senin adın kadın olmalı! Bir aycağız... 
zavallı babamın ölüsünün ârdından, Niobe gibi gözyaşı içinde giderken giy
diği ayakkabıları bile eskimeden... o kadın, evet aynı kadın... Tanrım! Mu
hakemeden nasibi olmayan bir hayvan bile daha uzun zaman acınırdı... 
amcamla evlendi, babamın kardeşiyle. Ama ben Herakles’e ne kadar benze
miyorsam, o da babama o kadar benzemez. Bir ay içinde. Sahte gözyaşlarının 
tuzundan yanan gözlerinin daha kızıllığı geçmeden evlendi. Ah! Bu kadar 
ateşle haram döşeğine koşmak ne suçlu bir seğirtiş! Bu işin ne başında hayır 
var, ne sonu hayır çıkar. Ama benim içim parçalanacak, çünkü dilimi tut
maya mecburum.

II

HAMLET — Yaşamıak mı, yoksa ölmek mi, mesele bunda. Kör ta
lihin sapanlanna, oklarına zihninde tahammül göstermek mi daha mertçe 
olur, yoksa kaygıların ummanına karşı silâhlanıp onları yok etmek mi? 
Ölmek: uyumak. O kadar! Bir uykuyla kalb üzüntüsünü, tabiatın bedene 
miras olarak verdiği bin bir acıyı sona erdiriyoruz diyebilmek, candan, gö
nülden istenecek bir son olur. Ölmek: uyumak. Uyumak: belkİ de rüya 
görmek! Ya, dert orada: çünki, bu kalıbı üstümüzden sıyırıp attıktan sonra, 
o ölüm' uykusunda kim bilir ne rüyalar görürüz, düşüncesi bizi durmaya 
mecbur ediyor. Yaşamak felâketini uzatan, işte bu düşünce. Yoksa, —insan 
bir hançerle kendi işini kendi halledebilirken— zamanın sillesine, hakaret
lerine, zalimin haksızlıklarına, kendini beğenmişin küstahlıklarına, karşı
lıksız kalan aşkın ıztırabına, kanunun ihmaline, mevki sahibinin kibrine, 
sabırla gösterilen liyakatin değersizlerce hor görülmesine kim tahammül 
ederdi.  ̂ Meşakkatli bir hayatın yükü altında inleyip ter dökmeye kim razı 
olurdu? Ne çare ki, ölüm —sımrlarını aşan yolculardan hiçbirinin geri gel
mediği o bilinmez ülke— ardında da belki bir şey vardır korkusu, zihni
mizi şaşkın ederek bizi, bilmediğimiz musibetlere düşmektense içinde^olduk- 
larımıza tahammül ettiriyor. Düşünmek, işte hepimizi böyle korkak ediyor; 
azmin gürbüz rengi tereddüdün soluk gölgesiyle hasta bir renk alıyor. En 
büyük, en mühim teşebbüsler, bu düşünce yüzünden mecralarını değiştiri
yor; bir fiil adını almaktan çıkıyorlar. Ama, dur bakayım! Güzel Ophelia 
ha! Peri sultan, dualarında bütün günahlarımı hatırla.

OPHELİA — Efendimiz, kaç gündür devletliniz nasıldır?

HAMLET — Saygıyla teşekkürler ediyorum; iyiyim, iyi, iyi.
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OPH£LIA —  Efendimiz, bende yadigârlarınız var, ne kadar zamandır 
vermek istiyordum. Rica ederim, buyurun alın.

HAMLET — Yoo, hayır, ben size bir şey vermiş değilim.

OPHELIA — Muhterem efendimiz, pekâlâ biliyorsunuz ki, verdinizj. 
Hattâ onlara öyle tatlı sözler katmıştınız ki, değerleri artmıştı. Mademki, 
artık mânâları kalmadı, onları geri alın. Çünki yüksek bir kalb için, he
diye veren kimsede alâka sönünce, hediye de değerini kaybeder. Buyurun efen
dimiz.

HAMLET — Ya! Sizin sözünüz doğru mudur?

OPHELIA — Efendimiz.?

HAMLET — Yüzünüz güzel midir?

OPHELIA — Efendimiz ne demek istiyorlar?

HAMLET — Eğer özünüz doğru, yüzünüz de güzelse doğruluğunuz gü
zelliğinizin alışverişini kessin.

OPHELIA —  Güzellik için doğrulukla alışverişten daha iyi bir alışveriş 
olur mu, efendimiz?

HAMLET — Elbet olur. Çünki doğruluğun kudreti güzelliği kendine 
benzetinceye kadar, güzelliğin kuvveti onu kaç kere kendine âlet eder. Bû . 
bir vakitler herkese aykırı gelirdi, ama, zaman doğru olduğunu gösterdi. Si
zi vaktiyle sevmiştim.

OPHELIA — Gerçekten, efendimiz, beni de buna inandırmıştınız.

HAMLET — Bana inanmamalıydınız çünkü kökümüz fena, ne kadar 
fazilet aşılanırsa aşılansın, cinsi büsbütün düzelmiyor, onda eski tadından- 
kalıyor. Sizi sevmiyordum.

OPHELIA — Büsbütün aldanmışım.

HAMLET — Git, bir manastıra çekil. Ne diye günahkâr insan yetişti
rip duracaksın? Ben faziletten yana şöyle böyle bir adammı; gene de ken
dimde öyle kusurlar buluyorum ki, keşke anam beni biç doğurmasaydt 
diyorum. Çünki gururluyum, kinciyim, ihtiraslıyım; aklıma sığdıramıyacağım 
kadar çok kötülük de karşımda, bir işaretimi bekliyor. Benİm gibiler yerle 
göğün arasında sürüklenip duracak da ne olacak? Biz hepimiz düpedüz kötü, 
insanlarız; hiç birimize inanma. Bul bir manastır, çekil. Baban nerede?

' OPHELIA — Evde efendimiz.

HAMLET — Kapıyı üstüne kapasınlar da, evinden başka yerde maska
ralık etmesin.



OPHELIA —  Yarabbi, onun yardımcısı sen ol!

HAMLET —  Evlenirsen, sana cihaz diye şu musibeti veriyorum; isme
tinden donsan, kar gibi lekesiz olsan, yine de İftiradan kurtulamıyacaksın. 
Bir manastıra git, hadi hoşça kal!. Yok, ille evleneceksen, sersemin biriyle 
evlen; çünkü aklı başında olanlar, onlara ne isim taktırdığınızı pekâlâ bilir
ler. Manastıra, hadi; hem hiç durmadan. Hoşça kal.

OPHELIA —  Ey kudretli Tanrım, ona sen şifasını ver!
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SORULAR: ^

1, Hamlet üzüntüsünden neler yapmağı düşünüyor? 

,2. Kral, Hamlet’in bu davranışı için ne düşünüyor?

3. Ophelia Hamlet’in sözlerini nasıl karşılıyor?

4. Hamlet Ophelia’ya neden sert davranıyor?

5. “Düşünmek” hakkında Hamlet’in görüşü nedir?

Edebiyat Lise III 1977 — Birinci Basılış — F . 2a



RACINE (Rasin) (1639-1699)

Fransız klasik tiyatro yazarlarındandır. Trajedilerinin konularını genel
likle eski Yunan yazarlarından ve efsanelerinden alır. Eski Yunan yazarları 
gibi hareket, zaman ve mekân birliği kurallarına uyar. Fakat bu kurallar için
de kahramanlarının karakterlerini kuvvetle canlandırmasını bilir. Eserlerin
de vak’alar sade, entrikasız olmakla beraber, gergindir. Bu gerginlik şahısla
rın içinde bulundukları çatışmak durumdan ileri gelir. Racine’in (Rasin) üs
lûbu da sadedir. Şahısları alelade bir dille konuşurlar. Süslü, vecizeli, hik
metli cümleler kullanmazlar. Şiiri nesre yakındır. Piyes kahramanlarında ka- 
diolara yer verir. Bu kadınlar sevgi, kıskançlık, kîn ve intikam duygularının 
esiridirler. Tutkuları onları felâkete sürükler. Küçük yaşta yetim kalan Ra- 
cine, insanın akıl ve iradesine inanmayan rahipler tarafından büyütülmüştür. 
Piyeslerinde din ön planda gelmemekle beraber, insanları tutkularına esir 
kılmakla, kurtuluşu Tanrı’nın lutfundan bekleyen Jansenist rahiplerin görüş
lerine bağlı kalmıştır. Racİne’in başlıca eserleri şunlardır: Andromak, Dava- 
ctlar, Britanikus, Berenis, Bayeztt, Mitridat, İfijeni, Fedr.

Racine’in Andromak adlı piyesi. Munis Faik Ozansoy tarafından man
zum olarak Türkçeye çevrilmiştir.

Konusunu eski Yunan mitolojisinden alan bu piyesin kahramanı Andro
mak, Truva savaşında ölen Hektor’un karısıdır. Epir kralı Pirüs, Hektor’u 
öldürdükten sonra Andromak ile oğlunu esir alır, kendi sarayına getirir. 
Hermiyon adında bir nişanlısı bulunmakla beraber, Andromak’a âşık olur 
ve onunla evlenmek ister. Faziletli bir kadın olan Andromak buna rıza gös
termez. Yunanlılar esir oğulun büyüdükten sonra kendilerinden intikam ala
cağından korkarak onu öldürmesini veya kendilerine teslim etmesini ister
ler. Bunu bildirmek için de Pirüs’ün sarayına Agememnon’un oğlu Orest’i 
gönderirler. Orest de Pirüs’ün nişanlısı Hermiyon’a âşıktır ve onu kaçırmak 
ister. Fakat Hermiyon, Orest’i değil Pirüs’ü sever. Pirüs, oğlunu Yunanlılara 
teslim etmek tehdidi ile kendisiyle evlenmesi için Andromak’a baskı yapar. 
Andromak, oğlunu kurtarmak için buna razı olur. Andromak’ı kıskanan 
Hermiyon, kendisine âşık olan Orest’e, Pirüs’ü öldürürse kendisiyle kaçaca
ğım vaad eder. Fakat sonra pişman olur. Tapınaktaki Yunanlılar Orest’ten 
önce davranarak Pirüs’ü öldürürler, Hermiyon intihar eder.



Racine bu piyesinde insanların kaderini ihtiraslarının tayin ettiği fikrini 
ortaya koymuştur.

SAHNE IV

PİRÜS, ANDROMAK, SEFİZ

PİRÜS —  Beni mi arıyordunuz Madam?
Benimçün imkân var mı böyle hoş ümitlere?

ANDROMAK — Gidiyorum oğlumun hapsedildiği yere.
Günde bir kez görmeme izniniz var değil mi?
Hektor’dan ve Troya’dan kalan tek servetimi.
Gidiyorum bir müddet onunla ağlamaya.
Senyör, kucaklamadım oğlumu bugün daha.

PÎRÜS —  Madam, Yunanlıların telâşına bakarsak,
Size yeni konular çıkıyor, ağlanacak.

ANDROMAK — Ya, neymiş korktukları, Senyör, Yunanlıların?
Elinizden kurtulmuş Troyalılar kalmasın!

PÎRÜS —  Hektor’a nefretleri daha henüz sönmemiş.
Oğlundan korkuyorlar.

ANDROMAK — Korktukları şey müthiş!
Bir talihsiz çocuk ki, daha henüz bilmiyor:
Efendisi Pirüs’müş, babası imiş Hektor.

PİRÜS — Her neyse. Öldürsün istiyor Yunanlılar,
îş çabuk bitsin diye Orest’i yolladılar.

ANDROMAK —  Demek vereceksiniz böyle zalim bir karar?
Onu benim sevgim mi acaba suçlu kılar 
Korkmuyorlar öcünü almasından babanın.
Gözyaşını silmesin istiyorlar ananın...
Babamın ve kocamın yerini tutacakken,
Her şeyimi kaybetmek... Hep sizin elinizden. :

PİRÜS — Madam, gözyaşınızı önledi red cevabım.
Hattâ Yunanlılardan silâhlı tehdit aldım.
Fakat, denizler aşıp binlerce gemilerle.
Çocuğu almak için Epir’den gelseler de,
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Helena’nm döktüğü bunca kana karşılık.
On yıl sonra sarayım kül olmuş görsem, artık,
Bir an tereddüt etmem, koşarım imdadına, 
Korurum hayatını, hayatım pahasına.
Lâkin tehlikelere sizinçün atılırken.
Yumuşak bir bakışj esirgemeyin benden. 
Yunanlıların nefreti, baskısı her bucağın.
Bir de uğraşmayayım zulmünüzle, bırakın.
Kolumu veriyorum. Ümit etmem mümkün mü? 
Kabul eder misiniz size tapan gönlümü.^
Sizinçün savaşırken, ne olur bırakın da,
Sizi bari saymayım düşmanlar arasında.

ANDROMAK — Senyör, yaptığınız ne, ve ne der Yunanistan?
Beklenir mi bu zaaf böyle büyük bir ruhtan?
O güzel, o büyük iş ister misiniz yarın.
Bir âşık kafasının taşkınlığı sayılsın?
Esir, daima mahzun, kendi kendimden bezgin. 
Nasıl dilersiniz ki, Andromak sizi sevsin?
Sizce ne cazibesi olabilir, söyleyin.
Ebedî gözyaşına mahkûm, bahtsız gözlerin?
Hayır, hayır; düşmanın derdine saygı gerek, 
Bahtsızları kurtarmak, oğlu anaya vermek 
Yüz milletin hıncını gidermek üzerinden.
Ya hayatını benim kalbime ödetmeden.
Buna rağmen, lâzımsa, bir yer gösterin ona: 
Senyör yakışan budur, Aşil’in çocuğuna.

PÎRÜS — Nedir bu? Bir nihayet yok mu gazabınıza?
Ne devamlı nefret bu? Ne bitmez şey bu ceza? 
Felâketler yarattım, şüphesiz; ve Frikya 
Elimi kanınıza batmış gördü ya yüz defa.
Ve fakat gözleriniz bana çok tesir etti.
Döktükleri yaşları pahalıya ödetti.
Duymaktayım bu yüzden nice vicdan azabı, 
Troya’da akıttığım kanların ıztırabı.
Mağlup, zincire bağlı, erimiş nedametten,  ̂
Yaktığım ateşlerden fazlasıyle yandım ben.
Bunca gayret, gözyaşı ve huzursuz heyecan... 
Heyhat, ben sizden zalim olmadım hiç bir zaman. 
Artık bu karşılıklı cezalar bitsin yalnız.



Bizi birleştirmen ortak düşmanlarımız.
Madam, söyleyin ümit edeyim mi acaba?
Oğlunuzu vereyim, olayım ona baba.
Ona ben öğreteyim intikam almasını.
Bizzat Yunanlıların vereyim cezasını.
Bunları yapmam için bir tek bakış kâfidir, 
llyon küller altından tekrar yükselebilir,
Taç giyer, çok geçmeden, buna emin olunuz,
Yükselen duvarların ortasında oğlunuz.

ANDROMAK — Senyör, o ihtişamın bizce bitti mânâsı.
Onu vadediyorum,hayattaykeri babası.
Hayır, kavuşmamıza artık hiç ümit mi var,
Hektor’u kurtarmaktan âciz, kutsal duvarlar?
Bahtsızların küçücük iyilikler dileği,
Senyör, gözyaşlarımın menfadır istediği 
Bırakın, Yunanlardan ve hattâ sizden uzak,
Saklıyayım oğlumu, kocama ağlayarak.
Sevginiz bize karşı nefretler tutuşturur.
Helena’nın kızına dönün, dönün ne olur.

PÎRÜS — Yapabilseydim, Madam? Üzüyorsunuz cidden.
Nasıl vereyim ona, kalbimi siz tutarken?
Saltanat vadettiler benim ağzımdan, malum.
Geldi hükmetmek için Epir’e... Biliyorum 
Buraya sürükledi ikinizi de kader.
Siz esir olmak için, o ise esir eder.
Hoşuna gitmek için onun çalıştım mı ben?
Demez mi ikinizi şimdi burada gören.
Cazibeniz kudretli, onunki ise hakir,
Hüküm süren sizsiniz, Hermiyon sanki esir,
Kalbimin size karşı beslediği hislere.
Sevinirdi muhatap olsaydı o bİr kerre...

AJSTDROMAK — Sevginizi ne için reddetsin istersiniz,
Unutulabilir mi geçmiş hizmetleriniz?
Onu isyan ettiren Hektor mu ya Troya mı?
Sevgisi bir kocanın ölümünden doğma mı?
Ve sonra nasıl koca?.. Ne acı hatırlamak!
Babanızı ölümsüz kılan ölümü ancak.
Zaferini Hektor’un kanına hep borçludur, 
ikiniz de oldunuz gözyaşlarımla meşhur.
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PlRÜS —  Peki, Madam, pekâlâ, size itaat getek:
Unutmak lâzım sizi, yahut da nefret etmek, 
Evet, bu dereceye varmca arzularım,
Size karşı ben nasıl kayıtsız davranırım?
Şunu iyi düşünün ki, kalbim, bundan böyle. 
Hararetle sevmezse, nefret eder şiddetle.
Haklı kızgınlığımdan bİr şey kurtulmaz, bilin; 
Oğlunuz cevabını versin kinlerinizin. 
Yunanistan istiyor... Feda edemem elbet. 
Nankörlerin uğruna şerefimi nihayet.

ANDROMAK —  Heyhat! ölecek demek. Müdafaası ancak. 
Benim gözyaşlanmla masumluğu olacak.
Ve belki de nihayet, bu acıklı halimle,
Ölümü ölümümü yaklaştırır benim de. 
Onunçün uzatmıştım bu sefil hayatı ben. 
Hektor’a kavuşurum ben de onun izinden.
Ve böylece, üçümüz, birleşip sayenizde,
Senyör, ve...

PlRÜS —  Oğlunuzun yanına gidin siz de.
Madam, onu görünce, hiddeti unutarak.
Belki de hisleriniz daha makul olacak.
Tekrar sizi görürüm, kararı bilmek Jçün. 
Madam, onu öperken, kurtarmayı düşünün.

SORULAR:

1. Racine’in piyeslerinin başlıca özellikleri nelerdir?

2. Okuduğunuz parçada hangi şahıslar ve duygular çarpışıyor?

3. Andromak sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Bunun sebebi nedir?



MOLIERE (M OLYER) (1662 - 1673)

Fransız komedi yazarı Moliere (Molyer), bütün dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de güldürü nevinin en büyük ustalarından biri olarak tanınmış
tır.

