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Ö N S Ö Z

Bu kitap, öğrencileri metinlerle ilgilendirip, metinler üzerinde çalıştırarak 
onlara edebiyat zevki ve edebiyat kültürü vermek ülküsündedir.

Kitaba seçilen parçalar, Türk Edebiyatı’nın belli başlı hareketlerini, dil 
ve sanat değerlerini tanıtan, öteden beri tanınmış, sevilmiş ve üzerinde durul
muş parçalardır.

Bunlar liselerimizde edebiyat kültürü alacak gençlerimizce bilinmesi gere
ken örneklerdendir. Batı Edebiyatı örnekleri ise, yazarlarının fikrî hüviyetlerini 
ve edebî şahsij^etlerini iyice belirten, tanınmış, eserlerinden seçilmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar bölümlerinde, soruların, her metnin altında aynı 
klişeleşmiş sorular olmasından kaçınılmıştır. Bunlar, her metnin kendi özel
liğine, kendi fikir ve sanat yapısına göre değişen birtakım açıklayıcı ve bütün
leyici sorulardır. Bir kısım sorular da, öğrencinin evvelce okuduğu parça ve 
eserlerden kalan hatıralarını tazeleyecek özellikteki çağrışım ve mukayese so
rulandır. Bunlar, yeni metinleri daha çabuk kavramak ve metinler üzerinde 
ilgi duyarak düşünmek kolaylığını sağlar, öğrencinin edebiyat anlayışını ge
nişletir.

Kitabın Serbest Okuma Parçalan başlığı altında toplanan örneklerinde 
edebiyatın bazı lüzumlu, temel bilgilerini tanıtıcı, ikinci bir amaç da sezilebilir. 
Bu örneklerdeki çeşitlilik, bir taraftan öğretmenin beğendiği ve okutmak iste
diği parçaları seçmesi içindir. Diğer taraftan, öğrencinin, kendi kendine yeni 
parçalar okuyarak, edebî zevkini ve edebî kültürünü bütünlemesine hizmet ede
cektir.

İ m l â :

Bu kitapta iki ayrı imlâ vardır. Biri, M. Eğ, Bakanhğınca okullarda öğretil
mesi uygun görülen imlâdır. Bu imlâ, yeni edebiyat metinleriyle metinler üze
rinde verilen edebiyat bilgilerine ve Batı’dan çevrilmiş metinlerde kullanıl
mıştır.

İkincisi, Divan, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatı metinlerini ve aruzla 
yazılmış bütün şiirleri, mümkün olduğu kadar kendi tarihî özellikleri ve kendi 
sesleriyle tanıtmaya çalışan imlâdır: Divan Şiiri metinlerinde ve aruz’la söylen
miş diğer şiirlerin yazılışında (öğrencilerin bu metinleri kendi sesleriyle, yan
lışsız okumalarını sağlamak için), uzun hecelerin sesli harfleri üzerine bir (-) 
işareti konulmuştur. Aym işaret, aruz zaruretiyle uzatılan seslilerin altına çi
zilmiştir.

Divan Edebiyatı’nda olduğu gibi Tanzimat’dan beri Türk Edebiyatı metin
lerinde de sesli harfler üzerinde konulan ( ')  işareti, yalnız inceltmelerde değil, 
uzun heceleri belirtmek için, bir uzatma işareti olarak da kuUamlmıştır.



Ayrıca bekaa, kaamûs, gaazi gibi g ve k harfleriyle başlayan uzun hece
lerin sesi iki aa ile, nâkuus gibi kelimelerde ise iki uu ile belirtilmiştir. Bu 
kelimelerdeki çifte a ve «  1ar, tek bir uzun â veya tek bir uzun û gibi okuna
caktır.

Bazı eski metinlerde görülecek e harfi, e ile i arasında ve e den çok i ye 
yakın bir sesi belirtmek içindir.

Divan, Tanzimat ve Servet-i Fünun devri Türkçesinde biraz bolca kulla
nılan hükm-i kazâ, serv-i simin, hâl-i perişan, didâr-ı hürriyet, berk-i semen, 
cenâh-ı kebûter, efkâr-ı firenk, hâb-ı gaflet gibi Fars kaidesiyle yapılmış isim 
ve sıfat takımları, birinci kelimeden sonra bir ( -1) veya (-i) işaretiyle belirtil
miştir. Dil-şikâr, bekaa-nisâr gibi birleşik kelime ve sıfatlar ise, aralarına bir 
(-) işareti konularak gösterilmiştir.

T e l â f f u z :
Kitabın mühim bir kısım metinleri altında, metinlerden seçilen beşer keli

menin, öğrenciler tarafından tekrar ve doğru telâffuz edilmesi istenmiş; bu 
kelimelerin nasıl telâffuz edileceği, no'kta ve çizgilerle işaret edilmiştir. Bundan 
maksat telâffuzun önemi üzerine öğrencilerin dikkatini çekmektir. Öğrenciler 
yalmz bu işaret edilen kelimeleri değil, diğer bütün kelimeleri en doğru ve güzel 
sesleriyle telâffuzu bir gaye bilmelidirler.

S ö z l ü k :
Kitap sonuna, metinlerde geçen bütün önemli kelime ve terkiplerin (isim 

ve sıfat takımlarının) mana karşılığım bildirir bir Kelimeler ve İsimler Cetveli 
ilâve edilmiştir. Bu sözlükte kitapta adı geçen Türk ve Batı yazarları hakkında 
kısa bilgiler, roman, tiyatro, tenkid gibi edebiyat nevileri hakkında lüzumlu ma
lûmat vardır. Aynca en lüzumlu edebiyat terimleri ve edebî meslekler’le Yunan 
Edebiyatı, Latin Edebiyatı, Fransız Edebiyatı gibi belli başlı Batı edebiyatları 
hakkında toplu bilgiler verilmiştir.

S o r u l a r :
Kitaba seçilen metinlerin altındaki sorular, her metnin dil, kültür ve sanat 

bakımından en önemli birkaç çizgisini belirtici mahiyette tertiplenmiştir. Bun
lar yerine göre, metnin fikir cephesine, sanat değer ve özelliğine, metinler vası- 
tasıyle alınacak dil ve edebiyat bilgilerine ışık tutan sorulardır.

Bunun dışında, edebiyat öğretmenleri, kendi özel metot ve işleyiş zevkle
rine göre, bizzat sorular tertipleyerek, metnin daha başka ve daha geniş ölçüde 
işlenmesini sağlamakta serbesttirler.

Tertiplenecek soruların:
a —  Dile ve ifadeye dair sorular,
b —  Metni mana balîimından parça parça anlamaya,
c  —  Metni bütün halinde anlamaya yarayacak sorular,
d —  Metin üzerinde öğrencileri şahsî düşünceye, çalışmaya sevkedecek ve 

metin yazan hakkında araştırma yaptırmaya yarayacak somlar halinde tertip
lenmesi, Milli Eğitim Bakanüğı Talim ve Terbiye Dairesi’nin tavsiyeleri ara
sındadır.

_  4 —



İ Ç İ N D E K İ L E R

I — Serbest Okuma Parçalan .........
II — Türk Halk Edebiyatı örnekleri

III — Serbest Okuma Parçalan .........
IV — Divan Edebiyatı Örnekleri .........
V  — Avrupai Türk Edebiyatı Örnekleri

VI — Batı Edebiyatı ö r n e k le r i .................
VII — Serbest Okuma Parçaları..................

9—48
49—82
83—93
95— 117

119— 162
163—220
221—246

Yazarların adlarına göre:

Abasıyanık, Sait Faik 
Adıvar, Halide Edib 
Ahmed Haşim

Anonim

Atatürk
Beyatb, Tahya Kemal

Cervantes
Çamİibel, Faruk Nafiz

Daudet, Alpfaonse
Demircioğ'lu
Dicken§, Charles
Ersoy, Metymed Akif
Euripides
Evliya Çelebi
Fuzulî
Güntekin, Reşat Nuri

^/--Gürpınar, Hüseyin Rahmi 
Homeros
Kanık. Orhan Veli
Karacaoğlan________
^raosm anoğlu , Y ^ u p  Kadri

Son Kuşlar (245)
Sinekli Bakkal (148)
Kelimelerin Hayatı (17), Tahattur (24), Üslûp 
Hakkında Bir Mülâhaza (46), Karanfil (85), 
Son Şarklı (142), Merdiven (144)
Ergenekon Destanı (51), Göç Destanı (53), 
Dede Korkut Hikâyeleri (58), Kızılırmak Tür
küsü (79), Mâniler (81)
Onuncu Yıl Nutku (161)
Ok (19), Akıncı (24), Viranbağ (92), Açık 
Deniz (146), Itrî (242), Mustafa Kemal Paşa 
(223)
Don Quichotte (184)
Cennet ve Cehennem (32), Çankaya (36), 
Saba (90), Şair (159)
Altın Beyinli Adam (207)
Bağdat Destanı (76)
David Copperfield (216)
Bülbül (87), İstiklâl Marşı (139)
Elektra (175)
Temâşâ-yı Garîbe-i Küheylân (115)
Leylâ vü Mecnun (104), Gazel (108)
Otoray Yolculuğu (13), Tamnmayan Adam 
(156), Bir Kadın Düşmanı (227)
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (128) 
İlias (İlyada) (165)
Kapah Çarşı (224)
Koşma (27), Koşma (72), Semaî (74)
Yalın Söz (45)



—  6 —

Karay, Refik Halid

Kayıkçı Kul Mustafa 
Köprülü, M. Fuad 
La Bruyere 
La Fontaine

•VEoliere 
Namık Kemal 
Nedim
Ozansoy, Halit Fahri
Ömer Seyfeddîn
Plautus
Sinan Paşa
Sophokles
Süleyman Çelebi
Swift
Tevfik Fikret 
Uşaklıg İ̂I, Halid Ziya 
Yetkin, Suut Kemal 
Yurdakul, Mehmed Emin 
Yunus Emre 
Ziya Gökalp

Çadırda (29). Ördek. Avmda Akşam (33), Es
kici (152)
Genç Osman Destanı (76)
Adaptasyon Merakı (225)
Karakterler (204)
Karga ile Tilki (42). Horoz ile İnci. Tilki ile 
Üzümler, Kurt Tilkiden Davacı, Geyikle As
ma (200-203)
Kibarlık Budalası, Ayyar Hamza (190-194) 
Vatan -yatıut- Silistre (121)
Gazel (110), Şarkı (113)
Aruza Vedâ (243)
Sivrisinek (41) •
Esirler Komedisi (179)
Tanrı’ya Sesleniş (1 5 )^
Kral Oidipus (170)^'^'’
Mcvlid (97)
Gulliver’in Seyahatleri (211)
Ferdâ (26), Çınar (134)
Türk Dili İçin (9), Güvercinler (38) 
Romancının Dünyası (238)
Bırak Beni Haykırayım (27)
İlâhîler (67-70)
Yazı'D ili ve Konuşma Dili (11), İki Mektup 
(136)



I —

Serbest Okuma Parçaları



\

- . \: - ■ .V ■f V

V. ■ - . - ■ r ' ' ■■ ' ■ ' X ' . V  '- '■"

r'
■-Î, 4 . i İe

f i -

!*'

• ■•. ■ H> ’*>N .”  v>V- '•, ,

I .-.' •■ ■'. * - ‘ ■'■' '.

r ’
' . * . •

- ••!; ••

’• v İ - ' i / ' - ^ İ  İV'-.



—  I  —

Serbest Okuma Parçalan

T Ü R K  D İ L İ  İ Ç İ N  ^

Ben Türkçenin ezelî bir âşıkıyım. Hepimiz öyle değil miyiz? Türk- 
çeyi muhtelif devirlerinde, muhtelif libaslarla, muhtelif şekillerde gör
düm ve sevgilimi o şekiller, o libaslar altmda kendi cevherinde sevdim.

Ben eski B â b ı â 1 î (kâtiplerinden) işittiğim süslü dili sevdiğim gibi, 
Aksaray’da karpuz sergisinde müşteri ayartmak için çığırtkanlık eden 
Türk delikanlısının türlü zarafetlerle dolu olan Türkçesini de sevdim (1).

Ben Divan edebiyatının gazelleriyle mest oldum. Fakat sevgili İz
mir’imin. ismini yâdettikçe ciğerimi sızlatan sevgili İzmir’in İkiçeşmelİk 
kızının incir işlediği esnada okuduğu Türkçe şarkıya da mest oldum. Ben,
o sevgiliyi, atlas şalvanyle, başının üzerinde altın işlenmiş takyesi ile 
gördüm. Ben onu (perişan gönüllü şairin) :

O gül endam bir al şâle bürünsün yürüsün 
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün

beytinde olduğu gibi, bir şala sarılıp büründüğünü görerek de sevdim. 
Sonra üç peşli entarisiyle, canfes terlikleriyle salınırken yine gördüm, 
yine sevdim.

Başında hotozu, belinde kuşağı, sedef kakılı sediri üzerinde uzanmış, 
yahut Sa’dâbâd’da, Göksu’da seyrana çıkmış haliyle gördüm, yine sevdim.

Fakat tabiatta her şey tekâmülden, inkılâptan ibaretse, bazan tekâ
mül, bazan inkılâp devirden devire geçtiği gibi her devrin zevki de bir
birinin aym olmaz. Ben son devrin, İpekiş’in kelebek kanadı kadar ince, 
zarif, dört metrelik kumaşı ile giyinmiş, başında küçücük beresiyle bir 
rüzgâr gibi kaldırımlar üzerinde seke seke giden ve rüzgâr mı onu götü
rüyor, o mu rüzgârı götürüyor diye insanı şüpheye düşüren haliyle de 
Türkçeyi gördüm ve sevdim.

Halid Ziya TJşaklıgil

(1) Metinde, parantez içine alınan sözler sadeleştirilmiştir.
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Edebiyat B ilgileri:
Türk Dili İçin yazısı. Halid Ziya Uşaklıgil’in 26 eylül 1932’de toplanan Bi

rinci Türk Dili Kurultayı'nda okuduğu bir tebliğden alınmıştır. Türk dili, mille
timizin halk ve aydın sınıflan arasında, asırlarca, birbirinden farklı diller ha
linde kullanılmıştır. Bunun sebebi, aydınlarımızın İslâm medeniyeti çağların
da, Arap ve Acem edebiyatlarının tesirinde kalmalarıydı. Bu tesirle aydınla
rımız, Arap ve Acem dillerinden aldıkları kelime ve kurallarla karışık, özel 
bir yazı dili kullanmışlardır. Bu dile, Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkim olduğu 
çok geniş topraklarda yaşayan başka milletlerin dillerinden de kelimeler karış
mıştır.

Aynı yüzyıllarda, Türk halk dili, Türkçemizin daha sade güzelliğini, özel ke
lime ve söyleyişlerini yaşatmaya muvaffak olmuştur. Ancak, bu iki koldan iler
leyiş, dilimizde ayrı ayrı gelişmeler yapmış; Türk milletinin söyleyiş zevki, her 
iki lisan kolunda da kendini göstererek, Türkçeyi, her şekli ile güzel bir dil 
olmaktan uzak bırakmamıştır.

Türkçenin daha hayırlı bir gelişmesi, son yüzyıllarda olmuştur. Çünkü, son 
asırlarda, Türk aydınları, millî dile daha çok değer vermişler, Türkçeyi, kendi 
millî kaynaklarından alarak kullanmayı daha doğru ve daha güzel bulmuş
lardır.

Metin Üzerinde Çalışmalar;

1 — Okuduğunuz metindeki Bâbıâli, divan, tabiat, inkılâp, ibaret kelime
lerini doğru telâffuz ediniz.

Bu kelimelerin nasıl söyleneceği, aşağıda noktalar ve çizgilerle gösteril
miştir. Noktalar, kısa okunacak heceleri; çizgiler, uzun sesli veya kapalı hece
leri gösterir:

{— . ------- ), (------- ), ( . ------- ), ( . ------- ).
2 — Bunlardan inkılâp kelimesinin ikinci hecesi ki sesiyle değil, kı sesiyle 

okunacaktır.
3 — Metindeki bilmediğiniz kelime, deyim ve özel isimlerin karşılıklarını 

kitap sonundaki sözlükte ve diğer sözlüklerde arayımz.
4 — Halid Ziya, Türk diline karşı sevgisini hangi kelimelerle ifade ediyor, 

gösteriniz.
5 — İkinci paragrafta belirtilen iki ayrı dilden maksat nedir? Bugünkü 

Türkçede böyle bir dil aynbğı var mıdır? Bu iki dil karşılaştırmasını diğer 
paragraflarda da görüyor musunuz?

6 — Dilin Sa'dâbâd’da, Göksu’da seyrana çıkması sözlerinden ne anlıyor
sunuz? Okuduğunuz parçadaki semt isimleri hangi şehirlerimize aittir? Bun
lardan Sa’dâbâd adı, size bir tarih çağımızı hatırlatıyor mu? Açıklayımz.

7 — Metindeki «ana fikir» i kısaca belirtiniz.



^  YAZI DİLİ ve KONUŞMA DİLİ

Türkiye’nin m i l l î  l i s a n ı  «İstanbul Türkçesi» dir; buna şüphe 
yok! Fakat İstanbul’da iki Türkçe var; Biri konuşulup da yazılmayan 
«İstanbul lehçesi», diğeri yazılıp da konuşulmayan, «Osmanh lisanı» dır.

Acaba millî lisanımız, bunların hangisi olacaktır?
Bu suale cevap vermeden, lisanımızı başka lisanlarla mukayese ede

lim: Başka lisanlar da, milletlerin payitahtlarına ait lisanlardır; fakat, 
başka payitahtların hepsinde konuşulan dille yazılan dil aynı şeydir. De
mek ki, konuşma diliyle yazı dilinin birbirinden başka olması, sırf İstan
bul’a mahsus bir haldir. Umum milletlerde bulunmayıp da yalnız bir mil
lette tesadüf edilen bu hal normal olabilir mi? O halde İstanbul’da gör
düğümüz bu, ikilik, lisânı bir hastalıktır. Her hastalık tedavi edilir. O 
halde bu hastalığın da tedavisi lâzımdır. Fakat, bu tedaviyi yapabilmek, 
yani lisandaki ikiliği ortadan kaldırmak için şu iki şeyden birini yapmak 
lâzım; Ya. yazı dilini aynı zamanda konuşma dili haline getirmek, yahut 
konuşma dilini aynı zamanda yazı dili haline koymak.

Bu iki şıktan birincisi mümkün değildir; çünkü, İstanbul’da yazılan 
lisan, tabiî bir dil değil, Esperanto gibi sun’î bir dildir. Arapça, Acemce 
ve Türkçenin kaamuslannı, sarflarını, nahivlerini birleştirmekle husule 
gelen bu Osmanlı esperantosu, nasıl konuşma dili olabilsin? Her mâna 
için lâakal üç müterâdifi, her terkip için lâakal üç şekli, her edat için 
lâakal üç lâfzı muhtevî olan bu sun’î zevâit halitası, nasıl canlı bir lisan 
haline girebilsin?

Demek ki İstanbul’da yazı dilinin konuşma dili haline geçmesi müm
kün değil. Bunun mümkün olmadığı, asırlarca uğraşıldığı halde, muvaf
fâkiyet hâsıl olmamasıyle de sabittir. Farz-ı muhal olarak, birtakım 
müstebidâne kanunlarla İstanbul ahâlisi, bu acîb yazı diliyle konuşmaya 
başlamış olsaydı bile, yine bu yazı dili gerçekten millî lisan olamazdı. 
Çünkü, onu konuşma dili olarak, yalnız İstanbul’un değil, bütün Türki
ye ’nin kabul etmesi lâzım gelirdi. Bu kadar büyük bir cemiyete ise zorla 
hiç bir şey kabul ettirilemezdi.

O halde yalnız bir şık kalıyor; Konuşma dilini yazarak yazı dili ha
line getirmek! Zaten halk muharrirleri, bu işi eskiden beri yapıyorlardı. 
Osmanlı edebiyatının yanında, halk diliyle yazılmış bir Türk edebiyatı 
altı, yedi asırdan beri mevcuttu. Demek ki lisanı ikiliği kaldırmak için



yeniden hiç bir şey yapmaya lüzum yoktur. Osmanlı lisanmı, hiç yokmuş 
gibi bir tarafa bırakarak, halk edebiyatma temel vazifesini gören Türk 
dilini aynıyle millî lisan addetmek kâfi idi. îşte Türkçüler, lisanımızdaki 
ikiliği kaldırmak için şu umdeyi kabul etmekle iktifa ettiler;

İstanbul halkının ve bilhassa İstanbul hanımlanmn konuştukları gibi 
yazmak! Bu suretle yazılacak olan İstanbul konuşma diline yeni lisan, 
sonra güzel Türkçe, daha sonra yeni Türkçe adları verildi.

Ziya Gökalp
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Kısa Bilgiler:
Okuduğunuz yazı, Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esaslan isimli kitabından 

alınmıştır. Yazıda adı geçen İstanbul Türkçesi, Türkiye’mizin herhangi bir ilin
deki özel konuşma dili gibi, mahallî bir Türkçe manasında değildir.

İstanbul konuşması, Türkiye’nin her tarafından İstanbul’a akıp gelmiş Türk 
aile ve aydınlarmın; geniş bir zaman içinde, birbirlerine verdikleri dil, kültür 
ve zevk malzemesiyle, hep birlikte meydana getirdikleri, ortak bir dildir. Bu 
dilde, bugünkü Türkiye topraklarında duyulan seslerden başka, Türk milletinin 
asırlarca sahip ve hâkim olduğu, daha geniş ülkelerden derlenmiş, güzel sesler 
de vardır.

Bu sebepledir ki, kelime sayısı bakımından, bugünkü Avrupa dillerinden 
geri kaldığı halde, Türk dili, ses güzelliği ve zenginliği yönünden, başka dil
lerden geri değildir.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 —  Okuduğunuz yazıdaki (lisan: . — ), (tedâvi: . ------- ), (sun’î : ------- ), (ahâlî;
. ------- ), (vazife :.— .) kelimelerini bir daha ve doğru telâffuz ediniz.

2 —  Bu yaadaki İstanbul lehçesi ve Osmanlı lisanı tabirlerini doğru bu
luyor musunuz? Onların yerine İstanbul şivesi ve Osmanlı Türkçesi denilse daha 
doğru olur muydu? Niçin?

3 —  Ziya Gökalp’e göre, eski yazı dilimizin, konuşmaya elverişli, canh bir 
lisan olmayışınm sebepleri nelerdir?

4 —  Yazarın, lisanımızdaki ikiliği ortadan kaldırmak için yaptığı teklif 
nedir? Yazarın bu konudaki arzusu sonradan gerçekleşmiş midir? Bu gerçek
leşme, ne zaman ve nasıl oldu? Araştırmız.



OTORAY YOLCULUĞU

Niğde’ye yaklaşıyorduk.
Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri ara

sında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti:
— Faruk Nafiz’in hanı, dedi.
Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş bir esnaf, yahut işçi 

idi. Böyle olmakla beraber Han Duvarlan’m ve Faruk Nafiz’i  biliyordu. 
Daha garibi, trende ilk gördüğü bir yabancının bu şiiri, şiirde tasvir edi
len hanı ve Faruk Nafiz’i tammamasını kabul etmiyor, ateş ve su nev’in- 
den herkesçe malum şeylerden bahseder gibi iki kelime ile bana mak
sadım anlattığına inanıyordu.

Güzel şiirin kudreti! îyi yazılmış bir manzum hikâye, koskoca bir 
ham, koynundaki tapu senedine rağmen, asıl sahibinin elinden alıyor, 
Faruk Nafiz’e mal ediyordu.

Mamafih, arabamızda ayakta duran ve bizi dinleyen uzun boylu bir 
sakallının, «Yok yahu... O han f^anmdır» diye öteki mal sahibinin hak
kını da ziyadan kurtardığını itirafa mecburum.

Niğde ile Kayseri arasındaki yolu, Faruk Nafiz’in İstiklâl Muhare
besi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün 
otoray denen yeni icat bir alet içinde, âdeta uçarak geçiyorum.

Akşam beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. 
Sokak fenerleri yanarken Kayseri’de olacağım.

Bisikletin ilk icadı zamanlarında ona verilen şeytan arabası ismini 
bu otoraya saklamak lâzımmış! Otoray, görünüşte yirmi, otuz kişilik bü
yücek bir otobüs. Fakat ikisi arasında âdeta nalınlı adam ile patenli adam 
farkı var. Otobüsün mütemadiyen taşla, toprakla boğuşmasma mukabil 
otoray, cilâlı çelik raylar üstünde yağ gibi kayıyor.

Ulukışla ile Kayseri arasında günde iki sefer yapan bu arabaların, 
birinci ve ikinci sınıf yolcuları için, şoförün arkasında dört maroken kol
tuğu, camekânlı bir kapı ile buradan ayrılan geri tarafmda da demok
ratlara mahsus, yirmi otuz kişilik kanepesi var.

Bazı şakacı yolcular lüks kısma Lordlar Kamarası, ötekine Avam Ka
marası adını takmışlar.



Bu otoray, yolları âdeta çocuk oyuncağına çevirmiş. Meselâ, Kayse
rililer, bizim Ada vapurları biletinden daha ucuz bir para ile günübirli
ğine Bor bahçelerinde eğlenmeye gidiyorlar.

Şoför, daha doğrusu makinistin bana anlattığına göre, Adana ve Kay- 
seri’de oturan iki akraba, meselâ bir ana kız, pazar sabahları bulunduk
ları yerden hareket ediyor, öğleyin Ulukışla’da birleşiyorlar, akşama doğ
ru yine evlerine dönüyorlarmış.

Bu seyahat, artık yolculuktan usandığım bir zamana rastlamış ol
makla beraber beni atlı karıncaya binmiş bir bayram çocuğu gibi eğlen
diriyordu. Otoray, son derece munis bir dekor arasından akıp giderken, 
kâh makinistin omuz başından önümüzdeki yola, kâh arkaya geçerek 
akşam ışıklarıyle sararıp kızaran ovalara bakıyordum.

Yeni bir icat yalnız manzaraları ve hayatı değiştirmekle kalmıyor, 
duygularımıza, dünyayı görüş tarzımıza da tesir ediyor.

Reşat Nuri Güntekîn

14 —

Kısa Bilgiler :
Okuduğunuz yazı, Reşat Nuri Gimtekin’in Anadolu Notları (İkinci basılış, 

İst. 1951) adlı seyahat kitabından alınmıştır. Bu eser, okuduğunuz parçada ol
duğu gibi, 1930-1945 yıllarındaki Anadolu’ya ait gezilerin hatıraları ve intiba- 
larıyle yazılmıştır. Güzel Türkçesi, kuvvetli görüşleri, zeki ve zevkli ifadesiyle 
bu eser, memleket edebiyatı’mızın kıymetli ve faydalı kitapları arasındadır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Okuduğunuz yazı, belli başlı kaç bölüme ayrılıyor? Her bölüm, ayrı 

ayrı hangi temel fikir’Ie işlenmiştir?
2 — Faruk Nafiz’in Han Duvarları isimli manzum hikâyesini hatırlıyor 

musunuz? Birçok şiir antolojilerinde ve okul kitaplarında bulabileceğimz bu 
manzumeyi, tekrar okuyunuz. (Han Duvarları, şairinin, Bir öm ür Böyle Geçti 
isimli şiir kitabiyle, Faruk Nafiz ve Seçilmiş Şiirleri (İst. 1949) adlı eserde ve 
Han Duvarları adlı şiir kitabında (İst. 1969) yayımlanmıştır.)

Halk arasında, Niğde civarındaki hana niçin Faruk Nafiz’in ham denili
yor? Han, gerçekten Faruk Nafiz’in midir? Yazar, bu olay için nasıl bir sebep 
düşünüyor?

3 —  Vak’ada uzaktan görünen han için «Faruk Nafiz’in hanı» diyen yolcu 
ile, «Yok yahu, o han falanındır» diye itiraz eden yolcu arasında ne gibi bir 
kültür ve anlayış farkı buluyorsunuz? Bu sözler, onları söyleyen tipler hakkında 
size nasıl bir fikir veriyor? Belirtiniz.

4 — Otoray nedir? Yazıdaki anlatışa ve kendi bilgilerinize göre tarif edi
niz. Otoray, halk hayatında niçin ve ne gibi bir değişiklik yapmış? Lordlar Ka
marası, Avam Kamarası sözleri, size neyi hatırlatıyor? Halk, otorayın bölüm
lerine neden böyle isimler vermiş? Bu noktalan Türk halk zekâsı ve halk kül
türü bakımından inceleyiniz.

. 5 —  Bu yazıdaki temel fikirler, yazımn bazı cümlelerinde özetlenip ifade 
edilmiş midir? Bunlar hangi cümlelerdir? Gösteriniz.



T A N R r Y A  S E S L E N İ Ş

Ey gözlerin nûru, gönüllerin sürûru; başımızın tâcı, dil ehlinin mi
racı!

Gönül tahtının hânı, sîne şeririnin sultânı; şaşkınlık denizine düşe
nin elin alıcı, dalâlet vâdîsinde kalanı kaldırıcı.

Azmışlara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; 
görmeyene gördürücü; Hak sarayının kapıcısı, gönül evinin yapıcısı.

İlâhî, kabul senden, red senden; şifâ senden, derd senden... Her kimi 
kabûl edersen azîz edersin, her ne mıkdar hasîs ise; ve her kimi redde
dersen hakîr edersin, her ne mıkdar nefîs ise.

İlâhî, her neyi gülzâr ettinse onu ittim, elime her ne sımdunsa onu 
tuttum. İlâhî, gönlüm odına ne yaktınsa o tüter, vücûdum bahçesine ne 
diktinse o biter.

Bildim ki:

Dost yolunda nîstlik gerek, yâr önünde pestlik gerek; ten cübbesi çâk 
gerek, gönül evi pâk gerek.

Sinan Paşa

Kısa Bilgiler :

Okuduğunuz yazı, XV. yüzyıl Divan nesircilerinden Sinan Paşa’nın Tazar- 
ru’uâme adh eserinden seçilmiş cümlelerle düzenlenmiştir. Yalmz üç kelimesi 
sadeleştirilen bu yazı, bundan beş yüzyıl önceki Türkiye Türkçesinin güzelliği 
ve özelliği hakkında size bir fikir verecek özelliktedir. İleride Yunus Emre bö
lümünde göreceğiniz samimî bir dindarlıkla bir Allah aşkı ve Allah’a varma ina
nışı bu yazının da temel duygu ve düşüncesidir.

Parçanın hemen bilinmesi gereken birkaç kelimesi şunlardır; Dil : gönül, 
Mirâc : Çıkılacak yer, merdiven, Hz. Muhammed’in Tann huzuruna yükselmesi, 
göğe çıkma, Serîr : taht, Dalâlet ; doğru yoldan şaşma, Hasis : alçak, değersiz, 
Nefîs ; pek makbul ve kıymetli, Nîstlik : yokluk, Pestlik : alçak gönüllülük, 
Çâk : yırtık.
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Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Okuduğunuz yazının tema’sı nedir? Sinan Paşa, Tann ’ya nasıl bir İna
nışla sesleniyor?

2 —  Parçada manevî sultanlığı, dünya saltanatı eşyasıyle anlatan cüm
leler hangileridir? Yazar, dinî sevgi ve saygısını niçin böyle maddî saltanatla 
ilgili kelimelerle söylemiş? (Bu soruyu, o  çağlardaki Türk ve dünya toplulukla
rının idare şekliyle sosyal hayatını hatırlayarak cevaplandırınız.)

3 —  Tanrı varhğı karşısında yokluğu seçmek, insanın kendi maddî hırsla- 
nnı ve dünya kirlerini yok edip her türlü ruh ve beden kirlerinden temizlen
mesi inanışıdır. Bu inamşm niteliğini, kitabımzın Yunus Emre bölümündeki 
bilgileri okuyarak anlamaya çalışınız.

4 —  Okuduğunuz yazıda, Allah’tan çok, O’nun Peygamberine hitap özelliği 
taşıyan cümleler var mıdır? Niçin?

5 —  Parçayı dil ve üslûp bakımından inceleyiniz: Yazıdaki kelimeler, bu
gün de bilinen sözler midir? Metinde sizin bildiğiniz kelimeler mi, bilmedikle
riniz mi daha fazladır?

Cümle ve cümlecik sonlan, ne türlü kelimelerle bitiyor? Bunlar, kulakta 
bir ses benzerliği uyandırıyorlar mı? Bu nesir, bildiğiniz düa nesirden hangi 
özellikleriyle ayrılıyor? Bazı cümlelerin, arka arkaya aynı sayıdaki hecelerle 
söylendiğine dikkat ediniz. Böyle cümleleri, kitabınızın Dede Korkut hikâyele
rinden seçilmiş parçasındaki nesir ve nazım cümleleriyle karşılaştınmz. Bula
cağınız benzerlikleri belirtiniz. (Bu türlü, vezinli, kafiyeli, ahenkli bir nesir an
layışı, başka dillerde, bilhassa. Kur’an Arapçasında bulunmakla beraber, bizim 
eski halk edebiyatımızda da bulunan. miUî söyleyiş özelliklerindendir.)



k e l i m e l e r i n  h a y a t i

Hiç bir şey lisan kadar bir ağaca müşabih değildir. Lisanlar —tıpkı 
ağaçlar gibi— mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker
ler ve tazelerini açarlar. Lisanın yaprakları kelimelerdir.

Edebî bir metni okuyorken, daha düne kadar zinde bir manası olan 
«meleka kelimesinin, bugün tamamen hayatiyeti tükenmiş, renksiz ve 
.şekilsiz bir laf haline geldiğini hissettim. Bu kelime, şimdi Türkçede so
ğuk bir neşeden başka bir şey değildir.

Melek nedir?
Edebiyattaki manasına göre melek, bir kadındır ki gözleri mavi, saç

ları sarı ve beyaz entarisinin etekleri uzundur. Hıristiyan sanatında me
lek, lepiska saçları topuklarına kadar uzanan, büyük güvercin kanadlı, 
mahçup bir genç kız suretinde temsil edilir ve daima elinde sûr nevin
den, uzun bir musikî aleti olduğu halde, gökte beyaz bulut yığınlarının 
kenarlarından tebessüm ettirilir.

Bu verem çehreli mâverâî güzelin mucizesi, kadın kıyafetinin son 
inkılâbına kadar devam edebilmişti. Fakat saçları berber makasıyle kısa
lıp, eteklerinin yarısı terzi nefesiyle uçtuğu günden sonra melek, birden 
mazinin silik şekilleri arasına düşmüştür.

Şeytanî bir alevin temasıyle, taraf taraf ateş kırmızılığına boyanan 
muasır kadın çehresi yanında, uzun sarı saçlı ve mavi gözlü melek, şimdi 
aptal bir halayık çehresinden daha fazla cazip değildir.

Ahmed Haşim

Kısa Bilgiler :
Kelimelerin Hayatı, Ahmed Haşim’in gazetelerde yayımlanan, günlük fıkra- 

lanndandır. Haşim’in böyle tek. bir görüşü, tek bir düşünceyi, tek bir duyguyu 
ifade maksadıyle yazılmış, kısa, sade ve güzel nesirleri, onun Bize Göre isimli 
eserinde toplanmıştır. Okuduğunuz fıkra, bu eserden alınmıştır. (Fıkra hakkın
da bilgi için, kitabınızın Kelimeler vfe İsimler Cetveli’ne bakınız.)

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Okuduğunuz parçadaki (taze: — .), (neş’e: — (daima:  — ( mu-

ıSibS: — . — >, (şeytanî:—ı------- ) kelimelerini, doğru olarak, bir daha telâffuz
ediniz.

2 —  Yazar, melek kelimesinin eski mana ve canlılığını kaybettiğini söylü
yor. Melek kelimesi, dilimizde, Ahmed Haşim’in söylediği ölçüde rengini, zev
kini ve manasını kaybetmiş, cansız bir kelime sayılabilir mi? Münakaşa ediniz.
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3 —  Kelimeler, zamanla neden yıpranıyorlar? Meselâ, eski Türkçenin ya
bancı oldukları için, bugün dilimizden atılmış kelimeleri çoktur. Fakat dil
lerde kelimeler her zaman bu yüzden ölmez. Dillerin öz kelimeleri arasında 
da böyle bir yıpranmaya ve ölüm.e boyun eğenler olur. Meselâ öztürkçe ol
dukları halde, bugün bizim kullanmadığımız bazı eski kelimelerimiz var m ı
dır? Varsa, niçin terkedilmişlerdir? Araştırınız.

4 — Okuduğunuz yazı, genel olarak, dillerde kelime yıpranışının sebep
leri hakkında size nasıl bir fikir veriyor? Açıklayınız.

Edebiyat B ilgileri:

Okuduğunuz yazılar, edebiyatın ifade şekillerinden nesir tarzında yazıl
mıştır.

Nesir; sözün, gramer kurallarına uygun olarak söylenen ve yazılan, düzgün 
ve tabiî şeklidir.

Nesrin, edebî nesir olabilmesi için onda, alelâde sözlerden üstün bir söyle
yiş özelliği, yüksek bilgi, duygu ve düşünceleri, zevkli ve ustahkh bir kolaylıkla 
anlatan bir söz ve söyleyiş güzelliği bulunması gerekir.

Okuduğunuz nesirlerin Sinan Paşa imzalısında inanışa ait bilgi, duygu, 
düşünce cümleleriyle işlenmiş, ahenkli bir söyleyiş vardır.

Böyle seçme kelimelerle, çeşitli söz ve mana hünerleriyle işlenmiş, süslü 
ve ahenkli nesirlere sanatlı nesir denir. Sanath nesirde çok kere, manzum ya
zılarda rastlanan kafiyeye benzer birtakım ses ve kelime tekrarları ve birtakım 
edebî sanatlar bulunur. Eski Türk aydınlarının bugün Divan nesri denilen bu 
gibi yazılarında her türlü ses, söz ve mana sanatlarına büyük önem verilirdi. 
Divan Edebiyatı’nın nesir cümlelerinde kullanılan kafiyeye de seci denirdi.

Bununla beraber, sanatlı nesir nesrin en yaygın şekli değildir. Nesirle ya
zılan eserlerde gittikçe daha sade, tabiî konuşmaya en yakın, külfetsiz bir ifade 
kullanılmaktadır. Okuduğunuz nesir örnekleri içinde Otoray Yolculuğu böyle 
sade ve tabiî bir ifadeyle yazılmıştır. Zamanımızın edebiyat zevki de nesirde 
yalın söz, yahn ifade denilen bu sade ve külfetsiz nesri daha güzel bulmaktadır.

Nesir, bugünkü edebiyatta, roman, hikâye, tiyatro, makale, deneme vb. 
türlerindeki edebî nesirleri yazarken kullanılan, yaygın bir ifade şeklidir.

Kelimelerin Hayatı örneğinde olduğu gibi, kısa ve müstakil parçalar ha
linde yazılan yazılara da nesir denir. Buna göre, okuduğunuz nesir örneklerin
den Türk Dili İçin, yazarının bir konferaııs’ından alınmıştır. Yazı Dili ve K o
nuşma Dili başlıklı yazı, daha çok bir deneme örneğidir. Fakat, Tann’ya Ses
leniş ve Kelimelerin Hayatı başlıklı yazılara musahabe, deneme, fıkra gibi isim
ler yerine, doğrudan doğruya nesir denir.

Kısa nesirlerde bazen şiire yaklaşan özellikler olur. Duygu, görgü, düşünce 
ve heyecanların, nesirle de, nazım musikisine yaklaşan, ahenkli, ritmik bir ifa
deyle söylendiği çoktur. Son asırlarda, şiiri, böyle bir nesirle söylemek isteyen 
yazarlara rastlanmıştır. Mensur şiir demlen ve şiire çek benzeyen bu tarz ne
sirle başarılı eserler vermiş yazarlar bulunmakla beraber, şairlerin pek çoğu 
şiiri, yine nazımla ya da serbest nazım’la söylemektedir.
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o K
— Yeditepe’den —

Xavıız Sultan Şelim.Hân’ın önünde 
Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,
Bu yüksek tepeye dikti bu taşı,
O Gaazî Hünkârın mutlu gününde.

Vezir, molla, ağa, bey takım takım,
Güneşli bir nîsan günü ok attı.
Kimi yayı öptü, kimi fırlattı;
En er kemankeşe yetti üç atım.

En son Bektaş Ağa  ̂çöktü diz üstü.
Titrek elleriyle gererken yayı,
Her yandan bir merak sardı alay^,'
Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.

Hünkâr dedi: «Koca! Pek yaman saldın! ~
Eğerçi bellisin benim katımda,
Bir sır olsa gerek bu ilk atımda,
Bu sihirli oku nereden aldın?»

İhtiyar, ^ in i bağrına soktu,
Dedi ki: «İstanbul muhâsarası 
Başlarken aldığım gazâ yarası 
İçinden çektiğim bu altın oktu!»

Yahya Kemal Beyatlı
r-l

Kısa B ilgiler;

Ok atmak, okları, keskin bir nişancılıkla, lıedefe düşürmek, eski Türklerde 
büyük hüner haline gelmiş, millî bir spordu. Hükümdarların da katıldıkları 
eski ok atma törenlerine, milletçe büyük ilgi gösterilirdi. Ok atmakta ve ni
şancılıkla birinci gelen eski nişancılar, ok meydanlarına, bu zaferlerini hatır
latacak birer taş dikerlerdi. İstanbul’daki Okmeydanı, İkinci Beyazıt tarafından 
yaptırılmış, bir..atış meydanıdır. Burada yüzyıllarca, atış talimleri ve atış tören
leri yapılmıştır. • Yeditepe, yedi tepe üzerine kurulmuş bir şehir olan İstan- 
İDul’dur. • ' '. ■ '



Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —■ Ok şiirindeki (Hünkârın:----------- ), (g a a z i :------- ), (muhasara: . — ..)
kelimeleriyle, şairin (Yahya K e m a l:------- . — ) adını bir daha ve doğru telâffuz
ediniz.

2 —  Bilmediğiniz kelime, isim ve deyimlerin karşılıklarını sözlükte ara
yınız.

3 — Ok şiirinde anlatılan vak’a, tarihimizin hangi. asrında ve nerede geç
miştir?

4 —  O tarihte Türk topluluğunda ne gibi unvanlar vardı? Şiirde bu un
vanlardan hangileri sayılmış ve anılmıştır? Bu unvanlar kimler için kullanı
lırdı? Belirtiniz.

5 —  Şiirde Bektaş Ağa’nın attığı oka niçin sihirli ok, altm ok gibi, kutsal 
veya kıjonetli sıfatlar veriliyor, bilhassa, Bektaş Ağa’ya göre bu okun değeri 
neresindedir?

6 — En er kemankeşe yetti üç atım mısralarındaki er ve yetti kelimeleri 
hangi manada kullanılmıştır? Hünkâr dedi; Koca! Pek yaman saldm! mısraın- 
daki koca ve yaman kelimelerinin manalarım açıklayınız.

7 —  Bu şiirde bir hikâye özelliği ve bir sahne hareketi görebiliyor musu
nuz? Tasarlajanız.

—  20 —

Edebiyat Bilgileri:

Ok şiirinde satırları meydana getiren kelimelerin hecelerini sayınız. Bu 
satırların (on birer heceli), ölçülü satırlar olduğunu göreceksiniz. Ayrıca, bu sa
tırların sonlarında birtakım ses benzerlikleri vardır. İşte, nazım’la nesir ara
sında belli başh fark budur. Nazım, ölçülü satırlarla söylenir ve bu satırların 
sonlarında birtakım ses benzerlikleri bulunur.

Nazım satırlarına (mısra), mısralardaki ölçüye (vezin), mısra sonlarındaki 
ses benzerliğine de (kafiye) denir. Şu halde:

Nazım, sözün vezinli ve kafiyeli şeklidir.
Vezinler ve kafiyeler, söyleyişe ahenk veren, ses ımsurlan’dır. Vezinli ve 

kafiyeli olan nazım mısraları ayrıca ikişer, üçer, dörder vb. mısralık kıtalar ha
linde sıralanarak nazım şekilleri’ni meydana getirirler.

(Nazım şeklinde yazılan bütün yazılarda az çok edebî bir yazı olmak id
diası bulunmakla beraber, vezinli ve kafiyeli olan her söz mutlaka edebî bir 
nazım sayılamaz: Bir nazımda edebî değ'er bulunması İçin, tıpkı nesirde olduğu 
gibi, duygu, görgü, bilgi, düşünce ve söyleyiş bakımından, o nazmın, alelâde 
sözlerden üstün değerde olması, okuyana ve dinleyene bediî zevk, bediî heye
can denilen ve ancak güzel sanat eserleri karşısında duyulur bir zevk ve heye
can vermesi lâzımdır.

Nazım şeklinde yazılan esere, m a n z u m  e s e r  denilir. MftnznTn yazı
ların küçük ve kısa olanlarına m a n z u m e  adı verilir. Manzum yazıların bir
takım ölçülü mısralarla meydana geldiğini biliyoruz.

M ı s r a ,  ölçülü, yani vezinli bir sözdür.
Manzumeler, genel olarak, m ısralann alt alta sıralanmasıyle meydana gel

diklerinden, manzume içinde mısra, bir nazım satın ve çok kere bir nazım bi- 
rimi’dir



Meselâ O k manzumesindeki:

Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.
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ya da:

Bu sihirli oku nereden aldın?

gibi mısralar birer nazım birimi’dir.
Şu halde manzum yazıların en küçük parçası, m ı s r a  'dır \e bütün man

zumeler mısralarla düzenlenir. Aynca, yine Yahya Kemal’in, Türkçe ağzınıza,, 
annemin sütüdür, mısraı gibi, hiç bir manzumenin parçası olmayan tek m ıs- 
ra’lar da vardır ki, eskiler böyle müstakil mısralara azade mısra derlerdi.
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Nazım Birim leri:

B E Y İ T L E R

Bais-i şekva bize hüzn-i umumîdir Kemâi 
Kendi derdi gönlümün billâh gelmez yâdma

Namık Kemal

Sen zanneder misin ki benim hep elemlerim? 
Heyhat ben nevâib-i eyyamı inlerim!

Tevfik Fikret

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,
Bir h i l â l  uğruna Yârab ne güneşler batıyor.

Mehmed Âkif Ersoy

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor, 
Lâkin vatandan ayrılışın ıstırabı zor.

Yahya Kemal Beyath

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 — Yukarıdaki beyitlerde okuduğunuz (umûmî; .------ ), (heyhât: ------ ),
fhilâl: . — ), ( lâ k in :------- ), (ıstırabı: — . — .) kelimelerini ve (Namık Kemal:
------ . — ) admı bir daha ve doğru telâffuz ediniz.

2 — Bilmediğiniz kelime, deyim ve tamlamaları sözlükte arayıp öğreniniz
3 —  Okuduğunuz beyitlerde birleşen duygular, ortak ya da benzer düşün

celer var mıdır? Hangi beyitler, hangi sevgileri, hangi anlayışları, hangi heye
canları terennüm -ediyor? Belirtiniz.

4 — Edebiyatımızda bu beyitlerdeki heyecanları ifade eden, başka tanm- 
mı§ beyitler hatırlıyor musunuz? Araştırınız.
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Edebiyat Bilgileri:

Yııkarıdaki örneklerde görüldüğü g ib i:
Beyit, aynı vezinle söylenmiş, iki mısralı bir nazımdır ve bir nazım bîrî- 

mi’dlr.
Yani, mısralann alt alta sıralanmasıyla manzumeler söylendiği gibi, be

yitlerin alt alta sıralanmasıyla düzenlenmiş manzumeler de vardır. Nitekim j ' U k a -  

rıdaki örnekler, şairlerinin beyitlerle söyledikleri manzumelerden alınmıştır. 
Namık Kemal’in millet sevgisiyle söylenmiş bir gazel’inden aldığımız ilk be
yitte görüldüğü, gibi, beyitleri meydana getiren mısralann birbiriyle kafiyeli 
olması şart değildir.

Bundan başka, hiç bir manzumenin parçası olmayan tek beyit’ler de vardır. 
Bu bağımsız beyitler, şairleri tarafından tek beyit halinde söylenmiş nazımlardır 
ki eskiler böyle beyitlere müfred derlerdi. '



A K I N C I

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı Beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik TunaMan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan; 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla, 
Yerden yedi kat arşa kanadlandık o hızla.

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de 
Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yahya Kemal Bayatlı

T A H A T T U R

Bir acem bahçesi bir seccade, 
Dolduran havzı ateşten bâde...

Ne kadar gamlı bu akşam vakti 
Bakışın benzemiyor mu’tâde.

Gök yeşil, yer san, mercan dallar, 
Dalmış üstündeki kuşlar yâda;

Bize bir zevk-ı tahattur kaldı 
Şu sönen, gölgelenen dünyâda.

Ahmed Haşim
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Kısa Bilgiler :

A k ı n c ı  şiiri Tuna boylannı aşarak, Avrupa içerilerine akınlar yapan 
eski Türk akıncılarının ağzından söyleniyor.

Şair, bu kahramanlık günlerini bizzat yaşamış ve akıncılar arasında bulun
muş gibi, kuvvetli bir hatıra lisanı kullanıyor. Bazı sanatkârlar, millî tarihle
rinin fazilet ve kahramanlık sayfalarından ilham almaya çok elverişli bir des
tan ruhu taşırlar. Bu ruh, böyle şairlere, tarih sayfalarındaki hayatı aynen ya
şamaktan doğan, bir heyecanla tarihi canlandırma kudreti verir. (Bu şiirde yaşa
nılan tarihi, Metin Üzerinde Çalışmalar bölümündeki sorulara karşılık bularak 
tanımaya çalışınız.)

Metin Üzerinde Çalışmalar :
1 — Akmcı şiirinden (kafiye: — . ( hâ l â : ------- ), (hâtıra: — . . )  kelime

lerini; Tahattur şiirinde (seccâ d e :------- .), (bâde: — .), (yâda: — .), (dünyâ
da:  .) kelimelerini bir daha ve doğru telâffuz ediniz.

2 —  Akıncı ne demektir? Türk savaş tarihinde akıncıların özellikleri ve 
gördükleri vazifeler hakkında neler biliyorsunuz? Akıncılarla muntazam ordular 
arasındaki farkı belirtiniz. (Bu hususta Türk Tarih Deyimleri ve Terimleri Söz
lüğü gibi ansiklopedik eserlerden faydalanabilirsiniz.)

3 — Tuna’nın bir Türk nehri olarak aktığı devirler var mıdır? Akıncıla
rımız bu nehri nasıl bir şevkle geçiyorlar? Şiirde akıncı diliyle söylenen ve bu 
şevki belirten heyecanlar hangi kelimelerle ifade edilmiştir? Hangi kelimeler,. 
Türk binicilerine, savaşçı ve akıncılarına ait kelime, deyim ve unvanlardır?

4 — Şiirde yerden yedi kat arşa kanadlandık sözünden ne anlıyorsunuz?- 
Akıncılar, cennet bahçelerinde açılmış güller görünce niçin eski savaş günle
rini hatırlıyorlar?

5 —  Tahattur şiirinin ilk mısraında acem bahçesi ile seccâde arasında gö
rülen benzerlik nedir? Bu şiirin bize tanıttığı tabiat manzarasına hangi renk 
hâkimdir? Acem bahçelerine bu rengin zenginliğini hangi çiçekler verir? Araş
tırınız.

6 — Bu şiirde bize bir renk, duygu ve düşünce kompozisyonu halinde ve
rilen, kelimelerle yapılmış bir tablo özelliği buluyorsanız, karşınızda tablola- 
şan, zamanın hangi anıdır? Belirtiniz.

7 —  Şairin, bu anı bir hüzün anı olarak terennüm edişi nedendir? Bu 
hüzün, şiirde hangi görüş, duyuş ve sebeplerle ifade ediliyor? (Kitabınızda, aynı 
şairin, aynı zaman ve manzara karşısında terennüm ettiği bir şiiri daha var
dır. Bu şiiri onunla karşılaştırarak, aralarında birleşen ve aynlan noktaları be
lirtiniz.)

Edebiyat Bilgileri:

Böyit birimiyle yazılmış iki şiir okuduriuz. Bunlardan, Akmci’nın beyitleri,, 
şekir bakımından — mısraları kendi aralarında; kafiyeli—  müstakil beyitlerdir. 
Tahattur şiirinde ise ilk beyitten sonraki beyitlerin yalnız ikinci mısralarında, 
kafiye vardır. Bu kafiyeler, beyitler arasında bir ses ve şekil bağbhğı meydana, 
getirmişlerdir.

Eski edebiyatımızda bir manzumenin beyitleri yalnız şekil bakımından de
ğil, mana bakımından da müstakil olabilirdi. Yani, manzumedeki beyitlerin, 
kendilerinden önceki ve sonraki beyitlerle manaca ilgisi olmayabilirdi. Yukan-



<îaki manzumelerin beyitleri arasında, şekilleri ne olursa olsun,. bir bütünlük 
ve birlik vardır.

Şu li^de Divan şiirimizde biraz sıkça rastlanan, «aynı manzumede anlam 
bakımından birbirine yabancı, fakat güzel beyitler sıralamak tarzı» yerine, yerii 
şiirimizde beyitlerle bütün manzumeler söylemek tarzında, daha Avrupai bir 
şiir anlayışı gelişmiştir. Ayrıca, Divan şiirinde, herhangi bir sczün bir beyit 
içinde başlayıp bitmesi şarttı. Bu sebeple beyit, bu şiirde tam bir birim olabili
yordu. Fakat beyitlerle yazılan yeni manzumelerde cümlenin bir beyitte bit
mesi şart değildir. Meselâ bir manzumenin ikinci beytinin sonlarında başlayan 
bir cümle, üçüncü beyti kapladıktan sonra dördüncü beytin ortalarında bite
bilir. Bu tarz nazımda beyit, tam bir birim olmaktan çıkmış görünür. Böyle 
manzumelerde beyitleri —mana bakımından değil, fakat ahenk bakımından— 
ayırdettiren şey, mısra sonlarındaki kafiyelerdir. Tevfik Fikret’in Ferda şiirin
den alman, aşağıdaki nazım parçasını, şimdi, bu görüşle okuyunuz:
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F E R D A

................................................................  Senin bugün
Cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördü|iin 
Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız 
Kimdir, bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız 
Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- 
Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin? 
İster misin, şu ak sakalın pak ü muhteşem 
Pîşâni'i vakarına, bir kirli el demem,
Hattâ yabancı bir el uzansm? Şu makberi,
Râzî olur musun taşa tutsun şu serseri?
Elbet hayır; o makber, o pışâni-i vakür 
Kudsi birer misâl-i vatandır.... Vatan gayur 
İnsanların omuzlan üstünde yükselir.
Gençler, bütün ümîd-i vatan şimdi sizdedir.

Tevfik Fikret

Okuduğunuz şiirlerin ilk ikisinde her beyit müstakil bir cümle halinde söy
lenmiştir. Ferda şiirinden ahnan parçada ise, böyle lûr beyit is t ik l^  yoktur. 
Bu parçada mısralar^ ikişer ikişer kafiyelendiği İçin, yalnız kâfiyeleniş bakımın
dan beyit özelliği göstermektedir. Mana yönünden ise, söz, beyitlerin bazen so
nunda başlamakta, bazen ortasmda bitmektedir. Bu tarz nazım, bizim edebiya^* 
tımızda Tevfik flkret tarafından başan ile kullanılmıştır. Fikret’in nazmı nesre 
yaklaştıran bu türlü söyleyişleri, o deVirde büyük ilgi uyandırmış ve şiirimizde 
■esasir bir değişiklik sayılmıştır.;



BIRAK BENİ HAYKIRAYIM

Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum,
Bende esîr yaratmayan bir Tanrıya îman var;
Paçavralar altmdaki yoksul beni yaralar.

Mazlumlarm intikamı âlmak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez,
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Bırak beni haykırayım. Susarsam sen matem et;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir.
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız bir sert,bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk.

Mehmed Emin Yurdakul

Metin Üzerinde Çalışmalar :
1 — Okuduğunuz manzumenin tema’sı nedir?
2 —  Yazar, şairlerin, hangi zamanlarda ve ne gibi ödevleri olduğuna ina

nıyor?
3 —  Şairin burada ben sözüyle özetlediği insan İdmdir? «Susarsam sen ma

tem et» derken, sen diye, kime hitap ediyor?
4 —  Şairlerle düşünürlerin sosyal kalkmmalarda vazife aldıkları ve yol 

gösterdikleri, başka tarih ve edebiyat devirleri hatırlıyor musunuz? Bu konuda 
bilgi edinmeye çalışınız.

5 — Mehmed Emin Yurdakul, hayatı, sanatı ve ülküsü için. Lise II. sınıf 
kitabmın ,235. sayfasına bakınız. ’•

KOŞMA

İndim seyrân ettim Firengistan’ı 
İlleri var bizim ile benzemez. 
Levin tutmuş goncaları açılmış 
Gülleri var bizim güle benzemez.



Göllerinde kuğuları yüzüşür, 
Meşesinde sığırları böğrüşür, 
Güzelleri şarkı söyler, çığrışır 
Dilleri var bizim dile benzemez.

KaraC'Oğlan ey dür dosta darılmaz (1) 
Hasta oldum hatırcığım sorulmaz 
Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz 
İlleri var bizim ile benzemez.
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Karaca Oğlan

Kısa Bilgiler:

Koşma başlıklı şiir, tanınmış sazşairi Karaca Oğlan'ındır. Karaca Oğ:lan 
hakkında, kitabınızın 73. sayfasında; Fuad Köprülü’nün Türk Sazşairleri An- 
tolojisi’nde ve Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nde gerekli bilgiler vardır.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 —  Karaca Oğlan bu şiiri niçin ve nasıl bir yerde söylemiş olabilir?
2 — Şiirin tema’sı nedir?
3 —  Şairin gezip gördüğü firenk ülkeleri aslında güzel ülkeler midir? Böyle 

olduğu halde şair, o ülkelerde niçin gurbet acısı duymuştur?
4 —  Bu şiirde vatan güzelliklerinin ve vatanda konuşulan millî dilin bir 

insanı vatanına bağlayışındaki kudreti gösteren en samimî mısralar hangile- 
aridir?

Edebiyat Bilgileri:

Nazım Birimleri bölümünde okuduğunuz manzumelerden ilk üçü beyit bi
lim iyle, dördüncüsü üçlük’lerle, sonuncusu dörtlüklerle yazılmış bulunuyor.

Beyit: İslâmî Türk Edebiyatı devrinde çok kullanılan bir nazım birimidir. 
Bu devrin gazel, kaside, mesnevi gibi birçok nazım şekilleri beyitlerle ‘ yazılı
yordu.

Üçlük: Üç mısralı bir nazım birimidir ki daha çok, Avrupa edebiyatınm 
■şiirlerinde kullanılır.

Dörtlük; Dört mısralı bir nazım birimidir. Dörtlüklerin arka arkaya sıra- 
lanmasıyle şekil alan manzumeler daha çoktur. Türk edebiyatının millî nazım 
'Şekilleri, hemen hep bu dörtlüklerle düzenlenmiş şekillerdir. Bu sebeple dörtlük, 
■minî nazmımızın birimi sayılmaktadır. Fakat, nazım birimleri bunlardan iba
ret değildir. Bu gördüklerinizden başka, beşli, altılı, yedili, sekizli ve onlu nazım 
birimleri ve bu birimlerle düzenlenmiş nazım şekilleri de vardır.

,(1) Şairin adı, vezin ve ses icabı, Karacoğlan şeklinde okunacaktır.



Ç A D I R D A

Sıcak günleri, ter kokan insanlarla, insan kokan şehirlerden uzakta 
geçirmek için yaylada, meşe ve çamlar arasmda kuytu bir yamaca çadır 
kurmuştum.

İskenderun Körfezi’ne sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum. Fa
kat, Toros’ların bu taraftaki sürgünleri, Amanos dağları da sekiz yüz 
metre yüksekten, dimdik, kupkuru, inatçı gözlerle çadırımı seyrediyor
lardı. Bu dağlarda denizden ürkmüş, içerilere doğru kaçmak istermiş 
gibi bir yılgın hali vardı, hepsi de kambur sırtlarını körfeze çevirmişler, 
çıplak başlarını ileriye uzatmışlar, bir sırada, bir şekilde, bir firar safı 
teşkil etmişlerdi. O telâş vaziyetinde, kımıldanamayarak biteviye mıhlı 
duruşları çok bakınca gözlerimi yoruyor ve yüreğimi üzüyor. Halbuki 
körfezin kumsaldan dantelalar ve sazlıktan yastıklarla bezenmiş yumuşak 
beşiğine uzanan durgun deniz hiç de korkunç değildi; yaz buğularının 
cibinliği altında, göğsü rahat rahat kabararak, mışıl mışıl, çocuk saffe
tiyle, her zaman tatlı bir gündüz uykusunda idi.

Çamların kulağıma ikide bir, bir ağızdan fısıldadıkları gizli derdin 
ne olduğunu anlamıyor, meşe yapraklarının arasıra, hep birden düştük
leri nazlı telâşm sebebini bulamıyordum. Burada rüzgâr, zaman zaman, 
durup durup esiyor ve o estikçe yeşil ağaçlar dervişçe fısıltılara başlıyor, 
narin yapraklar âşıkaane çarpıntılara tutuluyordu.

Bazen başımın üstünde, bir dağdan bir dağa, bir gelin duvağı yetiş
tirir gibi neşeli, bembeyaz bulutlar koşuyor, onların simsiyah gölgesi ise 
vadilere, kablettarih yaşamış (mamut) ların karakalem karikatürlerini 
çiziyordu.

Çadırım, üstüme bir ana şefkatiyle gerilmişti: Gece, eteklerinin al
tında, civcivlerini saklayan bir tavuk gibi, beni ılık tutuyor; gündüzleri 
gölgesinde güneşten esirgiyordu. Ben, bu iri, halım kuşun yavrusu idim. 
Muhabbetle üstüme titreyen, kanatları, sık sık koşup gizlendiğim ve kor
kusuzca dinlendiğim bir ana bağrı gibi idi. Gitgide çadınma bağlamyor- 
dum.

Gece, içerisinde lüks yakıp dışarıdan seyrettiğim zaman iri ve buzlu 
bir fanusa benziyor, bu şeffaf ışık kâsesinin altına girmek, bu nurlu mah
fazaya sokulmak bana bir zevk veriyordu. Gündüz, güneş vurunca leke
leri, yamaları kayboluyor, bu yeşillik ve yükseklik denizinde, bir kotra 
yelkeni gibi göz alıyor, gönül çalıyordu. Akşamları, batmm kızıllığı vu-
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runca, gökten kopup düşmüş bir baygın bulut gibi nazikleşiyor; mehtap 
olduğu zaman köpük kesiliyor, üfleyince yamaçtan aşağı uçarak, çatlayıp 
kaybolacak, eriyip gidecek gibi bir nazeninlik takınıyor, bir hafiflik alı
yordu. Ayaz gecelerde ise, yarı nûrânî bir hayalet oluyordu; loş, esra
rengiz ülkesini devre çıkmış bir orman melikesi gibi tahta taçlı başı dim
dik, mantosu kabarık, etekleri yerlerde azametle tek başına orada din
leniyordu.

Çadırımı, her taraftan bağlanmış, toprağa mıhlanmış, gerili vaziye
tinde, bir işkenceye uğramış farz ettiğim oluyor; bağlarını çözmek, hür
riyetini eline vermek ihtiyacı duyuyordum. Sıcak saatlerde eteklerini 
fırdolayı kaldırınca o, Tufan’dan evvel yaşamış, azman, acayip bir man
tara dönüyor, yahut devler diyarının bir şemsiyesi oluyordu.

Fırtına koptuğu gecede açık denizlerde giden bir gemideki bütün 
urgan ıslıklarını, direk iniltilerini ve tente sarsıntılarını duymuştum. 
Sonra sağanaklar bu gergin kumaş üstüne sert parmaklarıyle yek-ahenk 
bir musiki temrini yaptılar. Nihayet uğultular dindi, hareketler kesildi; 
ıslak damımızdan içeriye sihirli bir ışık süzüldü. Hava açılmış, ay çık
mıştı.

Çadırıma muhabbetim arttıkça artıyordu.
Çadır! Dedelerimin aziz yurdu çadır, bendeki bu sevgi ırkımın mi

rasıdır; sen bana bir ecdat yadigârısın; mazinin tarihini saklayan mukad
des bir tomarsın. Kanadlarının her büklümünde Afrika’ya, Amerika’ya 
dayanmış olan Türklerden başlayarak Sen Gotar’a varmış olan Osmanlı 
akıncılarına kadar beş bin senelik bir şehname okuyabilirim. Ortada 
saplı duran direğin bir abide kadar gözüme azametli görünüyor. Top
rağa çakılı her kazığında tarihe yer etmiş bir vakanın izini buluyorum; 
gergin iplerinin sazında ise, Doğudan Batıya kadar ulaşmış bir zafer bes
tesi dinliyorum.

Refik Halid Karay

Metin Üzerinde Çalışmalar:

Çadırda yazısındaki ifadeye dikkat ediniz. Yazar, çevresindeki bütün cansız 
varlıkları birer canlı varlık gibi göstermektedir. Bu yazıda, ıssız 'bir dağ ba
şında çeşitli canlılarla dolu, zengin bir hayat ve 'hareket âlemi yaratılıyor. Ya
zarın, aynı cansız varlıklara, bazen, duyan, düşünen, sevinen ve ıstırap çeken 
birer .insan benliği verdiği de oluyor.

Bu yazıda, insan gibi, uzaktan bakıp gören dağlar var. Çamlar, yazarın ku
lağına —yine insan gibi—  bir şeyler fısıldıyor. Çadır bir anne’ye, bilhassa, yav- 
rulannı şefkatli duygularla bakıp koruyan bir anne kıış’a benzetiliyor. Bir baş
ka yerde aynı çadırın, yeşil bir deniz ortasında, bir kotra yelkenine benzetildi- 
ğini görüyoruz. Bu çadırın —esir sözü söylenmeden—  her tarafından bağlanmış 
ve işkenceye uğramış bir esire benzetildiği de oluyor.



Yazar, sözlerinin bir yerinde, «Gitgide çadırıma bağlanıyordum» diyor. An
lıyoruz ki, buradaki bağlanmak, kendi anlamında değildir. Bağlanmak, burada, 
«Çadırı daha çok sevmek, ona gittikçe artan bir sevgiyle alışmak» manasın- 
dadır.

Bu yazıyı, böyle bir görüşle bir daha okuyunuz. Bazı kelimelerin daha, 
kendi anlamlarından başka manalarda, kullanıldığını göreceksiniz. Ayrıca, baş
ka benzetmeler ve canlandırmalarla karşılaşacaksınız.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 — Çadırda yazısındaki ( n a r in : -------), (neşeli: — (hal im:  . — ),
(tu fa n :------- ), (abide: — ..)  kelimelerini, bir daha ve doğru telâffuz ediniz.

2 —  Okuduğunuz yazıda, bu gösterdiklerimizden başka, kendi anlamında 
kullanılmayan beş kelime bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri, yazar, hangi mana
larda kullanmıştır? Kelimelerin böyle değişik manalarda kullanılması, söze bir 
ifade kolaylığı ve bir güzellik vermiş midir? Belirtiniz.

3 —  Yazıda, başka ne gibi benzetmeler buluyorsunuz? Bu benzetmelerin 
söze kuvvet ve güzellik verdiğini hissediyor musunuz? Açıklayınız.

4 —  Bu parçadan coğrafya bakımından elde ettiğimiz bilgiler nelerdir?
5 —  Parçada tarihe ait ne gibi bilgiler buluyorsunuz? Aynı tarih konu

larında siz, başka neler biliyorsunuz?

Edebiyat Bilgileri:

Bu örnekten ve bu çalışmalardan öğrendiğiniz gibi, insanlar, çok kere, duy
gu ve düşüncelerini, kelimeleri başka manalarda kullanarak söylerler. Bu ifa
delerde, kendi anlamlarından başka manalarda kullandan söz ve deyimlere 
m e c a z  adı verilir.

Şu halde dilde ve edebiyat dilinde İki türlü ifade görülür;
1 —  Hakiki ifade,
2 —  Mecazi ifade.
Hakikî ifadede kelimeler, kendi anlamlarında kullanılır. Mecazî ifadede ise, 

kehmelerin anlamı, kendi manalanndan başkadır.
Şimdi, bu ifadeleri başka örneklerle de görelim:
Hakikî ifade: Çok ısındım, oyunda kaybettim vb. Mecazî ifade: Yandım. 

Hakikî ifade: Korkak. Mecazî ifade: Yüreksiz.
Hakikî ifade: Siz mektuplarımzı, okuyana elem veren cümlelerle yazıyor

sunuz.
M eca^ ifade: Siz mektup yazarken kalem yerine yılan dişi mi kullanı

yorsunuz?

—  31 —



CENNET ve CEHENNEM

Bu akşam bilmediğim bir âlem içindeyim,
Ya rüyada bir seyyah, ya semavî Çin’deyim,
Bir orman yangmıyle kızardı karşı dağlar.
Taraf taraf tutuştu meş’aleler, çirağlar,
Bir renge girdi eşya günün altm tasında.
Bu kızıl kâinatın gezerken ortasında 
Birden alev alıyor düşünceler, duygular,
Ateştir burda hattâ ateşe düşman sular...
Burda her göz ateştir, her gönül âteş-perest.
Ateş vermiş çizdiği esere bir çîre-destî

Duyuyorum bu akşam, din gibi, sevdâ gibi,
Ne duyarsa içinden bir Mecûsî rahibi:
Andırıyor hisarlar birer tütsü kabını.
Leylekler ezberliyor Zerdüşt’ün kitabını,
Benziyor bir mermere alnını koyan dere 
Bu ateş mâbedinde bir ateşten ejdere.
Parlıyor bir damla kan çamların sorgucunda,
Birer kâğıt fenerdir meyvalar dal ucunda,
Gördüm, sihirbaz gibi geçtiğini üç kızın 
Bu ateş âleminin içinden yanmaksızınl..
Bü bir ateş bayramı, bir vakitsiz donanma...
Sandım, ömrüm bitecek, bitmeyecek bu yanina.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 — Cennet ve Cehennem şiirindeki (â lem :-------), (semavi: . ------ ), (rü’-
yâ: —’— ), (eşya:-------), (kâinât: — . —), (âteş-perest:------- . —), (sevdâ:------- .),
(çire-dest: — . — ), (mecûsî: . -------) kelimelerini bir daha ve doğru telâffuz edi
niz.

2 — Şair, bu şiirine niçin Cennet ve Cehennem admı vermiştir? Şiirde gö
zünüzün önüne getirilen tablo nedir?



3 —  «Bir renge girdi eşya günün altın tasında» mısraındaki altm tas neyi 
ifade ediyor? «Bir renge girdi eşya» sözündeki bir kelimesi hangi manada kıü- 
ianılmış? Bu kelimenin yerine aynı anlamı veren bir başka kelime koyunuz.

4 —  Bir çîre-dest (ressam), çizdiği esere ateş vermiş sözüyle anlatılmak 
istenen mana ve manzarayı açıklayımz. Bu mısrada bir benzetme var mıdır?

5 —  I-eylekler ezberliyor Zerdüşt’ün kitabım mısraında söylenmek istenen 
nedir? Tasvir edilen tablo içindeki leylekler, şaire niçin başka dinlerin değil de 
Zerdüşt dininin kitabını ezberliyormuş gibi görünüyor? Zerdüşt kimdir ve hangi 
dinin kurucudur? Bu din ile, şiirdeki tabloyu saran ateş rengi arasında bir 
ilgili olabilir mi? Zerdüşt’ün kitabının adı nedir? Bu sorulann karşılığım her
hangi bir «ansiklopedi» de bulabilirsiniz.

6 —  Hisarlar andırıyor birer tütsü kabını mısraında Hisarlar, benzetilen; 
tütsü kabı da kendisine benzetilen’dir. Teşbih, gibi benzetme edatı yerine an
dırıyor kelimesiyle yapılmış, fakat bu benzetmede hisarların niçin tütsü kabına 
benzetildiği söylenmiyor. Aralarındaki benzeyiş sebebini bularak, bu eksiği ta
mamlayınız. Buradaki Hisarlar, İstanbul Boğazı’ndaki Rumeli ve Anadolu Hi- 
sarları’dır.

7 —  Kayalıklar arasında kıvrılarak akan dere, ateş renkli bir yılana ben
zetilmiş. Neden? Dal uçlarındaki meyveler, birer kâğıt fenere benzetiliyor. Ni
çin? Bu benzetişlerdeki sebepleri bulup belirtiniz. Meyva-fener benzetmesinde, 
gibi benzetme edatının yerini tutan söz hangisidir? Böyle bir manzara içinden 
geçen kızların, sihirbazlara benzetilişindeki sebebi de gösteriniz. Şiirde daha 
başka, fakat daha kapalı benzetmeler var mıdır? Arayınız.
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ÖRDEK AVINDA AKŞAM

Şimdi ufukta bir renk kalmadı; hattâ güneşin battığı yer bile seçil
miyor. Fakat biz gurubun sinesinde yanıyoruz. Şafak zamanı batıdan 
geçen martıların kanadları nasıl ışık ve pembelik içinde kalırsa biz de 
öyle pembelere bürünmüş, ışıktan adamlara döndük. Bu esrarlı aydınlık 
nereden geliyor? Sandalı durdurdum, tüfeği bıraktım, kollarımı göğsüme 
çaprazladım. Ayakta gölü seyrediyorum. Soğuktan kavrulmuş çiçeksiz 
nilüferlerin ber yaprağı su üstünde sönmeyen bir parça füsunlu alev... 
Sönmeyen ve ısıtmayan bir alev... Ayazdan içim katılıyor; lâkin renkten, 
şâşaadan gözlerim kamaşıyor.

Birden gölün üstünü karanlık bastı. Loş bîr odada ışığı kesilen bir 
gaz sobasının şevk içinde yanan kızıl ve yeşil camekânı nasıl birden ka
rarır veya lambası söndürülen boncuk işlemeli bir abajurun saadet için
de parlayan neşesi nasıl eksilirse sularda böyle bir hal oldu. Sanki gü
neş ân-ı vâhidde yarı yolda sönüverdi. Ân-ı vahidde pembe kamışlar ga
ma daldı. İpek sazlar mateme büründü ve şarap renkli sular yas tuttu...

Türk ve Batı Edebiyatı I  —  F. 3



— Ağa, artık gîdek mi?
— Gidek, evlâd!
Oturdum. Kayıkçım, duran sınğı suya daldırdı; gölün üstü soğuk bir 

ürpermeyle uzun uzun harelendi ve değneğin isabet ettiği yer, hiddetle< 
nen bir köpeğin ensesi tâ sırtına kadar nasıl kabarırsa, öyle asabı bir 
titreyiş geçirdi.

Şimdi, adadaki çadırımıza dönüyorduk. Loşluklar içinde bana, sanda
lımız ikide bir karaya vuruyor gibi geliyordu; halbuki kara, görünen ka
mışların arasına hışıldayarak bir timsah gibi sokuluyor, süzülerek geçi* 
yor, tekrar aynıza, yani açık sulara çıkıyorduk. Bu açık sularda yıldız- 
larm aksiyle, tersine çevrilmiş kubbeler gibi yer yer kandiller salınmıştı, 
fakat öyle kandiller ki onları suyun yüzünden dibine sallandıran zincir
ler som altından veya sırma ışıktandı.

Bir aralık bunlar da sahura karşı şerefesinin ışıkları seyrekleşen ve 
sönükleşen minareler gibi karanlıkta azaldılar ve mahzunlaştılar.

Refik Halid Karay
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Kısa Bilgiler :

Ördek Avında Akşam yazısının bütünü, yazanmn Bir İçim Su adlı, ne
sirler ve denemeler kitabındadır. Yazıda tasvir edilen göl, Antakya yakınındaki 
Amuk gölüdür. Şerefe, minarelerde ezan okunan sahanlıklara verilen addır. Aslı, 
şürfe’dir. Eski ramazanlarda şerefeler, yağ kandilleriyle aydmlatılırdı.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 —  Metindeki (hattâ*------~), (sinesinde: — . — .), (câmekân: — . — ), (isa
bet: .  ), (minare: . — .) kelimelerini, bir daha ve doğru telâffuz ediniz.

2 —  Bu yazıdaki benzetmelerin çoğu, gibi benzetme edatı yerine nasıl, ise, 
öyle kelimelerinin yardımıyle ve oldukça uzun benzetmeler halinde yapılıyor. 
Bu benzetmeleri, gibi teşbih edatıyle söylenecek şekilde kısaltmız.

3 —  Yazıda kaç tane benzeme vardır? Yazarın, akşamı, geceyi, suya vuran 
yıldızları, hep benzetme yolu ile tasvir edişini güzel buluyor musunuz? Bu ben
zetmeler, yazıdaki resim özelliğini artırıyor mu? Açıklayınız.

4 —  Faruk Nafiz’in ve Refik. Halid’in yazılarındaki çeşitli benzetmeleri, 
aşağıda teşbih hakkında verilen bilgilerle karşılaştırınız. Bu benzetmeler üze
rinde, tam bir teşbihte bulunması gereken dört teşbih unsurunu bulup, göste
riniz.

5 —  Yine aşağıdaki bilgilere dikkat ederek, birinci metindeki beliğ teş- 
bih ’e örnek olacak benzetmeleri gösteriniz. (Meselâ, bir renge girdi eşya günün 
altın tasında mısraındaki altın tas tamlamasını, bu görüşle inceleyiniz.) Bir 
kısım teşbihleri de, beliğ teşbih halinde kısaltmaya çalışınız.
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Edebiyat Bilgileri:

Teşbih, «benzetme» demektir. Edebiyatta ise; söze kuvvet ve güzellik ver
mek için aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıfmı kuvvetlisine benzet
meye t e ş b i h  denir. Meselâ, «altın başaklar» sözünde bir teşbih vardır: Ekin
ler, harman zamanı, başaklamr ve sararır. Fakat altın, her zaman güzel ve 
sarıdır. Şu halde san olmak bakımmdan altın kuvvetli, başak zayıftır. Sararan 
başaklarda altının kıymeti de vardır. Böyle olunca başaklardaki sarı rengin 
güzelliğini belirtmek için, onları altına benzetmek doğrudur.

Tıpkı bunun gibi, denizde insan da yüzer bahk da... Fakat yüzmedeki us
talıktan bahsedilirken, «insan gibi 3rüzen balık» değil, «balık gibi yüzen insan» 
denilir. Çünkü, balıkta yüzme kabiliyeti insandakinden üstündür.

Tam bir t e ş b i h ’te dört unsur vardır. Bımların ikisi, teşbihin esas un- 
surlandır.

1 —  Benzetilen,
2 —  Kendisine bir şey benzetilen.

Diğer ikisi teşbihin tamamlayıcı unsurlarıdır:
3 —  Benzetme yönü,
4 —  Benzetme edatı.

Meselâ:
«Başaklar, altın gibi san idiler» sözünde;

Başaklar : benzetilen.
Altın : kendisine benzetilen.
Sarı : benzetme yönü.
Gibi : benzetme edatı’dır.

Her teşbihte bu dört benzetme unsurunun dördü de bulunmaz. Çok kere 
benzetme yönü veya benzetme edatı kullanılmadan, hatta her ikisi birden kulla
nılmadan, teşbih yapılabilir. Meselâ:

A l t ı n  b a ş a k  sözü de bir teşbihtir. Bir teşbih ne kadar kısa olursa, o 
kadar güzel olur. Bunun için, yalnız benzetilen ve kendisine benzetilen ile, yani 
teşbihin esas unsurlarıyle yapılan teşbihlere b e l i ğ -  teşbih denilir. Güzel söy
lenmiş teşbih demektir.

Teşbihte aranacak önemli özellik, birbirine benzetilen iki şey arasındaki 
benzerliğin kuvvetli olmasıdır. Bu sebeple, t e ş b i h t e  h a t a  o l m a z  sözünü, 
teşbihte hata yapmaymız şeklinde anlamak gerekir.



Ç A N K A Y A

Bu hıyâban ebediyyet yoludur,
Gider Allaha kadar hurdan ucu.
Karşıdan hakma geçerken yolcu 
Belki hir derd ile bağrm doludur...

Bu hıyâhân avutur cümle yası...
Dinlen altında yeşil bir dalının:
O kızıl saçlı zafer kartalı’mn 
Bu hıyâbanda kurulmuş yuvası...

Toprağın gölgesi vurmuşken aya,
Sildi bir hızla bu kartal kanadı,
Bil ki beyhude gönül bağlamadı 
Nice dullarla yetimler buraya.

Evliya uğrağıdır sanki bu bağ,
Gözünün sürmesi bil toprağını;
Her gören der ki bu Cennet bağıdır,
Bu sular Kevser, ağaçlar Tübâ.

Bu hıyâban avutur cümle yası,
Dinlen altmda yeşil bir dalının:
O kızıl saçlı zafer kartalı’mn 
Bu hıyâbanda kurulmuş yuvası.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Kısa Bilgiler:

Bu şiir, 1922 yılında, Mustafa Kemal Paşa’nın, İstiklâl Savaşı’mızı zaferle 
sonuçlandırarak yurdumuzu düşman ordularından temizlediği arihte yazılmış
tır. Çankaya, böyle bir zafer kazanan Türk büyüğüne milletçe duyulan sevgi 
ve şükran duygularının bir ifadesidir.

Çeşitli dergi ve kitaplarda defalarca yayımlanan bu şiir, son olarak, şairi
nin Heyecan ve Sükûn adlı, aruzla söylenmiş şiirler kitabına alınmıştır. (İs
tanbul, 1959).



Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Ebediyyet yolu ve ucu Allaha gider sözleri arasındaki ilgiyi belirtiniz. 
Şair, yolcu’ya niçin: Bağrın bir dert ile dolu ise, karşıdan bakma, diyor? Yol- 
cu’nun ne yapmasını istiyor?

Bu sorunun cevabı, şiirin hangi dörtlüğünde verilmiş bulunuyor?
2 —  Ay’a dünyamızın gölgesinin vurmasıyle hangi astroncmik olay mey

dana gelir? Buna ne ad verilir? Bu şiire göre toprağın gölgesi, hangi ay’a vur
muştur Niçin? Burada ayla  temsil edilen varlık nedir? Şairin ne demek iste
diğini, açıklayınız.

3 —  «O kızıl saçlı zafer kartalının» mısraındaki zafer kartalı kimdir? Ken
disine niçin zafer kartalı denmiş? Bu zafer kartalı’nın kazandığı kaç zafer bili
yorsunuz?

4 —  Çankaya’ya niçin evliya uğrağı denmiş? Çankaya ile cennet ve cen
netle ilgili kutsal sular ve ağaçlar arasında bir ilgi kurulması nedendir? Bu 
şiirde inanışa ait ne gibi çizgiler buluyorsunuz?

Edebiyat Bilgileri:

Benzetilen veya kendisine benzetilen gibi, benzetmenin temel unsurların
dan yalnız bir tanesiyle yapılan benzetme’ye istiare denir. Okuduğunuz şiirde:

O kızıl saçlı zafer kartalının

mısraında böyle bir istiare vardır: Şairin zafer kartalı dediği, Atatürk’tür, fa 
kat şiirde Atatürk’ün adı geçmiyor; ancak, kızıl saçlı olduğu ve yuvasının Çan
kaya’da kurulduğu söylenerek onun kim olduğu açıklanıyor. Demek ki bu ben- 
zetme’de:

Atatürk = benzetilen: yok;
Zafer kartalı = kendisine benzetilen: vardır. İşte bu şekilde yalnız ken

disine benzetilen’le yapılan istiare’lere açık İstiare denir.
İstiare, eğer yalnız benzetilen’le yapılır, bu sefer, kendisine benzetilen söy

lenmezse o zaman kapalı istiare olur. Ahmed Ha^im’in ileride okuyacağınız 
Merdiven şiirindeki:

Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller

mısraındaki istiare böyledir. Burada güller, kanayan yara’lara benzetiliyor. 
Ancak bunlar, kan değil, renk ve ışık kanıyorlar. Fakat, güllerin yaralara ben- 
zetildiği söylenmiyor; biz onu, kanamalarından öğreniyoruz. Demek ki bu 
benzetme’de:

Güîîer = benzetilen: var;
Yaralar = kendisine benzetilen: yoktur. İşte bu şekilde yalnız benzetilen’le 

yapılan istiarelere de kapalı istiare denir.
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G Ü V E R C İ N L E R

Zevrak’la Ebrû hikâyesinden:

Bir makalede kıymetli bir kalemden şu sözler çıkıyordu: «Bir eserin, 
hayâtımızın filân veyâ filân zamânmda okunmuş olması ne kadar mü
himdir!» Bence bu kaaideyi hayâtımızın bütün vak’alarına tatbik etmek 
icâbeder. İşte bende de öyle hâtıralar var ki, ancak hayâtımın filân veyâ 
filân zamanına âit oldukları için ehemmiyet alırlar.

Onları, hayâtımın en büyük mâteminden sonra, henüz o matemin 
yarasından akan kanlar tâze iken, tanıdım. Beni tedâvîye muhtaç bir 
hasta gibi, hısımlardan birinin sayfiyesine göndermişlerdi, benim için 
burası, şefkat ve rikkatin tesliyet veren harâretleriyle bir nekahat yeri 
hükmündcydi. Etrâfımda gözyaşlanma iştirak eden kalblerin arasmda 
acımı uyuşturan bir devâ vardı.

Sayfiye sahibinin büyük bir merâkı vardı. Güvercin... Bu güzel, zarif, 
daima âşık, minimini mahlûklar! Onların yarım saat saadetlerine şeıhid 
olduktan, bu küçücük mahlûkların, küçücük kalbleriyle nasıl sevdikle
rini, yaşamak lezzetini ne güzel bir şiir dersiyle etrafındakilere göster
diklerini görüp hissettikten sonra onların dostu olmamak mümkün de
ğildi.

Sabahleyin erkenden henüz sayfiye derin derin nefeslerle uyurken, 
ben ayağımda terliklerle yavaş yavaş iner, bahçeye çıkar, henüz üzerle
rinden şebnemleri uçmamış otların üzerinden geçerek, tâ yukarıya, gü
neşe tamamıyle ma’ruz olarak yapılmış kümese kadar giderdim.

Güvercinlerin zarîf, pek hoş bir evleri vardı: Bir oda kadar, etrafı 
minimini hücrelerle memlû bir kümes, önünde parmaklıkla çevrilmiş, ve 
tel kafesle örtülmüş küçük bir bahçe kadar bir tenezzüh yeri, ötesinde 
berisinde etrafı delikli, ufak kıt’ada birer havuza benzeyen su kâseleri...

Sayfiyenin uykucularma mukaabil kümesin minimini halkı güneş
ten evvel uyanmış, dışarıya çıkmış, bahçelerinde sabah güneşinin fey
ziyle beraber, küçük havuzlardan yavaş yavaş dinlene dinlene su içmeye 
başlamış bulunurlardı. Bütün kümes, ferîh, meşhut, şatır bir hayat tera
nesiyle dolu idi: Gu! Gu!..



Yalnız bu terane zengin bir sevda neşîdesi kadar bütün aşk heye
canlarına tercüman olacak bir talâkat kesbederdi: Gu!.. Gu!.. O renk renk 
İpek göğüslerden, o yüzlerce âşık kalbinden çıkan bu garam ve sevda 
teranesi, kümesi, büsbütün inleyen, her teli bir aşk kasidesi terennüm 
eden azîm bir erganun hâline getirirdi. Bununla o minimini yüreklerden 
ne samimî sadâkat yeminleri çıkar, ne müessir sevda lâhinleri dökülürdü!

Oh!.. Bu beliğ, müessir âile şefkati! Bu aşk, sadâkat, babahk, analık 
duygulan! Vazife levhaları! Bunlar insanlar için ne güzel levhalar teşkil 
ederler. Aile sadâkatinin yüksekliğini ne müessir bir lisan ile söylerler!..

Ben burada, bu mes’ud köşede, hayâtı, kendimi, husûsiyle insanları 
unutarak saatlerce seyreder, düşünür, rûhumun taze elemiyle, insanlık- 
tan çıkarak işte böyle mes’ud bir güvercin olmak isterdim.

Halid Ziya Uşaklıgil
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Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Bu yazıdaki bilmediğiniz kelime ve deyimlerin karşılığını sözlükte ara
yınız.

2 —  Güvercinler yazısında gördüğünüz imlâ, yazarın eserlerinde kullandığı 
ezel bir imlâdır. Siz, Türkçenin, bildiğiniz yazılışı ile bu imlâ arasında ne gibi 
ayrılıklar görüyorsunuz? Yazar, bu ikinci imlâyı niçin ve ne bakımdan doğru 
bulmuş olabilir? Bu 'im lâ özelliğini siz de doğru ve lüzumlu buluyor musunuz? 
Münakaşa ediniz.

3 — Okuduğunuz yazıya dikkat ederseniz, bir kısım kelimelerin kendi ma
nalarında kullanılmadığını göreceksiniz. Meselâ:

Kıymetli bir kalemden şu sözler çıkıyordu.
Gözyaşlanma iştirak eden kalbler...
Sabahleyin, erkenden, henüz sayfiye derin nefeslerle uyurken... 

cümlelerinde; kalemden çıkan söz müdür, yazı mı? Bu söz ve yazılar, kalem
den mi çıkıyor, kalemi kullanan yazardan mı?

Gözyaşlarına iştirak edenler, kalbler midir, bu kalblerin sahibi olan in
sanlar mı? Bu insanlar, gözyaşlarına mı iştirak ediyorlar, yoksa matem sahi
binin elemlerine mi?

Derin nefesleriyle uyuyan sayfiyenin kendisi midir, yoksa içindeki insanlar 
mı? Açıklayınız.

Edebiyat Bilgileri:

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi;
T e ş b i h  ve i s t î a r e ’deki benzetişler olmaksızın, kendi manasından baş

ka anlamlarda kullanılan söze mürsel mecaz denilir.
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Tevfik- Fikret’in:

Bazau durur selamına bir kışla nagehan 
Bir seyf-i amirâne panidar: Selâm dur!..

mısralarındaki kışla kelimesinde böyle bir mecaz vardır. Fikret, Asker Geçerken 
isimli şiirinde, Önce bir zafer alayının geçit törenini tasvir etmiş, sonra onun 
yukarıdaki son mısralanyle, bu alayı selâmlayan bir başka askerî birlikten bah
setmiştir, Ancak mısralardaki söyleyişe göre, zafer alayına selâm duran, kışla
daki askerî birlik değil, bizzat kışla’dır. Demek ki bu mısralarda kışla kelimesi, 
asker kelimesinin yerine kullanılmıştır. Aralarında bîr ilgi bulunmakla be
raber, ne kışla askere, ne de asker kışlaya benzer. Şu halde burada asker yerine 
kullanılan kışla sözü, herhangi bir benzetme tarafı olmayan bir mecazdır. İşte 
böyle benzetme ilgisinden uzak mecazlara mürsel mecaz denilir. Eski Ada va
purlarından ve bu vapurların kalabahğından şikâyet eden Fazıl Ahmed’in;

Bulamadık bütün kış —  Ne salon, ne kamara

sözlerinde de böyle bir mecaz vardır. Çünkü bu sözlerle, «vapurda salon ve ka
mara bulamadık» denilmiyor; «bütün kış, salonda ve kamarada oturacak yer 
bulamadık» deniliyor. Burada salon ve kamara sözleri, salonda ve kamarada 
oturacak yer anlamında, mürsel mecazdır.



Açınca ağzını düşürdü nevalesini.
Tilki kapıp ona dedi ki: «Efendiciğim,

Size küçük bir ders vereceğim;
Alıklar olmasa iş kalmaz açıkgözlere;
Böyle bir ders de değer samnm bir peynire.»

Karga şaşkın, mahçup, biraz da geç ammâ 
Yemin etti gayrî faka basmayacağına.

La Fontaine’den çeviren: O. V. Kanık
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Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Sivrisinek hikâyesindeki (ruhu: — .), ( â c iz :------- ), (cesâret; . ------- ),
(tesâdüfen; . — . — ), (fakirin; . ------- ) ; Karga ile Tilki masalındaki (sultânı:
------- .), (nevale: . — .), (yemin: . — ) kelimelerini bir daha ve doğru telâffuz
ediniz.

2 —  Bu hikâyeler üzerinde, şu soruları aydınlatacak şekilde düşününüz:
İnsanlar, hele eğitilmemiş çocuklar arasında kendilerinden kuvvetlilere karşı

böyle yukarıdan konuşan kimselere rastladınız mı? Buna göre yazar, sivrisineği 
şahısiandırarak hangi insanların hikâyesini yazmış oluyor? Bu soruyu, yazıda, 
sivrisinek için kullanılan bir sıfata dikkat ederek cevaplandırınız.

3 —  Rüzgâr bu âciz varhk karşısında bu derece hiddetlenmeli miydi? Onu 
böyle lüzumsuz bir hiddete sürükleyen, hangi duygudur?

4 —  Karga, tilkinin sözlerine niçin aldanıyor? Tilki, karganın bu çeşit söz
lere aldanacağını nereden biliyordu? Masal yazarının tilkiye aldanacak varlık 
olarak kargayı seçmesindeki sebep ne olabilir?

5 —  Bu anlayışa göre; okuduğunuz hikâyelerin özelliği nedir? Bu hikâye
lerde vakalar, insanlar arasında geçmiyor; böyle olduğu halde siz, bu hikâye
leri okurken, onlann rüzgâr, sivrisinek, karga, tilki gibi kahramanları yerine, 
huylan onlara benzeyen birtakım insanlar düşünüyor musunuz? Siz, bu hikâ
yeleri, insanlar arasında geçen birer vaka halinde anlatsanız, karga, tilki, rüz
gâr ve sivrisinek yerine hangi karakterdeki insanları koyardınız? Düşününüz 
ve karakterleri kısaca tarif ediniz.

Edebiyat Bilgileri:

Sivrisinek, Karga ile Tilki hikâyelerinde gördüğünüz ifade özelliği, dünya 
edebiyatında en eski hikâye ve masallardan beri yaşamaktadır.

Bu özellik, insanlarm dikkate ve tenkide değer gülünç huylarını, insan
lardan başka varlıklara hayat ve şahsiyet vererek; onların başından geçen va
kalar halinde hikâye etmektir.

Sivrisinek gibi âciz, cılız, fakat küstah bazı insanların, kendilerini büyük 
görüp, büyüklere saygısızlık gösterdikleri çoktur. Rüzgâr gibi güçlü ve kudretli 
bazı insanlar da, sivrisinek misali zayıflann küstahlıklarını mühimseyerek, kud
retlerini onlan cezalandırmak İçin harcamışlardır.

Karga gibi kuş beyinlilerle, sivrisinek gibi küstahlara, hayatta her zaman 
rastlanabilir.



Böyle hikâyelere eski Yunan ve Hind edebiyatından beri, bilhassa eski Şark 
edebiyatlarında çok rastlanır. Eski Yunan masalcılarından Aisopos, hayvanları 
dile getirerek, insanların aksak taraflarını hikâye ederdi. Eski Hind eserlerin
den Kelîle ve Dimne isimli, tanınmış bir kitaptaki masalların da, kahraman
ları hayvanlardan seçilmiştir. Eski İran ve Arap edebiyatında da böyle hikâ
yeler yazılmıştır. Avrupa edebiyatında bu çeşit küçük, manzum ve temsilî ma
salların en güzellerini, XVII. asır Fransız şairi La Fontaine (La Fonten) yaz
mıştır.

La Fontaine, bu masallardan mühim bir kısmının mevzuunu eski Şark ve 
Yunan masallarından almıştır. Bu masallara eski Yunan edebiyatında fabula, 
Fransız edebiyatında fable denir.
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Gördüğünüz masal örneklerinde bizi ilgilendirecek en önemli nokta, h i
kâye yazarlarının, insandan başka varlıklara hayat ve şahsiyet vererek, onları 
duyan, düşünen ve konuşan birer varlık gibi göstermeleridir. Eşyaya can, hay
vanlara duygu ve düşünce vermek, dünyamızı bir kat daha güzel ve manalı bir 
âlem haline koymaktır. Bu sebepledir ki, edebiyatta sözü ve yazıyı böyle masal 
unsurlarıyle süsleyerek:

a) Varlıkları canlandırıp, canlılara insan benliği vermek sanatına, t e ş- 
h i s,

b) Aynı varlıkları, insan gibi konuşturmak sanatına, i n t a k  adı verilir.
Bu tariften de anlaşılacağı gibi, teşhis ve intak sanatları, yalnız fable tipin

deki masallara mahsus sanatlar değildir. Edebî eserlerin birçoğu, bu masallarda 
görüldüğü gibi, varlıklara can vermek yolu ile kaleme alınmıştır. Kitabınızın 
29. sayfasındaki Çadırda nesrini, bir defa da bu görüşle ve bu bilgilerle oku
yunuz. O yazıda, teşhis sanatımn, ifadeye renk ve hareket veren güzelliğiyle 
karşılaşacaksınız.

Ayrıca, kitabınızın 159. sayfasında, Faruk Nafiz’in Şair isimli manzume
sini yine bu görüşler ve bu bilgilerle tekrar okuyunuz. Bu manzumede:

Eşyayı tanırken hepimiz sâde dışından,
Esrarına yol bulduk onun anlatışından.
Cemşîd eli dökmüşse nasıl câma sabülıu.
Mânâyı odur lâfza koyan, maddeye rühu.
Bir mu’cîzenin lûtfuna ermiş gibi yer yer 
Can buldu asâsıyle dokundukça şekiller.

mısralarıyle tarif edilen ş a i r ,  işte bütün varlıklara bir iç âlemi vererek, dün
yamızı daha canlı, daha renkli, daha çeşitli güzelliklerle süsleyen bir yaratı
cıdır.

Mecazları, teşbih ve istiare çeşitlerini, teşhis ve intak sanatlannı iyice kav
radıktan sonra, okuduğumuz ve okuyacağımız bütün parçalarda, bu sanatlann 
hangi görüşlerle, hangi söz ve zekâ hünerleriyle yapıldığına dikkat ediniz. Oku
duğunuz eserleri daha iyi anlayacak ve onlardan daha çok zevk alacaksınız.



Y A L I N  S O  Z

Edebî kültürün ve edebî zevkin en büyük alâmeti, en şaşmaz mihenk 
taşı edebiyatsızhktır. Edebiyattan kaçmmak, edebiyat yapmamak, çıplak 
sözün sırrma ermiş bulunmak... îşte, sahici edebiyatm ana şartları...

Partenon’un mermerlerini dile getiren, demir tolgalı ve demir yü
rekli kahramanları bir balmumu gibi eritip istediği şekle sokan, istediği 
yere sürükleyen, kâh Tevrat’ta bir kıssa, kâh încil’de bir mesel, kâh 
Kur’an’da bir âyet olup, milyonlarca insanı yüzlerce asır ardından koş
turan söz (kelâm), beşerî kudretin bir tecellisi haline girdiği vakit, kı
nından sıyrılmış kılıç gibi, mutlaka hep yalındır.

Y u n u s ,  bir fukaranın ölümünden bahsederken:

Bir garip ölmüş diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soğuk su ile yuyalar 
Şöyle garip bencileyin

diyor. Şu birkaç mısrada ne var? Şu birkaç mısrada ne yok? Bu kadar 
engin bir elem denizini, böyle bir damla gözyaşı haline sokmak için her
hangi bir Divan şairi, kendi kalabalık teranesinde kimbilir ne çok âlât 
ve edevat şakırtılarıyle kulaklarımızı hırpalamak mecburiyetinde kalırdı!

Ve hangi Bakî, hangi Nef’î, Eşrefoğlu’nun §u teşbihsiz, istiaresiz, şu 
yalnız kanad kaslarından .güç almış lirizmasına kadar yükselebilmiştir?

Eşrefoğlu al haberi 
Bahçe biziz gül bizdedir 
Cennetteki yedi ırmak 
Coşkun akan sel bizdedir (1)

Edebiyat-ı Cedide şairleri bir ahenk meselesi tutturmuşlardı. Fik
ret’in, «Her vezin şiirin mevzûuna uymalıdır» nazariyesini bilirsiniz. Fik
ret, bu vadide bize, Yağmur ve Verin Zavallılara! manzumelerini örnek 
olarak göstermiştir. Lâkin ben, Türkçede bunun en canlı örneğini, an-

(1) Bu şiiri, bir bilgiye göre, XV. yüzyıl halk ve tekke şairi Eşrefoğlu’na 
seslenerek, aynı yüzyıl Bektaşî şairlerinden Haşan Dede; diğer bir bilgiye göre 
de, XVII. yüzyıl sazşairi Gaazî ÂşıK Haşan söylemiştir.



cak, edebiyat kitaplarına bile girmemiş olan §u sade halk türküsünde bu
luyorum:

Bahçeye (de) kurdum çifte salıncak 
Yâr gelip yâr gidip sallanacak

Bunu bana ninem küçükken ninni diye söylerdi.
Maupassant, edebiyattan nefret ettiğini söylermiş. Büyük Fransız hi

kayecisinin ne kadar haklı olduğunu anlıyorum. Bugün, uzun bir yazı 
hayatının girift tecrübelerinden sonra ve StendKal’in zevkine varmadığı 
için George Sand’a kızıyorum. George Sand’ı hâlâ okuyanlar var mı bil
mem. Fakat StendKal’in süssüz, saçaksız gölgesinin, gürbüz bir ağacın 
dalı gibi, bugünkü Fransız edebiyatının üzerine doğru uzandığını görü
yorum.

Büyük üslûpçu, büyük sanatkâr o adamdır ki, kendi ruhunu, başka 
ruhlar arasına yollarken, onu, bir fabrika matahı gibi kalıplar ve sargılar 
içine almaktan hazer eder. Ona kendi panltılan ve kendi gölgeleriyle, 
kendi dalgalamşları ve kendi akışlarıyle, tıpkı bir pınarın suyu gibi, ken
di yolunu kendi açarak yürümek imkânı verir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
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ÜSLÛP HAKKINDA BİR MÜLAHAZA

Çocukluğumda hayalime gösterdiği yeni bir cihan manzarasıyle, kâh 
beni gaşy-i tahayyül içinde bırakan, kâh âsabıma sevkettiği râşelerin 
kuvvetiyle gözlerimi zevkten yaşartan bir şiir mecmuasını, geçen gün, 
senelerden sonra tekrar elime alınca, acı bir hayret içinde kaldım.

Kitabın muhteviyatı, solan kabdan ve sararan kâğıttan fazla, daha 
çok fazla eskimiş, yıpranmıştı. Sanki gözle görülmez birtakım mânevi 
güveler, eserin rûhanî maddesini kemirip toza döndürmüştü. Şiirin çıkın
tılarında göz alan eski aynalar sönmüş, aydınlıkların yandığı noktalarda, 
küçük, karanlık çukurlar peyda olmuştu. Ölüm, bilhassa kitabın eskiden 
en çok yeniliğini yapan kısımlarını vurmuştu. Sıfatlar, teşbihler, istia
reler, —böcek kolleksiyonlarında, toplu iğne ile tutturulan ölü kelebek
ler gibi— ‘ sayfaların sathı üzerinde, renkli birer naaş halinde duruyor
du. Meğer bunlar, edebî eserlerin bozulmaya ve çürümeye en müsait ziy
netleri imis!



Daha dünkü şair, üslûbuna sürdüğü alacalı renklerle bir hafta için
de, soluk bir eski elbise zavallılığına düşerken, sıfatsız, teşbihsiz, istiare- 
siz Homeros, sâf bir billûr ehramı gibi, hâlâ güneşin ışıklarını güneşe 
aksettirip duruyor.

Ahmed Haşim
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Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 —  Talin Söz ve Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza nesirlerinin yazarları 
ilk bakışta, edebiyatın teşbih ve istiare gibi ifade özelliklerinin aleyhindedirler. 
Onlara göre edçbiyatın güzel eserleri; yalın sözle, yani teşbihsiz, istiaresiz ifa
delerle yazılır.

Bu fikir ne dereceye kadar doğrudur? Teşbihler ve istiareler, gerçekten, 
edebiyat için lüzumsuz birer süsten mi ibarettir?

Bu sorulara, yukarıdaki yazıların kendi ifadelerine bakarak cevap veriniz. 
Meselâ, «Partenon’un mermerlerini dile getiren, demir jürekli kahramanları bir 
balmumu gibi eritip, istediği şekle sokan... söz, beşerî kudretin bir tecellîsi ha
line girdiği vakit, kınından sıyrılmış kılıç gibi, mutlaka yalındır» söd.erinde bir
takım teşbihler yapılmış değil midir?

2 —  Yalın Söz’de okuduğunuz edebiyatsızlık, edebiyatten kaçınmak ve sa
hici edebiyat sözlerinden ne anlıyorsunuz? Günlük konuşmalarda, süslü fakat 
hoş ve lüzumsuz birtakım sözler söyleyenlere «edebiyat yapm a!» şeklinde itiraz
lar yapıldığını işitmişsinizdir. Yukarıdaki sözlerle bu itirazlar arasında bir ilgi 
var mıdır? Düşününüz.

Bu karşılaştırmanın sizi götüreceği neticeye göre, sahici edebiyat kavra
mını nasıl tarif edersiniz?

Aynı yazıda okuduğunuz, demir tolgah kahraman ve demir yürekli kahra
man sözlerinden hangisi meca^, hangisi hakikî ifadedir? Açıklayınız.

3 ^  Ahmed Haşim’in, «Sıfatlar, teşbihler, istiareler, böcek kolleksiyonla- 
rında toplu iğne ile tutturulan Ölü kelebekler gibi, sayfaların sathı üzerinde 
renkli birer naaş halinde duruyordu», yahut, «Homeros, sâf bir billûr ehramı 
gibi, güneşin ışıklarmı hâlâ güneşe aksettirip duruyor» /tarzındaki sözleri de 
tamamıyle teşbih yollarına başvurularak söylenmiş sözler değil midir? Bu teş
bih cümlelerini inceleyiniz. Meselâ; Homeros’un, sâf bir billûr ehramı gibi g:ü- 
neşin ışıklarını güneşe aksettirmesi ne demektir? Yapılan benzetme bu söze 
nasıl bir mana kuvveti veriyor?

4 — Ahmed Haşim, Homeros destanlarında sıfatsız, teşbihsiz ve istiaresiz 
bir ifade bulunduğunu söylüyor. Bu sözü kitabınızın Batı Edebiyatı bölümünde 
îlyada’dan alınan parça ile karşılaştırınız. Homeros’un ifadesi gerçekten sıfat
sız, teşbihsiz, istiaresiz midir? İnceleyiniz. Buna göre, Haşim’in hükmünde isa
bet mi, yoksa yanılma mı vardır? Belirtiniz.

Edebiyat B ilgileri:

Bir kısım yazarlar vardır ki söyleyişte, süse düşkün olurlar; teşbih yap
mak, istiareler sıralamak, sözü daha birçok sanatlarla süslemek hoşlarına gider.



Bu yazarların bir kısmı, süsleyişte muvaffak olsalar bile, yalın söylenmesi müm
kün ve güzel olan söyleyişleri bile, birtakım süslere boğarak, ziyan ederler.

İşte bu yazılarda itiraz edilen teşbihler, istiareler, böyle yersiz ve lüzumsuz 
süsler, yapmacıklardır.

Şu da unutulmamalıdır ki, teşbihler ve istiareler, ancak, yalın sözlerle 
ifade edilemeyecek sözler ve söyleyişler için güzel ve makbul sayılır. Yok
sa, yerinde kullanılan, iyi kullanılan ve söylenmek istenileni kuvvetle ifa 
deye elverişli olan yalın bir söz, çok kere, en parlak teşbihler ve istiarelerle 
süslenmiş ifadelerden daha güzel ve daha iyi bir anlatıştır. En güzel edebî 
eserler, en yüksek duygu ve düşünceleri, en sade bir söyleyişle ifadeye muvaf
fak olmuş eserlerdir.

Y. K. Karaosmanoğlu’nun yazısında, Bakî gibi, Nef’î gibi, Divan devri Türk 
şairlerinin üslûp özellikleri tenkid ediliyor. Gerçi, Divan şairleri, devirlerinin 
sanat anlayışına uyarak süsleyici ifade’ye değer vermişlerdir. Fakat bu, onların 
yalnız süsten ibaret şiirler söyledikleri manasında değildir. Gelecek yıl göre
ceğiniz gibi, Bakî ve Nef’i dahil olmak üzere birçok Divan şairlerinin, hatta 

•yalın söyleyişlerle yazılmış, güzel şiirleri de vardır ve çoktur.
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T ÜR K  
H A L K  E D E B İ Y A T I  

Ö R N E K L E R İ

1971 Türk ve Batı Edebiyatı I  —  F. 4



Türk Halk Edebiyatı’nın başlangıcı, edebiyatımızda Des
tan Devri dediğimiz, eski Ortaasya çağlanndadır. Bu çağlarda 
Türkler arasında halk edebiyatı, aydınlar edebiyatı diye iki 
ayrı edebiyat yaktu. Sazşairlerinin ve aydın yazarların, saf bir 
Türk diliyle meydana koydukları eserler, bütün millete hitap 
edebiliyordu. Yine bu çağlarda Türkler, kopuz adlı millî saz- 
lanyle hece vezni ile ve millî nazım şekilleriyle destanlar, ko
şuklar, ağıtlar dinî şiirler söylüyorlardı.

İslâmlıktan sonra Türk aydınları, ortak İslâm medeniyet 
ve edebiyatına katıldılar; Arap ve Fars edebiyatlanyle ortak 
bir dil, kültür ve sanat anlayışı, içinde, yeni bir Türk edebi
yatı kurdular.

Bu arada halk, eski edebiyatına devam etti: Yine sözlü 
olarak, halk diliyle, hece vezniyle, millî nazım şekilleriyle ve 
eski edebiyat gelenekleriyle yeni eserler verdi.

Müslümanlığın, halk arasına yayılan dil, kültür ve ina
nış çizgileriyle az çok değişmekle beraber, bu edebiyat, eski 
Türk edebiyatımn daha sadık bir devamı oldu.

İslâmiyet! kabulden sonra belli başlı olarak, sazşairleri, 
tekke şairleri, halk hikâyeleri; Orta Oyunu ve Karagöz gibi 
halk tiyatrosu tarafından yaşatılan bu edebiyata Türk Halk 
Edebiyatı diyoruz. Bu bölümde okuyacağınız, (bize ancak ta
rih kaynaklarına nesirle aksetmiş şekilleri kalabilen) eski 
Türk destanlarından seçilmiş parçalarla, Xunus Emre'den, De
de Korkut Hikâyeleri’nden Karaca Oğlan’dan ve diğer halk 
şairlerinden seçilmiş örnekler, size, eski-yeni halk edebiyatı
mız hakkında yeter bir fikir verecektir.



E R G E N E K O N  D E S T A N I

(... Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen yer 
yoktu. «Bütün kavimler birleşerek» Göktürklerden öç almaya yürüdüler. 
Türkler, çadırlarmı, sürülerini bir yere topladılar, çevresine hendek kaz
dılar, beklediler. Düşman geldi. Vuruş başladı. On gün vuruştular. Gök- 
türkler üstün geldi.)

... Bir gün bütün iller hanları ve beğleri av yerinde konuştular. Gök- 
türklere hiyle yapmazsak, işimiz yaman olur, dediler. Tan ağarınca, bas
kına uğramış çeri gibi, ağır yüklerini, kötü mallarmı bırakıp kaçtılar. 
Türkler; <*— Bunların vuruşma güçleri gitti. Kaçıyorlar» deyip, arkala
rından varıp yetiştiler. (Düşmanlar) Göktürkleri görünce birden geri 
döndüler. İkisi vuruştular. Düşmanlar galip geldi. Göktürkleri öldüre öl- 
düre çadırlarına geldiler. Kadınlarını, mallarını öyle aldılar ki, bir ev kur
tulmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri kul edinip, 
herkes birini alıp gittiler.

... (Göktürk Hanı) İl Han’ın oğulları çoktu. Savaşta hepsi öldü. Ka
yan adlı bir küçük oğlu vardı. O yıl evlendirmişti. İl Han’ın Tukuz adlı 
bir yeğeni vardı. Bu ikisi, bir yerdeki kişilerin eline düşmüşlerdi. On 
gün olduktan sonra bir gece ikisi, kadmlarıyle birlikte atlanıp kaçtılar. 
Yurda geldiler. Düşmandan kaçıp gelen dört maldan (deve, at, öküz, ko
yun) çok buldular.

Eğer il’e varalım desek, dört taraftaki illerin hepsi bize düşman. İyisi 
odur ki. dağlarm içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip (oturalım) de
yip, dağa doğru sürülerini sürüp gittiler...

(.., Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar.) O da 
öyle bir yoldu ki, bir deve, bir at bin güçlükle yürürdü; eğer ayağını yan
lış bassa parça parça olurdu. (Vardıkları yerde) akarsular, çeşmeler, 
türlü otlar, mey vah ağaçlar, türlü türü avlar (vardı). O yeri görünce 
Tanrıya şükürler kıldılar. Hayvanlarının kışın etini yediler, yazın sütü
nü içtiler, derisini giydiler. O yere Ergenekon admı koydular.

(Burada) bu ikisinin çocukları çoğaldı. Kayan’ın evlâdı çok oldu. Tu- 
kuz’unki, ondan daha az oldu. Kayan çocuklarına Kayat dediler.

Tukuz çocuklarına iki ad koydular: Bir nicesine Tukuzlar, dediler, 
bir nicesine Türülken dediler. Çok yıllar bu iki kişinin çocukları Erge- 
nekon’da kaldılar, enine boyuna uzayıp yayıldılar.



Dörtyüî yıl sonra Ergenekon’da kendileri ve sürüleri o kadar çoğal
dılar ki, sığmadılar. Bu sebepten bir yerde toplanıp, oturup konuştular. 
Dediler ki; Atalarımızdan işittik, Ergenekon’un dışında geniş yerler, gü
zel yurtlar olurmuş. Bizim yurdumuz eskiden o yerlerde imiş... Dağların 
arasından yol izleyip bulalıln. Göçüp çıkalım. Hem kim bize dostum derse 
onunla görüşelim, düşmanlarla güreşelim, dediler.

Hepsi bu sözü beğenip, çıkmaya yol izlediler, bulamadılar, (o zaman) 
bir demirci dedi (ki): «Burada bir demir madeni var. Yalm kata benzi
yor. Şunun demirini eritsek, (bir) yol olurdu.» Varıp o yeri gördüler. 
Bu sözü de beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür 
dizdiler. Dağın üstünü, arka yanını, beri yanmı (böylece) doldurduktan 
sonra yetmiş deriden körük yapıp, yetmiş yerde kurdular. (Ateşleyip) 
körüklediler.

Tanrının gücü ile ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi. 
Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. O günü, o ayı, o saati belleyip dışarı 
çıktılar, O günden beri Göktürklerde âdet olmuştur. O günü bayram sa
yarlar: Bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. (Önce) Han, bunu kıs
kaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Ondan sonra beğler (de öyle ya
par, bu günü mukaddes bilirler.)

(Ergenekon’dan çıktıkları zaman) Göktürklerin padişahı. Kayan so
yundan Börte Çene idi. Börte Çene, bütün illere elçi gönderip, Ergene
kon’dan çıkıp geldiğini bildirdi. (Bunu) bazıları iyi gördüler, bazıları kötü 
gördüler. (Göktürkler, eski düşmanlarıyle savaştılar. Yendiler. Böylece 
dörtyüz yıl sonra kanlarının öcünü aldılar.)
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Kısa Bilgiler:

Ergenekon Destajıı, ilk defa XIII. yüzyıl Moğol tarihçisi Reşidüddin tara
fından yazıya geçirilmiştir. Okuduğunuz metin ise, bizim Türkçemize Ebül- 
G ^ z î Bahâdır Han’ın, Reşîdüfldin’in tarihinden de faydalanarak yazdığı Türk 
Şeceresi adh kitabından çevrilmiştir.

Bu destan parçası, kuvvetli bir ihtimale göre, aslı manzum olan, eski ve 
büyük bir Türk destanının özetidir; adı geçen kitaplarda böyle bir özet halin
de yazılı bulunmaktadır.

Metindeki Kayan adı, meşhur Kayı kabilesine verilen isimlerdendir. Tukuz 
kelimesi de, son yorumlara göre, Dokuz Oğuz’dan kısalmış bir isimdir.

Göktürk’lerin, bir bozkurt soyundan geldiklerini hikâye eden, başka efsâ
neleri de vardır. Bunlar, eski Çin kaynaklarına aksetmiş iki rivayet halindedir. 
Birleştikleri nokta. Göktürk’lerin bir baskın felâketine uğrayarak dağıldıkları ve 
bir bozkurt’un Türk soyuna anne oluşudur. Anne kurt, baskın sonunda nasılsa 
sağ kalan, eli ayağı kesilmiş bir Türk çocuğunu. Tanrı yardımıyle kurtarmış, 
ona bakmış ve ona yeni nesiller vermiştir. Göktürk çocukları da bu anne kurt’u 
unutmamışlar; onun hâtırasını, bayraklarının ve çadırlarının tepesine altından 
yapılmış birer bozkurt başı takarak yaşatmışlardır.



Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Ergenekon Destanı’na göre, Türkler, baskın felâketinden sonra nereye 
gidip, nasıl çoğalıyorlar? Bu rivayet, Hun birliği dağıldıktan sonra Altay Dağ
ları civarında demircilikle yaşayan Göktürkler’in hakikî tarihini andırıyor mu? 
Araştırınız

2 —  Destanda Türklerin maden işlediklerini gösteren fıkra hangisidir? Bu 
nokta size eski Türk medeniyeti hakkında nasıl bir fikir veriyor? Açıklayınız.

3 — Metinde eski Türkler arasındaki bazı dinî törenlerin, tiyatro temsil
lerine benzediğini gösterir bir fıkraya rastladınız mı? Bu nokta bize Türk tari
hinde dinî törenlerden doğmuş bir tiyatro bulunduğunu düşündürebilir mi? 
Niçin? Açıklayınız.

4 —  Destanın tiyatroyu andıran vakasını, küçük bir skeç halinde yazınız, 
veya anlatınız.

5 —  Tarihte Oğuz Türkleri’nin yeniden devlet kurmaları Göktürkler çağın- 
dadır. Göktürkler ve bir kısım Uygurlar, kendilerini bir bozkurt soyundan gel
diklerine inanırlardı. Bozkurt, bir Türk totemi idi. Destanlar bize bazı Türk han
larının Börü Teçene, Asena gibi kurt adlanyle anıldıklarını da haber vermek
tedir. Türklerin daha eski bir destanları olan, gelecek yıl okuyacağınız, Oğuz 
Kağan Destanı’nda, gök tüylü, gök yeleli, büyük bir erkek kurdun, Oğuz ordu
larına yol gösterip, bu orduların önünde yürüdüğünü anlatan parçalar vardır.

Eski Türklerin bayrak direklerine altından yapılmış birer bozkurt başı tak
tıklarını biliyorsunuz. Bütün bu noktalara dikkat ederek, Oğuz ordularının önün
de yürüyen bozkurt’un yalnız bir efsane değil, bir hakikat olabileceği de düşü
nülebilir mi? Nasıl? Açıklayınız.

N o t ;  Ergenekon Destanı, Moğollar devrinde biraz değişmiş ve meselâ des- 
tanm yazıya geçirilişinde Göktürk adı yerine, Moğol adı kullanılmıştır. Biz yu
karıdaki metinde destanın aslını düşünerek, Moğol kelimesini kullanmadık.
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G Ö Ç

(Dokuz Oğuz - On Uygur Türklerinin Destanı)

Eski Kun hükümdarlarından birinin çok güzel iki kızı vardı. O ka
dar güzeldiler ki, Allahın bunları tanrılarla evlenmek için yarattığına ina
nılıyordu. Hükümdar da böyle düşündü. Kızlarını insanlai'dan uzak tut
mak için ülkesinin şimal taraflarında yüksek bir kule yaptırdı.' Kızlarını 
bu kuleye bıraktı. Hükümdarın, kızlarıyle evlenmesi için yakarışlarla ça
ğırdığı Tanrı, nihayet bir bozkurt şeklinde geldi. Bu kızlarla evlendi. Bu 
evlenmeden doğan Dokuz Oğuz - On Uygur çocukları, birer bozkurt sesi 
ve bozkurt rûhu taşıyarak çoğaldılar.
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II

Uygur ilinde Hulin adında bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selen- 
ge adında iki ırmak çıkardı. Bir gece bu iki ırmak arasındaki bir ağacın 
üzerine gökten mavi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk, bunu 
dikkatle takip ettiler. Mukaddes ışık, ağacın gövdesinde aylarca durdu. 
Ağacın gövdesi gittikçe kabarıyor, oradan güzel musiki sesleri geliyor, 
geceleri otuz adım çevresinde bîr ışık görülüyordu. Bir gün ağacın göv
desi yarılarak, içinden beş çocuk çıktı. Bu çocuklar beş ayn odacıkta idi
ler. Ağızları üstünde asılı birer emzikten süt emiyorlardı. (Bunlar, ışık
tan doğmuş, mukaddes çocuklardı.) Halk ve âmirler onlara büyük saygı 
gösterdiler. Bu çocuklardan büyüğünün adı Sungur Tigin, İkincisinin adı 
Kutur Tigin, üçüncüsü Tükek Tigin, dördüncüsü Ur Tigin, beşincisinin 
adı Buğu Tigin’di. Bunların Allah tarafından gönderildiğine inanan Uy- 
gurlar, içlerinden birini hükümdar yapmayı kararlaştırdılar. Buğu Tigin 
güzellik, zekâ ve ehliyetçe ötekilerden üstün olduğundan, onu ittifakla 
Hakan seçtiler; büyük bir şölen yaparak taht’a oturttular.

(Aradan uzun zamanlar geçti.) Bir gün Uygur tahtına yeni bir hü
kümdar oturdu. Bu hükümdar, Çinlilerle yapılan savaşlara bir son ver
mek için, oğlu Gah Tigin’e Kiyu-Liyen adlı bir Çin prensesini almayı 
düşündü. Bu prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdu. O çevrede, Tanrı 
Dağı adında başka bir dağ ve onun cenubunda da Kutlu Dağ adını taşı
yan büyük bir kaya vardı. Çin elçileri, bakıcılarla birlikte geldiler. Onlar 
kendi aralarmda dediler ki: «Hatun Dağı’nın saadeti bu kayaya bağlıdır. 
Bu hükümeti zayıflatmak için, onu yok etmeli!» Bunun üzerine ÇinUler, 
prenseslerine karşılık olarak bu kayanın kendilerine verilmesini istedi
ler. Yeni hükümdar, yurt içindeki bu taş parçasmı Çinlilere hiç kıskan
madan verdi. (Halbuki bu, mukaddes bir taştı. Uygur ülkesinin saadeti 
bu tılsımlı taşın, Türk bütünlüğünün ve yurtseverliğinin sembolü olan bu 
kayanın yurtta kalmasına bağlıydı, O giderse, saadet de giderdi.)

Fakat bu, kolay götürülecek bir kaya değildi. Çok büyüktü. Onun için 
Çinliler, kayanın etrafına odunlar yığarak ateş verdiler. Taşı iyice kız
dırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları ara
balara koyarak, birer birer Çin’e götürdüler.

Bu, büyük bir hâdise oldu: Vatandaki bütün kuşlar, hayvanlar, kendi 
dilleriyle bu kayamn gidişine ağladılar. Bundan yedi gün sonra da Tigin 
öldü. Memleket felâketten kurtulamadı. Halk rahat yüzü görmedi. Hü
kümdarlar birbiri ardınca öldüler.



Nihayet Buğu Han’ın çocuklarından bir başkası hükümdar oldu. Onun 
zamanında memleket içindeki ehlî, vahşi bütün hayvanlarm, bütün kuş
ların, hattâ bütün çocuklarm (Göç! Göç!) diye teessürle bağırdıkları işi
tildi. Uygurlar bu mânevi işarete, (bu ilâhı emre) uyarak; yurtlarını terk 
edip göçmeye başladılar. Nerede durmak istedilerse, bu sesleri duydular. 
Nihayet, Beş Balığ’ın bulımduğu yere gelince ses kesildi. Uygurlar da 
burada durarak bes mahalle yaptılar. Adını Beş Baliğ koydular.
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Kısa Bilgiler :

Uygur destanmın, elimizde Türkçe, manzum parçaları yoktur. Destan, Çin 
ve İran kaynaklarında değişik iki rivayet halinde yazılıdır. Buraya alınan metin, 
her iki rivayetten seçilmiş bazı parçaların birbirini bütünlemesiyle meydana 
gelmiştir. Metnin bazı yerleri hulâsa edilmiş, bazı yerleri de açıklanarak yazıl
mıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar :
1 —  Uygur destanında Ergenekon Destanı ile birleşen motifler var mıdır? 

Araştırınız.
2 —  Kutlu Dağ adlı kayanın yabancılara verilmesi niçin yurtta uğursuzluk 

yaratıyor? Kutlu Dağ, sadece bir kaya parçası mıdır> Yoksa, destanda bu taş 
parçasıyle daha büyük, daha mukaddes bir kavram mı anlatılıyor? Düşününüz.

3 —  Metinde Türk erkeğinin yabancı kadınlarla evlenmesi iyi karşılanıyor 
mu? Değilse, Türk destan ruhu, böyle bir izdivacı neden doğru bulmuyor? Des
tanda bu noktayı düşündürecek, gizli bir his var mıdır? Araştırınız.

4 —  Uygur destanında Uygur tarihine benzer taraflar buluyor musunuz? 
Destanı bu konudaki tarih bilgilerinizle karşılaştırınız.

Edebiyat Bilgileri:

Destanlar, milletlerin din, fazilet ve kahramanbk maceralarının manzum 
hikâyeleridir.

İnsanlar, insanhğın ilk çağlannda tabiat ve topluluk olaylarım derin bir 
korku ve hayranlıkla seyrederlerdi. Hiç bir olayın sebebini bilmeyen bu insan
lar için her olay merakh, önemli ve Tanrıyı düşündüren bir mana taşırdı. Gök 
gürlemesi, Tanrının hiddetiydi; yıldırımlar, Allahın cezasıydı. İnsanlar, Tanrı 
diye güneşe tapıyorlardı. Kendilerinin bir ağaç kovuğunda doğduklarına, ya da 
bir bozkurt soyundan geldiklerine inanıyorlardı.

O çağlar, acı-tatlı bütün gerçeklerin türlü hayallerle süslenip efsaneleşti- 
rildiği çağlardı. Gün ışığından, su köpüğünden doğmuş kadınlar düşünülüyor; 
ateş yakmayı keşfetmek, korkunç bir canavarı öldürmek gibi yaratıklar göste
renlerin tanrılarla akraba olduklarına inanıhyordu.

Hele kuvvetli şahsiyetleriyle, toplulukların başına geçecek, başka kavim- 
lerle savaşan, zaferler ve ülkeler kazanan kahramanlar, bu çağlar insanlan- 
m n tapınarak sevip övdükleri İlâhî kahramanlardı. Halk, onlann macerasını, 
türlü hayallerle süsleyerek, merakla, heyecanla, birbirine anlatıyordu. Meraklı 
vakalar öğrenerek bunlan başkalarına anlatmak, insanların eski ve önüne ge-



— s e 

çilmez ihtiyacıdır. Bunun içindir ki, İlk şairler, her şeyden çok, din ve kahra
manlık şiirleri söylediler; insanlardan başka; ilâhların, meleklerin şeytanların, 
devlerin, cinlerin, perüerin, ejderlerin, sevilen hayvanlarm ve daha birçok ma
sal unsurlannm başmdan geçen vakaları, sazlarla ve şiir halinde hikâye etti
ler. Bu şiirler, bol maceralı, bol hareketli ve olandan çok hayal edileni anlatan, 
küçük, fakat sevimli efsanelerdir. Efsaneler, halk dilinde ve halk hafızasında 
yüzyıllarca yaşamış, her yeni olayla biraz daha büyümüş, tazelenmiştir.

Destanlar, tarih boyunca, milletlerin halk şairleri tarafından, gerek dil, 
gerek ses bakımından, önce basit manzumeler halinde söylendi. Fakat aynı 
destanlar, halk arasında yayılıp tanındıkça, birtakım yeni ilâvelerle, yeni bu
luşlar ve yeni söyleyişlerle birleşerek, yalnız bir şairin değil, bütün bir mil
letin ortak eseri haline girdi; güzel ve zengin motiflerle süslendi; gittikçe 
güzelleşen bir dille, daha musikill bir söyleyiş kazandı. Hayatları, destan 
yaratmaya elverişli, büyük maceralarla dolu milletlerin halk edeblyatm- 
da destan söj'lemek bir gelenek haline girdi. Aynı milletler, İlk büyük mede
niyetlerini kurdukları zaman, onlann aydınları arasında bazı destan şairleri 
yetişti. Milletlerin hemen ilk büyük şairleri diyebileceğimiz bu şairler, halk 
ağzındaki destan şiirlerini seviyor, tarih olaylarından gönül alıcı efsaneler ya
ratan halk dehâsına hayran kalıyorlardı. Bu şairler, halk hafızasında yaşayan 
destan parçalarından ilham aldılar; onları toplayıp bütünleyerek, milletlerin 
efsanevî tarihi demek olan, büyük, millî destanlar yazdılar. Yunan şairi Ho- 
meros’un İlyada ve Odise’si; İran şairi Firdevsî’nin Şehnâme’si, bu çeşit des
tanlardandır.

Bazı milletlerin destanları ise, o milletin edebiyatmda destan devri yaşan
dıktan yüzyıllarca sonra, destan arayıcıları tarafından, halk dilinden derlen
miştir... Kalevala isimli Fin destanı, böyle bir destandır.

îşte, Türkler arasında henüz yazı yokken. Türk şairleri tarafından saz
larla söylenen şifahî edebiyat verimlerinin en zenginleri, destan şiirlerl’ydi. 
Gerçi, Türk edebiyatında, İlyada, Şehnâme, Kalevala gibi, bütün halinde yazıl
mış veya derlenmiş, tam ve etraflı bir destan yoktur. Halbuki, Türk tarihinde 
destan söylemek için gereken her şart tamamdır. Çünkü, bir milletin, millî des
tan denilen böyle büyük ve değerli eserler yaratabilmesi için, önce, halk ha
yalinin efsaneler söylemeye elverişli bulunduğu, eski tarih devirlerini ya
şaması lâzımdır. Ayrıca, o milletin tarihinde, büyük savaşlar, göçler, istilâlar 
gibi, millet bünyesinde derin yankılar uyandıran hareketler olmalıdır. Hayat
ları, böyle hareketlerle yuğrulan milletler arasında sık sık yeni kahramanlar ye
tişir, yeni destanlar söylenir. Türk tarihi ise, baştan sona destan kahramanları 
ve kahramanlık olaylarıyle doludur. O kadar ki, bu millet, destan hayatı yaşa
maktan ve yeni destanlar söylemekten, eski destanlarını derlemeye vakit bula< 
mamıştır.

Türk milletinin destan şairleri tarafından yazılmış, büyük ve bütün bir 
destanı yok, fakat birgün bir bütün haline konulması mümkün, çeşitli destan
ları vardır. İslâmlıktan önceki destanlarımız, ancak çeşitli dil ve tarih kaynak
larına aksetmiş hatıralar halinde elimizdedir. (Siz, bu devir destanlarının en 
önemlilerinden bazı örnekler görmüş bulunuyorsunuz.)

Okuduğunuz metinlerden ve bu metinler dolayısıyle öğrendiğiniz bilgiler
den anlaşılacağı gibi, İslâmlıktan önceki Türk toplulukları içinde bize destan



hatıraları bırakan ilk Türk devletleri, Kunlar,, Göktürkler ve Uygurlardır. Kurt
lardan önce Saka Türklerine ait bazı desta.n hatıraları da tarih kaynaklarına 
aksetmiştir. Kim Türklerinin, destan edebiyatımızda Oğuzlar diye anıldıklarım 
ayrıca öğrenmiş bulunuyoruz.

Eski Türk destanlarının çoğu, yazılı edebiyata, söylendikleri tarihten yüz
yıllarca sonra geçmiştir. Bunların en eskileri, yabancı kaynaklarda ve yabancı 
dillerle yazılmış metinlerdir. Bu bakımdan destan söyleyen ilk atalarımızın, on- 
lan  nasıl bir dille terennüm ettiklerini iyi bilmiyoruz. Oğuz destanının Müslü
man Türkler arasında yaşayan daha yeni şekilleri ise, İslâm dini tesirleriyle 
önemli değişmelere uğramıştır.

Oğuz Türklerinin İslâmlıktan sonraki destanları, bilhassa Anadolu’da zen
gin bir gelişme göstererek ve bir destan geleneği halinde İstiklâl Savaşımıza 
kadar devam edecektir.

Orta Asya Türklerinin vefalı hafızasında yüzyıllarca yaşadıktan sonra Av
rupalI türkologlar tarafından halk dilinden derlenmiş destanlarımız da vardır.

Bunlar, zamanla değişmiş olmalarına rağmen, dil, şekil ve söyleyiş bakı
mından eski destanlarımızdan bir şeyler saklamaya muvaffak olmuş manzume
lerdir. Bir kısım destanlarımız da XI. yüzyıldan başlayarak, Türk araştırıcıları 
ve Müslüman Türk yazarları tarafındari yazıya geçirilmiştir. Kısmen nazımla, 
kısmen nesirle söylenmiş ve çok defa hikâyeleşmiş olan bu destanlarda, İslâm
lıktan önceki destan edebiyatımıza ait, çeşitli dil ve söyleyiş hatıraları yaşa
maktadır.
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Destan Kültürünün Önem i:
Bir milletin kültür hayatında destanların gerek tarih, gerek sanat bakı

mından büyük değeri vardır: Bazı milletler, tarihin çok eski çağlarında yaşa
dıkları için, bunların tarihten önceki hayatlan hakkında bilgi edinmek güçtür.

Destanlar, tarihleri bu derece eski milletlerin o çağlardaki türeyiş, yaşayış 
ve inanışlarını bize birtakım efsaneler halinde hikâye ederler. Bunlar hakika
tin kendisi olmasa bile, bir milletin kendi mazisi hakkında düşüncelerini kendi 
ahlâk ve âdetlerinin izlerini taşımalan bakımından önemlidir.

Türk destanlarında ise, tarihle olan yakınlık, başka destanlarla ölçüleme
yecek kadar kuvvetlidir. Gerçi, destan hiç bir zaman tarih demek değildir.

Destan, kökü tarihe dayanan, ilhamım tarihten alan bir halk şiiri verimi
dir. Ancak mazisine ait hatıraları büyük sevgi ve alâka ile saklayan Türk mil
letinin destanları, Türk ahlâkının icabı olarak, mümkün olduğu kadar tarih
ten ayrılmamıştır. Bunların bir kısmı, masal unsurları çıkarıhnca, tarihimize 
kaynak olabilecek doğruluktadır.

Fakat destanların, bir milletin sanat ve düşünüş hayatına kaynak olması 
daha güzeldir: Kökü tarihten önceki çağlara varan bir milletin, tarih olayla- 
rıyle birlikte gelişen yaratıcı kudretinin; olaylar karşısındaki duyuş, düşünüş 
ve inanışlarının kalıntıları olan destanlarda, her şeyden çok, güzel sanatlar’ın 
gelişmesine yarayacak türlü değerler gizlidir. Şairler, şiirleri; ressamlar, tablo
ları; heykeltıraşlar, heykelleri; müzisyenler, besteleri için, sanatın ilk ve asîl 
malzemesini çok kere bu millî destan’lardan alırlar.

{Avrupa ressam, yazar, heykeltıraş ve müzisyenlerinin eski Yunan’dan beri 
destanlardan aldıkları ilhamlarla meydana koydukları şaheserleri araştırınız. 
Bazen bir tablo, bazen bir piyes, bazen bir heykel, bazen bir opera haline giren 
destan hatıralarının Batı sanatma ölmez eserler kazandırdığını göreceksiniz.)