Moliere bu başarısını zengin hayat tecrübesi ile bizzat aktör olmasına 
borçludur. Küçük yaşta annesini kaybeden Moliere, büyükbabası tarafından 
büyütülmüştür. Papasların idare ettiği bir okulu bitirdikten sonra, hukuk 
tahsil etmiştir. Genç yaşta kendisini tiyatro aşkına kaptıran Moliere, arka
daşları ile kurduğu bir kumpanya ile on yıl taşrada dolaşmış, İtalyan ve İs
panyol yazarlarından aldığı konulan Fransız halkının zevkine göre işleyerek 
sahnede oynamıştır. \

Moliere, işine elverdiği zaman, klasiklerin üç birlik kuralından faydala
nır. Fakat oyun gerektiriyorsa, onlara aldırmaz. Moliere’in tanıdığı bir kaide 
vardır: Halkı güldürmek ve eğlendirmek. Bununla beraber, Moliere, insan
ları felâkete sürükleyen ve bedbaht eden karakter zaaflarım ve tutkuları gü
lünç göstermek suretiyle terbiye de eder. Moliere, hakikatle güldürmeyi bir
leştirir. Ona göre hiç bir gerçek yoktur ki gülünç bir yanı olmasın. Keza 
hiç bir gülünç şey yoktur ki bir hakikate dayanmasın.

Moliere’in güldürme metodu, karikatürde olduğu gibİ, gerçeği basit
leştirme, küçük veya büyük göstermedir. Bu suretle Moliere, gerçeği değişti
rir ama, onun eserlerinde insanlarm gizli tutku ve düşünceleri, âdeta büyü
teçlerle seyrediliyormuş gibi açık ve seçik olarak görülür.

Moliere piyeslerindeki şahısları kendi sosyal tabakalarına, mtesleklerine, 
kültür seviyelerine göre konuşturur. Şahısların karakterleri ile konuşmaları 
bir bütün teşkil eder.

Moliere, piyeslerinde dünyamn her yerinde ve her devirde görülen cim
rileri, ahmakları, dolandırıcıları, korkakları, gösterişçileri^ tefecileri, dalka
vukları, bencilleri, sahte dindarları, boş kafalı, yapmacık tavırlı kadınları 
tasvir eder.

Moliere uzun taşra tecrübelerinden sonra Paris’e gelince, sarayda ve şe
hirde oynadığı piyeslerle, büyük bir üne kavuşmuş, fakat pek çok düşman 
kazanmıştır.



Moliere’in piyeslerinden çoğu Ahmet Vefik Paşa ( 1823- 1871) tarafın
dan Türkçeye çevrilmiş veya adapte edilmiş ve Paşa’nın Bursa’da valilik yap
tığı sırada 'kurduğu tiyatroda oynanmıştır. Moliere’in piyesleri Ahmet Vefik 
Paşa’dan sonra daha birçok Türk yazarı tarafından Türkçeye çevrilmiş, şehir 
ve okul sahnelerinde sık sık oynanmıştır.

Aşağıda bir parçasını okuyacağınız Cimri piyesi, karısı ölmüş, tekrar 
evlenmek isteyen bir baba ile sevgilileriyle evlenmek isteyen kızı ve oğlu ara
sındaki gülünç durum ve münasebetlere dayanır.

Baba Harpagon’un Elise (Eliz) adlı kızını bir nehir kazasından kur
taran ve ona âşık olan Valere (Valer) bir uşak kılığı ile eve yerleşir. Ailesini 
bir kazada kaybeden Valere parasızdır. Bundan dolayı Harpagon’un gözüne 
girmeğe çalışır. Harpagon’un oğlu Cleante (Kleant) da Mariane (Maryan) 
adlı fakir bir kızı sever. îki kardeş, hasis babalarının kendilerine kötü dav
ranmasından şikâyet ederler ve fakir sevgilileri ile evlenmelerine engel ol
masından korkarlar. Harpagon kızını yaşlı bir adamla, oğlunu zengin bir 
dul kadınla evlendirerek, onlara edeceği düğüh masrafından kurtulmayı dü
şünmektedir. Kendisi de oğlunun sevgilisi Mariane İle evlenecektir.

Parasını çekmece ile bahçeye gömen Harpagon herkesten şüphelenir. 
Harpagon tefecidir de. Cleante, sevgilisiyle gİzlİce evlenmek için faizle pa
ra almaya kalktığında, aşırı faizle borç veren tefecinin babası olduğunu öğ
renir. Baba ile oğul bu yüzden kavga ederler. Bu sırada Hargapon, korktu
ğuna uğrar, gömülü çekmecesini çaldırır. Çekmeceyi, efendisine yardım et
mek üzere, Cleante’ın uşağı çalmıştır.

Harpagon’un kızını vermeyi düşündüğü yaşlı zengin Anselme’in (An- 
selm) Valere ile Mariane’ın kazada kaybolan babaları olduğu anlaşılır. Genç
ler sevdikleri ile evlenme saadetine kavuşurlar. Harpagon’un çekmecesi bu
lunur. Böylece bu komik ve dolaşık aile dramı tatlıya bağlanır.

CIMRI’DEN

ELİSE (ELİZ), CLEANTE (KLEANT), HARPAGON

HAEPAGON — Doğrusu, evinde büyük bir pata saklamak kolay iş 
değil; varım yoğunu emin bir yere koyup da yanında sadece masrafına yete
cek kadar bir şey bulundurana ne mutlu. Koca evde kitmenîn bulamıyacağı 
gizli bir köşe keşfetmek her babayiğidin harcı değil; kasa mı dedin, benden 
ifak olsun. Emniyetim yok öyle şeylere; hırsızlara yemlik vazifesi görürler,



(
önüne gelen en evvel ona saldırır. Ama dün bana geri verdikleri on bin ekü- 
yü bahçeme gömmekle iyi ettim mi bilmem. Evinde altın para on bin ekü- 
sü olmak adamı... (Burada kardeşle kızkardeş usul usul konuşarak görünür
ler.) Aman, ne yaptım.^ Kendi kendimi ele verdim: fena coşmuşum, galiba 
aklımdan geçenleri yüksek sesle söyledim .Ne var?

CLfiANTE —  Hiç, baba.

HARPAGON —j Çoktan beri mi oradasınız?

ELİSE —  Yok, daha şimdi geldik.

HARPAGON —  İşittiniz mi benim...

■ ELİSE —  Neyi, baba?

H ARPAGO N .—  Şeyi...

ELİSE —  Neyi?

HARPAGON —  Söylediklerimi?

CLEANTE —  Hayır.

HARPAGON —  İşittiniz, işittiniz.
ELİSE —  Yanılıyorsunuz?

HARPAGON —  Görüyorum ki bir ikİ kelime işitmişsiniz. Hani, para 
bulmak  ̂ne kadar zorlaştı diye düşünüyor da evinde on bin eküsü olana ne 
mutlu diyordum.

CLEANTE —  Sözünüzü kesmekten korkarak yanınıza gelemiyorduk.

HARPAGON —  İşte haber veriyorum, olur a, lâfımı ters anlar da 
benim on bin eküm var sanırsınız.

CLEANTE —  Sizin işlerinize karışmayız biz.

HARPAGON —  Ah keşke on bin eküm olsaydı. Allah’tan başka bir 
şey istemezdim.

CLEANTE —  Sanmam ki...

HARPAGON —  Hani keyfime diyecek olmazdı öyle bir şey olsaydı.

ELİSE —  Bütün bunlar...

HARPAGON —  Ne kadar da ihtiyacım var.

CLEANTE —  Galiba...

HARPAGON —  Bu para çok işime yarardı.

ELISE —  Siz...
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HARPAGON —  Ne kötü günlere kaldık diye böyle hep sızlanmazdım.

CLfiANTE —  Aman, babacığım, ne dîye sızlanıyorsunuz hayli zengin 
olduğunuzu bilmiyen var mı?

HARPAGON —  Ne? Hayli zengin mi? Kim demişse halt etmiş onu. 
Bundan büyük yalan olmaz; bu rivayetleri çıkaranlar rezil, soysuz insanlar.

ELİSE —  Kızmayın canım.
HARPAGON —  Görülmüş şey mi bu? Kendi çocuklarım bana ihanet 

ediyor, düşmanım oluyorlar!
CLEANTE —  Zengin olduğunuzu söylemek size düşmanlık etmek mi

dir?
HARPAGON —  öyle ya; bu türlü lâflarla ettiğin masraflar yüzünden 

günün birinde beni altın babası sanarak boğazlamaya gelecekler.

CLfiANTE —  Ne masrafı ettiğim var ki?

HARPAGON —  Ne mi? Nedir o sokağa çıkarken takıp takıştırdığın 
süsler püsler? Ne rezalettir o? Dün kızkardeşine çıkışıyordum, ama sen bete
rini yapıyorsun. Allah razı gelir mi böyle şeylere? Tepeden tırnağa üstün
dekiler bir irat almaya yeter. Sana seksen kere söyledim, oğlum, bu gidişa
tını beğenmiyorum: kibarlık taslamaya kalkmışsın; böyle şıklaşmak için her
halde beni soyuyorsundur.

CLEANTE —  Aman! Nasıl soyabilirim sizi?

HARPAGON —  Ne bileyim ben? Böyle iki dirhem bir çekirdek gez
mek için parayı nereden buluyorsun?

CLEANTE —  Ben mi, baba? Kumar oynuyorum; talihim var, kazanı
yorum, bütün kazandığım parayı üstüme başıma harcıyorum.

HARPAGON —  Pek fena ediyorsun. Kumarda kazanıyorsan, fırsattan 
istifade edip kazandığın parayı mâkul bir faizle yatırmalısın, ki günün birin
de tekrar elde edebileşin. Her şey bir yana, allahasen tepeden tırnağa takın
dığın o kurdelâlar da ne oluyor, bir külotu tutturmak için beş altı tane kor
don nene yetmez? Perukalara avuç dolusu para vermek de sanki şartmış gi
bi, parasız pulsuz kendi saçımız ne güne duruyor? İnan olsun bu peruka
larla kurdelâlar yirmi pistol eder; en az yüzde sekiz faizle yatırsan yirmi 
pistol senede on sekiz frank altı metelik, sekiz mangır getirir.

CLEANTE —  Hakkınız var.

HARPAGON —  Bu lâfı bırakalım da başka bir şeyden bahsedelim. 
Vay? Galiba paramı çalmak için birbirlerine kaş göz ediyorlar. Bu işaretler 
de ne oluyor? ^

/



J6LISE —  Ağabeyimle ben, hangimiz önce söyliyelim diye tereddüt için
deyiz, ikimizin de size söyliyeceklerimiz var.

HARPAGON —  Benim de her ikinize söylenecek bir çift sözüm var.

, CLfiANTE —  Baba, size evlenmekten bahsetmek istiyoruz.

HARPAGON —  Ben de size evlenmekten söz açmak istiyordum.

ELİSE —  Ne diyorsun, baba!

HARPAGON —  O çığlık da nesi? Seni korkutan işin kendisi mi, yok
sa lâfı mı?

CLEANTE —  Evlenmek, sizin anladığınız mânâda her ikimizi korku
tabilir; intihabınızın gönlümüzce olmıyacağından korkuyoruz.

HARPAGON —  Biraz sabırlı olun. Telâş etmeyin. İkinize de kimlerin 
münasip olduğunu bilirim, siz işi bana bırakın, hiçbirinizin bir diyeceğiniz 
olımyacak. Hele bir başından başlıyalım, (Cleante’a) bu yakınlarda oturan 
Marıane isminde bir kız var, gördün mü hiç?

CLEANTE —  Evet, baba.

HARPAGON —  Y a sen?

ELİSE —  Bahsini işittim.

HARPAGON —  Bu kızı nasıl buluyorsun oğlum?

CLEANTE —  Pek sevimli bir kız 

: HARPAGON —  Yüzü nasıl?

CLEANTE —  Pek zarif, pek zeki bir yüzü var. 

i' HARPAGON —  Hali, tavrı?

CLfiANTE —  Pek cana yakın, tabiî.

HARPAGON —  Böyle bir kız beğenilmeye lâyık mıdır dersin?

CLEANTE —  Evet, babacığım.

HARPAGON —  Münasip bir gelin olur mu?

CLfiANTE —  Pek münasip.

HARPAGON —  iyi bir ev kadını olur mu dersin?

CLEANTE —  Elbette.

HARPAGON —  Demek kocasını hoşnut edebilir sence?

CLEANTE —  Ona ne şüphe!
HARPAGON —  Küçük bir müşkül var: korkarım serveti az olmasın.
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GLEANTE —  Ah, babacığım, insan yüksek meziyetleri olan bir kızla 
evlenirken hiç servetin sözü mü olur?

HARPAGON —  Affetmişsin, affetmişsin. Yalnız şu var ki, serveti is
tenildiği derecede olmasa bile, bu eksiği başka şeylerle telâfiye çalışır.

CLliANTE —  Öyle ya.

rlARPAGON —  Fikrime iştirak ettiğine pek memnun oldum; zarif, 
munis haliyle bu kız hoşuma gitti, hele biraz parası da varsa onu almaya ka
rar verdim.

CLl'ANTE —  Ha?

HARPAGON —  Ne o.?

CL£ANTE —  Neye karar verdiniz, neye.-'

HARPAGON —  Mariane’ı almaya.

CLiîANTE —  Kim, siz? Siz mi?

HARPAGON —  Evet, ben, ben, ben.. Bu da ne demek oluyor? i

CLilANTE —  Birdenbire başım döndü, gidiyorum ben.

HARPAGON —  Bir şey değildir. Hemen koş, mutfakta bir bardak 
halis su iç. Şu çıtkırıldım züppeye bakın hele, koskoca delikanlı olacak, kuş 
kadar da canı yok. îşte kızım, kendim için verdiğim karar bu .Ağabeyine ge
lince, ona da dul bir kadın alacağım, bu sabah bana salık verdiler; seni de 

, senyör Anselme’e veriyorum.

ELİSE —  Senyör Anselme’e mi?

HARPAGON —  Evet, olgun, kâmil, uslu akıllı, henüz ellisini bile aş
mamış bir adam, hem pek zenginmiş diyorlar.

£LISE, (reverans yaparak) —  Müsaadenizle, kocaya varmaya niyetim 
yok, babacığım.

HARPAGON, (kızının reveransını taklit ederek) —  Ben de müsaade
nizle, kızcağızım, şekerim; kocaya varmanı istiyorum.

ELİSE —  Beni mazur görün, babacığım.

HARPAGON —  Sen de beni mazur gör, kızım.

ELİSE —  Senyör Anselme cenaplarına Allah uzun ömürler versin; ama, 
müsaadenizle, ona varmıyacağım.

HARPAGON —  Sana da Allah uzun ömürler versin; ama müsaadenle 
hemen bu akşam ona varacaksın.



ELİSE —  Bu akşam mı?

HARPAGON —  Bu akşam. ^  '

ELİSE —  îmkâm yok, baba.

HARPAGON —  İmkânı var, kızım.

ELİSE —  Hayır.

HARPAGON —  Evet.

ELİSE —  Hayır, eliyorum size.

HARPAGON —  Evet diyorum size.

ELİSE —  Beni buna mecbur edemezsiniz.

HARPAGON —  Seni buna mecbur edeceğim.

ELİSE —  Böyle bir kocaya varmakdansa kendimi öldürürüm.

HARPAGON —  Kendini Öldürmiyecek, ona varacaksın. Hele şu küs
tahlığa bakın! Bir kızın babasına böyle karşı gelmesi görülmüş şey mi?

ELİSE —  Y a bir babanın kızını böyle kocaya vermesi pek mi görülmüş
şey?

HARPAGON —  Bu kısmete hiç diyecek yok: herkes aman ne münasip 
düşmüş demezse adam değilim.

ELİSE —  Aklı başında tek kimse münasip bulursa ben de adam deği
lim.

HARPAGON, (uzaktan Valere’i görerek) —  işte Valere: ister misin 
aramızda onu hakem yapalım?

ELİSE —  Kabul. »

HARPAGON —  Ne derse razı olacak mısın?

ELİSE —  Evet, ne derse onu yapacağım.

HARPAGON —  Tamam öyleyse. ^
(Çev. Yaşar Nabi Nayır)

SORULAR:

1. Okuduğunuz parçada Harpagon’un karakterinin hangi yönleri orta
ya konulmuştur?

2. Piyesin canlılığmda şahıslar arasmdaki çatışmanın rolü var mıdır? 
Açıklayınız.

3. Bir baba olarak Harpagon’un çocuklanna karşı davranışı doğru mu
dur? Moliere bu piyesiyle insanlara nasıl bir ahlâk dersi veriyor?

4. Okuduğunuz parçada sizi güldüren nedir? Şahıslann karakterleri mi, 
durumları mı, yoksa konuşmaları mı?
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l'f Almanların ve insanlığın yetiştirdiği en büyük edebiyatçılardan biri 

olan Goethe (G öte), hukuk tahsil etmiş, devlet hizmetlerinde bulunmuş, 

tabiat ilimleri, resim ve musiki ile de uğraşmıştır. Edebî eserlerinin başlıca 

özelliği çok geniş kültürü ile şahsî dehasını birleştirmiş olmasıdır. Kendi 

hayat tecrübelerinin, seyahatlerinin de eserlerinde rolü vardır. Goethe, şiir, 

roman ve tiyatro sahalarında, hepsi de büyük değer taşıyan eserler vermiş
tir. Bunların dışında hâtıraları, tenkitleri de vardır. Türkçeye de çevrilen 

başlıca eserleri şunlardır; Genç Werter'in Izttraplan .1 7 7 4 -1 7 8 2 ), Goethe 

bir arkadaşına mektup tarzında yazdığı bu eserinde, biraz değiştirerek, kendi 

başından geçen aşk macerasını anlatır. Werter, kendisini hayal ve duygulara 

kaptırmış bir delikanlıdır. Aşkı karşılıksız kalınca intihar eder. W ilhelm  

M ehter (Vilhelm Mayister) in Çtrakitk Ytllart ve Wilhelm Usta'mn Kalfalık 

Ytllart (1790) adında iki ciltten ibaret olan bu romanını Goethe yirmi yıl

da tamamlamıştır. Eserin birinci cildinde Goethe, kendisini tiyatroya ver

miş bir gencin hayat maceralarını anlatır. Bu romanda tiyatro çok derin ve 

geniş bir şekilde ele alınmıştır. İkinci ciltte Goethe, terbiye ve sosyal ko

nularla ilgili görüşlerini ortaya koyar. Goethe’nin en büyük eseri gençlik 

yıllarından ölümüne kadar üzerinde uğraştığı Faust adlı dramıdır. Konusu 

eski bir Alman efsanesinden alınan bu eserinjde Goethe, insanoğlunun iyi

likle kötülük, Allah ile şeytan, bilme ihtirası ile kâinatın bilinmeyen sırları 

arasındaki bocalayışlarını ortaya koyar.