D E D E  K O R K U T

Hikâyelerden (1) 

DUHA KOCA OĞLU DELİ DUMRUL HİKÂYESİ

Hânım hey!
Meğer hânım, Oğuz’da Duha Koca oğlu Deli Dumrul derler idi bir 

er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmış idi. Geçeninden 
otuz akça alur idi, geçmeyeninden döğe döğe kırk akça alur idi.

Bunu niçün böyle eder idi. Anun içün ki benden deli, benden güçlü 
er var mıdır ki çıka benim ile savaşa der idi, benim erliğim, bahadırlı
ğım, cılasınlığım Rûm’a, Şâm’a gide çavlana der idi.

Meğer bir gün köprüsünün yamacında bir bölük oba konmuş idi. 01 
obada bir yahşi hub yiğit sayru düşmüş idi. Allah emriyle ol yiğit öldü. 
Kimi oğul deyü, kimi kardeş deyü ağladı. 01 yiğit üzerine rauhkem kara 
şîven oldu. Nâgehandan Deli Dumrul çapar yetdi. Aydur:

—  Mere kavatlar ne ağlarsız, benim köprüm yanında bu kavga ne
dir, niye şîven edersiz? dedi. Ayıtdılar:

—  Hânım, bir yahşi yiğidimiz öldü, ona ağlarız, dediler. Deli Dıun- 
rul aydur:

—  Mere, yiğidinizi kim öldürdü? Ayıtdılar:
—  Vallah beg yiğit, Allah Taâlâ’dan buyruk oldu, al kanatlı Azrail,

ol yiğidin canın aldı.
Deli Dumrul, aydur:
—  Mere, Azrail, dediğiniz ne kişidii' kim adamın canın alır? Yâ Kaa- 

dir Allah, birliğin, varlığın hakkıyiçün Azrail’i benim gözüme göstergil, 
savaşayım, çekişeyim, dürüşeyim, yahşi yiğidin canın kurtarayım, bir 
dahi yahşi yiğidin canın almaya, dedi. Kayıtdı, döndü. Deli Dumrul evi
ne geldi.

Hak Taâlâ’ya Dumrul’un sözü hoş gelmedi. Bak bak, mere deli kavat 
benim birliğim bilmez, birliğime şükür kılmaz, benim ulu dergâhımda

(1) Son araştırma ve yayımlara göre, ashna en yakm bir sadeleştirme 
ile yeniden yazılmıştır.



geze, benlik eyleye, dedi. Azrail’e buyruk eyledi kim; yâ Azrail, var, 
dahi ol deli kavatm gözüne görüngil, benzini sarartgıl, dedi, canını hır- 
latgıl, algıl, dedi.

Deli Dumrul kırk yiğit ilen yiyip içip oturur iken nâgehandan Azrail 
çıka geldi. Azrail’i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dumrul’un görür gözü 
görmez oldu, tutar elleri tutmaz oldu, dünyâ âlem Deli Dumrul’un gözü
ne karangu oldu. Çağırıp Deli Dumrul, soylar, görelim hânım ne soylar;

Aydur :

Mere ne heybetli kocasın 
Kapıcılar seni görmedi 
Çavuşlar seni duymadı 
Benim görür gözlerim görmez oldu 
Tutar benim ellerim tutmaz oldu 
Titredi benim canım cûşa geldi 
Altun ayağım elimden yere düştü 
Ağzımın içi buz gibi 
Kemiklerim tuz gibi oldu 
Mere sakalcığı ağça koca 
Gözçeğizi çönge koca 
Mere ne heybetli kocasın değil bana 
Kadam belâm dokımur bugün sana

dedi. Böyle degeç Azrail’in açığı tuttu, aydur:

Mere deli kavat
Gözüm çönge idüğin ne beğenmezsin,
Gözü gökçek kızların gelinlerin canın çoğ almışım 
Sakalım ağardığın ne beğenmezsin 
Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canın çoğ almışım 
Sakalım ağardığın mânâsı budur

dedi. Mere deli kavat, Öğünür idin: A l kanatlı Azrâil benim elime girse 
öldüreyidim, yahşi yiğidin canın anın elinden kurtarayıdım, der idin, 
îmdi mere deli, geldim ki senin canın alam, verir misin, yoksa benim ile 
cenk eder misin? dedi. Deli Dumrul aydur:

—  Mere al kanatlı Azrâil sen misin? dedi.
—  Evet benim, dedi.
—  Bu yahşi yiğitlerin canım sen mi alırsın? dedi.
—  Evet ben alırım, dedi.
Deli Dumrul aydur:
—  Mere kapıcılar, kapıyı kapayın, dedi, mere Aj^râil, ben seni geniş
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yerden ister idim, dar yerde eyü elime girdin ola mı, dedi, men seni öldü
reyim, yahşi yiğidin canın kurtarayım; dedi, kara kılıcın sıyırdı, eline 
aldı. Azrâil’e çalmağa hamle kıldı. Azrâil, bir güğercin oldu, pencereden 
uçtu, gitti.

Âdemîler evreni Deli Dumrul, elin eline çaldı, kas kas güldü. Aydur:
—  Yiğitlerim, Azrail’in gözünü Öyle korkuttum ki geniş kapıyı kodu, 

dar bacadan kaçtı, çünkü benim eliı^^ı^ güğercin gibi kuş oldu uçtu, 
mere ben onu kor muyum doğan’a aldırmayınca, dedi. Durdu, atına bin
di, doğanın eline aldı, ardına düştü. Bir iki güğercin öldürdü. Döndü, 
evine geliyorur iken Azrâil, atının gözüne göründü. At ürktü, Deli Dum- 
rul’u götürdü yere vurdu. Kara başı bunaldı, bunlu kaldı. Ak göğsünün 
üzerine Azrâil basıp kandu. Baya mırlar idi, şimdi hırlamaya başladı. 
Aydur:

Mere Azrâil aman!
Tanrının birliğine yoktur güman^-^V« ı 
Ben seni böyle bilmez idim 
Uğrulaym can aldığın duymaz idim 
Dökmesi büyük bizim dağlarımız olur 
Ol dağlarımızda bağlarımız olur 
Ol bağların kara salkımlı üzümü olur
Ol üzümü sıkarlar al şarabı olur
01 şaraptan içen esrük olur 
Şaraplı îdim duymadım 
Ne söyledim bilmedim 
Beğliğe usanmadım, yiğitliğe doymadım 
Canım alma Azrâil meded!

dedi. Azrâil aydur:
—  Mere deli kavat, bana ne yalvarırsın? Allah Taâlâ’ya yalvar, be

nim de elimde ne var, ben dahi bir yumuş oğlanıyım, dedi. Deii Dumrul 
aydur:

—  Yâ pes can veren can alan Allah Taâlâ mıdır?
—  Beli odur, dedi. Döndü, Azrail’e:
—  Yâ pes sen ne eylemekli kadasın? Sen aradan çıkgil, ben Allah 

Taâlâ ile haberleşeyim, dedi. Deli Dumrul, burada soylamış, görelim hâ
nım ne soylamış:

Yücelerden yücesin 
Kimse bilmez nicesin 
Görklü Tanrı!
Nice câhiller seni gökde arar, yerde ister 
Sen hod mü’minlerin gönlündesin
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Dâyim duran Cebbar Tanrı 
Bâkî kalan Settar Tanrı 
Benim canım alır olsan sen algıl 
Azrail’e almağa komagıl

dedi. Allah, Taâlâ’ya Deli Dumrul’un burada sözü hoş geldi. Azrail’e nidâ 
eyledi; kim çün deli kavat benim birliğim  bildi, birliğime şükür kıldı, yâ 
Azrâil, Deli D.umrul can yerine can bulsun, onun canı azad olsun dedi. 
Azrail ay dur:

—  Mere Deli Dumrul, Allah Taâlâ’mn emri- böyle oldu kim Deli 
Dumrul canı yerine can bulsun, onun canı azad olsun, dedi. Deli Dumrul 
aydur:

—  Ben nice can bulayım? Meğer bir koca babam bir kan  anam var, 
gel. gidelim, ikisinden biri bplayki canın vere, algıl, benim canımı kogil, 
dedi.

Deli Dumrul, sürdü, babası yanına geldi. Babasının elin öpüp soyla- 
mış, görelim  hânım, ne soylamış:

A ydur: ^

Ağ sakallı, aziz, izzetli câmm baba
Bilir misin neler oldu
Küfür söz söyledim
Hak Taâlâ’ya boş gelmedi
Gök üzerinde al kanatlı Azrail’e emr eyledi
Uçup geldi
Ağça benim göğsümü basıp kondu 
Hırıldatıp tatlı canım alır oldu 
Baba senden can dilerim verir misin 
Yoksa oğul Deli Dumrul (deyü) ağlar mısın

Babası aydur:

Oğul oğul ay oğu!
Canım ^ara,sı oğul
Doğduğunda dokuz buğra öldürdüğüm aslan oğul
T3önlügi altın ban evimin kabzası oğul
Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul
Korşı yatan kara dağım gerek ise
Söyle gelsin Azrail’in yaylası olsun
Sovuk sovuk pınarlarım gerek ise
Ana içit olsun ^
Tavla tavla şalıbaz atlarım gerek ise 
Ana binit olsun
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Katar katar develerim gerek ise
Ana yüklet olsun
Ağayılda ağça koyunum gerek ise
Kara mutbak altmda anm şöleni olsun
Altun gümüş pul gerek ise
Ana harçlık olstm
Dünyâ şirin can aziz
Canmu kıya bilmen belli bilgil
Benden aziz benden sevgili anandır
Oğul anana var

dedi. Deli Dumrul, babasından yüz bulamayıp sürdü anasına geldi. Aydur:

Ana bilir misin neler oldu
Gök yüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi
Ağça benim güğsümi basıp kondu
Hırıldatup (tatlı) canım alır oldu
Babamdan can diledim ana vermedi
Senden can dilerim ana
Canm bana verir misin
Yoksa oğul Deli Dumrul (deyü) ağlar mısm 
Acı tırnak ak yüzüne çalar mısm 
Kargu gibi kara saçın yolar mısın 
Ana

dedi. Anası burada soylamış, görelim hânım ne soylamış. Anası aydur: 

Oğul oğul ay oğul
Dokuz ay dar karnımda götürdüğüm oğul
Tolama beşiklerde belediğim oğul
On ay diyende dünyâ yüzüne getürdüğüm oğul
Dolap dolap ağ sütümü emzirdiğim oğul
Ağça burçlu hisarlarda tutulayıdın oğul
Sası dinli kâfir elinde tutsak olaydın oğul
Altun akça gücüne salubanı seni kurtarayıdum oğul
Yaman yere varmışsın varabilmen
Dünyâ şirin can aziz
Canımı kıyabilmen bellü bilgil

dedi, anası dahi canın vermedi. Böyle digeç Azrail geldi, Deli Dumrul’un 
canın almağa. Deli Dumrul aydur:
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Mere Azrail aman
Tanrının birliğine yoktur güman

Azrail aydur; —  Mere deli kavat, dahi ne aman dilersin, ağ sakallı baban 
yanına vardın can vermedi, ağ pürçekli anan yanma vardın, can verme
di, dahi kim verse gerek? dedi. Deli Dumrul aydur: —  Hasretim vardır, 
buluşayım, dedi. Azrail aydur: —  Mere deli, hasretin kimdir? Aydur:
—  Yad kızı halâlim var, andan benim iki oğlancığım var, emânetim var, 
ısmarlarım onlara, ondan sonra benim canım alasın, dedi. Sürdü, halâli 
yanına geldi. Aydur:

Bilir misin neler oldu
Gök yjüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi
Ağça benim güğsümi basıp kondu
Tatlı benim canımı alır oldu
Babama ver dedim can vermedi
Anama vardım can vermedi
Dünyâ şirin can tatlı dediler
İmdi
Yüksek yüksek kara dağlarım sana yaylak olsun
Sovuk sovuk sularım sana içit olsun
Tavla tavla şahbaz atlarım sana binit olsun
Dünlüği altım ban evim sana gölge olsun
Katar katar develerim sana yüklet olsun
Ağayılda ağça koyımum sana şölen olsun
Gözün kimi tutar ise
Gönlün kimi sever ise
Sen ona vargıl
İki oğlancığı öksüz komagıl

dedi. Kadın burada soylamış, görelim hânım ne soylamış; aydur:

Ne dersin ne soylarsın
Göz açuban gördüğüm
Gönül verip sevdiğim
Koç yiğidim şah yiğidim
Karşı yatan kara dağları
Senden sonra ben neylerim
Yaylar olsam benim mezarım olsun
Sovuk sovuk suların
İçer olsam benim kanım olsun
Altun akçan harcar olsam benîm kefenim olsun
Tavla tavla şahbaz atın
Biner olsam benim tabutum olsun
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Senin ol muhannet anan baban
Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar
Arş tanık olsun kürsü tanık olsun
Yer tamk olsun gök tanık olsım
Kaadir Tanrı tanık olsun
Benim canım senin canına kurban olsun
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dedi, râzı oldu. Azrail, hâtunun canın almağa geldi.

Âdemîler evreni, yoldaşına kıyamadı, Allah Taâlâ’ya burada yalvar
mış, görelim nice yalvarmış. Aydur:

Yücelerden yücesin 
Kimse bilmez nicesin 

C' {' Görklü Tann
Çok câhiller seni gökte arar yerde ister 
Sen hod mü’minlerin gönlündesin 
Dâyim duran Cebbar Tanrı 
Ulu yollar üzerine 
İmaretler yapayım senin için 
Ac görsem doyurayım senin için 
Yalıncak görsem donatayım senin için 
Alır isen ikimizin canın bile algıl 
Kor isen ikimizin canın bile kogil 
Keremi çok Kaadir Tanrı!

dedi. Hak Taâlâ’ya Deli Dumrul’un sözü hoş geldi. Azrail’e emr eyledi: 
Deli Dumrul’un atasınm, anasının canın al, ol iki halâle yüz kırk yıl 
ömür verdim, dedi.

Azrail dahi babasının, anasının canın aldı. Deli Dumrul yüz kırk yıl 
dahi yoldaşıyle yaş yaşadı.

Dedem Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı. Bu boy Deli Dum- 
rul’un olsun, benden sonra alp ozanlar söylesin. Alnı açık cömert eren
ler dinlesin, dedi.

Yöm vereyim Hân’ım: Yarlı kara dağların yıkılmasın. Gölgelice, kaba 
ağacın kesilmesin. Kan gibi akan güzel suyun kurumasın. Kaadir Tanrı 
seni nâmerde muhtaç etmesin. Ak alınla beş kelime duâ kıldık, kabûl ol
sun. Yığıştırsın, biriktirsin, günahımızı adı görklü Muhammed’e bağış
lasın. '



—  fiS 'ıA

Kısa Bilgiler;
Dede Korkut hikâyeleri, XIII, XIV. yüzyıllarda, Doğu Anadolu'daki Oğuz 

Türklerl arasında yaşayıp yayılan, destan tipi halk hikâyeleridir.
Destanla hikâye arasında ve her iki edebiyat türünün ifade özelliklerini 

birleştirmiş durumda bulunan bu hikâyeler, geçmiş yüzyıllardaki destan ve hi
kâye edebiyatımızın en güzel örnekleridir. Aralarında eski Türk destanlanmn 
türlü özellikleriyle söylenmiş, manzum parçalar da bulunan Dede Korkut hikâ
yelerindeki nesir dili de, çok kere, nazım diline yakın bir ahenge sahiptir. Çe
şitli alliterasyonlar, iç kafiyeleri, seciler ve hatta 4 + 4 durakh vezinlere mah
sus bir söyleyiş ahengi, bu nesir dilini bazen nazımdan ayırt edilemeyecek ka
dar, manzum söyleyişe yakınlaştırmıştır.

Kısa cümlelerle ve Türkçenin «özne-tümleç-yüklem» düzenindeki tabiî 
cümle yapısı ile bu hikâye lisam, o asırlardaki sade Türk dilinin ne kuvvetli 
bir hikâye üslûbuna sahip olduğunu belirtmektedir.

Dede Korkut hikâyelerinde eski Türk hayatının, Türk âdet ve gelenekle
rinin bazı gerçek sahneleri, büyük bir başarı ile yaşatılmıştır. Bazı hikâyelere 
karışan Azrail gibi, Hızır gibi, periler ve perilerden doğan çocuklar gibi masal 
unsurları, bir kısım Dede Korkut hikâyelerine, destandan başka, bir masal çeş
nisi de vermiştir.

Hikâyelere adını veren Dede Korkut, halkın, kendisine türlü müşküllerini 
danıştığı, kutlu bir ihtiyar durumundadır. Oğuz’un tamam bilicisi diye vasıf
landırılan bu ihtiyar, hikâyelerin asıl kahramanı olmamakla beraber, bu hikâ
yelerde çeşitli vazifeler görmekte, bazen hikâyelerini bizzat anlatan bir kimse 
gibi görünmektedir.

Eski Türk-Oğuz destamndan kalma hatıralann, yeni tarih olaylarıyle, yeni 
coğrafya adlanyle birleşerek yeni hikâyeler haline gelmesiyle düzenlenen Dede 
Korkut hikâyelerinde Türk halk hikâyeciliğinin her türlü ustalıkları ve millî 
destan zevkimizin zengin izleri vardır. Hikâyelerdeki dil kadar, bu dili güzelleş-, 
tiren çeşitli edebî sanatlar da zevkli ve zengindir.

Dede Korkut hikâyeleri hakkında bütünleyici bilgiler, Resimli Türk Ede
biyatı Tarihi’ndedir. Bu hikâyelerin yeni Türk harfleriyle son ve ilmS yayınu. 
Doç. ö r  Muharrem Ergin tarafmdan yapılmıştır. (Dede Korkut Kitabı, Anka
ra, 1958). Aynı kitabın öğrenci okuma ve incelemeleri için daha uygun basımı 
da yine Muharrem Ergin tarafından hazırlanmıştır. (Dede Korkut Kitabı, me
tin ve sözlük, Ankara, 1964). Öğrencilerimiz, bu basmılardan faydalanarak, Türk 
hikâyesinin bu eşsiz örneklerini okuyup tanımalıdır.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 — Deli Dumrul hikâyesinde temel fiktr nedir? Genel olarak, inamş, kah
ramanlık ve aile bağlılığı temalarmdan hangisi hikâyede esas tutulmuştur? 
Açıklayınız.

2 —  Hikâyedeki fedakârlık temi, gerçek hayattaki fedakârlık olaylanna uy
gun mudur? Halk ruhu, bu fedakârlığı anne ve babadan alarak, niçin Deli 
Dumrul’un eşine ve kendisine vermiş? Vaka, bize eski Türk topluluğunun hangi 
özelliğini belirtiyor?

3 —  Metinde, erlik, bahadırlık, cılasınlık, yiğitlik gibi, aym anlamdaki söz
lerin çeşitliliği size bu dili konuşan milletin, hayat ve karakteri hakkmda bir 
fikir veriyor mu? Bir dilde bu gibi eş anlamlı kelimelerin çokluğıma bakarak,
o dilden, millet karakterini çıkarmak mümkün müdür? Niçin? Düşününüz.

1971 Türk ve Batı Edebiyatı I — F. &



4 —  Hikâyede Tanrı fikri hangi sözlerle ifade ediliyor? Gökte veya yerde 
aranan Tanrı, hakikatte neredeymiş? Hikâye, bu sözleriyle nasıl bir inancı be
lirtiyor?

5 —  Hikâyenin uğralayın + can aldığın + duymaz idim ; «Yoksa oğul Deli 
;Dumrul ağlar mısın? Acı tırnak ak yüzüne çalar mısın? Kargı gibi kara saçın 
yolar mısın?» gibi ımsralanna dikkat ediniz. Bu sözler, Deli Dumml, acı tırnak 
vb. gibi, hep dörder heceli kelime gruplanyle söylenmiştir. Böylelikle mısrala- 
rın birçokunda 4 + 4 + 4 = 12 heceli, ölçülü ve ahenkli bir söyleyiş göreceksiniz. 
Ayrıca; Ağzım içi buz gib-oldu; Kemiklerim tuz gib-oldu şeklinde okunacak 
mısralarda da bir 4 + 4 = 8 ahengi görülüyor.

Okuduğunuz hikâyenin mısra ve cümlelerinde 4 + 4 veya 4 + 4 + 4 ölçülerin*? 
uygun başka sözler var mıdır? Hangileri- Gösteriniz.

6 —  Deli Dumrul’un Tanrıya seslenirken söylediği, «Yücelerden yücesin. 
Kimse bilmez nicesim> mısralarında da 4 + 3 = 7 li bir ölçü görülüyor. Hikâye
nin manzum kısımlarında yedili ölçü ile söylenmiş, başka mısralar görüyor mu 
sunuz? Bütün ölçülü mısra ve cümleler, size Dede Korkut lisanı hakkında 
nasıl bir fikir veriyor? Anlatınız.

7 —  Metindeki dil ve söyleyiş özelliklerine dikkat ediniz. Metinde eski söy
leyişi aynen saklayan cümle ve mısralar görüyorsunuz. Siz bu cümle ve mısra- 
larda bugünkü söyleyişten ayrılan ne gibi başkalıklar buluyorsunuz?

Hikâyedeki nesir cümleleri, genel olarak, kısa veya uzun cümleler midir? 
Bunlar, Türkçenin özne-tümleç-yüklem şeklindeki tabiî sıralanışına uygun mu- 
durlar? İçlerinde bu kurala uymayanlar da var mı? Araştırınız.

Edebiyat B ilgileri:

Sözün, 4 + 4 + 4=12 veya 4 + 4 = 8 gibi belirli hece sayılarıyle söylenmesine, 
(nazımda) vezin denildiğini biliyorsunuz. Eski Türk şiirinde, sekizli ye on ikili 
vezinler çok kullanılırdı. Sözü bu, vezinlerdeki 4 + 4 veya 4 + 4 + 4 gibi hece grup
larına bölerek söylemek, yalnız nazımda değil, nesir cümlelerinde de rastlanan 
bir ahenkli söyleyiş alışkanlığı idi. Nesir cümlelerinde böyle vezinli söyleyişle
rin, evvelce nazımla söylenmiş parçalardan kalma hatıralar olduğu düşünülü
yor. Çünkü, Sözlü Edebiyat Devri denilen, duygu ve heyecanların sazlarla bir
likte söylendiği eski çağlarda edebî sözler hemen yalnız nazımla söylenirdi.

Yücelerden yücesin —  Kimse bilmez nicesin mısralarında rastladığımız ye
dili hece vezni de Türk şiirinin eski çağlardan beri sevip yaşattığı millî vezin
lerdendir.
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Y U N U S  E M R E

İ L A H I

Şol cennetin ırmakları *Q> öı i  ■■; 
Akar Allah deyü deyü j  
Çıkmış İslâm bülbülleri'
Öter Allah deyü deyü

Salımr Tûbâ. dalları 
Kur’an okur hem dilleri 
Cennet bağımn gülleri 
Kokar Allah deyü deyü

Altundandır direkleri 
Gümüştendir yapraklan 
Uzandıkça budakları 
Biter Allah deyü deyü

Aydan andır yüzleri 
Misk ü amberdir sözleri 
Cennet’de huri kızlan 
Gezer Allah deyü deyü

Hakka âşık olan kişi 
Akar gözlerin yaşı 
Pür-nûr olur içi taşı.
Söyler Allah deyü deyü

r

Miskin Yunus var yârına 
Koma bu günü yadına 
Yann Hakkın divanına 
Varam Allah deyü deyü
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Kısa B ilgiler:
Okuduğunuz şiir bir îlâhi’dir. İlâiü, eski tekkelerde Tann aşkı ile söylenen 

ve beste ile terennüm edilen şiirlere verilen genel isimdir. Aynı şiire Bektaşi 
tekkelerinde nefes denirdi.

Tekkelerin kurulduğu ilk joizyıllarda, buralarda temiz ve samimî dindarlar 
toplanırdı. Kendilerine Allaha varma yollarını gösteren şeyh’lerinden, Tanrı 
aşkı’m ve Tann bilgisi’ni öğrenirlerdi.

Tekkelerde, insan ruhlarının bir zamanlar Tanrı ile bir arada bulunduk
ları, sonra, güneşten kopan ışınlar gibi, kâinata dağıldıkları düşünülür; aynı 
ruhların tam bir gönül saflığı ve gerçek bir Tanrı aşkı ile, maddî ihtiraslar
dan, kötülük ve çirkinliklerden kurtularak, bir gün, yine asıllarına, yani Tan
rıya döneceklerine inanılırdı. Bu yüzden, vatan kelimesi bile Tanırı diyân anla
mında kullamlır; dünyada, Tanrıdan uzakta olmayı grurbet sayan; bazen, kendi 
içlerinde olan Tanrıyı bulabilmek için, nefislerini tecrübeye kalkan, doğduk
ları yerlerden ayrılarak, gerçekten gurbet illerinde dolaşan dervişler olurdu.

Tasavvuf felsefesi denilen bu sırlı düşünüş ve inanış, insanlarda büyük 
heyecan yarattığı için, şiirle söylenir, musiki ile terennüm edilirdi. Yunus Emre, 
XIII. yüzyılda Anadolu’ya Horasan’dan gelmiş bir aileye mensup büyük bir ta
savvuf ve düşünüş şairidir. Kuvvetli bir ihtimale göre, Bektaşi tekkesine men
suptu. Tanrı aşkı ile ve Tanrı bilgisini yayma ülküsü ile söylediği ilâhi-nefes’ 
1er, XIII-XIV. yüzyıllar halk Türkçesinin en güzel örnekleridir. Yunus İlâhile
ri, bu yüzden halk toplulukları tarafından çok sevilmiş ve asırlarca Türk dün
yasının her yönünde bestelenerek terennüm edilmiştir. Okuduğunuz şiir, Tu
nus’un çok sevilen, en yaygın ve bestesi en iyi hatırlanan ilahisidir. (Yunus 
Emre ve felsefesi hakkında gelecek yıl, daha geniş bilgiler alacaksınız.)

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Tekke şairleri, yalnız insanlarda değil, canlı-cansız bütün varlıklarda 
Allahı bulmaya çalışır; görülen her zerrenin, tıpkı insanlar gibi, Allaha dön
mek aşkıyle yandığına inanırlardı. Yunus’un bu şiirinde cennet’den söz edilir
ken, inanmış insanlar ve inanmış varlıklarla dolu, güzel bir dünya tasviri his
sediyor musunuz? Tarif ve tasvir edilen tabiat unsurlan, dünya varlıklarından 
ve dünya güzelliklerinden ayrı şeyler midir? Açıklayımz.

2 —  Yunus’a göre, cansız ve duygusuz sandığımız tabiat, hangi güzellikleri 
ve hangi halleriyle Tanrıya sesleniyor ve' bir yaradanın var olduğunu düşün
dürüyor? Belirtiniz.

3 —  Şairin, güllerde, bu çiçeğin kendi kokusunu değil, Allahı kokladığına 
dikkat ediniz. Bu nokta ve benzerleri, size, inanmış insanlar hakkında nasıl bir 
bilgi ve fikir veriyor?

4 —  Yunus, «Hak âşıkları» nı nasıl tarif ediyor? Onlar, niçin ve nasıl Al
lah derlermiş? Bu söyleyişte nasıl bir özellik buluyorsunuz?

5 —  Okuduğunuz şiirin mısraları kaç hecelidir? Bu mısralardaki ahenkle, 
Dede Korkut hikâyelerinin cümle ve mısraları arasında ne gibi benzerlikler 
buluyorsunuz? Belirtiniz.

6 —  İlâhi’nin şekline dikkat ediniz: Şiir, kaç mısralı birim’lerle söylen
miş? Mısra sonlarındaki kafiyeler, her dörtlükte aynı mıdır? îlk dörtlüğün kafi- 
yelenişi ile diğerleri arasındaki fark nedir? Dörtlüklerin son mısraları arasın
daki benzerlik derecesini belirtiniz.



7 —  Diyerek ve diye şeklinde telâffuz ettiğimiz kelime, Yunus’un şiirinde, 
deyü telâffuzundadır. Manzumede böyle değişik telâffuzlarla söylenmiş başka 
kelimeler hangileridir? Niçin değişik telâffuz ediliyorlar? Araştırıp, öğreniniz.

Edebiyat B ilgileri:

Türk halk şiirinin millî nazım şekli, en eski çağlardan beri, dört mısralı 
kıtalarla düzenlenen şeklidir. İlâhi, nefes, feoşma, destan, semaî adlı halk şiir
lerinin birim'’i hep dörtlük’tür. Bu bakımdan dörtlük, millî nazım zevkimizin 
tarihî ve klasik birimidir.

Dörtlüklerde söylenen halk şiirlerinin son mısraları, bestelenerek terennü
me elverişli olsun diye, ya aynen tekrarlamr, yahut Tunus’un İlâhisinde olduğu 
gibi, bol redifli kafiyelerle, zengin bir ses benzerliği içinde söylenir. Yukarıdaki 
İlâhinin son mısralarında kafiye öter, biter, gezer gibi, mısra başlarındaki ke
limelerdedir. Geriye kalan Allah deyü deyü sözleri, hep birden, bu kafiyelerin 
redifleridir.

Şiirin ikinci kıtasında dalları-dilleri-gülleri kelimelerindeki kafiye özel
liğine dikkat ediniz. Burada, leri heceleri redif; dal, dil, gül sesleri kafiyedir. 
Her kafiyede bir esas kafiye harfi vardır. Bu harf, gördüğünüz kafiyelerde L 
harfidir. Eğer bu L harfi, dal-çal sözlerinde olduğu gibi, aynı vokalle seslen- 
dirilseydi, öyle kafiyelere tam kafiye diyecektik. Fakat, dal-dil-gül sözlerinde 
L harfleri, a, i, ü gibi değişik vokallerle seslendirilmiştir. Böyle; sessiz harf
leri bir, sesli harfleri değişik olan kafiyelere y a r ı m  k a f i y e  denir. Türk 
halk şiirinde yarım kafiye, tam kafiyeden çok kullanılır. Bu tarz kafiyeler halk 
şiirimize bir söyleyiş kolaylığı ve bir ses yumuşaklığı verir.
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İ L A H I

Taşdm yine deli gönül \
Sular gibi çağlar > r,

' ' ' Akdın yine kaiıh yaşun ^
Yollarımı bağlar mısi|ijj

Nidem elim ermez yâre 
Bulunmaz derdime çâre 
Oldttm il’imden âvâre 
Beni bunda eğler misin >

Yavu kıldım ben yoldaşı 
Onulmaz bağrumn başı'
Gözlerimin kanlı yaşı
Irmak olup çağlar mısın' A

Ben toprak oldum yoluna ^
Sen aşun gözetirsin 
Şu karşıma göğüs geren 
Taş bağırlı dağlar mısm

Harâmî gibi yoluma 
Arkurı inen karlı dağ 
Ben yârimden ayn düştüm 
Sen yolumu bağlar mısın

Karlı dağlarm başmda 
Salkım salkım olan bulut 
Saçm çözüp benim içün 
Yaşın yaşın ağlar mısmV;)

Esrüdi Y  u n u s’un canı 
Yoldayım illerim kam 
Yunus düşde gördü seni 
Sayru mısm sağlar mısm
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Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz şiir, yine Yunus Emre’ye ait bir ilahidir. Şiirde yedi yüz-' 
yıl önceki Türkçenin güzelliğine dikkat ediniz. Şiirn bütününde insan sevgisi 
kadar tabiîleştirilmiş bir Tanrı aşkı ve Anadolu’nun bağrında dağlar, ırmaklar 
aşıp, diyar diyar gezmekle geçen o zamanki derviş hayatmın yankıları görülü
yor. Derviş-şairler de, ileride göreceğimiz sazşairleri gibi, Türk illerinde diyar 
diyar dolaşır, her çeşit insanla gönülden sevişip, onlara şiirler, İlâhiler okur
lardı.

Metin Üzerinde Çalışmalar;

1 —  Gözlerden akan yaşların insanın yolunu bağlaması ne demektir? Bu 
sözü, şair Fuzulî’nin;

Seni görmek müteazzir görünür öyle ki eşk 
Sana bakdıkda dolar dîde-i giryânımıza

«Seni görmek imkânsızlaşmıştır. Çünkü sana baktıkça gözlerimize yaşlar dolu
yor» mısralanyle karşılaştırarak açıklayınız.

2 —  Yunus’un Oldum il’imıden âvâre demesi, sadece gezici derviş hayatı
nın icaplarından mıdır? Yoksa, buradaki il-vatan sözünün başka anlamı var 
mıdır?

3 —  Yunus Emre, gezici derviş hayatı ile kendi iç duygulannı ve gördüğü 
tabiat güzelliklerini hangi mısralarda, nasıl birleştiriyor? Şiirde duygulu keli
melerle çizilen tabiat tablolarını ve bu tablolardaki tabiat güzelliklerini belir
tiniz.

4 —  İlâhide dağlar nelere ve kimlere benzetiliyor? Taş bağırh dağ sözün
deki hakikî ve mecazî anlamlan belirtiniz. Taş bağırlı dağlar gibi, şaire yuka
rıdan bakan’ İsimdir? Düşününüz. N'\; .  ı \ •\< .

5 —  Şiirde teşhis sanatına örnek mısralar hangileridir? Şairin, tabiat var- 
hklarım duyan, düşünen, ağlayan, ıstırap çeken canlılar gibi düşünmesi neden
dir? Teşhis sanatı için evvelce öğrendiğimiz bilgi ve örnekleri hatırlayınız.

Buna göre: V ».r«ı^  V<v  ̂ :>;>■
6 — Şair, dağlara taş bağırlı demekle, onları ne çeşit insanlara benzeti

yor? Aym dağlar, şairin karşısına, zorluk çıkaran bir engel gibi dikilince kim
lere teşbih ediliyor?

7 —  Şair, dağ başlarındaki bulutları niçin saçlarım çözüp ağlayan kadın
lara benzetiyor? Bulutların çözülen saçları, dağların neleri olabilir? Aynı bu
lutların gözyaşları nelerdir?

Edebiyat Bilgileri: ,

Okuduğunuz şiirde teşbih ve teşhis sanatları üzerinde birkaç bakımdan 
durmuş bulunuyorsunuz. Taş bağırlı dağlar sözünde olduğu gibi, bir sözü hem 
hakikî, hem mecazî anlamıyle birlikte kullanmaya edebiyatta, k i n a y e  denir.



K A R A C A  O Ğ L A N

K O Ş M A

Çıktım seyreyledim Niğde’yi Bor’u 
^  Acep gezsem ala gözlüm var m’ola 

Güzeller durağı Tokat, Engürü 
Acep gezsem ala gözlüm var m'ola

 ̂ Hey geri de deli gönül hey geri 
r Adana, îlbeyli, Göksün, Tekir’i 
' Otuz iki sancak Diyarbekir’i 

l. Acep gezsem ala gözlüm var m’ola

^ Yeşil ördek yayılıyor çemende 
^ Meİidi günü doğar âhir zamanda 
..ç^Kürd’de, Hindistan’da, Çin’de, Yemen’de 
\o.Acep gezsem ala gözlüm var m’ola

^  Yeşil ördek salmıyor gölekte 
 ̂ Ş  Altın küpe şavk veriyor kulakta 

^ ^^Cennet-i âlâ’da, huri, melekte 
/ J^\'SAcep gezsem ala gözlüm var m’ola

Mardin’den de Karac-oğlan Mardin’den 
'f ' Çeken bilür ayrılığın derdinden 

Koçhisar’dan, Hasandağ’m ardından 
Acep gezsem ala gözlüm var m’ola

Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz şiir, dindışı konularla, yani aşk duygulan, tabiat güzellik
leri karşısmda duygulanmalar ve diğer beşerî duygu ve heyecanlarla şiir söy
leyen sazşairi Karaca Oğlan’m Mr koşma’sıdu*.



Karaca Oğlan, şiirlerini temiz bir halk diliyle, hece vezniyle, millî nazım 
şekilleriyle söyler. Manzumelerinde halk hayatını, halkın duygu ve düşünce
lerini belirten özellikler vardır. Öteden beri bir XVII. yüzyıl şairi diye bilinen 
Karaca Oğlan’ın, son yıllarda, XVI. yüzyılda yaşamış, eski bir Anadolu saz- 
şairi olduğuna dair bazı yeni vesikalar bulunmuştur. Karaca Oğlan, ellerinde 
sazlan, dillerinde sözleri, diyar diyar dolaşan ve her gördüğü yerin güzelliğine 
ve güzellerine vurularak şiirler söyleyip, her yerden oranın içten özlemiyle ay
rılan, gezici sazşairlerimizin en tipik ve şöhretli bir örneğidir.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 —  Bu şiirin Anadolulu bir sazşairi tarafından söylendiğini belirten, kesin 
çizgileri nelerdir? Şair, nasıl bir ruh haline yükseldiği zaman, Anadolu dışın
daki ülkeleri de hatırlıyor? Sevilen güzel’in bu. şiirdeki övülüşü bizi ne ölçüde 
bir güzel tanıtımıyle karşılaştırıyor? Türk halk masallarında da güzellerin bu
na benzer cümlelerle övüldüğünü hatırlıyor musunuz?

2 —  Karaca Oğlan’la Yunus Emre’nin gezici şairlikleri arasında, gezip ara
dıkları güzel bakımından nasıl bir fark buluyorsunuz?

3 —  Okuduğunuz koşma’da bazı birinci mısraiann, kendilerinden sonraki 
mısralara ses ve kafiye hazırlamak için söylendiği düşünülebilir mi? Niçin?

4 —  Şiiri dil bakımından inceleyiniz; Karaca Oğlan hangi kelimeleri, niçin, 
bizim kullandığımızdan başka türlü kullanmış? Bu değişikliğin sebepleri ara
sında vezin zarureti de hissolunuyor mu? Nerede? Belirtiniz.

5 — Bu sade dili sazşairinin mısraları arasında cennet-i âlâ gibi, aceb, 
çemen, mehdi, huri, melek, derd gibi, kimi Arapçadan, kimi Farsçadan Türk- 
çeleşmiş kelimeler görüyorsunuz.

Milletimizin, İslâm milletleriyle ortak medeniyet kurduğu çağlarda, Türk 
halk diline böyle kelimeler girmesi tabiî midir? Bu sorujm, bugün Türkçeye Batı 
medeniyeti dillerinden gelen kelimeleri düşünerek cevaplandırınız.

Dilde yabancı kelime kullanma hareketi, Türk edebiyatımn hangi devirle
rinde zaman zaman aşın bir dereceye varmış ve iyi olmamıştır? Bunu, gelecek 
yılların edebiyat derslerinde okuyacaksınız.
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s E M A İ

İncecikten bir kar yağar 
Tozar Elif Elif dîye 
Deli gönül abdal olmuş 
Gezer Elif Elif diye

Elif’in uğru nakışlı 
Yavru balaban bakışlı 
Yayla çiçeği kokuşlu 
Kokar Elif Elif diye

Elif kaşlarım çatar 
Gamzesi sineme batar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif diye

Evlerinin önü çardak 
Elif’in elinde bardak 
Sanki yeşil başlı ördek 
Yüzer Elif Elif diye

Kısa Bilgiler:

Elif, eski, Îslâmî Türk yazısının ilk harfidir. Bu harf, Türk yazı sanatının 
özenerek çizdiği, ince, uzun, güzel bir çizgi biçimindeydi. Allah adımn ilk harfi 
de elif olduğu için, îslâm dünyasında elif harfi mukaddes sayılırdı. Kadın enda- 
mmda elif harfinin narinliğini axayan bir kısım Türklerin, kızlanna Elif adı 
vermelerinde böyle bir inamş ve anlayış vardır.

Abdal, Türk illerinde diyar diyar dolaşarak, halka, Allaha varma yollarını 
birtakım İlâhiler söyleyerek dusnırmaya çalışan derviş ve ermiş şairlere verilen 
genel isimdir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Karaca Oğlan, bu şiirinde elif kelimesinin, hangi şiirli özelliklerinden 
faydalanmış? Karların, şaire elif’i hatırlatan görünüşü, nasıl bir kar yağışını 
tasvir ediyor? Bu dörtlükte elif’in büyük harfle yazılışı, şiirdeki ikinci mana
sım da belirtiyor mu? Nasıl?
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2 —  İkinci, üçüncü mısralarda, ince, uzun Anadolu yollarında uzayan der
viş yürüyüşlerini hatırlatan bir çizgi buluyor musunuz? Bu mısralarda Elif yine 
kaç manada kuUanılnuş? Belirtiniz.

3 —  Yine elif harfinin ve Elif adının özellüslerini düşünerek, bu kelimenin 
şiirde başka ne gibi şiir ve mana zenginlikleri yarattığını inceleyiniz. Meselâ, 
elif elif diye kokmak ne demektir? Elif, burada kısa bir an’ı mı, yoksa bir uza- 
yışı m ı ifade ediyor? Bunun gibi, ördeklerin elif elif dîye yüzmelerinde nasıl bir 
«resim-şiir» sanatı buluyorsunuz? İnceleyiniz.

Edebiyat B ilgileri:

Koşma ve Semaî: Koşma, halk edebiyatımızda çok sevilen, çok kullanılan 
millî b ir naTim şekli ve özel bir şiir çeşididir. Koşmalar, (6 + 5), yahut (4 + 4 + 3) 
hece vezinleriyle söylenir. Bazen her iki veznin bir arada ve aym koşmada kul
lanıldığı da olur. Koşmaların b i r i  m ’i dörtlüktür, Koşmalar, en az üç, en 
çok altı dörtlüğün arka arkaya sıralanmasıyle tertiplenir. Kafiyelenişi örnekte 
görüldüğü gibidir. Koşmalar, aşk duygularıyla, tabiat güzellikleri için ve bazen 
sosyal konularda söylenen şiirlerdir. (Koşmaların, sazla söylemek için, özel bes
teleri de vardır.)

Halk şiirimizin diğer tanınmış bir nazım şekli semâi’dir. Karaca O llan ’ın 
yukarıdaki semâîsiyle, bir örneğini gördüğünüz bu nazım şekli, yine koşma gibi 
dörtlüklerle tertiplenir. Kafiyelenişi, koşma’nın aynıdır. Sekizli hece vezni ile 
söylenen semâî’nin ayrıca özel bir bestesi vardır.



Kayıkçı Kul Mustafa ~ Demirci Oğlu

GENÇ OSMAN DESTANI

İptida Bağdad’a sefer olanda 
Atladı hendeği geçti Genç Osman 
Vuruldu sancaktar kaptı sancağı 
İletti bedene dikti Genç Osman

Eğerleyin kır atımın ikisin 
Fethedeyim düşmanlarm hepisin 
Sabah namazmda Bağdad kapısın 
Allah Allah deyip açtı Genç Osman

Sultan Murad eydür gelsin göreyim 
Nice kahramandır ben de bileyim 
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim 
^ılıcmdan al kan saçtı Genç Osman

Kul Mustafa karakolda gezerken 
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken 
Yıkılası Bağdad seni döğerken 
Şehitlere serdar oldu Genç Osman

Kayıkçı Kul Mustafa

B A Ğ D A D  D E S T A N I

Hazır olun ey gaazîler 
Varalım Bağdad üstüne 
Ulu dağlar sarp kayalar 
Geçelim Bağdad üstüne

Sarptır Bağdad’ın eteği 
İçi erenler yatağı 
Sultan Murad’ın otağı 
Kurulur Bağdad üstüne



Alurlar elden komazlar 
Üstünde Han var demezler 
Ulu toplar balyemezler 
Atılır Bağdad üstüne

İçelim Şat’ın suyunu 
Bildik Şahmın soyunu 
Sultan Murad’m  tuğunu 
Dikelim Bağdad üstüne

Çalın vezirin borusım 
Dostu gaafil koman girsin 
Koyverin asker yürüsün 
Gaazîler Bağdad üstüne

Demirci Oğlu sözün hakdır 
Hiç sözünde hilaf yoktur 
Osmanîde gayret çoktur 
Kırılır Bağdad üstüne
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Demirci Oğlu

Kısa Bilgiler:

Türk sazşairlerinin büyük bir kısmı, ordu içinde yetişen asker-şairlerdi. 
Böyle bir ordu şairi olan Kayıkçı Kul Mustafa, XVII. yüzyılda. Dördüncü Mu- 
rad’ın Bağdad Savaşı’nda bulunmuştur. Kul Mustafa, bu savaşta yararlık gös
teren halk kahramanı Genç Osman için bir destan söylemiş; gerek bu destan, 
gerek ondan doğan bir halk hikâyesi, hem bu kahramanın adını, hem de bu 
savaşın güzel bir sahnesini halk hafızasında uzun müddet yaşatmıştır.

Demirci Oğlu’nun, klasik destan geleneğinden ayrılarak, sekizli hece vez
niyle söylediği şiir de yine bu savaşa ait bir destandır. Şiir, Demirci Oglu’nun
XVII. yüzyılda yaşamış bir ordu şairi olduğunu gösteriyor.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Okuduğunuz şiirlerde birleşen konu ve özellik nedir? Kısaca belir
tiniz.

2 —  Genç Osman, Bağdad fethine koşarken, niçin iki at eyerletiyor? Eski
den uzak yerlere yetişecek atlıların böyle hareket edişlerindeki sebebi araştı
rınız.

3 — Destana göre Sultan Murad, Genç Osman’ı evvelden tamyor muymuş? 
Tarihte böyle bir vaka olmadığı halde, halk heyecanı, neden, hükümdann Genç 
Osman’a vezirlik vermek istediğini söylüyor? Bu vaka size, halkın destan kah
ramanlarına olan alâkası hakkında nasıl bir fikir veriyor?

4 —  İkinci şiire göre, Türk erleri savaş meydanlarında nasıl bir ruh hali 
içindedirler? Bilhassa hükümdarlarına karşı nasıl bir duygu besliyorlar? Bu

r



sözlerde o çağlardaki savaşları niçin parlak zaferlerle bitirdiğimizi açığa vuran 
bir özellik buluyor musunuz?

5 —  Destanda, Bağdad şehrine niçin erenler yatağı deniliyor? Bağdad, İs- 
lâm-Türk tarihinde hangi imain ve kültür hareketlerine merkez olmuştur? Araş- 
tırmız.

6 —  Her iki şiiri dil bakımından inceleyiniz. Bugünkü söyleyişe uymayan 
telâffuzlan belirtiniz. Bunlarda, zamanla ne gibi değişmeler olmuş? Gösteriniz.

Edebiyat Bilgileri:

Türk halk şürinin klasik nazım şekillerinden biri de destan’dır.
D e s t a n ,  şekil bakımından k o ş m a’ya benzer. Vezinleri aynıdır. Aynı 

dörtlüklerle ve aym kafiye tertibiyle söylenir. Yalnız, destanlarda dörtlük sa
yısı, destanın konusuna göre değişmekle beraber, çok kere, koşma’dakinden 
fazladır.  ̂ .

Destanlar, genel olarak, savaş kahramanlıklarım hikâye eden manzume
lerdir. Bunlar, savaşlarda yararlık gösteren kahramanlar için söylenir. Bazen 
halk arasında yaşayan, çeşitli tipler hakkında; türlü âdetler, gelenekler hak
kında; züğürtlük, dalkavukluk, mirasyedilik gibi sosyal hayatm yarattığı hal
ler veya sosyal hayattan kapılan gülünç huylar hakkında destanlar söylenir. 
Bu sebeple, destanların, birer tarih ve sosyolo'ji vesikası olmak bakımından de
ğerleri büyüktür. Destanlar, bütün masallaşmış mısralarma rağmen, halk gö
züyle görülmüş, halk duygusuyle duyulmuş ve halk diliyle söylenmiş tarih bel
geleridir. N
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Anonim Halk Şiirleri

^ KIZILIRMAK TURKUSU

Kızılırmak parça parça olaydın 
Her parçam bir diyâra salaydın 
Sen de benim gibi öksüz kalaydın

Kızılırmak nittin allı gelini 
Nasıl aldın allı pullu gelini

Köprüden geçerken köprü yıkıldı 
Üçyüz atlı birden suya döküldü 
Nice gelinlerin boynu büküldü

Kızılırmak nittin allı gelini 
Nasıl aldın allı pullu gelini

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Kızılırmak Türküsü size nasıl bir vaka anlatıyor? Bu söyleyişte, tam 
bir hikâye ile mi, yoksa duygu ve türkü haline konulmuş bir vaka ile mİ kar
şılaşıyorsunuz? Şiirdeki hikâye ve duygu unsurlarını belirtip, gösteriniz.

2 — Okuduğımuz türkü, Anadolu halkının, günlük vakalar karşısında duy
gulanıp onlardan türküler, şiirler çıkanşı hakkında nasıl bir fikir veriyor? Bu 
türküde karşılaştığınız vakayı bir defa da siz hikâye ediniz.

3 —  300 atü birden suya dökülünce, nice gelinlerin boynu niçin bükülüyor? 
Atlıların hepsi evli midir? (Şehir dilinde yeni evlenmiş kadın anlamındaki gelin 
kelimesi, halk dilinde «evlenecek çağa gelmiş genç kız» manasına da kullanılır. 
Okuduğunuz metinlere manasını tam yakıştıramadığınız kelimelerin başka an
lam lan olup olmadığım sözlüklerde aramalısınız.)

4 —  Metinde halk deyimi ve halk söyleyişi olarak gördüğünüz kelime ve 
sözleri belirtiniz.

Edebiyat Bilgileri:

Türkü, koşma şeklindeki bir manzumenin her dörtlüğüne bir (beşinci) veya 
bir (beşinci-altıncı) mısra ilâvesiyle söylenen halk şiiridir. Koşma gibi, yalnız
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dörtlüklerle söylenen türküler de vardır. Dörtlüklerle söylenen türkülerde İlk 
dördüncü nusra, çok defa her dörtlüğün sonunda aynen tekrarlanır. Beşli ve 
altılı kıtalarda söylenen türkülerde İse, son iki mısra, bazen aynen tekrar edilir, 
bazı türkülerde bu iki mısraın her dörtlük sonunda değişik mısralar halinde 
söylendiği görülür. Tekrarlanan mısralar, türkülere terennüm kalaylığı vermek 
için söylenen nakarat mısralarıdır.

Türküler, çok defa «aşk türküleri», «günlük vakalar karşısındaki duygu
lanmaların türküleri» ve «savaş türküleri» gibi değişik konularla söylenir. Tür
külerde en çok yedili, sekizli, on birli hece vezni kullanılır.

Türkü mısralarının, dillerde dolaşa dolaşa şekil değiştirdikleri, bazen bir 
«hey», bazen bir «aman» üâvesiyle vezinlerini kaybettikleri olur. Bir türküye 
bazen daha fazla kelime eklendiği, hatta yeni mısralar katıldığı görülür. Bun
lar, türkünün dörtlü, beşli, altılı mısralarla söylendiğini unutturmaması gere
ken, ağız ilâveleridir. Türküler, genel olarak, sahipleri bilinmeyen ve son kıta
larında şairlerinin adı bulunmayan halk şiirleridir.



M A N İ L E R

A  benim bahtı yârim 
Gönülde tahtı yârim 
Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yârim

Uzaklaı^^ seçilmiyor 
Gönüldür geçilmiyor 
Gönül bir top ibrişim 
Dolaşmış açılmıyor

Saçımda siyahım var 
Bülbül gibi âhım var 
Göz gördü gönül sevdi 
Benim ne günahım var

Metin Üzerinde Çalışmalar:

Bahçede iğde midir 
Dalları yerde midir 
Her gördüğün seversin 
Şendeki mîde midir

1 —  Bu küçük ve müstakil şiirlerin temalarını belirtiniz: Şiirler, ayrı ayrı, 
hangi duygu-düşünce temelleri üzerinde söylenmiştir?

2 —  Mânileri vezin ve kafiye bakımından inceleyiniz. Hepsinde vezin aym 
mıdır? Her dört mısraın kaçı kafiyeli, hangileri serbesttir? Bunlara bakarak, 
mâni şeklini kesin bir şema ile belirtiniz.

3 —  Mânileri, söyleyiş bakımından inceleyiniz. Şiirlerin ilk mısralarıyle son 
mısraları arasında bölünmez bir mana ilgisi var mıdır? Yoksa, ilk nusralann 
bu şiirdeki vazifesi, sizce ne olabilir?Düşününüz.

4 — Asıl söz, her mâninin son iki mısraında söylendiğine göre, halk şiir 
geleneğinin, şiir duygularını iki küçük mısraa sığdırabilmesi, sizce dikkate de
ğer bir ustalık mıdır? İsimsiz halk şairleri, bu ustalığı nasıl kazanmış o lab i-, 
lirler? Araştırınız. .

Cinaslı Mâniler:
Hey oynayan yavrular 
Ağaçta kuş yavrular 
Ellerin derdi biter 
Benîm derdim yavrular

B a ğ  bana
Bahçe s a n a ^  a ğ bana 
Değme zincir kâr etmez 
Zülfün teli b a ğ  bana

Ayna güzel 
Yüz güzel, ayna güzel 
Güzel yâri görenler 
Dediler: Ay ne güzel 
Oturmuş zülfün tarar 
Dizinde ayna, güzel...

Gül pembe
Karanfilim gül pembe 
Gerdanın billûr gibi 
Yanakların gül Pembe 
Bir güldün aklım aldm 
Gel bir daha gül, Pembe

1971 Türk ve Batı Edebiyatı I — F. ft



Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Okuduğunuz mânileri, ilk dört mâniden ayıran fark ve özellik nedir? 
Cinaslı mâniler, hangi özellikleriyle birbirlerine benziyorlar?

2 —  Bu mânilerde, yazılışlan veya söylenişleri bir, fakat manaları başka 
olan kelime ve bileşik kelimeler, ayrı ayrı hangi manalarda kullanılmıştır? 
Açıklayınız.

3 —  Türk halkı, tarihin her devrinde, kelimeleri birçok manalarda kulla
narak, Türkçeye sanâth bir söyleyiş kolaylığı ve bir anlatım zenginliği ver
miştir. Okuduğunuz mâniler, dilimizin bu mühim özelliğini hangi bakımdan is
patlıyor? İnceleyiniz.

Edebiyat Bilgileri:

1 —  M â n i :  DÖrt mısralık bir nazım şekli, küçük ve müstakil bir manzu
medir. Birinci, ikinci ve dördüncü mısraları kafiyelidir. Üçüncü mısra ekseriya 
serbesttir. .

M â n i ’ler, Türk Halk edebiyatımn, isimleri bilinmeyen şairleri tarafından 
söylenen küçük ve güzel şiirlerdir. O kadar ki, Türk halkı arasında mâni söy
lemek, âdeta bir gelenek haline girmiştir. Halk toplantı yerlerinde karşıhklı 
mâniler söylenerek zevkle ve şiirle vakit geçirilir; mâni söyleme yarışları ya
pılır. Tarlasına çalışmaya giden Türk köylüsü, başak demetleri yapan, akarsu 
başlannda çamaşır yıkayan Türk kızları, yavrulannı büyüten Türk anneleri, 
m â n  ilerin sayısız tekrarlayıcısı ve hatta yaratıcılarıdır.

Mânilerin, birinci ve ikinci mısraları, çok kere, son iki mısraın musikisini ha
zırlamak için söylenen kafiye mısraları’dır. Bu mısralar, mana bakımından, genel 
olarak, son iki mısra ile bağlantılı değildir. Yahut, aralannda ses ilgisi çok, 
fakat, mana ilgisi azdır.

Böylelikle mâniler, Türk halkmın en güzel bir şiiri yalnız iki küçük mısraa 
sığdırışındaki ustalığın ve alışkanlığm da güzel örnekleridir.

Yukarıdaki son örneklerde görüldüğü gibi, ilk mısraları yalnız kafiyeli ke- 
lime’lerden ibaret olan, çoğu cinaslı mânilere, ayakh mâni denir. Ayak, halk 
dilinde, kafiye demektir. Mâniciler ve mâni yarışmacıları, çok kere mâni söy
lemeye önce bu kafiye mısraını söyleyerek başlarlar.

- Mâniler genellikle yedili hece vezni ile söylenir, Birçok mânilerin kafi
yesi cinaslı’dır. Cinaslı kafiyedeki mana sayısına göre, bazı mânilerin mısra sa- 
yısımn da dörtten fazla olması mümkündür. Bir de aynı kafiyeyle söylenmiş 
başka başka mânilerin halk dilinde birleşerek yine mısra sayısı dörtten fazla 
mâniler haline geldiği görülür.

2 —  C i n a s l ı  k a f i y e :  Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz ve Metin 
Üzerinde Çalışmalar bölümünde incelediğiniz gihi, bazı mâniler, cinaslı kafiye’ 
lerle söylenmiş halk şiirleri’dir. Diğer h,alk şiirlerinde ve aydınlar edebiyatında 
da kuUamlan cinaslı kafiyeler, söylenişleri bir, fakat manaları değişik kelime
lerle yapılan kafiyelerdir.
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K A R A N F İ L

'^ r in  duda^ndan get^Ünâ§_
Bir katre alevdir bu karanfil.
Gönlüm acısından bunu bildi.

Düştükçe vuralmuş gibi yer  ̂^er 
Kızgın kokusundan kelebekler. 
Ruhum ona pervane kesildi.

Ahmed Haşim

Kısa Bilgiler:

Karanfil, Ahmed Haşim’in Fiyâle isimli şiir kitabmda yayımlanmıştır. Şai
rin bu gibi şiirlerinde, duygunun bir musiki cümlesi haline girmesindeki usta
lıklı söyleyiş vardır. Aynı şiirlerde, sözlerin, Türk aruzu denilen vezne büyük 
kolaylık ve tabiîlikle uyduğu görülür.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Karanfil şiirinin t ^ l ’smı belirtiniz. Şair, karanfil çiçeğinin hangi 
özelliği üzerinde duygulamyor?

2 —  Kelebekler ve pervaneler, ne zaman, neye deyip Ölürler? Karanfil çiçe
ği hangi özellikleriyle şaire pervanelerin yanışım hatırlatıyor?

3 —  Karanfil şiirinden seçtiğimiz şu mısralara hecelerinin yan yana ve alt 
alta sıralanışındaki özellikleri görmek için dikkat ediniz:

Mef û İÜ Me fâ i İÜ fe û lün

Düş dük çe vu rul muş gi bi yer yer
Kız gın ko ku sun dan ke le bek 1er
Rü hum 0 na per vâ ne ke sil di

Burada beş satır görüyorsunuz. Bunlardan birincisi, birtakım ses kalıplan- 
m belirten ve bir nevi nota vazifesi gören hecelerle düzenlenmiştir. İkinci sa
tırda bu hecelerin açık, kapalı, uzun, kısa oluşlarındaki ses değerlerini göste
ren noktalar ve çizgiler vardır. Bu satırların altında da, okuduğunuz şiirin üç



Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Bülbül manzumesiniıı yazılışında kullanılan üstü çizgili, sesli harfler, 
^şiirin, aruz veznine göre uzun okunması gereken hecelerini belirtmek İçindir. 
Bu harflerle seslendirilen heceleri uzun okumayı ihmal etmeyiniz.

2 —  Bülbül manzumesinin ilk dört mısraını 4 + 4  + 4 + 4 şeklinde hece grup
larına ayırımz; ve her dört heceli parçanın öteki dört heceli parçalarla olan 
■ses benzerliğini bulunuz.

3 —  Ayrıca, şu noktalara dikkat ediniz: Bu mısralann ilk heceleri hep açık, 
.yani kısa ( .) hecelerdir. İkinci, üçüncü, dördüncü heceler ise, hep kapalı veya 
uzun (— ) hecelerdir. Şimdi bu mısralarm ilk dört hecelerini alt alta yazahm;

E şin var â
K i yâ met 1er
O 2Üm rüt tah
Ci hâ mn yur

— — —

Neticede, uzun veya kapalı hecelerin çizgi (— ) ile; kısa veya açık hece
lerin  de nokta ( . )  ile ifade edilebileceğini görmüş bulunuyorsunuz. Şimdi siz, 
m ısralann diğer dört heceli parçalarını da hece hece yazıp, her mısraın şu 
•şekilde nokta ve çizgilerle ifadesine dikkat ediniz:

E şin var â +  şî yâ nın var + ba hâ rm var + ki bek 1er din

4 —  Bülbül manzumesini bu şekilde incelemeye devam ederseniz görürsü- 
:nüz ki:

a) Manzumenin mısralarında hece veznindeki kesin duraklar yoktur.
b) Buna mukabil, kelimelerin uzun ve kısa heceleri her mısrada aynı yer

dedir: Her mısrada, birinci, beşinci, dokuzuncu, on üçüncü heceler kısa, öteki
ler uzun (veya kapalı) hecelerdir.

e) Kısa ve uzun hecelerin yan yana ve alt alta dizilişinde şöyle bir sıra 
gözetilmiştir;

■E sin var â + şl ya nın var + ba ha rın var + ki bek 1er din
"Ki yâ met 1er + ko par mak ney + di ey bül bül + en dir der din
O züm rüt tah + ta kon dun bir + se mâ vi sal + ta nat kur dun
Ci hâ nın yur + du hep çiğ nen + se çiğ nen mez + se nin yur dun

. — —  —  /  . — — — / — — — / — — —

d) Demek ki, manzumenin mısraları, her birinde «bir kısa + üç uzun» hece 
bulunan dört hece kalıbına uyularak yazılmıştır.

e) Bu kalıpların başlayıp bittiği her yerde söz bitmediği halde, mısralar
l a  (aynı uzun ve kısa heceleri ^ynı yerlerde söylemekten doğan) bir ses bölü- 
jıüşü, bir ses hareketi ve özel bir musiki vardır.



Bu mısralardaki ahenk, hece vezninden' şu farklarla ayrılır;

Hece vezninde açık, kapalı, uzun, kısa, hiç bir hecenin belirli bir yeri yok
tur. Halbuki, bu şiirin vezninde kısa ve uzun hecelerin mısralardaki yeri ve 
sırası bellidir. Hece vezninde ahenk, mısra ve duraklan teşkil eden hecelerin 
sayısıyle sağlanır. Bu manzumede ise, hecelerin sayılarından çok, sesleri göze
tilmiş, uzun ve kısa heceler bir nizama göre (üzilerek, nusralara daha ölçül'ü 
bir ses, daha kuvvetli bir ahenk verilmiştir-

İşte, gerek mısra, gerek manzume yapısı, şu gördüğünüz esaslara dayanan 
ve hece vezninden açık farklarla ayrılan bu veznin adı, aruz vezni’dir.

f) Bülbül şiiri, dört tane (me fâ î lünr . ----------- ) kalıbıyle, yani: Me fâ  i
1ün-fme fâ  i 1ün-fme fâ  i lün^Mne fâı £ lün. vezniyle söylenmiştir.

—  8 ^ _



S A B A

Âh-eden kimdir bu sâat kuytuda? 
Sustu bülbüller hı^ban utkuda! 
Şimdi ay bir serv-i simin’dir suda.^ . t e— • w«=» ,  .* —- • *
Esme ey bâd esme canan uykuda!

0

Başka âşıklardan almışsan nefes,
Başka yerden başka vadilerden es,
Doğnıasın ^ h unda heves,
Esme gülşenden ki canan uykuda.

Faruk Nafiz Çamlıbel 

Vezni ve iki mısraının (kalıplara) bölünüşü:

Fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i 1ün

Şim di ay bir ser v-i si min dir su da
Es me ey bâ des me eâ nan uy ku da

Edebiyat Bilgileri:

1 —  Taktı: Şimdiye kadar okuduğunuz örneklerde gördüğünüz gibi, aruz 
vezninde hece’deki kesin duraklar yoktur. Bunun yerine, aruz mısralarında he
celerin belirli ses kalıpları’na uydurularak söylenmesinden doğan bir ses bölü
nüşü vardır.

Başka âşık + lardan almış 4-san nefes

mısraında açıkça gördüğünüz bu bölünüş, kelime ortasında ve kelimeyi ikiye 
bölmek suretiyle de yapılabilir. Aruz mısralarmın bu çeşitten kesilişlerine taktî 
adı verilir ki, biz bıma, sadece ö 1̂ üjq_ü_§^ diyeceğiz.

2 —  Son heceler: Bundan başka, aruz vezninde mısra sonlarındaki he
celer, ister açık, ister kapalı olsun, mutlaka kapah ya da uzun hece sayılır. Sabâ 
şiirinin birinci dörtlüğünde, mısra sonlarındaki da heceleri, açık hece olduk
ları halde, vezinde fâ i 1ün kalıbının 1ün hecesiyle denk tutulmuştur.

3 —  Liyezon: Türk dilinin aruz veznine uydurulmasında kolaylık sağla
yan bir çare de, Iiaison = ulama hadisesidir:



Baş ka yer den baş ka ya di 1er de n ^ e s
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mısraında, son kalıptaki ler-deu-es hecelerinin üçü de kapalı hece olduğu hal
de, fâ  i 1ün kahbına uyarken, ler-de-nes şeklinde bölünerek, ortadaki heceyi 
açık hece durumuna getirmişlerdir. Çünkü, aruz mısralarında, vâdîlerden es 
kelimelerinde olduğu gibi, kapalı hece ile biten bir kelimeden sonra, ilk hecesi 
sesli“ harfle başlayan bir kelime geliyorsa, birinci kelimenin son hecesini kapa- 

.yan harf, ikinci kelimenin sesli harfiyle birleştirilerek okunabilir. Tukarıda 
( ^ )  işaretiyle gösterdiğimiz bu hece ulama’ları, bir taraftan Türkçenin söy
leyiş kurallanna uygundur; öte yandan, üst üste gelen kapalı hecelerden birini 
açık hece durumuna koyarak, kelimelerin aruz kalıplanna uymasım kolay
laştırır.

Aruzla yazılmış bir manzumenin veznini bulmak için Türkçede her zaman 
mevcut olan bu <diasion (liyezon) = ulema» lara dikkat etmek şarttır.



V  I R A N B A  G

Adalardan yaza ettik de veda 
Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ, 
Seni hatırlıyoruz Viranbağ!

Yine bir sofrada şen şakraktık, 
Gün denizlerde sönerken baktık, 
Ve çobanlar gibi dallar yaktık.

Uyuduk kırda, gezindik dağda,
O yazın, âh o engin çağda.
Geçti en son günü Vîranbağ’da.

Yahya Kemal Beyatlı

Metin Üzerinde Çahşmalar:

1 —  Birinci mısradaki vedâ kelimesinin «dâ» hecesiyle, ikinci mısradaki 
dağ- kelimesi arasında tam bir ses benzerliği buluyor musunuz? Birinci hece, 
bugünkü Türkçede açık ve uzun bir hecedir. Dağ- hecesi, ashnda kapah bir hece 
olduğu halde, sizce (dâ) hecesi gibi açık ve uzun bir ses verebiliyor mu? Türk
çede buna benzer başka heceler hatırlıyor musunuz? Araştırınız.

2 —  Şiirin yazılışı, bizden, «Seni hatırlıyoruz Viranbağ» mısraındaki «ha
tırlıyoruz» kelimesinin ilk hecesini uzun okumamızı istiyor. Bu heceyi uzun 
ya da, kısa okumak, manada bir değişiklik yapar mı? Meselâ, bu söz: «Akhmıza 
sen geliyorsum>, yahut, «Seni özlüyoruz» duygularından hangisini söylemek isti
yor? Niçin? Açıklayınız.

Edebiyat Bilgileri:

i  —  Bu şiirde asıl vezin, (Fe i lâ tün/fe i lâ tün /fe i lün) veznidir. Fakat, 
aruzun Fe i lâ tün kalıbıyle başlayan vezinlerinde ilk kalıp, bazen Fâ i lâ tün



-olabilir. Bunun gibi, Fe i 1ün kalıbıyle biten vezinlerde de son kalıp, bazen
(Fa’ 1 ü n :------- ) sesini alır. Viranbağ şiirinde bütün bu değişmelere örnek ola-

‘Cak mısralar vardır:
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Fe i lâ tün fe  i lâ tün fe i 1ün 
A da 1ar dan ya za et tik de ve da

Fâ i lâ tün fe  i  lâ tün fe i 1ün 
Sız İl yor bağ n  mı züs tün de ki dağ

Fâ i lâ tün fe  i lâ tün fa ’ 1ün 
Gün de niz 1er de sö ner ken bak tık

Fe i lâ tün fe 1 lâ tün fa ’ 1ün 
Ve ço ban 1ar g1 bi dal 1ar yak tık

2 —  Bundan başka, aruz vezninde iki kısa hece yerine, bir uzun hece ko- 
îiulabilir. Hatta biri uzun, öteki kısa iki hece yerine, bu ikisinin uzunluğunda, 
■daha uzun bir hece getirilebilir. Bu takdirde, mısralardaki hece sayısı, vezin- 
lerdek hece sayısından daha az olur: Meselâ, yukarıdaki örnekte (Fe i 1ün) 
kalıbı üç heceli olduğu halde, onun yerini tutan (fa ’ 1ün) kalıbı İki hecedir. 
Çünkü, birinci kalıpta (fe) ve (i) kısa heceleri yerine, ikinci kahpta (fa ’> 
uzun hecesi kullanılmıştır. Viranbağ şiirinin sekizinci mısramdaki (âh) hecesi 
ise, bir uzun + bir kısa hece boyunca uzatılarak, iki hecenin yerini tutmuştur:

Fe i  lâ tün fe  i lâ tün fa ’ 1ün
O ya zm â h  o en gin çağ da

îşte bu mısrada (âh) hecesi (bir uzun + bir kısa) iki hecenin yerini almış, 
(çağ) hecesi de İki hece yerine kullanılmıştır. Böylelikle, mısradan iki hece 

«eksilmiş, asıl vezin on bir heceli olduğu halde, bu mısra dokuz hece ile söylen



miştir. Fakat bu azahş vezindeki ses ölçüsünü bozmamış, iki (kısa) yerine, o 
ölçüde bir (uzun) konularak ses uzunluğu korunmuştur. Bunun içindir ki, 
aruz vezni, mısralardaki hece sayısına değil, ses Ölçüsüne dayanan bir vezindir.
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N o t :  Aruz vezni üzerinde inceleme yapmak ve daha geniş bilgi edinmek 
isteyenleriniz şu eserlere müracaat etmelidirler:

Ahmet Aymutlu: Aruz. İst. 1950.
Hikmet İlâydın: Türk Edebiyatında Nazım. İst. 1951.
Fuad Köprülü: Aruz. (Türkçe İslâm Ansiklopedisi’nde).
İsmail Habib Sevük: Edebiyat Bilgileri. İst. 1943.
N. S. Banarli: Metinlerle Edebî Bilgiler. (1950, 51, 52, 53, 54 basımları).
Not; Bu bölümde ses kalıbı ve kalıp kelimeleriyle tanıtılan (Mefa’ilün, 

Mef’ûlün, Fâ'ilâtün vb. gibi) küçük ses Ölçülerine aruz bilgisinde tef’ile denir.



D Î V A N  E D E B İ  Y A T I  

Ö R N E K L E R İ

— IV  —

Türkler, İslâm Medeniyeti’nde ilerledikten sonra, bu me
deniyetin üstün milleti oldular. Halk, çoğunluğu Türk olmayan 
geniş ülkelerde büyük devletler kurdular. İslâm medeniyetine 
mensup diğer milletler gibi, İslâm  dini, İslâm kültürü, İslâm 
sanatları alanlarında eserler verdiler.

Bu medeniyet, Türkler, Müslüman olmadan önce hayli ge
lişmiş bulunduğundan, Arap, İran sanat ve edebiyatları, baş
langıçta, Türkler için klasik birer örnek oldu. Türk aydınları 
Arapça, Farsça öğrendiler. Eserlerine bu dillerden kelimeler, 
terimler, terkipler (tamlamalar), kavramlar, benzetmeler, isim
ler, cümleler aldılar.



/ Aruz vezniyle, klasik nazım şekilleriyle, İslâm dini, tslâm 
felsefesi, İslâm mitolojisi ile beslenmiş, ortak bir kültürle ede
biyat eserleri yazdılar.

Batı edebiyatında, başka başka yazarlar tarafından kaleme 
alınmış bazı ortak konular vardır. Troia Savaşı’na gidecek ge
milere tanrıların rüzgâr vermesi için kurban edilen Iphigrenla’ 
mn macerası bunlar arasındadır. Böyle konularda evvelce 
yazılmış bir eserin, eski Yunan, Latin ve yeni Avrupa edebi
yatlarında, başka başka yazarlar tarafından, defalarca yeni
den yazıldığı görülmüştür.

Ortak konularda eser verme, yahut aym eseri tekrar yaz
ma geleneği, klasik Şark edebiyatında da vardı. Bu sebeple, 
Türk şairleri, Leylâ ve Mecnxın, Yusuf ve Zelîha gibi, îslâm 
edebiyatlarının ortak konulan üzerinde manzum hikâyeler 
(mesneviler) yazdılar.

Fakat, nasıl Batı edebiyatında böyle ortak konularda ya da 
ortak edebiyat türlerinde eser veren yazarlar, bu eserlere 
kendi millî ruhlarım, millî zevklerini, kendi millet ve cemi
yetlerinin duygu, düşünce özelliklerini işlemişlerse, Türkler de 
İslâm milletleri arasındaki ortak sanat ve edebiyat çerçeve
sinde büyük şahsiyet gösterdiler. Anadolu’da kesin olarak XIII. 
yüzyılda başlayan Türk Divan Edeblyatı’nı, millî zevkleri^ mil
lî zekâları, millî ruhlanyle birleştirerek, birçok bakımlardan 
yerli ve millî bir Tüksek Zümre Edebiyatı vücuda getirdiler.

Bu edebiyat, medreselerde okuyup, büyük şehirlerde, sa
ray ve çevrelerinde toplanan aydınlarm edebiyatı olduğu için,, 
bir Yüksek Zümre Edebiyatı idi.

Aym edebiyat, anw gibi, klasik bir vezinle, kaside, gazele 
mesnevi gibi, klasik nazım şekilleriyle manzumeler söylüyordu. 
Bu edebiyatın, en geniş bilgi, görgü, duygu ve düşünceleri, sa
natlı ifadeyle söylenmiş bir beyitte toplamak gibi, özel bir sa
nat anlayışı vardı.

Divan Edebiyatı, temelleri eski üstatlar tarafından atıl
mış, belirli ve kesin sanat kurallarına derin saygı ile bağlı ka-- 
lıyordu. Bu edebiyatın nesir cümlelerinde bile Divan ŞiiTi’nin 
söyleyiş özellikleri görülüyordu. Böylelikle Divan Edebiyatı, 
üstatların izlerinde gelişen, klasik bir edebiyat özelliği kazan
mıştı.

Bu bölümde okuyacağımz örnekler, size, Türk Divan Ede
biyatı konusunda genel bir bilgi verecektir. Klasik Edebiyat ve' 
Divan Edebiyatı terimleri için, aynca, kitap sonundaki Keli
meler ve İsimler Cetveli’ne bakınız.
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S Ü L E Y M A N  Ç E L E B İ
I/

M EVLİ D

- I

Münâcât bölümünden:

^ llah  adm zikr idelüm evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kula

\

Bir kez Allah dise aşk ile lisan 
Dökülür cümle güneh misl>i hazan

Ism-i pâkin pâk olur zikr eyleyen 
Her murada irişür Allah diyen

Vilâdet bölümünden:

Âmine Hatun Muhammed anesi 
01 sadefden doğdu ol dür dânesi

01 gece kim doğdu ol hayrü’l-beşer 
Anesi anda neler gördü neler

Didi gördüm ol habibin anesi
Bir aceb nur kim güneş pervânest\,^

Berk urup çıkdı evimden nâgehan 
Göklere dek nûr Ue doldu cihan

İndiler gökden melekler saf saf 
Kabe gibi kıldılar evim tavaf

1971 Türk ve Batı Edebiyatı I — 7 *



Hem hava üzre düşendi bir döşek 
Adı Sündüs döşeyen anı melek

Yarılıp divâr çıkdı nâgehan 
Üç bile huri bana oldu lyan

Bazılar derler ki ol üç dilberin 
Âsiye’ydi biri ol meh-peykerin

Biri Meryem Hatun idi âşkâr 
Birisi hem hurilerden bir nigâr

Geldiler lûtf ile ol üç meh-cebin 
Verdiler bana selâm ol dem hemin

Çevre yanıma gelib oturdular 
Mustafâ’yı birbirine muştular

Didiler oğlun gibi hiç bir oğul 
Y^adılalı cihan gelmiş degül

Ulu devlet buldun ey dildâr sen 
Dûğısardur senden ol hulkı hasen
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Bugünkü Türkçeye Çevrilişi:

1 —  ((Önce Allahın admı analım. O, her işte her kulun yapması gereken 
(dinî bir) emirdir.»

2 —  «Dil, (gerçek bir) aşkla, bir defa Allah diyecek olsa, bütün günahlar 
hazan (yapraklan) gibi dökülüp (gider).»

3 —  «(Onun) temiz adını söyleyen (insan) temiz olur; Allah diyen (kişi) 
her dilediğine erişir.»

4 —  «Âmine Hâtûn... Muhammed’in annesi... O inci tanesi (peygamber) 
öyle (bir) sadeften doğdu.»

5 —  «O gece ki o insanların en hayırlısı doğdu, annesi o gece neler, neler 
gördü.»

6 —  «O sevgili’nin annesi: —  Acayip bir nur gördüm, ki güneş onun per- 
vanesi(ydi), dedi:»

7 —  «Ansızın parıldayarak evimden çıktı; cihan göklere kadar, nurla dol
du.»

8 — «Melekler saf saf gökten indiler, Kâbe (yi tavaf eder) gibi, evimi ta
vaf ettiler.»



9 — «Aynı zamanda hava üzerine bir döşek döşendi. (Bu döşeğin) adı Sun- 
düs’dü, (ve) döşeyen (bir) m elek(ti).»

10 —  «Birden duvar yanldı, (içinden) üç huri çıktı; bana, üçü birlikte 
g:örünâü.»

11 — «Bazıları, o üç güzelin ay yüzlü (olan) bîr tanesi Asiye idi, derler.»
12 — «Biri(nin) Meryem Hatun olduğu belliydi. Birisi de hurilerden bir 

sevgiliydi.» '
13 —  «O üç ay alınlı, lûtufla geldiler: hemen, bana selâm verdiler.» -
14 — «Gelip etrafıma oturdular (ve) birbirine Mustafa’yı müjdelediler.»
15 — «Dedıle (ki:) Cihan yaradılalı (beri), oğlun gibi hiç bir oğul gelmiş 

değiKdir).»
16 — «Ey sevgili! Sen ulu saadete eriştin, o huyu güzel (Muhammed) sen

den doğacaktır.»
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Kısa Bilgiler :

Anadolu’da, daha XIII-XIV. yüzyıllarda, geniş halk toplulukları arasında, 
halk için dinî bir edebiyat başlamıştı. Bu edebiyat eserlerini. Divan diliyle 
Halk dili arasında ve Divan dilinden çok halka yakın bir lisanla veriyordu.

Bir taraftan sünnîlik’le iyi anlaşan Anadolu tarikatleri, öte yandan Türk 
milletinin, İslâm, dini uğrunda yüzyıllardan beri ordu-millet olacak çalışmasın
dan doğan din sevgisi, Anadolu’da geniş bir manevî hayat hazırlamıştı. Bu ha
yatın tabiî neticesi olarak, halk arasında, Allah’a ve Peygamber’e karşı, gittik
çe artan bir sevgi ve bağlılık görülüyordu.

Halk toplantılarında dinî hikâyeler anlatılıyor, din büyüklerine, din kah
ramanlarına ait menkıbeler söyleniyordu.

Bütün bu hareketlerden Anadolu’da bir Dinî Edebiyat Çığırı doğdu. Bu tarz 
eserlerin yazarları, eserleri için hiç bir maddî karşılık beklemiyor, bir şöhret 
peşinde dolaşmıyor, hatta herhangi bir sanat iddiasında bulunmuyorlardı. On
lar, sadeüe manevi, hatta âhirete ait bir mükâfat bekliyor, dine hizmet et
mek istiyorlardı. Bu yazarlar, tam anlamıyle inanmış insanlar’dı. Bunun için, 
sade bir dille, samimî bir heyecanla yazıyor, böyle yazdıkları için de halk ara
sında büyük ilgi uyandırıyorlardı. Bu çeşit eserlerin birçoğu bestelenerek, halk 
toplantı yerlerinde heyecanla okunup dinleniyordu.

Bu çeşit dinî edebiyat eserlerinin en güzeli ve en şöhretlisi, Bursalı Süley
man Çelebi (?-1422) tarafından yazılan Vesiletü’n-Necât adh (Mevlid) manzu
mesidir. XVI. yüzyıl sonlarında Bursa’da Emir Sultan’dan, tasavvuf terbiyesi 
almış olmasına rağmen, Süleyman Çelebi, daha çok, bir şeriat adamı olarak 
yaşamış, bu arada, Yıldırım Bayezid’in yaptırdıığ camide imamhk vazifesi gör
müştü.

1409’da Edirne’de tamamladığı Mevlid Manzumesi’yle Süleyman Çelebi, Mu- 
hammed Peygamber’e karşı, bütün Türk-îslâm dünyasının duyduğu derin sev
giyi terennüm ve hikâye etmiştir.

Mevlid; münâcât (Tanrıya yakarış), vilâdet (Peygamberin doğuşu), risâlet 
(Peygamber oluşu), mi’râc (göklerde Tanrıyla buluşması), rıhlet (Peygamberin 
ölümü) ve dua gibi bölümler halinde yazılmıştır.

Söze Allahın adiyle başlayan Süleyman Çelebi, peygamberlerin çehrelerin
de İlâhî bir ışık parıldadığını, bu ışığın peygamberden peygambere geçerek, Hz.



Muhammed’ln çehresinde durduğunu hikâye eder; Peygamberin doğuşuna ge
niş bir yer ayırarak, o doğarken annesinin neler duyup, neler gördüğünü an
latır; bu anda bütün varlıkların engin bir neşe içinde kaldıklarım, bütün zer
relerin onu büyük neşe içinde karşıladığını söyler. Mevlid’de bundan sonra, 
Hz. Muhammed’e peygamberliğin nasıl geldiği ve ml’râc hâdisesinin nasıl oldu
ğu anlatılır. Fakat, Mevlid’in en güzel, en duygulu kısmı, Süleyman Çelebi’nin 
derin bir üzüntü ile hikâye ettiği rıhlet bölümüdür.

Çelebi, bütün îslâm dünyası için unutulmaz bir ayrılık olan Hz. Muham- 
med’in ölümünü, bu ayrılığın bütün ıstırabını duyarak, çok samimî bir lisanla 
anlatmıştır. Bunun İçindir ki, Müslüman Türk halkı, sevilen insanların ardından 
Mevlid okutarak, yüzyıllarca, hem kendi kaybına, hem de Peygamberin ölü
müne, en çok, bu rıhlet kısmının mısralanyle ağlamıştır.

Yazıcızade Mehmet Efendi’nin Muhammediyye’si, Ahmet Mürşid Eferidi’nin 
Ahmediyye adh eseri, Mevlid’den sonra yazılan dinî edebiyat eserlerinin en ta- 
nınmışlarındandır.
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Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 — Mevlid manzumesinde size nasıl bir vaka anlatılıyor? Bu vakada şa
hıs, hareket ve ışık unsuru olarak nelerle karşılaşıyorsunuz? Belirtiniz.

2 —  Manzumede, Peygamberin doğuşu için söylenenler, size eski Türk des
tanlarındaki kahramanların doğuşuna ait efsaneleri hatırlatıyor mu? Arala
rında ne gibi benzerlikler buluyorsunuz? Sizce bu benzeyişlerin sebebi ne ola
bilir?

Not: Bu konuda daha geniş bilgi için, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nde 
«Türk Destanlarında Millî-Bediî Unsurlar» bölümüne bakabilirsiniz.

3 — Manzumede Asîye gibi, Meryem Hatun gibi, başka dinlerin mukaddes 
insanlarına karşı nasıl bir anlayış gösteriliyor? Buna mukabil, eserde, Hz. Mu- 
hammed’in annesini ötekilerden üstün gösteren bir nokta var mıdır? İnceleyiniz.

4 — Mevlid manzumesini dil bakımından inceleyiniz. Eserin veznini bulu
nuz. Şair, yukarıda gösterdiğimiz kelimelerden başka, daha hangi kelimelerde, 
vezne uyabilmek için, ses değişüdiği yapmış? Gösteriniz. Ayrıca:

5 —  Eserde hangi kelimeler aruzla daha kolay anlaşıyor? Bu olay. Tür
kiye Türkçesi’nin fonetiğinde aruzun oynadığı role dair size nasıl bir fikir ve
riyor?

6 — Süleyman Çelebi, İstanbul söyleyişinde anne sesi alan. Türkçe ana ke
limesini Mevlid’de Farisî bir söyleyişle, âne şeklinde kullanıyor. Anne, elâ, dahî 
gibi bazı Türkçe sözlerin zamanla, Türkçenin klasik ses uyumundan ayrılarak 
incelip uzamalarmda Süleyman Çelebi Mevlid’indeki bu hareketlerin ve ben
zerlerinin rolü olmuş mudur? Bu konuda düşünebildiklerinizi açıklayınız.



f

Amine eydür çü vaUt oldu temam 
Kim vücûda gele ol hayrü’l-enâm

Susadım gayet harâretden kati 
Sundular bir cam dolusu şerbeti

İçtim anı oldu cismim nüra gark 
{demezdim nürdan kendimi fark

Creldi bir ak-kuş kanadiyle revan 
Arkamı sığadı kuvvetle heman

Doğdu ol sâatde ol sultân-ı din 
Nüra gark oldu semâvât ü zemin

Taradılmış cümle oldu şâdman 
Oam gidüb âlem yeniden buldu can

Cümle zerrât-ı cihan idüb nida 
Çağnşuban didiler kim merhaba

Merhaba ey âl-i sultan merhaba 
Merhaba ey kan-ı irfan merhaba

Merhaba ey bülbül-i bâğ-ı cemâl 
jVIerhabâ ey âşnâ-yı zü’l-Celâl

Merhaba ey pâdişah-ı dü-cihan 
Senin içün oldu kevn ile mekân

Ey gönüller derdinin dermanı sen 
Ey yaradılmışların sultânı sen

. II



Şensin ol sultân-ı cümle enbiyâ 
Nür-ı çeşm-i evliya vü asfiyâ

Çünki nürun rüşen etti âlemi 
Gül cemâlin gülsen etti âlemi

Yâ Habibullah bize imdâd kıl 
Son nefesde lûtfun ile şâd kıl
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Bugünkü Türkçeye Çevrilişi:

17 — «Amine diyor ki: O varlıkların hayırlısı vücuda gelsin diye, vakit 
tamam olunca.»

18 — «Hararetten çok susadım,^ (bana) bir bardak dolusu şerbet sundular.»
19 — «Onu içtim. Vücudum nura gömülmüş (gibi) oldu. Kendimi nurdan 

ayırd edemez oldum.»
20 —  aBir ak-kuş, kanadıyle uçarak geldi; arkamı kuvvetle sığadı.»
21 — «O saat, o dinin sultanı doğdu; yer(ler), gökler ışık içinde kaldı.»
22^— «Yaradılmışların hepsi sevindi; gam gitti, âlem yeniden can buldu.»
23 —  «Cihanın bütün zerreleri seslendiler; bağrışarak dediler ki: Merhaba!»

‘‘ 24 —  «Merhabâ, ey sultan evlâdı, merhabâ! Merhabâ, ey marifet madeni 
nin kaynağı, merhabâ!»

*^25 —  «Merhabâ, ey güzellik bahçesinin bülbülü, ey ulu Tannyı (yakından) 
tanıyan! Merhabâ!»

26 — «Ey iki cihanın padişahı, merhabâ! (Bu) varlıklar, (bu) kâinat se
nin için yaradıldı.»

#27 — «Sen, ey gönüller derdinin dermanı!.. Sen, ey yaradılmışların sultanı.»
28 —  «Sen bütün paygamberleriıı sultanısın: (sen, bütün) ermişlerin, (bü

tün) temiz gönüllü (insanların) gözlerinin nûrusun.»
29 —  «Mademki nûrun âlemi aydmlattı, gül güzelliğin dünyayı gül bah

çesine çevirdi.»
30 — «Ey Allahın sevgilisi!.. Bize yardım et!.. Son nefeste (bizi) lûtfunla 

sevindir.» ,

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Vakanın devamını anlatınız. Peygamber, dünyaya gelince ne gibi fev
kalâdelikler oluyor? Bu doğuşu kimler, hangi sözlerle selâmlıyorlar? Bu sözler 
Peygamber sevgisinin, onun ölümünden asırlarca sonra Türk-İslâm dünyasın
da hâlâ nasıl yaşadığını belirtiyor mu?

2 — îslâm inamşma göre Allah, Muhammed Peygambere hitap ederek: «Sen 
olmasan, melekleri yaratmazdım» demiştir. Mevlid’de bu hâdiseye ait bir deyiş 
ve inanış var m ı? Gösteriniz.



3 — Bütün bu öğrendiklerinize göre, Mevlid manzumesinin bugün hâlâ 
Türk-İslâm dünyasmda her fırsatta sevgiyle tekrarlanıp okunması nedendir? 
Açıklayınız.

4 —  Manzumede, dogisardur = doğacaktır; çağrışuban = çağrışarak, gibi fiil 
çeşitleri, XIV-XV. yüzyıllarının halk ve edebiyat Türkçesinde yaşıyordu. Aynı 
şiirde rastladığınız, Hayrü’l-enâm, semâvât, zü’l-Celâl, enbiyâ, asîiyâ, evHyâ, Ha- 
bîbullah gibi yabancı kelime ve deyimler, halkın çok iyi bildiği sözlerdendir. Bu 
sonuncuların Türk halkı tarafından öğrenilmek acaba neden ileri gelmiştir? 
Araştırınız.

Edebiyat Tarihi Bilgileri:

Mevlid’den okuduğunuz doğıım kısmı’nın beyitleri, Süleyman Çelebi tara
fından mesnevi şeklinde değil, kaside şeklinde düzenlenmiştir. Fakat, Mevlid’in 
Türkiye ölçüsündeki' yaygın şekli, sizin okuduğunuz mesnevi şeklidir. Mevlid bu 
şeklini, daha ilk yazıldığı yüzyıllarda halk arasında işlenerek almıştır. Böyle
likle Mevlid, ruhu ve esası Süleyman Çelebi’nin, fakat yaygın şeklinde halk iş
leyişinin emeği bulunan çok kıymetU bir kitaptır.

(Mevlid hakkında yeni ve geniş bilgiler için eserin Ahmet Ateş ve Ahmet 
Aymutlu neşirlerine bakılmalıdır. Ankara, 1954 - İstanbul, 1958).
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F Û Z Ü L I

L E Y L A  V U  M E C N U N

mesnevî’sinden:

(Îlâhî güzelliğe doğuştan vurgun olan Mecnun, böyle bir aşk yüzünden, in
sanlardan kaçarak; dağlara, çöllere düşmüş, dağlarla, kuşlarla konuşmaya baş
lamıştı. Bu arada, ceylân avlamak için tuzak kurmuş bir avcıya rastladı.)

Gördü ki bir avcı dam kurmuş 
Damına gazaller yüz urmuş 
Bir ahu esir-i dâim olmuş 
KâüT'yaşı kara gözüne dolmuş 
Boynu burulu ayağı bağlü 
Şehlâ gözü nemlü canı dağlü 
Ahvâline râhm kıldı Mecnun 
Bakdı ana döktü eşk>i gülgûn 
Gönlüne katı g e l^  bu bidâd 
Yumşak yummak aedi ki sayyâd 
Rahmeyle bu müşk-bü gazale 
Rahm etmez nü kişi bu hâle 
Sayyâd bu nâ-tüvâne kıyma 
Kıl canına râhm câne kıyma 
Sayyâd sakın cefâ yamandır 
Bilmezsin mi ki kane kandır 
Sayyâd bana bağışla kanın 
Yandırma cefâ odma cânm

Tuzak kurmuş bir avcı gördü. Tuzağma ceylânlar uğramış, bunlardan biri 
bu tuzağa düşmüştü. Ceylânın kara gözlerine kanlı yaşlar dolmuştu. Ayakları 
bağlıydı; boynu burulu, şehlâlaşan gözleri nemli ve canı yaralıydı.

Mecnun, ceylânın bu haline acıdı. Ona bakarak gül renkli yaşlar döktü.
Bu zulüm, gönlüne katı geldiği için, yumuşak yumuşak dedi ki:
Avcı; bu mis kokulu ceylâna acı! İnsan bu hale acımaz mı?



Avcı! 2u zayıf, (bu zavallı) nın canına kıyma! (Kendi) canına acı ve ca
na kıyma î

Avcı! Sakın!.. Cefa fena şeydir. Bilmez misin ki kanın bedeli yine kandır. 
Avcı! Onun kanım bana bağışla (ve) camm cefa ateşine yandırma!

Sayyâd dedi budur maaşım 
Açman ayağın giderse başım 
Katlinde bu saydın etsem ihmâl 
Eftâl ü lyâlime nolur hâl 
Mecnun ana verdi cümle rahtın 
Pik eyledi berkten dırahtın
01 turfa gazalin açtı bendin 
Şâd eyledi cân-j derd-mendin

(Fakat, avcının verdiği cevap da haklıydı;)

Avci: Benim geçineceğim budar; başım gitse (bunun) ayağmı çözemem; 
(Ben) bu avı öldürmeyi ihmal edersem, çoluğumun çocuğumun hali ne olur? 

(diyordu). (Bunun üzerine) Mecnun, (yaprağından sıyrılan bir dşl Mbi) üze
rinde ae varsa çıkarıp avcıya verdi, (vücut) ağacım yapraktan temizledi.

(O güzel), o yavru ceylânın bağlarını çözüp, dertli canını sevindirdi.

(Leylâ vü Mecnun'daki bu maceranın (eserde yine nazımla anlatılan) de
vamı da şöyledir; Mecnun, ceylânın yüzüne yüzünü sürmüş, gözüne gözünü sürt
müş, ağlamış ve ona kendisiyle beraber gelmesini söylemiştir. Mecnun, ceylana 
demiştir ki:) i

Ey yaban ırmaklarının yeşilliği! Yaban baharlarının güzel yâseminil
Ben düşkünü yalnız bırakma. Bana çölde yol gösterici ol. Bir nice 

güö benimle yoldaş olup geç! (Ve sakın) insandır diyerek, benden tik
sinme.

Ey bana sevgilinin gözlerini hatırlatan! Bana onun gamını kolay
laştır.

Leylâ’nın gözlerini hayâl ettiğim zaman, ben hastaya sen teselli ver!
^Böylelikle) o, (Mecnun) insanlığını unuttu. Ahu da ona alışkanlık 

gösterdi.
Bu sebep oldu ve daha birçok ceylânlar, çölde onunla anlaştılar, (İjt- 

raber dolaştılar).

Kısa Bilgiler:

Klâsik Türk edebiyatının en. büyük şairi Fuzûli’den bir parça okudunuz. 
Fuzûii 1494?*1566), XVI. yüzyıl Azerî Türkçesiyle şiirler yazan, fakat, şöhret 
tesir ve sevgisi, başta Türkiye olmak üzere, bütün Türk-İslâm dünyasını saran



(Avrupalılarca da tamnınış) büyük ve âlim bir şairdir. XVI. yüzyıl Bağdat çev
resinin mustarip hayatı içinde yetişmiş, Kanunî Sultan Süleyman devrinde, 
memleketiyle birlikte OsmanlI tâbiiyetine geçmiştir.

Aşk ıstırabım, insanı olgunlaştıran, sevgili bir ıstırap diye karşılayan, özel 
bir felsefesi vardır. Eserlerinde tasavvuf felsefesinin ilâhî aşk anlayışıyle, o 
ölçüde büyük bir insan aşkım kuvvetle birleştirmiş, müstesna bir şairdir.

Çok sayıda ilmî, edebî eserleri içinde en güzelleri; kasideler, gazeller ve 
başka şiirlerle tertiplenmiş Divan’ı ile Leylâ vü Mecnun mesnevisidir. Leylâ vü 
Mecnun, konusunu eski bir Mezopotamya efsanesinden almış klasik bir Şark 
hikâyesidir. Önce, İran diliyle yazan Türk şairi Nizâmî tarafından kaleme alı
nan bu hikâyeyi, Fuzûlî, Türk diliyle yazmak için heyecan duymuş, böylelikle 
Divan edebiyatının en güzel Leylâ vü Mecnun hikâyesini yazmıştır. AvrupalIla
rın, Iphigenie, Andromaque gibi, manzum tiyatro eserlerini, eski Yunan’dan 
beri defalarca yazmaları gibi, Doğu edebiyatında da böyle tekrar tekrar ya
zılmış klasik hikâye konuları vardır.

Fuzûlî ve Leylâ vü Mecnım’u hakkında gelecek yıl daha geniş bilgi alacak- 
sımz. Okuduğunuz parça, bu eserin tanınmış bir bölümünden kısaltılarak alın
mıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Divan edebiyatının, manzum hikâye alamnda çok tamnmış bir ese
rinden parçalar okudunuz. Hikâye kahramanının bütün yaratılmışlar için sevgi 
ve şefkatle dolu i n s a n  ruhuna dikkat ediniz. Yazar, bu rûhu Mecnun’un 
hangi duyguları ve hangi sö2İeriyle ifade ediyor? Mecnun’un yaralı ceylânı kur
tarmak için avcıya yalvanşlarında başka ne gibi sebepler vardır? Bulup açık
layınız.

2 ^  Avcınm Mecnun’a verdiği cevap doğru mudur? Bu cevap, hayatın han
gi kanununa dayanıyor? Münakaşa ediniz.

3 —  Yazarın üslûbundaki tasvir kuvvetine dikkat ediniz. Sanatkâr yaraü 
ceylâmn, ayağı bağlanarak yere yatırıldığı sıradaki görünüşünü hangi çizgilerle 
tasvir ediyor? (Ayaklan bağlanarak yere yatırılan bu çeşit hayvanlann boyun
ları uzar, gözlerinde bir kayma olur. Şairin bu hâdiseyi güzelleştirerek, ifade için 
kullandığı şehlâ kelimesi, Arapçada koyu mavi (lâcivert) renk anlamındadır ve 
Arapçada bu renkteki elâ gözlere verilen sıfattır. Aynı kelime, Türkçede, bakı
şında özel güzellik bulunan h^fif şaşı göz anlamında kullanılır.)

4 —  Mecnun, ceylânı kurtarmak için, üzerindeki elbiseyi avcıya veriyor. 
Şair, bu sahneyi nasıl tarif etmiş? Buradaki güzel teşbihi bulup gösteriniz.

5 —  Hikâyede bugün için masal sayılabilecek taraflar buluyor musunuz? 
Bunlar, gerçek hayat vakalarına tamamıyle ujonayan hâdiseler midir? Düşü
nünüz.

Bu eserin bütününde masal çehresi taşıyan taraflar, cansızlara ve insan 
olmayan canlılara hayat ve şahsiyet veren daha başka ve daha romantik par
çalar vardır. Ayrıca, bütün eser, sonu Allah aşkına varan bir aşk anlayışından 
doğmuş, zengin ve duygulu bir macerayı anlatır.
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Edebiyat Bilgileri:

M e s n e v i ;  klasik Doğu edebiyatının Iran edebiyatından aldığı bir na
zım şeklidir.

Mesnevî, b e y i  t’lerle yazılır, ancak mesnevinin bütün beyitleri arasında 
kafiye birliği yoktur; her beyit, yalnız kendi mısraları arasında kafiyelidir.

İşte bu beyitler, arka arkaya sıralanarak, mesnevi şeklini meydana geti
rirler. Mesnevide kafiye birliği olmayışı sebepsiz değildir. Bu nazım şekli ile 
çok uzun manzumeler yazılır ve sayısı pek çok olan beyitler için aynı kafi
yeyi bulmak zahmeti çekilmez. Birçok milletlerin tarihî kahramanlık masalları 
olan destanları, efsaneleri, manzum aşk ve macera masalları, mesnevi şekliyle 
yazılmıştır. Leylâ vü Mecnım, Tusut ve Zeliha gibi pek tanmmış manzum. Şark 
masallarım yazmak için, çok az İstisnalarla hep mesnevî şekli kullanılmıştır.
O kadar ki, çok defa mesnevî denilince, hatıra, manzum bir Şark hikâyesi gelir.

Mesnevî şekli ile herhangi bir bilgiyi, bir düşünceyi tanıtmak ve öğretmek 
maksadıyle de uzun manzumeler yazılmış, manzum tarihler kaleme ahnmıştır.

Bir bakıma mesnevi, yalnız İran edebiyatının ve Divan şiirinin malı de
ğildir. Bu nazım şekli, bütün dünya edebiyatlarmda kullanılan ortak ve yay
gın bir şekildir. AvrupalIlar da birçok manzum masallarını, manzum tiyatro 
eserlerini mesnevî şekliyle yazmışlardır. Ayrıca, birçok küçük manzumelerin ve 
küçük şiirlerin de bu nazım şekliyle yazıldığı görülmektedir. Yeni nazımda 
mesnevî gibi, kendi aralarında kafiyeli beyitlerle yazılan manzumelere düz ka- 
lîyelî manzumeler denilmektedir.



G A Z E L

Yârab be^-yı aşk ile kıl âşinâ bet^ ;l>
Bi^ dem belâ-yı âşkdau etme cüda beni

Az eyleme inayetini ehl-i derdden ^
Yâni ki çok belâlara kıl miibtelâ beni

Temkinimi bela-yı mahabbetde kılma süst C 
Tâ dost ta’nedüb demeye bi-ve£â beni ^

Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın 
Geldikçe derdine beter et mübtela beni

Öyle zaif^tenimi firkatinde kim 
Vaslma mümkin Qİa yetürmek sabâ beni

N ^ v e t kılub nasib Fuzulî gibi bana 
Yârab mı^ayyed eyleme mutlak bana beni

Bugünkü Türkçeye Çevrilişi:

«Tanrım, beni aşk ıstırabıyle tanıştır, beni bir an bile bu ıstıraptan uzak 
düşürme.»

«Derd ehline bu iyiliğini az tutma. Yani ki beni çok ıstıraplara müptelâ et.»
«Aşk ıstırabında metanetimi gevşetme, tâ ki sevgili, beni ayıplayıp (bana) 

vefasız demesin...»
sGün geçtikçe sevgilimin güzelliğini artır, sonra bana döu ve beni onun 

derdine daha beter düşkün et.»
«Onun ayrıhğîyle vücudum öyle zayıf düşsün ki, sabâ gibi hafif bir rüz

gâr, (bir kuru yaprak misali) beni alıp onun yanma götürebilsin.»
«Fuzûh gibi, bana da kibirliği nasib edip, Tannm, sakın beni kendime bağh. 

kılma. O’na bağlı kıl.n
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Kısa Bilgiler :

Okuduğunuz şiir, Fuzülî’nin yine Leylâ vü Mecnıın’undan seçilmiş bir ga- 
zel’dir. Divan şairleri, mesnevi şeklindeki manzum hikâyeler arasına, diğer kü
çük nazım şekilleriyle yazılmış böyle müstakil şiirler katarlardı. Bu gazel, düş
tüğü kara sevdadan kurtulması için Kabe’ye götürülen Mecnun’un, Kâbe top
rağına yüz sürerek, Tanrı’dan şifa yerine aşk ıstırabı isteyişini anlatır. (Eski
ler, Tanrıya yalvarma konusunda söylenen şiirlere, şekli ne olursa olsun mü- 
nâcât derlerdi.)

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Bu şiirde bir konu ,ve tema bütünlüğü buluyor musunuz? Nasıl? Be
lirtiniz. Şarkın en büyük aşk kahramanı Mecnun’un ağzından söylenen bu 
gazelde, şairin kendî özel duygularını da dile getiren bir samimîlik seziliyor 
mu? İnceleyiniz.

2 —  Bu gazel size, Fuzûlî’nın aşk felsefesi hakkında evvelki bahiste ve
rilen bilgilere uyuyor mu? Ne bakımdan? Açıklayınız.

3 —  Üçüncü beyitteki gitikçe ve geldikçe kelimelerine dikkat ederek, be
yitteki söyleyiş inceliğini belirtiniz.

4 — Fuzülî birçok şiirlerinde aşk uğrunda zayıf düşmenin zevkindon bah
seder. Bu şiirde aynı duyguyu ifade eden mısralar hangileridir? Bu mısralarda 
ne gibi bir incelik buluyorsunuz?

5' —  Son beyitten anladığınız manayı bir defa da siz Açıklayınız.
6 —  Bu şiiri dil bakımından inceleyiniz. Bazı eskimiş kelimelerine ve ya

bancı terkiplerine rağmen, şiirin • dil bakımından bugunkii Türkçeye yakın ta
rafları var mı? Nereleri? Şiiri şekil bakımandah inceleyiniz, ^ iir hangi nazım 
birimiyle söylenmiş? Vezni nedir? Kafiyeler nerelerdedir? Bu şekli bir şema ile 
tarif ediniz. . . .



n e d i m

G A Z E L

Bir söz dedi canan ki keramet var içinde 
Dün giceye dâir bir işaret var içinde

Meyhane mukassi görünür taşradan amma 
Bir başka ferah başka letafet var içinde

Eyvah o üç çifte kayık aldı karârım 
Şarkı okuyup geçdi bir âfet var içinde

Olmakda derünımda hevâ âteş-i sûzan 
Nâyın diyebilmem ki ne hâİet var içinde

Ey şüh Nedîmâ ile bir seyrin işitdik 
Tenhâca varıp Göksu’ya işret var içinde

Bugünkü Türkçeye Çevrilişi:
«Sevgili, sanki ermiş gibi bir söz söyledi: İçinde dün geceje dair bir nükte 

vardı.»
<^M!eyhane, eğer dıştan bakarsan, sıkıntılı görünür. Ancak, onım içinde bam

başka bir ferahlık, hoş bir güzellik vardır.»
«Eyvah! O üç çifte kayık, rahatımı, (huzurumu, aklımı) aldı: İçinde (in

sanı aşk belâsına düşüren) bir güzel vardı ki, şarkı okuyarak, geçti, gitti.»
«(Kamıştan yapılmış bir saz olan) Ney’in içerisine üflenen hava, (ora

da) yakıcı bir ateş oluyor; (yanık bir ses haline giriyor.) Bu sazın içinde öyle 
bir hal var ki, söyleyemem, (anlatamam).»

«Ey neşeli güzel! Senin, N e d i m  ile, Göksu’ya bir gezinti yaptığını işit
tik. Oraya yalnızca gitmiş, yalnızca yiyip içmişsiniz.»

Kısa Bilgiler;
Nedim (1681-1730), Divan edebiyatımızın XVIII. yüzyılda ve bu asnn/Lâlc 

Devri’nde yetiştirdiği büyük bir aşk. zevk ve neşe şairidir. Zaman zaman, j ara
dığı güzeli bulamamaktan ve diğer hisli insan elemlerinden doğan mustarip
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söyleyişleri i de olmakla beraber, şiirlerini genel olarak insan aşkının nükteli 
ve neşeli terennümleri halinde söylemiştir.

Nedim’in şiirlerinde kuvvetli bir ses ve söz anlaşması, musiki özelliği ta
şıyan bir ahenk vardır. İçinde yaşadığı inkılâp devrinin yenilikleri, güzellikleri 
ve bilhassa Sa’dâbâd eğlencelerinin özellikleriyle söylenmiş şiirleri, bize Lâle 
Devri İstanbul’u hakkında bilgiler verir. Nedim’in halka yakın bir dille, halk 
deyimleriyle ve bazen, sade ve zarif hir ev ve aile konuşmasıyle söylenmiş şiir
leri de vardır. Nedim. Türkçeye, aşkı ifade bakımından incelik veren bir şair
dir. Gazelleri, (halk türkü ve koşma’lanm n Divan şiirine aksetmesiyle meydana 
gelmiş, millî bir şiir çeşidi olan) şarkı tarzındaki şiirleri en güzel verimleridir. 
Şairin halk zevkine varmakta daha da ileri giderek, hece vezniyle ve saz şair
leri tarzında t ü r k ü  söylediği de olmuştur.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Nedim’in bu gazelini Fuzülî’den okuduğunuz gazelle karşılaştırmız. 

Birinci gazelde, her beytin, müstakil birer cümle halinde söylenmekle beraber, 
aynı konuda birleştiğini görmüştünüz. Nedim’in gazelindeki beyitler de aynı 
konuda birleşiyor mu? Birleşmiyorlarsa, bu beyitlerin özel konularını kısa çiz
gilerle belirtiniz.

2 —  Her beyit, başka tema ile söylendiği halde, bu şiirde, vezin, şekil, 
kafiye, redif gibi şiirin dış ahengi bakımından bir bütünlük var mıdır? Bu bü
tünlüğü tarif edirüz.

3 —  Birinci beyitte, sevgilinin, geçmiş bir gece hakkında (kendisi için du
yulan bir özleyişi anladığını ifade eden) nükte’li bir söz söylediği haber ve
riliyor. (Beyitteki işaret kelimesini nükte sözüyle açıklayışımızın sebebi budur.) 
Siz araştınnız: Nükte ne demektir? Şiirin diğer beyitlerinde de böyle nükteli 
bir söyleyiş buluyor musunuz? Nasıl? Açıklayınız.

Edebiyat Bilgileri: I
Gazel, Divan edebiyatında çok sevilen ve çok söylenen bir aşk ve şarap 

şiiri’dir.
Gazel, Arapçada «kadınlar için söylenen güzel ve alâkalı söz» demektir. 

Bu çeşit sözler, e ^  Arap şiirinde kaside adı verilen, daha büyük bir manzu- 
meriin, aşk duygularına ayrılan bölümünde bulunurdu. Kaside içinde aşk ve 
şarap beyitleri söylemeye tegazzül denirdi.

Gazel, beyitlerle söylenir. Birinci beytin her iki mısraı birbiriyle kafiyelidir. 
Gazelde, tabiat güzellikleriyle birleşmiş aşk duygularından başka, şarap âlem
lerinin duygulanmalarım da (onlarla birleşmiş bir halde) bulunur. Bu sebep
le gazel şekliyle yazılan bazı tasvir ve tefekkür şiirleri, ancak, şekil bakımın
dan gazel sayılır. Yoksa, gazelin özelliği, bir aşk ve şarap şiiri olmasındadır.

Gazel, beyitlerle söylenir. Birinci beytin her iki mısraı birbiriyle kafiyelidir. 
Geri kalan beyitlerin birinci rajsralan serbest, ikinci mısraları ilk beytin ka
fiyesiyle kafiyeli olur. Gazelin ilk beytine matla beyti denir. Bir gazel, çok 
kere beş, yedi veya dokuz beyit halinde tertiplenir. On beyitten fazla beyit
lerle söylenmiş gazeller azdır. Gazelin son beytinde şair, bir yol bularak kendi 
adını veya mahlasım da söyler.

Gazelde, şairin adı bulunan bu beyte makta’ beyti denilir. Gazelin en gü
zel beytine, beytü’l-gazel denir. Çok kere bu ismi alabilen beyitler matla’ beyit
leridir.



Gazel, bizim Divan edebiyatımızda çok sevilmiş, asırlarca ve çok güzel söy
lenmiş bir şiir çeşididir. Divan, şiirimizin, Fuzûli, Baki, Nedim, Nailî gibi bü
yük şairler, gazel tarzının üstatlarıdır. Bu kudretli şairlerin izlerinde gazel 
söylemek, edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra da devam etmiştir.

Eskiler, gazel, tarzıyle, Fuzülî’nin gazelinde gördüğünüz gibi, beyitleri ara- 
smda tema birliği bulunan, bütün şiirlerde terennüm ederlerdi. Beyitleri ara- 
smda tema birliği bulunan gazellere, yek-ahenk denirdi. Divan şiirinin yek- 
ahenk’leri, bazı özellikleriyle Batı şiirinin toplu grüzellik anlayışına uygundu.

Divan şiirinin bir kısım gazelleri ise, Nedim’in gazelinde gördüğünüz gibi, 
her beyti başka konuyu terennüm eden şiirler halinde söylenirdi. Eskiler, her
hangi bir şiir duygusunu, çeşitli söz ve mana h.ünerlerini bir beyitte toplaya
rak söylemeyi ustalık saydıkları için, bu tarz şiirlerinde toplu güzellik’ten zi
yade, bir parça güzelliği bulunurdu. Ayrıca, beyitleri, aynı vezin, şekil ve kafiye 
ile birleştiği için, bu şiirlerde dış ahengi bakımından mutlaka bir şekil bütün
lüğü ve bir şekil güzelliği mevcuttu.

Edebiyat Bilgileri: U

Okuduğunuz gazelin dördüncü beytinde hava kelimesi, şu çeşitli anlamlar
da kullanılır: a) Ney’in içine üflenen nefes, b) İnsan nefesine musiki alabil
me kudretini veren aşk, c) Teneffüs ettiğimiz hava, d) Bir musiki terimi olan 
hava... (Eski şiirde bir sözün birkaç anlamını birden hatırlatarak kullanmak 
sanatına tevriye denilirdi.) Son beyitte ise şair, çok iyi bildiği bir şeyi bilmi
yormuş veya başkasından işitmiş gibi bir lisan kullamyor. Yine, söze nükte 
çeşnisi veren böyle sanatlı söyleyişlere eskiler, tecâhül-i ârif derlerdi.
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Ş A R K I

Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâşâde 
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’dâbâd’e 
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde 
Gidelim serv-i revâmm yürü Sa’dâbâd’e

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan 
Mâ-i Tesnîm içelim Çeşme-i Nev-peydâdan 
Görelim âb-ı hayât aktığın ejderhâdan 
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’dâbâd’e

Geh vanp hâvz kenarında hırâmân olalım 
Geh gelip Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalım 
Gah şarkî okuyup gâh gazel-hân olalım 
Gidelim serv-i revanini yürü Sa’dâbâd’e

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkize-edâ 
İznin olursa eğer bir de Nedim-i şeydâ 
Gayrı yârâm bu günlük edip ey şüh £edâ 
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’dâbâd’e

Bugünkü Türkçeye Çevrilişi:

«Gel, şu neşesiz gcnüle bir neşe bağışlayalım. Yürü, (ey) servi salmışlı (ser- 
Ti boylu) güzelim, (seninle) Sa'dâbâd'a gidelim.»

«İşte üç çifte kayık, iskelede hazır (duruyor). Yürü ey servi salmışlı gü
zelim, seninle Sa’dâbâd’a gidelim.»

«Gülelim, oynayalım, dünyadan dileğimizi alalım. «Nev-peydâ» adlı çeşme
den T e s n i m suyu içelim. Yılan ağzından (zehir yerine nasıl) âb-ı hayat 
akıyor? Görelim. Yürü, ey servi sılm ış’ ı güzelim, seninle Sa’dâbâd’a gidelim.»

«Bazen gidip, havuz kenarında salınarak yürüyelim. Bazen gelip, Kasr-ı 
Cinan’ı seyredelim, (grüzelliğine) hayran olalım. Bazen şarkı okuyalım, bazen 
gazel söyleyelim. Yürü, ey servi şahnişli güzelim, seninle Sa’dâbâd’a gidelim.»

«Bir sen, b ir ben, bir de güzel şarkı ve gazel söyleyen biri... (Yani, yine 
sen veya ben.) Eğer izin verirsen, bir de âşık Nedim... Öteki dostları, ey neşeli 
güzel, bugünlük feda edelim. Yürü, ey servi salmışlı güzelim, seninle Sa’dâbâd’a 
gidelim.»

1971 Türk ve Batı Edebiyatı I  —  F. 8



M etin Ü zerinde Ç a lışm ala r:

1 — Nedim, sevgilisini niçin Sa’dâbâd’a davet ediyor? Sa’dâbâd neresidir? 
Okuduğunuz şiirde Sa’dâbâd’m  medenî bir köşe olduğuna dair işaretler bulu
yor musunuz?

2 — O devirlerde İstanbul’un eğlence yerlerine hangi vasıta ile gidilirmiş? 
Bu vasıtaların o asırlardaki çokluğunu, güzelliğini, İstanbul Boğazı ile Haliç’i 
bir deniz caddesi haline getirdiklerini biliyor musunuz? Araştırınız.

3 — İkinci dörtlükteki ejderha ağzından âb-ı hayat aktığını görelim söz
lerinden ne anlıyorsunuz? Buradaki yılan ağzı’ndan m aksat nedir? Yılan ağzın
dan zehir yerine ebedî hayat verecek bir su akmasındaki m ana çarpışmasına 
dikkat ediniz. Böyle zıt m analı sözlerin, ifadeyi kuvvetlendirmek için bir araya 
getirilişindeki sanata ne ad verildiğini öğreniniz.

4 — Sa’dâbâd’da daha neler varmış? Nedim, bu devirde buralarda dolaşan
ların  neler terennüm  ederek eğlendiklerini söylüyor? Bu terennüm  edilen şey
lerde Nedim’in  bir hissesi var mıdır? Açıklayınız.

5 — Son beyitte gezmeye gidecek birkaç kişi sayıldığı halde biz. Nedimle 
sevgilisinin yalmz gideceklerini nereden anlıyoruz? Şairin, Nedim-i şeydâ dediği, 
yahut güzel şarkı veya gazel söyleyen biri diye saydığı fazla şahıslar asimda 
kimdir? Bu sözde nasıl bir incelik sesliyorsunuz?

Edebiyat B ilg ile ri:

XVIII. yüzyıl (Lâle Devri), şa ir Nedim’in yaşadığı çağın özelliklerini belirten 
bir şiirini okudunuz. Şiirde, Lâle Devri’n in  çok süslü, çok m am ur b ir eğlence 
yeri olan Sa’dâbâd’dan; buradaki köşklerden, havuzlardan, çeşmelerden; ağız
larından su dökülen, yılan başlı çeşme oluklarından ve buralarda şarkı ve gazel 
söyleyerek gezildiğinden bahsediliyor.

Okuduğunuz şiir, özellikle Lâle Devri’n in  en yaygın terennüm  şiiri olan 
şarkı şeklinden bir örnektir. Dikkat ederseniz, dörtlüklerle söylenen ve dör- 
düncü m ısralan aynen tekrarlanan  bu şiirde, halk şiirimizin koşma ve tü rk ^
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lenh i andırır bir ö^ l l ik bulacaksmı:^^ Şarkı, halk türkü ve koşmalarının, Divan 
■^r‘ÎK6'“ t'esi‘fiyIe’ meydana gelmiş ve gittikçe millîlesmis'~Bîr^ nazınT seklldir.
■-------Şa'fk eaeDiyatında Türk şarkılarından önce, m urabba’ adı verilen ve dört
lüklerle tertiplenen bir nazım  şekli vardı. Osmanlı Divan şairleri, XIV. ve XV. 
yüzyıllardan başlayarak, m urabba’ları, dörtlüklerle söylenen halk türkülerimize 
benzettiler. Aruz Vezinleriyle yazılan ve besteyle, söylenmesi için dördüncü mıs
raları aynen tekrarlanan bu murabbalar, gitgide şarkı adını almış ve tam a- 
mıyle Türk zevkinin eseri olan, millî bir nazım şekli olmuştur.

İstanbul’un zaptı yıllarında, Boğaziçi kıyılannda XV. yüzyıl şairi Ahmed Pa- 
şa’nın başarılı m urabba’lan m  terennümle genişleyen şarklı zevki, XVIII. yüzyılda 
Nedim’in şarkılarıyle bir altın  devri yaşamıştır. Bütün şiirlerinde millî zev
kin ve millî ruhun bütük m üterennimi olmak özelliğini gösteren Nedim, Divan 
şiirine şarkı şeklinin en güzel örneklerini vermiştir. Şarkı, Nedim’den sonra 
ve Nedim’in tesiriyle edebiyat ve musiki âlemlerimizde rağbet görmüş; saz, 
söz ve eğlence âlemlerinde gazelin yerini alarak, zamanımıza kadar yaşamıştır.

Beş a ltı mısralı k ıtalarla yazılan şarkılar da olmakla beraber, biz şarkı
nın en klasik şekli olan dörtlüklerle söylenmiş şarkılar için örnek verdik. Şar
kının şekli ve umumî kafiyeleniş tarzı için, bu örneğe bakarak, siz bir şema 
çiziniz.



E V L İ Y A  C E L E B İ

Seyahatnam e’sinden :

TEMÂŞÂ YI GABİBE-İ K Ü H E Y L Â N

«Evliya Çelebi, Sejahatnam e'sinin bir ile
rinde, Mr Türle elçisinin Avusturya İmpara
toruna getirdi^ hediyeler arasında bulunan 
bir ‘‘Türk atı” nın hikâyesini anlatıyor.»

V aktaki iki baş a tla n  bizim  ah ır ka lfa ları siyah şapkalı kâfirle re  
teslim  edip gittiler,* hem en eyersiz olan diba çullu . T a r i f i  denilen 
ün lü  küheylân  gördü ki siyah şapkalı kâfirle r içinde kalıp, gördüğü, bil
diği M üslüm an kıyafetinde adam  yok. Hem en b ir kere iki ayağı üzere 
kalkıp, yuların ı tu tan  iki aded kâ firin  başlarındaki şapkaları üzerine ön 
elleriy le  nice u rdu  ise ol an ik i nefer kâfirin  beyinleri taşra çıkıp, canı
cehennem e, m ürd  oldular.

’ t u . -  ■ • . >t < S'
Hem en «Çâsar önünde cür’e f  göstereyim» diye, birkaç kâfir a t üze

rine hücum  edip yu larından  a ta  yapışam  zannettiler. O nlardan dahî dört 
tkâfir tepelendi. D üm ün bünâgûşuna havâle eyleyüp (k u y ru ğ u n u  k u lak  
tozuna in d irip ) bu saray m eydanında biriken kâfirler içinde küheylân a t 
fak ir g irip  cümle küffarları b irb irine  katıp , cümle küffarlar b irb irlerin  
çiğneyip, at, tam  yarım  saat, k â firle r üzre göz k am aştıran  şimşek gibi 
seğirdip gezdikçe bu saray m eydanında Âl-i Osman’dan gelme b ir at, yü
ce T anrın ın  em riyle o kadar kâfiri hele ü  mele edip, kırıp  geçirir, ol k a 
dar kâfir m ecruh olm uştur ki, h â lâ  kâfiristanda destandır.

N ihâyet, Elçi Paşa gördü k i k â firle r demet dem et k ırılır  ve saray 
m eydam ndan dışarı izdiham dan k âfir çıkamaz. «Bre şu a tı tutun!» diye



a h ır  kalfa larına ferm an etti. B ir beyaz kü lâh lı yedekçi varıp, «Gel, Cey
h u n ’um , gel!» deyince, hem en a tın  iki gözlerinden kan lı yaşlar akıp, k iş ' 
n eyerek  yedekçinin yam na geldi. (Yedekçi, atı) yu larından  tu tunca h a 
k ir, Elçi Paşa’ya söyledim: «Sultânım, bu at, b ir gaazi a tt ır  ve  bizzat Âl-İ 
O sm an pâdişâhı binm iştir. Bu at, bu  m eydanda bu  k ad ar rüsvaylık  edip 
b u  k ad ar k â fir k ırm ıştır. Eninde sonunda bu atı k â fir le r  öldürürler. B u 
a tı  alıp  yerine başka a t verin» dedim.

. H ele görelim, diye igz&az etti. Yedekçiler, a tı k ra lın  ah ırm a bağla
yıp  g ittik lerinde hem en a t kösteğini ve yuların ı koparıp, ah ır içinde yed i 
k â fir  daha tepeleyip, kâfirlerin  bunca a tla rın ı yaralay ıp  bir de gördük 
k i Ceyhun, kişneyerek, saray m eydanından d ışan  y ıld ırım  gibi çıktı. Şe
h ir  içinde gezerek Çerkeş M eydam ’nda, adı geçen çerkesin altm daki a t  
leşin i koklayıp yinie birkaç kere  heybetle kişneyip ol m ahalde ruh  teslim  
e ttiğ i haberi geldi. D îbâ çullarını getirip , Faşa, yerine b ir başka a t g e 
tir tip , cümle İslâm  askeri bu a tın  böyle iş ettiğ ine âlem  h ay re tte  k a ld i ' 
1ar. O ndan sonra ah ır kalfa ları varıp  m erhum  atı, şehid çerkesin a tı önün
de b ir çukur kazıp, oraya defnettiler ve cümle halk  bu ata parm ak ısır
dılar.
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K ısa B ilg ile r:

XVII. yüzyılda, T ürk elçisi Kara Mehmet Paşa vasıtasıyla, Avüsturya İm 
paratoruna gönderilen bir T ürk atın ın  hikâyesini, Evliya Çelebi’den dinlediniz. 
Çelebi,, kahram an atin  hikâyesine hemen hemen bir destan özelliği vermiş
tir. Yazarın, «Bu at, gaazi a ttır  ve bizzat Âl-i Osman Padişahı binmiştir.», cüm- 
lesîr-nden, o çağlar halkının Türk hüküm darlarına karşı duyduğu derin sevgi 
ve saygıyı öğreniyoruz. Çelebi’nin hikâyesindeki a ta  karşı duyduğu sevgi, b ir 
millî sevgi’dir ve Türk ruhunun atlar için duyduğu destanı sevginin bir deva
mıdır.

Evliya Çelebi’n in  hayatı, şahsiyeti ve seyahatleri hakkında bilgi almak için 
şu eserlere bakınız:

Cafer Erkılıç; Evliya Çelebi. îst. 1954.
M. Cavid Baysun: Evliya Çelebi. (Türkçe İslâm Ansiklopedisi’nde).
N. S. Banarli; Resimli Türk Edebiyatı Tarihî.

(Okuduğunuz parça, Seyahatname’n in  yedinci cildinin 297. sayfasm dân kıs
m en ; sadeleştirilerek almmıştır.)
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M etin Üzerinde Çakşm alar:

1 At, Türk milletine o ölçüde bağlıdır ki, yabancı ülkede yaşayamıyor.- 
Kendini tu tm ak isteyen yabancıları öldürüp yaraladıktan sonra, yine Türkiye’ 
den gelmiş ye bu yabancı ilde ölmüş bir başka atın  yanına koşup, ruhunu tes-- 
lim ediyor.

Hikâyenin bazı yerlerinde kâfirleri küçük gören ve onların  âcizlikleriyle- 
eğlenen bir mizah lisanı vardır: «Yulanndan ata yapışam zannettiler» sözü, 
«atı yularından tu tup  zaptedebiliriz, sandılar» anlam ındadır. «Dümün bünâ- 
güşuna havale eyleyüp», yani «kuyruğunu kâfirlerin kulak tozuna vurup» sözü, 
durumu, lûgatli b ir lisanla alaya almak alışkanlığındandır. Bugünkü Türkçede- 
böyle sebeplerle kullanılan lûgatli sözleri hatırlaymız.

2 — Evliya Çelebi’nin  dilindeki halk mecazlarını ve halk  deyimlerini bu
lup belirtiniz. Çelebi, yazisımn cümlelerini, kalkıp, gelip, urup gibi bağlayıcı,.- 
fiiUerle birbirine ekleyip uzatmıştır. Bu uzun cümle m erakı bir yana bırakı
lırsa, yazıda oldukça sade bir lisan bulunduğu meydanda’tiır. Siz, bu bağlayıci- 
fiillerin bulunduğu yerlerde, cümleleri, nokta koyacak şekilde bitiriniz. O za-- 
man, Evliya Çelebi’de sade ve kolay anlaşılır bir dil göreceksiniz.

3 — Bu dil, bazen dilbilgisi kurallarından uzaklaşıyor. «Kâfirler» anlam ın
daki küffâr kelimesini, küffârlar diye, bir daha çoğullandırmak yanhştır.

«Karmakarışık» anlamındaki here ü merc sözünün, hele ü mele şeklinde- 
yazılışı, belki de halk  söyleyişine uymak istediğindendir.

Bununla beraber. Evliya Çelebi Seyahatname’sinin henüz tenkitli b ir nüs
hası yoktur. Yazıda görülen bir kısım hatalann , kâtiplere a it hatalardan  ol
m ası da mümkündür.

Edebiyat B ilg ile r i:

Okuduğunuz yazı, bir seyahat edebiyatı örneğidir. Seyahat edebiyatı eser
leri, gerek kendi yurdunda, gerek dış ülkelerde gezip dolaşan yazarlarm, gidip 
gördükleri, görüp inceledikleri yerlere; o yerlerin coğrafî özelliklerine; haya- 
tm a, âdet ve geleneklerine, çeşitli yönlerine ait bilgi vererek, tasvir yaparak 
yazdıkları eserlerdir.

Böyle yerleri gidip gören yazarlar, oralara gidemeyen, oraları göremeyen-- 
lere; biir edebî ifade içinde, verdikleri bilgilerle; o yerleri ve o yerlerin hayatın ı, 
tanıtm ak gibi m ühim  vazife görürler.

Seyahat edebiyatı, bu bakımdan, dünya ülkelerini ve dünya milletlerini bir- • 
birine yaklaştıran edebiyattır.

Eski çağlarda seyahat edebiyatı, daha çok, herkesçe bilinmeyen ülkelere; 
isimleri duyulmamış, çok uzak veya yeni keşfedilmiş kıtalara; buralarda yaşa—
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yan renk renk kavimlerin hayatına ve Idu yerlerin coğrafî özelliklerine a i t  eser
le r halinde yazılırdı.

Yeni seyahat edebiyatı ise, medeni ülkelere ait seyahatnam eler vücuda ge
tirm ektedir. Yeni medeniyetin çeşitli ülkelerde, fikir, sanat, ilim  ve teknik ba
kım ından he gibi gelişmeler kaydettiğine dikkat eden yazarlar, bu eserleriyle 
büyük ilgi görmektedirler.

Bizde, seyahat edebiyatı’n ın  en ünlü  yazan Evliya Çelebi’dir. Yeni seyahat 
edebiyatımızın en mühim  eserlerini ise. Falih Rıfkı Atay yazmıştır.



_  V

A V R U P A İ  T Ü R K  E D E B İ Y A T I  

Ö R N E K L E R İ



Tanzimat’tan  sonra, Avrupa medeniyetine daha büyük bir 
hızla katılm aya başlayan Türk m illetinin edebiyatmda da Av
rupai yenilikler yapıldı.

Edebiyatımızda daha geniş halk topluluklarına ses duyur- 
mai:, sosyal ıstırap, ihtiyaç ve ülküleri edebiyat vasıtasıyle 
halka tanıtm ak; ya da yeni edebiyat türleriyle ve çeşitli Av
rupai sanat anlayışlarıyla eserler vermek gibi davranışlar baş
ladı.

Batı medeniyeti anla,yışına göre Türk edebiyatı, kesin ola
rak  1859-1860 yıllannda başlamıştır. Bu bölümde Tanzlmat’dan 
beri T ürk  Edebiyatrndan seçilmiş örnekler okuyacaksınız.



N A M I K  K E M A L

V A T A N  - y a h u t -  S İ L İ S T I T E :

Tiyatrosundan::

Bir OsmanlI kahram anı olan İslâm Bey, Silistre savaşma gönüllü gider
ken, e trafına toplanan erlere: «Beni seven, arkam dan gelîH» demiştir. îslâm« 
Bey’i en çok seven ise. Zekiye isimli b ir kızdır. Bu sözü duyan Zekiye, erkek 
kıyafetine girerek, İslâm ’ın  peşinden gider. Silistre’yi m üdafaa eden erler 
zabitler arasına karışır.»

İkinci Fasıl

(Perde açılınca Silistre Kalesi’n in  bir tabyasında, ötede beride birtakım  
gönüllü oturmuş, Zekiye erkek elbisesiyle içlerinde görülür.)

Birinci Meclis

G önüllüler, neferler, A bdullah Çavuş, Zekiye

Sahnedekiler birkaç konuşm adan sonra hep birden:

Am alimiz, efkârım ız ikbâl>i vatandır, 
Serhaddim ize kal’e bizim  hâk-i bedendir. 
Osm anlIlarız, ziynetim iz kanlı kefendir.

K avgada şchâdetle bü tün  kam  alırız biz! 
O sm anlılanz, can veririz, nâm  alırız bizf

K an  ile  k ılıç tır görünen bayrağım ızda,' 
Can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda, 
H er kuşede b ir şîr y a ta r toprağımızda.



K avgada şehâdetle bü tün  kâm  aLrız biz!
O sm anlIlarız, can  veririz , n âm  alırız  biz!

Icıtalarıyle başlayan bir cenk türküsü söylerler. Az sonra, tabya kum andam  Mi
ra lay  Sıdkı Bey gelir.

Sıdkı Bey — K alede kalm ak isteyenler bir ta ra fa  ayrılsın.
Bir gönüllü — Hep burada kalm ak istiyoruz k i buraya  geldik. B ir

birim izden niçin ayrılacağız?
Sıdkı Bey — (Hiç kim seye iltifa t etm eyerek) A ğalar! Düşm an suyu 

geçti. Şehrin  öbür tarafında herkes b irb irine giriyor. M em leket b ir iki 
güne  kadar b ü tü n  bü tün  m uhasaraya uğrayacak gibi görünüyor. A llah 
zeval verm esin, devlet kalesini kendi askeriyle de m uhafazaya kaadir- 
dir. İçinizden h e r kim  burada bulunm ak istemezse, Paşa’dan izin var. 
H em en bugün dışarı çıksın.

B ir gönüllü — D üşm an çok. Asker az. Bizi azaltm ak m ı istiyorsunuz?
Abdullah Çavuş — A sker az olmakla kıyam et m i kopar? Azdan az 

■olur, çoktan çok.
Sıdkı Bey — K ıyâm et mi kopar? K ıyâm et mi kopar? Sen sus da biraz 

şu n la r  söylesin.
A bdullah Çavuş — Ay, ben söyleyince kıyâm et m i...
Sıdkı Bey — Sübhânallah! A ğalar... M uhasarada ku rşun lar, gülleden 

başka açlık, susuzluk da var... K im  kendini k u rta rm ak  isterse...
B ir gönüllü — (M iralayın karşısına gelerek) Bey, bey!.. Biz buraya, 

k en d i irâdem izle geldik. Gelişimiz ancak bugün içindi. Siz b ir elinizle 
bize düşm anı gösteriyorsunuz. B ir elinizle kaçacak kapıyı! Saçmıa saka- 
luna  ak  düşm ediğine m i bakıyorsunuz? Ben yaşadığım ı kâfi görüyorum . 
K efenim i boynum a, şchidliği gözüme aldım. Bağdad’dan buraya kadar o 
n iy e tle  geldim.

A bdullah Çavuş — İşte  hepsi de böyle söyleyecek. Hepsi de bu akıl
da ... A y ne  darılıyorsun? B ir kere de benim  dediğim gibi çıkarsa kıyâ- 
m et m i kopar?

Sıdkı Bey — (Gönüllüye hitâben) B irader sözüm size değil.
B ir gönüllü — Hangim izedir?
B ir diğer gönüllü  — Hangimizi daha kavga başlam adan düşm andan 

yüz  çevirecek k ad ar alçak zannediyorsunuz?
Sıdkı Bey — Pekâlâ! Siz de bizim  gibi va tan  yolunda ölmek istiyor

sunuz. Sâyiniz A llah indinde zayi olmaz. H ayatınız giderse adınız kalır. 
İnsan olana öldükten sonra b ir güzel nam  bırakm ak, belki hiç ölmemek
ten  hayırlıd ır. G önlünüzü kavi tu tun , ölüm den korkm ayın  ki, korksa- 
n ız  da korkm asanız da elbette  b ir gün sizi bulur. K urtulam ayacağı şey- 
'den kaçm ak insana lây ık  değildir. (Zekiye’ye hitaben) Çocuk, sen kim 
sin?
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Zekiye — Efendim.
Sıdkı Bey — (Bir garip nazarla yüzüne bakarak) Sen kim sin?
Zekiye — (Telâşla) Adam.
Sıdkı Bey — Adm  nedir?
Zekiye — (Kendini toplayarak) Âdem efendim.
Sıdkı Bey — ̂ (Kendi kendine) Ne m ünasebetsiz hulyâ. (Zekiye’y^  

hitaben) Kaleden çıkm aya m ezunsun.
Zekiye — Kalede kalm aya izin yok mu?
Sıdkı Bey — Çocuğum ne işe yararsın  ki seni alıkoyayım .
Zekiye — V atan için öleceğim. Başka ne hizm et istersiniz?
Sıdkı Bey — Sen daha silâh kullanam azsın.
Zekiye — Ben size canım ı arz ediyorum. Siz bana, yaşım ın küçük lü

ğünü  söylüyorsunuz. B uraya adam  öldürm ek için mi geldiniz, ölm ek için 
m i? Ö ldürm ek içinse beni de öldürün. Ölmek içinse em in olun ki sizden 
daha kolay, daha raha t ölürüm .