Faust kâinatın sırlarını bilme ihtirası ile yanan insan, Mefisto insanı 

baştaa çıkaran, kötülüğe sürükleyen arzuları, şeytanı temsil eder. Hayal vfc 

şiirin hâkim olduğu bu eseri yorumlamak için dünyada pek çok kitap ya

zılmıştır. Seniha Bedri Göknil’in 1935 yılında Türkçeye çevirdiği Fausf 

trajedisinin başında geniş bir tahlil vardır. Faust bîr opera olarak da bes- 

telenmiştir. Doğu şiirine karşı ilgi duyan Goethe, Batı - Doğu Divam adm- 

da bir şiir kitabı da yayınlamıştır.

GOETHE (Göte) ( 1 7 4 9 - 1832)



FA U ST’TAN  

Beşinci Tablo : Çalışma Odası 

Lamba ve Ay Işığı

(Faust masa başında, elinde kalem, ağarmak üzere olan günün gürül
tülerini dinler gibi bir müddet daha gözleri uzaklara dikilir; sonra kâğıdın 
üzerine eğilir).

FA U ST - “Başlangıç sözdü” diye yazılı. Daha burada iken daralıyo
rum. Biraz daha ilerlemek için bana kim yardım edecek ? Söze o kadar bü
yük bir kıymet vermeme imkân yok; bunu başka türlü tefsir etmeliyim. Eğer 
ruh beni iyice aydınlatmışsa; "Başlangıç fikirdi” diye yazılıdır ! Bu ilk sa
tır üzerinde iyice düşün ki, kalemin çok acele yürümesin !... Her şeyi yara
tan ve vücuda getiren fikir midir ? Şöyle yazılmalı idi: "Başlangıç kuvvet
ti” fakat daha bunu kaydettiğim anda bazı şeyler bana orada kalmayaca
ğımı haberliyor. Ruh yardıma geliyor; Birdenbire hal yolunu görüyorum 
ve emniyetle yazıyorum: "Başlangıç fiildi”.

(Yazmak ister, köpek hırlar)

Uslu dur bakayım ! Şuraya buraya saldırayım deme, sobanın arkasın
da yat ! Dışarıda dağ yolunda koşuşlarınla sıçrayışlarınla bizi eğlendirdiğin 
gibi, şimdi de hoş gelmiş sessiz bir misafir gibi benden güleryüz gör ! 
(Yiazmak ister, köpek tekrar hırlar). Eğer odamı seninle paylaşacaksam 
hırlamayı bırak ! Yanımda böyle sıkıcı bir arkadaşa tahammül edemem. 
(Yazmak ister, köpek üçüncü defa hırlar). Artık ikimizden biri bu odayı 
terketmelidir ! istemeyerek miısafirseverliği bırakıyorum, kapı açıktır, ser
bestsin, gidebilirsin ! (Kapıya doğru gider). Fakat ne görüyorum ? Bu 
böyle nasıl tabiî olur ? Bu hayal mi, yoksa hakikat mi ? Köpeğim nasıl bü
yüyor, nasıl şişiyor ! Kudretle kalkıyor; bunun köpeğe benzer yeri yok ! 
Eve nasıl korkunç bir mahlûk getirmişim ! Bir su aygırı gibi ateşli gözler
le, keskin dişlerle görünüyor ! Ooo ! Seni anladım ! Böyle yarı cehenne- 
im bir hayvan için Süleyman’ın anahtarı iyidir ! (Sihir kitabını yakalar). 
Evvelâ şu hayvana karşı koymak için dörtlerin formülünü kullanacağım: 
Salamiander tutuşmak; Undene kıvrılmalı, Sdlf yok olmalı, Kobold zahmet 
çekmeli !... Bu dördünden hiç biri bayvaada yok, tamamiyle sakin yatıyor, 
suratını buruşturarak bana bakıyor. Daha ona fenalık etmiş değilim. Benim 
daha kuvvetli tılsımım var, şimdi onu dinleyeceksin: Arkadaş ! Sen cehen
nem kaçkını mısın ? Öyle ile siyah sürülerin önünde eğildikleri şu işarete 
bak! işte şimdi de tüyleri diken diken olmuş şişiyor! Bütün boşluğu doldu
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ruyor, sis haline girmek istiyor. Tavana doğru yükselme! Ustanın ayakları 
dibine yat! Görüyorsun ya, seni boş yere tehdit etmiyorum, seni muka|ddes 
alevle yakıyorum ! Üç kere yakıcı ateş-i bekleme ! Marifetlerianin en güçlü- 
sünü bekleme T (Mefisto, sis kaybolurken sobanm arkasından bir yolcu ta
lebe - rahip kılığıyle çıkar).

MEFİSTO - Bu gürültü neye ? Efendime nasıl hizmet edebilirim ?
f

FAUST - Demek köpeğin sırrı bu imiş ! Yolculuk eden bir talebe ! Bu 
hâdise beni güldürüyor.

MEFİSTO - Bilgin üstadı selâmlarım. Beni iyice terlettiniz.

FAUST - Adın ne senin ?

m e f i s t o  - Sözden bu kadar iğrenen, her görünüşten çok uzak kalan 
ve yalnız varlıkların derinliklerini araştıralı bir kimse için bu sorgu bana 
küçük görünüyor.

FAUST - Senin gibilerin içyüzü isimlerinden okunur. Size Haşarat 
Tanrısı, mu/ır ve yalancı isimleri verilince içyüzünüz bütün aydınlığıyle 
meydana çıkar. Pekâlâ ısöyle bakayım, kimsin sen 1

MEFİSTO - Daima fenalık isteyen ve iyilik yaratan o kuvvetin bir 
kısmı... I

FAUST - Bu düğümlü sÖzle ne demek istiyorsun ?

MEFİSTO - Ben her zaman inkâr eden bir ruhum ve böyle olmakta 
da haklıyım. Madem ki her doğan ölüme müstahaktır, şu halde doğum ol
masaydı daha iyi olurdu. İşte sizin günah, bozuculuk ve yıkıcılık, kısa fe
nalık dediğiniz şey benim öz unsurumdur.

FAUST * Karşımda bir bütün olarak durduğun halde, kendine o kuv
vetin bir kısmıyım diyorsun .?

MEFİSTO - Madem ki insan denilen bu küçük delilik âlemi daima ken
dini bir bütün sayıyor, ben de başlangıçta bir bütün olan o kısmın bir kıs
mıyım; ışığı doğuran karanlığın bir kısmı; o mağrur ışık ki anası olan gece
nin eski yerini ve bütün alanı kaplamak için bugün onunla çarpışıyor. Fa
kat buna muvaffak olamıyor, zira ne kadar gayret ederse etsin, cisimlere 
sıkıca yapışık kalıyor. Cisimlerden fışkırıyor, cisimleri güzelleştiriyor, bir 
cisim onu yolundan alıkoy^ıyor; umarım ki, böylece uzun müddet devam 
etmeyecektir, cisimlerle beraber nihayet bulacaktır.



FAUST - Şlıödİ senin asıl vazifelerini anlıyorum ! büyüğü mahvede- 
mediğin için küçüğe saldırıyorsun !

AÇIKLAMA :

Mefisto (Şeytan) Faust’un odasına bir köpek olarak girer. Sonra şe
kil değiştirir. Faust, Ortaçağ sihirbazlarının büyülü sözlerine inanır:

1. Salamander; Sihirbazların itikatlarına göre, ^toprağın kızgın iç ta
bakalarında oturan ateş ruhları.

2. Undene: Mitolojiye göre suların dibinde oturan su perilerine ve
rilen isim. Bunlar balıkçıları ve gölün kenarından geçen güzel tatlıları ken
dilerine çeker ve billurdan sarayların derinliklerine götürürlermiş.

3 . Silf: Fransa’nın eski bir kavmi olan Keklerle Germenlerin itikatla
rına göre, görünmez âlem>İe oturan cinle peri arasında tabiat - üstü bİr mah
lûk. •

4. Kobold: Eski Almanya’da yerleşmiş itikatlara göre, insanlara mu
ziplik eden, gülüşleriyle onları korkutan, felâketleri haber veren ruhlar. 
Daha sonraları bu isim maden ruhlarına verilmiştir.

Kâinatın başlangıcında ne olduğu meselesi insanları daima uğraştırmış- 
tır. Faust da bu konu üzerinde düşünür. Çeşitli fikirleri dener. Fakat şeytan 
onun düşünmesine engel olur.
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SORULAR :

1. Söz, fikir, kuvvet, fül arasında ne fark vardır? ‘

2. Okuduğunuz parçada yazar gerçek-dışı hayal ve düşüncelerden fay
dalanıyor mu? Hangi unsurlar ve hadiseler gerçek-dışıdır?

3. Mefisto kendisini nasıl tanıtıyor? “însan denilen bu küçük delilik âle
mi daima kendini bir bütün sayıyor'’ cümlesinden ne anlıyorsunuz? însan bir 
“bütün” olabilir mi?

4. însan “ne kadar gayret ederse etsin cisimlere yapışık kalıyor” cüm
lesinden ne anlıyorsunuz?

5. Şeytanın konuşmasında insamn aczi ile bir alay var mıdır?
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SEVGİLÎ YAKINLIĞI

Seni hatırlanın sulara günün 

Şavkı vurunca;
Seni hatırlarım, dalgalara ay 

Renkler verince.

Seni görür gözüm uzak yollarda 

Tozlar kalkarken;
Derin gecelerle, dağ yollarında 

Yolcu titrerken.
Seni işitirim, boğuk seslerle 

Su yükselince;
Kırlarda sükûtu dinlerim gece 

H er §ey susunca;
Uzakta da olsan, ben yanındayım,

Sen yanımdastn!
Gün söner, yıldızlar ışır gökte, ah!

Bur da olsaydın!
(Çev. Selâhattin Batu)

GOETHE

SORULAR :

1. gürde ele alınan konu nedir? Aşk mı, tabiat mı, ayrılık mı?

2. Şiirde hangi şeyler şaire sevgilisini hatırlatıyor? Bunun sebebi nedir?

3. Bize şiiri güzel gösteren değişik tabiat manzaraları mıdır? Yoksa ay
rılık ve hasret duygusu mudur?

4. Bu şiirde toplumla, dinle veya felsefe ile ilgili bir taraf var mıdır?

5. Bu şiire şu vasıflardan hangisini verebilirsiniz : a) lirik, b) pastoral, 
c) didaktik.



GOETHE

YOLCUNUN GECE ŞARKISI 

Sükûn,

Bütün yüceler üstünde;

Bir nefes bile 

Hissetmiyorsun.

Bütün ağaç tepelerinde,

Susuyor dallarda kullar.

Çok sürmez, bekle,

Kavuşacaksın sükûna sen de

(Çev. Selâhattin Batu)

SORULAR:

1. Bu şiirde şair dış âlemle ilgili nelerden bahsediyor?

2. Şair, dış âlemle kendisi arasında nasıl bir münasebet kuruyor? Tabiat 
ile insan hangi hususta birleşiyorlar?

3. Şiirde tabiat mı insana, insan nu tabiata uyuyor? Şair bunlardan han
gisine önem veriyor?
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d b : su
âbâd : ,1. mamur, şek, bayındır, 2. çokluk bildirir: Sa'd-dbâd 
db-ı h ay at: içene ebedî hayat bağışlayan efsanevî su 
âb 'i tîg : kılıcın suyu 
o'dfi ; düşmanlar

■ adem : yokluk 
adû : düşman 
âfâk : ufuklar 
aftâb (âfitab) : güneş
/igameınnon : îlycsda destanında adı geçen Yunan kıralı
agrandisman : (fotoğraf veya resmi) büyütme
ağyâr : başkaları, yabancılar ' -,
ohd : 1. söz verme, yemin, 2. devir, zaman, gün
ahcnîn : demirden, sağlamı
âhır : son, sondaki, nihayet
ahkâm ; hükümler
ahlâf : birinin yerine geçenler, gelecekler, halefler 
ohvâl: oluşlar, haller, durumlar 
akd : evlenme. .
akort: armoni meydana getirmek için kullanılan ses gruplarından her biri
aktif ; faal, hareketli, çalışkan
akide : iman, dinî inanış
akvam : milletler, uluslar
âlâm : kederler, acılar, sızılar
âlâm-ı iikr: fikrin elemleri, kederleri
âlâyîş ; debdebe, tantana, gösteriş
alem : 1. sancak, bayrak, 2. nişan, alâmet, 3. minarenin tepesindeki işaret 
âlezn-i mânâ : mânâ âlemi, rüya âlemi, âhiret 
âlemşümul: cihanı saran 
âli-nijad : yüksek tabiatlı
clü!te : 1. alışık, alışkan, - 2 : -ifieisiz-kadın ' ' 
allâme ; çok bilgin, (Allâm, Allah'ın sıfatlarındandır) 
a'mâk : derinlikler .



ameli : işleme suretiyle, î>ratik^ 
canîk: derin

J /

cmane : gelenek 
andelip : ' bülbül 
anud : inatçı 
anûdâne : inatla
anber ; 1. ada balığının bağırsaklarından toplanan yumuşak, yapışkan ve misk 

gibi kokan, kül renginde bir madde, 2. güzel koku, 3. güzellerin saçı 
ârâm : 1. durma, eğlenme, dinlenme, 2. yerleşme, istirahat etme, karar kılma 
a ’t â z :  1. işaretler, alâmetler, 2. tesadüfler, hastalık alâmetleri, 3. kazalar, fe

lâketler
âıâyiş : 1. süs, bezek, ziynet, 2. süsleme, süsleniş, süsleyiş
on sili: tertemiz
ârız : yanyrk
âlî : çıplak, hür, -sız,
ârif : hayatın mânâsını anlayan, insanlara sevgi, anlayış ve müsamaha ile ba

kan kişi
orisfokıasi: sınıf farkı güden ülkelerde soylu olma hali, soylu sınıf 
Aristote (Aristo): Eski Yunan filozofu (M. Ö, 384 -322). Anatomi dalının, mu

kayeseli fizyolojinin, felsefe mantık ve tarihinin kurucusu sayılır, 
arkaik : tarihî, eskimiş 
arsa : yer, toprak, 
arus : gelin
arş'; göğün dokuzuncu katı.
arşın ; eskiden kullanılan ve aşağı yukarı meireniu üçte ikisine eşit olan uzun

luk ölçüsü 
âsâb : sinirler
â s â ! : 1. Süleyman peygamberin veziri, 2. vezir 
âsân : kolay
â s â r ; 1. izler, nişaneler, 2. abideler
âsmân (âsüman) : gök, sema
asr-ı hâzır : şimdiki çağ
âsûde : rahat, gailesiz, dinç (olan)
aşâ ir : kabileler, oymaklar
âşinâ ; 1. bildik, tanıdık, 2. bilen, tanıyan
aşkar: doru at
âşub: 1. karıştıran, karıştırıcı, 2. kargaşalık 
atâ : bağışlama, bahşiş, ihsan ,

- ateh : bunama, bunaklık 
atlas : üstü ipek, altı pamuklu kumaş 
âti ! gelecek, istikbal,
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attâr: güzel kokular ve baharat satıcısı, güzel kokular
Avarlar : Çinlilerin Juan Juan, BizanslIların Avar adını verdikleri Türk kavmi. Ön

ce Hiyung-Nu imparatorluğu dağıldıktan sonra Botı'ya göç eden Avarlar 
562 sıralarında aşağı Tuna bölgelerine geldiler. Bugünkü Macaristan'ı işgal 
ettiler. Islavları idareleri altına aldılar. Macaristan'da dokuzuncu yüzyıla 
kadar varlıklarını sürdüren Avarlar, diğer kavimler arasında eridiler, 

avâmil : 1. sebepler, işleyenler, 2. Arapçada bir gramer bahsi, 3, valiler 
âvâz : ses, sada
avize : mum, lamba vesaireyi taşıyan tavana asılı billur veya madenden yapıl

mış süs
ay â n : 1. bir memleketin ileri gelenleri, 2. 1877 ve 1908 meclislerinde Millet 

Meclisinin kararlarını incelemekle görevli meclis üyeleri 
â y e t ; 1. iz, 2. Kur'an sûrelerini meydana getiren cümlelerden her biri 
âyin ; merasim, tören 
âyîne>veş : ayna gibi
aynîleştirmek; öz ve mând bakımından aynı olan iki şeyin birbirinin yerine 

geçmesi. "Dil insanın aynıdır" sözünde olduğu gibi, 
ayş : yaşama
âz ; açgözlülük, hırs, tamah 
âzâde ; hür, serbest
azam et: 1. büyüklük, ululuk, 2. çalım, kurum 
azm : kasıt, niyet, karar

B

Baalbek; Lübnan'da, Şam'a 80 km. mesafede bulunan eski Fenike sitesi. M. Ö.
I. yüzyılda Roma kolonisi oldu. Tapınağıyla meşhurdur, 

b â b : kapı
Bâbil: Irak'ta, Fırat'ın doğu kıyısında, Sümerler tarafından kurulan tarihî bir 

şehir. Yapılan kazılarda pek çok âbide ve çivi yazılı metin bulunmuştur, 
bâd ; rüzgâr 
bâde : şarap, içki 
bağ-ı behişi : cennet bahçesi 
bağ-ı İrem : cennet bahçesi 
bağban : bahçıvan, bağcı 
b ah r : deniz 
baht-ı siyah : kara talih 
bâkî : -1. Tanrtr 2. daimî, 3.- kakm^- 
bakıyye: artan, geri kalan 
b âf : kanat
ban : i .  bek^i, efendir 2. söğüt 
bârân : yağmur
bârgeh : içine girmek için izin almak lâzım gelen, izinle girilebilecek yer, çadır, 

yüksek divan - -........................ ...............