A bdullah Çavuş — (M iralaya yaklaşarak) İçimizde şu zavallı çocuk 
kalınca kıyam et m i kopar?

Sıdkı Bey — Sen galiba, b ir vak it olacak ki kale elden giderse y ine  
k ıyam et m i kopar? diyeceksin.

A bdullah Çavuş — H ayır beyim. Ben ölmeden kale elden gitm ez, ö l 
dük ten  sonra da lâkırdı söyleyem em  a! Nasıl kıyâm et m i kopar? derim .

Zekiye — Benden ne istersiniz? V atan bir A llah tekkesi değil m idir?' 
Tekkeye gelen kurbanın  semizliğine, zayıflığına bakılır m ı? L ütfed in  ço
cuklarınıza da devlet yokm da ölmeye izin verin. Bu kadar gençler ve
rem den, vebâdan ölüyor. B ir iki de kurşundan, gülleden ölürse ne olur?'

A bdullah Çavuş — Şu sanki ne olur? K ıyam et mi kopar?
Sıdkı Bey — (Şefkatle Zekiye’nin  yüzüne bakarak) Çocuk... (Kendi 

kendine) Bıyıksızı ölmek ister. A k sakallısı ölmek ister. Ne diyeyim , A l
lah  cüm lesini bağışlasın.
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Miralay Sıdkı Bey, günahsız bir zabit arkadaşım  kurşuna 
dizmek istemediği için, ordudan ihraç edilmiş, fakat v atan  ve 
askerlik aşkıyle, isim değiştirip, nefer olarak tek rar orduya 
girmiş ve yine yararlıklar göstererek miralaylığa yükselmiş 
bir kahram andır. Aym zamanda, Zekiye’nin babası olan Sıdkı 
Bey, isim değiştirdiği ve savaşlardan baş alamadığı için, aile
sinden uzak yaşam ak zorunda kalmıştır. Baba-kız, birbirlerini 
tanım azlar. Fakat Sıdkı Bey’in  Zekiye’ye karşı duyduğu ru h  
yakınlığı, onun babası olmasındadır. Bu sırada savaş başlar, 
İslâm  Bey yaralı olarak kaleye döner ve Zekiye’n in  kucağında 
bayılır. Zekiye’yi ona bakmaya memur ederler. İslâm, ayıldığı 
zaman Zekiye’yi tan ır ve aralarında şöyle b îr konuşma olurr



îslâm  Bey — Şimdi seni bırakıp  da buralara  geldiğim  için beni tâyib 
>eder m isin? Sen rahatın ı, izzetini, kadınlığını, hanım lığını benîm  için terk  
•edersin. G ünde birkaç fak ir besler dururken , benim  için bugün b ir lokma 
•ekmeğe m uhtaç olursun. K apında birkaç hizm etkâr bu lunurken, benim  
için bugün b ir yaralıya h izm etkârlık  edersin. Ya ben nasıl edeyim  de 
kendim i yoktan v â r eden A llahım  için  seni bırakm ayayım . B ilir m isin, 
bence vatan, îm an ile beraberdir. V atanı sevm eyen A llahını da sevmez.

Zekiye — A h sen vatanım  düşündükçe ne kadar büyüyorsun!.. Ben 
de seni düşündükçe gönlüm de o kadar büyüklük  görüyorum ... Söyle, ba
n a  böyle lâk ırd ılar söyle. Sanki işittikçe hayatım  artıyor. A rtıyor da vü
cudum dan taşacak gibi oluyor. Gönlüm de güller açılıyor. F ikrim de gü
neşler doğuyor.

Bu sözlerin sayesinde ben de e rkek  oldum. Hem  gönlüm  esvabım dan 
verkektir. Y an n  kavgaya çık. E lbette  herkesin  önünde bulunacaksın. Ben 
vde elbette  sana herkesten  yakın bulunurum .

Biraz sonra içeriye Sıdkı Bey ve diğer zabitler gelir. Ko
nuşm alardan, kale kum andanı paşanın b ir gülle isabetiyle öl
düğü anlaşılır. Sıdkı Bey kumandayı ele alır.

Ü çüncü Perde

Üçüncü Meclis

Evvelkiler. D iğer b ir zâbit

Zâbit — (H ariçten gelerek) D üşm an sağ tarafa  yığılmış geliyor. Si
l â h  başına! Silâh başma!..

Cenk tram petesi çalınmaya başlar. Herkes süratle dışarı 
fırlar.

D ördüncü Meclis

Sıdkı Bey - İslâm  Bey

Sıdkı Bey — (îslâm  Bey’in önünü alarak) Sen biraz dursana! Böyle 
'hücum lara onlar da kâfidir. B ilir m isin  k i kale gerçekten m uhâtaradadır. 
N e im dad gelir, ne zahire var, ne  para  var, ne  zâbit kaldı. A llah b ilir 
tuoıa, devlet bu kaleyi gözden çıkarm ış.

İslâm  Bey — Bey o nasıl lâkırd ı? Hiç devlet, kalesini gözden ç ıkarır 
m ı?  S erdar ne yapsın? D üşm an çok, asker az. O nlar bizim  gayretim ize
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güven iyorlar da tertip lerin i bozmuyorlar. K eşki göğsüme birinci doku
nan  ku rşun  canm u alaydı da sizden bu sözleri işitm eyeydim .

Sıdkı Bey — Oğlum, ben kalenin teslim ini düşünm üyorum . K u rta r
m aya b ir  çâre  arıyorum . K aleyi teslim  etm ek isteyen seninle m üzâkere 
etm ez a.

İslâm  Bey — K urtarm aya çâre... Kavga ederiz... Ölürüz... Teslim  ol
m ayız vesselam.

Sıdkı Bey — K aleyi kurtarm aya daha güzel b ir çâre var. G erçekten 
ölecek adam  ister.

îslâm  Bey — Ben daha ölmedim.
Sıdkı Bey — ö lm ed in  ama^ hastasm.
îslâm  Bey — Sübhânallah! H asta olan ölemez mi? Beyim, siz rey i

nizi söylem eye bakınız. Ben vatanım  için hasta iken  de ölürüm . Sağken 
de ölürüm .

Sıdkı Bey — Bu gece düşm anın ordusuna girer, cephanesini ateşle
yeb ilir m isin?

îslâm  Bey — Ateşleyebilirim . H attâ  iktizâ ederse üzerine o turur, öyle 
ateşlerim .
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İslâm  Bey, Abdullah Çavuş ve Zekiye, düşman cephane
sini ateşlemeye gider ve bunda m uvaffak olurlar. Düşman, Si- 
listre m uhasarasını kaldırıp kaçmaya başlar. îslâm  Bey ve Ab
dullah Çavuş, yaralı olarak geriye dönerler. Zekiye onları takip 
eder. Sıdkı Bey, gönderdiklerinin sağ dönmesine sevinir. Az 
sonra Sıdkı Bey, Zekiye’nin kız, hem de kendi kızı olduğunu 
an lar ve öğrenir. Kızım İslâm Bey’le evlendirir. Bu sırada dı
şarıdan geçen bir bölük askerin şu türküyü söyledikleri du
yulur:

İşte aduv karşıda hâzır silâh 
Arş y iğ itler va tan  imdadına!
A rş ileri, arş bizim dir felâh 
Arş yiğitler va tan  imdadına!

Cüm lem izin vâlidem izdir vatan,
Herkesi, lû tfüy le  odur besleyen,
Bastı aduv göğsüne biz sağ iken,
A rş yiğitler va tan  imdâdma!

Rehberim iz gayret-i m erdânedir, 
H er taşım ız b ir nice b in  cânedir, 
Câne değil m eyi bugün şânedir. 
Arş yiğitler va tan  imdâdma!



Y are nişandır tenine erlerin . 
M evt ise son rü tbesid ir askerin. 
A ltı da b ir üstü  de b ird ir yerin , 
A rş y iğitler va tan  imdadına!
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Sıdkı Bey — (Düşmanı takibe koşan bu askerin  arkasından seslene
rek) Bundan sonra nereye giderseniz gidin. K orkm ayın. N ereye gitseniz 
de «Ben S ilistre m uhafızlarındanım » deseniz, um m adığınız riâyeti görür
sünüz. Velev düşm an m ülkünde olsun... M erd olan kılıncm ıza, insan olan 
nâm usunuza yem in ederim . Cenâb-ı Hak huzurunda da alnınız açıktır. 
V atanm ı sevenleri A llah da sever. V atan sizden hoşnuddur.

Kısa B ilg ile r :

Vatan yahut Silistre, Namık Kemal’in Türk sahnesinde temsil edilsin diy& 
yazdığı ilk tiy a trc  eseridir. Eser, ilk defa, 1 nisan 1873 akşamı İstanbul’da oy
nanmıştır. Halk, bu  temsili büyük tezahürlerle karşılamıştı. Yazar, vakamn 
konusunu İkinci Mahmud devrindeki Şumnu m uhasarasında duyulmuş bir va
kadan almış; 1854 Kırım Sava^ı’ndaki Silistre Müharebesi’ne tatb ik  ederek yaz
mıştır. Narmk Kemal; «Benim eserhnin mevzuu, b ir adam ın anne vatan 'ı ca
nına, cânânm a tercih etmesidir» der ve «Bu eseri yazm aktan maksadım; Türk 
milletinde esasen mevcut olan vatan  sevgisini tasvirdir» diyerek, piyesteki va
tan  sevgisinin hakikî kaynağını haber verir. Eserde, Osmanlı tâbiri, İm parator
luk coğrafyasında devlet bütünlüğünü korumak maksadıyle kullanılmıştır. Siz, 
bu kelimeyi Osmanlı Türk’ü veya kısaca Türk m anasında anlayacaksınız.

Vatan yahut Silistre, Türkiyede en çek temsil edilen sahne eseridir. Eser, 
eski harflerle defalarca basılmıştır. Yeni harflerle tenkidli bir baskısı, M. Nihad 
Özön tarafından 1940’da yayımlanmıştır.

M etin Ü zerinde Ç a lışm ala r:

1 — Okuduğunuz metindeki ( im a n :------ ), (muhafaza: . — (kıyamet:
(çare: — ( cephane : ------ .) kelimelerini bir daha ve doğru okuyunuz.

2 — Vatan yahut Silistre’nin bütünü, kısa zamanda kolayca okuyacağı
nız bir eserdir. Onu, bütün olarak okumanız faydalı ve lüzumludur. Okuyunuz 
ve buraya alınm ayan kısımlanyle birlikte eserin özetini b ir de siz anlatınız.

3 — Eserde kuvvetli tip ler buluyor musunuz? Tiplerin hangi sözleri, on
ların  karakterlerim  size daha iyi tam tıyor? Bunların hangileri gerçek, h an 
gileri ideal tiplerdir? Belirtiniz.

4 — 1872-73 sallarında yazılan bu eserde lisan, o çağların konuşma dili 
hsJckında size nasıl b ir fikir veriyor? Bu dili sahne dili olarak başarılı bulu
yor musunuz?



5 — Bir tabyada bu kadar ço'k göntillü bulunması, eski T ürk’ savaşçılığı 
hakkında size ne düşündürüyor? Gönüllü ne demektir? Yeniçeri devrinde ve 
Tanzim at’dan sonraki Gönüllü Teşkilâtı hakkında neler biliyorsunuz? Bu h u 
susta bilgi edinmeye çalışınız. ■

6 — Sıdkı Bey, gönüllülere karşı niçin yumuşak davranıyor? Gönüllülerin 
cevabı, kendi hevesleriyle, yurdun uzak köşelerinden gelip savaşa katılan  bu 
erlerin ruh  hallerini belirtiyor mu?

7 — Zekiye’nin  İslâm ve Sıdkı Beylerin, Abdullah Çavuş’un en güzel söz
leri; Türk kahram anlığını en iyi ifade eden cümleleri hangileridir? «Gönlüm 
esvabımdan erkektir» sözünün m anasını açıklayınız.

8 — Namık Kemal’in  gönüllüler ağzından yazdığı .son türküde atasözleri 
arasına girmiş veya atasözleri arasına girebilecek m ısralar var mıdır? Belir
tiniz. . V »

9 — Namık Kemal, Vatan yahut SUistre’yi niçin yazmış? Yukarıda kısa 
bilgiler arasında bulacağınız bu bilgilerle Silistre’deki ve diğer vatan  savaşla
rındaki vakalar birbirini ispatlıyor mu? Anlatınız. .■*>!*
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H Ü S E Y İ N  R A H M İ

KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ

(Astronomi bilginleri, b ir aralık, Halley kuyruklu yıldızının dünyamıza çarp
m ası ihtim alinden bahsediyorlardı. Gazetelerde yayım lanan bu haber, güntirt 
merakı, h a tta  endişesi olmuştu. Roman sanatında günlük olaylardan faydalan
m ayı iyi bilen. Hüseyin Rahmi Gürpınar, hadisenin yarattığ ı m erak ve heye
canı ele alarak, Kuyruklu Yıldız A ltm da Bir İzdivaç rom anını yazdı.

Bu rom andan okuyacağımz parça, böyle hadiselerin eski İstanbul'un  a rk a  
sokak kad ın lan  arasm da nasıl karşıindığını, nasıl merak ve heyecan uyan
dırıp, ne gibi konuşma ve yakıştırm alara mevzu olduğunu göstermektedir.)

B edriye Hanım, bahçe üzerindeki küçük odanın penceresinden b itişik  
kom şunun tah ta  kaplam asına yum ruğuyle helecanlı helecanlı v u ra rak  
haykırıyordu:

— K ardeşim  Emine, nerdesin? Pencereye gel, bak  sana ne söyleye
ceğim!

B ir cevap alam ayınca kendi kendine:
— Am an bu k a n  da ne m iskindir. K ıyam etler kopsa o kuy tu  odadan 

dışarı çıkm az... İçerde haşro lur kalır...
Y um rukların ın  şiddetini a rttırarak :
— Em ine Hanım, azıcık pencereye gel... Bak neler olacakmış n e le r?  

D ünyaya yıldız çarpacakm ış... M erakım dan b ir yerde duram ıyorum ... A, 
'bak, karı ses bile verm iyor. (Y um ruğunu daha şiddetle indirerek) ö lü  
m üsün  ayol?.. Azıcık k ıp ırda...

Em ine H anım  yavaşça penceresini açıp başını dışarı çıkararak:
— Oğlanı yeni uyuttum . V urm a öyle hızlı hızlı... Ev tem elinden sal

lanıyor...
— A daha neler?.. Benim  yum ruğum dan ev sallanır mı hiç?
— A nasıl sallanm az? Tavam n aralık larından  p ıtır p ıtır  tozlar dö ' 

kü lüyor... B ir ik i gündür çocuk rahatsız. Ziyade huysuzlanıyor. U yutun- 
caya kadar akla karayı seçtim.

— H aberin  yok m u?
— Ne var? Sıtkı, karısın ı m ı boşadı?
— Ay yere  batsın S ıtkı da, k a n s ı da... Bu Öyle k a n  boşama keyfiye

t i  değil, iş fena...
— Ne olmuş canım?



— O rtalık  çalkanıyor... B ursa’da sağır su ltan  duydu. Senin hâlâ  bir 
şeyden haberin  yok... Ah, ne  felâket!..

— A y yüreğim i oynatm a Öyle... M eraklanm ca boğazıma b ir şey tı- 
kam yor, fena oluyorum ... P ek  acıklı b ir şeyse söyleme rica  ederim ...

— A cıklınm  acıklısı... Evlere bark lara  şenlik... D ostlar başından ırak.
— E tm e B edriye etm e... İşte  yüreğim  güm bürdem eye başladı. Acaba 

H acı babam a «Selâmünkavlen» m i geldi?.. Söyle, bayılacağım.
— D ünyaya kuyruk lu  yıldız çarpacakm ış...
E m ine Hanım, «tu, tu» diye birkaç defa yakasına tü k ü re rek  def’i ha- 

lecâna uğ raştık tan  sonra:
— Am an, ben de korkacak b ir şey zannettim . Ne kadar telâşlısın 

kardeş... Çarpacaksa çarpsın... Ne var? K apım ı kapar, evceğizimde otu
ru rum . B ir yere  çıkmam. Şimdi karılar, «Nasıl çarpacakm ış bakalım?» 
diye sü rü  sü rü  seyre giderler... A, gitm em , gitm em ... İ t  köpek arasında 
çiğnenm eye vaktim  yok...

B edriye H anım  asabî b ir kahkahayla:
— Em ine, kardeş, sen ne kadar aptallaşm ışsın? Hiç o İkoca n e f r e t  

saçaklı Baziye bu dünyaya çarpar da senin ev in  kalır m ı k i kapm ı k a 
payıp da içinde oturacaksın?

— H anım  benim  evim e b ir şeycik olmaz. O, he lâ l paray la  yapıldı. 
K azasker Efendi’n in  Çarşam ba’daki konağı yıkıldığı vak it onun keres
tesiyle bina edildi. İçine kullandık ları yağhane direklerin i sen görseydin 
şaşard ın ... Bu dünya y ık ılır da yine bizim  evim iz yerinde durur. Büyük 
zelzelede ne  kâğ ir b inalar göçtü de evim izin b ir kıym ığı bile yerinden 
oynam adı. Tevekkülün gemisi batm az. Sen m erak  etm e...

— Em ine, sen ne  kayıtsız kadınsm ? V allâhi korkudan  bu gece göz
lerim e uyku  girm edi.

— K orkm a... Hepsi yalan ... M üneccim uydurm ası... Ne çarpacağı var, 
ne  b ir  şey!.. «Küllü m üneccîm ün kezzâb.» Hacı babam  daima söylemez 
m i? G eçenlerde de öyle dediler. G ökten ateş yağacak dediler. Bilmem  
daha n e  h a ltla r  dediler. Hiç b irin in  aslı çıktı m ı? H ay söyleyenlerin ke 
m ikleri çarpılsm  inşallah!.. O geçenki kuyruk lu  için  b ir ucu yerde, b ir 
ucu gökte dediler. A tiye H anım ’m  evinden gözüküyorm uş. B ir gece, ak
şam  yem eğinden sonra oraya gittik. Şöyle, C errahpaşa Camisi’n in  yanına 
doğru, havada iri sorguç gibi b ir şey gördük. İşte oymuş. Bu kadar lâkırdı 
m eğerse onun içinmiş.

Ü st ta ra ftak i kom şu Em eti Hanım , bahçe duvanm n  önünde dibi y u 
karı, yan i tersine vaz’edilmiş b ir  eski küfen in  üstüne çıkarak km alı saç
ların ı gösterip:

— A  çocuklar n ed ir telâşınız? V ıcır v ıcır gene orada ne görüşüyor
sunuz?

B edriye H anım  — K uyruk luyu  söyleşiyoruz, E m eti Hanımcığım.
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E m eti Hanım  — Hangi kuyrukluyu?
B edriye H anım  — A  kaç tane  var kadınım ?
E m eti H anım  — Kaç tâne  istersen... Sokak dolusu var.
B edriye Hanım  — Biz o sokaktaki k uy ruk lu la rı söylem iyoruz ca

nım ... G ökteki kuyruk luyu  oknuşuyoruz. B irkaç haftaya  k ad ar dünyaya 
çarpacakmış.

Em eti H anım  — Siz gökteki kuyrukludan  korkm ayınız. Y erdekiler- 
den korkunuz. Bu berik iler daha tehlikeli...

Bedriye H am m  (İstiğrapla) — Bu yerdekiler hang ileri a kuzum ?
Em eti H anım  — H angileri olacak?.. G uguruk larm ın  tepelerine yalan

cı p ırlan tadan  b ire r iğne iliştirip  çarşaflarm ın etek lerin i b ire r arşın  y e r
lerde sü rüyerek  sokaklarda gezen kuyruklu lar...

Em ine H anım  hafif hafif gülerek:
— Yıldız çarpıp da kıyam et kopacak diyorlar da bak bu kadın hâlâ 

ne düşünüyor?
Em eti H am m  infialle başını duvarm  üzerinden biraz daha uzatarak:
— D üşünürüm  zahir... Yeğenim in oğlu B ehçet’e geçenlerde böyle 

yapm a p ırlan ta  iğneli kuyruk lunun  biri çarpm ıştı da oğlan ye’sinden ken
dini az kald ı bahçedeki dut ağacına asıyordu. Yazık değil m i? Y irm i ild 
yaşında, tosun gibi delikanlı...

Bedriye H anım  — Şimdi öyle şeyler düşünülecek zam an değil!.. Bu 
yukarık i yıldız çarparsa hepim iz tuzla buz olacakmışız.

Em eti Hanım  — Sus kızım, içim  fena oldu... K im  söylüyor onu?..
Bedriye H anım  — «Ulemalar» k itap ta yerin i görm üşler...
Em eti H anım  — Sen sakla Rabbim  cümle üm m et-i M uhamm ed’i de, 

bu  Em eti ku lunu  da... K ıyam et alâm etleri... İşte ben  gene söylerim; bu 
gökteki kuyruk lu , yerdekilerin  şerlerinden zuhur e tti. Geçen sene Dizdâ- 
riye  taraflarında  b ir paşanın k a tırı doğurdu dedilerdi de inanm adıydık. 
İşte, bakınız doğruymuş. Dem ek k i vakitler yakın ... Yapı da pek çoğal
dı. İşte  b u  birkaç şey kıyâm et alâm etidir. Biz büyükbabalarım ızdan, ana
larım ızdan Öyle işittik.

Em ine H anım ’ın  kızı M ebrûre birdenbire odaya, validesinin yanına 
girerek sorar:

— Anne, n e  konuşuyorsunuz?
— Yavaş kızım, kardeşin  uyanacak... Sanki bu dünyaya b ir kuyruk

lu yıldız çarpacakm ış da hepim iz tuzla buz olacakmışız.,. Gel bak, dinle, 
onu an la tıyo rlar...

— Ay, ben  korkarım  anne!.. Ne vakit çarpacakmış?..
— Bilm em , gel de sor...
M ebrûre pencereden başını uzatarak:
— Önüm üzdeki m ayısın bilm em  kaçm da... Sabaha karşı çarpacakmış 

diyorlar.
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Em ine H anım  — Çarpacağını böyle günüyle, saatiyle nasıl biliyorlar? 
K uyruklu , «Filân günde filân  saatte çarpacağım!» diye b u  dünyaya te l
g raf m ı göndermiş?..

Em eti Hanım, duvarın  arkasından haykırarak:
— İnam naym ız... İnanm ayınız... «Küllü m üneecîm ün kezzâb».. B üyü

lerine a t  nalı, tavşan  başı... Gene b ir büyük büyü  yap tıla r da onu tu t
tu rm ak  için bu koskoca yalanı ortaya kapıp salıverdiler.

Bedriye. Hanım  — Y alan değil... Yalan değil... Ben kuyruk lunun  res
m ini gördüm.

Em eti Hanım  — Ay, nerede gördün?.. Am an am an am an... Bu zama
n e  insanlarm m  yapm ayacakları yok... Ne çabuk resm ini çıkardılar?

Bedriye Hanım  — Telgrafçıların  evinde gördüm. B ilirsiniz ya, onla- 
rm  oğlu İrfan , firenkçe okur, önü m e b ir büyük kitap  açtı. İçinde bü tün  
yıldızların, ayların , güneşin resim leri var.

Em eti H am m  — Ah, tevekkeli değil, Cenâb-ı M evlâ’n ın  esrarına er
m ek için böyle gökteki ayların , yıldızların resim lerini çıkarınca işte so
n u  böyle olur. Bize kuyruklusu  da çarpar, kuyruksuzu da...

B edriye H am m  — Bu k itabm  içinde ne yok, ne yok... N eler yok h a 
nım!.. Birçok tekerlekler, yarım  aylar, bü tün  aylar. Â şık yolunu şaşırdı 
gibi, endişe gibi çezgiler... Üç köşeli, dört köşeli şek iller... A nasına ba
basına pay veren  çiçeğine benzer b ir şeyler... Tentene gibi, h risto  teyel 
gibi k ıv rın tılar... Süm üklü böcek gibi, solucan gibi hayvancık lar... İrfan  
Bey, hep onları adlarıy le san lany le  anlatıyor. O k itap ta  kuyruk lu  b ir 
tane  değil ki, dolu... H epsinin zam anı varm ış... K im isi on senede, kim i
si yirm i, otuz, k ırk , elli, altm ış, yüz daha bilm em  kaç senede gelip bizim 
dünyanın yanm dan geçerlerm iş.

Em eti H am m  teessüründen birkaç defa geğirerek:
— Am an am an geçsin... K im seyi incitm eden... İk i gözüm bizden u a k  

olsun.
M ebrûre — Anne, b iz de gidip kuyruk lunun  resm ine bakalım ... Kedi 

kuyruğu  gibi mi, karam an  kuyruğu  gibi mi acaba?
Em eti Ham m  — Gecenin birinde gelip de çatarak  evlerim izin dam

ların ı güm bür güm bür başm uza indirirse, kedi kuyruğunu  o zam an sen 
görürsün... Aman, bu  şim diki tazeler... Ne işitirlerse hem en görmeye kal
kan  bu  deli k ızlar...

Bedriye H anım  — İrfan  Bey, k itap tak i birçok kuyruk lu la rın  içinden 
b ir tanesini parm ağı ile göstererek, «Gelip de bize çarpacak diye ko rk tu 
ğum uz haspa, işte  bu.» dedi.

Em eti Hanım  — Kız, nasıl şey? T arif e t... M eraktan  çatlayacağım ... 
Ben de gidip göreyim  bari...

B edriye H am m  — Ah, nasıl ta rif  edeyim  anacığım ... Deniz kızı gibi 
m i desem? A nkara keçisi m i? Yoksa, V an kedisi gibi m i desem, işte öyle
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saçaklı b ir kafa ... Badem gibi çekik gözler... O taranm ış k e ten  gibi be
yaz, nû ran î saçlar... Tâ topuklara  kadar inm iş...

E m eti H anım  — Kız, ih tiyar mı, ak saçlı m ı?
B edriye H anım  — A ih tiyar... A deta ak papa... O k itap ta  yazıyor, 

bilm em  kaç yaşındaym ış...
E m eti Hanım  — Bize dokunm asın da, Cenâb-ı M evlâ daha uzun öm ür

lü  etsin.
M ebrûre — A nne ne olur biz de gidip görelim ...
Em ine Hanım  — Gideriz, görürüz. G ürü ltü  etm e... H aydar uyanacak.
B edriye Hanım  — Adı da var. D ur bakayım  neydi? Şey... Halam ın 

yıldızı...
Em eti Hanım  — Ah, çarçabuk kuyruk lu  ile hısım  akraba oluverdiler. 

O nların  halası ise, iki gözüm, benim  de teyzem  olsun, bize dokunm asın,..
M ebrûre — Benim  de büyükannem  olsun...
Hep b ir ağızdan b ir kahkaha salıverdiler. G ürültüden  salıncakta H ay

dar uyanır, b ir ağlama, b ir yaygaradır başlar... Em ine H anım  pencere
den çekilip çocuğu sallayarak:

U yandı oğlan a dostlar ninni 
H aydi gidin hoşhoşlar ninni 
Benim  yavrum  uyuyacak ninni 
G ülüşm eyin han ım lar ninni 
E ... e ... e ... e ... e ... e ... E!..

E m eti Hanım  — K ızım  Bedriye, kuyruk luyu  kaynanana benzetme, 
eğer hırçın lığ ı ona çekerse m aazallah  b u  dünya a ltü st olur.

B ir ikinci kahkaha sağnağı başladığı esnada Em eti H anım ’ın başı b ir
denbire duvarın  arkasından kaybolur. Sesi kesilir.

B edriye Hanım, M ebrûre’ye hitaben:
— A hâ tûna  ne oldu? B irdenbire  lâkırdıyı kesti. O rtadan kayboldu 

(H aykırarak) Em eti Hanımcığım!.. D üştün mü, ne oldu?
E m eti H anım  biraz derinden:
— Ah, ne olacağını! Ü stüne bastığım  çürük küfenin dibi çıktı. Göğ- 

,süme kadar içine gömüldüm!.. (Em eti’nin sesinden, kalkam ayacak hale 
geldiği anlaşılır.)

B edriye Hanım  — A ... V ah vah ... Gördünüz m ü zavallınm  başına ge
leni. Evde kim se yok m u E m eti Hanımcığım?

Em eti Hanım  — Yok ya!.. Oğlan m ektepte... H ayriye’m de etekliğinin 
e tra fına  m akine çevirm eye B edestenliler’in evine g itti...

Bedriye Hanım  (m üteessifâne) — A onlar gelene kadar ne yapacak
sın  kü fen in  içinde?..

E m eti Hanım  inleyerek:
— Ah, ne yapacağım ı b ilir  m iyim ? K apana tu tu lm uş fare  gibi bu

nun  içinde oturacağım .
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K ısa B ilg ile r :

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944), çok sayıda eserleriyle, daha çok, îs-''' 
tanbul halkının iç mahallelerdeki hayatım  tasvir ve hikâye eden, tanm m ış bir 
rom an yazandır. Romanlarında, Türk halkının komedi zekâsını kavrayarak, gül- V  
dürücü hayat tablolannı ve bu tabloların sevimli kahram anları olan ev ve m a-' 
halle halkı tiplerini kuvvetle yaşatır. Kendisinden önce halk  kütlelerinin oku- •' 
m asına büyük hizmet eden, popüler yazar ve romancı Ahmed M idhat Efendi’ 
nin rom ancılıkta daha başarıU bir devamıdır. Romanlarında realist Batı ro 
m anının özellikleri ve Ahmed Mithad tarzı rom anın lüzumsuz tafsilâtı b ir
leşir. Eserlerinde hemen bütün tipleri, kendi özel ifadeleriyle, bazılarını taklitli 
b ir lisanla konuşturulur, Arap, Acem, Arnavut, Ermeni, Rum, Yahudi vb. taklidi 
gibi). Böylelikle. Hüseyin Rahmi, eski m eddah ta rzı hikâvevi. ven i rom ana -' 
ustalıkla'^âksettiren, güçlü bir yazardır.

Hüseyin RahinTTîurpınaT-,^ eserlerini, Servet-i Fünun (1896-1901) devrinden 
önce vermeye başlamış, Servet-i Fünun devrinde ve 1908 M eşrutiyet, inkılâbın
dan sonra, herhangi bir edebiyat çığırına katılm adan, Halk îçin  Edebiyat yo
lunda eserler vermeye devam etmiştir.

En tanınm ış eserleri: Şıpsevdi, M utallâka, Mürebbiye, Metres, İffet, Kuy
ruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Sevda Peşinde, Cadı, Gulyabânî, Hakka Sığın
dık, Toraman gibi romanlarıdır. (Yazarın hayatı, eserleri ve diğer rom anları 
için Türkçe İslâm Ansiklopedisi’ne ve M. Nihat Özön’ün  Hüseyin Rahmi Gür
p ınar’dan Parçalar adlı kitabına bakınız).

M etin Üzerinde Çalışm alar :

1 — Okuduğunuz parçanın konusu nedir? Yazar, bu konuyu nasıl bir olay
dan almış? Hikâye edilen parçada, gerçekten o'imuş ya da aynen olabilir bir 
vaka özelliği mi, yoksa, hayalin uydurduğu bir hadise çehresi mi hâkimdir? 
Açıklayınız.

2 — Okuduğunuz yazı, bir roman parçası olduğu halde, onda bir tiyatro 
eseri özelliği buluyor musunuz? Kaç bakımdan? Belirtiniz.

3 — Vakadaki kadın  tiplerini ta rif ediniz. Aynı konuşma, kültürlü ve ya
pacak işleri olan insanlar arasında geçse böyle uzun, ihtiras haline varmış bir 
konuşma olabilir miydi? Münakaşa ediniz.

4 — Burada konuşan kadınlar, tamamıyle kültürsüz sayılabilir mi? Bu k a 
dınların, kendilerine göre birçok şeyler bildiklerini hangi sözlerinden anlıyor
sunuz?

5 — Bu ev kadınlarının dillerine, «Küllü müneecimün kezzâb (: Bütün m ü
neccimler yalancıdır)» gibi Arapça sözler nasıl girmiş olabilir? Buna mukabil 
âlim kelimesinin çoğulu olan ulemâ yerine ulemalar demeleri nedendir? Koca 
kelimesiyle, halk dilinde kocaman m anasında kullanılan mefret kelimesini niçin 
yan yana getiriyorlar? İnceleyiniz.

6 — Bu parçada birtakım  bâtıl halk inanışlarına rastlıyor musunuz? H an
gileri? Buna mukabil, Emine Hanım’ın  kuyruklu yıldız çarpmasına inanm adı
ğına dikkat ediniz. Bir ev kadım nda böyle bir irfan  nasıl teşekkül edebilir? İn 
celeyiniz.

7 — Okuduğunuz yazıda, neşe ve karikatür unsura mu, yoksa merak ve en
dişe unsuru  mu fazladır? Bu bakımdan, Hüseyin Rahmi’n in  üslûp özelliği’ni ta 
rif ediniz.



T E V F Î K  F İ K R E T

Ç I N A R

H ani b ir gün seninle Topkapı’dan 
Geliyorduk; yol ü stü  b ir m eydan, 
B ir ç ınar gördük: Enli boylu, vakür, 
B ir ağaç; hiç eğilmemiş, m ağrıir 
Koca b ir gövde; belki a ltı asır,
Belki ondan da fazla, dalgın, ağır, 
Kaygısız b ir öm ür sürüp  gelmiş; 
Öyle serpilm iş, öyle yükselm iş,
K i civarında kubbeler, dam lar 
O nu haşyetle seyreder gibidir. 
D uyulan hep onun m enâkıbidir. 
Görülen hep odur uzaklardan;
F aka t ayyuka ser çeken, uzanan 
B u m ehâbetli gövde çırçıplak,
Ne yeşil b ir filiz, ne  b ir  yaprak ... 
K uruyor; âh, pek  yazık! Şu derin  
Şerha böğründe belki b ir  hâ in  
Baltanın, b îr gazaplı y ıld ırım ın  
Z ehrid ir... Söyle, ey çınar, b ağ n n  
H angi odlarla yandı? H angi siyah 
K u rt içinden kem irdi? H asta, tebâh, 
Seni kim  şim di bağlayıp saracak? 
K im  şifâlar verip  de kurtaracak?

Söyle ey m ustarip  vatan , bildir: 
Çektiğin hangi kan lı seyyiedir?..

Vezni: Fe i  lâ  tü n  /  m e fâ  i 1ün /  fe  i  1ün
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Kısa B ilg ile r:

Çınar şiiri, kitabınıza, Halûk’un Defteri (İst. 1911) isimli eserden alınmış
tır. Tevtik Fikret bu esertnde, kendi oğlıma ve onun şahsında b ü tün  vatan ço- 
çuklarına seslenen manzum öğütleriyle, gençliği teşvik şiirlerini toplamıştır.

Okuduğ^^nuz şiirin tam am ı, bu k itap ta  Halûk’un Vedâ’ı isimli, daha uzun 
b ir manzuniedir.

M etin Ü zerinde Ç alışm alar:

1 — Bu şiirde tasvir edilen çınar, sadece bir ağaç mıdır? Şair, bunun bir 
ağaçtan ibaret olmadığını, m anzum enin hangi m ısralarında ve niçin söylemek 
ihtiyacını duymuştur?

2 — Bu manzume, edebiyatın hangi ifade özelliğiyle yazılmıştır? Şair, bu 
çınar tasviriyle neyi anlatm ak istediğini söylemeseydi, manzume, hangi edebî 
sanata örnek olacaktı? Şimdi, hangi sanatın  örneğidir? Bu soruyu cevaplan
dırm ak için, aşağıdaki Edebiyat Bilgileri’n i okuyunuz.

3 — Tevfik Fikret, bu şiiri, sizce hangi yıllarda, hangi sebeplerle yazmış 
olabilir? Bu soruyu, şairin yaşadığı ve ıstırap çektiği yılları öğrenerek açık
layınız.

Edebiyat B ilg ile ri:

Edebiyatta benzetme sanatı, «benzetilen» le, «kendisine benzetilen» arasın
da birden ziyade ortak vasıf saymak; her ikisi arasındaki benzerlikleri uzun 
uzun sıralamak suretiyle yapıhrsa, bu  çeşit teşbihlere temsilî teşbih denir.

Temsilî teşbih, benzetilen veya kendisine benzetilen’den yalnız birisinin 
özelliklerini söylemek suretiyle yapılırsa, ona temsilî istiare adı verilir.

Temsilî teşbih’de, Çınar şiirinde gördüğünüz gibi, benzetilen şeylerden, ön
ce Î5ırinin vasiîiaTl'sayılır. Sonra bir söz düşürüp, bu sözlerle, asıl maksadın 
ötekini anlatm ak olduğu belirtilir.



Z İ Y A  G O K A L P

İ K İ  M E K T U P

Kızım Seniha,

Sevgili kızım, bu  h a fta  da m ektup alam adım . F aka t ehem m iyeti yok. 
M ektup almasam da alm ış gibiyim. K alblerinizi b ir k itap tan  daha iyi 
okuyabilirim . M ektubunuz gecikmiş olsa da ne çıkar? Yalnız, sıkıntıda 
olup olmadığınızı an lam ak isterim . İnsaniyet a rtık  daim î ıstırap lardan  
kurtu lacaktır. Böyle buhran lı zam anlar, büyük m efkurelerin  büyüyüp ya
yılacağı b ir zam andır. İnsanları ku rta racak  m efkurelerdir. M efkûre, her 
m em leketi b ir cennet yapacak. H er m illet, kendi cennetinde h ü r  ve m e
su t yaşacaktır. İstikbalde a r tık  haksızlık, adaletsizlik, hürriyetsizlik  yok
tu r. Kin, husum et, tam a’, haset yoktur. F e rtle r  b irb irin i sevecek, m illet
le r  b irb irin i sevecek, d in ler b irb irin i sevecek, m edeniyetler b irb irin i se
vecek.

Yeni hayatta  h e r fert, h e r  m illet tab ia tın  gizli hâzinelerin i say  anah- 
ta rıy le  açarak oradan geçinecek; ovalarımız, derelerim iz, tepelerim iz şim
diki gibi boş kalm ayacak; tepe ler orm anlara, dereler yem iş ağaçlarına, 
ovalar yeşil ekinlere bürünecek; h e r ta ra fta  fabrikaların , m aden ocak
la rın ın  bacaları, sem aya siyah dum an sü tunları savuracak; çocuklar oy
narken  derslerini Öğrenmiş olacak, büyükler eğlenirken işlerin i yapm ış 
bulunacak, kimse kanaatinden  dolayı m ücrim  tu tulm ayacak; kim se m il
le tin i sevdiği için câni addolunm ayacak, en iyi adam lar değil, h a ttâ  iyi 
o lm ayanlar bile, hapishanelerde, m enfalarda çürütülm eyecek; o zamanın 
kanun ları yalan, ah lâk ları sahte, ilim leri, felsefeleri hileli olmayacak.

İşte  b u  zam an gelince bizim  m illetim iz de m esut olacak, şim di hak
sızlığa, sefalete, esarete, sık ın tıya taham m ül lâzım geliyor. İnsanlar da 
bu  hale uzun m üddet taham m ül edemezler. İnsanda akıl, irade, m efkûre 
varken  zilleti kabu l edem ez kızım.
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K ızım  H ürriyet,

Sevgili kızım, insan için hürriyetsiz  yaşam ak çok güç. Benim  ik i h ü r
riye tim  v a r  k i bugün ikisinden de uzağım. Birisi; sensin, sana kavuşa
cağım  zam an öteki hürriyetim e de kavuşacağım . Senin ad ın  da senin 
gibi iyidir. B ir zam an gelecek ki, bü tün  İnsanlar, b ü tü n  m ille tle r h ü r 
olacak; ak ılla r h ü r  olacak, kalbler h ü r  olacak, v icdanlar h ü r  olacak. İn 
saniyetin  bu  ka ra  günleri sonuna yaklaşm ıştır. H ak kuvvete  galebe ça
lacaktır. Nasıl bu  gördüğümüz m avi gökte pa rlak  b ir  güneş varsa, ru h 
ların  m ânevi sem asında ondan daha parlak, b ir güneş vard ır ki, doğm ak 
üzeredir. Bu güneş, h ü rriy e ttir  k i n u rla rı hakikat, h a ra re ti m uhabbet
tir. Vazifesini sorarsan, adalettir, sevgili kızım.

Z iya Gökalp

Kısa B ilg ile r :

Bu mektuplar, tefekkür edebiyatımızın büyük yazarlarından Ziya Gökalp 
(1875-1924) tarafından  yazılmıştır. Ziya Gökalp, yirminci yüzyıl Türkiyesi’nde- 
ki milliyetçilik hareketlerinin de enderlerindendir. Birinci Dünya Savaşı son
larında İstanbul’u işgal eden İngiliz kuvvetleri, b ir kısım Türk aydınlarını Mal
ta  Adası’n a  sürmüşlerdi. Malta sürgünleri arasında Ziya Gökalp de vardı. Kız- 
lan n a  bu adadan gönderdiği mektuplar, büyük ülkücünün, sürgün hayatında 
bile, gerek kendi milleti, gerek bütün insanlık için temiz üm itler beslediğini 
gösteriyor. M ektupların sade, açık, fakat duygu ile, düşünceyle ve ülkü ile 
dolu ifadesine dikkat ediniz.

M etin Üzerinde Çahşm alar :

1 — Gökalp’in  m ektubuna göre, insanları mesut edecek kuvvet nedir? Bir 
kelime ile özetleyiniz.

2 — Yazar, insan lar için nasıl bir gelecek düşünüyor? Bu düşüncede, bü
tü n  insanlığı kavrayan, iyi dilekler yamnda, milliyetçi bir ruh  da seziliyor mu? 
Hangi sözlerde? Açıklayınız.

3 — Gökalp’in  kızının adı . niçin Hürriyet’tir. İnsanlar, çocuklarına ya da 
başka eserlerine hürriyet adım en çok ne zam anlarda vermek isterler?

Yazar, Hürriyet adlı kızına, m ektup yazdığı zaman h ü r müydü? Böyle ol
duğu halde, hürriyet inanışı sizde nasıl b ir duygu uyandmyor?

4 — Bu m ektupların her ikisinde de nasıl bir ruh  özelliği buluyorsunuz? 
Bu ruhu ta rif edecek kelimeler, sizce hangi kelimelerdir? Bulunuz.'

E debiyat B ilg ile ri:

Mektup, uzaktaki insanlarımızla anlaşm ak ve haberleşmek için yazdığımız 
yazıdır. Bu yazılarımızın edebî kıymeti olanları ve olmayanları vardır. Bîr edebî



nevi olarak, mektubun edebi bir konusu olması veya edebî bir üslûpla yazıl
m ası gerekir.

M ektupların türlü  çeşitleri vardır:

Bazı yazarlar, edebî problemler üzerindeki b ir kısım duygu ve düşünce
lerini arkadaşlarına m ektuplar vasıtasıyle bildirirler. Bazı yazarların hiç bir 
edebî konuya tem as etmeyen mektupları, edebî bir dille yazıldıkları ve bediî 
heyecan verdikleri için, edebî eserler arasına girer. Bir kısım edebiyatçılar da, 
edebî te tk ik  ve tenkitlerini mektup tarzında yazarlar. Bu mektuplar, ya ta 
nınm ış bir şahsiyete, ya da meçhul, h a tta  mevcut o lm ayan, bir insana yazılır. 
Fakat, dergi ve gazetelerde yayımlanarak yazannın  herhangi bir konu üzerin
deki görüşlerini, bilgi ve düşüncelerini öğrenmemizi kolaylaştm r. Bazı tan ın 
mış sanatkârların  hatıraların ı ve m aceralarını, yak ın , arkadaşlarına ve sevdik
leri insanlara yazdıkları m ektuplardan öğrendiğimiz çoktur.

Nihayet bazı yazarlar, roman, hikâye gibi edebî eserleri, mektup tarzında 
yazarak, b ir eserde iki edebî tü rü  birleştirmiş olurlar.

Edebî m ektuplar, çok defa edebiyat ta rih i için, h a tta  umumî tarih  için 
birer kıymetli' vesikadır. Çünkü bunlarda, olayların yazar gözüyle görülüp in
celenen özellikleri vardır.
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M E H M E D  A K İ F

İ S T İ K L A L  M A R Ş I

— K ahram an Ordum uza —

K orkm a, sönmez bu  şafaklarda yüzen aİ sancak 
Sönm eden yurdum un üstünde tü ten  en  son ocak.
O benim  m illetim in yıldızıdır, parlayacak!
O benim dir, o benim  m illetim indir ancak.

Çatma, ku rban  olayım  çehreni ey nazlı hilâl! 
K ahram an  ırk ım a b ir gül, ne bu şiddet, bu  celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarım ız sonra helâl, 
H akkıdır hakka tapan m illetim in i s t i k l â l .

Ben ezelden berid ir h ü r  yaşadım, h ü r  yaşarım . 
H angi çılgın bana zincir vuracakm ış? Şaşarım . 
K ükrem iş sel gibiyim, bendim i çiğner, aşarım; 
Y ırtarım  dağları, enginlere sığmam, taşarım .

G arbın  âfâkını sarm ışsa çelik zırhlı duvar.
Benim  im an  dolu göğsüm  gibi serhaddim  var! 
U lusun, korkm a! Nasıl böyle b ir im ânı boğar 
M edeniyyet dediğin tek  dişi kalm ış canavar?

A rkadaş, yurdum a alçakları uğratm a sakın!
S iper e t gövdeni, dursun  bu hayâsızca akın. 
D oğacaktır sana vâdettiği günler Hakkın,
K im  bilir, belki yarın , belki yarm dan da yakın.

Bastığın ye rle ri «toprak» diyerek geçme, tanı! 
D üşün a ltındak i binlerce kefensiz yatanı,
Sen şehıd oğlusun, incitm e yazıktır atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vataını.



K im  bu  cennet va tan ın  uğruna olmaz k i feda, 
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ!,
Cânı, cânânı, bü tün  v anm ı alsın da Huda, 
E tm esin tek  vatanım dan beni dünyâda cüda.

R uhum un senden İlâh î şudur ancak emeii: 
Değmesin m a’bedim in göğsüne nâ-m ahrem  eU. 
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin femeli- 
Ebedî yu rdum un  üstünde benim, inlem eli.

O. zam an vecd ile bin secde eder -varsa- taşım . 
H er ceriham dan İlâh î boşanıp kan lı yaşım, 
F ışk ırır rüh-ı m ücerred gibi yerden na ’şım,
O zam an yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafak lar gibi ey şanlı h i l â l !  
O lsun a rtık  dökülen kanlarım m  hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkım a yok izmihlal. 
H akkıdır h ü r  yaşam ış bayrağım ın hürriyyet, 
H akkıdır hakka tapan  m illetim in i s t i k l â l .
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Kısa B ilg ile r:

İstiklâl Marşı şairi Mehmed Akif, bu tarih î şiirini 1921 yılında yazdı, fa
kat Millî Eğitim Bakanlığı tarafından  İstiklâl Marşı için açılan müsabakada, 
kazanacak şaire m addî m ükâfat vadedildiğinden, yarışmaya katılmadı. Kendi
sine, kazandığı takdirde bu m ükâfatın  verilmeyeceği tem in edilince, iştirak etti 
ve 724 şair içinde birinciliği kazandı. İstiklâl Marşı’nı, K ahram an ordumuza ve 
Türk milletine arm ağan ettiği için, Safahat adlı şiir k itabına almadı. Bu marş, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 m art 1921 tarih li oturum unda dört defa 
ayakta dinlenerek, Türk milletine İstiklâl Marşı seçildi. Mehmed Akif’in  haya
tı, şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi alm ak için Resimli Türk Edebiyatı Ta- 
rih i’ne ve bilhassa Fevziye Abdullah Tansel’in Mehmed Akif (İst. 1945) adlı 
eserine bakınız.

M etin Üzerinde Ç a lışm ala r:

1 — istik lâl Marşı’m n yazıldığı yıllarda Türk vatanı nasıl b ir macera için
deydi? Bu yıllarda her al renk, vatansever Türklere en çok neyi h a tırla ta 
bilirdi?

2 — Şafak kelimesinin asıl manası, gün battık tan  sonra ufukta kalan k ır
mızı aydınhk demek olduğuna göre, böyle bir gurup vakti, İstiklâl Marşı şai
rine, önne nasıl bir endişeyle, neyi hatırlatm ış? Sonra nasıl b ir muhakeme ve 
imanla: «Akşam ufuklarındaki al renk söner ama, Türk bayrağının alı sönmez, 
çünkü...» dedirtmiş? Açıklayınız.



3 — Marşın ilk mısramdaki şafak kelimesinin akşam şafağı anlam ında kul
lanıldığını bize bu mısradaki hangi kelime anlatıyor?

4 — İstiklâl Marşı’nda, bir bakıma, Türklerin Ergenekon Destanı’nı h a tır
la tan  b ir m ısra var mıdır? Hangisi? Niçin?

5 — Mehmed Akif, bu mühim şiirinde, bir m illetin çelikten saldırışlar k a r
şısında dahi yenilmeyeceğini haykırırken, bunun hangi kuvvetle m üm kün ola
cağına inamyor? Şaire göre bu kudret Türk erlerinde ne Ölçüde mevcuttur?

6 — Şair, «Medeniyet denilen tek dişi kalmış, canavarı, bırak, ulusun, dur
sun. O, Türk’ün im anım  boğamaz!» derken, medeniyet’in kendisine mi, yoksa
o yıUarda medeniyet orduları adı altında masum Türk yurduna yapılan saldı
rışlara mı tariz ediyor? ■

7 — Bu şiirin  hangi kıtasında, nasıl bir vatan  tarif ediliyor ve bu vatan 
niçin o kadar çok seviliyor?

Aynı şiirin en güzel mısraları sizce hangi mısralardır? Niçin?
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A H M E D  H A Ş Î M

S O N  Ş A R K L I

Akadem isi gençleriyle b ir gün üslûp lar hakk ında görüşüyorduk. 
B ir hanım , Süleym an Nazif’in  üslûbundan aldığı tesiri bize şu  tim sal ile 
an lattı:

«— Bu üslûbu  b ir adam  şeklinde tasavvur ettiğ im  zaman, gözümün 
önüne m uhteşem  b ir kabile reisi geliyor. H er tara fından  sırm alı püskül
le r sarkan  m utan tan  b ir m aşlaha sarılm ış olan bu  adam ın çehresi esmer 
ve sakallıdır: Güm üş ve a ltın  zincirlere tak ılı m ercan ve yaku t kakm alı 
b ir  m ukavves kılıç yanından  sarkıyor; beyaz dişlerinde hayat şim şekleri 
çakıyor ve gözleri çöllerin ateşiyle yanıyor; arkasında, sabırsızlıkla yeri 
eşeleyen, üç siyah kölenin zahm etle zaptetm eye çalıştığı yağız b ir at, kö
pük ler içinde m ütem adiyen u fuk lara  doğru kişniyor.»

M üheyyiç ölüm üne hâlâ ağladığımız emsalsiz üstad, hakîkaten  siyah 
paltosu  ve yuvarlak  şapkası altında, b ir kabîle reisin in  Asyâî haşm etini 
taşırdı. Ş ark  m edeniyetinin serhaddine varm ış olan o şanlı süvari, b ir 
tü r lü  atı, m ızrağı ve kalem iyle Garp m edeniyetinin dem ir köprüsünden 
geçem emişti; z ira  atı, çelik levhaların  gürü ltüsünden  ürkm üştü.

Ü slûbunun sath î tetk ik inden  anlaşılıyor ki; Süleym an Nazif, b ir Şark
lı zihniyetiy le belagat kaidelerine büyük b ir  îm an  ile inanan  son büyük 
edibimizdi. Sözün kudretin i kelim elerin ahenginden, n idaların  azam etin
den ve teza tla rın  şim şeklerinden beklerdi. Fakat, m uhayyirül-ukul b ir 
haya t m enbaı olan bu  adam, ateşten  parm aklarıy le  kelim elere dokun
dukça onları garip  b ir seyyaleyle canlandırm asını bilirdi. Cansız kaam us 
onun elinde b ir  şûle gibi yanardı.

Süleym an Nazif, insan lar arasındaki eski tabaka fark ları gibi, keli
m eler arasında da b ir sınıf fark ın ın  m evcut olduğuna kaani’ idi. Süflî 
addettiğ i b irtak ım  kelim eler vard ı ki, onları üslûbunun eşiğine bastır- 
mazdı. Bu kelim eler, h e r  günkü hayata  ait, herkesin  kolayca söyleyip 
anladığı kelim elerdi. Asîl kelim eler sınıfını ise, tarihe, coğrafyaya, koz- 
m oğrafyaya, felsefeye a it o lanlar teşkil eder; bu  hususiyet, üslûbuna 
A sûrî b ir kâh in  lisanı çeşnisi verirdi.



Süleym an Nazif, elifbe içinde bilhassa (a) harfine m eftundu. İntihap 
ettiği ekseri kelim elerde bu harf kuvvetle  hâkim dir. O nun için üslûbu 
b ir h itabet lisanı gibi, derinden derine gelen garip b ir âvâz ile doluyor
du. Onu okuyan b ir  adam, bağıran b ir adamı dinliyorum  zannederdi ve 
önünde m atbaa harfleriy le  basılmış b ir sahifenin durduğunu  unuturdu.

Kem âle erm iş erkek  güzelliğinin en  güzel b ir nüm unesi addedilmeye 
lâyık  olan başı, en  hassas, en  m ütenevvi b ir zekâyı taşım akla  beraber, 
ü stad  -kadîm  bedî’a sadık kalm ak için olacak- yeni coğrafyaya itibar 
etm ez ve dünyayı daraltan  telli ve telsiz telgraftan , şim endiferden, oto
m obilden haberdar görünm eye hiç tenezzül etmezdi. O nun için, lisanın
da arz, A frika, Asya, şimal, cenup gibi kelim elerle esrarengiz b ir uzaklık 
ve b ir nâm ütenâhîlik  hissini verirdi. A  harfin in  teselsüliyle yukarıya doğ
r u  b ir inkişaf a lan  üslûbu, diğer ta ra ftan  dum anlı ve  hududu  m eçhul 
elfazın tesiriyle ufk î b ir ittisa  alırdı. Binaenaleyh, bu  lisan, bazen fikre 
hiç iftikar etm eksizin, sırf kelim elerin  tesiriyle, sema ve denizin baş dön
dürücü  îtilâ  ve vüs’a tin i alm aya m uvaffak olurdu.

Süleym an Nazif, kelim elerin serdarı idi. Kelim eler, şim di onsuz başı
boş b irer sürüdür.
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M etin Üzerinde Ç ah şm ala r:

1 — Son Şarklı yazısında bazı cümlelere şu görüşlerle dikkat ediniz: Ah- 
med Haşim, Süleyman Nazif’in  yazılarında, onların Süleyman Nazif’e ait ol
duklarım  belirten ne gibi özellikler buluyor? Öteden beri ilgi ile okuduğunuz 
sanatç ılann  yazılarında, onlan  başkalarından ayırt edecek bazı özellikler bu
lunduğuna siz de dikkat eder miydiniz?

2 — Bir yazarın üslûbu, o yazarın çehresini okuyucunun gözünde canlan
dıracak kadar tesirli olabilir mi? Üslûp, m uharrirlerin karakterlerini, zevk, ah 
lâk ve tab iatlarım  belli edecek kadar kuvvetli özellikler taşıyabilir mi?

3 — Ahmed Haşim’in  fıkrası, size bir yazarın üslûp'özelliklerine, nasıl dik
k a t edileceği hakkında fikir veriyor mu? Haşim, Süleyman Nazif’in  kullandığı 
kelimelere, harflere kadar dikkat etmiş; onun, konuşulan dil içinden seçtiği 
belirli kelimeleri, hang i konularda ve nasıl bir sanat anlayışıyle kullandığını 
görmüştür. Dikkat edilen bu kelimeler ve harfler hangileridir? Yazar, onları 
nerelerde ve nasıl kullanıyormuş? İnceleyiniz.

'4 — Ahmed Haşim, Süleyman Nazif için: «Onu okuyan bir adam, bağıran 
bir adamı dinliyorum zanneder» diyor. Bu cümle, Süleyman Nazif’in  üslûbunda 
nasıl bir ses anlayışı bulunduğunu belirtiyor?

5 — Süleyman Nazif, «Sözün kudretini, kelimelerin ahenginden, nidaların 
azametinden ve tezatların  şimşeklerinden beklerdi» diyen Ahmed Haşim, bura
da tezatların şimşeği sözüyle neyi anlatm ak istiyor? Bu söyleyişte nasıl bir ede
bî sanat görüyorsunuz? Tezat nedir ve burada neye benzetiliyor? Bu sorular 
üzerinde durmak, biraz da Ahmed Haşim’in üslûbunu anlam ak olacaktır.

Tanıdığıma ve yazılarından seçme örnekler okuduğunuz yazarları, üslûp 
özellikleriyle de tanıyıp, birbirinden ayırt etmeye çalışmalısınız.
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E debiyat B ilg ile ri:

Süleyman Nazif’in  üslûbu hakkında Ahmed Haşim tara fın d an  kaleme alın
mış bir yazıyı incelemiş bulunuyorsunuz.

Üslûp, gerek cümle yapısında, gerek bütün yazı düzeninde her yazarın ken
d i sanatım , kendi duyuş, düşünüş Te anlatışım  belirten, şahsî ifade tarzıdır.

Bir başka söyleyişle; üslûp, b ir yazının, hangi yazarm kalem inden çıktığmı 
gösteren bir sanat ve ifade özelliğidir. Kelime seçiminden cümle örgüsüne; ko
nu  seçiminden, yazının her tü rlü  tertibine kadar kendini gösteren bu özellik, 
aynı zamanda her yazarın ayrı bir üslûbu olduğunu belirtir.

Tamnmış yazarlar, altında im zalan olmayan yazılarında bile, o yazmın 
kendi kalem lerinden çıktığını belirten böyle bir ifade özelliği gösterirler. Ya
zarları, üslûp bakım ından birbirinden ayıran ve onları üslûplarıyle tanım am ı
zı sağlayan çeşitli sebepler vardır.

Bir kısıra yazarların hoşlam p seçtikleri ve üzerinde ısrar ettikleri belirli 
konular, belirli duygu ve düşünceler olur; bazıları, hadiseleri özel bir görüş 
açısından görüp, anlayışlarındaki özelliklerle şahsiyetlerini belli ederler. Bazıla
rın ın  üslûbu, cümelerinin uzunluk, kısalık; serbestlik, muntazamlık; sanathlık, 
sadelik gibi vasıflarıyle ayırt edilir. Bir kısım m uharrirlerin yazılarında duygu, 
görgü, bilgi ve zekâ unsurlarından biri, ötekilerden daha kuvvetli görünür. Ni
hayet yazarlar, cümlelerini örmek için özel b ir zevkle seçip yanyana getirdik
leri kelimelerin birbirleriyle kaynaşmasındaki ses ve ahenk başkalıklanyle de 
birbirinden ayrılan üslûp özellikleri gösterirler.



m e r d i v e n

^ ğ ır  ağır ^kacakşm  bu m erd i^ ^ le rd e n ,
Eteklerinde güneş rengi b ir yığın yaprak  
Ve b ir zaman bakacaksın sem âya ağlayarak...

Su lar sarardı... Yüzün perde perde solmakta.
Kızıl h avâ lan  seyret k i akşam  olm akta...

Eğilm iş arza, kanar m uttasıl kanar güller,
D uru r alev gibi dallarda kan lı bülbüller,
Sular mı yandı? N eden tunca benziyor m erm er?

Bu b ir lisân-ı hafid ir k i rûha  dolmakta.
Kızıl h avâ lan  seyret k i akşam  olm akta...

A hm ed Haşim

Vezni: Me fâ  i 1ün /  fe i lâ  tün  /  m e fâ  i 1ün /  fe i  1ün 
. . . ------- /  . -

F a ’ 1ün 

( -  - )

M etin Üzerinde Çalışm alar :

1 — Okuduğunuz şiir, gözlerinizin önüne nasıl bir tablo getiriyor? Bu tab 
loyu bü tün  renkleri ve renkli varlıklarıyla inceleyiniz. Tabloya hâkim olan renk, 
hangi renktir? Aynı rengi şairin başka şirlerinde de bulabilir inisiniz? Araş
tırınız.

2 — Böyle bir renk ve zam an içinde çıkılan merdivenler bitince, insanın 
gözü neden yaşlanabilir? Düşününüz.

3 — Şair, size duyurmak istediklerini bu şiirde açıkça söylüyor mu? Söy
lüyorsa, hangi m ısralarda söylüyor? Belirtiniz.
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Y A H Y A  K E M A L

A Ç I K  D E N İ Z

B alkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
H er lâhza b ir alev gibi h asre tti duyduğum . 
Kalbim de vardı Byron’ı bedbaht eden m elâl 
Gezdim o yaşta dağlan, hülyam  içinde lâl, 
A ldım  Rakofça k ırların ın  h ü r  havasını. 
D uydum  akıncı cedlerim in ih tirasını,
H er yaz, şim ale doğru asırlarca b ir koşu. 
Bağrım da b ir akis gibi kalm ış uğultu lu ... 
M ağlûpken ordu, yaslı du ru rken  bü tün  vatan, 
R ü’yâm a girdi her gece b ir fâtihâne zan. 
H icretlerin  bakıyyesi h icranh  duygular, 
M ahzun hudu tla rın  ötesinden akan  sular. 
Gönlüm de hep o zanla beraber çağıldadı. 
B ildim  ned ir ufuktak i sonsuzluğun tadı!
B ir gün  dedim  k i istem em  a rtık  ne yer ne yâr! 
Çıktım  sürekli gurbete, gezdim diyar diyar: 
G ittim  o son diyara ki serhaddidir yerin,
H âlâ dilim dedir tuzu engin denizlerin!

G arbin  ucunda, son kıyıdan en gürü ltü lü  
B ir m ed zamanı, gökyüzü k u rşun la  örtülü, 
Gördüm  deniz dedikleri bin  başlı ejderi: 
G ördüm  güzel vücûdunu züm rütleyen deri 
K eskin b ir ü rperişle  k ım ıldandı an-be-an; 
Baktım  ve anladım  k i o ejderd i canlanan. 
Sonsuz u fuk tan  âh  o n e  coşkun gelişti o! 
B irden nasıl toparlanarak  kükrem işti o! 
Yelken, vapur, ne  varsa kaçışm ış lim anlara, 
Yalnız onundu koskoca m eydan ve manzara! 
Yalnız o kalm ış ortada âsi ve bağrı hün,



B in m ağra ağzı açmış, u lu rken  uzun uzun,
Sezdim  b ir âşinâ gibi, heybetli hüznünü!

B ühunla  karşı karşıya kaldım  o m ed günü,
Şevkânı dinledim, ezelî m uztarip deniz!
D uydum  k i ruhum uzla bu  gurbette  şendeniz.
D indirm ez anladım  bunu hiç b îr güzel kıyı;
B ir bitm eyen susuzluğa benzer bu ağrıyı.

Vezni; M ef û  lü  /  fâ i lâ tü  /  rae fâ î lü  /  fâ i 1ün

Kısa Bilgiler :
Açık Deniz şairinin çocukluğunu geçirdiği şehirler, o zam anlarda bizim 

yurdumuz, bizim şehirlerimizdi. Yahya Kemal’in doğduğu Üsküp şehri, Bursa 
kadar bizimdi ve Bursa gibi ta rih î camilerle, millî abidelerle süslüydü. Fakat, 
yine bu zamanlar, Balkanlarm  daha ötesindeki Türk yu rtlanm  boşalttığımız 
zamanlardı. Eski Balkan ve M acaristan fatihlerinin çocukları, şimdi, savaş ta li
h in i kaybeden ordular ardından daha yakınlara geliyor, hudut şehirlerinden 
hicret ediyorlardı. İşte bu hicretin hicranlı duyguları arasında şair, her yaz, 
şimale doğru asırlarca aktığımız zafer ve şeref günlerine; kuvvette ve mede
niyette başkalarından üstün olduğumuz asırlara karşı bir özleyiş duyuyordu. 
Bu özleyiş, biraz İngiliz şairi Byron’ın  nostaljisini andırıyordu. Byron’ın nos
taljisi, «eski çağlara hasret» sözüyle ifade edilebilir. Bu özleyiş, başta Alman 
ve İngiliz şairleri olmak üzere, eski Yunan medeniyetine değil de, Ortaçağlar
da kendi millî tarihlerine hasret duyan ve Romantikler adı verilen daha bir 
kısım Avrupa yazarlarında da vardır. Byron, fazla melânkolik olduğu için, aynı 
özleyiş onda büyük hassasiyet ve ıstırap  yaratıyordu. Bu yüzden Byron, bir
takım  m aceralara atılm ış ve bu maceraları, avunmak maksadıyle kendisi icat 
etmişti.

M etin Ü zerinde Ç alışm alar;
1 — Şairin duyduğu özleyiş, Türk tarih in in  hangi asırlarına karşıdır? Bu 

asırların  tarihim izdeki özelliği neydi? Şiirde bu özelliği belirten m ısralar h an 
gileridir?

2 — Şair, akıncı cedlerin ihtirasını niçin, Rakofça k ırları’m n havasını al
dıktan sonra duymuş? Toprağın ve havanın insanlara büyük işler yapmak kud
re ti verecek bir özelliği olabilir mi? Düşününüz.

3 — Artık zafer asırları bittiği, vatan  bir yas içinde kaldığı halde, şair 
niçin rüyasında hep eski zafer günlerini yaşıyor? Bu güzel rüyadan uyandıktan 
sonra nasıl bir ye’se kapılıyor? Ne yapıyor? Belirtiniz.

4 — Hâlâ dilimdedir, tuzu engin denizlerin m ısraında tuz kelimesi hangi 
m anada kullanılmış? Düşününüz.

5 — Şiirin ikinci bölümündeki resim-şiir özelliğine dikkat ediniz: Kelime
ler, med zamanında bir okyanus fırtınasını tasvir ederken, nasıl renkler, şekil
ler, bilhassa zıt renkler haline giriyor? Bu tabloda yeşil, kurşunî, beyaz, siyah 
vb. renkler, denizin hangi hallerini tablolaştınyor? Şair, bu renklerin hepsinin 
adım  söylemediği halde biz, on lan  nasıl görebiliyoruz? İnceleyiniz.
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H A L İ D E  E D Î B

S I N E K L I  B A K K A L

(Sinekli Bakkal, İs tanbu run  A ksaray sem tinde fak ir b ir «arka so
kak» m ahallesinin adıdır:)

Evler ahşap ve ik i katlı. K öhne çatılar; karşıdan karşıya b irb irin in  
üstüne abanır gibi uzanm ış eski zaman saçakları. O rtada baştan  başa 
uzanan bir a ra lık  kalm ış olmasa, sokak, ü stü  kem erli, karanlıl^ b ir geçit 
olacak. Doğuda batıda, bu  aralık  renkten  renge g iren  b ir ışık yolu olur. 
Fakat, sokağın yan ları h e r zaman serin ve loştur.

Köşenin başında durup  bakarsanız: H er pencerede kırm ızı toprak sak
sılar ve kararm ış gaz sandıkları. Saksılarda al, beyaz, m or sardunya, küpe 
çiçeği, karanfil. Gaz sandıklarında öbek öbek yeşil fesleğen... Tâ köşede 
b ir m or salkım  çardağı, a ltında  civarın en işlek çeşmesi. B ü tün  bunların  
arkasından tiya tro  dekorunu andıran  beyaz, uzun, ince m inare.