bâtıl : boş, beyhude, yalan 
boy : zengin 
bâzâr: pazar, çarşı 
bed ebnek : boşlamak
bedel-i nahdi: eskiden askerlik yapmamak veya kısa yapmak için devlete öde

nen para 
bedbin : kötümser 
bed'lika : çirkin yüzlü
bchemahal: her halde, nasıl olursa olsun, mutlaka 
behişt: cennet, \ıçmak '̂
Behram : 1. Merih yıldızı, 2. Acem pehlivanlarından birinin adı, 3. İran hü- ' 

kümdarlanndan birkaçının adı ki, en meşhuru yaban eşeği avına pek düş
kün olan Behrâm-gûr'dur, > 

beka : devam, sebat, evvelki hal üzere kalma, bâkîlik 
belâ-yı nâgâh : apansız gelen belâ
belagat: 1. iyi, güzel, pürüzsüz söz söyleme, 2. sözün düzgün, kusursuz, yerin

de, adamına göre söylenmesini öğreten ilim, 
beli; evet
beliğ : 1. fasih, düzgün söz söyleyen, 2. fasih, düzgün 
bend : bağ, ip
bend-i hisar : eski Türk musikîsinde bir makam  ̂ ' 
berg-i hazan : sonbahar yaprağı 
berhudar: mesut olan 
berk : şimşek '
ber-muiat: alışıldığı, âdet olduğu, her zaman olduğu üzere
bes : yeter, yetişir, tamam, kâfi, çok
beşer: insan
beyaban : kw, çöl
bezm : içki, eğlence meclisi
bî-eman (bî-aman) : amansız, aman vermez,, acımaz, merhametsiz 
bîdâr: uyanık, uyumayan, uykusuz 
bidayet: başlama, başlangıç
bî-dirig: 1. esirgenmeyen, 2. esirgemeyen, elinden geleni yapan
bî-günah : günahsız, suçsuz, zavallı
bî-haber ; habersiz, bilgisiz, vurdum duymaz
bî-hâsıl: 1. sonsuz, 2. verimsiz '
bî-karar; kararsız, rahatsız
bîl-farz: diyelim ki ' .
bim-i duzah : cehennem korkusu 
bî>maksot: maksatsız 
bî-m isi: eşsiz
bî-muhâbâ ; çekinmeden, sakınmadan 
bîmâr: hasta
bt-nasib: nasipsiz, talihsiz, talihi kapalı



bî-nihayet: nihayetsiz, sonsuz, tükenmez 
bîsat: kilim, döşeme, minder, keçe, yaygı 
bî-ser ü pâ : sefil ve perişan 
bîtap : bitkin, yorgun /
bittabi; tabialıyle, tabiî olarak
bîzâr; rahatsız, bıkmış, usanmış, küskün
bî-ziya : ziyasız, ışıksız, karanlık
bohem : yarını düşünmeden tasasız, derbeder bir yaşayışı olan 
Bumin Kağan (öl. 552) : Göktürk devletinin kurucularından. O, devletin merke

zi olan Ötüken'de oturuyor, kardeşi İstemi ise Batı bölgesini yönetiyordu, 
burç: 1. kale, kule, 2. herhangi bir şekil gösteren ve kendisine özel bir ad ve

rilen hareketsiz yıldızlar kümesi 
burkancılık; Uygur Türklerinin inandıkları Buda dini 
bûstân : gül ve çiçek kokularının çok olduğu yer, bahçe 
bûy-ı ruh : ruhun güzel kokusu 
bükâ : ağlama, gözyaşı dökme 
bülend : yüksek, yüce
bül-hevesan: maymun iştihalılar, aklına geleni yapmak isteyenler, hevesliler
bürka: peçe, yaşmak , ,
bürûz : 1. belirme, 2. meydanda, aşikâr
bütkede : puthane, puta tapanların ibadet ettikleri yer

C ' «

câh ; mevki, yer, rütbe 
câlis : oturan, tahta çıkan 
câm : içki kadehi
câm-ı «şyş : hayat kadehi, zevk ve safa kadehi
câm-ı Cem : 4ran mitolojisinde şarabı icat ettiği söylenen Cem'in sihirli kadehi, 

şarap
câmia : topluluk v
câme : elbise, çamaşır
câm id: donmUş, donuk, cansız
Camille Julian : Fransız tarihçisi (1859 - 1933)
cazibe : çekicilik,' sevimlilik, alımlılık
Cebrail: Peygamberlere emir ve vahye vasıta ve memur olan melek 
cem ': toplama, yığm a. .̂
Cem : 1. hükümdar, şah, 2. İrem mitolojisinde şarap ve içkiyi icat ettiği söyle

nen efsanevî hükümdar  ̂
cem al: yüz güzelliği f 
ceng ; savaş, vuruşma 
cenub : güney
cevan (cüvan) : genç, taze, delikanlı
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cevher; 1. mücevher, değerli taş, 2. maya, öz 
cevlân (cevelan) : dolaşma, dolanma, gezinme
cevr : 1. haksızlık, eza, cefa, eziyet, zulüm, 2. tas. tarikat adamının ruhen iler

lemesine engel olan şey

cevşen : örme zırh, vaktiyle giyilen savaş elbisesi
ceyş : asker, ordu
cezm : kesin karar, niyet
cibâh : alınlar
cibâl: dağlar ı
cibillet: huy, cibilliyet, yaratılış
cidal: 1. kavga, savaş, 2. zorlu, hararetli konuşma ■ 
cîhad ; din uğrunda düşmanla savaşma 
cihet: taraf, yön
cilve: 1. kırıtma, 2. tecelli, görünme 
cllve-gâh : cilve yeri
cinân : cennetler, bahçeler ''
cîsm ; 1. beden, gövde, 2. madde 
civan : genç
cumhur: halk, ahali, kdlabalık
cûş : coşma, kaynama
cüda ; ayrı ayrı düşmüş, ayrılmış
cür'o ; yudum
cürm (cürüm) : suç
Cüveynî (öl. 1284): İlhanlı devlet adamı ve ünlü tarihçi 
cüyûş ; askerler, ordular

çâbük : çabuk, seri, hafif
çakar; kalenin haricinde yapılan tabya, bir hisarın dışında emniyetle oturabil

mek için, etrafı çevrilmiş bir mahal

■ çok çâk etmek : yırtmak, parçalamak 
çâk-i giriban ; 1. yaka yırtmacı, 2. sabahın aydınlığı 
çâlâk : çevik, eline ayağına çabuk, tez canlı olan 
çcııbağ : bir çeşit düzenlenmiş bahçe 
çeh : kuyu
çemenisian: çemenlik, bahçe 
çemenzar: çemenlik
çengi: 1. çeng denilen sazı çalan kimse, 2. oyuncu kız 
çerağ ; 1. fitil, mum, 2. otlama, otlak



çerh : felek, gök 
çiltre : çehre
çıtkuıldım; aşırı incelik, dayanıksızlık, çekingenlik gösteren 
çöğen (çevgon) : cirit oyununda atlıların birbirlerine altıkları değnek 
çu l; kıldan yapılmış kaba dokuma, giyim 
çü : gibi
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d a ğ : 1. yanık yarası, 2. insan ve hayvan vücuduna kızgın demirle vurulan 
damga 

dom ; tuzak
dâmân (dâmon) : etekler 
dâmgeh : tuzak kurulan yer
darbe : 1. vuruş, vurma, çarpma, 2. musibet, beld 
darb-ı m esel: atasözü
darülkarar: kıyametten sonra kalınacak yer
d âver : 1. Tanrı'nın adı, 2. doğru, insaflı olan hükümdar, vezir veya hâkim |! 
dâye : sütnine, dadı
debdebe : haşmet, ululuk, büyük gösteriş, tantana 
dem : 1. soluk, nefes, 2. içki, 3. vakit, zaman, saat 
Demavend : İran'da bir dağ 
dembedem : vakit vakit, daima
Demîrkapı; Hazer denizinin batı kıyısında surlarla çevrili bir geçity
dem-sâz : arkadaş, dost, sırdaş *
der-mîyan: ortada, arada
derd-i cû : açlık derdi
dergâh : tekke
dergâh-ı vahdet: birlik kapısı, Tanrı'nın huzuru ■

, derk etmek : anlamak, kavramak 
derûn : 1. iç, içeri, dahilî, 2. gönül, kalb 
derûnî : içten, gönülden 
d erya : deniz 
d est: el
dest-bus : el öpme
destrgâh : tezgâh, dokuma âleti, atölye 
d eşt: çöl
deşt'i fen a : fânilik çölü, dünya
devlet: saadet, nimet sahibi ,
d evr : 1. içki kadehi, 2. dünya, 3. dönme ■
devran: 1. dünya, felek, 2. zaman, talih, kader, devir



dırahşan : parlak
Dickens, Charles: İngiliz romancısı (1812 - 1870). Hemen bütün romanlarında 

egoistlik ve ikiyüzlülükle savaştı. Unutulmaz tipler yaratmıştır. Oliver Tvrist, 
M. Pickwick'in Maceraları, David Copperfield en ünlü romanlanndandır. 

didaktilt : öğretici
didâr-ı fahr>i âlem ; Peygamberin yüzü
dide : göz
dîhîm : taç
dil s gönül, yürek
dil-ârâm : gönül alan, gönül okşayan, gönül dinlendiren
dîl-dâde; 1. gönül vermiş, âşık, 2. erkeklerin başlarına sardıkları renkli men

dil
dil-firib : gönül aldatan, cazibeli, ahmh
dilgüşâ : gönül açan
dil-i mecruh : yaralı gönül
dîl-i suzan ; yanık, ateşli gönül
dil-pezir: gönle hoş gelen, gönlün beğendiği
dîl"i sâd-pâre : paramparça olmuş gönül, yüz parça olmuş gönül
dil-şûd :. gönlü hoş, sevinmiş
dilîr; yiğit, yürekli, cesur
dilirâne : yiğitçesine, mertçesine
dimağ : 1. beyin, 2. akıl, şuur
dirîg : 1. esirgeme, 2. eyvah, âh, aman, yazık
dîv ü per : dev ve peri
diyanet: 1. din, 2. dindarlık, din duygusu
Donner, Otfo: Finli dil bilgini (1835 - 1909). Ural - Altay dilleri üzerinde araş

tırmalar yaptı.

dud-ı dil : gönül dumanı

duhan: duman

Duma's, Alexandre: Fransız yazarı (1802 - 1870). Pek çok sayıda ■’şk ve mace
ra romanları ile piyesler yazmıştır.

dûn: 1. aşağılık, aşağı, 2. alçak, soysuz kimse, 3. altta, aşağıda

d ûr: uzak

dürd : tortu, çökiintü

dürr-i ısiıfa : seçkinlik incisi (Hz. Muhammed) 

dürr-i şâhvâr: şahlara yakışır iri ve güzel inci 

dûşize: el değmemiş
' • I

düta ; iki büklüm olmuş, iki kat bükülmüş

düve (düğe) : Halk dili; Bir yaşını geçmiş dişi dana



' düvel: devletler
dnyûn-ı umumiye: umtımî borçlar. Osmanlı imparatorluğunun 19 uncu yüzyılın 

ikinci yansindan sonra yabancı devletlerden aldığı borçlara karşı, gösterdi
ği gelirleri toplamağa mahsus ycûjoncı memurların idaresi altında ve İstan
bul'da bulunan müessese.
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eb'od : uzaklıklar, uzunluklar 
eblak : siyah ve beyaz renkli at 
ebleh : ahmak, bön 
e b r ; bulut
ebr>î ihsan : ihsan, lutuf bulutu
ebru : kaş ,
ebvâb ; kapılar
Ebu Alî Sina (İbni Sina) : Ünlü Türk - îslâm filozofu (360 - 1037)
edebiyat-ı kadîme : eski edebiyat
edvar : zamanlar, devirler, asırlar
ei'i-i münakkaş : nakışlı yılan
efkâr : düşünceler, fikirler
cfkâr-ı umumiye: 1. halkın, umumun düşüncesi, 2. düşünme, endişe, vesvese, 

kuruntu, maksat, rey, (kamu oyu)
Eilûhın : Eski Yunan filozofu (M. Ö. 429 - 347), Sokrat'ın talebesi, Aristole'un ho

cası. Sokrat'ın felsefesini işlemiş ve bir sistem haline getirmiştir, 
eflâki: semalar, felekler, gökler, zamanlar, bahtlar, talihler 
efrad : fertler 
eiser : taç 
efser-dih : taç veren 
efsus : yazık, eyvah, boş 
efzûn : fazla, çok yukarı 
ehem : daha (en, pek) mühim, çok önemli 
ehl-i d il: gönül adamı, gönül dilinden anlayan, kalender 
ejder-i münakkaş ; nakışlı ejderha, alaca derili büyük yılan 
ekü (ecu) : vasatı kıymeti 3 frank olan eski bir Fransız parası 
elhak : hakikaten, doğrusu 
elfâz : kelimeler, sözler
emn : eminlik, korkusuzluk, raha'tiık ^
«m sile: nümuneler, örnekler, (Arapça fiillerin çekim örneklerinin içinde bulun

duğu kitabın adı) 
endîşe : düşünce
Engüras: 1. Macar, 2. Macaristan



enîn : inilti, inleme ı
enkaz : yıkıntı
ensâr ; yardımcılar, koruyucular
entrika: 1. bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, do

lap, 2. okuyucunun merakını uyandiTcm olaylar dizisi 
envar: nurlar, aydınlıklar, parlaklıklar, ışıklar 
enzâr: bakışlar, bakmalar
Epiktetos : I. yüzyılda yaşamış stoik felsefeci. Neron taraffndan azat edilmiş bir 

köledir.
ezbab; 1. sahipler, malikler, 2. ehil, muktedir, becerikli, lâyık 
erbab-ı d il: gönül adamları 
eıike : taht
erike-i âlem-penâh : dünyanın kendisine sığındığı taht
erkân : 1. esaslar, destekler, 2. başkanlar
ermagan ; armağan, hediye
ervah ruhlar
esatir; mitoloji
esbâb : sebepler, vasıtalar
eshâb : 1. sahipler, 2. Hz. Muhammed'i görmek ve sohbetine ermek şerefini ka

zanmış kimseler 
esliha : silâhlar
esliha-i bi-şümar : sayısız silâhlar 
esmerin ; esmer renkli
esrar : sırlar ,
estetik: güzellik duygusuyla ilgili olan, güzelliği ve güzelliğin insan hafızasın

daki ve duygularındaki etkileri konu olarak ele alan felsefe kolu 
eşhas-ı vak'a : vak'anın şahıslart 
eşk : gözyaşı
eşk-bâr : gözyaşı yağdıran,, çok ağlayan 
eşrâr ; şerirler, kötüler
etnografya: kavimlerin menşeini araştıran ve inceleyen ilim dalı
etnograiik: etnografya ilmiyle ilgili
etvâr : hal ve hareketler, tavırlar
eve : yüce, yüksek, doruk ; ,
evsaf: vasıflar, sıfatlar, kaliteler
evtar : yaya gerilmiş ipler, teşiler
eya : ey, hey
eyyam : günler, gündüzler
eyııe*l-meferr ; kaçacak yer yok mu?
ez-cümle: başka şeyler arasında, başlıca, bunlar arasında 
ezdâd : karşı olan şeyler, zıtlar



F

fâhi  ̂ : aşın, taşkın
fahretmek: övünmek, böbürlenmek
İâni : 1. ölümlü, 2. geçici
fantastik: hayalî, inanılmaz, cinlere, perilere ait, sanatta: hayalcilik 
Farobi: Meşhur Türk filozofu (870 - 950). İsidm âlemine ve Avrupa'ya fikirleriy

le tesir etmiştir, 
fâris : atlı, ata binmekte maharetli
iârisan : Osmanlı saltanatının kuruluşu sıralarında eyaletlerde hudutlardaki mu

hafız askerleri 
laızetmek : saymak, tutmak 
fâzıl: faziletli, üstün
fazi; 1. fazla, artık, 2. fazlalık, üstünlük, 3. iyilik, fazilet, lutuf 
fecr : sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gün doğusunda görünen aydın

lık, tan yerinin ağarması 
felek-câh ; felek mertebeli, rütbesi gök kadar yüksek olan 

Felemenk : Hollanda
feno : 1. yok olma, yokluk, geçip gitme, tas. maddî varlıktan sıyrılıp Hakk'a 

ulaşma, 2. kötü, iyi olmayan, uygunsuz 
fer : 1. parlaklık, aydınlık, 2. süs, 3. kuvvet 
ferhunde : mübarek, mesut, kutlu, mutlu, uğurlu
Feıid[un: 1. eski İran hükümdarlarından biri, 2._göğün sekizinci katı 
ferman-dih : fermanı, emri yürüyen, hükmü geçen 
ferr : firar, kaçma
ferş : 1. döşeme, yayma, 2. halı, taş vesaire döşetme, 3. yaygı, şilte, seccade, 

4. yeryüzü, kır, sahra 
fesat: bozukluk
fesahat (fasahat) : güzel ve açık konuşma, iyi söz söyleme kabiliyeti 
fesuphanallah : “Tanrı'yı her türlü noksanlardan tenzih ederim". Şaşkınlığı be

lirten ünlem, 
feth-i çelil: ulu fetih 
fevk : üst taraf, yukarı
fey z ; 1. suyun taşıp akması, 2. bölluk, verimlilik, gürlük, çoğalma, 3. ilim, ir

fan , 
ie z a  : ucu bucağı bulunmayan boşluk, uzay 
fıirî ; yaradılıştaki, doğuştan gelen 

İiil: iş, kâr, amel, eylem 
fikir manzumesi; fikir sistemi 
firâvân ; çok, bol, fazla, aşırı 
firaz : yokuş, çıkış
firaz-ı küngüre-î a rş :, gök'kubbenin en yüksek noktası
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hankah : tekke 
h a t : diken

.'hoıif: 1. meslekdaş, sanat arkadaşı, 2. herif, adî ve bayağı adam, 3. teklifsiz 
dost \

. Jtarîf: sonbahar, güz 
harim : 1. biri için kutsal olan şeyler, 2. harem dairesi 
Ihasbî ; karşılıksız, parasız, bedava 
haset etmek : kıskanmak, çekememek 
ihasm (hasım): düşman
liaşem : 1. maiyet, yanında bulunanlar, 2. aile, 3. hademe (bir hükümdarın 

yanında bulunan ve ona hizmet eden şahıslar kalabalığı) 
haşr ü neşr : toplama ve dağılma
'Hâtem: 1. Arap kabileleri arasında Tayyi kabilesine mensup ve cömertliğiyle 

meşhur olan İbni Abd-illah bin Sa’d'ın lâkabı, 2. çok cömert adam 
?hâtii: 1. sesi işitilip kendisi görülmeyen, 2. gaipten haber veren melek 
hatun : 1. sona erdirme, bitirme, 2. Kur'an'ı baştan sona kadar okuma 
h a tt: yazı 
hatve : adım
.havaî: ciddî şeylere ilgisiz, uçarı 
lıavank : harikalar
havos : 1. hassalar, 2. muhterem, saygın olanlar 
havi : korku '
•lıaydar: 1. arslan, 2. Hazret-i Ali, 3. cesur, yiğit adam 
hayme : çadır
lıayrü'I-beşer: insanların en hayırlısı, Hazret-i Muhammed
hayr ü şe r : iyilik ve kötülük
hâzin : hazine muhafızı, bekçi, hazinedar
Hazine-i evkaf: arşiv
hoziz-i hdk ; yerin dibi
haziran : hazır olanlar, mevcut bulunanlar
•hazm : eritme, sindirme
-hecr: ayrılma, terketme, ayrılık
heft: yedi
■Hegel, Georg VVilhelm Fnedrich : Büyük Alman filozofu (1770-1831). Kurduğu 

felsefe sistemiyle Alman fikir hayatının gelişmesinde önemli rol oynamıg- 
tır.