Sürü lü  kafeslerin  arkasında kocakarı başları dizili. A rada dikişlerini 
bırakır, pencereden pencereye dedikodu yaparlar. Sokakta ayağı takun 
yalı, başı yazm a örtülü, eli bakraçlı kadınlar çeşmeye gider gelirler. Saç
ları iki örgülü kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner; çakşırı yırtık , 
yalınayak, başı kabak  oğlanlar k ın k  taşlar arasındaki su b irik in tileri e t
rafında çömelmiş, kâğ ıttan  gemi yüzdürürler.

Burası dünyanın herhangi b ir yerindeki b ir fıkara m ahallesinden çok 
fa rk h  değildir. B ir geçitten  ziyade toplantı yeri. M ahalleli orada m uhab
bet eder, konuşur, kavga eder, eğlenir. H ayatın orada geçmeyen b ir saf
hası yok gibidir. İh tiy a rla r  vaktiy le çeşme başında doğuran kadın  bile 
olduğunu gülerek rivaye t ederler.

Eğer b ir yabancı duru r, su dolduran kadın larla  ahbaplık ederse b ir 
k ınalı parm ak ona m utlak  ik i yer gösterir. B iri M ustâfendi’n in  İstanbul 
Bakkaliyesi, öteki arka  pencereleri çeşmenin önüne açılan im am ın evi. 
B irincisi sokağın ortasındaki evlerden birin in  altında ka ra  b ir kovuk gibi 
göm ülen dükkân, öteki, sokağın biricik  üç k a th  binası.
« Gerçi kapısı öteki sokağa açılır, fakat küçük Sinekli Bakkal onu be
nim sem ek ister. Çünkü zengin, fak ir bü tün  civar halkı, ölüm, doğum, n i
kâh  gibi hayatî m eselelerde o eve gelmek m ecburiyetindedir.



M ustâfendi, herhangi bir m eddahın tarif  ettiği, hasis, tiryak i b ir m a
halle  bakkalı. İmam, şöyle b ir bakılırsa herhangi b ir m ahalle  im am ına 
benzer, fakat hak ikatte  o kendinden başka hiç kim seye benzemez.

«Sinekli Bakkal romanı, ana vakalarıyle bu mahallede geçer. Romanda, 
bundan başka, Meşrutiyet’ten  önceki İstanbuVun çeşitli hayatı ve daha bir k ı
sım yerleri ta rif edilir. Birçok İstanbul tipleri tanıtılır. Bunlar arasında devrin 
büyük adam larının konakları, Bebek sahillerini süsleyen yalılar ve buralarda 
geçen hayat da vardır.

Eserdeki maceranın birinci plandaki kahram anı olan Râbia, Sinekli Bakkal 
im am ınm  torunudur. Râbia, mizacının sert ve kuru taraflarını, (tabiatı, Sinekli 
Bakkal imamı oîan babasına pek benzeyen) annesinden alrmş, yine karakteri
n in  ince, yumuşak ve kabiliyetli ta rafların ı da, aynı mahallede bakkaUık eden 
ve ram azanlarda Karagöz oynatan, ince ve sanatkâr ruhlu babasından tevarüs 
etm iştir. Râbia, bir aralık, babası sürgüne gönderildiği için, aynı mahallede 
oturan  zaptiye nâzırının ham m ı tarafından  konağa alınmış, orada mevlevî Veh
bi Dede’den musiki dersi almış ve fevkalâde musiki kabiliyetiyle, Kur’an ve 
mevlûd okuyan, güzel sesi ve gittikçe gelişen büyük sanatı ile âdeta b ir şöhret 
olmuştur.

Paşanın oğlunun arkadaşı olup, arada bir konağa gelen Peregrini, bu İta l- 
yalı musiki sanatkârı, Râbia’nın sanatım  beğenir ve ona hayran olur.

Râbia’n ın  musiki kabiliyeti ve musikideki bilgisi, Peregrini’n in  de yardı- 
mıyle artar. Genç kız, bu veeidli sana t adam ının piyanosundan yükselen nağ
meler ve bu sanatkâra başkalarının verdiği değer karşısında ona karşı bir çe
kiliş duyar.

Râbia, şimdi, büyüklerin konaklarında, yalılarında mevlûd okumaktadır. 
Kız, Hâfız’ın  güzel sesi hemen bütün İstanbul’da tanınm ıştır. Şimdi okuyacağı
nız sahne, Râbia’nın, İkinci Mabeyinci Satvet Bey’in  Bebek’te Robert Kolej k a 
pısı sırasındaki yalısında okuduğu mevlûd sahnesidir.»

İkbal H anım ’ın hakkı vardı. S atvet Bey’in  geçm işlerinin ruhuna m ev
lûd okum ak âdi b ir vaka değildi. Üç salonun birb irine geçen kapıları 
açılmış. Sinekli Bakkal Mescidi’nden  büyük b ir toplantı yeri hâsıl olm uş
tu . B irkaç yüz beyaz başörtülü, yer m inderlerinde. Üç salonun tavan ın 
dan üç ışık  hevengi sallanıyor.

Kâbia’ya o rta  solonda, pencerenin  önünde bir yer yapm ışlar. B ir da
m asko yer m inderi, önünde rah le  ve m um lar... İkbal Hanım  onu destur, 
destu r diye yol açarak götürürken, beyaz başörtü lüler sağa sola eğilerek 
yüzünü görmeğe çalıştılar. A rkasında k rem  zeminli, m or lâleli yün lü  bir 
en tari, aynı kum aştan parm ak dikişli b ir hırka. Orada hiç kim se böyle 
giyinm iş değil. Hepsinin etekliği, blûzu, yahut entarisi az çok zam anın 
m odasına uygun. F aka t kim se onun esvabıyle m eşgul değil. K um ral, ince 
derisi yüzünün kem iklerine yapışm ış gibi, gözlerini şakaklarına çekiyor 
gibi. Bal rengi gözlerinin yeşil m evceleri gerçi yanıyor, fakat kendisi 
olanca iradesiyle dim ağını cem aatten  ayırm ak, okuyacağı şeye bağlam ak
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istiyor. D udaklarından ilk  dökülen perdelerle  beyaz başörtü lü  cem aat, 
papatya ta rla la rı gibi dalgalandı. Hafif iç çekm eler, tek  hıçkırık lar, kon
se r halinde ağlayışlar.

Râbia bunlardan  haberdar değil gibi.
M evlûdcu v  e f a t ’a başlam adan sağındaki salonun nihayetinde b ir 

perde  göründü. O radan birdenbire E n d e r u n  takım ı İlâhîler okum aya 
başladı. Râbia’nm  yıpranm ış asabını b u  m usiki dinlendirdi. B iraz Vehbi 
Efendi usulünde. Heyecansız fakat insanı m urâkabeye vard ıran  b ir  üs
lûp. E rkek ler hep böyle okuyorlar. Sanatları gayri şahsî. Bâbia böyle dü
şünüyordu.

G ülsuyu, Ödağacı kokuları havayı ağırlaştırd ıkça ağırlaştırıyor. Işık 
hevenkleriy le  beyaz başlar arasında hafif b ir dum an var. Genç k ızlar el
lerinde gülabdanlar herkesin  eline gülsuyu serpm ek için eğiliyorlar. Tâ 
karşıda, kalabalığın arkasında üç iskem le var. Ü stündekiler belki yere 
o turam ayacak kadar alafranga... Belki de... O rtada o turanı Râbia nerede 
görm üştü? M erm er gibi b ir baş, beyaz aln ında a ltın  kâküller... K aşın biri 
kalkık...

E nderun lu lar susm uştu. M evlûdcu hem en v e f  a t ’a  başladı. Cem aa
tın  ü stüne  ölüm  gölgesi salmış gibi. A n’anevî, pes, yarım  sesler, çeyrek 
seslerle ağ ır ağır, b ir İlâhî gibi okuyor. B in üç yüz sene önce ölen b ir 
peygam ber için alğıyorlar. Belki de kend ileri için ağlıyorlar. Belki de 
kend ileri için, ölüm ü tatm ak, yok olm ak hepsine, h e r b îrine m ukadder 
olduğu için ağhyorlar. Bu defaki heyecanlarında, göz yaşlarm da, şevk, 
zafer değil, korku  var. Boğazlarm ı tıkayan  b ir korku. İk i kadın  gerildi, 
bayıldı. O dadan çıkardılar. Havada m a’şerî b ir isteri dolaşıyor.

Râbia a rtık  tam am en tükenm işti. Sanatını, bü tün  rûhunu, son zer
resine kadar cem aate dağıtmıştı. Ayağa kalk tığ ı vakit, dizleri titriyor, 
gözleri bom boştu. İk i kadm  koluna girdi, salondan çıkardı. O, ne  yanla- 
rındakîne, ne  sofalarda onu görm ek için toplananlara bakıyordu. K üçük 
b ir  odaya götürdüler. A ncak orada yanındakinin  yüzüne baktı.

(Râbia’nm  şahsiyeti, alaturka musikiden anladığı kadar, alafranga musi
kideki güzellikleri de sezen sanatkâr ruhu, Peregrini’yi büyülemiştir. Bu Müs
lüm an Türk kızındaki, büyük b ir medeniyet m irası olan, Şark-Osmanlı güzel
liği, Peregrini’de Râbia’ya karşı derin b ir aşk uyandırır,

Râbia da  ondaki sanatkâr ve insan ruhu anlaj^p, takdir etmiştir. Fakat 
Râbia, derin ve köklü bir arka  sokak sevgisiyle, mahallesinden, mahallesindeki 
fakir ve Müslüman halk tabakasından ayrılmak istemez. Ancak, Peregrini, Râ- 
bia’ya o kadar hayrandır ki, onsuz yaşayamayacağını anlar, onun yanında kal
m ak ve onunla evlenebilmek için nihayet, Müslüman olur.)
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M etin Ü zerinde Ç alışm alar:

1 — Sinekli Bakkal m ahallesinin yerli ve millî özellikleri nelerdir? Aynı 
mahallenin hangi bakımdan, dünyam n herhangi bir yerindeki fukara m ahal
lelerinden farkı yokmuş? İnceleyiniz.

2 — Aslı mevlid olan kelime, Sinekli Bakkal rom anında niçin mevlûd şek
linde yazıhyor? Yazar, kelimenin kimler tarafm dan telâffuzuna önem vermiş?

3 — Mevlid sahnesinde toplanan insanlar ve yapılan hareketler nasıl tarif 
ediliyor? Dikkatinizi çeken özellikleri belirtiniz.

 4  Rom andan seçilen parçada, Râbia’m n maddî portresi ta rif  ediliyor mu?
Aynı roman kahram anının  manevî özellikleri nelerdir? Nereden anlıyorsunuz?

5 — Mevlid’de v efa fa  başlamak ne demektir? Siz, Mevlid’in  hangi bölü- ■ 
münü okumuştunuz? Bu eserin halk  üzerinde derin tesir b ırakan parçası h an 
gisidir? Niçin? Okuduğunuz yazıda, bımun sebebi m ütalaa ediliyor mu?

6 — Kitabımzın Kelimeler ve İsimler Cetveli’ndeki Roman maddesini oku
yunuz. Şinekli Bakkal’ın  hangi roman çeşidinden bir eser olduğunu belirtiniz.
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R E F İ K  H A L İ D

E S K İ C İ

V apur rıh tım dan kalkıp da M arm ara’ya doğru uzaklaşm aya başla
yınca yolcuyu geçirm eye gelenler, üzerinden ağır b ir yük  kalkm ış gibi 
ferahladılar.

— Çocukcağız A rabistan’da rah a t eder.
Dediler, h ay ırlı b ir iş yap tık larına herkesi inandırm ış o lanların  neşe

siyle, fakat gönülleri isli, evlerine döndüler.
Z aten  babadan yetim  kalan  küçük Haşan, anası da ölünce uzak  ak

rabaları ve konukom şunun yardım ıyle halasının yanına, F ilistin ’in  ücra 
b ir kasabasına gönderiliyordu.

H aşan vapurda eğlendi; giril g iril işleyen vinçlere, ü s tle ri yazıh can 
k u rta ran  sim itlerine, ku ru tu lacak  çam aşırlar gibi iplere asılı sandallara, 
vardiya değiştirilirken çalınan kam panaya bakarak  çok eğlendi.

Beş yaşında idi; peltek, şirin  konuşm alanyle de güverte  yolcularını 
epeyce eğlendirm işti.

Fakat, vapur, şu raya buraya yaklaşınca kendisini b ir durgun luk  aldı: 
K alan lar bilm ediği b ir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbu l’daki gibi:

— Haşan gel!
— Haşan git!
Dem iyorlardı, ismi değişir gibi olmuştu, Hassen şekline girm işti:
— Taal hun  yâ  Hassen!
Diyorlardı, yan larına gidiyordu.
— Ruh yâ Hassen.
D erlerse uzaklaşıyordu.
H ayfa’ya ç ık tılar ve  onu b ir trene  koydular.
A rtık  ana dili büsbü tün  işitilm ez olmuştu. H aşan köşeye büzüldü; 

b ir şeyler soran olsa da susuyordu, yan ak lan  pençe pençe, al al olarak 
susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde b ir katılır, g ırtlağın
da lokm asını yutam am ış gibi b ir  se rt düğüm, daim a susuyordu.

F aka t hem  pür-nak ıl çiçek açmış, hem  yem işlerle donanm ış güzel, 
ıslak bahçeler de tükendi; zeytin lik ler de seyrekleşti.



Y am açlarında keçiler otlayan kuru , yalçın, çatlak dağlar arasından 
geçiyorlardı. B u keçiler kapkara, beneksiz ka ra  idi; tüy le ri yeni otomobil 
boyası gibi aynam sı bir cilâ ile, kızgın güneş altında, p a rıl parıl yan ı
yordu.

B unlar da b itti; göz alabildiğine uzanan b ir düzlüğe çıkm ışlardı; ne 
ağaç vardı, ne dere, ne ev! Yalnız arasıra  kocam an hayvanlara ras t ge
liyorlardı; çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, s ır t la n  kabarık , kam bur 
hayvan lar trene  bakm ıyorlardı bile... A ğızlarında beyazımsı b ir köpük, 
çiğneyerek dalgın ve küskün ark a  arkaya, ağır ağır, yum uşak  yum uşak, 
iz b ırakm adan ve toz -çıkarmadan gidiyorlardı.

Çok sabretti, dayanam adı, yanındaki askere parm ağıyle göstererek 
sordu; o güldü:

— Gamel! Gamel! Dedi.
H asan’ı b ir istasyonda indirdiler. Gerdanından, alnından, kollarından 

biçim  biçim, sü rü  sü rü  a ltın la r sallanan kara  çarşaflı, k a ra  çatık  kaşlı, 
k a ra  iri benli b ir kadın onu göğsüne bastırdı. A nasınınkine benzem eyen, 
tu h af kokulu, yum uşak, içine göm ülüveren cansız bir göğüs...

— Yâ habîbî! Yâ aynî!
H alasının yanındaki kadın lar da sarıldılar, öptüler, söyleştiler, gü

lüştü ler. B irçok çocuk da gelmişti; en tarilerin in  üstüne h ırka  yerine el
bise ceket giymiş, saçları perçemli, başları takklei çocuklar...

H aşan durgun, tıkanık; susuyor, susuyordu.
Böyle, hafta larca  sustu.
A nlam aya başladı. Arapçayı, küçücük kafasında beliren  b ir inatla  

konuşm ayarak sustu. Daha büyük b ir  tehlikeden korkarak  deniz altında 
nefes alm aya çalışan b ir adam  gibi tıkandığını duyuyordu, y ine susu
yordu.

Hep sustu.
Şim di onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırm ızı m erkopları 

vardı. Saçların ın  ortası, el ayası kadar sıfır m akine ile kesilmiş, a ltına  
perçem ler uzatılm ıştı; deri gibi sert, yayvan tand ır ekm eğine alışm ıştı; 
y e r sofrasında bunu  hem  kaşık, hem  çatal yerine bürüp  dürüm leyerek 
kullanm ayı beceriyordu.

B ir gün halası sokakta bağ ırarak  geçen b ir satıcıyı çağırdı.
E vin  avlusuna sırtında çuval kap lı yayvan  torba, elinde b ir ufacık 

iskem le ve uzun b ir dem ir parçası, dağınık kıyafetli b ir adam  girdi. Tor
basında da m ukavva gibi bükülm üş b ir tom ar duruyordu.

K onuştular, sonra önüne b ir sü rü  patlak, sökük, parça parça ayak
kabı dizdiler.

Satıcı, iskem lesine oturdu; H aşan da riaerakla karşısına geçti. Bu dört 
yanı duvarlı, tek  kat, basık ve top rak  evde öyle canı sıkılıyordu ki... 
Şaşarak, eğlenerek seyrediyordu. M ukavvaya benzettiği kahn  deriyi iki
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ta ra fı keskin  incecik, sapsız bıçağıyle kesişine, ağzına b ir avuç çivi dol
duruşuna, sonra bunları b ire r birer, İstanbu l’da gördüğü m aym un gibi, 
avurdundan  çıkarıp ayakkabıların  a ltına  çabuk çabuk m ıhlayışm a, deri 
parça ların ı pis b ir suya koyup ıslatışm a, m undar çanaktaki m acuna par
m ağını daldırıp  dald ırıp  taban lara  sürüşüne, hepsine bakıyordu. Susuyor 
ve bakıyordu.

B ir a ra lık  nerede ve kim lerle olduğunu keyfinden unu ttu , dalgınlı
ğından, ana  diliyle sordu:

— Çiviler ağzına batm az m ı senin?
Eskici başını hayretle  işinden kaldırdı. Uzun uzun H asan’ın  yüzüne 

baktı:
— T ü rk  çocuğu m usun be?
— İstanbu l’dan  geldim.
— B en de o taraflardan ... İzm it’den!..
Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden 

yam alı, d işleri eksik ve su ratı san , sapsarıydı; gözlerinin a lana kadar sa
rıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul ta raflarından  geldiği için Haşan, şimdi, 
onun sade işine değil, yüzüne de dikkatle bakm ıştı. Göğsünün ortasında, 
tıpk ı çenesindeki sakah andıran  kırçıl, seyrek b ir tu tam  k ıl vardı.

D işsizlikten peltek  çıkan b ir sesle sordu:
— N e diye düştün  bu  cehennem in ortasına sen?
Haşan, anladığı kadar anlattı.
Sonra K anlıca’daki evlerini ta rif  etti; kom şunun oğlu M ahm ut’la ba

lık tu ttu k la rın ı, anası doktora giderken tünele  bindiklerini, b ir kere  de 
kapıya beyaz boyalı hasta otomobili geldiğini, içinde ya tak lar serili ol
duğunu söyledi. B ir a ra lık  da kendisi sordu:

— Sen niye buradasın?
Öteki, başını ve elini şöyle salladı. U zun iş m anasına... Ve m ırıldandı:
— B ir kabahat işledik de kaçtık!
Asıl konuşan K asan’di, a ltı aydan beri susan H aşan... Durm adan, din

lenm eden, nefes alm adan, yanak ları sevincinden pem be pembe, dudak
la rı titreyerek  taze, gevrek, b illû r sesiyle biteviye konuşuyordu. A klı
na ne gelirse söylüyordu. Eskici, hem  çalışıyor, hem  de, arasıra: «Ha! Ya? 
Öyle mi?» gibi dinlediğini b ild iren  sözlerle onu söyletiyordu; a rtık  eri
şemeyeceği yu rdunun  b ir deresini, b ir rüzgârını, b ir tü rküsünü dinliyor
m uş gibi, hem  zevkli, hem  yaslı dinliyordu; geçmiş günleri, kaybettiği 
ye rle ri düşünerek  benliği sarsıla sarsıla dinliyordu.

D aha çok dinlem ek için de elini ağır tu tuyordu.
F akat, n ihayet bü tün  ayakkaplar tam ir edilmiş, iş bitm işti. Dem iri

n i top rak tan  çekti, köselesini büktü, çivi ku tusunu  kapadı, çiriş çanağını 
sarm aladı. B unları hep aheste aheste yaptı.

Haşan, yüreğ i bu rk u la rak  sordu:
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— Gidiyor m usun?
— G idiyorum  ya, işim i tükettim .
0  zam an gördü ki, küçük çocuk, m em leketlisi m inim ini yavru, ağlı

yor. Sessizce, titreye  titrey e  ağlıyor. Y anaklarından gözyaşları b irb iri 
arkasına, tem iz vagon pencerelerindeki yağm ur dam laları dışarının ren 
gini, geçilen m anzaraları içine a larak  nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dö
külürse  öyle, bağrın ın  sarsın tılany le  yerlerinden oynayarak, vuruşarak, 
içlerinde güneşli m avi gök, p ırıl p ırıl akıyor.

— Ağlam a be! Ağlam a be!
Eskici başka söz bulam am ıştır. Bunu işiten çocuk, h ıçk ıra hıçkıra, 

ka tıla  ka tıla  ağlam aktadır; b ir daha Türkçe konuşacak adam  bulam aya
cağına ağlam aktadır.

— Ağlam a diyorum  sana! Ağlama!..
B unları derken  onun da katı, nasırlaşm ış yüreğ i yum uşam ış, şişmişti. 

Önüne geçmeye çalıştı ama, yapam adı, kendisini tu tam adı; gözlerinin 
dolduğunu ve sakallarından  kayan  yaşların  —^Arabistan sıcağıyle yanan 
kızgın göğsüne— bir p ınar sızıntısı kadar serin; ü rpertici, döküldüğünü 
duydu.

Kısa B ilg ile r :

Refik Halid K aray (1888-1965), önce Kirpinin Dedikleri adlı mizah yazıla
rıyla ve edebiyatımızda Anadolu’nun ilk güzel hikâyeleri sayılan Memleket Hi
kâyeleri adlı eseriyle tanınm ıştır. İstanbul’un Bir Yüzü, Yezidin Kızı, Çete, Sür
gün, Anahtar, Bu Bizim Hayatıımz v.b. gibi romanları, Ay Peşinde, Bir İçim su, 
Bir Avuç Saçma, Deli v.b. gibi, nesir, deneme, hiciv ve mizah kitapları vardır. 
Bu eserler, Ttirkiye Türkçesi’n in  ev ve aile konuşmasını edebiyata aksettiren 
dil, ifade ve tasvir güzelliği bakım ından önemlidir. Okuduğunuz hikâye, yazanh 
Hatay’da sürgündeyken yazdığı, Gurbet Hikâyeleri adlı eserinden seçilmiştir 
(İst. 1940).

M etin Ü zerinde Ç alışm alar:
1 — Eskici hikâyesinde ana fikir nedir? Bir cümle ile özetleyiniz.
2 — Hikâyenin mevzuunu kısaca anlatınız.
3 — Hikâyede ne gibi dikkate değer yardımcı fikirler’le karşılamıyorsunuz? 

Belirtiniz,
4 — Vapurda; şirin çocuk konuşmalanyle herkesi eğlendiren küçük Haşan, 

sonradan neden konuşmaz oluyor? Çevresine yıllarca küskün kalan çocuk ruhu, 
yabancı bir çevrede olduğunu en çok hangi sebeple hissediyor?

5 — Bu küçük çocuğa, musluğu açılan bir çeşme ahengiyle, durmaksızın 
konuştna ihtiyacı veren sır nedir? Bu sırrın  kudreti, eskiciye ve küçük çocuğa 
daha neler yaptırıyor?

6 — Dillerin, insanları birbirlerine bağlayan, onlara vatanlanm , tarih le
rini, m illetlerini sevme isteği veren büyük kudreti hakkında sizin daha başka 
bilgi, görgü, düşünce ve hatıralarınız var mıdır? B unlan bir konuşmanıza ve 
bir kompozisyonunuza konu yapınız.
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R E Ş A T  N U R Î

T A N I  N M A Y A N  A D A M

Çocuk yüzükoyun halın ın  üstüne yatm ıştı. Önünde, b ir hafta lık  mec
m ua vardı.

— Ne okuyorsun Can?
— B ir şey okum uyorum . Bilmece hallediyorum . Beş lira  m ükâfatı

var.
— Neymiş o, bakayım ?
— On dört tane  tanınm ış adam  resm i. B unların  kim  olduklarını b i

lecekmişiz.
— Kaç tane  bildin?
— Üç tanesini... P ehlivan  Çoban M ehmet; M arlen D itrih ; A rşen Lü-

pen.
Abla gülm eye başladı:
— A rşen Lüpen sahici adam  değil, rom an kahram anı...
Can şaşırdı:
— A rşen Lüpen yok m u? Ben onun kaç tan e  resm ini gördüm.
— Yok ya... O nlar rom ancının, ressam ın uydurm aları...
— Peki, o kurnazlık ları kim  yapıyor?
— Hiç kimse...
— Yazık.
Can’m gözleri m ahzunlaşm ıştı. A rşen L üpen’in sahiden yaşam am a

sına b ir akrabası ölmüş gibi üzülüyordu.
— Hem daha sen pek  küçüksün, Can... On yaşm a y en i'b a s tın ... Bu 

m eşhur adam ları tan ım ak içi insan hiç olmazsa y irm i yaşına gelmiş, lise 
tahsilin i b itirm iş olm alı... O da yetm ez ya... Gel beraber çalışalım ... Be
cerirsek  beş liray ı paylaşırız.

— O lur abla...
îk i kardeş y a n m  saa tten  fazla uğraştılar. Nafile. Tanınan büyükle

rin  sayısı b ir tü r lü  sekizden yukarı çıkmıyordu.
— Bu kadarın ı göndersek, acaba m ükâfatın  yarısın ı verirle r mi?
Kız, Çan’ın yanağına b ir  fiske vu rarak  güldü:



— A ptal, hiç böyle şey olur mu?
— Şim di bu  kadar çalıştığımız, boşa mı gidecek?
A blanın gözleri birdenbire parlam ıştı:
— A klım a b ir şey geliyor, dedi; yukarıda ağabeyim in m isafirleri var. 

Hepsi iyi tahsil görmüş koca koca gençler... Galiba b ir tanesi de A vru
p a ’da okum uş... Bunlar, zam anın büyüklerin i m utlaka tan ırla r... M ükâ
fatı kazandık Can...

Çocuklar, ellerinde resim li m ecm ua ile salona gird ikleri zam an m i
safirle r o günkü m eraklı m açlardan bahsediyorlardı. Fakat, küçük Jano’yu 
h e p s i’severdi. (Çan’ı ailenin yak ın ları Jano diye çağırırlardı. Bu, gerçi 
ad la rı k ısaltm a kaidesine aykırı o larak Çan’dan daha uzundu ama, k u 
lağa  daha hoş geliyordu.)

M isafirler, Jano’yu  öpüp sevdikten sonra, onun hatırı için üç beş da
k ika  ciddî m ünakaşalarını b ırakm aya razı oldular ve m asanın e trafına 
top lanarak  resim leri tetk ike başladılar.

Çocuklar sekizden yukarı çıkam am akta haklıydılar. M üsabaka pek 
çoluk çocuk işi b ir şey değildi. B uradaki m eşhurları tan ım ak için y ir
m inci asrı inceden inceye tanım ış olm ak lâzımdı.

F aka t m isafir bayanlar, baylar, ateş gibiydiler m aşallah... Resim leri 
b ir bakışta  tanıyorlardı:

— Rejisör Sesil B. dö Mil.
— Lindberg’in çocuğunu çalan Hoptman.
— A m iral Balbo.

— 157 —

Yalnız bunların  arasında kara  sakallı, uzun kabarık saçlı bir adam  
vard ı ki, çehresi kim seye b ir ?ey söylem iyordu. O da bilinse, seri tam am  
olacak. M ükâfat kazanılacaktı.

F aka t bü tün  bu okuyup yazmış insanlar, b ir tü rlü  onu bulup çıka- 
ram ıyorlardı.

Mecmua, ya okuyucularm a b ir azizlik etmek, veya bilm eceyi b ilin 
m ez b ir şekle sokarak m ükâfat parasın ın  üstüne oturm ak istemiş ola
caktı.

B ayanlardan  biri, derin b ir düşünceden sonra:
— Buldum  galiba, karıların ı yakan  m eşhur m avi sakal Landru olacak.
F aka t bir başkası derhal itiraz  etti:
— Yanıhyorsunuz, L andru’y u  tanırım . Daha zayıftır. Saçları hafifçe 

dökülm üştür. Sivri ve hassas b ir burnu , acayip b ir ağzı vardır. Nerede 
onun esrar, zehir Ve ateş dolu gözleri, nerede bu. Bu çehre İçin kendini 
göz göre göre ocakta yak tıracak  babayiğit kadm  nerede?

M isafirler' hayk ıra  hayk ıra  gülm eye, başladılar.



K ah k ah a la r, salonun  b ir  köşesinde k en d i k en d in e  u y u k lay an  b u n ak  
am cay ı u y k u su n d an  uyand ırm ıştı.

O, b ir  şey anlam adan gülenlere bakıyor:
— Ne var, ne  oldu? Bana da söyleyin! diyordu.
B unak am caya bu  dâvayı anlatm ak deveye hendek  atla tm ak demekti.
G ençlerden biri:
— Orada on dört resim  var, dedi; on üçünün kim  olduğunu bildik, 

on dördüncüyü bilemiyoruz.
— Bana da b ir gösterin bakayım . Belki tan ırım ?
M isafirler tek rar m akaraları koyuverm em ek için  kendilerini zor zap

te ttile r . B unak amca yerinden kalkm ış, m asaya yaklaşm ıştı. Gözlüğünü 
tak a rak  resim lere eğildi:

— Hangisi bakayım , dedi... Şu m u? Tanıdım. Ben Gelibolu’da m ek
tep  çocuğu iken ölmüş, Nam ık K em al diye b ir adamcağızdı.

K ısa B ilg ile r :
Reşat Nuri Güntekin (1892-1956), önce Çalıkuşu romanıyla geniş şöhret 

kazanm ış; bir roman,, hikâye ve tiyatro yazarıdır. Romsuılarında, Anadolu’daki 
şehir, kasaba ve köy hayatımıza ait hem  hisli, hem  realist, canlı ve sürprizli 
sahneler vardır. Bunlar, Türk rom am nda bir memleket edebiyatı çığın sayıla
cak kadar kuvvetli ve önemlidir. Tiyatrolarını, başarılı bir sahne tekniği ve 
güzel bir sahne diliyle yazmıştır. Eserleri, gerek bize bizi tanıtm ası, gerek Türk- 
çesinin sadeliği ve güzelliği bakımından önemlidir. Akşam Güneşi, Dudaktan 
Kalbe, Damga, Bir Kadm Düşmanı, Acımak, Yeşil Gece, Kızılcık Dallan, Eski 
Hastalık, Yaprak Dökümü, Değirmen, Miskinler Tekkesi v.b. gibi rom anları; Sön
müş Yıldızlar, Olağan İşler, Leylâ ile Mecnun gibi hikâye kitap lan ; Hançer, 
Taş Parçası, Eski Rüya, Eski Şarkı, Yaprak Dökümü v.b. tiyatroları ile Anadolu 
Notları adlı bir gezi kitabı ve m ektep piyesleri vardır.

M etin Üzerinde Ç alışm alar:
1 — Tanınm ayan Adam hikâyesinde ana fikir nedir? Bir cümle ile özet

leyiniz.
2 — Hikâyenin konusunu kısaca anlatınız.
3 — Hikâye, sosyal hayatımızın hangi yarasına dokunuyor? Bu hikâye

deki vaka, memleketimizde benzeri sık görülen vakalardan mıdır? Aynı konu
d a  sizin de hatırladığım z ve ayıpladığmız vakalar ve kimseler var mıdır?

4 — Başka m illetlerin yetiştirdikleri m eşhurları tanımak, lüzumsuz bir" bil
gi sayılabilir mi? Milletlerin büyük insanlarını tanım ak neden lüzumludur? 
Gençlerimiz, başka m illetlerin hangi m eşhurlanm  tammalı, fakat onlardan ön
ce veya onlarla birlikte kimleri tamyıp, Türkiye’nin  yarınını hazırlam ak yo
lunda onlardan örnek, kuvvet ve güven almalıdırlar?

5 — Namık Kemal kimdir? Bu yıl onu hangi eseriyle tamdımz? Namık 
Kemal’i tanım ayan, hem  de iyi tam m ayan bir genç, aydın Türk genci sayıla
bilir mi?

6 — Eskici ve Tanınm ayan Adam hikâyelerinde size ne gibi cemiyet ve in
san  tipleri tam tılıyor? Hikâyeler, sizde hangi özellikleriyle merak ve ilgi uyan
dırıyor? Y azarlannm  hikâyecilik san a tlan  hakkında edindiğiniz fikri belirtiniz.
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F A R U K  N A F İ Z

Eşyayı tan ırken  hepim iz sâde dışmdan, 
E srarına  yol bulduk onun anlatışından, 
Cemşid eli dökmüşse nasıl cama sabühu, 
M ânâyı odur lâfza koyan, m addeye rühu. 
B ir m u’cizenin lû tfuna  erm iş gibi y e r yer 
Can buldu asâsıyle dokundukça şekiller.

H er şekle hu lû l e ttiğ i günden beri b ir can 
P ervânede âşık görünür, şulede canan.
Ş â ir kan ı gezmiş gibi m erm er dam arm da, 
H ulyâlar uçar heykelin  a’m â nazarm da, 
Ş i’rinde hayâl etm ese endam ını yârın , 
Yalnız baş uçundaydı güzel servi m ezarın. 
G ün geldi hayât u fkunu  dar buldu cihanda, 
A t sü rdü  şeref m ülküne Fâtih ’le b ir anda, 
G ün geldi M uham m ed’le nebi hâline girdi, 
Gök perdenin  ardında ne sır varsa belirdi.

O nlar k i beşer hayrına doğmuş, yaşam ışlar, 
O nlardan  eserdir bu  duyuşlar, bu dalışlar... 
O nlar k i yanan fecr idiler dağda, denizde. 
H er m anzara onlardan  akistir içimizde... 
O nlar k i bugün gökte b ire r kasra çekildi. 
D evrinde fakat hangisi m es’üd olabildi? 
V arsın seni öm rünce azabın kolu sarsın 
Şâir! Sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın!

Vezni: Mef û  lü  /  me fâ î lü  /  me fâ î lü  /  fe û  1ün
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Kısa B ilg ile r:

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898), başlangıçta, çok sayıda aşk şiirleri söylemiş, 
sonra Anadolu’nun  iç hayatı üzerinde durarak, memleket şiirleri yazmış, tabiat 
şiirleri, düşünüş şiirleri söylemiş, verimli b ir şairdir. Aruzla ve heceyle söyle
diği şiirlerinde kuvvetli b ir ahenk, samimî bir lirizm ve ustalıklı bir ifade var
dır. Roman, tiyatro, manzum tiyatro, hiciv ve mizah manzumeleri de yazmış
tır. Şarkın Sultanları, Dinle Ney’den, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Bir öm ür 
Böyle Geçti, Heyecan ve Sükûn gibi şiir kitapları; Canavar, Akın, ÖzsTurt, K ah
ram an gibi manzum, Yayla Kartalı, Dev Aynası gibi m ensur piyesleri vardır.

M etin Üzerinde Ç alışm alar:

1 — Okuduğunuz şiir, bize şair adı altında hangi insanların  hizmetini ta 
nıtıyor? İnceleyiniz.

2 — Bu insanlar, -şair olarak- ne yapmışlar? Eşyasa dışından tam m ak- 
la, sırlarını öğrenmek sözlerinden ne anlıyorsunuz?

3 — Şairlerin kelimelere m ana koymaları ne demektir? Aynı beyitte ge
çen, maddeye ruh  verme sözünden ne anlıyorsunuz?

4 — Mermeri yontarak heykel yapan ve heykellere güzel insan  bakışları 
vermeye m uvaffak olan heykelcinin sanatı, şairlik olmadığma göre, bu mıs
ralar, birinci sorunun m anasım  daha iyi kavramamıza yardım  ediyor mu? 
Açıklayınız.

5 — F atih  Sultan Mehmed, gerçi şiir de söylerdi. Fakat, onun asıl sanatı, 
hüküm darlık ve cihangirlikteki eşsizliğidir. Şu halde, şiirin F atih’le ilgili mıs
ralarında yazar ne söylemek istiyor? Belirtiniz.

6 — Aynı düşünüşü Muhammed Peygam berin insanlığa hizmet konusuna 
da uygulaymız.

7 — Onlar ki yanan fecr idiler dağda, denizde sözünden ne anlıyorsunuz? 
Onlar böyle yanm adan önce biz, m anzaraları bu derece aydınlık görebiliyor 
muyduk? Şu halde şa ir adı altında toplanan bu insanların  ıstırap çekmeleri 
kim lerin hayrına olmuştur? Bu insanlara bizim nasıl bir anlayış göstermemiz 
doğrudur? Düşününüz.



A T A T Ü R K

ONUNCU YIL NUTKU

T ü r k  m i l l e t i ;

K urtu luş savaşına başladığım ızın on beşinci yılındayız. Bugün, Cum 
huriyetim izin  onuncu yılını doldurduğu en büyük bayram dır. K u tlu  ol
sun!

Bu anda büyük Türk m illetin in  b ir ferdi olarak bu ku tlu  güne ka 
vuşm anın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

Yurttaşlarım !
Az zam anda çok büyük işler yaptık; bu işlerin  en büyüğü, tem eli 

T ürk  kahram anlığı ve yüksek T ürk  kü ltü rü  olan Türkiye Cum huriye- 
t i ’dir.

B undaki m uvaffakiyeti, T ürk  m illetin in  ve onun değerli ordusunun 
b ir ve beraber olarak azim kârane yürüm esine borçluyuz. Fakat, yaptık
larım ızı asla kâfi göremeyiz! Çünkü, daha çok ve daha büyük işler yap
m ak m ecburiyetinde ve azmindeyiz. Y urdum uzu dünyanın en m am ur ve 
en m edenî m em leketi seviyesine çıkaracağız. M illetimizi en geniş refah 
vasıta  ve kaynaklarına sahip kılacağız. M illî kü ltürüm üzü m uasır m ede
n iyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.

B unun  için bize zam an ölçüsü, geçmiş asırların  gevşetici zihniyetine 
göre değil, asrım ızın sü ra t ve hareke t m efhum una göre düşünülm elidir. 
Geçen zam ana nisbetle daha çok çalışacağız. Daha az zam anda daha bü
yük işler başaracağız. Bunda da m uvaffak olacağımıza şüphem  yoktur. 
Çünkü, T ürk  m illetinin karak teri yüksektir. Türk m illeti çalışkandır. Türk 
m illeti zekidir. Çünkü, T ürk  m illeti, m illî b irlik  ve beraberlik te güçlük
leri yenm esini bilm iştir. Ve çünkü, T ürk  m illetinin yürüm ekte olduğu 
terakk i ve m edeniyet yolunda, elinde ve kafasında tu ttuğu  meşale müs- 
be t ilim dir.

Şunu da ehem m iyetle tebarüz ettirm eliy im  ki, yüksek b ir insan ce
m iyeti olan T ürk  m illetin in  ta rih î b ir vasfı da, güzel sanatları sevm ek ve 
onda yükselm ektir. B unun içindir k i, m illetim izin  yüksek karak terin i, 
yorulm az çalışkanlığm ı, f ıtrî zekâsım , ilm e bağlılığım, gü^el sanatlara  sev-
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gisini, m illî b irlik  duygusunu m ütem adiyen ve h e r tü r lü  vasıta ve ted 
b irle rle  besleyerek inkişaf ettirm ek, m illî ü lküm üzdür.

T ürk  m illetine çok yaraşan bu  ülkü, onu b ü tü n  beşeriyette hakikî 
h uzu run  tem ini yolunda kendine düşen m edenî vazifeyi yapm akta m u
vaffak  kılacaktır.

B üyük T ürk  milleti!
O n beş y ıldan  beri giriştiğim iz işlerde m uvaffak iyet vâdeden çok söz

lerim i işittin ... B ahtiyarım  ki, sözlerim in hiç b irinde m illetim in hakkım - 
daki itim adını sarsacak b ir isabetsizliğe uğram adım .

B ugün aynı im an ve katiye tle  söylüyorum  ki, m illî ü lküye tam  bir 
bü tün lük le  yürüm ekte  olan T ürk  m ille tin in  büyük m ille t olduğunu bü
tü n  m edenî âlem  az zam anda b ir kere  daha tan ıyacaktır.

Asla şüphem  yoktur ki, T ürklüğün unu tu lm uş büyük m edenî vasfı 
ve  büyük m edenî kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyle â tin in  yüksek m e
deniyet ufkım da, yeni b ir güneş gibi doğacaktır.

T ürk  m illeti!
Ebediyete akıp giden h e r on senede bu  büyük m illet bayram ını daha 

büyük  şerefle, saadetle, huzur ve refah  içinde kutlam anı gönülden di
lerim .

Ne m utlu  T ürk’üm  diyene!..
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K ısa Bilgiler :

Atatürk, bu ta rih î nutkunu, 29 ekim 1933’de, Cumhuriyetin onuncu yıldö
nüm ü bayramında, Ankara’da yapılan büyük bayram töreninde, Türk milletine 
h itap  ederek söylemiştir.

M etin Ü zerinde Ç alışm alar:

1 — Atatürk, Türk m illetinin değerlerine nasıl dikkat etmiş, nasıl inan
mış? İnandığı ve saydığı değerler nelerdir? Belirtiniz.

2 — Cumhuriyet kurucusunun milletimizi ulaştırm ak istediği hedef nedir? 
A tatürk, bu hedefi hangi cümlesinde belirtiyor?

3 — Nutkun, ilme ve güzel sanatlara tem as eden sözlerine dikkat ediniz. 
Milletimiz, şimdiye kadar hangi değerleriyle varlığını korumuş ve yüceltmiş? 
Şimdi, ülküye varm ak için daha neler yapm ak gerekiyor? N utukta bunlar be
lirtiliyor mu? İnceleyiniz.

4 — Nutkun, dilimizde tam  bir atasözü olarak yerleşen ve unutulm ayan 
cümlesi hangisidir?
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B A T I  E D E B İ Y A T I  

Ö R N E K L E R İ



Homeros, Sophokles ve 
Euripides’den,
Plautus’dan,
Cervantes’den,
Moliere, La Fontaine, La Bruyere ve 
Alphonse Daudet’den,
J. Swift ve Charles Dickens’den
seçmeler.

Not: Yunan Edebiyatı, Latin Ede
biyatı, Fransız Edebiyatı ve tiyatro, 
roman, tenkid, h itabet gibi edebiyat 
nevileri hakkında toplu bilgiler için 
kitap sonundaki Kelimeler ve İsimler 
Cetveli’ne bakınız.



Y u n a n  E d e b i y a t ı

H O M E R O S

1 L Y  A  D A

Tunanistanîdan Troia’ya (Truva’ya) gelen Akhaio’lar 
Akhalılar, Akalar) la Troia’lılar arasındaki savaş on yıl sürer. 
İlias (İlyada) destanı, bu savaşın son 49 grünü içindeki Önemli 
olaylan anlatır.

M.Ö. III. yüzyılda yaşamış. Roma tarihçisi Hyginus’un 
Fabolea adlı eserinde ise, bu savaşa sebep olarak şöyle b ir ef
sane anlatılır:

«Tesalya’da tan rıla r arasında bîr düğün yapılm aktadır. Ev
lenenler, düğüne bütün tan rıları çağırmış, yalnız nifak tan rı
çası Eris’i çağırmayı unutm uşlardır. Buna gücenen Eris, bir 
a ltın  elma üzerine «en güzele» sözlerini yazarak, elmayı ziya
fet sofrasına atar. Altın elma, en güzel olmayı birbirlerine b ı
rakm ayan Yunan tanrıçalarından Hera, Athena ve Aphrodite 
arasında bir kavgaya sebep olur. Bunun üzerine en büyük ta n 
rı Zeus, lıaber tanrısı Hermes’e, bu tanrıçaları İda dağı <bu- 

. günkü Kazdağı) çobam olan, dünyanın en güzel erkeği P a
ris’e götürmesini söyler. Aynı zamanda Troia kralı Priamos’un 
oğlu olan Paris, bu üç büyük tanrıçadan hangisinin en güzel 
olduğunu bildirmeye hakem  seçilir.

O zaman tanrıçalar, Paris’i kandırm aya çalışırlar. Hera, 
reyini kendisine verirse, Paris’i Asya’ya hüküm dar yapacaktır. 
Athena, ona bü tün  savaşlann zaferini verecektir. Aphrodite ise, 
sadece, «Reyini b an a  verirsen, sana dünyanm en güzel kadı
n ın ı vereceğim» der.

Paris, a ltın  elmayı Aphrodite’ye verir.
Hera ile Athena buna çok kızarlar. Paris’in  vatanı Troia’ 

ya karşı kinleri kabarır. Beri ta ra ftan  Paris, Aphrodite’n in  h i
mayesi altında, denizleri aşarak Yunanistan’a gider. îsp arta



kralı Menelaos’un sarayına m isafir edilir. Orada, Menelaos’un 
karısı Helena’yı görür. Aphrodite, Paris’le Helana arasında bü
yük bir aşk yaratır. Birlikte kaçıp Troia’ya gelirler. Bunun üze
rine Menelaos, öç alm ak için, kardeşi ve Argos kralı Agamem- 
non’un başkumandanlığında bir ordu toplar. Savaşa bütün Yu
nan kralları, ordularıyle katılırlar. Gemilere binip, Anadolu’ya 
asker çıkarır, Troia’ya hücum ederler.»
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tik Yunan destanı bu savaşta söylenir. Destanın bütünü, 
M.Ö. IX. yüzyılda Yunan destan şairi Homeros taralından, 24 
bölümde söylenmiştir. Destamn üçüncü nağmesinde, orduları 
arasından ilerleyerek, birbirleriyle teke tek  döğüşen Paris’le Me
nelaos’un bu çarpışmaları tasvir ve hikâye edilir:

... İlâhî Paris, T roia’Uların başında göründü. Om uzundu bir leopar 
postu, eğri yayıyle kılıcı vardı. İki tunç harbe oynatarak A khaio’la n n  en 
cesurunu şiddetli bir döğüşe çağırdı. A res’in sevdiği Menelaos, onun saf
tan  ayrılıp , geniş adım larla ilerlediğini gördü. Acıkmış bir arslan, büyük 
boynuzlu b ir geyiğe, b ir yaban keçisine rastgelince nasıl sevinir, kendini 
ateşli delikanlılarla çevik köpeklerin kovalam asına aldırm ayarak, bu avı 
nasıl parçalarsa, Menelaos da ilâhı P aris’i karşısında görünce böyle se
vindi.

H akaretine uğradığı adam dan öç alacağını umdu. S ilâhlarıyle a ra 
basından atladı. O rdunun başında onu görünce İlâhî P aris’in yüreği sıkıl
dı. ö lü m d en  kurtu lm ak  için askerlerin in  arasına çekildi. İki .dağ arasın
daki b ir derede b ir yılan gören yolcu nasıl geri sıçrar, dizleri titre r , ben
zi solarsa Paris de A treus-oğlu’ndan öyle korktu , atak  Troia’lıların  içine 
karıştı. P aris’in  erkek kardeşi ve Troia’h ların  en cesur savaşçısı Hektor, 
onu acı sözlerle azarladı:

— Güzelliğindeiı başka bir şeyi olmayan, aldatıcı, kadınlaşmış, sefil 
Paris! Hiç doğm ayaydm . M abutların  daha hoşuna giderdi. Ölüm elbette 
herkese rezil ve rüsva olm aktan daha âlâ... İşte uzun saçlı Akhaio’îa r sa
na gülüyorlar, seninle eğleniyorlar. Zira, safların  dışında m ertçe döğü- 
şeceksin sanıyorlardı. Çünkü, yüzün çok güzel! Fakat kalbinde ne kuv
vet, ne cesaret var. M ademki korkaktın , niçin en kıym etli a rkadaşların
la, hafif gem ilerine binerek denizleri aştın? Yabancılara karışarak, uzak 
b ir m em leketin , döğüşçü insanlar akrabası olan en güzel genç kadınını 
kaçırd ın? Baban için, belden için, bü tün  hem şehrilerin  için ne büyük fe
lâket! D üşm anlarım ız için ne saadet! Senin için ne ayıp!.. A res’in  sevdiği 
M enealos’u  beklem eye cesaret edemedin. Şim di nasıl bir döğüşçünün ka-



rısm ı tu ttu ğ u n u  öğreneceksin. Ne sazm, ne A phrodite’n in  verdikleri, ne 
güzelliğin, ne  saçların  seni yerlerde  sürünm ekten ku rta racak tır .

İlâh î Paris:
— Hektor! Beni haksız yere azarlıyorsun, diye cevap verdi, senin kal

bin, kü tüğü  yaran, gem i yapıcısı am elenin kuvvetin i a r tt ıra n  b ir balta 
gibi daim a azgm! Göğsündeki ruh, işte böyle zaptolunm az b ir halde! 
A phrodite’n in  verd ik lerin i bana çok görme! T anrıların  şan lı verg ileri ge
r i  verilem ez. Z ira, b u  vergileri yalnız onlar ihsan ederler, kim se keyfin
ce alamaz. Fakat, şim di döğüşmemi istiyorsan, T roia’lıla rla  A khaio’ları 
tu t. A res’in  sevdiği M enelaos’la ben, ikimiz, herkesin  ortasm da Helana 
ile bü tün  hazin ileri için  döğüşelim. K im  üstün  gelirse b u  kadm la hâzi
nelerin i alacak. T roia’h lar, m ünbit îlion’da kalacaklarına, A khaio’la r  da 
kad ın ları güzel A khaio’ya a tla r yetiştiren  Argos’a döneceklerine and içe
cekler.

Hektor, b u  sözlerden son derece sevindi. O rtasından tu ttu ğ u  mızra- 
ğıyle Troia’lıla rm  alaylarım  durdurdu. İleri fırladı. U zun saçlı Akhaio- 
1ar, üzerine ok ve taş atıyorlardı. Agamemnon, yüksek b ir  sesle bağırdı:

— D urunuz A khaio’lar, vurmayınız! Oynak tolgalı H ektor’un  galiba 
söyleyecek b ir sözü var!

... İki ta ra f  derin bir sessizlik içinde durur. Hektor, düş
m anlara Paris’in teklifini söyler. Menelaos, kabul eder. Akhaia, 
lar, nihayet bu uğursuz harbin biteceğim um arak, sevinirler. Bu 
sırada haber tanrıçası İris, güzel Helena’yı da savaş yerine ça
ğırır. Maksadı, ona Menelaos’un kahram anlığını gösterip, gön
lünü eski kocasına çevirmektir.

Troia ih tiyarlan  Helena’yı görünce aralarm da şöyle konu- 
surlar:

— Troia’lılarla Akhaio’ların  böyle bir kadın için, uzun za
m andan beri döğüşüp felâketlere uğram aları hiç de boş değil! 
Güzelliğiyle tıpkı ölmez tanrıçalara benziyor. Fakat, güzelliği
ne rağmen, varsm  yine Akhaio^Iarın gemilerine gitsin! Bize, 
çocuklarmuza kötü h âtıra la r bırakmasın! derler.

Menelaos’un isteği üzerine, yapılacak and törenine Troia’ 
m n  ih tiyar ve m uhterem  kralı Priamos da  davet edilir. T an
rıların  şerefine kurbanlar kesilip, yeminler edildikten ve şarap
la r döküldükten sonra Priamos, m eydandan ayrılır.

Oğlunun Menelaos’la döğüştüğünü görmeye taham m ül ede
mez. Nihayet, Paris’le Menelaos silâhlanır, zırhlarını giyerler.

... İkisi de T roia’h la rla  A khaio’la r  ortasm da ilerlediler. B irbirlerine 
fena bakıyorlardı. Herkes, dehşetle, gözlerini onlara dikmişti. Mızrakla- 
rm ı oynatarak  karşı karşıya geldiler. İlk  önce Paris, ince, uzun harbesi
n i a ttı. A treus-oğlu’nun  parlak  kalkanını vurdu. F akat, tunç delinmedi. 
K atı kalkanın  üstünde harbe  eğildi, iki büklüm  oldu. Menelaos:
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— Ey Zeus Baba!.. L ütfet, önce beni tahk ir eden İlâhî P a ris’e cezasını 
vereyim . Onu benim  pençem e düşür de ilende, insan lar arasında kimse 
kendini kabul eden ev sahibim  tahk ire  kalkm asın! K orksun!

Diye yalvardı. U zun kargısını salladı, a ttı. P riam os-oğlu’nun  cilâlı 
kalkanından vurdu. K ıym etli zırhı deldi. K aburgasının  yanından gömle
ğini y ırttı. Paris eğildi, k a ra  ölüm den sakındı. A treus-oğlu, güm üş çivili 
kılıcını çekerek tolgasınm  kenarına indirdi. Fakat, üç d e rt parça olan k ı
lıç elinden düştü. Gözlerini göğe kaldırarak, inledi:

— Ey Zeus! T anrıların  hiç birisi senin kadar m erham etsiz değildir. 
P aris’den öcümü alacağım  sanıyordum . Kılıç elim de kaldı. K argım  boşa 
gitti. Onu yaralam adı. '

Deyip, b ir sıçrayışta P aris’i tolgasının püskülünden tu ttu . A khaia’lara 
doğru sürükledi. Tolgayı çenenin altına bağlayan güzel işlem eli kayış,. 
P a ris’in nazik boynunu boğuyordu. Eğer Zeus’un  kızı A phrodite bu hali 
görerek, öküz gönünden yapılm ış kayışı koparm asaydı, A treus-oğlu. onu 
böyle sürükleyecek, gayet büyük b ir şan kazanacaktı. Boş tolga Mene- 
laos’un elinde kaldı. Bu tolgayı salladı, savurdu, A khaio’larm  ortasına fır
lattı. Aziz arkadaşları onu yerden  kaptılar. Sonra tunç kargısıyle P aris’i 
öldürm ek için geri döndü. F akat Aphrodite, ilâhı kuvvetiy le  onu kaim  b ir 
bu lu ta  sararak, kolaycacık havaya kaldırdı. G ötürüp odasına, güzel ko
kulu  yatağım n üstüne bıraktı.

K ısa Bilgiler :

İlyas (İlyada) destanının ikinci bir parçasını gelecek yıl okuyacaksınız. İl^ 
yada, Yunan destan şairi Homeros’un eseridir. Bu şairin, M.Ö, IX. yüzyılda ya
şadığı ve İzmirli olduğu yorumlamr. Fakat, daha bazı Yunan şehirleri ta ra fın 
dan benimsenen Homeros’un hayat:, gibi, nereli olduğu hakkındaki bilgimiz de 
kesin değildir. Kör olduğu, şiirlerini sazla söylediği rivayet ediliyor, Homeros, 
İlyada’yı, eski Yunan saz şairleri tarafından terennüm  edilen ve Yunan halk 
geleneğinin yaşattığı destan parçalarıyle Yunan efsanelerini birleştirerek 24 bü
yük manzume halinde söylemiştir.

(Şairin, İlias destanından başka, Odysseia adlı, ikinci bir destanı vardır. 
Odysseia, Trcâa savaşından sonra, yurduna dönerken, başından birçok vakalar 
geçen. Yunan krallarından Odysseus’un bu macerasını anlatır. Yine manzum 
oıf eser olan Odysseia, destan vakalarından ziyade. Yunan toplumunun sulk 
zamanındaki hayatım , masal vakalarını, aşk, kıskançlık, sıla hasreti, aile sa
dakati, yaşama neşesi gibi konuları, hikâye eder.)

İlias manzum, fakat kafiyesiz b ir eserdir. (Eski Yunan şiirinde kafiye yok
tur.) M ısralan, genel olarak Yunanlıların heksametron dedikleri altı ayaklı ve
zinle terennüm  edüm iştir. Bu v e z in :------ . / -------/  — . . / -------/ ------- . /  — . ör
neğinde görüldüğli gibi, hecelerin uzunluğuna, kısalığına göre tertiplenm iş ses 
kahplarıyle meydana gelen, aruz vezni gibi musikili bir vezindir*. Buradaki çiz
giler uzun heceleri, nok talar da kısa heceleri gösterir. Her uzun hece, iki kısa 
heceye eşittir.
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İlyada’nın Türkçeye bütün olarak başarılı bir tercümesi yoktur. Ahmet 
Cevat Emre’nin İliada çevirisi, bu yoldan bir deneme değerindedir. (İst, 1957). 
Okuduğunuz metin dilimize Ömer Seyfettin tarafından çevrilmiştir: Lyon Ede
biyat Fakültesi profesörlerinden F. Allegre (Alegr) İlyada’m n en canlı yerlerini 
aynen almak, diğer kısımlarım özetlemek suretiyle yeni bir İlîade (İlyad) neşri 
tertiplemişti. Ömer Seyfettin, tercümesinin özetlerini bu eserden almış, metin
leri ise, Fransız şairi Loconte de Lisle (Lökont dö LU) in meşlıur İlîade tercü
mesinden çevirmiştir. Bu tercüme Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 
1927’de, küçük bir kitap halinde yayımlanmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — İlyada’dan okuduğunuz parça ile, Troia Savaşı’na sebep olan efsane
yi, eski Türklerin Ergenekon ve Göç destanlarıyle karşılaştırımz. Türk ve 
Yunan inanışında tanrıların insan işlerine karışmaları birbirine benziyor mu? 
Aralarındaki- farkı belirtiniz.

2 — Yunan destanındaki tanrıların hayatı, insan vicdanındaki Tanrı an
layışına mı, yoksa yeryüzündeki' insan yaşayışına mı uygundur? Niçin ve han
gi davramşlarıyle? Gösteriniz.

3 — Truva Savaşı, tanrıçalar arasındaki bir güzellik rekabetinden ve bir 
kadın kaçırma vakasından doğuyor. Yunan düşüncesi, böyle bir kadın kaçırma 
olaymın bir tanrıça tarafından hazırlamp korunmasını yadırgamıyor.

Yunan düşüncesinin böyle aykırı vakaları mazur ya da tabiî görüşündeki 
özellik, üzerinde düşünmeye değer bir nokta mıdır? Bu problemi aydınlatacak 
bazı düşünceleri, Hektor’un ayıplamalarına karşı Paris'in verdiği cevapta ve 
Truvalı ihtiyarların Helcna için söyledikleri sözlerde bulabilir misiniz? Eski Yu
nanlılar, kusursuz güzelliği her şeyin üstünde mi tutuyorlardı? İnceleyiniz.

4 — Menelaos, önce büyük tanrı Zeus’a nasıl yalvarıyor? Sonra küçük bir 
başarısızlığa uğrayınca, aym tanrıya neler söylüyor? Bu sözlerde inanışlara 
karşı, lâubalileşmiş bir insan alışkanlığı mı, yoksa bencil bir insan mizacı mı 
hâkimdir? Düşününüz.

5 — Homeros Destanı’ndaki üslûp özelliğine dikkat ediniz. Şairin, insan
ları, eşyayı ve vakaları tanıtırken birtakım sıfatlar ve teşbihler kullandığını 
fark ediyor musunuz? Nasıl ve nerelerde?

Eserde destan kahramanlanmn çeşitli davranışları nasıl tasvir ediliyor? 
Bu cümlelerdeki temsilî teşbihleri güzel ve tasvir kudreti bakımından dikkate 
değer, buluyor musunuz? Niçin? Belirtiniz.
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S O P H O K L E S
(Sofokles)

K R A L  O I D I P U S

Kral Oidipus’un konusu, eski bir Yunan efsanesinden 
alınmıştır: Thebai kralı Laios’la karısı İokaste’nin bir erkek 
çocuklan olur. Fakat tanrılar bu çocuğun, babasını öldürüp 
annesiyle evleneceğini haber verirler, Laios, çocuğunu bir dağ 
başına götürüp ayaklarını bir kayaya çiviletir. Aynı dağda sü
rülerini otlatan bir çoban bu çocuğu kurtarır. Onu Rorinthos 
kralı Polybos’a götürür. Korintlıos kral ve kraliçesi, bu ço
cuğa, şiş ayakh demek olan Oidipus adını verir ve kendi ço
cukları olmadığı için, onu evlât edinirler.

Büyüdüğü zaman, başına gelecekleri bir kâhinden öğrenen 
Oidipus, kendini evlât edinen kral ve kraliçeyi, asıl annesiyle 
babası sandığı için, onların sarayından kaçar. Başka ülkelere 
gider. Tlıebai şehri yakınında bir arabaya rastlar. Arabanın 
içindeki, Thebai kralı ve Oidipus’un asıl babası Laios’dur. Ara
bacı, yoldan çekilmesi için Oidipus’a bağırınca sinirlenen de
likanlı arabaya hücum eder ye bilmeyerek, kendi babasını öl
dürür.

O sırada Sphinks isimli bir canavar, Thebai yolunda dur
muş, geçenlere birtakım muammalar sormakta, cevap vereme
yenleri öldürmektedir. Şehri bu belâdan kurtarana, Thebai’nin 
muvakkat kralı ve kraliçe îokaste’nin erkek kardeşi Kreon 
tarafından Thebai krallığı vadedilraiştir. Oidipus, talihini de
nemeye kalkar ve canavarm bütün muammalarını çözer. O ka
dar ki sırları çözülen canavar hiddetinden intihar eder. Oidipus 
da Thebai’ye kral ve farkında olmadan öz annesi ve Thabai 
kraliçesi İokaste’nin kocası olur. Bu izdivaçtan, Eteokles ve 
Polyneikes adında iki oğlu Antigone ve İsmene adh iki kızı 
dünyaya gelir (1).

(1) Bu talihsiz çocukların macerası Sophokles’in Antigone isimli tanınmış 
eserindedir. Bu eserden seçilmiş parçalan son sınıf kitabında okuyacaksınız.



Fakat bu bedbaht izdivacın uğursuzluğu az zamanda ken
dini gösterir. Şehirde korkunç bir veba başlar. Kâhinler, bu 
felâkete eski kral Laios’u öldüren katilin sebep olduğunu ve
o bulunup öldürülmedikçe felâketin geçmeyeceğini söylerler: 

Oidipus trajedisi, Thebai halkınuı, kral Oidipus'dan im
dat dilemeye geldiği ve Oidlpus’un (asıl suçlu kendisi olduğu 
halde) suçluyu bulup, şehri bu felâketten kurtarmaya yemin 
ettiği şu sahne ile başlar:

Vaka, Thebai şehrinde, kral sarayının önünde geçer. Diz 
çökmüş Thebai’liler, sarayın önünde, üzerinde kurban kesilen 
adak taşları'nm yanındadırlar. Kalabalığın ortasında yalnız 
bir ihtiyarın, tanrı Zeus rahibinin, ayakta durduğu görü
lür. Oidipus, bir an bu kalabalığı süzer. Sonra şefkatli bir ba
ba davranışıyle konuşmaya başlar:
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Oidipus — Ey ıılu Kadmos’un genç torunları, evlâtlarım! Niçin baş
larınıza şeritlerle süslü, niyaz dalcıkları taktınız? Niçin önümde böyle 
dize geliyorsunuz? Bütün şehir buhur kokularıyle, iniltiler ve hıçkırık
larla dolu. Olup bitenleri başkalarından öğrenmeyi münasip görmediğim 
için, yavrularım, ben, ünlü Oidipus, işte buraya yanınıza geldim.

Haydi, ihtiyar, anlat. Onların adına sÖz söylemek sana düşer. Niçin 
bu vaziyette duruyorsunuz? Korkuyor musunuz? Yoksa bir arzunuz mu 
var? Eğer benden bir şey istiyorsanız, elimden gelen her yardımda bu
lunacağım. Zira bu yalvarmalardan müteessir olmamak için duygusuz 
olmalıyım.

Rahip — Ey yurdumun hâkimi Oidipus! Bizi burada sarayının adak 
taşlan yanında, küçük, büyük, toplanmış görüyorsun. Şunlar, henüz uzak
lara gidemeyecek kadar kuvvetsizdirler. Bunlar, ben Zeus rahibi gibi, ih
tiyarlıktan çökmüş rahipler, şu gördüklerin de seçkin gençlerdir. Halkın 
geri kalan kısmı, başlan zeytin dallarından çelenklerle süslü olduğu halde 
umumî meydanlarda, Pallas’m çifte mabetleri etrafında oturuyor. Zira 
gördüğün gibi, bütün şehir çalkanıyor ve bir kan dalgasına gömülmüş 
başını bu girdaptan kurtaramıyor. Âfet, toprağın tohumunu, filizlenir
ken; sürüleri, yayılırken ve çocukları henüz analarmm kamında iken 
mahvetti. Musibet tanrısının getirdiği amansız veba aldı, yürüdü.. Uğur
suzluk saçan Hades, feryatlarımız ve gözyaşlanmızîa zenginleşiyor. Ne 
ben, ne de benimle beraber sana yalvaran bu çocuklar, seni tanrılarla 
denk tutuyoruz. Fakat seni, felâket anlarında tanrıların lûtfunu temin 
«den kudretli kişilerin en başında telâkld ediyoruz. Sen yetişerek, bizi 
alt edilmez Sphinks’e verdiğimiz vergiden kurtardın, ve bunu bizim ha
berimiz olmadan, bize hiç bir şey sormadan yaptın. Herkesin adını andı
ğı ve inandığı bir tanrının inayetiyle, bizim hayatımızı kurtardın.

Ey, hepimizin başı olan kudretli Oidipus! Bizler, yalvararak, senden



ister tanrıların sesini işiterek, ister bir fâniden mülhem olarak, bize tek
rar yardım etmeni istiyoruz...

Oidipus — Zavallı evlâtlarım! Benden ne istemeye geldiğinizi çok 
iyi anlıyorum. Evet, hepiniz ıstırap çekiyorsunuz. Bunun farkındayım. 
Fakat hiç birinizin ıstırabı benimki kadar büyük olamaz. Zira sizin acı- 
mz şahsî, yalmz nefsinize aittir. Halbuki benim ruhum, şehrin, kendimin 
ve aym zamanda senin ıstırabınla inliyor. Beni uyuyor mu sanıyorsunuz? 
Ben de göz yaşlan döküyorum. Ben de kuruntular içinde kurtuluş çare
leri arıyorum. İyice düşünerek bulduğum tek çareyi tatbik ettim. Kayın 
biraderim Kreon’u, bu şehri kurtarabilmem için hangi adaklarda bulun
mam, ne gibi kurbanlar vermem icap ettiğim öğrenmek üzere Pythika’ya 
Phoebus’un mabedine gönderdim. Gelmesi gereken günde gelmeyişi beni 
üzüyor. Acaba ne yapıyor? O buraya döndüğü zaman tanrmm ilham et
tiği bütün adakları yerine getirmezsem, (en büyük suçlu) ben olacağım.

Rahip — Yerinde konuşuyorsun. Bunlar, bana Kreon’un geldiğini 
haber veriyorlar.

Oidipus — Ey kral Apollon! Eğer yüzü gülüyorsa, kurtarıcı bir haber 
ile dönüyor demektir.

Rahip — Filhakika iyi haber getirdiğini tahmin edebiliriz. Zira öyle 
olmasaydı, başmı defne dallanyle taçlandırmazdı.

Oidipus — Şimdi anlayacağız. Çünkü sesimizi işitecek kadar yakın
laşmıştır. Prens, kayın biraderim, Menoikeus’un oğlu, tanrıdan nasıl bir 
haber getiriyorsun?

Kreon — İyi bir haber! Zira ben, fena hâdiseler bile iyi inkişaf eder
lerse, mesut neticeler verir, derim.

Oidipus — Peki, nasıl bir haber bu. Sözlerin bana ne itimat veriyor, 
ne de onlan açıkça anlayabiliyorum.

Kreon — Eğer beni bunların önünde dinlemek istersen söylemeye 
hazırım. Mamafih içeriye de girebiliriz.

Oidipus — Yüksek sesle konuş da herkes duysun. Zira onların ıstı
rabını kendiminkinden çok daha fazla hissediyorum.

Kreon — O halde taundan işittiklerimi söyleyeyim. Kral Apollon, 
bize, bu memlekette yer etmiş bir lekeyi yok etmemizi ve önüne geçil
mez bir âfet halini almasına müsaade etmememizi emretti.