Heidegger, Martin (1899 - ) : Alman filozofu. Çağdaş egzistansialist (varolug- 
cu) felsefenin kurucularından
Hektor: İliada destanında yer alan Priam ile Hecube'ün oğlu, Andromak’ın k»- 

.cası. Truvalı kahraman Aşil tarafından öldürüldü.
S elen a : güzelliğiyle meşhur eski Yunan prensesi. Paris tarafından kaçırıldı. 

Tnıva savaşlarına sebep oldu.



helezon : kıvrımlı, yılonvarî ş»ldl
hem-çü : onun, gibi
hemîn ; bu bile, tıpkı bu, çok

I
hem-nam : adlan aynı olan 
hem-nefes : arkadaş 
hem-vâr : düz yer, uygun yer
hengâm : zaman, çag, sıra, vakit, mevsim '
hengâme ; kavga, gürültü
Kerakles : Lâtinlerin Herkül adını verdikleri eski Yunan tanrısı , '
Herodot: Tarihçilerin babası sayılan eski Yunan tarihçisi
heva : heves, istek, arzu
heyet-i mecmua : bütün
hezar ; 1. bülbül, 2. bin, 3. pek çok
hıfz eylemek : 1. saklamak, 2. ezberlemek
hıfzıssıhha : sağlığı koruma
hared : akıl
h ış ı ;: 1. kavun ve karpuzun içinin sert kalan kabuk tarafı, 2. o’ junlnşmamıg 

bostan 3. mec. kaba ve görgüsüz adam 
hışm : kızgınlık, - öfke 
hîyat-ı nûr : nur iplikleri 
hîcob ; 1. utanma, sıkılma, 2. perde 
hîcab-ı ebr : bulut perdesi 
h îcr : ayrılık
hîcıî tarih : takvim başı olarak Hz. Muhammed'in hicretini esas alan laıih 
hicvetmek : şiir yoluyle biriyle alay etmek, birini gülünç hale koymak ^
hilom : hikmetler
hikmet; felsefe, sebep. Tanrı'nın insanlar tarafından anlaşılmayan işleri 
h ilkat: yaradılış, yaratılma 
himayet : koruma, korunma
himem ; himmetler ,
himmet : gayret, emek, çalışma, çabalama 
Hindukuş : Afganistan'ın kuzeyindeki sıra dağlar 
hissiyat : duygular, sezişler 
hîzb : ayartma, klik
hod ; kendi '
hoşnud etmek ; memnun etmek
höyük; yayvan toprak tepe; kazılınca altından genellikle eski eserler çıkar, 
hu : huy
Hugo, Victor ; Fransız şair ve romancısı (1802 - 1885). Romantik ekolün en kuv

vetli temsilcisi. Şiirler, romanlar, piyesler kaleme aldı, 
humar : içkiden sonra gelen başağrısı, sersemlik 
humhane: şarap küpü, meyhane
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}ıun: kan 
Jhun-ab : kanlı
lıun-leşan : kan saçan, kan saçıcı, serpen
lıuıafe ; inanılmaz, uydurma, yalan hikâye ve rivayet
lıurşid : güneş
lıusûn : kaleler
huşk: kuru
huşk-leb : dudağı kurumuş, susamış 
hûş-yar : aklı kendisine yarıyan, akıllı
hüm a: 1. gölgesi insanın başına düşünce devlet ve saadet getireceğine inanı

lan efsanevî bir kuş, 2. devlet kuşu, 3. saadet, mutluluk 
hüsn : 1. güzel, iyi, 2. güzellik, iyilik 
hüsran: 1. zarar, ziyan, 2. yokluk, mahrumiyet acısı
Hüsıev: 1. padişah, hükümdar, sultan, 2. Hüsrev ü Şirin masalının\ erkek kah

ramanı 
-hüzn: gam, keder, sıkıntı
Hypeıion: Eski Yunan mitolojisinde geçen bir Titan. En güç işleri yapabilme 

sembolü olan efsanevî varlık

I
-ımızganmak: uyku ile uyanıklık arasında bulunmak, uyuklamak 
ımk : uzak \
ısSılah : ilim sözü, tâbir, terim 
lyan : jDelli, açık, meydanda 
ayd : bayram

1
ibodullah : pek çok, pek fazla
İdadi: Rüştiye denen ortaokuldan sonra, yüksek okula hazırlayıcı okul 
igtinanı: 1. ganimet suretiyle alma, yağma, talan, 2. zahmetsiz bir kazanç gö

züyle bakma
ih a ta ; 1. kuşatma, çevirme, 2. tam kavrayış, geniş bilgi 
ihdas ; meydana getirme, ortaya koyma 
ih lâl : halel getirme, bozma, sakatlama
ihlâs ; gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık
Jhtisar: 1. kısaltma, sözü, yazıyı kısaltma, 2. sadeleştirme, basitleştirme
ihtişam : tantana, debdebe, şanlı görünüş
ihtiva : içine alma, içinde bulundurma
ikbal: 1. birine doğru dönme, 2. baht, talih, 3. işlerin yolunda gitmesi, mutlu

■ olma
iklim-î düşman ; düşman ülkesi 
âktida: tâbi olma, uyma



îlhad : Tcmn'yı tcmımomazlık
ilm-i heyet; astronomi
ilm-î nücum : yıldızlar ilmi, astroloji
llteriş Kağcuı (Kutlug Kağan) : Gök Türk hükümdarı. 682 - 691 yıllan arasında 

hüküm sürdü. Gök Türkleri Çin boyunduruğundan kurtardı, 
iltica : sığınma 
iltihak : katılma, karışma
im aret; yoksullara yiyecek dağıtmak üzere kurulmuş olan hayır evi 
imtidad : uzama, uzanma, uzun sürme
imtizaç; 1. karışabilme, 2. birbirini tutma, uygunluk, 3. uyuşma, 4. kaynaş

ma
inân : 1. dizgin, 2. idare etme, yürütme
inayet: 1. dikkat, gayret, özenme, 2. lutuf, ihsan, iyilik
incilâ : cilalanma, parlama
infial; gücenme, darılma
inhisar etmek : 1. sınırlı olmak, 2. tekelinde olmak
inhizam ; hezimete uğrama, bozulma, yenilme, bozgunluk
inlalcp : bir halden bir hale geçme
inkıyat etmek : boyun eğmek, kendini teslim etmek
inkişafat; gelişmeler, yayılmalar
insilâh etmek : sıyrılmak
inşirah : açılma, açıklık, ferahlık
intibaat: intibalar, izlenimler
intibak : uyma, alışma
intiha: 1. nihayet bulma, sona erme, 2. bitme, tükenme, 3. nihayet son _ • 
intihap : seçme, seçilme, seçim
intizar: 1. bekleme, beklenilme, 2. gözleme, gözlenilme /
iptidaî : ilkel
iptila : bir şeye düşkün olma, tiryakilik 
iradî : iradeye ait 
îran-zemin : İran toprağı 
ira t : gelir,. akar
irfan ; 1. bilme, anlama, 2. kültür, 3. tas. İlâhî bir feyiz olarak kâinatın sır

larını bilme kudreti
irşâd : doğru yolu gösterme, uyarma, tas. irfan sahibi bir kimseye tarikat ve?

Tanrı yolunu gösterme 
irtica : eskiyi isteme, geriye dönüş arzusu 
irtidad : İslâmiyet'i bırakarak başka bir dini kabul etme 
irtihal: i . göçme, göç etme, 2. ölme 
isk ât: susturma 
ismet: masumluk, temizlik
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kıyam : ayağa kalkma, ayakta durma 
Kîbnya; 1. büyüklük, ululuk, 2. Allah 
kil ii k ol: dedikodu
Kimmerler: Kafkasya ve Azak denizinin kuzeyinde yaşayan tarihî bir kavim, 
kimya : tılsım
kine-i peleng : kaplan kini, kolay kolay dinmeyen kin 
Kizd-gâT : Allah
kişver : iklim, memleket, vilâyet, ülke 
kişver-güşa ; ülke açıcı, cihangir 
kişversitan : ülke alan
kitabî: kitaba bağlı kalan, serbest düşünemeyen kimse
kokteyl (cocktail) : 1. çeşitli içkilerin karıştırılmasıyle yapılan içki, 2. yeri ve 

zamanı önceden tespit edilmiş yemekli ve içkili toplantı 
korozman (croisement) : çaprazlama, karşılaşma 

kudsî : kutsal 
kûh ; dağ
kûhsaı: dağlık, dağ tepesi
kuîa : 1. kızıl ile boz arası renk, 2. bu renkte olan at 
kulûb : kalbler, gönüller
kumpanya : 1. sınaî, ticarî kuruluş, 2. tiyatro topluluğu 
kufb : yakınlık, akrabalık
kurena: yakınlar, yakın olan kimseler . ,
kurgan: kale, duvar, çit, hisar 
kûs-ı ra h îl: göç davulu, ölüm anı 
kûşe : Bk. gûşe
kuSb : 1. kutup, 2. büyük manevî güce sahip kimse 
kutr; çap
kûy : köy, mahalle, sokak 
kûze : su testisi
^uzgunî : siyah, karga renginde
kübik (cubique): küp şeklinde, çeşitli geometrik şekilleri aynı yerde kullanan 

sanat akımına mensup 
kü!far: kâfirler, Hak dinini inkdr edenler 
kiillî ; umumî, bütün, çok
külliyat: 1. bir yazarın basılmış eserlerinin tamamı, 2. bütün 

külünk : kazma

küngüre; kubbenin tepesi, en yüksek yeri

küıem a: 1. kerim, asil, necip, iyiliksever, hayır saîıibi, cömert, oli açık kimse
ler, 2. ulular, büyükler

knrûlt: 4000 lxıdem (mil) xızunluğtında Hint mesafe ölçüsü



L

!â-akal: en azından, daha aşağı olmaz 
lâ-ceıem ; şüphesiz, besbelli, elbette 
lâhık : ekli, bitişik
lahit: çukur, mezar, kabir, kenarlan kdrgir, üstü kapak toşîonyle 5rtRHl mezar
lâh u t: uluhiyet âlemi
'lâ l: dilsiz
la'I : kırmızı
lâle-fam : lâle renkli
lâle-veş : lâle gibi, lâleye' benzeyen
leb : dudak
leb-beste : 1. dudağı, ağzı bağlı, 2. susan 
lebıiz : taşıçı, ağzına kadar dolmuş 

leb-ieşne : susamış 

leff'; sarma, toplayıp kaldırma

Leoncavallo. Ruggero : İtalyan bestecisi (1858-1919)

Jeıze : titreme, titreyiş,

lerze-î istitar ü istiğna : saklanıp çekilme titreyişi 

leşket : asker

leşker“şil<ai : düşman askerini kıran 

levendâne : leventçesine, süratle, hızla

"levh : yassı, düz üzerine resim, yazı gibi şeyler yazılabilen nesne 

levh ü kalem : kâğıt ve kalem 

le y a l : geceler

leyle-i yelda : yılın en uzun gecesi

leylî : geceye ait

libas : esvap, elbise

libds-x matem : matem elbisesi

libr pansör (libre penseur) : ■ serbest düşünen

3ika : yüz, çehre

lirik : şahsî duyguları içli bir dille anlatan ©debî eser 

îiva ; bayrak, sancak

liyakat: 1. lâyık olma, 2. iktidar, hüner, fazilet 

lutf-ı samed : Tann'nm lutfu 

lü cce : 1. engin su, 2. gümüş, 3. ayna 

3ü'lü-i şeh-vâz : iri inci
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M

maazallah : 1. yegâne sığınacak Allah'tır, 2. Allah korusun, Allah saklasın 
mâfiha : onun içindeki
mağiiret-i Kizd-gar: Allah'ın kullarının günahlarını bağışlaması 
mağrib : batı 
mah : ay
mahbub : sevilen, sevgUi
mahdud : tahdit edilmiş, sınırlanmış, sınırlı, belirli 
mahiyet: bir şeyin aslı, içyüzü
mahlas ; bir kimsenin ikinci adı; eskiden şairlerin şiirlerinde kullandıkları ad ,
mahlûkat: yaratılmış şeyler, canlılar, yaratıklar
mahşer-i tig ü teber ; kılıç ve balta mahşeri
mahzuz s hazzetmiş, hoşlanmış
m âil; bir yana eğilmiş, eğik
maksud : kast olunan, islenilen şey, gaye
makul: akıllıca, akla uygun, anlayışlı, mantıklı
mal etmek : benimsemek
m âli: dolu ,
mâlik ; sahip, bir şeye sahip, bir şeyi olan 
'mamur : bayındır, şenlikli ^
manastır: Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünyadan çekilerek ya

şadıkları bina ’ 
mangır: Osmanlı akçesinin birimlerinden olan bakır para 
Manouvrier. ■ Leonce: Fransız tıp ve antropoloji âlimi (1850 - 1927) 
mansıp : devlet 'hizmeti, memuriyet
manzur: 1. nazar olunan, bakılan, bakılmış, görünen, görülmüş, 2. beğenilen,, 

gözde olan
Massenet, Jules : Fransız bestecisi (1842- 1912). Orkestra ve piyano parçalara 

besteledi, 
mazbut: derli toplu, düzenli
Mazdaizm : İran’da VI. yüzyılda Mezdek tarafından kurulan mezhep. Zerdüşt ve- 

Mani dinlerinden aldığı bazı esaslarla aile ve mülkiyet prensiplerini yıkan, 
görüşleri birleştirir. Taraftarları öldürüldü ve kitapları yakıldı, 

mazur ; özürlü, özrü olan
meab ; 1. geri dönülecek yer, 2. sığınılacak yer 
m eaH ' galip : üstün mânâ '
m ebadi: başlangıçlar
mecra: 1. suyun aktığı yol, 2, bir işin gidiş, oluş yolu 
medcr-ı iitihar : iftihar vesilesi 
meddah ; taklitler yaparak hoş hikâyeler anlatan 
meded : yardım, imdat '
nedid : çekilmiş, uzatılmış, uzun, çok'uzun süren- 
medyum : ruhlardan haber alabildiği kabul edilen kimse



Aiefhum : kavrcmı
jnehabetli : azametli, ıılu, büyük görünen
Jtneh>lika : oy yüzlü, güzel
mehpare : ay parçası, çok güzel kims«
JMeillet, Antoine : Fransız dil âlimi (1866- 1936)
mekrümet (mekremet) : 1. kerem, izzet, şeref, onur, 2. cömertlik, ahırlama, Kıygı 

anelâl : sıkılma, sıkıntı
ınelâl-i hasret ü gurbet: hasret ve gurbet hüznü 
-melaz-ı hülya : hülya sığınağı
jnelce-i erbab-ı re ca : yardım isteyenlerin başvurduğu yer, kimse 
Melikşoh: Alparslan'ın oğlu (1055 -1092). Büyük Selçuklu hükümdaru 
İflelioranskiy, P. M. : Rus türkoloji âlimL XIX. yüzyıl sonlarında, Orta Asya'da

ki Türklere ait bazı yazıtları okumuş ve bu yazıtlarla ilgili yayımlar yap
mıştır. 1 

:mcmduh : medholunmuş, övülmüş, övünülecek
.Memlûk: köle mânâsına gelir. Aralannda Türklerin de bulunduğu Mısır Mem

lûkları 1250 - 1517 yıllan arasında Mısır, Suriye ve Hicaz'ı için® alan bir 
devlet kurdular, 

ünenam : 1. uyunacak yer, yatak odası, 2. uyku, 3. rüya 
menatık-ı dûşize-i tahayyül: hülya kurmanın bâkir mıntıkaları 
;menia: sürülen yer, sürgün yeri 
jnenhus : uğursuz 
snen'us : alışılmış, alışık
.menzil; 1. yollardaki konak yeri, 2. ev, 3. bir günlük yol, 4. mesaf*
ımeroret: acılık, tatsızlık
.merbut: 1. bağlanmış, bağlı, 2. eklenmiş
merkad-î pâk-i Muhammed : Hz. Muhammed'in temiz mezon
.mersa : liman
anesa : akşam i
jnesaî: çalışmalar
ınesaib : musibetler, felâketler
itSescid-i M ukaiia: Semerkant'ta bir mescit. Parça parça ağaçlardan yapıldığı 

için bu adı almıştır.
■snesîr : gezilecek yer, gezinti y ^ i 
.znesrÛT ; memnun, sevinmiş, meramına ermiş 
jîiesİGne: sarhoşça, sarhoşçasına 
m esuliyet: mesul olma hali,' sorumluluk 
:meşakkat: zahmet, sıkıntı, güçlük, zorluk
jneşhed : bir adamın şehit olduğu yer, şehidin gömüldüğü yer, mezarlık 
meşru : kanuna uygun
sneta: 1. satılacak mal, eşya, 2. sermaye, elde bulunan varlık 
mstalib ; istenen, talep olunan şeyler 
metelik : eskiden on para değerinde olan madenî para 
ımevc ; dalga ^

\
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mevc-ber-mevc: dalga dalga 
mevc-hîz : dalga kaldıran 
mevkıf : durak 
mey : şarap
mezcetmek : katmak, karıştırmak
mızrap: telli sazlan çalmaya yarayan agaç, kemik veya madenden yapılmış 

âlet
Mîchel Angelo : İtalyan ressamı, heykeltraşı, miman ve şairi (1475 - 1564). Dün

yanın en ünlü sanatkârlarından, 
mihr : güneş
mihr-i dırahşctn : parlak güneş
mihrab; camide yönelinen taraftaki duvarda bulunan ve imamlık edene ayrıl- 

mış girintili yer. 
mîlel: milletler
milk : 1. birinin tasarrufu altında bulunan şey, mülk, 2. ülke 
m înâ: 1. şarap şişesi, 2. şişe, cam, billûr, 3. mine 
mîr: âmir, kumandan, bey, vali 
monoton: yeknesak, değişmez
m oıal: ahlâka ait, ahlâkî; ahlâk ilmi, ahlâk dersi 
mu : kıl
mualic : ilâç veren, tedavi eden 
muallâk : asılmış, asılı
muamma : 1. bilmece, yanıltmaca, 2. mec. anlaşılmaz iş , 
muasır: çağdaş
muattal: tatil edilmiş, bırakılmış, kullanılmaz, battal
muazzep; azap içinde bulunan, eziyet çeken, çok sıkıntı gören
mubah : işlenmesinde sevap ve günah olmayan şey
mucib : icap eden, hayrete düşüren, şaşkınlık veren
mucîz: 1. âciz düşüren, 2. çok yoğun ve güzel söz
muğber: 1. tözlu, tozlanmış, 2. gücenmiş, gücenik, küskün
mugtenem: ganimet olarak alınmış
muhabbet: sevgi
Muhakemetü'l-Lugateyn: îki Dilin Mukayesesi. Ali Şîr Nevaî'nin eserinin adi 
muhal: mümkün olmayan 
muharrir : yazı yazan, yazar
muhatap olmak: hitap olunmak, kendisine söz söylenmek
Muhayyelât: Aziz Efendi'nin 1796 da yazdığı ve üç büyük hikâye grubundan- 

müteşekkil eseri. Binbir Gece ve Binbir Gündüz gibi eski şark hikâyeleri 
tarzında ve onların tesiri altında yazılmıştır, 

muhit; 1. çevre, 2. etrafı kuşatan 
muhtor: seçilmiş, hareketinde serbest olan 
nrahteşem : ihtişamlı, tantanalı, debdebeli 
Kuîn: yardımcı, yardım eden



mukaddes: kutsal 
mukallit: taklitçi
munis : cana yakın, sevimli, uysal
musibet : 1. felâket, sıkıntı, belâ, 2. mec. uğursuz
mutaassıp : bağfnaz
muteber: 1. itibarlı, hatırı sayılır, 2. inanılır, güvenilir, 3. yürürlükte olan
mutekit ; inanan, dini bütün
mutrib : 1. çalgı çalan, çalgıcı, 2. şarkıcı
muttarit: bir düzüye giden, sıralı, düzgün
muttasıl: 1. ulaşan, kavuşan, 2. aralıksız,^hiç durmadan
muzlim: karanlık
muztar: çaresiz kalmış, zorunda kalmış, zorlanmış 
mübeşşir ; müjdeci
mücahidin: mücahitler, din düşmanlanyle savaşanlar 
mücellâ ; cilâlı, parlatılmış, parlak 
mücerret: 1. soyut, 2. tek, yalnız 
müdam : devam eden, süren, sürekli
müderris : 1. ders veren, ders okutan, medresede ders okutan, 2. profesör 
müdevvenat: sıralanmış, bir araya getirilmiş eserler
müebbet: sonsuz ı
mUellii ; telif eden, kitap yazan, eser sahibi
mühendishane : mühendis yetiştirmek üzere açılan Hendesehane'nin sonraki adı
müheyyo : âmâde, h&:zır
snühlik : helâk eden, öldüren, öldürücü
müjgân ; kirpikler, kirpik
mükedder: kederli, üzüntülü, tasalı
m ül: şarap
mülhem : ilham edilmiş
mülk'i beka : ölmezlik ülkesi, âhiret
müik-i saadet: saadet ülkesi
mülteci ; iltica eden, sığınan
mümessil: temsil eden, temsilci
mümin : imân etmiş, İslâm dinine inanmış
mühderiç : içinde bulunan, yer almış, içinde mevcut
münevver: 1. aydınlatılmış, ışıklı, 2. aydın kimse
münhal: boş kalan, açık olan
münhasır : inhisar eden
münkad: boyun eğen
münteha : son
münzevî : çekilip bir köşede oturan 
mürebbi: terbiye eden, yetiştiren 
mürekkep : bileşik
Dnürg : kuş '
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mürg-i torab ; 1. şarkı okuyan, 2. bülbül, 3. güvercin 
mürgan : kuşlar
mürur: 1. geçme, 2. geçip gitme, 3. sona erme 
müseyyep : tenbel, ihmalci, üşenen 
müstahak : hak etmiş, hak kazanmış, lâyık 
müstagrak ; 1. batmış, dalmış, 2. kendinden geçmiş 
iRÜstedom : 1. devamı istenilen, 2. devamlı, sürekli
müstehab: 1. sevilen, beğenilen, 2. Müslümanların farz ve vacip olan amelle

rinden başka işledikleri sevap 
müstait: 1. istidtftlı, kabiliyetli, 2. akıllı, anlayışlı 
müstakil: başlı başına, bağımsız 
müşahede : 1. bir şeyi gözle görme, 2. gözlem
müşk (müşg) : misk, bir cins ceylândan çıkarılan güzel kokulu madde 
müştak : iştiyaklı, özleyen 
mütedenni: gerileyen 

'mütedeyyin : dine bağlı, dindar
müteessir; 1. teessüre kapılan, hüzünlü, kederli, 2. duygulanmış, 3. etkilenme
mütefekkir ; tefekkür eden, düşünen, düşünür
mütehavvil: değişen, değişmiş, değişik, kararsız
mütehayyir : hayrette kalan, şaşmış, şaşırmış
mütekâsif ; sıklaşan, koyulaşan, yoğunlaşan
mütekelHm : söyleyen, konuşan
mütemadi: 1. uzayan, süren, 2. fasılasız, arasız 
müteneflir: nefret eden, iğrenen, tiksinen 
müteselli : teselli bulan, avunan 
mütevazı : alçak gönüllü
müyesser : kolayı bulunup yapılan, kolay gelen 
müzehher ; çiçekli, çiçeklenmiş 
müzic ; rahatsızlık veren, usandıran

N

n âie : 1. misk ahusu denilen hayvanın gobeglnden çıkarılan bir çeşit misk, ko
ku

nâii : faydalı, yararlı 
nâgâh : ansızın, birdenbire 
nagam : âhenkler, güzel sesler 
nâgehan : ansızın, birdenbire
nâhid: 1. Venüs (Zühre) gezegeni, İslâm mitolojİBİnde feleğin çalgıcısı ve oyun

cusudur.
nahl-i erguvan: meşhur bir çeşit lâle
■akd; 1. akçe, maden para, 2. para olarak bulunan servet



nalclî : rivayetle öğrenilen, nakle dayanan ^
ııâkus: Hıristiyanlarda ibadet vaktini bildirmek üzere kilisede çalman çan 
.nal(ş eyîem dt: 1. kumaş 'üzerine renkli, sim ve sırma kullanılarak yapılan im

leme, 2. resmetmek, 3. yer etmek, iyice yerleşmek 
jtakş~ı k ü l; bütün yaradılış 
nâllc : inleme, inilti
jıâ-mahsur: sonu olmayan, sonsuz, sınırlanmamış ,
nam dar; namlı, ünlü, meşhur
jiâm ert: 1. mert olmayan, alçak, 2. korkak
nâ-mütenohi : sonsuz, uçsuz bucaksız
nâm ü neng : ad ve ün
xıâm-ı şerii : şerefli isim, mübarek ad
xtâr : 1. ateş, od, 2. cehennem
narven: karaağaç
mâs : insanlar, halk, herkes
.nasiye: alın
n a 't ; 1. bir şeyi medhederek anlatma, 2. Hz. Muhammed'i övmek maksadıyl» 

yazılan şiirler 
zıaiûk : güzel, düzgün söz söyleyen ,
nâtüvan ; zayıf, kuvvetsiz 
Aazar : 1. bakma, göz atma, 2. yan bakış 
jıazar-rüba : göz çeken
nazariyat; kavramlar, tecrübeye dayanmayan fikirler
Jiazenîn': 1. cilveli, oynak, 2. çok nazlı yetiştirilmiş, 3. narin, ince yapılı 
nczîr : berzer, eş
-nazire: 1. örnek, karşılık, 2. bir şairin manzum bir eserine başka bîr şaİr ta

rafından aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yapılan benzer 
nebi: 1. haberci, 2. peygamber 
nedam et: pişmanlık 
nedim : sohbet arkadaşı
nefir-i âm : cemaati toplama, halkı askere sürmo
nehr-i dûr : uzak nehir
nem-nâk : nemli, yaş
n en g : 1. utanma, ayıp, 2. şöhret
nerre : erkek
nesc etmek : dokumak
neseb : nesil, soy
nesim-i seher : tan yeli, lâtif sai|xıh rüzgârı 
nesîm-i nev-bahar: ilkbahar rüzgârı
nesim-i subh-dem: 1. sabah rüzgârı, 2. hoş, mülayim, 3. Türk müziğinde bir 

makam
N eşatî; XVII nci yüzyılda yaşamış Divan şairi. Şiirlerinde âhenk, hayal ve ta

savvufa önem verir. 
oe|et: 1. meydana gelme, ileri gelme, 2. çıkma, yetişme
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M fve : sevinç, hafif sarhoşluk, keyif, neşe 
ü nema : yetişip büyüme, sürüp çıkma 

aeûzöbillah: Allah korusun 
aev : yeni 
n«v-bahar : ilkbahar
nevbet: 1. sıra, sıra ile görülen iş, 2. resmî yerlerde belirli zamanlarda çalınan 

> davul v.s.
nev-reside ; yeni yetişmiş, yeni olgunlaşmağa başlamış, genç 
Mvrûz : ilkbaharın başlangıcı 
M vvâ; : nurlu, aydınlık
■ezd : 1. yan, kat, 2. göre, nazaran, fikrince 
Misi-ı n ehaı: gün ortası 

' aigâh : bakış, bakma 
■Oıâl: taze, düzgün fidan, sürgün 
Bİhâl-i serv ; servi fidanı
■Ihan : 1. gizli, saklı, 2. görünmeyen, bulunmayan, 3. sır
Nik Kartel (Nick Carter) : Amerikalı yazar John Russell Coryell'in (1848 - 1924> 

takma adı. Esrarlı rom'anlarının üstün dedektifi de bu adı taşır, 
nikbin : iyimser 
Bİlî : çividî mavi
N iobe: efsanevî Frikya kraliçesi. Yedi kız ve yedi oğlan annesi olan Niobe, 

Apollon ve Diana'nın annesinin kıskançlığına uğradı. Bütün çocuklarını kay
beden Niobe, ıztırap ve acıdan bir kaya şekline girdi. Edebiyatta annelik 
ıztırabının sembolüdür, 

n iso ı: saçma, serpme '
niyaz : 1. yalvarma, yakarma, 2. dua 
niza ; çekişme, kavga
nizam : 1. dizi, sıra, 2, düzen, asul, tertip, 3. zamanın icaplarına göre konu

lan esaslar
nizomat: nizamlar, düzenler, kanun hükümleri - '  ■ _ 
n iz a ı: zayıf
nîze : kargı, mızrak, süngü 
nur : aydınlık, parıltı, parlaklık
nusret: 1. yardım, 2. Allah'ın yardımı, 3. başarı, üstünlük 
nûş etmek : içmek, zevk ü safa etmek 
Nuşirevan : adaletiyle meşhur Sasanî hükümdarı 
nübüvvet: nebilik, peygamberlik. Tanrı haberciliği 
BÜcum : yıldızlar
nüfuz: 1, içe geçme, işleme, 2. sözü geçme, sözü dinlenme 
nükte: 1. herkesin anlayamadığı ince mdnâ, espri, 2. ince mdnâlı zarif ve şa

kak söz
BÜmâyan: görünen, meydanda
Bİbho: 1. yazılı, yazılmış şey, yazılı bîr şeyden çıkarılan suret, 2, gazete v* 

dergi sayıları, 3. nuska



O
od : ateş

Ö

özgünlük ; orijinallik

P

pâk : teiniz
pâm âl: ayak altında kalmış, çiğnenmiş
paradoksal (paradoxal) : aykın fikirli, herkesten başka türlü, ayrı oloa -
pây-bend : 1. ayak bağı, 2. köstek, 3. engel
pây-ı semend : at ayağı
pâye : derece, rütbe
peleng : kaplan
per : kanat .
perde-güşa : perde çeken, engel olan
perestân : 1. tapınanlar, 2. tavus gibi güzel tüylü bir kuş, 3, ocak
peruka : takma saç '■ ̂
pervaz : uçma
Pervîz: 1. üstün, 2. güzellik, 3. İran hükümdarı Hüsrev'in lâkabı 
pesend : 1. bir çeşit iğne işi, 2. mat altın, 3. beğenme, seçme, 4. Kur'an yaz

malarının ilk sahifeleriyle sûre veya bahir başlarında boya ile perdah olu
narak altınla karışık yapılmış şekiller 

pesendîde : beğenilmiş, seçilmiş 
pesend eğlemek : beğenmek, seçmek 
peş : etek 
peyam : haber
peykan : başak, okun ucundaki sivri demir 
peymâne : büyük kadeh, şarap bardağı 
pey-rev : arkası sıra giden, izinden giden, uyan 
peyveste : 1. ulaşmış, bitişik, 2. zarf: daima '
peyzaj (poysage) ; 1. kır, açıklık, orman, köy gibi tabiata ait şeyleri gösteren  ̂

resim, 2. manzara 
pîr : yaşlı, ihtiyar 
pîr-î mugan : meyhaneci 
piıâhen : gömlek 
pirâye : süs
pistol: eski bir altın para
piş-dar: önden giden, öne düşen, öncü
piş ü pes : ön ve arka
piyade : yaya
piyale ; kadeh, şarap bardağı
Pnıdhomme. Sully (1839 - 1907): Pamas okuluna mensup Fransız şairi

. 1977 —  Birinci Basılış — F . 2&
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psikanaliz: ruh hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden ilim dalı 
Puccini, Giacomo: İtalyan bestecisi (1858 - 1924). Tosça, Madam Butterfly en 

meşhur operaları arasındadır, 
pür-gayz: hiddet, öfke dolu 
pür-heyecccn: heyecan dolu

B

Babb"i mü<vilc’an ; kendisinden yardım beklenen Tanrı
râci : ilgili
ra'd : gök gürlemesi
la'd ü berk : gök gürlemesi ve şimşek
Bc:dIoif. Wilheîm (1837 - 1918): Alman asıllı Türkoloji âlimi. Kuzey Türklerinin 

dil ve edebiyatları üzerinde araştırmalar yapmıştır, 
rahm et: 1. acıma, esirgeme, 2. yağmur 
tah : 1. yol, 2. tutulan yol, meslek, usul 
ırahnc: 1. gedik, yarık, yırtık, 2. zarar, ziyan, bozukluk 
ralış : gösterişli yörük ve güzel at
roiyyet; 1. sürü, otlatılan hayvan sürüsü, 2. bir hükümdar idaresi altında bu

lunan ve vergi veren halk 
Yakseylemek ; dans etmek 
ram etmek: boyun eğdirmek
rasat: 1. gözetme, bekleme, pusu tutma, 2. gözlem
ravza : 1. ağacı, çimeni bol olan yer, bahçe, 2. Hz. Muhammed'in mezarı
rây a t: sancaklar, bayraklar
rayet: sancak, bayrak
rayiha: koku
raz ; sır, gizlenilen şey
realist: gerçekçi, Realizm akımına mensup 
rebî : bahar 
reel : gerçek
rel etme : 1. kaldırma, yüceltme, 2. yukarı kaldırma, 3. hükümsüz bırakma 
refakat: arkadaşlık 
refik: arkadaş
reh-güzar-ı kalb: kalbe giden yol 
reh-nüma: yol gösteren, kılavuz 
reji : tekel, inhisar dairesi 
rekz etmek : yere saplamak, dikmek
remz : 1. işaret, işaretle anlatma, 2. gizli ve kapalı bir surette anlcrtma
rene : zahmet, eziyet, sıkıntı
resm ; tören, merasim
reşk eylemek : kıskanmak, haset eylemek
reva : yakışır, uygun, yerinde
revan ; 1. yürüyen, giden, akan, 2. ruh, can



reverans (r^v^rence): eğilerek selâmlama 
revîş : 1. gidiş, yürüyüş, 2. tarz, üslûp 
revnak : parlaklık, güzellik 
reybî : şüpheci
rezil riisva olmak: utanılacak bir duruma düşme
lezm : kavga, savaş
nhlet (rihlet) : 1. göç, göçme, 2. ölme
ntl (ratl); büyük kadeh
Bichepin, fean : Fransız şair ve yazarı (1849 - 1926). 1908 de Fransız Akademi

sine seçildi. Lirik şiiriyle tanınır, 
rîda-yı matem : matem örtüsü
rmd : kalender, dünya işlerini hoş gören, aldırmayan 
rindâne : rind olana yakışır yolda

■ risalet: 1. elçilik, sefaret, 2. peygamberlik 
rîya : iki yüzlülük
rîyaz ; bahçeler, ağaçlık, çimenlik yerler
riyazet: nefsi kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, ka

naatle yaşama
Rostand, Edmond: Fransız şair ve yazarı (1868 - 1918). En ünlü eseri Türkçeye 

de çevrilen Cyrano de Bergerac'tır. 
rölatil (relatif) : İzafî, nisbî 
ruh-ı musaffa : günahlarından arınmış ruh 
ruh-ı revan : canlı ruh
ruh-ı umumi : topluma ait ortak duyma gücü
Ruhü'l-Kudüs : Cebrail
ruhsar: 1. yanak, 2. yüz, çehre
ruşen ; 1. aydınlık, parlak, 2. belli, meydanda
ruy-ı zemin : yeryüzü, dünya
ruz-ı hoşr : kıyamet günü
ruz-ı mahşer: kıyamet günü
rü b a : kapan, kapıcı mânâlarına birleşik kelimeler yapan ek 
rüstai ; 1. köyle ilgili, 2. köylü, 3. pastoral nev'i 
rüzgâr: 1. yel, 2. zaman, 3. dünya