Oidipus — Bu leke nasıl giderilebilir? Hangi âfetten bahsediliyor?
Kreon — Bir mücrimi sürerek, yahut da kanı, yurdu felâkete boğan 

bir cinayeti yine kanla temizleyerek.
Oidipus — Kimin katlini kastediyor?
Kreon — Bir zamanlar, sen bu yurdu ihya etmeden önce, bu yurdun 

hükümdarı olan Laios’un katilini.
Oidipus — Laios’un kim olduğunu kulaktan öğrendim. Fakat asla 

görmedim.
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Kreon — Onun ölümüne sebep olanlar kimler olursa olsun, tanrı on- 
larm cezalandınimasmı istiyor?

Oidipus — Bu adamlar nerededirler? Bu eski cinayetin izini nerede 
bulabileceğiz?

Kreon — Burada bulabileceğimizi söyledi. Aranan bulunur. İhmal edi
len elbette kaçar.

Oidipus — Laios, evinde mi, kırda mı, yoksa yabancı bir muhitte 
mi katledilmiştir?

Kreon — Tanrmm dediğine bakılırsa, o şehirden çıkmış ve bir daha 
memleketine dönmemişti.

Oipidus — Hiç bir haberci, hiç bir yol arkadaşı, bu hususta fikir edin
mek için faydalı olabilecek bir şey görmemiş mi?

Kreon — Korkarak kaçan bir kişi müstesna, hepsi ölmüşler. Bu adam 
da gördüğü şeyler hakkında ancak bir şey söyleyebiliyor.

Oidipus — Ne söylüyor? Çünkü tek bir ip ucundan, eğer bize biraz 
ümit verebilirse, çok şeyler çıkarabiliriz.

Kreon — Bir değil, fakat birçok haydutlar tarafından öldürüldüğü
nü söyledi.

Oidipus — Krallık böyle çökerken, nasıl bir felâket sizin bu cina
yeti tahkik etmenize mani oldu?

Kreon — Güzel sesli (canavar) Sphinks’in bilmeceleri, günün felâ
ketleri dururken bizi, mahiyeti bilinmeyen işlerle uğraşmaktan menetti.

Oidipus — Peki. Ben bu işin bütün safahatını meydana çıkaracağım. 
Bu memleketin ve aynı zamanda tanrının intikamını almak için siziille 
beraberim. Uzak dostlarım için değil, fakat kendim için bu lekeyi sile
ceğim. Onun katili, beni de aynı ellerle öldürmek isteyebilir. Haydi, ça
buk yerlerinizden kalkınız, evlâtlarım, ve niyaz dalcıklarınızı ahnız! Hiç
bir şeyden çekinmeyeceğim. Tanrmm yardımıyle ya mesut, yahut da 
mahvolacağız.
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Oidipus dediğini yapar, fakat yaptığı araştırmalar, aradığı 
mücrimin kendisi olduğunu meydana koyunca büyük ıstıraba 
düşer. Hakikati öğrenen kraliçe îakoste intihar eder. Oidipus 
da kendi gözlerini kör ederek şehirden çıkjp, meçhul bîr isti
kamete yollanır.

Kısa Bilgiler :

Metinde adı geçen Kadmos, Thebai şehrini kuran eski ve aziz bir hüküm
darın adıdır. Pallas, Zeus’un kızı tanrıça Athena’mn öteki adıdır. Athena, harb, 
hikmet ve bilgi tanrıçasıdır. Hades, Zeus’un erkek kardeşi ve cehennem tanrı-



sidir. Phoebus, Zeus’un oğlu, sanat ve güneş tanrısıdır. Daha yaygın adı Apol- 
lon'dur.
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Kral Oidipus yazan Sophokles (M.Ö. 495-406), Yunan, tiyatro edebiyatının 
M.Ö. V. yüzyılda yetiştirdiği, büyük trajedi şairidir. İyi bir öğrenim görerek ye
tişmiş, trajedileriyle haklı ve geniş bir şöhret kazanmıştır. Trajediye üçüncü 
aktörü o katmış, Yunan tiyatrosunda zengin bir sahne unsuru olan koro’yu o 
çoğaltmıştır. Eserlerindeki facialann esasını «tanrılar tarafından çizilen ahn- 
yazısı’nın değişmezliği ve buna rağmen insan iradesinin mukadderatla müca
delesi» teşkil eder.

Yüzden fazla trajedi yazdığı söylenen Sophokles’in elde yalnız yedi eseri 
vardır. Bunlardan Kral Oidipus, dilimize Bedreddin Tuncel tarafından çevril
miştir (M. Eğ. Bakanhğı Yunan Klasikleri; İst. 1941). Antigone ve Elektra tra
jedileri de Bakanlık Yayınları arasındadır.

Okuduğunuz parça kitabınıza Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğ-lu’nun eserin Yu
nanca aslından yaptığı çevirmeden —kısaltılarak— alınmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar :
1 — Oidipus faciasına temel olan Yunan efsanesini ve eserin ilk sahnesini 

okumuş bulunuyorsunuz. Eserin devamında, suçun Oidipus’da olduğunu ihtiyar 
bir kâhin haber verir. Oidipus inanmaz. Kendisine bir suikast tertiplendiğini 
sanır. Sonra hakikat meydana çıkınca kendi kendine ceza vermekten çekinmez.

Buna göre; Kral Oidipus faciasının ana fikri nedir? Kısaca belirtiniz.
2 — Esere göre, tannlar tarafından çizilen, sonra insanlar tarafmdan işle

nen suçların cezasını yalnız suçlular mı çekiyor? Bu çeşit uğursuz hareketle
rin, yaygın felâketlere sebep oluşu, eserde başka ne gibi fikir ve inamşlann 
hüküm sürdüğünü gösteriyor? Böyle inanışlar Doğu, Batı halk toplulukları ara
sında bugün de mevcut mudur?

3 — Halk ve hükümdar arasındaki konuşmalara göre, eski Yıman halkı, 
hükümdarlarına niçin ve ne ölçüde kıymet veriyorlar? Bunu, halk efkânna ter
cüman olan rahibin hangi sözlerinden anlıyorsunuz?

4 — Bunun gibi. Kral Oidipus’un da hükümdarlık vazifesini nasıl anladı
ğını ve halka karşı ne çeşit duygular beslediğini belirten sözler hangileridir? 
Bu sözlerde devlet idaresindeki ağır mesuliyet ifade olunuyor mu? Açıklayınız.

5 —  Efsaneye ve esere göre, bu vakaların geçtiği çağlarda insanlar, tanrı
lara, kâhinlere ve dolayısıyle tabiat ötesi kuvvetlere nasıl ve ne ölçüde İnanı
yorlar? Okuduğunuz kısımda inançlara bunlardan doğan âdetlere temas eden 
başka sözler var mıdır? Meselâ başa defne dalı koymak, nasıl bir mana ifade 
ediyor? .Bu gibi âdet ve inanışlara ait diğer sözleri belirtiniz.



E U R I P İ D E S

E L E K T R A

Akhaio orduları başkomutanı Agamemnon, Troia’da savaş
ta iken, vatanda bıraktığı karısı Kiytaimnestra tarafından al
datılır. Bu kadın, Troia savaşına sebep olan meşhur Helena- 
nın fcız kardeşidir ve gûya, Akhaia’lar Troia’ya giderken; ge
milere rüzgâr vermeyen tanrılara büyük kızı İphigeneia (İfije- 
niya) yı kurban etti diye, Agamemnon’a kin bağlamıştır.

Agamemnon savaştan döndüğü zaman, Kiytaimnestra, âşı
ğı Aigisthos’Ia birlik olarak, Argos kralını, kendi sarayında Öl
dürürler. Agamemnon’un ikinci kızı Elektra ile, küçük oğ lu ' 
Orestes, öksüz kalırlar. Vaktiyle babalarının lalası olan bir ih 
tiyar, Orestes’i, başına ikinci bir felâket gelmesin diye, Phokis 
kralı Stroplıios’un yanma kaçırır.

Beri yanda Elektra, asil bir gençle evlenip tahta sahip çık
masın diye, basit bir köylüye verilir. Mütevazı köylü, karısımn 
soyıma saygı gösterir. Ona dokunmaz. Elektra bakire olarak 
yaşar. Bütün emeli, annesinden ve aile şerefini lekeleyen Ai- 
gisthos’dan babasının intikamını almaktır.

Zamanla Orestes büyür. İki kardeş, babalarını seven bir 
ihtiyarın da yardımıyle, hem babalarının ülkesini kurtarmak 
hem de namus ve haysiyetlerim temizlemek için, kaatillerden 
intikam almaya karar verirler. Önce Zeus’a dua eder ondan 
yardım ve zafer dilerler. Onlara Orestes’in çocukluk arkadaşı 
ve Phokis kralının oğlu Pylades de yardım eder.

Orestes ve Pylades, önce Argos sarayına gidip, kraliçenin 
sarayda bulunmadığı bir sırada ve bir tören esnasında Aigis- 
thos’u öldürürler. Saray muhafızları, Orestes’in ünlü kral Aga
memnon’un oğlu olduğunu duyunca, onlara dokunmaz, bilâkis 
saygı gösterirler. İki genç, Aîgisthos’un cesedini Elektra’nın 
köydeki evine getirirler. Elektra, köy evinin önünde onları se
vinçle karşılar.



Elektra — Ey şerefli galip! Ey İlion Savaşı’ndan zaferle dönen bir 
babanın oğluî Orestes! Kıvırcık saçlarına lâyık olan bu çelengi al! Çün
kü sen bir yüz metre galibi olarak değil, babamızın kaatilini, senin ve 
benim düşmanımızı öldürmüş olarak dönüyorsun. Sen de ey Pylades, ey 
Orestes’in silâh arkadaşı! Sen ki dindar bir adamın eli altında yetiştin. 
Sen de bu çelengi elimden al, çünkü bu çarpışmada onun kadar senin 
de payın var. Haydi, ikinizi de her zaman mesut görmek isterim.

Orestes — Elektra, önce bu talihin bana bir tanrı nimeti olduğunu 
düşün. Beni ancak böyle bir talihe köle olduğum için senâ et. Çünkü 
ben, sözle değil, Aigisthos’u hakikaten öldürmüş bulunuyorum. Buna inan
man için cesedini gözlerinin önüne getirdim. Al, istersen, onu vahşî hay
vanlara ziyafet çek. Yahut bir kazığa vurarak, gökyüzü mahlûklarına, 
kartallara yepı yap. Çünkü vaktiyle efendin diye çağırılan bu adam, şim
di senin kölendir.

Elektra — (Ölüye seslenerek) Melûn! Sana hitap ederken, hangi ha
karet sözleriyle başlayalım, sözümü nasıl bitirmeliyim? Araya hangi söz
leri koymalıyım?

... Sen benim bütün benliğimi yok ettin. Beni ve kardeşimi, sana hiç 
bir zaman fenalığı dokunmamış, sevgili babamızdan öksüz bıraktın. An
nemle alçakçasına anlaşarak, senin gitmeye bile cesaret edemediğin (sa
vaştaki) Hellen ordusunun başkumandanını öldürdün. Babamın odasına 
yerleştikten sonra annemle mesut bir hayat süreceğini sandın. Halbuki 
başkasına ait bir kadını baştan çıkaran adam, onun evvelce koruyama
dığı namusunu, kendi elinde muhafaza edeceğini sanırsa, gerçekten acı
nacak duruma düşer. (Nitekim) annem seninle evlenince nasıl dinsiz, 
imansız bir adama vardığını anladı. Sen de ne günahkâr bir kadınla ev
lendiğini anladın.

Argos’da sen karının ismiyle çağırıhyordun. Kimse, karını senin adın
la çağırmıyordu. Bir evde erkeğin yerine kadının hâkim olması çirkin 
şeydir. Bir şehirde ki çocuklar babalarının adiyle değil, annelerinin is
miyle adlandırılır, ben onlardan tiksinirim.

... Saraylarda yaşıyordun. Nadide güzelliğinle öğünüyordun. Herkese 
tepeden bakıyor, kimseleri beğenmiyordun. Ben, bir genç kız çehresine 
değil, sağlam karaktere sahip bir kocam olsun isterim. Öyle bir babadan 
doğan çocuklar, Ares’in arkasından giderler. Sade yüzü güzel erkeklerin 
ise yerleri, raksedenlerin arasındadır.

Lanet olsun sana! Cahil herif! Nihayet cezanı buldun. Melûnlar, mu
sibetler, ilk ağızda göz kamaştırıcı bir hayat sürebilirler. Fakat hayat 
tabiî seyrini tamamlayınca Dike’nin (adaletin) pençesinden kurtula
mazlar.

Koro Başı — Ne korkunç cinayetler (görüyorum); senden de, ötekin
den de alman intikam müthiş imiş, Dike, cidden muazzam bir şeymiş.
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Orestes — Her neyse... Haydi, hizmetçiler, köleler, götürün bu cese
di, içeriye karanlık bir yere saklayın da annem gelince, ölmeden, onu 
görmesin.

Aigisthos’un cesedi evin içine sürüklenir. Az sonra krali
çenin arabası gelir. Kiytaimnestra’m n yanmda Troia’dan esir 
alınmış kadınlar vardır. Kraliçe faunlan, kızı İphigeneia’ya 
karşılık aldığım söyler.

Yunan tiyatrosunda, sahnede bir ağızdan İlâhiler söyleyen 
Koro, yine bir ağızdan söylediği sözlerle, hem halk ruhuna 
tercüman olur, hem de perde arası olmayan bu tiyatroda, va
kaları birbirine bağlayan cümleler söyler. İşt^ k o r o ,  önce 
kraliçeyi iyi sözlerle selâmlayarak karşılar. Elektra ise, ken
disinin de evinden uzak bırakılmış bir esir olduğunu söyleye
rek, annesine tarizde bulunur. Kraliçe, Agramemnon’un kızının 
kaatili olduğu için öldürdüğünü tekrarlar. Buna önce koro 
başı şu cevabı verir:

Koro Başı — Sen gûya bir hak müdafaa ettin, fakat müdafaa ettiğin 
bu hak bâtıldır. Kadın akıllı ise her şeyde kocasına tâbi olmalıdır.,.

Annesinden, serbestçe konuşma hakkı alan Elektra da 
kraliçeye şu sözleri haykırır:

Elektra — Anne, niçin daha iyi hislerin olmadı? Diyelim ki Helena- 
nın ve senin güzelliğini övmek yerinde olur. Fakat sizin güzelliğiniz neye 
yaradı? Helena, kaçırılmasına razı olarak, kendi mahvma yürüdü. Sen, 
Hellas’ın en asîl kahramanını öldürdün. Seni hiç kimse benim kadar ta
nımaz. Sen, henüz kızının öldürülmesi bahis konusu değilken ve kocan, 
sarayından daha henüz ayrılmışken, ayna karşısında kumral saçlarını dü
zeltmeye koşmuştun. Kocası yokken, başkalarma g'üzel görünmer^; için 
sösîenen bir kadının namuslu kadınlar arasında işi ne?

Nihayet ben, Hellas’da bunu bilen tek kadınım: Troia’lıların her mu
vaffakiyeti seni sevindiriyor, mağlûbiyetlerine ise gözlerin yaşarıyordu. 
Agamemnon’un Troia’dan dönmesini katiyen istemiyordun. (Bütün bun
ları) babam, tanrılara kızını kurban verdi diye yaptınsa, ben be karde
şim sana ne fenalık ettik ki Agamemnon’u öldürdükten sonra, babamı
zın sarayını bize iade etmedin ve başkalarının servetini, onunla evlene
bilmek için, sevdiğin erkeğe bahşettin?

Eserin sonunda kraliçe Kiytimnestra, kocasını öldürme 
suçııyle ve Tanrı ApoUon’un emriyle ölüm cezasına çarpılır. 
Tanrı, bu cezayı yerine getirmek vazifesini bizzat kraliçenin 
çocuklarına verir.

O sırada Zeus’un çocukları ve öldürülen kraliçenin kar
deşleri o!an İlâhî Dioskur’lar kanatlarıyle, evin çatısı üzerinde
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görünürler ve bu intikamı haklı buldnklannı söylerler. Bunun 
üzerine Elektra, prens Pylades’le evlendirilir. Orestes de ya
bancı hâkimler huzurunda beraet etmek için Argos’dan uzak
laşır, Athena Mâbedi’ne sığınır. Adalete âşık Dioskur’lar, tek
rar semalara yükselip, gözden uzaklaşırlar.
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Kısa Bilgiler:

Euripides (M.Ö. 480-406), eski Yunan edebiyatının üçüncü önemli trajedi 
yazarıdır. İyi bir öğrenim görmüş, asıl bir aileden yetişmiştir. Gençliğinde spor
la uğraşmıştır bir atlet olduğu, fakat şiirleriyle daha çok tanındığı bilinir. Euri- 
pides, ilimle, felsefeyle meşgul olmuş. Protagoras’ı, Sokrates’i okumuş, çok ki
tap toplamıştır. Trajedilerinde aktörlere verilen, vazife daha yüklü, koro’nun 
görevi azdır. Böylelikle onun tiyatroları, Rönesans'dan sonraki Avrupa sahne 
eserlerine daha yakındır. İnsanların, ihtiraslanyle pençeleşen ve ihtiraslarına 
yenilen varlıklar oluşu, trajedilerinde göze çarpan felsefedir. Yüze yakın tra
jedi yazdığı söylenir. Tanınmış trajedileri Elektra, Andromakhe (Andromak), 
İphigeneia Aulis’de, İphigeneia Touris’de, Hippolytos ve Media’dır.

Elektra’sından okuduğunuz bölümler, kitabınıza Prof. Dr. Zafer Taşlıklı- 
oğlu tarafından. Yunanca aslından çevrilen parçadan (kısaltılarak) alınmıştır. 
Elektra’mn, Ahmet Hamdi Tanpmar tarafından tercüme edilen bütünü, M. Eğ. 
Bakanlığı Yunan Klasikleri arasındadır (Ankara, 1943).

\ Metin Üzerinde Çalışmalar :

■1 — Özetinden ve Elektra’nın konuşmalarından anladığınıza göre, Elektra 
trajedisinde temel fikir nedir? Eserin konusunu kısaca anlatınız.

• ^  / 2 — Elektra’mn, Aigisthos’â karşı azimli öc alma duyguları nasıl bir sebebe 
dayanıyor? Agamemnon’un kızında, fazilete ve adalete âşık, asîl bir ruh mu 

'  vardır? Elektra’nın sözlerinde intikama susamış bir -kadın ihtirası da seziliyor 
mu? İnceleyiniz.

3 —  Elektra’nm  Aigisthos’un ölüsüne ve annesine hitaplan, eserin asimda 
daha u/undur. Siz, kısaltılmış örneklerini okudunuz. Buna göre eski Yunan tra
jedisinde söze mi, yoksa harekete m i daha önem veriliyor? Edindiğiniz fikri be
lirtiniz.

4  — Elektra’ya göre, erkek nasıl olmalı, kadında ne gibi faziletler bulun
malıdır? Genç kız, Aigisthos’u en çok hangi özelliğinden dolayı küçümsüyor? 
Elektra, annesinin kabahatli olduğunu söylediği sözlerinde de tamamıyle haklı 
mıdır? Niçin?



L a t i n  E d e b i y a t ı

P L A U T Ü S

E S İ R L E R  K O M E D İ S İ

Aitolia’Iı zengin bir adam olan Hegio’nun iki oğiu vardır. 
Bunlardan biri, daha dört yaşında iken, bir köle tarafından 
kaçırılmış ve Elis’Ii bîr zengine satılmıştır.

Zengin adam, satın aldığı çocuğu, onunla aynı yaşta bu
lunan kendi oğflu Philocrates’e hediye etmiş, Hegio’nun ço
cuğu, bu zengin çocuğunun sadık kölesi olmuştur.

Yirmi yıl sonra Heglo’n^m ikinci oğhı da bu sefer Elis’ll- 
lerle yapılan bir harp sonunda esir düşmüş ve Elisli bir dok
tor tarafından satın alınmıştır. Hegio, ikinci oğlunun olsun kur
tarmak ümidiyle, ihtiyarlığında esir ticaretine başlar. Elis’li 
esirler satın alır. Maksadı, bunları vererek, kendi oğlunu kur
tarmaktır. Bu arada ve bilmeyerek, dört yaşında iken kaçırı
lan kendi oğlunu da esir diye satın alır. Çünkü Tyndarus 
adlı bu çocuk, kendi yaşındaki efendisi Philocrates’le birlikte, 
bu harpte babasının memleketine esir düşmüştür. Tyndarus 
genç efendisine sadık olduğu için, onu esirlikten kurtarır: Ken
dini efendi, onu köle gibi göstererek, Philocrates’i Hegio’dan 
satın alır. Philocrates, Elis’e giderek, Hegio’nun harp esiri ço
cuğunu kurtarıp geri getirecektir. O gittikten sonra, bir baş
kasının fitlemesiyle aldatıldığını sanan Hegio, ceza olarak, 
kendi oğlunu zincire vurdurur. Taş ocaklarına çalışmaya gön
derir.

Hegio’nun harpte esir düşen oğlunun, evvelce dalkavuk
luğunu yapan, boğazına düşkün Ergasilus, bu arada aç kalır. 
Fakat bir gün Hegio’nun hem büyük oğlunu, hem de küçük 
oğlunu kaçıran kölenin Philocrates tarafından Aitolia’ya ge
tirildiğini görünce, büyük sevince kapılarak, bunu Hegio’ya 
müjdelemeye koşar:



Dördüncü Perde

I. Sahne

Ergasilus — (Liman tarafından gelir) Ulu Juppiter, beni koruyor
sun! Beni refaha kavuşturuyorsun! Bana şan, şeref, menfaat, sıhhat, nük
te, bayram, seyran, alay, yiyecek, içecek, tokluk, şenlik, esenlik ihsan 
ediyoı^un. Artık kimseye yalvarmayacağım. Bu nefîs gün beni nefis ne
fasetlere boğdu. Mirasların en büyüğüne, en yağlısına kondum. Hem de 
öyle kurban kesmeye lüzum kalmadan! Şimdi ihtiyar Hegio’ya koşayım 
da müjdemi vereyim. Tanrılardan istediğinden daha âlâsmı ben götürü
yorum ona. Ha şöyle yapayım, komedilerdeki köleler gibi, mantomu şöyle 
bir omuzuma atayım. Bu müjdeyi ilk benden duysun. Bu haberi verince 
ümit ederim ki ebediyete kadar yemek hakkını kazanacağım.

Hegio —• (Şehrin bulunduğu taraftan gelir) Olan bitenleri düşün
dükçe içimden daha çok kızıyorum. Nasıl oldu da anlam adım. Herkes 
başıma gelenleri öğrenince bütün şehir alaya alacak beni. Pazar yerine 
varmca herkes birbirini dürtüp fısıldayarak: «İşte oyun ettikleri akıllı 
ihtiyar bu.» Şu uzaktan gördüğüm Ergasilus mu? Mantosunu omuzuna at
mış. Maksadı ne acaba?

Ergasilus — (Kendi kendine) Ergasilus, gecikse de işine bak sen. 
(Yüksek) Çekilin yolumdan, çekilin, tutmayın beni, diyorum size, heyyt 
var mı bana yan bakan! Canına susamış biri varsa çıksın karşıma, yolu
mu kesenin ağzını burnunu darmadağın edeyim.

Hegio — (Ayrı) Adam yumruk döğüşüne başlamış... Bu kadar tehdit 
savurup da bu adam ne yapacak acaba?

Ergasilus — (Ayrı) Baştan ferman ediyorum. Kimse yanılıp da yaka
lanmasın. Ey ahali, evlerinizde kalın, müthiş kuvvetimden kaçının!

Hegia — (Ayrı) Hiç şaşmam, bu kadar cüretkârlığı midesinden ge
liyor. Kimin yemeği ile bu kadar atak olduysa yandı o adam.

Ergasilus — (Ayrı) Domuz besleyici değirmenciler vardır, hani domuz 
yavrularını kepekle büyütürler, mahalleyi kokuya bularlar, kimse ko
kudan değirmenin önünden geçemez olur ya, umumî yollardan birinin 
üstünde bir domuz görmeyim hele, efendilerin saçında kepek bırakmam, 
öylesine dÖğerim.

Hegio — (A yn) Bir kral, bir müstebit fermanı gibi farmanlar var! 
Adamın midesi dolu, oradan geliyor cesareti.

Ergasilus — (A yn) Halkın önüne kokmuş balık koyan balıkçılara ge
lince, hani dörtnala giden uyuz bir beygire yükleyip çalkalaya çalkalaya 
getirirler kokmuş balıklan da forum’daki bütün gezinenleri kaçırırlar ya, 
işte bunların ağzım burnunu kendi balık sepetleriyle dağıtacağım. Ya
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kasaplar? Kuzuları analarından ayırıp keserler. Besili kuzuların etini yağ> 
İldir diye, iki misline satarlar. Koçlara yağlı koyun adını verirler ya, hele 
halkın gelip geçtiği yolda bir koç göreyim, hem koçu, hem efendisini acı
nacak hale korum.

Hegiö —  (A yn) Fevkalâde! Aelidis fermanları gibi fermanları var bu 
adamm. Aitolia’lılar onu neden belediye çavuşu yapmamışlar, doğrusu 
hayret edilecek şey.

Ergasilus — (Ayrı) Ben artık bir dalkavuk değilim, krallardan daha 
yüksek bir kralım. Midemin limanına yanaşacak erzak gemisi o kadar 
büyük, o kadar muhteşem ki! Ama şu ihtiyar Hegio’yu sevinçlere boğ
makta gecikiyorum. İşte dünyadaki insanların en mutlusu.

Hegio — Böyle sevinç içinde, bana bol bol ikram ettiğin sevincin se
bebi nedir?

Ergasilus — İnsanların en iyisisin, en iyisi. Ne kadar zamanda karşı
ma çıktın, Hegio? Elini ver bana.

Hegio — Elimi mi?
Ergasilus — Elini dedim, hemen ver elini bana.
Hegio — A l bakalım.
Ergasilus — Sevin.
Hegio — Niçin sevineyim?
Ergasilus — Sana sevinmeni emrettiğim için. Haydi neşelen.
Hegio — Polydeukes hakkı için neşe ne gezer? Çektiğim acılardan 

neşelenecek hal mi kaldı bende!
Ergasilus — Emret de büyük bir ateş yaksınlar.
Hegio — Büyük bir ateş mi?
Ergusilus — Öyle istiyorum, büyük olsun.
Hegio — Seni akbaba kılıklı seni! Senin için evimi ateşe mi verece

ğim?
Ergasilus — Çanakları ocağa koydurtuyor musun? Çanakları ovdu

racak mısm? Yağlan, yemekleri kızgın külde kızdıracak mısın? Birini 
acele balık almaya gönderecek misin?

Hegio — Adam ayakta rüya görüyor.
Ergasilus — Bir başkasını domuz, kuzu, piliç almak için gönderecek 

misin?
Hegio — Hani sende para olsaymış beyler gibi yaşarmışsın.
Ergasilus — Sucuk, yufka balığı, yeni tuzlanmış uskumru, peynir al

dıracak mısın?
Hegio — Bunları bizim evde yemektense sayıp dökmek daha kolay 

Ergasilus.
Ergasilus — Bunları kendim için mi söylüyorum sanıyorsun?.. Sana 

getirdiğim şu müjdeyi dinle bir kere: Oğlun Philopolemus’u az önce li
manda sağ salim, dipdiri gördüm. Devlete ait bir gemide idi. Yanında o
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Elis’li genç, bir de evden kaçan, kaçarken de dört yaşındaki oğlunu gö
türen kölen Stalogmus da vardı.

Hegio — Çarmıha gersinler seni, benimle alay ediyorsun.
Ergasilus — Mukaddes tokluk tanrısı beni korusun, her zaman kendi 

adiyle anılmak şerefini bana bahşetsin ki gördüm olgunu Hegio!
Hegio — Oğlumu ha?
Ergasilus — Evet senin oğlunu.
Hegio — Hem de Elis’li esiri ha?
Ergasilus — Apollon hakkı için öyle.
Hegio — Çocuğumu kaçıran kölem Stalagmus’u da?
Ergasilus — Kora hakkı için gördüm.
Hegio — Çok mu oldu?
Ergasilus — Raeneste hakkı için.
Hegio — Geleli?
Ergasilus — Signia hakkı için.
Hegio — Muhakkak mı?
Ergasilus — Frusino hakkı için.
Hegio — Niçin bu barbar şehirlerin adına yemin ediyorsun? 
Ergasilus — Sarp, kayalık şehirlerdir de ondan. Hani senin yemek

lerin gibi.
Hegio — Ölmez tanrılar! Söylediklerin doğru ise tekrar dünyaya, gel

miş gibiyim.
Ergasilus — Hâlâ şüphe mi ediyorsun? Sana büyük büyük yeminler 

ederken bile! Yeminlerime inanmıyorsan, git de limana, kendin gÖr.
Hegio — Gideceğim, gideceğim; sen içeri gir, ne lâzımsa hazırla, al, 

dilediğini çıkar kilerden, seni kilerci yaptım.
Ergasilus — Salçaları iyi nizama koymazsam, deknekle tara sırtımı. 
Hegio — Dediğin doğru ise, ölünceye kadar ziyafete konacaksın. 
Ergasilus — Kimden geçineceğiz?
Hegio — Benden de, oğlumdan da.
Ergasilus — Söz veriyor musun?
Hegio — Veriyorum.
Ergasilus — Ben de söz veriyorum. Oğlun geldi.
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Böylelikle Hegio, hem asker oğluna kavuşur, hem de ço
cuğunu kaçıran kölenin itirafıyle, taş ocaklarında esir diye ça 
lıştırdığı Tyndarus’un kendi çalınan oğlu olduğunu öğrenir. 
Hem sevinç, hem azap duyarak çocuğunu zincirden kurtarıp 
bağrına basar. Ondan çıkan zincirleri, hırsız köle Stalagmus’a 
vurdurur.
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Kısa Bilgiler :
Esirler Komedisi’nin. Latince adı Captivi (Kaptivi) dir. Captlvi’de kendi oğ

lunu köle diye satın alan babanın tuhaf durumu ve babasmı tanımayan çocu
ğun, efendisini kurtarmak için, kendi babasını birtakım zekâ oyunlarıyle kan
dırması gibi komik sahneler vardır. Fakat eserde asıl komik unsur, sevinme 
ve müjde verme sahnesindeki sözlerini okuduğunuz dalkavuk tipi’dir.

Plautus (M,Ö. 250?-184), Latin edebiyatının ilk önemli komedi yazandır. 
Hayatı pek bilinmez. Gençliğinde yoksulluk çektiği, hayatını bir değirmen taşı 
çevirerek kazanmaya mecbur olduğu, birçok mesleklere girdiği, bu arada kome
di oyuncularınm yamnda çalıştığı söylenir. Tanıdığı çeşitli insanların hayat ve 
karakterlerini mübalâğalı şekilde karakatürize ederek yazdığı komedileriyle bü
yük şöhret ve servet kazanmıştır.

Komedilerinde hileler, kanşıkhklar, komik karşılaşmalar, çok kere aynı ko
mik söz ve hareketlerin tekrarlanmasından doğan gülünçlükler, güldürücü un
surları teşkil eder. Efendilerinin evlenme zorluklarına ve türlü dertlerine hile
leriyle çare bulan zeki bir köle, bu komedilerin belli başlı komik tipidir. Bu 
komediler, eski Latin halk zevkinin hoşlandığı birtakım Latince kelimelerin 
cinaslanyle ve komik sesli kelimelerin sıralanmasıyle güldürdüğünden, başka 
dillere çevrilmeleri güçtür. Platus’un sanatı, Yunan komedi şairi Menandros’un 
izinde gelişmiştir. Eserleri manzumdur. Kendisi de Latin ve Avrupa komedisi 
üzerinde iz bırakmıştır. Tanınmış Fransız komedi yazarı Moliere, bazı kome
dilerinin konusunu ve ilhamını Plautus’den almıştır.

Captivi: Esirler Komedisi, dilimize Türkân Uzel tarafından çevrilmiş, oku
duğunuz parça bu tercümeden -kısaltılarak- alınmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Okuduğunuz komedi sahnesinde size nasıl bir tip tanıtılıyor? Bu tip, 

kendi özelliğini, kendi mesleğinin adını açıkça bilip söylüyor mu? Ergasilus’un 
hangi sözlerinden dalkavukluğun, özel meslek sayıldığını anlıyorsunuz? Başka 
hangi eski toplumlarda ve kimlerin yanında bu vazife ile yaşayan insanlar var
dı? Hatırlayıp, araştırınız.

2 —  Ergasilus, sevincini ne gibi taşkın sözler ve hareketlerle ifade ediyor? 
Böyle iptidaî taşkınlıkları, en çok kimler, hangi yaşta, hangi kalitede insanlar 
yaparlar? Bu adamın hep yiyecek şeyler üzerine nutuklar vermesi nedendir?

3 —  Ergasilus, Hegio’dan, müjdesine karşılık olarak nasıl bir mükâfat isti
yor? Yemin ederken, önce hangi tanrımn adma yemin ediyor? Sonradan say
dığı sarp İtalyan şehirlerini neye benzetiyor? Bu adamın, her sözü dönüp do
laşıp aynı noktaya getirmesi nedendir?

4 —  Eserde eski Latin esnafımn, her toplumda az çok rastlanacak, hangi 
kötü hareketleri sayılır. Bu noktaya insanlığın hangi değişmez huyu bakımın
dan dikkat edilmelidir?

5 —  Okuduğunuz parçadaki hangi sözler, isimler ve hareketler, bu eserin 
eski Latin hayat ve edebiyatına ait bir eser olduğunu belirtiyor? Bu sözler ara
sında, yazarın komiklik yapmak için kelime oyunlanndan faydalandığını az 
çok hissettiren kelimeler var mı? İnceleyiniz.



İ s p a n y o l  E d e b i y a t ı

C E R V A N T E S
(Servantes)

D O N  O U I C H O T T E

(Don Kişof)

Ispanya'nın Mancha bölgesinde Alonso Quijiano adlı bir 
köy asilzadesi, kafasını, deli oluncaya kadar, şövalye roman- 
lanyle doldurur. Elli yaşına g^eldiğlm unutarak, romanlardaki 
devlerle ve haksızlıklarla savaşan bir şövalye olmaya karar 
verir:

... Derken, aklına en olmayacak, garip fikirlerden biri geldi. Serseri 
şövalyeliği ihya ederek, bizzat ata binip, pür-silâh, macera aramak, suç- 
lulan cezalandırıp haksızlıkları tamir etmek kadar kendisi için, güzel 
■memleketi için şerefli bir şey olmayacağını düşündü. Biçare adam, ken
disini Trabzon İmparatorluğu’nun fatihi görmeye başlamıştı. Bu ümit
lerle mest, derhal işe girişmeyi kararlaştırdı. İlk işi, dedesinin dedesi za
manından beri bir köşeye atılıp kalmış, paslı, eski zırhları arayıp bulmak 
oldu. Onları temizledi, elinden geldiği kadar tamir etti. Fakat miğferin 
yarısının noksan olduğunu görerek üzüldü. Becerikliliği sayesinde ona da 
•çare buldu. Bu noksan, yarı parçayı mukavvadan yaptı ve miğfere benzer 
bir şey çıkarmaya muvaffak oldu. Sonra, miğferin iyi çelikten yapılmış 
olup olmadığını denemek üzere kılıcını çekti, bütün kuvvetiyle vurdu 
ve bir hafta uğraşıp meydana getirdiği eserini bir vuruşta parçaladı. Bir 
miğferin bu kadar çabuk parçalanması pek hoşuna gitmedi. Yeniden işe 
başladı ve bu sefer, miğferin üstüne demirden, ufak bağlar ilâve ederek 
onu biraz daha sağlamlaştırdı. İcadından memnun oldu ve yeni bir tecrü
beye girişmek istemedi, kendisini mükemmel surette zırhlanmış telâkki 
etti. Bunun üzerine, beygirini görmeye gitti; bu zavallı hayvan, canlı bir 
iskelet olmasına rağmen, ona İskender’in Bucephale’inden daha gürbüz 
göründü. Asilzademiz, hayvanına ne isim vereceğini dört gün düşündü.



Bu mesele onu çok şaşırtıyordu. Çünkü, bu isim, yer yüzünde şöhret bu
lacağından, hayvanın o asil mukadderinden önce nasıl bir mahlûk oldu
ğunu, sonra da ne hale geldiğini ifade etmesi matluptu. Birçok isimler 
buldu, sonra vazgeçti, değiştirdi ve nihayet kendince tanınan, güzel, bü
yük, manidar bir isim olan Rossinante’de karar kıldı. Atına bu muhteşem 
ismi bulduğuna öyle memnun oldu ki, kendisi için de bir isim aramaya 
karar verdi. Bu da ona sekiz güne ma! oldu. Nihayet, Don Quichotte adını 
aldı. Fakat Amadis’in, yalnız Amadis ismini almakla iktifa etmediğini ve 
Gaule adını da ilâve ettiğini hatırlayarak, memleketini, kazanacağı şerefe 
ortak etmek için, kendisi de Mancha’h Don Quichotte ismini almak is
tedi.

Zırhlanmak, yansı mukavvadan bir miğfere, adı takılmış bir beygire- 
ve kendisi için de mühim bir isme sahip olmak bir şeydi, fakat en esash 
şey henüz noksandı. Sevilecek bir kadın bulmak lâzımdı. Çünkü, aşksız. 
bir şövalye, meyvasız, yapraksız bir ağaç, âdeta ruhsuz bir vücuttur. 
«Eğer, diyordu, günahlarım yüzünden, daha doğrusu mesut bir tesadüfle- 
bir deve rastgelirsem —ki bu olağan işlerdendir— ve bir vuruşta onu 
devirir, vücudunu ikiye bölersem; yahut da dehalete mecbur bırakırsam 
istemez miyim ki bir kadınım bulunsun ve devi ona götüreyim, onun, 
huzuruna çıksın, diz çöksün ve münkad bir sesle, «Madam desin, ben 
Malindraine adası hükümdarı, dev Caraculiamro’yum. Değerini anlamaya 
şöhreti asla kâfi gelmeyen, meşhur Şövalye Mancha’lı Don Quichotte, be
ni baş başa bir mübarezede yendikten sonra, hizmetinizde kullanmanız, 
için yüksek huzurunuza gelmemi emretti.»

Ah! Kahramanımız, bu hitabeyi irad ettikten 30nra kendi kendinden 
ne kadar memnun oldu! Hele kadının ismini bulunca, daha fazla memnun> 
oldu! Vaktiyle, civarlarda güzel bir köylü kadına âşık olduğunu, kadı
nın bu aşktan hiç haberi ohnadığını, yahut ona aldırmadığını iddia eder
ler. İşte kalbinin hâkimesi olan o kadını seçti. Kadının ismi Aldonza Lo- 
renzo idi. Fakat kahramanımız, ona bir prensese daha yakışan ismi ver
mek istediğinden, Tobos’lu Dulcinea adını taktı. Kadın, Toboso kasaba
sında oturuyordu. Hayli çabaladıktan sonra, bulduğu bu isim, ona, seç
tiği bütün isimlerden daha ahenkli, hoş, manalı göründü.
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Böylelikle, Don Kişot, çevresindeki adi hayat gerçeklerini,, 
ideal bir roman âlemiyle değiştirmiş, böyle bir âlemde yaşa
maya koyulmuş olur. Derhal sergüzeştlerine başlar. Yolda, ilk. 
rastladığı bir tacir kafilesine sevgili Dulcinea’smın bütün ka
dınların en güzeli olduğunu zorla kabul ettirmek ister. Tacir
ler kabul etmezler. Üstelik Don Kişot’a dayak atarlar. Bir köy
lü, şövalyeyi perişan bir halde evine getirir.

Fakat Don Kişot, uslanmaz. Bu sefer yanına Sanşo Fansa 
(Sancho Panza) isimli, şişman, kısa boylu, saf; fakat menfaati



ne düşkün, halktan bir arkadaş alarak, kendisi atta, Sanşo 
Pansa bir eşek üstünde, maceraya devam ederler.

Don Kişot, bir gün, uzaktan dev sandığı yeldeğirmenleri- 
ne saldırır. O anda muzip bîr rüzgâr, değirmeni döndürdüğü 
için, iri kanadlar. Don Kişot’u atiyle beraber, kenara savurur
lar. Bir başka gün, muhafızlarına hücum ederek, cezalarım 
çekmeye götürülen kürek mahkûmlarım serbest bıraktırır. Fa
kat mahkûmlara, Dulcinea’ya gidip bu kahramanlığı söyleme
lerini teklif edince, kurtardığı adamlar tarafından taş yağmu
runa tutulur. Bir gün de yolda, krala iki Afrika arslanı götü
ren, bayraklarla süslü bir arabaya rastlar:
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11 

Don Ouichotte ve Afrika Arslanı

Bayraklı araba yaklaşıyordu. Arabayı sürenler iki kişiden ibaretti; 
birisi katırlardan birine binmişti, öteki, arabanın gerisinde oturuyordu. 
Don Quichotte bu adamlara doğru ilerledi:

— Kardeşler^ dedi, nereye gidiyorsunuz? Bu araba nedir? İçinde ne 
var? Bu bayrakların manası ne?

Sürücü, şöyle cevap verdi:
— Efendim, bu araba benimdir; içinde, iki büyük kafese kapanmış 

iki Afrika arslanı var. Oran valisi tarafından, Haşmetliye gönderiliyor. 
Üzerinde armasını gördüğünüz bayraktan anlıyorsunuz ki, hediye ona 
aittir.

— Bu arslanlar bir parça kuvvetli mi?
— Öyle kuvvetli ki, Ispanya’ya hiç böylesi gelmemiştir. Şimdiye ka

dar birçok arslanlar taşıdım; fakat bunun kadar güzelini görmedim. Er
kek arslan şu kafeste, dişisi şunda. Bugün henüz karınlarını doyurma
dılar, açlık duymaya başladılar. Efendimizden rica ederim, bizi daha faz
la alıkoymayınız.

Don Quichotte istihfaflı bir tebessümle:
— Anlıyorum, dedi, yani bana, küçük arslan yavrulan gönderiliyor 

ha! Bana arslan yavrusu ha! Arslan yavrusu bana, ha! Arslan yavrula
rım ben ne yaparım, bu efendiler şimdi görürler. Dostum, inmek zah
metini ihtiyar buyurunuz da şu kafesleri açın, bu hayvancağızları bana 
bırakın; bana onlan gönderen sihirbazlara Mancha’lı Don Quichotte’un 
kim olduğunu öğretmek pek hoşuma gidecek.

Taş kesilen araba sürücüsü, kahramanımıza, sükût içinde bakarken 
ve Don Dieg de Miranda, onu aynı hayretle seyrederken, Sanşo, asilza
deye yaklaştı, ellerini bitiştirdi, gözlerinden yaşlar akarak:



— Efendiğimiz, dedi, eğer efendimin arslanlarla çarpışmasına mâni 
olmazsanız, emin ohmuz bu arslanlar bizi yiyecekler.

Don Dieg cevap verdi:
— Efendin bu müthiş hayvanlara saldıracak kadar deli değildir.
— Siz onu bilmezsiniz efendim, cehenneme bile saldırır.
— Müsterih olun, ben kendisiyle konuşurum.
Bunun üzerine, asilzade, kafeslerin kapağını açması için sürücüyü sı* 

kıştırmakla meşgul olan Don Quichotte’a dcndü:
— Şövalye hazretleri, dedi, hakikî değerin, basiretle daima ortak ol

duğunu hatırlatmama ihtiyaç var mı? En gözüpek kahramanlar bile, be
şer kuvvetinin fevkinde bir tehlikeye hiç bir zaman atılmazlar. Bu ars
lanlar, denizaşırı yerden buraya size hücum etmek için gelmiş değiller
dir; sadece, Haşmetliye hediye edilmek üzere saraya gidiyorlar. Onlar», 
daha fazla alıkoymayın, bırakın, rahat rahat yollarına devam etsinler.

Don Quichotte cevap verdi:
— Asilzade hazretleri, sizin keklik avına, balıkçıl kuşu avına, aile- 

nizin idaresine mükemmel surette aklınız erer; ben de şövalyelikten an
larım. Herkes kendi işine bakarsa her şey yolunda gider. Bu arslanlarm 
bana hücum etmek için mi, etmemek için mi Afrika’dan ayrıldıklarını^ 
halimden anlaşıldığından çok daha iyi bilirim. Bunu derhal tecrübe ede
ceğim. Bana bak, sürücü; eğer bu kafesleri derhal açmazsan, bu gördü
ğün mızrak seni arabana çivileyecektir.

Bu sözlerden ve bunların söyleniş tarzından korkan sürücü, hiç ol
mazsa katırlarını çözmesine ve yegâne servetini teşkil eden bu zavallı 
hayvanları kurtarmasına müsaade etmesi için kahramanımıza yalvardı.

Don Quichotte:
— Gayretsiz adam! diye bağırdı; haline acıdım, sana, istediğin izni' 

veriyorum, katırlarını çöz ve kaç; biraz sonra, tedbirinin beyhudeliğinî 
kendi gözlerinle göreceksin.

Don Dieg, şövalyemizin azmini hiç bir şeyin sarsmadığını görünce,., 
kısrağını mahmuzlayıp, kırlara doğru açılmak şıkkını tercih etti. Araba
cı, katırlarına binip onu takip etti; Sanşo da, kederli kederli onların pe
şinden yürüdü. Efendisini, arslanlarm pençesine düşmüş tahayyül ediyor- 
ve onun hizmetine tekrar girdiği o uğursuz saate lanetler ediyordu. Bu 
tazallümleri arasında bir yandan da, kabil olduğu kadar uzaklaşmak için 
eşeğini zorlamaktan geri kalmıyordu.

Sürücü, mücadeleye girişmek için sabırsızlıkla yanıp tutuşan kahra
manımızın gitgide artan ısrarı karşısında nihayet onu tatmine karar ver
di. Arslan kafesinin kapısnı ardına kadar açtı ve hayvamn muazzam çe
nesini, müthiş yelesini, vahşi ve kanlı gözlerini birdenbire meydana çı
kardı. Don Quichotte, arslanı, korkmadan seyrediyordu. Arslan döndü^. 
gerindi, ayaklarmı yavaş yavaş açtı, ayaklarını, pençelerini uzattı, derin.
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ağzını açtı ve uzun uzun esnedi; sonra dişleri arasından iki kadem dışan 
uzanan diliyle burnunu ısildi, temizledi; bu dili, yanaklarının, gözkapak- 
lannın üzerinde gezdirdi; kalktı, başım kafesten dışan çıkardı ve iki 
muazzam koru andıran gözlerini, sağa sola dolaştırdı.

Şövalye de, bütün bu hareketleri dikkatle takip ediyordu. Mücadele
ye  başlamak hususundaki şiddetli arzusundan başka hiç bir heyecan duy< 
muyordu. Fakat şövalyeliğe, kabadayılıklara, şanlı menkıbelere aldırış et
m eyen âlicenap arslan, dört tarafa bakındıktan sonra, kuyruğunu kıvı< 
rıp arkasını kahramanımıza döndü ve kafesin içine yattı. Don Quichotte, 
sürcünün, arslanı sapasıyle dürtüp öfkelendirmesini istedi ve onu, sal
dırmaya zorladı. Adamcağız:

—  Bu olamaz, rica ederim, dedi; çünkü, ilk işi beni paralamak ola
caktır. Fakat, doğrusunu isterseniz şövalye hazretleri, kat kat memnun 
olmalısınız. Kahramanhğı, varabileceği son hadde kadar götürdünüz; ne 
diye, talihi iki defa denemeli? Kapı açık; çıkıp çıkmamak, arslanın kendi 
elinde. Onu beklediniz, hâlâ da bekliyorsunuz. Bana kalırsa, en kahraman 
muharip bile düşmanına meydan okuyup onu harbe davet ettiği halde, 
«teki reddederse, o muharip, şan ve şerefini kurtarmış olur. Zafer sîzin
dir, senyör. Arslan kaçtı; demek ki mağlûp oldu.

Don Quichotte:
— Haklısınız, dedi, kafesi kapatın dostum ve bana, tarafımdan ya

pıldığını gördüğünüz hareketi tasdik eden, usulü dairesinde bir tasdik
name veriniz. Arslanlann kafesinin kapısını açtığınızı; arslanı muhare
beye davet ettiğim halde, onun kabul etmediğini; kendisine ikinci defa' 
meydan okuduğum halde, benimle boy ölçüşmekten ikinci defa korktu- 
ğ:unun doğru olduğunu yazıp imzalayın. Ben vazifemi yaptım. Kahrolsıtn, 
kahrolsun sihirbazlar! Yaşasın şövalyelik!

Sürücü, bu son emirlere itaati cana minnet biliyordu. O, kafesi ça
bucak kaparken, kahramanımız, mendilini mızrağın ucuna bağlamış, Don 
Dieg’le Sanşo’ya işaret ediyor, çabuk dönüp gelmeleri için onlara uzak
tan sesleniyordu.

Bu çeşitten daha birçok maceralardan sonra, Don Kişot 
dış hayatın katı ve maddî gerçeklerine yenilerek, hayalindeki 
dünyadan aynlır, evine döner. Fakat, arkasmdan koştuğu ha
yal onu öylesine yıpratmıştır ki, küçük lıir hastalık ölümüne 
sebep olur. Ölürken: «Ben bir deliydim. Şimdi akıllandım. Ben 
Don Quichotte de la Manehe idim. Şimdi iyi kalbli Alonso 
Quijano’yumi> der.

Kısa Bilgiler:

Miguel de Cervaates (1547-1616). İspanya edebiyatının ilk büyük yazarı
dır. Asü, fakat yoksul düşmüş bir ailenin çocuğuydu. Gençliği yoksulluk içinde
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geçti. Kuvvetli bir ihtimale göre, devlet himayesinde okudu. Önce, şiirleriyle ta- 
mndı. Sonra asker oldu. Mukaddes İttifak devletlerinin Türk donanmasıyle 
yaptıkları Lepante (İnebahtı) deniz harbine iştirak etti. Bu harpte soi elinden 
sakatlandı. Bu yüzden kendisine El manco de Lepanto (İnebahtı çolağı) gibi bir 
unvan da takıldı. Savaştan sonra Sicilya’da, Tunus’da, İtalya’da bulundu. İtal
yan edebiyatım inceledi. Dönüşte, Türk denizcilerine esir düştü. Cezayir’e gö
türüldü. Beş yıl kaldı. Ispanya’ya büyük hayat tecrübeleriyle döndü. Birçok 
hikâyeler yazdı. Don Kişot (Don Quijote, Don Quichotte) romanıyle dünya öl
çüsünde bir hareket yaparak, roman sanatında insan yaratmak kudretini gös
terdi. Roman sanatı, karakter yaratmak ve bu karakterlerin hayatını inceden 
inceye anlatmak şeklindeki yeni hamlesine, denebilir ki, Don Kişot romanıyle 
başladı. Don Kişot’un, dünya edebiyatında, hikâyeden romana do'ğru atılmış 
büyük adım sayılması bundandır. Yeni Avrupa romanının Ispanya’da başla
ması XIV. ve XVI. yüzyıllar İspanyol edebiyatında zengin, fakir, çeşitli mes
leklerdeki insanların hayatlarını ve karakterlerini anlatan daha bir kısım ro
man vasıflı eserler yazılmış olmasındandır.

Don Quichotte romanı, dilimize Hamdi Varoğ-lu tarafından çevrilmiştir (2 
cilt, İst. 1942). Okuduğunuz parçalar bu tercümeden alınmış, özet ve incelen
mesinde Prof. Leo Spitzer’in bir konferansından faydalanılmıştır.

Aynı yazarın Örnek Alınacak Hikâyeler’i de dilimize Dr. Fehmi Nuza tara
fından çevrilerek. Millî Eğitim Bakanlığı İspanyol klasikleri arasında yayımlan
mıştır. (2 cilt, İst. 1951-1952). Bu kitapların önsözlerinde Cervantes’in hayatı 
ve eserleri hakkında faydalı bilgiler vardır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Aslında, asîl ve iyi kalbli bir insan olan Don Kişot’un, İyi, hatta yüce 

ülküler peşinde koştuğu halde, hareketleri niçin gülünç oluyor? Düşünüp be
lirtiniz.

2 —  Fransız romancısı Gustave Flaubert (Güstav Flober) in Madame Bo- 
vary romamnda, kitapların, bir hayal âlemine sürükleyerek bedbaht ettiği bir 
taşra kızımn hayatı anlatılır. Batı tenkitçileri, bu bakımdan. Don Kişot’la Ma
dame Bovary arasında bir yakmhk görürler. Buna göre: Roman okumak za
rarlı mıdır? Romanları ne zaman, ne ölçüde, kimlerin tavsiyesiyle okumak doğ
rudur? sorularını aranızda tartışınız.

3 —  Don Kişot’u şövalye olmaya sevk eden sebep nedir? Onun, bu yolda 
yaptığı hazırlıklar aklı başında insan hareketlerine benziyor mu? Buna rağ
men, bu hareketleri sevimli ve güzel bulmamız neden ileri geliyor? Düşünüp 
açıklayımz.

4 —  Don Kişot’un arslanla savaşmaya cesareti nedendir? Şövalyenin ara
ba sürücüsüne arslan hakkında sorduğu soruya dikkat ediniz. Bu soruyu ne 
bakımdan manalı ve komik buluyorsunuz?

5 —  Sonra, Don Kişot’un neden tepesi atıyor? Şövalyenin hiddetini belir
ten sözlerde nasıl bir ruh seziliyor? Don Kişot’la o sırada yanında bulunan 
Mancha’lı asilzade arasındaki konuşmaların dikkate değer taraflarını işaret 
ediniz.

6 —  Don Quichotte, arslanı korkmadan seyrediyordu, cümlesi, şövalyenin 
hangi özelliğini belirtiyor? Şövalyenin arslanla macerası nasıl neticeleniyor? 
Burada, arslanın hareketinden çıkan nükteye dikkat ediniz. Bu arslan, şöval
yenin, kendisini, dev aynasında gören hayalleri karşısında hakikati temsil edi
yor mu? Ne bakımdan? Belirtiniz.
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F r a n s ı z  E d e b i y a t ı

M O L İ E R E
(Molyer)

K İ B A R L I K  B U D A L A S I

(Mösyö Jourdain (Jurden), saf, cahil; fakat iyi para ka
zanan bir kumaş tüccarıdır. Zamanla, böyle basit adamlarda 
sık rastlanan bir kibarlık hastaTığ;ı’na tutulur. Yüksek sosye
teye karışmak, kibar insanlar ^ b i yaşamak, onun büyük emeli 
olur. Sosyeteye girebilmek için, kibar insanlann âdet ve dav- 
ramşlannı öğrenmeye kalkar. Bir müzilç hocası, bir dans hocası, 
bir silâh hocası, bir felsefe hocası tutar. Bunlar, yüksek sos
yeteye mensup kibarlık icaplarını Jourdain’e öğreteceklerdir.

Madam Jourdain ise, haddini bilen, tabiî ve akıllı bir ka
dındır. O, bütün bu hocolann ve Jourdain’i bir markizle ta
nıştırmak bahanesiyle onun parasını çeken eski bir kontun 
asıl maksatlarını kavramıştır. Madam Jourdain, her fırsatta ko
casının çılgınlıklarını önlemeye çalışır.

Ailenin, LuciUe (Lüsil) isimli, gelinlik bir kızı vardır. Ma
dam Jourdain, bu kızı mutlaka bir asilzade ile evlendirmek he- 
vesindedir. Halbuki LuciUe, asîl olmayan bir delikanhyı sever. 
Annesi de kızının dengi olmayan bir insanla evlenerek küçük 
düşmesini istemez. Nihayet Moliere’in, bütün bu dertlere çare 
bulmasını bilen, kurnaz uşak tipi Covielle (Koviyel), efendisi 
olan delikanlıyı bir Türk şehzadesi kıyafedine sokar. M. Jour
dain de, Türk asilzadesi diye tanıdığı bir gence kızını sevinç
le verir.)

Eserden buraya aldığımız parça, Jourdain’Ie felsefe ho
cası arasında geçen, bilgiye, imlâya ve ifade şekillerine dair 
bir konuşmadır.

Mösyö Jourdain — Her ne mümkünse öğrenmek istiyorum; çünkü 
âlim olmaya fevkalâde hevesim var. Küçükken bana her ilmi öğretme
dikleri için anamla babama öyle kızıyorum ki!

Felsefe hocası — Bu hissiniz mâkul bir şey; Nam sine doctrina vita 
est quasi mortis imago; anladımz değil mi? Tabiî Latince biliyorsunuz.



Mösyö Jourdain — Evet, biliyorum ama, siz beni bilmiyor farzedin 
de şunun ne demek olduğunu söyleyini

Felsefe hocası — Mâna şudur: Ilimsiz hayat, hemen hemen ölümün 
bir hayalidir!

Mösyö Jourdain — Latincenin hakkı var!
Felsefe hocası — îlmin bazı mebadîsini, esaslarını bilir misiniz?
Mösyö Jourdain — A... Elbette, okuyup yazmak bilirim.
Felsefe hocası — Neden başlayalım? Nasıl arzu edersiniz? Size man

tık öğreteyim mi?
Mösyö Jourdain — Bu mantık dediğiniz ne oluyor?
Felsefe hocası — A ’mâl-i selâse-i aki’ı tâlim eden ilim.
Mösyö Jourdain — A ’mâl-i selâse-i akıl da kim oluyor?

(Felsefe hocası, akim üç temel hareketini, yine felsefe te
rimleriyle anlatmaya başlar.)

Mösyö Jourdain — Aman bunlar pek abus suratlı sözler... Mantık 
işime gelmedi. Daha güzel bir şey öğrenelim.

Felsefe hocası — İlm-i ahlâk öğrenmek ister misiniz?
Mösyö Jourdain — İhn<i ahlâk mı?
Felsefe hocası — Evet.
Mösyö Jourdain — Nelerden bahseder bu ilm-i ahlâk?
Felsefe hocası — Saadetten bahseder. İnsanların hislerini tadil et

melerini talim eder. Bir de...
Mösyö Jourdain — Yok, bunu bırakalım. Ben gayet hiddetli bir ada

mım. îlm*i ahlâk filân bana kâr etmez. Canım istediği vakit, istediğim 
gibi, istediğim kadar öfkelenmeliyim.

Felsefe hocası — Öyle ise ne öğreteyim size?
Mösyö Jourdain — îmlâ öğretin!..
Felsefe hocası — Bâşüstüne!
Mösyö Jourdain — Ondan sonra da takvim öğretin de, hangi gece 

aylı olacak, hangi gece aysız olacak bileyim.
Felsefe hocası — Peki... İstediğinizi iyi yapabilmek ve bu meseleyi 

feylesofça idare etmek için, sırasıyle; ilk önce harflerin tabiatlarından, 
bunları telâffuz etmenin muhtelif tarzlarını mükemmel bir surette öğ
renmekten başlamak lâzım.
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(Felsefe hocası, Mösyö Jourdain’e, sesli, sessiz harflerden, 
sesli harfleri söylemek için yapılan ağız ve dudak hareketle
rinden bahseder. Bildiği şeyleri ilim diye öğrenmek, Mösyö 
Jourdain’in kolayma ve hoşuna gider. Hele, O harfini söyler
ken, insan dudaklarının O şekline girdiği haberi, Mösyö Jour- 
dain’i pek memnun eder.)



Mösyö Jourdain — Sessiz harflerde de böyle meraklı şeyler var mı?
Felsefe hocası — Olmaz olur mu? Meselâ, D sessizi dilin ııcuylc üst 

dişlerin üstüne dokunarak verilir: Da...
Mösyö Jourdain — Da, da. Ah! Ne güzel şeyler! Ne güzel şeyler!
Felsefe hocası — F harfi üst dişleri alt dudağa basarak verilir: Fa.
Mösyö Jourdain — Fa, fa. Ah! Ah annem, ah babam, siz kahrolun 

e mi?
Felsefe hocası — R harfi de dilin ucunu damağa kadar kaldırarak ve

rilir. Öyle ki, dil şiddetle çıkan havaya dokundukça, geri çekilir ve bir 
nevi titreme yaparak yerine gelir: R, ra.

Mösyö Jourdain — R, r, ra; r, r, r, r, ra. Doğru. Ah, siz ne âlim adam
sınız, ömrümü ben ne kadar ziyan etmişim.

Felsefe hocası — Bu merakh şeylerin hepsini esaslı surette anlata
cağım.

Mösyö Jourdain — Ben de bunu rica ederim. Bundan başka size bir 
derdimi açacağım: Ben, çok kibar bir hanıma küçük bir tezkere yazıp, 
ayaklarının önüne düşürmek istiyorum. Bunun yazılmasında bana yar
dım eder misiniz?

Felsefe hocası — Peki.
Mösyö Jourdain — Bu zarif bir hareket olacak.
Felsefe hocası — Şüphesiz. Bu hanıma nazım mı yazmak istiyorsu

nuz?
Mösyö Jourdain — Hayır, hayır; nazım istemez.
Felsefe hocası — Nesir mi olsun istiyorsunuz?
Mösyö Jourdain — Hayır, ne nazım istiyorum, nc de nesir.
Felsefe hocası — İyi ama, ya nesir olacak, yahut da nazım.
Mösyö Jourdain — Neden?
Felsefe hocası — Çünkü efendim, meramını söylemek için nesirle na

zımdan başka bir şekil yoktur.
Mösyö Jourdain — Nazımla nesirden başka şekil yok mudur?
Felsefe hocası •— Nesir olmayan söz nazımdır, nazım olmayan sÖz de 

nesirdir.
Mösyö Jourdain — Ya konuşulan şey nedir?
Felsefe hocası — Nesir.
Mösyö Jourdain — Ne?.. Şimdi ben; Nicole, terliklerimi getir, gecelik 

takkemi de ver, diyecek olsam bu nesir mi olur?
Felsefe hocası — Evet efendim.
Mösyö Jourdain — Demek kırk yıldan fazladır bilmeden, farkında 

olmadan hep nesir söylüyorum. Bana bunu öğrettiğiniz için çok minnet
tarım.
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Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz komedi sahnesi. Molyer’in müzikli, eğlendirici komedilerinden 
biri olan Le Bourgeois Gentihomme (Lö Burjuva Jantiom) isimli eserinden alın
mıştır. Eserin tam tercümesi, Millî Eğitim Bakanlığı klasikleri arasında Kibarlık 
Budalası adiyle yayımlanmıştır.

Molyer’in daha başanlı komedileri, meselâ, riyakâr bir adamın topluluk 
hayatından kaptığı bu gülünç huyu karikatürize etmek maksadıyle yazdığı, Tar- 
tuffe gibi karakter komedileridir. Kibarlık Budalası’ndan aldığımız sahne, ya
zarın bu tip eserlerindeki özellikleri andıran, kesin çizgili bir komedi sahnesi
dir. Kibarlık Budalası, dilimize Dr. Ali Süha Delilbaşı tarafından çevrilmiştir. 
(Ankara, 1943).

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Kumaş tüccarı M. Jourdain’in, kırkından sonra, birtakım hocalar tu

tarak, müzik, dans, felsefe öğrenmeye kalkması nedendir? Okuduğumuz par
ça, size M. Jourdain tipi hakkında nasıl bir fikir verdi? Belirtiniz,

2 —  M. Jourdain: «Her ne mümkünse öğrenmek istiyorum; âlim olma
ya fevkalâde hevesim var!» dediği halde, ine ine ancak neyi öğrenmeye razı 
oluyor? Niçin? Açıklaymız.

3 —  Harflerin bazı dil ve ağız hareketleriyle telâffuzunu öğrenmek. M. 
Jourdain’in niçin çok hoşuna gidiyor? Kumaş tüccarının bu basit şeyleri ilirfı 
samp aldanması ve buna memnun olması nedendir?

4 —  Bugün serbest söyleyiş diyebileceğimiz; ne nazım, ne de nesir olan 
üçüncü bir söyleyişten, Moliere neden bahsetmiyor? Moli^re’in çağında böyle 
bir söyleyiş olabilir veya böyle bir söyleyişe tahammül edilebilir miydi? Araş
tırınız.

5 —  îfade şekilleri konusunda M. Jourdain’in bilmeyerek, Moliere’in bi
lerek yaptıkları en güzel nükte hangisidir? Bu nüktedeki inceliği belirtiniz.
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A Y Y A R  H A M Z A

(Zuhuri Efendi’nin oğlu, Nimet Bey, iki saate kadar beş yüz 
altın verilip satın alınmazsa, sevdiği kızın, esirci tarafından 
Mısır’a gönderileceğini öğrenir. Bu İşe bir çare bulması için, 
uşağı Hamza’ya yalvarmak zorunda kalır. Hamza da aşağıdaki 
hileye başvurarak, Zuhurî Efendi’den bu beş yüz altım almaya 
muvaffak olur.)

îkinci Fasıl 

On birinci Fıkra 

Hamza — Zuhurî Efendi

Hamza — (Zuhuri Efendi’yi görmemezliğe gelerek telâş ile aklını 
şaşırmış gibi dört tarafa koşmaya başlar) Aman Yârabbil Şimdi bunu 
ne yapmah? Zavalh adamcağızın mutlaka yüreğine iner.

Zuhurî — Buna ne oluyor?
Hamza — (Görmemezlikle kendi kendine) Acaba nerededir? Şimdi 

kendisini nerede bulacağım?
Zuhurî — Ne var? Ne oluyor, Hamza?
Hamza — (İşitmemezlikle öteye beriye koşarak) Bu belâyı nasıl an

latmalı?
Zuhurî — (Hamza’yı tutarak) Canım, nedir? Nasıl belâ?
Hamza — (Gene kendi kendine koşmak isteyerek) Neredesin? Ye

rin dibine mi geçtin? Gel de başına gelen belâyı öğren!
Zuhurî — Oğlan, işte buradayım! Söylesene, ne var?
Hamza — (Hâkezâ) Ara ki bulasın! Zavallı ihtiyar! Nedir bu başı

na gelenler?
Zuhurî — (Hamza’yı tutarak) He! Oğlan görmüyor musun? Kör mü 

oldun?
Hamza — (Telâş ile sık sık nefes alarak) Aman efendim!.. Sizi ara

ya araya...
Zuhurî — Yarım saattir seni çağırıp yatıyorum! Ne var? Ne olu

yordu?
Hamza — (Hâkezâ) Sizin...
Zuhurî — Eyy?..
Hamza — Mahdum bey...



Zuhuri — Pekiy?..
Hamza — Bir büyük... Kazaya uğradı!
Zuhuri — Nedir? Nasıl kaza?
Hamza — Demincek bilmem neden dolayı kendisini tekdir buyur

muşsunuz, pek meyus bir haldeydi. Galiba işin içine beni de karıştır
mışsınız. Belki biraz eğlenir diye teşvik ettim, kalktık, birlikte Saray- 
içi’nden (1) doğru dolaşarak Yalıköşkü’ne indik. Orada yatan Akdeniz 
kayıklarım seyredip dururken, kaptanın biri, Kefalonyalı mıdır, Maltız (2) 
mıdır; bilmem; lâkin kıhğından anlaşılan Adalı olmalı; bizi gemisinin içi
ne davet etti. Biz de girdik. Kamarada birtakım meyveler, kahveler, şer
betler ikram ederek bizi bir çeyrek, yirmi dakika kadar alıkoydu.

Zuhurî — îy i ya, bunda telâş edecek ne var?
Hamza — Lâkin yukarıda biraz gezinme çoğaldı; merak etmeye baş

ladım, bir de bir arabk kamaradan dışarı çıkayım bakayım ki, ne göre
yim? Kumkapı açıklarmda durup duruyoruz. Aman! Sıkı (3) kaptanın 
yanına gittim; bizi nereye götürüyorsun? der demez beni tuttukları gibi 
bir sandalın içine koyup: «Haydi git, bu beyin babasına sÖyle, seninle 
iki saate kadar beş yüz altın göndermezse oğlunu alıp gideceğiz!» diye
rek karaya çıkardılar.