S
sabit: duran f
sabuh : sabah içilen bir şarap cinsi
sa 'd : 1. kutluluk, 2. uğur, 3. kutlu, uğurlu
Safevîler: İran'da bir tarikat ve devlet kurmuş Türk hanedanı.
sağar ; kadeh, içki bardağı
sagar-ı gerdan ; elden ele dönen kadeh
sohib'kıron ; her zaman başarı, üstünlük kazanan hükümdar
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sahîfü'l-akide: akidesi, inancı zayıf, gevşek 
sahn : 1. avlu, 2. orta, meydan, aralık
sah t: 1. katı, sert, çetin, 2. kuvvetli, güçlü, sağlam, 3. güç, zor 
saîd : 1. mutlu, uğurlu, 2. âhiretini hazırlamış kimse
Sakalar: Yunanlıların İskit, İranlıların Saka adını verdikleri kavim. M. Ö. 8. yüz

yılda Orta Asya'da bir devlet kurdular. Doğu Avrupa, Hindistan ve Ön As
ya'ya yayıldılar. Zeki Velidi Togan'a göre aslen Türktürler. Efrasiyab (Alp 
Er Tonga) bir Saka hükümdarıdır, 

sâkî : içki kadehi sunan
Salguroğullan; İran'ın Fars bölgesinde XII - XIII. yüzyıllarda hüküm süren Türk 

hanedanı 
Som : efsanevî Acem pehlivanı 
samed : 1. pek yüksek, ulu, 2. Allah 
somt: susma
sanem : 1. put, 2. güzel kimse 
sarf ve nahiv : dilbilgisi 
sarsar : şiddetli, gürültülü rüzgâr 
sa'y : çalışma, gayret, emek
say e: 1. gölge, 2. koruma, sahip çıkma, 3. yardım
Satyr (Satir): Eski Yunan mitolojisinde keçi şeklinde tasavvur edilen kır tanrısı 
sazende : çalgıcı
Scoti. W aller: İngiliz romancısı (1771 - 1832). Tarihî romanlarıyla dünyaca ün 

kazanmıştır.
sebil: 1. hayrat olarak parasız dağıtılan su, 2. yol, büyük cadde, 3. su dağıtı

lan yer
sebu ; 1. testi, 2. şarap kabı 
sebük-niagz ; beyinsiz, akılsız 
sefil: 1. sefalet çeken, yoksul, 2. alçak 
sehab : bulut
seher-hîz: 1. sabahlan erken kalkan, 2. sabahleyin esen 
sehl: 1. kolay, 2. sade
sehl-i mümteni: kolay ve sade göründüğü halde bulunup söylenmesi ve taklidi 

zor olan söz 
selem : ilerisi için yatırım
s e l s e b i l 1. tatlı ve hafif su, 2. Cennet'te bir çeşmenin adı 
sen a : övme, övüş 
seng : taş
senioks : cümle bilgisi, yapısı
senyör : derebeyi, tımar yahut malikâne sahibi
sepide-dem ; sabah aydınlığı
sepmek : serpmek
serâmeden : başta bulunanlar, ileri gelenler 
serd ar: kumandan, komutan
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ser-firaz (ser-efraz): başını yukarı kaldıran, yükselten, benzerlerinden üstün olan
sez-füru : baş eğme, söz dinleme
serheng : çavuş, kavas
seırheng-i haşem : hizmet edenlerin başı
serîr : taht
serkeş ; dikbaşlı, baş kaldıran, inatçı 
sennest: sarhoş
ser-pençe : güçlü, kuvvetli kimse
ser-rişte : ipucu, tutamak
sezteser : baştan başa, hep, bütün
serv : 1. servi, selvi' ağacı, 2. mec. sevgilinin boyu
seıv-i hızaman: nazlı nazlı salınan servi, mec. salına salına yürüyen sevgili 
setv-î hoş-reiiar ; hoş yürüyüşlü servi (sevgili)
serv-i kadd ü gonca-iem : servi boylu ve gonca dudaklı (sevgili) 
sevk eylemek : 1. Önüne katıp sürmek, ileri sürmek, 2. sebep olup bir neticeye 

bağlamak, 3. yollamak, göndermek 
seylâbe : sel, sel suyu
seyretmek: 1, yürüyüp gitmek, 2. uzaktan bakmak
seyyare : gezegen
seza ; münasip, uygun, yakışır
Sıddîk; 1. doğru, sözünün eri kimse, 2. Hz. Ebubekir'in lâkabı
simürg : anka kuşu, masal kuşu
sîne : 1. göğüs, 2. yürek, kalb
sîne-î saf ; temiz göğüs
sinn : 1. diş, 2. yaş, ömrün derecesi
sipah : 1. asker, 2. ordu
sîr : doymuş
sirişk : gözyaşı
sirişt: yaratılış, tabiat, huy
sitîze : kavga, çekişme
sitîze-kâr : kavgacı
sîtüasyon ; durum
Skît: M. Ö. VIII ve VII. yüzyıllarda Orta Asya'dan güney Rusya'ya göç ederek 

burada imporcrtorluk kuran bir bozkır kavmi. Yunanlılar İskit, İranlılar Sa
ka adını vermişlerdir.

Sogd r Orta Asya'da bir bölge, bu bölgede oturan halk 
sohbet-i yârân : dostlar sohbeti 
somnambül: uyur-gezer
spekülasyon: 1. soyut düşünce, 2. karışık yoldan gayri meşru kâr sağlama 
stil (style): tarz, üslûp
su-be-su ; taraf taraf, her tarafa, her yana, her yanda 
subh-dem: sabah vakti



suhie : 1. yanmış, tutuşmuş, 2. softa, medrese talebesi
sûk : pazar yeri, çarşı, meydan
sun: 1. yapış, yapma, ,2. tesir, kudret
sur-ı Sııafil; kıyamette Hz. İsrafil'in üfleyeceği boru ' ■'
sühan : söz, lâkırdı
Süheyl: güney yarım kürede yer alan parlak yıldız 
sürür : sevinç

§
şâbâş : takdir etme, beğenme, aferin deme 
:şabb ; genç, delikanlı, yiğit
jşad : bir ünvan, Türk'devletinin batı kısmının bası 
şad-hâm : çok sevinçli
^admanî : sevinç ,
;;şah-ı şîr-ceng ; arslan pençeli padişah
§âhâne ; hükümdara ait, hükümdara yakışacak surette, pek mükemmel
4[ahenşeh ; padişahlar padişahı, en büyük padişah
şahika ; dağ tepesi, dağ doruğu
:şahrah : ana yol
şcdcird: 1. öğrenci, 2. çırak
şom ; akşam '
^con-ı muğber : dargın, gamlı akşam
^âmil : içine alan, kaplayan, çevreleyen
^arab'i nâb : katıksız şarap
şârUı : şerh eden, yorumlayan
^ark : doğu
^avk : ışik, gün ışığı
şeb : gece
^ebab: gençlik, tazelik, civanlık 
şebabet: gençlik, tazelik, civanlık 
^eb u rûz : gece gündüz 
şiebnem; çiy
:şedid ; şiddetli, sert, katı, sıkı
şefaat: birinin suçunun affı veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık 
^ehnâme; 1. padişahların hayat hikâyesini anlatan edebî eser, 2. İran şairi 

Firdevsî'nin destanı ve efsanevî manzum eseri 
şehsüvar (şahsüvar): en iyi ata binen, binici 
§ekk ; şüphe, zan, tereddüt 
şemşiz (şimşir): kılıç
şer'-i mübin : iyiyi ve kötüyü açıkça bildiren dinî kanun
şerh etîfick: 1. açmak, ayırmak, 2. açıklamak, izah etmek, 3. açık anlatmak
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şevk ; şiddetli arzu, keyif, neşe, sevinç
şevket : büyüklük, heybet
şeydâ : çılgın, âşık
şeyh ü şabb ; yaşU ve genç
şeyhülharem: Harem-i Şerif'e ait kutsal vazifeyi yapan heyetin başkanı 
şifa : iyi olma, hastalıktan kurtulma 
şim al: kuzey 
şîr : aslan
şîr-i ner : erkek aslan
şirâne : aslancasına
Şiıoz ; İran'da şehir
şito : kış
şîtab : koşma
şiyem : huylar, tabiatlar
şule-i bî-ziya-yı hiizn-i kamer ; ayın hüznünün ışıksız parıltısı 
şükûfe : çiçek
şümai eylemek ; hesaplamak, saymak

taayyün : meydana çıkma, aşikâr olma; belli olma, belirme»
tab : 1. güç, kuvvet, takat, 2. ışık, parlaklık
la b ': tabiat, huy, yaradılış
tâb i : boyun eğen, bağlı kalan
tociz : rahatsız etme, canını sıkma
tağyir; başkalaştırma, değiştirme
tahakküm etmek : zorla hâkim olmak
taharri : arama, araştırma
tahassüs ; hislenme, duygulanma
tahavvül: değişme, bir halden başka bir hale girme 
tahayyül: hayalde canlandırma 
tahdit: sınırlama, hudutlandırma
tahiyyat: 1. Allah ömürler versin demeler, hayır dualar, 2. namazın ka’dele- 

rinde okunan "ettehiyyatü" duası 
taT.ılis : kurtarma, kurtarılma
tahrif ; 1. değiştirme, bozma, 2. bir ibarenin mânâsını değiştirme 
taht-geh ; başşehir
taife : 1. bölük, takım, güruh, 2. kavim, kabile, 3. tayfa, gemi işçisi 
tak : bina kemeri, yarım daire şeklinde kepi, pencere üstü, kubbe, kümbet 
takdis : 1. kutsallaştırma, kutsal tutma, 2. Allah'a şükretme, 3. büyük saygi 

gösterme
Taksila : Peşaver'in kuzey doğusunda bir yer. Buda dini burada çok gelişmişti 
ta l 'a t : 1. yüz, surat, çehre, 2. güzellik
tâ li : sonradan gelen, bir şeyin arkası sıra giden, yardımcı



iali-î nâ-saz : uygunsuz, münasebetsiz talih 
ialim gayeti: eğitim ve öğretim heyeti 
tamik : 1. derinleştirme, 2. inceleme
tanzim : düzeltme, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma
Tooizm : Çin'de başlangıcı bilinmeyen, M. Ö. IV - III. yüzyılda Lao Tse ve Chuang 

Tzu tarafından geliştirilen hayat felsefesi ve din, “Tao" yol demektir. Taoizm'e 
göre tabiatta her şey kendisine göre doğru bir yoldan gider. Ona karışma
mak ve *onu bozmamak lâzımdır. Her şey kendiliğinden değişir ve oluşur. 
Taoizm'in ideali, dhenk, sükûnet ve barıştır. Daha sonraki yüzyıllarda Taoizm, 
Budizm ve Konfüçyanizm ile karışmıştır, 

îâr : 1. karanlık, 2. tel, saç teli 
iarab ; şenlik, sevinç
tasannu : yapmacık, bir şeyi olduğundan daha süslü, değerli gösterme 
taslit; musallat etme, sataştırma
taşra : 1. Bir ülkenin başkenti dışındaki toprakların bütünü, 2. dışan 
Talavla ; İstanbul'da Kurtuluş semtinin eski adı
tatbik : 1. uydurma, uydurulma, yakıştırma, 2. benzetme, uydurma, 3. karşılaj- 

tırma, 4, bir kanunu, bir maddeyi uygulama 
tayyetmek : süratle geçmek 
taziye : başsağlığı dileme
tazyik: 1. daraltma, darlaştırma, sıkıştırma, 2. zorlama, baskı, 3. sıkıntı verm* 
teali ; yükselme, ululama
teavün ; yardımlaşma, birbirine yardım etme 
teber : balta
teb'îd : 1. uzaklaştırma, uzağa sürme, 2. kovma
tecdid : yenileme, yenilenme, tazelenme
tecellüd : 1. yalandan yiğitlik gösterme, 2. inat etme
teceddüd ; tazelenme, yenilenme
tecessüs : yoklama, araştırma
tecrib ; deneme, sınama
tedaî : çağrışım
tedris : ders verme, verilme, okutma
tedvin: 1. ed. divan şekline sokma, 2. kitap haline getirme 
teemmül: iyice, etraflıca düşünme
teessür: kederli ve üzüntülü olarak hislenme, içlenme, acı, keder duyma
teîekkü: : düşünme, zihin yorma
tefsir etmek : yorumlamak
tehevvür ; öfkelenme
tehî : boş
tehziz ; hareket ettirme, titreme 
tekâmül: kemal bulma, olgunlaşma 
Tekbir : Allahü ekber deme
BekeHüi: 1, külfetli, zahmetli iş görme, 2. özenme, 3. gösteriş, yapmacık



tekellüm : söyleme, konuşma
tekerrür : tekrarlama
tekmil; bitirme, tamamlama
te lâ fi: yerini doldurma, ziyanı karşılama
telâkki: 1. alma, kabul etme, 2. şahsî anlayış, görüş
telfik : birleştirme, toplayıp bir araya getirme
telh-kâm : kederli
lelmih : imâli konuşma, imâ etme
temaşa ; tiyatro, seyirlik oyun
temayül; 1. meyletme, eğilme, 2. bir yana veya bir kimseye taraftarlık ve sev

gi gösterme 
temdit etmek : uzatmak 
temenna ; el ile selâm verme 
temkin: ağırbaşlılık, ihtiyat, tedbir
tenakuz; çelişme, çelişki, insanın bir sözünün ötekisini çürütmesi, bir sözünün 

ötekisine uymaması 
ienasur ; yardımlaşma 
tenezzüh : gezinti, seyir 
ieng ; dar, sıkıntılı

V

tenvim ; uyutma
tenvir ; ışıklandırma, aydınlatma
ter :  1. yaş, ıslak, rutubetli, 2. taze
terennüm : yavaş ve güzel bir sesle şarkı söyleme, şakıma
tersim ; resmetme, resmini yapma
teşbih etmek : benzetmek
teşdid : şiddetlendirme
teşkilât: kuruluşlar
teşne-i didar : güzel bir yüz görmeğe susamış
teşrifat: protokol, törenlerde, ziyafetlerde uyulması gereken usuller 
tevafuk ; uyma, uygun gelme
teveccüh ; 1. çevrilme, yönelme, 2. bir yere doğru hareket, 3. güler yüz gös

terme, hoşlanma
Tevhid : 1. bir kılma, birleştirme, 2. Allah'ın birliğine inanma, "lâ  ilâhe illallah'' 

sözünü tekrarlama 
tevil; sözü çevirme, söze başka mânâ vermeğe çalışma
tevriye : 1. meramını gizleme, 2. birkaç mânâda söz kullanarak oyun yapma 
tevsen : başı sert at, mec. dikbaşlı adam
tevsik: 1. sağlamlaştırma, 2. belgeleme, belge, vesika ile ispat etme 
teyid : kuvvetlendirme, doğrulama, sağlamlaştırma 
tezeyyün : süslenme
Thomson, Wilhelm (1842 - 1927): DanimarkalI Türkolog. Orhon Kitabeleri'nd&ki es

ki Türk yazısını çözdü.
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Yusuf: İsrail oğullarından Hz. Yakup'un oğludur. Kardeşleri onu kıskandıkları 
için kuyuya atmışlar, Yusuf bir kervan tarafından kuyudan kurtarılmış ve 
Mısır'da satılmıştır. Sahibinin karısı Züleyha'nın sevgisine karşılık göster
mediği için onun iftirasına uğramış ve zindana atılmıştır. Yusuf zindanda, 
hükümdarın rüyasını yormuş ve zindandan çıkarılarak Mısır'ı kıtlık günle
rinde idare etmiş, kardeşlerini ve babasını da Mısır'a yerleştirmiştir. Güzel
liğin sembolü olan Yusuf'un Züleyha ile olan macerası Şark yazarları tara
fından çok işlenmiştir, 

yümn-i n a 't : na'tın uğuru, bereketi

zâhîr; görünen, açık, belli, meydanda
zahm : 1. yara, 2. sıkıştırma
zohın-ı zeban : dil yarası
zalam : karanlık
zoman-î evâîl; ilk zamanlar
zamir : 1. iç, iç yüz, 2. kalb, vicdan, 3. gönülde gizli olan sır 
z â r : 1. ağlayan, inleyen, 2. zayıf, dermansız 
zdyî: elden çıkan, kaybolan, zarar, ziyan 
zeban : dil, lisan
zebercet: zümrütten daha açık yeşil olan bir süs taşı
zebûn : zayıf, güçsüz, âciz
zehr-âb : acı su
zehr-i mâ : suyun acılığı
z e r : altın
zerd : 1. sarı, 2. solgun, soluk 
zer«endûd : altın yaldızlı 
zîb : süs, bezek
z ic : yıldızların yerlerini ve dolaşmalarını göstermek için hazırlanan cetvel 
zîr ; alt, aşağı
zîr ü bem : en ince ve en kalın tel 
zî-şan : şanlı, şerefli
zuhur : görünme, meydana çıkma, baş gösterme 
zulmet : karanlık
zühhad ; zahidler, çok aşın sofular
Zühre : Çoban yıldızı, Venüs, İslâm mitolojisinde diğer yıldızların çalgıcısı 
ziiîi : yüzün iki yanından sarkan saç lülesi 
zülâl: saf, hafif, soğuk, güzel, tatlı su



ABDAL — Tasavvufta manevî güçleriyle tabiata ve insana hükme
den, sayıları kırk veya yedi olan ve kendilerini gizleyen büyük velilere 
denilir. İnananlara göre bunlar az yer, az içer, az uyur, az söyler ve yar
dıma lâyık olanlara yardım ederlerdi.

ADAPTE — (UYARLAMA) Genellikle yabancı dilde yazılmış bir 
piyesi, seyircilere daha çok sevdirmek için, şahısların adlarını, vak’anın 
geçtiği yerleri vesair unsurlarını değiştirmek suretiyle vücuda getirilen 
eserlere denilir.

AĞIT — Halk edebiyatında bir ölünün arkasından söylenen ve onun 
meziyetlerini öven şiirlere denilir. Ağıtçı denilen kadınlar tarafından tö
renle söylenir. Dört, beş veya altı mısralık kıt’alardan oluşur.

AĞIT YAKMAK — Ağıt yapmak ve söylernek.

AKİS —  Bir cümlenin veya bir mısraın kelime veya kelime grup
larının yerlerini değiştirmek suretiyle yapılan bir sanattır.

Her düzün bir yokuşu, her yokuşun bir düzü var (Pertev Paşa)

H er an bir yeni su -vardt
H er yeni suda hir an (Özdemir Asaf)

AKTÖR — Tiyatro ve sinemada hareketleri, jestleri, mimikleri, söz
leri, kılık ve kıyafetleriyle belli şahısları canlandıran oyunculara aktör 
denilir.

ALLEGORl — Dinî, ahlâkî, felsefî veya İçtimaî bir fikri dikkati 
çekici ve inandırıcı kılmak için baş vurulan timsallere allegori denilir. 
Bu sanatta şahıslar, yer ve eşya o fikirle ilgili bir şeyi temsil ederler. Türk 
edebiyatında Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig, Yunus Emre Kisaletü!n-nus- 
hiye, Şeyh Galip Hüsn ü Aşk, Abdülhak Hâmit Liberte adlı eserlerini 
ba tarzda yazmışlardır.

insanların ihtiras ve karakterlerini temsil eden hayvan masalları ile 
Iritid ye ^ a n ın  timsal olarak kullanıldığı eserler de allegoriktir.
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ALLİTERASYON — Şiirde veya nesirde, âhenk temini veya bir fik
ri kuvvetlendirmek için konsonantları (ünsüz) tekrar etmek suretiyle ya
pılan söz sanatına denilir.

' {S) eberde (s)eyre koyuldum {s)emâyt {s)ahrayt (Tevfik Fikret).
Üzüm (ç)öplerij armut sapları, {q)ekirdek (ç)o^ (ç)^^
Önceden düşünemedik {ç)ok  {ç)iğ  (ç)ağ  (Behçet Necatigil)

ANAHTAR KELİMELER — Bir edebî eserin bütününün dayandı
ğı fikri ifade eden kelimelere anahtar kelimeler denilir. Onların bulun
ması edebî eseri aydınlatır. Anahtar kelime bir sembol de olabilir. Hâlit 
Ziya Uşaklıgil’in Maî ve Siyah, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu, Ah
met Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanları bu 
kelimelerin sembolik mânâlarına dayanır.

, ASSONANS — Aynı veya benzer vokallerin (ünlü) tekrarına deni
lir.

y(o)/e h{yi)li;<\)ndîrm{j{)sm {^ )l{n )d e4  z{\x)hnet h {u ) n {z )z {3.)r
(Tevfik Fikret)'

*■

B tnl{e)rc{e) {t)m{G.)l, h {e )v {c )s  b {e)ra b {e)r  (Tevfik Fikret)
*

Orh{?i)n z {z )m {z )n m d İ2i)n k(a.)hn{z.) bir duv{a.)r
(Ahmet Hamdi Tanpınar)ı

AYAK — Halk şiirinde kafiyeye ayak denilir. Divan şairlerinin ka
fiye teşkil eden kelimenin ses, hattâ harflerine fazla önem vermelerine 
karşılık, Halk şairleri yarım kafiyelerle yetinirler.

Bir zaman eğlenip kaldım burada
Dilerim Mevlâ’dan erem murada
Bana derler neyin kaldı sılada
Hiç dejnezler ciğerimi dağlar var (Aşık Kerem)

BAHARİYE — Nesib (teşbib) kısmında baharın tasvir edildiği ka
sidelere denilir.

BEYT — Ev mânâsına gelir. Aynı vezinde iki mısradan oluşur. Di
van şiiri 'beyitlere dayanır. Kafiyesi olmayan beyte "müfret” denilir. Kasi
delerde şairin adını taşıyan beyit "taç beyit” adını alır.

CİNAS — Ses bakımından benzeyen, mânâsı farklı olan kelimelerle 
yapılan sanata denilir. Örnek:

Deme kış yaz, oku yaz (Anonim)



DEKADAN — Bir edebiyatın çöküş devrinde yetişen ve eserlerin
de çöküşü ifade eden şairlere denilir. Fransız edebiyatında Baudelaire 
(Bodler) ve onun izinden giden şairlere bu ad verilir. Ahmet Mithat Efen
di, alışılmadık isim ve sıfat tamlamaları kullanarak dili bozdukları id
diasıyla Servet-i Fünuncuları dekadanlıkla suçlamıştı.

DESTAN — (Dâstân) Türkçede destan kelimesi çeşitli mânâlara 
'gelir, (k) bugün yaygın olan mânâya göre, manzum veya mensur kah
ramanlık hikâyelerine destan denilir: Oğuz Kağan Destanı (b) Halk ede
biyatında çok defa onbirli (altı-beş) hece ile yazılan dörtlüklerden oluşan, 
savaşlara, meşhur adamlara, büyük hadiselere, gülünç vak’alara dair 
manzumelere de destan denilir. Ispartalı Seyranî’nin Vak’a-i Hay- 
riyye Destanı, (c) Divan şairleri manzum hikâyelere ve bu hikâyele
rin küçük epizotlarına bazan dâsitan derler. Şeyh Galip Hüsn ü Aşk mes
nevisinde hikâyeye "Agâz-ı Dâsitân-ı Benî Muhabbet” manzumesiyle baş
lar. Nesir olarak yazılan kahramanlık ve aşk hikâyeleri genel olarak hikâ
ye diye anılır: Dede Korkut hikâyeleri gibi. Halk edebiyatında manzum 
destanlar şair tarafından söylendiği gibi macerayı yaşayan şahsın ağzından 
da söylenir.

DÎDAKTÎK — Bir hikmet, bilgi veya öğüt veren şiirlere denilir.

Lisanda sayılır öz 

Herkesin bildiği söz 
Mânâsı anlaşılan
Lugata atmadan göz (Ziya Gökalp)

DÎVAN — îslâmî devir Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerini belli bir 
düzene göre sıraladıkları şiir kitabı. Divanlarda başta Tanrı için söyle
nen tevhitler ve münacaatlar, Peygamber için söylenen naatlar, din ulu
larını, padişahları ve büyük devlet adamlarmı öven kasideler gelir. Bun
ları muhtelif hadiseler için düşürülen tarihler, musammat şeklinde yazıl
mış manzumeler takip eder. Divanların en büyük ve önemli kısmını kafi
ye ve rediflerinin son harflerine göre dizilen gazeller teşkil eder. Şair 
kafiyesi alfabenin her harfi ile biten en az bir gazel söylemeğe mecburdur. 
Böyle divanlara "mürettep” divan derler. Bunların sonuna kıt’alar ve tek 
beyitten ibaret müfretler eklenir.

DRAM —  Tiyatro sahnesinde oynanmak için yazılmış olan edebî 
eserlere denilir. Aktörler, bu eserlerde anlatılan şahısları hareket ve sözle
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riyle canlandırırlar. Komedi ve trajedi olmak üzere başlıca iki türe ayrılır. 
Manzum, mensur veya nazım-nesir karışık olarak yazılabilir.

X IX  îıncu yüzyıldan sonra dram, trajedi olmayan, ancak sonu acıklı 
eserler için kullanılmaya başlanmış ve Türkçeye de daha ziyade bu mâ
nâsıyla geçmiştir.

DURAK —  Hece vezniyle yazılan manzum eserlerde mısraların bel
li yerlerde bölünen ve kısaca durulan yerlerine durak denilir.

İncecikten / bîr kar yağar
Tozar elif / elif diye
Deli gönül / abdal olmuş
Gezer elif / elif diye (Karacaoğlan)

DÜŞÜNCE —  Hadiseler arasında bulunan sebep-netice, gaye-vası- 
ta, parça-bütün münasebetini ortaya koyan fikirlere düşünce denilir. Ne
sir sanatında bunlar önemli rol oynar.

EDEBİYAT AKIMLARI — Edebiyat tarihinde belli bir devirde baş
layan, gelişen ve sona eren duyma, düşünme ve anlatma tarzlarına 
edebiyat akımları denilir. Bunlardan bazıları bir ülkede başlarlar, başka 
ülkelere yayılırlar. Fakat bazı edebiyat akımları yalnız bir millete hastır. 
Tanzimat’tan sonra Avrupa’dan Türk edebiyatına birçok edebiyat akımı 
gelmiştir. Bunlardan başlıcaları Klasissizm, Romantizm, Realizm, Parna- 
sizm, Sembolizm, Sürrealizm’dir. Klasisizm,. akıl ve ölçüye. Romantizm 
duygu ve hayale, Realizm dış gerçeğe, insanoğlunun içgüdüleri ile mad
dî şartlara, Parnasizm şiirde resim gibi tasvirler yapmaya, Sembolizm, şiir
de ve nesirde duygu ve düşünceleri sembollerle anlatmaya, Sürrealizm,, 
rüyalara ve insanın iç karışıklığına önem verir. İPoliîik ve sosyal mânâiı 
ideolojiler de edebiyata tesir ederler ve kendilerine has edebiyat akımları 
yaratırlar. Türk edebiyatında Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük, Atatürk
çülük, Milliyetçilik ve Toplumculuk (Sosyalizm) edebiyata da tesir et
miş, politik ve sosyal akımlardır. Bunlar değişik tarzlarda ifade olunurlar.

Edebiyat akımlarının başlıca özellikleri (a) devre bağlı olmaları (b) 
şahısları aşmaları, (c) sınırlı olmalarıdır.

Edebiyat akımlarını büyük şahsiyetler yaratırlar ve temsil ederler.

Yabancı edebiyat akımları, girdikleri memleketin şartlarına uyar
lar.



Türkiye’ye giren yabancı edebiyat akımları, Batı’dakilerin tı
patıp benzeri değildirler. H er nesil ve şahıs onlardan kendisine uygun 
olan unsurları almış ve değiştirmiştir.

Edebiyatlar, yerli veya yabancı akım larla değişirler.

E F S A N E  —  T ab iat olaylarını, tarihî hadiseleri, dinî inançlan, 
hayalî varlıkları, bunlarla ilgili yerleri ve binaları, gerçek dışı olarak  
anlatan, sözlü veya yazılı eserlere efsane denilir. Destanlar kahra
manlıkla ilgili konulan edebî bir tarzda ifade ettikleri halde, sınırı 
çok geniş olan efsaneler, genellikle edebî bir şekle sokulmadan hikâye 
edilirler. Efsaneler, edebiyatçılar için işlenecek bir ham  malzeme 
teşkil ederler.

E P ÎK  —  H areketleri bir milletin yahut bir ırkın kaderiyle ilgili 
bir kahram anın etrafında teşekkül eden, yüksek üslupta yazılmış uzun 
kahramanlık şiirlerine denilir.

E P İZ O T  —  Hikâye ve rom anda kendi içinde bir bütün teş
kil eden küçük bölümlere, epizot adı verilir.

FA R S  :—  Günlük hayattan alınmış örf ve âdetleri, sosyal ko
nuları, şahısların karakterlerini, güldürmek maksadıyla, kaba şaka
larla ve hareketlerle ortaya koyan sahne eserlerine denilir.

G A Z E L  —  Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli. 
K afiye şeması şöyledir: aa  ba ca  ça  da ea ilh. îlk beyit kendi arasında, 
sonraki beyitlerin ilk mısraları serbest ikinci mısraları ilk beyitle 
kafiyelidir. Beyit sayısı 5— 19 arasında değişir. Birinci beyte matla, 
şairin adını taşıyan son beyte makta, adı verilir. M atladan sonraki 
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.

H A L K  H ÎK Â Y E S Î —  Halk kahvelerinde veya köy odalarında  
m eddahlar veya halk hikâyecileri tarafından söylenen, tarihî veya 
efsanevî şahısların kahramanlık veya aşk m ecaralarını anlatan ano
nim hikâyelere denilir. Bunlara sazla söylenen şiirler de karışır. Battal 
Gazi, Köroğlu, Âşık Garip, K erem  ile Aslı hikâyeleri çok meşhurdur.

H İK Â Y E  —  R om ana nazaran daha küçük, kısa veya uzun, ha
yalî bir vak’ayı anlatan yazı tarzıdır. M odern hikâye de rom an gibi
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okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırmak ister. Hikâyeyi tabiatüstü  
veya akıldışı olaylara dayalı m asallardan ayıran başlıca özellik, ya
şanılmış izlenimini vermesidir. Eski Türk hikâyeleri konularına göre 
aşk ve kahramanlık hikâyeleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Türkçede  
rom an gibi modern hikâye de T anzim at’tan sonra yazılmıştır. Türk  
edebiyatında ilk güzel hikâye örneklerini H âlit Ziya Uşaklıgil ver
miştir. İkinci M eşrutiyet, bilhassa Cum huriyet devrinde Türk hikâ
yeciliği çok gelişmiştir. R om an gibi hikâye de insan hayatıyla ilgili 
her konuyu ele alır. Hikâyeleri vak’a, karakter, duygu ve çevre hikâ
yeleri olmak üzere başlıca dört çeşide ayırm ak m ümkündür. D ar 
bir şekle sığmak zorunda kalan hikâye şiir gibi yoğunluk ister.

H Ü S N -1 T A ’L Î L  —  Söze kuvvet ve güzellik katmak için, sebebi 
bilinen tabiî bir olayın hayalî bir sebeple izah edilmesi sanatına  
hüsn-i ta ’lil (güzel sebeplendirme) denilir.

Gök masmavi bu sabah 
Güzel şeyler düşünelim diye.

(G. Sıtkı T arancı)

Bu beyitte göğün meviliği, insanlara güzel şeyler düşündürmek 
arzusu gibi hayalî bir sebeple izah edilmiştir.

İM Â L E  —  Aruz vezninde, kalıba uydurm ak için kısa heceyi 
uzun okumağa denilir.

Bir söz dedi cânân ki keramet var içinde
Dün gîceye dair bir işaret var içinde (Nedim)

Yukarki beyitte ‘'gîce” (gece) kelimesini vezne uydurm ak için 
uzun 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)

ÎS T ÎÂ R E  —  A ralarında benzerlik bulunan iki şeyden birini söy
leyerek ötekisini kasdetmek demektir. Cesur bir insan için arslan de
mek. Istiâre teşbihe dayanan bir m ecazdır. Geliştirilen ve birbirine 
bağh olan m ecazlarla kurulan istiârelere istiâre-i temsiliye adı verilir.
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Sessiz Gemi

Artık demir almak günü gelmişse zamandan^
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol,
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli.
Günlerce siyâh ufka bakan gözleri nemli.
Biçare gönülleri Me giden son gemidir bu.
Hicranlı hayatın ne de son mâtemidir bul 
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 ah y a  K em al Bey atlı

K A F ÎY E  —  E n  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 tam  
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 ânâları ayrı olan kelimelerle 
de kafiye yapılabilirler. Böyle kafiyelere cinaslı kafiye denilir; 
^ünah-gün âh

Kafiyelerden sonra gelen ses ve m ân âca birbirine benzeyen ke
limelere redif denir.

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilâl uğruna Yârab, ne güneşler batıyor l



V A R SA Ğ I veya SE M A Î —  Sekiz heceli mısralarla söylenir, 
5— 5 veya daha çok dörtlüklerden oluşur. K afiye düzeni koşmaya 
benzer.

V E Z ÎN  —  Türk edebiyatmda iki vezin kullanılm ıştır: (a) hece 
vezni, (b) aruz vezni.

(a) Hece vezni: Hece veznine göre yazılan manzumelerde mıs
ralar belli sayıda hecelerden oluşur. Aruz vezninde olduğu gibi he
celerin uzun kısa, açık veya kapalı olmalarına bakılmaz.

Hece vezninin duraklı ve duraksız şekilleri vardır. Bir mısraın 
içinde hecelerin belli sayıya göre bölünmesine durak denilir.

Türk edebiyatında kullanılan başlıca hece kalıplan şunlardır;
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 Yurdakul onbeş heceli (4— 4 — 4— 3) şiirler yaz

mışsa da bunlar tutmamıştır. Bazı şairler 9, 10,12 heceli manzumeler 
yazmışlardır. Cahit Sıtkı T a ra n a , klasik hece kalıplarında durakların 
yerlerini değiştirmek suretiyle yenilik yapmıştır.

(b) Aruz vezni; Türk edebiyatına Fars ve Arap edebiyatlarından 
geçen bu vezinde hecelerin uzun ve kısa, açık ve kapalı oluşlan önem
li bir rol oynar. Uzun ve kısa, açık ve kapalı heceler, cüz denilen 
belli küçük gruplar teşkil ederler. Aruz kalıplan bu cüzlerden oluşur. 
Cüzler belli işaretlerle gösterilir.

Türk edebiyatmda kullanılan başlıca aruz kalıplan şunlardır:

1. feilâtün/(fâilâtün)/feilâtün/feilün (fa’lün)
. — )

2. feilâtün/feilâtün/feilâtün/feilün
-------

3. fâilâtün/fâilâtün/fâilün

4 . fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün

5. mefâilün/mefâilün

6. mefâilün/mefâilün/mefâilün/mefâilün

7. mefâilün/mefâîlün/feûlün
. -------------/ . -------------- / . : --------



8. mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün
. -------------/ . --------------/ . --------------/ . --------------

9. müstef’ilün/müstef’ilün/müstef’ilün/müstef’ilün
----- . - I ------ . - / ------

10. müfteilün/müfteilün/fâilün

11. feûlün/feûlün/feûlün/feûl 
. --------1 . ---------

12 . müstef’ilâtün/müstef’ilâtün 
------- ---------- ---------------------

13 . mütefâilün/mütefâilün

14 . mePûlü/mefâîlü/feûlün 
-------- . / .  ---------

15 . m ef’ ûlü/mefâîlü/mefâîlü/feûlün

16 . m ef’ûlü/mefâilün/feûlün 
------- ----------------------------

17 . m ef’ûlün/fâilün/feûlün 
 -------------------------

18 . m ef’ûlü/mefâîlün/mef’ûlü/mefâîlün
-------------/--------- . / . --------------

19. mefâîlün/feûlün/mefâîlün/feûlün
. -----------------------------y . -------------------- ---------------------------------------------------------------------------

20. m ef’ûlü/fâilâtü/mefâîlü/fâilün 
 -----------------------------

2 1 . m ef’ûlü/fâilâtün/mef’ûlü/fâilâtün 
-------------------------- -----------------------------

22 . feilâtün (fâilâtün)/mefâilün/feilün (fa’lün)
. .  — / ( - .  — — )

23 . mefâilün/feilâtün/mefâilün/feilün- (fa’lün)

24. mütefâilün/feûlün/mütefâilün/feûlün
. . —  /. —

Aruz kaideleri: Aruzla yazılmış şiirlerde, ı .  Kısa vokalle 
biten hecelere “ açık hece” veya “kısa hece” denir, (.) ile gösterilir; 
k a 'i  ye a na gibi.
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2. U zun vokallerle biten hecelere “ uzun hece” denir, (— ile 
gösterilir, sû nâ sî lâ gibi. ^

* 3. K onsonantlarla biten hecelere “ kapalı hece” 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. M ısra 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 okunmasına “ zihaf” denir.
9. Vokalle biten bir kelimeden 'sonra konsonantla başlayan  

bir kelimenin gelmesi halinde, birinci kelimenin sonundaki konso
nant ikinci kelimenin başındaki vokale bağlanarak “ ulam a” yapılır.

N o t: İm ale ve zihaf vezin hatası sayıldığı^halde, ulam a Türkçe- 
nin fonetik hususiyeti olarak tabiîliği sağlar. Bazı şairlerimiz imaleye 
de mânâyı kuvvetlendirici bir güzellik vermeği başarmışlardır.

Sûya versin bağdan gülzân zahm et 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

(ulam a) (âçılm az: imale)
Y E K  Â H E N K  —  Beyitleri arasında m ânâ bakımından 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 bakımından farklı olmasına 
denilir. Yenilik bir meziyet olmakla beraber, güzellik ve mükemmel
lik demek değildir. • ,

Z İH A F  —  Vezin icabı uzun bir heceyi kısa okumaya denilir.

Merhaba ey âsi ümmet melcei (Süleyman Çelebi) 
mısraında geçen âsî kelimesinin iki hecesi de uzun olduğu halde 
vezin icabı (-si) nin kısa okunması gerekir.