Zuhurî — Ne? Beş yüz altın mı?
Hamza — Evet efendim; hem iki saate kadar.
Zuhurî — Aman Yârabbi! Bu ne belâ? Yerin dibine geçesi Adalı! 

Yüreğime mi indirecek?
Hamza —  Aman efendim, işte ne yaparsanız yapın, bir tanecik oğ

lunuzu kurtarmaya bakm.
Zuhurî — Siz de ne halt etmeye geminin içine girdiniz?
Hamza — Kim bilirdi böyle olacağını?
Zuhurî —  Haydi çabuk Hamza koş, o kaptan olacak Adalı hayduda 

ısöyle; şimdi oğlumu bıraksm, yoksa hükümete haber veririm.
Hamza — Hükümete mi? Tuhaf söylüyorsunuz! Denizin ortasmda hü

kümetin işi ne?
Zuhurî — O da ne halt etmeye geminin içine girdi?
Hamza — Ne bilsin? Başma gelecek varmış.
Zuhurî — Beni dinle Hamza... İşte efendine sadakatini gösterecek za

man geldi.
Hamza — Nasıl efendim?

—  195 —

(1) Sarayiçi, İstanbul’da Gülhane Parkı olan yer. Yalıköşkü, Sirkeci ile 
Saraybumu arasmdaki kısım.

(2) Maltız, Malta adalı, Akdeniz’e işleyen gemilerin mühim bir kısmınm 
kaptanları Kefalonyalı ve Maltalılardandı. Umumiyetle bunları anlatmak için 
Akdeniz adalan ahalisine Adalı denirdi.

(3) Sıkı, Telâş ve aceleyle.



Zuhuri — Sen şimdi gider kaptana söylersin, istediği kadar parayı 
tedarik edip gönderinceye kadar oğlumu bana göndersin de onun yerine 
rehin olarak seni alıkoysun. Korkma, ben inşallah parayı tedarik eder, 
seni kurtarırım.

Hamza — Düşünmeyerek söylüyorsunuz! Herif deli mi? Hiç bal ala
cak çiçeği (4) bırakır da benim gibi herifi rehin alır mı?

Zuhuıi — Ohî.. O da ne halt etmeye geminin içine girdi?
Hamza — İşte kaza dedik a. Fakat vakit geçirecek sıra değil, iki saate 

kadar müsaadesi var, anlattık.
Zuhuri — Ne istiyor dedin?
Hamza — Beş yüz altın.
Zuhuri — Beş yüz altın! Bu herifte hiç insaf yok mu?
Hamza — Tamam! Adalıda insaf... Ne kadar uzak şey.
Zuhuri — îy i ya, kolaycacık istediği beş yüz altın ne kadar paradır, 

onu biliyor mu?
Hamza — Evet efendim, sağ akça elli bin kuruş ettiğini pekâlâ bili

yor (5).
Zuhuri — Bu kadar para, ha dediğinlen bnlunur mu zannediyor?
Hamza — Hiç böyle haydutlar orasını düşünürler mi ya?
Zuhuri — Şu ne halt etmeye geminin içine girdi?
Hamza — Hakkınız var, amma oldu. Buna görünmez kaza derler. Ça

re ne? Lâkin, çabuk olunuz, vakit geçiyor.
Zuhurî — (Cebinden bir anahtar çıkarıp) Na, dolabın anahtarı.
Hamza — Pekiy.
Zuhurî — Gider, açarsın.
Hamza — Pekâlâ.
Zuhurî — Sol tarafta bir büyücek anahtar duruyor; sandık odasının 

anahtarı.
Hamza — Evet.
Zuhurî — Onu alır, sandık odasını açarsın; içinde benim birçok es

kilerim vardır. Onları alır, ya bir eskici yahudiye veyahut Bitpazarı’nda 
mezatta satıp parasıyle gider oğlumu kurtarırsm. Anladın mı?

Hamza — (Anahtarı iade ederek) Efendi, rüya mı görüyorsunuz? Si
zin eskileriniz elli kuruş etmez. Ondan başka, böyle şey satacak vakti
miz yok.

Zuhurî — Off! Ne halt etmeye geminin içine girdi?
Hamza — Ne halt etmeye! Ne halt etmeye! Şimdi onun sırası mı? 

Oğlunuzu kaybedeceksiniz. Zavallı beyceğizim! Bu gidişle galiba bir da
ha ben senin yüzünü göremeyeceğim. Kimbilir, belki şu dakikada seni
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(4) Bal alacali piçek, Fayda görecek, menfaat temin edilecek şey.
(5) Sağ akçe, İçinde kalpı, karışığı, eksiği olmayan para.



götürüyorlardır. Itâkin, bende kabahat yok. Ne yapayım? Allah da bili
yor ya, ben hizmetimde kusur etmedim. Şayet götürürlerse, kabahati pe
derine bul.

Zuhuri —  Dur Allahmı seversen! Gideyim, parayı tedarik edeyim.
Hamza —  Aman! Çabuk olun, zira vakit geçiyor.
Zuhuri —  Dört yüz altm değil mi hele?
Hamza —  Hayır; beş yüz altm.
Zuhuri —  Beş yüz altm!
Hamza —  Evet.
Zuhuri — Şu, ne halt etmeye geminin içine girdi?
Hamza —  Hakkınız var; lâkin çabuk olun.
Zuhuri — Başka gezecek yer yok muydu?
Hamza — Pek doğru; lâkin çabuk olun.
Zuhuri — Ah, yerin dibine geçesi gemi!
Hamza — (Kendi kendine) Gemi yüreğine demir atmış.
Zuhuri — Na Hamza, şimdi bana beş yüz altm getirmişlerdi, hâlâ 

cebimde duruyor. (Cebinden bir kese çıkarıp Hamza’ya uzatarak) Al da 
çabuk git, oğlumu kurtar.

Hamza — (Almak üzere elini uzatarak) Pekiy efendim.
Zuhuri — (Keseyi vermeyip elinde tutarak) Lâkin o Adalı olacak 

hain herife söyle; edepsiz haydudun biriymiş.
Ham^a — Evet efendim.
Zuhuri — Gaddarın biriymiş.
Hamza — Pekiy efendim.
Zuhuri — Adeta imansızm biriymiş!
Hamza — Peki efendim bırakın, ben orasını yaparım.
Zuhuri — Benden bigayri hakkın beş yüz lira almak! Bu ne büyük 

haksızlıktır?
Hamza — Evet efendim.
Zuhuri — İnşallah hayrını görmez! Haram olsun! Yarın âhirette on 

parmağım yakanda kalsın! dedi de: Eh mi?
Hamza — Peki efendim.
Zuhuri — Ah bir kere yakası elime geçecek olsa! Ben bilirim öcü

mü almanın yolunu! Böyle söyle kendisine. Anladın mı?
Hamza — Evet efendim.
Zuhuri — (Keseyi cebine koyduktan sonra arkasına dönüp giderek) 

Haydi kuzum çabuk koş. Oğlumu al da gel.
Hamza —  (Zuhuri Efendi’nin ardı sıra koşarak) Efendi, yâhû! Bak- 

1
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sanızai
Zuhuri — Ne var?
Hamza —  Hâniya para? 
Zuhuri — Vermedim mi?



*iamza — Ne gezer! Gene cebinize koydunuz.
Zuhuri — Ya ben yüreğimin acısıyle ne yaptığımı biliyor muyum? 
Haraza — Evet, görünüyor.
Zuhuri —  (Parayı verir) Ah, ne halt etmeye geminin içine girdi! Ye

rin dibine geçesi gemi! İnşallah yolda giderken batar da verdiğim pa
ranın hayrını görmez. (Gider.)
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Kısa B ilgiler:
Moliere’in Cimri, Tartuffe (Tartüf) ve kısmen Kibarhk Budalası gibi ko

medilerinde insanların sosyal hayattan kaptıkları hasislik, dalkavukluk, gös
teriş merakı çeşidinden gülünç huylarını karikatürize eden bir özellik vardır. 
Bu klasik Fransız yazarının asıl komedileri, bu çeşit karakter ve satir komedi
leridir. Aynı yazar, başlangıcı eski Yunan-Latin komedisine kadar uzanan bir 
Avrupa komedi geleneğine uyarak, bol neşeli, bol hareketli, komik hareket tek- 
rarlarıyle dolu ve yalmz güldürme amacı güden komediler de yazmıştır. Onun 
1671’de Les Fourberies de Scapin (Le Furböri dö Skapen) adiyle yazdığı ve di
limize Tanzimat yazarlarından Ali Bey tarafından Ayyar Hamza adiyle adapte 
edilen komedisi, bu çeşit komedilerindendir.

Bir milletin hayat ve geleneklerine göre yazılmış bir eseri başka bir mil
letin hayat, âdet ve geleneklerine uydurarak çevirmeye, adapte etme, adap- 
tation denir.

Les Fourberies de Scapin; Skapen’in Hileleri, Tanzimat devri yazarların
dan Ahmet Vefik Paşa tarafından da Türkçeye Dekbazhk adiyle çevrilmiştir. 
Aynı eserin Skapen’in Dolapları adü son tercümesi. Millî Eğitim Bakanhğı ya
yınları arasındadır.

Moliere (1622-1673), Fransız ve dünya edebiyatının büyük komedi j^azan- 
dır. Genç yaşında aktörlüğe heves etmiş, tiyatro kumpanyalannda çahşmış, 
yazdığı komedilerle büyük şöhret kazanmış, kral XIV. Louis tarafından himaye 
edilmiş, kralın arzusuyle de yeni komediler yazarak, sahne oyuncularının iti
barını yükseltmiştir. Bu sahne âşığı, Hastalık Hastası adh eserini oynuyorken, 
sahnede hastalanmış, acele götürüldüğü evinde ölmüştür.

Moliere, eski Yunan ve Latin komedisinden beri bilinen, fakat kıvamını 
bulmamış, karakter komedisine mükemmel şeklini vermeye; yarattığı ölmez 
karkterlerin, sosyal hayattan edinilmiş gülünç huylarım sahnede kuvvetle ka
rikatürize etmeye muvaffak olmuş, büyük komedi yazarıdır. Sahneye, inamş 
ve yaşayışa ait birtakım nedenler getirmiş, insanı ve insanlığı iyi tanımış sa
nat dehalanndandır. Eserlerinin en güzelleri, Türkçeye önce Tanzimat yazar
larından Ahmed Vefik Paşa tarafmdan büyük başan ile adapte ve tercüme 
edilmiş, önemh komedilerinin yeni tercümeleri MiUî Eğitim Bakanlığı Fransız 
Klasikleri serisinde yayımlanmıştır.

XVII. yüzyıl, Fransız klasikleri arasında bulunan Moliere ile klasisizm ve 
klasik komedi hakkında tamamlayıcı bilgi için, kitabımzm sonundaki sözlükte 
Fransız Edebiyatı, Klasik ve Tiyatro maddelerini okuyunuz.



Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Metindeki (kaza: . — ), (m e y u s :------- ), (sadakat: . ------- ), (tedarik:
. -------), (kabahat: . ------- ) kelimelerini bir daha ve dağru telâffuz ediniz.

2 —  Okuduğunuz sahnede tekrarlanan sözler ve hareketler hangileridir? 
Bu söz ve hareketler, asıllannda nu komiktir, yoksa onların tekrarlanması mı 
bizi gülmeye sevk ediyor? Düşününüz ve sahnenin hangi güldürme esasına göre 
tertiplendiğini gösteriniz.

3 —  Yukarıdaki konuşmalarda hangi sözleri kurnazlık, hangilerini bönlük 
unsuru olarak gösterebilirsiniz? Niçin?

4 —  Zuhuri Efendi’nin cimriliğini gösteren hareketleri hangileridir? Bu 
hareketlerde tam bir hasis karakteri buluyor musunuz?

5 —  Konuşmalarda bugün de halk dilinde yaşamakta olan halk deyimleri 
var mıdır? Bu deyimler ne manalarda kullanılıyor? Hangi deyimleri, bugün o 
şekilde kullanmıyoruz? Belirtiniz.
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L A  F O N T A İ N E
(La Fonten)

F A  B L '  L E R

1

HOROZ İLE İNCİ

Horozun biri bir gün inci bulur;
Alıp onu kuyumcuya doğrulur.
Kuyumcu ne istediğini sorar.
O da der ki; «Bu galiba mücevher;
A l da bunu bana biraz dan ver;
O benim daha çok işime yarar.»

Bir cahile bir kitap miras kalır;
Cahil de hemen bu kitabı alır,
Yol üstündeki kitapçıya uğrar,
Der ki: «Bu kitabı vereyim sana.
Yerine sen üç beş kuruş ver bana;
O benim daha çok işime yarar.»

2

TİLKİ İLE ÜZÜMLER

Gaskonyalı mı değil mî, her neyse, bir tilki 
Açlıktan Ölme raddelerine gelmişti ki 
Olgun üzümler gördü bir çardakta.
Kabukları kırmızı kırmızıydı.
Kammı doyurmanın tamam da sırasıydı.
Ama güçlük çıkınca uzanmakta,

«Ham, dedi, ne anlarım ben bunları yemekle?» 
İyi etmedi mi böyle demekle?
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Kısa Bilgiler ;

Jean de la Fontaine (Jan dö la Fonten) (1621-1695), klasik Fransız şiiri
nin üstat şairlerindendir. Bir orman memurunun oğludur. Kendisi de bir müd
det babasının vazifesinde bulunmuştur. Ormanlarda geçen hayatı, ona hay
vanlan ve diğer tabiat varlıklarını yakından tanımak fırsatını vermiştir. Şiir
ler, piyesler, manzum hikâyeler de yazmakla beraber, La Fontaine’i dünya ede
biyatının ölmezleri arasına katan eseri Fables (=  Fabl’ler, Masallar) adh kitap
larıdır (12 kitap, 1668-1694).

Fabl’ler. kahramanları arasmda insanlarla birlikte hayvanlar, bitkiler ve 
cansız varlıklar da bulunan, bir çeşit küçük ve manzum hikâyelerdir. Bu hikâ
yelerde ayrıca, dikkati çeken, düşündüren, güldüren, ders ve ibret veren özel
likler bulunur. Bu hikâyelerle, insanların sosyal hayattan kaptıkları kötü huy
lar tamtılır. İnsanların bu huylan yüzünden nasıl gülünç o'idukları gösterilir.

La Fontaine, bu masallarla bîr taraftan kendi yaşadığı toplumu, Öte yan
dan bütün insanlığın kötü taraflarını yermiştir. Bu masallarla insanların gü
lünç huylan, bilgisizlik, düşüncesizlik ve kötülükleri anlatılmıştır. Bu bakım
dan La Fontaine’in fabl’leriyle Moliere’in komedileri arasmda önemli bir ülkü 
birliği vardır. La Fontaine, fabl’leri için yeni konu aramak zahmetine girme
miş, konularını edsi Yunan masal şairi Aisopos’un masallarından ve eski Doğu 
efsanelerinden almıştır. Fakat, bunları Fransızcanın ulaşabileceği en kolay ve 
yüksek bir ifadeyle yazarak, masallarına, bu söyleyiş güzelliği yüzünden, büyük 
şöhret ve ölmezlik sağlamıştır. Fabl’lerde düşündüren, bilgi, ilgi, görgü, fikir 
ve ibret veren unsurlar ölçüsünde, okuyanlara duygu veren, lirik özellikler de 
vardır.

Bizde, Şinasi, Recaizade Ekrem gibi Tanzimat şairleri La Fontaine’in  bazı 
fabl’lerini manzum olarak Türkçeye çevirmeyi denemişlerdir. Muallim Sîraced- 
din tarafından yapılan manzum tercümeler daha çok ve daha başarılıdır. Oku
duğunuz parçalar ise, kitabınıza Orhan Veli Kanık’ın La Fontaine Musallan 
adlı kitabından seçilmiştir. Bu kitapta La Fontaıne’den çevrilmiş 49 fabl vardır 
(İst. 1948).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Bulduğu inciyi darı ile değiştiren horozla, kıymetli kitabı satan adam 
arasındaki benzejdş, hangi yöndedir? Şair bu iki ayrı vakayı niçin aynı fabl’de 
yazmış?

2 —  KoToz, incinin kıymetini bilse ve onu saklasa, inci nesine yarayacak
tır? Cahil adam, kitabı satmasa daha iyi mi ederdi? La Fontaine’in bu hikâ
yede iğnelediği gerçek nedir? İnceleyiniz.

3 —  Fabl’ler, okuyanlara bir hayat problemi düşündürüp, bir ders veri
yor mu? Örneğin, Tilki ile Üzümler hikâyesinden çıkan ders nedir? Tilki bura
da hangi insan karakterini temsil ediyor?

4 —  Türkçede, uzanamadığı olmuş üzüme ham diyen tilkinin bu halini ve 
bu sözlerini hatırlatır herhangi bir atasözü var mıdır? Araştırınız.

5 —  Okuduğunuz fabl’lerde teşhis ve intak sanatlarına ait ne gibi incelik
ler buluyorsunuz? Vaka kahramanlarının, genel olarak, hayvanlardan seçilme
si, sizce, nasıl bir sebebe dayanıyor? Bu soruya, La Fontaine’in, kitabınızdaki 
ve başka kitaplardaki diğer fabl’lerini de okuyarak, daha etrafh bir cevap ver
meye çalışınız. Horoz ile tnci ve Tilki ile Üzümler hikâyelerinde yazar, niçin 
başka has^vanları değil de horoz ile tilkiyi seçmiş? Belirtiniz.



Serbest Okuma Parçaları:
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KURT TİLKİDEN DAVACI

Bir kurt soyulduğunu iddia ediyordu.
Bir tilki vardı, komşusu pek fena tanınan; 
«Malımı çalan mutlak bu tilkidir» diyordu.

Maymunun önünde kuruldu divan.
Çıktılar ikisi de hâkimin huzuruna.

Doğrusu ya bu kadar muammalı 
Bir dava görmemişti maymun, maymun olalı. 
Terden bunalıyordu adalet yatağında. 

Durmadan bağırıldı, çağırıldı,
Söylenildi, kızıldı, haykırıldı.

Nihayet hükmünü bildirdi başkan:
«Çoktan beri tanırım, dedi, ikinizi de;

Cezalandırclım, sizi de, sizi de;
Kurt iftira ediyor, bir şeyi çalınmadan;
Bay Tilkiye gelince, odur bu malı çalan.»

Maymun, şunu anlatmak istemişti fikrince: 
Boşa gitmez kötüye bir ceza verilince.

CIRCIE BÖCEĞİ ÎLE KARINCA

Cırcır böceği çaldı saz
Bütün yaz, 

Derken kış da geldi, çattı, 
Seninkinde şafak attı.
Baktı ki yok hiç yiyecek 
Ne bîr sinek, ne bir böcek, 
Kalktı, karıncaya gitti;
Yandı, yakıldı, âh etti.
Üç beş buğdaydan ne çıkar, 
Gelecek mevsime kadar,
Birkaç tane borç istedi.
«İnayet buyurun, dedi.
Yemin billâh ederim.
Eylüle kalmaz öderim.»
İşin kötüsü, karınca.
Borca hiç alışmamıştı;



Bu ricacıya çıkıştı;
«Ne yaptınız yaz boyunca?»
«Ne mi yaptım? Saz çaldım, saz!» 
«Ta, Öyle mi? Demek ki siz 
Yazı sazla geçirdiniz;
Şimdi de oynayın biraz.»
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g e y i k l e  a s m a

Yüksek, kocaman bir asmaydı, geyiğin, yurdu. 
Bu asmanın yaprakları arasına dalar 
Bütün düşmanlarmdan rahatça korunurdu. 
Köpekler yanıldı sanıp bir gün avcılar 
Döndüler. Bir felâketten kurtulmuştu jnine. 
Ama o nankörlük etti velinimetine;
Yemeye başladı yapraklarmı asmanın.

Köpekler bu gürültüyü duyunca 
Yetişip boğazladılar; budala hayvamn 
Son sözü şu oldu: «Hakkımdır benim bu ceza.» 
Avcılar ölümüne yetişmişlerdi ancak;
Ne ağlamak fayda etmişti, ne de sızlamak.

Bu güzel bir ders olmalı barındığı yere 
Hiyanetlik, nankörlük edenlere.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  La Fontaine’den, Orhan Veli Kanık tarafmdan çevrilmiş üç fabl daha 
okudunuz. Bu fablleri daha önce akumuş muydunuz? Okudunuzsa, şimdi on
larda daha geniş anlamlar buluyor musunuz? îlk okuyuşunuzla bugünkü oku
yuşunuz arasmda bir fark varsa, bunun sebebi nedir?

2 —  Kurt, Tilkiden Davacı hikâyesinde, efsanenin en nükteli sözleri hangi 
mısralarda toplanıyor? Niçin? Açıklaymız.

3 —  Cırcır Böceği ile Karınca hikâyesinden çıkan ders nedir? Bu hikâye, 
iki küçük' hayvan arasında geçen bir macera olarak kaldıkça büyük mana ifa 
de eder mi? Hikâye, hangi yaradılıştaki insanları kasdettiği için önemli ve 
manalıdır? Belirtiniz.

4 —  Geyikle Asma hikâyesinde ana fikir nedir? Bu hikâye ile Nasreddin 
Hoca’nın bir fıkrası arasında benzerlik buluyor musunuz? La Fontaine’in  h i
kâyesini bir millet sorunu olarak ve bir vatan ölçüsünde düşünürseniz, nasıl 
bir netice elde edersiniz? Açıklayınız.



L A  B R U Y E R E
(La Brüyer)

K A R A K T E R L E R

— I —

İrene (İren), birçok masraf ederek Epidir’e (bir Yunan şehri) gitti. 
Hekimlik ilâhı Esculape (Eskülap) ı mabedinde ziyaret etti ve hastalık
ları hakkında onun reyini almak istedi. Evvelâ kendisinin çok yorgun 
ve dermansız olduğunu söyledi. İlâh, derhal hükmetti ki; bunun sebebi, 
Yunanistan’a gelmek için ihtiyar ettiği yolun uzunluğudur.

İrene akşamları iştahsız olduğımu anlattı. İlâh ona öğle yemeğinde 
az yemesini tenbih etti. Kadın, uykusuzluktan şikâyet etti. Esculape an
cak geceleri yatağa girmesini söyledi.

İrene niçin günden güne şişmanlayıp ağırlaştığını sordu; buna mâni 
olmak için ilâç istedi.

İlâh, öğleden evvel uykudan kalkması ve yürümesi için bazen bacak
larını istimal etmesi yolunda cevap verdi.

Kadm, şarabın kendisine dokunduğunu anlattı.
Büyük hekim: «ö y le  ise, su içersin» dedi.
İrene hazımsızlıktan şikâyet etti.
Esculape perhiz etmesini söyledi.
İrene gözüm zayıflıyor dedi.
Esculape gözlük alırsınız cevabım verdi.
— Kendim de vücuttan düşüyorum. Shhat ve kuvvetim eskisi gibi 

değil.
— Sebebi şu ki ihtiyarlıyorsunuz.
— Bu takatsizlikten kurtulmak için bir çare gösteriniz?



— Çarelerin en kısası, annenizin ve büyükannenizin yaptıkları gibi, 
vefat etmektir,

îrene bağırdı:
— Ey Apollon’un oğlu. Bu nasıl tavsiye! İnsanların ilim diye gök

lere çıkardıkları şey bu mudur? Sizi bunun için mi dünyanın her tara
fında tevkir ediyorlar? Bana yeni ve esrarengiz addolunabilecek ne öğ
rettiniz? Bana tavsiye ettiğiniz bu ilâçları ben bilmiyor muydum?

İlâh cevap verdi:
— Biliyordunuz da neye yapmadınız? Beni görmek için o kadar uzak 

yollardan gelmeye, uzun bir seyahatle günlerinizin sayısını eksiltmeye 
ne lüzum vardı?
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— II —

Jiton’un rengi tâze, yüzü dolgun, yanakları sarkık, gözü sabit ve emin, 
omuzları geniş, midesi yüksek, yürüyüşü metin ve azimkardır. Emni
yetle söz söyler. Kendisiyle konuşanlara sözlerini tekrar ettirir ve söy
lenen şeyleri pek az beğenir. Kocaman bir mendil açar ve büyük bir 
patırtı ile sümkürür. Çok uzaklara tüliürür ve gürültülü bir tarzda ak
sırır.

Gündüz uyur, gece uyur, hem de derin bir surette. Her bulunduğu 
yerde kendi evindeymiş gibi horlar.

Sofrada ve bir gezinti esnasında daima başkalarından fazla bir mevki 
işgal eder. Kendi derecesinde kimselerle gezerken daima ortada yürür.
O durdu mu başkaları da durur. O yürüdü mü başkaları da yürür. Her
kes hareketini onun hareketlerine ayar eder. SÖz söyleyenlerin sözünü 
keser, söylediklerini tashih veya tekzip eder. Kimse onun sözünü kes
mez, canı lalardı söylemek istediği müddetçe herkes onu dinler. Herkes 
onunla hemfikirdir. Verdiği haberlere herkes inanır. Keyfi nasıl isterse 
öyle hareket eder. Neşelidir, kahkahalıdır, hiddetli, çapkın, politikacı veya 
zamane ahvali hakkında ketumdur. Kendisinde zekâ, zarafet ve birçok 
meziyetler bulunduğuna kaildir. O, zengindir.

Kısa Bilgiler :

XVII, yüzyılın klasik Fransız edebiyatında bellibaşlı üç edebî tür vardır: 
Şiir, felsefî ve sanatlı nesir, tiyatro. La Bruyere (1645-1696), işte bu devirde, 
felsefî, ahlâkî nesir alanında eser vermiş bir yazardır. Nesirlerinde klasik nes
rin özelliği sayılan bir şekil kusursuzluğu ve bir söyleyiş olgunluğu vardır.



La Bruyere, iyi bir öğrenim görerek yetişmiş, Fransız krallık ailesinin ya
kın akrabasından ve tanınmış Fransız komutanlarından Büyük Conde (Konde) 
n in  torununa iki sene ders vermiş, bu vesile ile yüksek tabakayı ve bu taba
kaya alt insan karakterlerini tanımak fırsatını bulmuştur.

Yunan filozofu Th6ophraste’ın Karakterler adlı eserini Fransızcaya çevir
miş ve şöhretini bu esere yaptığı yeni ve geniş ilâvelerle kazanmıştır. Tek eseri 
Las Caracteres =: Karakterler adlı bu kitaptır ki yazarımn sağlığında sekiz 
defa basılacak kadar geniş ilgi toplamıştır. Bu ilginin sebepleri, Karakterler’in 
klasik Fransız nesrinin bütün incelikleriyle yazılması ve çağının bazı tanınmış 
şahsiyetlerine ait özellikleri ustalıkla belirtmesidir. Karakterler’de, klasik edebi
yatın en önemli konusu olan «insan» ı iyi tanıyan ve iyi tanıtan bir başarı 
vardır. Okuduğunuz parçalar dilimize Reşat Nuri Güntekin tarafından, bu eser
den çevrilmiştir (Fransız Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1929).

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  İrene’in şikâyetleri, hekimlik ilâhına başvurmak için, uzun zahmetlere 

girip seyahetler yapmayı gerektirecek kadar ciddî şikâyetler midir? Esculape’ 
la aralarındaki konuşma, insan zaaflarının hangisini açığa vuruyor?

2 —  Esculape, sağlığını, ilâçla mı, yoksa başka çarelerle mi korunmasını 
doğru buluyor? Gösterdiği çareler nelerdir? Bunlar niçin o kadar kolay ve 
basit çarelerdir?

3  —  Sağlık ilâhı, ciddî bir ifadeyle mi, yoksa zeki ve alaycı bir lisanla 
mı konuşuyor? Esculape’ın  İrene’e söylediği en acı gerçek hangi cümlededir?

4  —  Jiton parçasında hangi insan karakteri tarif edilmiştir? Bu insan, 
tarif edilen huylarım yaradılıştan mı, yoksa toplumdan mı almıştır? Parçada, 
yalnız Jiton’la mı alay ediliyor? Etrafındakiler, Jiton’a neden bu kadar aşın 
bir saygı ile tahammül gösteriyorlar? Bu sorunun kesin cevabı, yazımn hangi 
cümlesindedir? '
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A L P H O N S E  D A U D E T
(Alfons Dode)

A L T I N  b e y i n l i  A D A M

— Eğlenceli hikâyeler isteyen hanıma —

... Bir varmış bir yokmuş, altm beyinli bir adam varmış. Evet, öyle 
Madame, hem de som altından bir beyin. Dünyaya geldiği zaman başı
o kadar ağır, kafatası o kadar kocamanmış ki hekimler, bu çocuk yaşa
maz demişler.

Demişler amma çocuk yaşamış, güneşte boy atan güzel bir zeytin 
fidanı gibi gelişmiş. Yalnız kocaman kafası, hep ağır basarmış. Yürür
ken sağa sola tos vurması pek acınacak şeymiş... Sık sık düşermiş de. 
Bir gün sahanlıktan yuvarlanmış ve alnı mermer bir basamağa çarpınca, 
kafatası bir maden külçesi gibi tınn! etmiş. Öldü sanmışlar. Amma ço
cuğu yerden kaldırdıkları zaman, kumral saçlarında donmuş iki üç altm 
damlasıyle hafif bir yaradan başka bir şey bulamamışlar. İşte anasıyle 
babası, oğullarınm altından bir beyni olduğunu böylece anlamışlar.

Mesele o kadar gizli tutulmuş ki zavallı çocuk bile işin farkına vara
mamış; vakit vakit, komşu çocuklarıyle kapı önünde oynamasına neden 
izin verilmediğini sorarmış, annesi de ona:

— Sonra seni çalarlar, elmasım! diye cevap verirmiş.
Çocukcağız, çalınmaktan pek korkarmış, hiç ağzını açmadan, yalnız 

başına, oynamaya gidermiş, bir odadan öbür odaya tıpış tıpış dolaşır du
rurmuş...



Ancak on sekizine basınca anası babası, kendisine kaderin bahşet
tiği o harikulade nimeti anlatmışlar, bu yaşa kadar besleyip büyütmele
rine kargılık altından birazcık istemişler. Çocuk hiç tereddüt etmemiş 
hemen o anda, nasıl, neyle, bu masalda yok, beyninden ceviz büyüklü
ğünde bir altın külçesi kopararak, böbürlene böbürlene, annesinin ayak
ları altma atıvermiş... Sonra, kafasında taşıdığı bu zenginlikten gözü ka
maşmış, binbir arzu ile deliye dönmüş, kendi kudretinden mest, baba 
evinden ayrılmış ve diyar diyar dolaşarak hâzinesini israfa başlamış.
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Hadsiz hesapsız altm harcayarak sürdüğü şahane hayata bakılırsa 
beyni bitip tükenmeyecek gibi gelirmiş... Amma beyin tükenmekteymiş, 
beyin tükendikçe de gözlerinin feri sönmekte, yanakları çukur çukur\ ol
maktaymış. Nihayet günün birinde, çılgın bir hovardalığm sabahında, 
zavallı genç, ziyafetin döküntüleri ve sararıp solan avizeler arasında ya
payalnız kalınca, altm külçesinde açtığı kocaman gediği görüp ürkmüş, 
artık uslu oturmak zamanının geldiğini anlamış.

O andan itibaren, yeni bir hayata başlamış. Altın beyinli adam, artık 
dokunmak istemediği bu uğursuz zenginliği unutmaya çalışarak, şeytana 
uymaktan korkan bir hasis gibi vesveseli, yapayalnız, bir köşeye çekilip 
yaşamış... Ne çare ki, sırrını öğrenmiş olan bir dostu, inzivasında da pe
şini bırakmamış.

Bir gece, zavallı adam, müthiş bir başağnsıyîe sıçrayarak uyanmış, 
şaşkın şaşkm doğrulmuş ve ay ışığında arkadaşını, paltosunun altında 
bir şeyler gizleyerek kaçarken görmüş...

Demek beyninden bir parça daha çalmışlar!..
Bundan bir müddet sonra altın beyinli adam âşık olmuş ve bu sefer 

büsbütün hapı yutmuş... Bütün kalbiyle, sarışın bir kadıncağız sevmiş,
o  da onu seviyormuş amma süsü püsü, beyaz tüylü şapkaları, o güzelim 
püsküllü potinleri daha çok severmiş.

Bu yarı bebek, yan  kuş miniminnacık hatunun ellerinde altmm eri
yip gitmesi bir zevkmiş. Türlü türlü hevesleri varmış, adam da hiç bir 
zaman «Olmaz!» diyemezmiş; hatta kendisini üzmemek için sonuna ka
dar zenginliğinin o hazine sırrını gizlemiş,

Kadm ona:
— Biz çok zenginiz, değil mi? diye sorunca, zavallı adam:
— Elbette çok zenginiz! dermiş. Sonra da, kafasını masum masum 

kemiren bu minimini devlet kuşuna sevgiyle gülümsermiş. Amma ba
zen korkar, hasis davranmak istermiş. Fakat tam o sırada kadıncağız, 
kırıta kınta kendisine yaklaşır ve:

— Kocacığım, dermiş, bu kadar zenginsin, bana pahah bir şeyler al-
sana!..

Adam da ona pahalı bir şeyler alırmış.



Bu, böyle iki sene sürmüş, nihayet bir sabah kadıncağız, sebebi bi
linmeden, kuş gibi ölüp gidivermiş... Hazine de suyunu çekmek üzerey
miş. Zavallı dul, ne kalmışsa onunla sevgili karısına mükemmel bir ce
naze merasimi tertip etmiş. Çanlar çalınmış, cenaze arabası siyahlara bü
rünmüş, atlar süslenmiş, kara kadifelere gözyaşı gibi gümüşten süsler 
asılmış. Adamcağız, ne yapıldıysa, az görürmüş. Altına kim bakar ki! 
Kiliseye vermiş, cenazeyi götürenlere vermiş, ıskatçılara vermiş, hiç pa
zarlık etmeden, her isteyene vermiş... Öyle ki, mezarlıktan dönüşte, bu 
harikulade beyin hemen hemen boşalmış, ancak kafatasının dibinde bir
kaç zerre kalmış.

Kendisini, sarhoş gibi ellerini uzatarak, yalpa vura vura sokaklarda 
dolaşır görmüşler. Akşam olup da mağaza vitrinleri aydınlanmca, top 
top kumaşlarla türlü türlü süslerin ışıklar içinde pırıl pırıl yandığı bir 
camekânın önünde durmuş. Kenarlarında kuğu tüyleri bulunan mavi sa
tenden bir çift zenne ayakkabısına hayran hayran bakakalmış. Kendi 
kendine: «Bunlar, bizimkinin hoşuna gider!» diyerek gülümsemiş. Karı
cığının öldüğünü unutarak, ayakkabıları satın almak için mağazaya dal- 
mış.

Satıcı kadın, dükkânın arka tarafındayken müthiş bir çığlık duymuş 
ve hemen koşmuş. Bir den görsün? Bir adam, ayakta, tezgâha dayan
mış, ıstırap içinde, alıklaşmış bir tavırla kendisine bakıyor. Bir eliyle de, 
tırnaklarınm ucuna j'^apışmış birkaç altın zerresini uzatıp duruyor.
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İşte, Madame, altın beyinli adam masalı.
Feri masallarına benzemesine rağmen bu masal, başından sonuna ka

dar hakikattir... Bu dünyada beyinlerini harcayarak yaşamaya mahkûm 
öyle zavallılar vardır ki, en küçük ihtiyaçlarını bile, özlerinin ve ilikle
rinin o halis altmıyle öderler. Bu, onlarm günlük ıstırabıdır. Sonra bir 
gün ıstırap çekmekten de bıkıp usanınca...

Kısa Bilgiler:

Altın Beyinli Adam, Alphonse Daudet’nin Lettres de Mon Moulin (Letr dö 
M,on Mulen) = Değirmenimden Mektuplar adlı 'hikâyeler kitabındadır. Bu kitap 
dilimize, Sabri Esat Siyavuşgil tarafmdan çevrilmiştir (İst. 1943).

Alphonse Daudet (1840-1897), Fransız edebiyatının tamnmış hikâye ve ro
man yazarlarındandır. Taşralı bir fakir aüeden yetiştiği için çocukluğu yok
sulluk içinde geçmiştir. Önce şiirler yazmış, Amoureuses adlı şiir kitabiyle sa- 
raym ilgisini çekmiş, fakat gerçek şöhretini 1869’da yayımladığı Lettres de Mon 
Moalîn’le kazanmıştır. Daudet, çocukluk ve gençliğinin ıstıraph hayatmı Le 
Petit Chose (Lö Pöti Şoz) = Küçük Şey romanıyle hikâye etmiş, bu eser, İngiliz 
romancısı Dickens’in David Copperfield romanı gibi, yazarımn, roman şekline 
hürünmüş hayatı olmuştur. Eserlerinde realist ve natüralist roman anlayışla-
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nm n özelliklerine ilâve olarak, bir hia ve heyecan, havası vardır. Hikâyeleri, 
ince, sevimli ve nüktelidir. Üslûbu, sade ve güzel Fransızcanın zaferlerinden 
sayılır. Değirminmden Mektuplar’ından başka Pazartesi Hikâyeleri adlı bir 
hikâye kitabı ve romanları vardır. Tanınmış romanları Taraskonlu Tartaren 
(Türkçesi: Halil Nihat Boztepe, İst. 1938), Le Petit Chose {Türkçesi. Küçük 
Efendi, çeviren: Halil Nihat Boztepe; Bir çocuğun Hayatı, çeviren: Muallim 
Mustafa, İst. 1931); Jack, Sapho (Türkçesi: Haydar Rifat, İst. 1934 ve Muaz
zez Tahsin Berkand, İst. 1938), Genç Fromont ve Büyük Risler (Türkçesi: Ah- 
med İhsan, İst. 1897) gibi eserlerdir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Altın Beyinli Adam hikâyesinde ana fikir nedir? Bu fikir, bir hikâye 

konusu haline konularak, nasıl anlatılmış? Hikâyenin konusunu kısaca tekrar
layınız.

2 —  Hikâye kahramanı, gerçekten altın' beyinli olmadığına göre, bm'ada al
tın hangi anlamda kullanılmış? Bu adamın beynindeki altınlardan sırasıyle 
kimler faydalanıyor? Aynı adam, beynim en çok kime harcıyor?

3 —  Altın beyinli adam, dimağının altınlarına rağmen, yeter derecede akıllı 
ve temkinli bir insan mıdır? Siz bu insanı başka hangi sıfatla tarif edebilir
siniz?

4  —  La Fontaine’in Altın Yumurtlayan Tavuk hikâyesini hatırlarsınız. Her 
gün bir altın jrumurtlayan tavuğun karnında define var sanan sahibi, altın
ların hepsini birden almak için tavuğu kesmiş ve karnında hiç bir şey bula
mamış.

Altın yumurtlayan tavuğun kaderiyle altın beyinli adamın kaderi arasında 
bir ilgi kurıilabilir rai? İkincinin harcanışından kayba uğrayanlar, yalnız kendi 
çevresindekiler midir? Düşününüz.

5 —  Kısa Bilgiler arasında «Alphonse Daudet’nin hikâyelerinde his ve he
yecan bulunduğunu, bu hikâyelerin ince, sevimli ve nükteli bir üslûpla yazıl
dığını» okumuştunuz. Altın Beyinli Adam hikâyesinde bu bilgilere uyan özel
likler buluyor musunuz? Nasıl ve nerelerde? Belirtiniz.
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İ n g i l i z  E d e b i y a t ı

J. S W I F T
(J. Süvift)

G U L L I V E R ' I N  S E Y A H A T L E R İ

Gulliver'in. seyahatlerini bilirsiniz; XVII. yüzyıl sonların
da, cerrahlık göreviyle İngiliz gemilerinde seyahat eden GuUi- 
ver, bindiği geminin batması üzerine tek başına bir sahile çı> 
kar. Yorgunluktan uykuya dalar. Uyandığı zaman, her tarafın
dan ince zincirler ve iplerle, toprağa çakılı kazıklara sımsıkı 
bağlandığım anlar. Onu bağlayanlar Lilliput denilen bir ülke
nin, en uzunu beş on santim boyundaki insanlarıdır. Gulliver, 
böylelikle bir küçük adamlar memleketine düştüğünü anlar... 
Önce kendisinden çok korkan ve kımıldadıkça, vücuduna iğ
neden ufak oklar yağdıran Lilliput’Iular, yavaş yavaş ona alı
şırlar. Gulliver’e Dağ Adam, unvanını verirler. Onu sevmeye 
başlarlar. İri vücudunun üzerinde gezmeye, saçlarının arasın
da saklanmaya cesaret ederler. Gulliver, bu ülkede insanların 
küçüklüğünden başka, birçok tuhaflıklar görür. Milyonlarca 
küçük insanın, kanımları olan, esash bir devlet kurduklarını 
görür. Devlet adamlarımn, devlet adamı olabilmek için, İm
paratorun huzurunda düzenlenen bir eğlencede birtakım can- 
bazlıklar yaptıklarım ve en iyi canbazın en yüksek mevkie 
geçtiğini öğrenir. Bu diktatör hükümdar, Gulliver’den, düşman 
gemilerini elde etmek, bir başka adada oturan düşmanlarımn 
ülkesine sahip olmak için faydalanmaya kalkar. Aşağıda oku- 
yacağımz maddelere uymak şartıyle Gulliver’i Lilliput ülkesin
de serbest bırakırlar:

Bu hâdiseden iki gün sonra, İmparator Hazretleri çok garip bir eğ
lence düşündü. Şehrin içinde ve yakınlarında kıtaların hazır olmalarını 
emretti; bacaklarımı mümkün mertebe açarak Colossus (dünyanm yedi 
liarikasmdan biri olan, Rodos Heykeli) gibi durmamı rica etti. Sonra, 
l)üyük koruyucum ve tecrübeli komutan olan generaline, kıtlarını ya-



naşık düzene koyarak altımdan geçirmesini emretti. Piyadeler yirmi dört
lük, süvariler on altılık saflar halinde, sancaklar başta, mızraklar ileri sü
rüldü, davullar çalarak geçeceklerdi. Kıta, üç bin piyade ve üç bin süvari
den ibaretti. İmparator Hazretleri, askerlerin yürürken şahsıma karşı ede
be aykırı davranmamalarını da emretti: Suçlular ölüm cezasına çarpıla
caktı.

Beni serbest bırakması için imparatora o kadar müracaat etmiş o 
kadar istida göndermiştim ki, sonunda, meseleyi önce kabineye, sonra 
da meclise açmıştı. Serbest bırakılmama S. Bolgolam’dan başka kimse 
karşı koymadı. Bu adam, kendisine bir sey yapmadığım haîde müthiş 
düşmanım kesilmişti. Fakat itirazlarına rağmen bütün meclis serbest bı
rakılmamı kabul, İmparator da tasvip etmişti. Bu nazır Galbet, yani Bü
yük Amiral’di; efendisi İmparatorun itimadını kazanmıştı; devlet işlerin
de derin bilgisi vardı; fakat aksi tabiatlı, huysuz bir adamdı. Sonunda 
bu işe razı edilmişti ama, serbest bırakılmam için konulacak, benim de 
saymaya yemin edeceğim, kayıt ve şartların kendi tarafından hazırlan
masını kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Bu şartlan S. Bolgolam kendi 
getirdi; yanında iki müsteşar ve birçok seçkin kimseler vardı. Şartlar 
okunduktan sonra onları sayacağıma dair yemin etmemi istediler. Bunu, 
önce kendi memleketimin âdetlerine göre, sonra da Lilliput kanunları
nın buyurduğu şekle göre yaptım: Sağ ayağımı sol elimle tuttum; sağ 
elimin orta parmağını başımın tepesine, baş parmağımı, sağ kulağımm 
ucuna koydum. Okuyucularım belki Lilliput’ların ifade tarzı ve üslûpları 
hakkında bir fikir edinmek ve hangi şartlar altında serbest bırakıldığımı 
öğrenmek isterler; bunun için senedi, elimden geldiği kadar kelimesi ke
limesine tercüme ettim, okuyucularıma sunuyorum:

Kâinatın neşe ve dehşet kaynağı; ülkeleri beş bin blustrug (on iki 
millik bir çevre içi) kaplayan, hükümdarlar hükümdarı; insanoğulları- 
nın en uzunu; ayaklan arzın ortasına basan, başı güneşe değen, bir baş 
sallayışıyle bütün hükümdarları tir tir titreten; bahar gibi hoş, yaz gibî 
sakin, güz gibi bereketli, kış gibi korkunç; Lilliput’un kudretli hüküm
darı Golbasto Momaren Evlame Gordilo Shefin Mully Ully Gul, son gün
lerde gökler ayarında ülkemize gelen Dağ Adam’a aşağıdaki şartları teklif 
eder: Dağ Adam, resmen yemin ederek bunları saymaya mecbur olacak
tır:

a) Dağ Adam resmî mühürümüzü taşıyan müsaademizi almadan ül
kemizden dışarıya çıkmayacaktır.

b) Bu yolda emrimiz olmadan başşehrimize gelmeye kalkmayacak; 
müsaade verildiği zaman da halka, evlerinden dışarı çıkmamaları iki saat 
önce ilân edilecektir.

c) Sözü geçen Dağ Adam ana caddelerimizden başka yerlerde do
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laşmayacak; çayırlarda ve buğday tarlalarında gezmeyecek, yatmayacak
tır.

d) Sözü geçen caddelerde dolaşırken, sevgili tebaalarımızı veya at
larını veya arabalarını çiğnememeye son derece dikkat edecek; sözü edi
len tebaalarımızın hiç birini, müsaadesi olmadan eline almayacaktır.

e) Postalarımızdan biri acele olarak bir yere yollandığı zaman, Dağ 
Adam, postayı ve hayvanını altı günlük yola cebinde götürecek ve sözü 
geçen postayı, gerekirse huzurumuza sağ salim geri getirecektir. Böyle 
bir vazifenin Dağ Adam’a ayda bir defa verilmesi mümkündür.

f) Blefuscu adasmdaki düşmanlarımıza karşı müttefikimiz olacak
tır. Bu düşmanlanmızm, topraklarımızı istilâ etmek üzere hazırladıkları 
donanmayı tahrip etmek için elinden geleni yapacaktır.

g) Sözü edilen Dağ Adam, boş vakitlerinde, büyük parkın duvar
larına ve başka krallık yapılarına konmak üzere gereken bütün taşları 
.kaldırarak işçilerimize yardım edecektir.

h) Sözü edilen Dağ Adam, iki ay içinde, sahil boyımca adımlayarak, 
ülkelerimiz çevresinin tam bir ölçüsünü çıkartacaktır.

i) Yukarıdaki şartları sayacağına resmen yemin ettikten sonra, Dağ 
Adam’a tebaalarımızın 1728 ini besleyecek yiyecek ve içecek verilecektir. 
Bundan başka Dağ Adam huzurumuza serbestçe girebilecek ve tevec
cühümüzün daha başka belirtilerinden de faydalanacaktır. Belfaborac sa
rayında, saltanatımızın doksan birinci aymm on ikinci günü yazılmıştır.

Tamamıyle Büyük Amiral S. Bolgolam’ın kötü niyetlerinin sebep ol
duğu bazı şartlar arzu ettiğim kadar şerefli olmamakla beraber, bütün 
şartları sayacağıma sevinç ve memnuniyetle yemin ettim. Bunun üzerine 
zincirlerimi hemen çözdüler, hürriyete kavuştum. İmparator törende biz
zat hazır bulunarak beni şereflendirmJşti. Ayaklarına kapanarak min
netimi bildirdim, kallonamı emretti ve iltifatlı sözler söyledikten sonra 
(bunları, kuruntuma verilir diye burada tekrar etmeyeceğim), kendisine 
hizmet ederek faydalı olacağımı ve şimdiye kadar elde ettiğim, ileride de 
edebileceğim teveccühlere hak kazanacağımı göstereceğimi ümit ettiğini 
ilâve etti.

Okuyucularımın, serbest bırakılmam için konan şartların sonuncusun
da, İmparator Hazretlerinin, bana her gün 1728 Lilliputluyu besleyecek 
yiyecek ve içecek verilmesini kararlaştırmış olduğuna lütfen dikkat et
sinler. Bir zaman sonra saraydaki ahbaplarımdan birine bu 1728 sayısma 
nasıl vardıklarını sordum. İmparator Hazretlerinin matematikçileri bo
yumu bir yükseklik cetveliyle ölçmüşler; kendilerininkinin on iki misli 
olduğunu görmüşler; vücudumun kendilerininkine benzerliğini göz önün
de tutarak, 1728 Lilliput’lunun vücuduna eşit olduğunu çıkarmışlar ve 
bundan ötürü bana, 1728 Lilliput’luyu besleyecek kadar yiyecek gerektiği 
neticesine varmışlar. Bu hesaplardan, bu memleket halkının zekâ ve ma
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hareti ve böyle yüce bir hükümdarın idare işlerinde gösterdiği anlayış 
ve doğruluk hakkında okuyucularım, her halde bir fikir edinmişlerdir.
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Fakat Gulliver, bu devlete birçok büyük hizmetler gördü
ğü halde, onların kanunlarına uymayan bazı hareketleri ile 
onun yüzünden mevki ve itibarları sarsılan bazı devlet adam- 
larımn garazkârlıkları yüzünden, zamanla itibannı kaybeder, 
Lilliput’lular, onu, gözlerini kÖr ederek yavaş yavaş öldürmeyi 
düşünürler. Bu cezayı haber alan Gulliver, Lilliput düşmanla- 
rınm adasına gider. Orada sahile vurmuş bir kayık görür. Bu
na binerek, korkulu bir deniz yolculuğımdan sonra vatanına 
döner.

Bu, Gulliver’in küçük adamlar memleketi’ne seyahatidir. 
Bir müddet sonra Gulliver tekrar denize çıkarak, bu sefer bir 
devler memleketi’ne düşecektir. Kendisinin çok küçük, orada
kilerin çok büyük oldvıklarını görecek, orada da yine birtakım 
insan ihtiraslarına, gülünçlüklerine, politika oyunlarına şahit 
olacaktır. Sonra buradan da kurtulacak, fakat yine uslanma
yacak, daha başka seyahatlere çıkıp, daha başka tuhaflıklar 
görecektir.

Kısa Bilgiler:
Swift, İngiliz edebiyatının sayılı büyük yazarlarındandır. Gulliver’in. Seya- 

hatleri’ni, kendi toplumunun, komşu toplumlann, kısaca, bağlı bulunduğu m e
deniyetin ve insanlığın aksak ve gülünç taraflarını en acı şekilde belirtmek mak
sadıyla yazmıştır. Büyüklük ve küçüklüğün çok kere bizim yanlış görüşlerimiz
den ibaret olduğunu, insan toplumlarının nefret edilecek kadar bayağı tarafları 
bulunduğunu, ikbal, gurur ve servet içinde kendilerini kaybedenlerin her türlü 
alaya hak kazandıklarını düşünmüştür. Eserleri, vakalarıyle çocuklara; düşün
dürücü özellikleriyle büyüklere aynı ölçüde zevk verir. GuUiver’in Seya'hatle- 
ri’nde, insan gülünçlükleriyle alayı ve sert karikatür çizgilerini bazen kabalığa 
kadar götürdüğü olmuştur.

Swift (1667-1745), iyi tahsil görmüş bir protestan rahibi idi. İngiliz ırkın
dan olmakla beraber, İrlandalI olduğu için, İrlanda’nın istiklâli davasında ça
lışmış, eserleriyle İngiliz, Fransız ve Alman hayat ve edebiyatı üzerinde iz bı
rakmıştır. Hayatında, istediği mevkileri alamamakan doğan bir kınlış var
dır. Gulliver’in Seyahatleri’nden başka, Fıçı’nm Hikâyesi, Kitapların Muhara- 
besi gibi eserleri de tanınmıştır. Okuduğunuz parça, kitabınıza, eserin İrfan 
Şahinbaş tercümesinden alınmıştır. (M. Eğitim Bakanlığı Klasikleri; Ankara, 
1943-1944). Bu eserin aynca M. Eğitim, Bakanlığı Okul Klasikleri arasında özel 
basımı vardır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Gulliver, küçük adamların memleketinde, kendisini Rodos Heykeli’ne 
benzetiyor. Bir zafer takı gibi açtığı bacaklanmn altından binlerce LiUiputlu-



nun geçit törenini seyrediyor. Bu manzaradan dünya insanlarının hangi tenkide 
değer taraflarını yermiştir? Düşününüz.

2 —  GuUiver’in Lillîput âdetlerine göre ettiği yeminde karikatürize edilen 
şey nedir? Yazarın bir Hıristiyan rahibi olduğnnu unutmayınız.

3 —  Küçük adamların cüsselerine bakmadan. Dağ Adam’a koştukları şart
lar nelerdir? Bu maddelerde Avrupa ve bilhassa İngiliz toplumunun hangi ta
rafları tenkid edilmiş olabilir? İnceleyiniz.

4 —  Lilliput’lular, imparatorlannı nasıl övüyorlar, ona, hangi sıfatlarını sa
yarak dalkavukluk ediyorlar? Onun huylannı nelere benzetiyorlar? GuUiver, 
orada olduğu halde şartnamede Lilliput hükümdarının insanoğuüannın en uzu
nu diye tâzim edilmesi nedendir? Eskiden Avrupa hükümdarları da emir ve fer- 
manlanna böyle şeyler yazdırırlar mıydı? Araştırınız ve okuduğunuz madde
lerdeki diğer karikatür çizgilerini görüp açıklayınız.

5 —  Okuduğunuz parça size Svi îft’in sosyal tenkid ve sair üslûbu hak
kında nasıl bir fikir veriyor? Anlatınız.

—  215 —



C H A R L E S  D I C K E N S
(Çariz Dikıns)

D A V I D  C O P P E R F I E L D

(Deyvid Koperfild)

Dünyaya, babasının ölümünden birkaç ay sonra gelen Da- 
vid Copperfield, mutlu çocukluk yıllarmı annesiyle ve sadık 
hizmetçileri Peggotty ile birlikte geçirir. Fakat çocuk denilecek 
bir yaşta iken dul kalan annesi, bir gün, Mr. Murdstone ile ev
lenmeyi kabul edince bu saadet biter. Üvey babası, David’i is
temez. Onu Londra’ya bir pansiyona göndermeyi teklif eder.

Çocuğunun kendi evinde itilip kakılmasına üzülen genç an
ne buna razı olur. David gider, fakat ince ve duygulu bir ka
dın olan annesi, böyle hislere yabancı, kaba bir adam olan yeni 
kocasıyle yaşamaya tahammül edemeyerek boşamr ve bîr müd
det sonra ölür. David, annesinin ölümünü pansiyonda öğrenir. 
Cenaze töreninde bulunmak için evine döner. Kısa bir zaman 
sçnra, tekrar Londra’ya, bu sefer hayatını kazanmak için ça- 
hşmaya gönderilir.

Londra’da az bir para ile sürdüğü yoksul hayata uzun za
man dayanamaz. Hayatta tek akrabası olan, babasınm halası, 
Miss Betsy Trotwood’a sığınmaya karar verir. Çalıştığı yerden 
kaçar. Günlerce yürür. Başından türlü vakalar geçer. Nihayet 
üstü başı yırtık, kirli, yorgun ve perişan, halasının bulunduğu 
Dove'r’e gelir:

/
İyi kötü, iyi olmaktan ziyade kötü bir halde yedi mil daha yürü

düm. Yine bir saman yığım üzerinde yattım. Annemin hayalini gözü
mün önüne getirerek uyudum. Uyandığım zaman o hayal yine gözümün 
önünde idi. Hayal önümde yürüdü ve bütün gün Canterbury’nin güneşli 
sokaklarında etrafındaki kumluklarda bana rehberlik etti. Lâkin 
Murdstone ve Grinby Ticarethanesi’nden firarımın altıncı günü Dover 
şehrine varır varmaz hayal birdenbire kayboldu. O zaman kuvvetim, ce



saretim bitti. Kim e halamı tanıyıp tammadığım sordumsa ya benimle 
eğlendiler, yahut beni dilenci zannederek hakaretle başlarını çevirdiler.

Cesaretim kırıldı. Bir hudut taşı üzerine oturdum. Oradan bir şehir 
arabası geçiyordu. Arabacı örtüsünü düşürdü. Alıp arabacıya verdim. Ba
na tebessüm edince Miss Trotwood’un adresini bilip bilmediğini sordum:

— Dımm.uz, dedi, biraz sert, hattâ biraz aksi, büyük 'torbah ihtiyar 
bir kadm değil mi?

Yüreğim şiddetle çarptı. Çünkü bu alâmetler, bana halamın evsafı 
gibi geldi.

Arabacı deniz kenarındaki sarılığı göstererek devam etti:
—  O halde buradan doğru gidiniz, denize bakan ilk evlere vanr var

maz şüphesiz cnim haberini alırsımz. Lâkin çok korkarım ki size yar
dımı dokunmaz. İşte size bir penny.

Hararetle teşekkür ettim. Yola düzülmeden önce bir parça ekmek 
aldım, çünkü çok ihtiyacım vardı.

Deniz kenarındaki uçurumda bulunan ilk evlere varınca bir bakkal 
dükkânma girdim. Orada genç bir kadm pirinç alıyordu. Halamın adı 
söylendiğini duyar duymaz birdenbire bana döndü, dedi ki:

— O, benim hanımım. Şüphföiz sadaka istemek için geliyorsımuz.
— Şüphesiz ki hayır! cevabım verdim ve hakikatte ondan başka bir 

şey için gelmediğimi düşünerek kızardım.
Genç kadın kendisini takip etmekliğimi söyledi. Beni, önünde bir çi

çek bahçesi olan balkonlu, küçük, güzel bir evin Önüne götürdü.
— îşte Trotwood’un evi; dedi.
Alelâcele eve girdi. Beni halamın yanma götürmek mesuliyetinden 

kaçıyordu.
Dondum, kaldım. Parmaklığın önünde bacaklarım titriyor, mahzun 

mahzun, acıklı halimi düşünüyordum. Parça parça ayakkabılar, süprüntü
lüğe atılmış eski bir tencere gibi yamrı yumru bir şapka, terden, çamur
dan karışık saçlar, güneşten yanmış eller.

Şimdi bu serçe korkuluğu; halamın üzerinde nasıl bir tesir hâsıl ede
cekti? Gözlerimi birinci katta bir pencereye doğru kaldırmak cesaretini 
gösterdim.

Sevimli yüzlü bir adam gördüm, başıyle kâh evet, kâh hayır der gibi 
bana işaret ediyordu. Bu zat, biraz gülmsemeye başladı ve kayboldu.

Gitmeye hazırlamyordum; evden bir hanım çıktı; azametli yürüyü
şünden kim olduğunu anladım.

Beni gördü; haykırdı:
—  Defolun! Burada erkek çocuk yok!
Arkasına döndü; bahçenin bir köşesine doğruldu. Oradan birkaç ne

bat kopardı.
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Ye’sin verdiği bir cesaretle arkasından gittim. Parmağımla yavaşça 
dokundum. Mırıldandım;

— Lütfen, Madame!
Birdenbire döndü. Tekrar ettim:
— Halacığım, lütfen!
— Ha? dedi.
— Halacığım, ben sizin yeğeninizim!
Haykırdı:
— Oh, Allahım!
Ve bahçenin yoluna, çakıl taşlarının üstüne düşer gibi oturdu.
— Ben Davit Copperfieid’im. Annem öldü... O gittikten sonra bedbaht 

oldum. Beni terk ettiler. Bana bir şey öğretmediler; yapamayacağım bir 
işe koydular. Sizi bulmak için kaçtım. İşte altı günden beri yayan yürü
yorum. Kırlarda yattım.

Bu küçük nutuktan sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Halam 
mebhut, çakılların üstünde beni dinledi. Lâkin ağladığımı görünce ye
rinden fırladı. Elimden yakaladı. Evine götürdü. Hemen büyük bir dolap 
açtı. Birçok şişeler çıkardı. Şişelerin bir kısım muhteviyatını ağzıma bo
şalttı. Bu ilâçların tesiri olmadı. Çünkü asabı hıçkırıklarım kesilmiyor
du. Beni minderin üstüne boylu boyumca yatırdı. Başımın altına bir yas
tık koydu. Ayaklarımı; örtüyü kirletmesin diye bir mendille sardı. Bunu 
yaptıktan sonra arkama oturdu:

— Aman Allahım! dedi.
Sonra çmgırağa bastı, hizmetçisini çağırdı.
— Janet, dedi, gidip Mr. Dick’e söyleyiniz. Kendisiyle görüşmek iste

rim.
Bana pencereden işaret eden centilmen birkaç dakika sonra neşeli bir 

yüzle odaya girdi. Halam dedi ki:
— Mr. Dick, aptallık etmeyiniz. Ben bilirim ki istediğiniz zaman siz

den akıllı kimse yoktur.
Centilmen, vakarlı bir tavır aldı. Halam devam etti:
— Mr. Dick, benim David Copperfieid’den bahsettiğimi işittiniz de

ğil mi?
Mr. Dick cevap verdi:
— Şüphesiz!
Ve benim hakkımda hatırında çok bir şey kalmamış gibi görünü

yordu.
— İşte bak! Kaçmış. Ah! Kızkardeşi Betsy Trotwood olsaydı bunu 

yapmazdı!
Halam, hiç dünyaya gelmemiş olan bu kızın, dediği gibi hareket ede

ceğinden eminmiş gibi başını salladı.
Mr. Dick sordu:
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— Zanneder misiniz k i kaçmazdı?
—  Demek ben ne söylediğimi bilmiyorum. Kız olsaydı halasının ya* 

nmda kalırdı. Birlikte mesudane yaşardık. Şimdi siz küçük David’i gör
dünüz. Size soracak bir sualim var. Dikkat! Bana sağlam bir fikir veri- 
niz. Bu çocuğu ne yapalım?

Epeyce düşündükten sonra Mr. Dick cevap verdi:
— Ben sizin yerinizde olsam onu yıkatırdım.
Halam o anda hakikî manasmı anlamadığım, muzafferane bir tebes

sümle haykırdı:
— Janet, Mr. Dick daima doğru söyler! Bir banyo ısıtımz!
Janet henüz dışarı çıkmamıştı ki halam hiddetli bir sima ile bir

denbire kalktı. Boğuk bir sesle bağırdı:
— Janet, merkepler!
Janet yangın varmış gibi evden çıktı. Bahçenin yanındaki çayırlığa 

koştu. Oraya iki kadmın binmiş olduğu iki merkep girmişti.
Halam imdada geldi. Bir çocuğun bindiği üçüncü hayvanı kovdu. Mer

keplerin sürücüsüne de iki tokat attı.
Zannedersem halamın bu çayırda hiç hakkı yoktu. Lâkin kendinin bir 

çayırı olduğuna kani’di. Böyle bir çayırdan, bir merkebin geçmesi onun 
nazarında hemen cezalandırılmaya lâyık bir rezaletti.

Bana pek ziyade rahatlık veren banyodan sonra halamla Janet bana 
Mr. Diok’e ait bir gömlek, bir pantolon giydirdiler. Müteaddit şallara sar
dılar. Böyle sarılıp sarmalandıktan sonra iyi bir uyku uyudum. Bütün 
yorgunluklarınu aldı.

Öğle yemeği bittikten sonra başımdan geçenleri anlattım. Bu hikâye 
halamın pek sevdiği «Aman Allahım!» sözünü birçok defalar tekrar et
mesine sebep oldu...

Ben hikâyemi bitirince halam, Mr. Dick’e yeni bir sual sordu:
—  Bu çocuğa bakınız. Onu şimdi ne yapardmız? dedi.
Mr. Dick bir müamma haline uğraşan bir adam gibi cevap verdi:
— Onu ne yaparım?.. Onu ne yaparım?.. Evet onu yatağa yatırırım.
— Janet, Mr. Dick daima haklıdır... Yatak hazır mı?. David’i yatıra

cağız.
Beni denize nazır bir odaya götürdüler. Beyaz ve yumuşak bir ya

tağa zevkle uzandım.
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David, halasının yanında iyi bakılır, saygı görür. Sonra 
öğrenünini tamamlamak için Canterbury’ye gönderilir. Avu
katlık öğrenir, gazeteciliğe başlar. Edebî makaleleriyle şöhret 
kazanır. İş hayatında muvaffak olur. Evlenir, Çok sevdiği ilk



karısı genç yaşta ölür. Acısını unutmak için seyahate çıkar. 
Döndüğü zaman, kendisini uzun zamandan beri seven bir baş
ka kızla evlenir ki ölen kansı da David’in bu kızla evlenmesi- 
ni vasiyet etmişti.

Kısa Bilgiler:

Charles Dickens (1812-1870). İngiltere’de fakir bir ailenin sekiz çocuğun
dan. İkincisi olarak doğmuş ve David Copperfield’in hayatını anlatırken yazdığı 
zorluklar içinde büyümüştür. On yaşlarında iken, hayatını kazanmak için, bir 
sigara fabrikasında iş almış, bu sırada borçları smzünden hapiste bulunan ba
bası, hapisten çıktıktan sonra, onu okutmaya çalışmışsa da, Dickens’i daha çok, 
Londra sokakları ve fakir arkadaşlarının hayatım yakından tanımak yetiştir
miştir.

Dickeııs’in, küçük yaşlardan beri en büyük merakı, eline geçen küçük gün
delikleri bile kitaba vererek, okumaktı. Bu yüzden, genç yaşta gazeteciliğe baş
lamış ve Picwlck Kulüb’ün Kâğıtlan adlı eseriyle, 1830 da, büyük şöhret kazan
mıştır. İngiliz mizahçılığının da özelliğini teşkil eden; güldürücülüğü, sözlerin 
ve hareketlerin manasında saklı, gösterişsiz, fakat kuvvetli ve tabiî bir mizah
çılığı vardır. Eserlerinde böyle bir üslûpla ve kısa çizgilerle yaratılmış, kuvvetli, 
İngiliz tipleri görülür.

Aile, terbiye, insanların birbirlerine karşı hileleri ve haksızlıkları, zor ka
zanan, fakir ve mustarip halkın hayatı, onun, roman ve hikâye vasıtasıyle üze
rinde durduğu sosyal konulardır. Genel hatlanyle kendi çocukluk hayatının hi
kâyesi sayılan David Copperfield, çocuk edebiyatının sayılı eserlerindendir. Ro
man, hikâye ve seyahat notlan yazan muharririn bellibaşlı eserleri şunlardır: 
Oiiver Twist, Nicolas NickIeby, Martin Chuzzlevit, Antikalar Mağazası ve Noel 
Hikâyeleri.

Okuduğunuz yazı, Türkçeye Muallim Siraceddin tarafından çevirilen David 
Copperfield romanından alınmıştır (İst. 1948).

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  David, Dover şehrine varınca, annesinin, o zamana kadar kendisine 

yol gösteren hayalini niçin kaybediyor? Buradaki ruh halini sezmeye çahşınız.
2 —  Halasını sorduğu insanlar, David’le niçin eğleniyorlar? Bu satırlarda 

halasının karakterine, sosyal durumuna ve İngiliz toplumuna dair ne gibi özel
likler seziyorsunuz?

3 —  David’in halası, o doğmadan önce, doğacak çocuğun mutlaka kız ol
masını, adının Betsy konulmasını ve yetiştirilmesinin de kendi üzerine bırakıl
masını istemişti. Çocuk erkek doğunca kızmış, diğer bazı sebeplerle de artık 
annesiyle görüşmez olmuştu. Okuduğunuz parçada «Kız kardeşi Betsy Trotwood 
olsaydı, bunu yapmazdı» demesi bundandır. Şu halde, halanın hâlâ bu kız ço
cuğunun sözü.nü etmesi nasıl bir sebebe dayamyor? Bu sözlerde bize bu hala 
tipini kuvvetle tanıtan bir özellik var mıdır? Belirtiniz.

4 —  Hala tipini tarif ediniz: Yazar bu tipi daha hangi kesin çizgilerle 
tanıtıyor? Hala nasıl bir kadındır? Zengin, orta halli, asü, orta sımftan, iyi 
kalpli, inatçı, uysal, muhafazakâr, v.b. gibi vasıflardan hangileri bu kadının 
asıl vasıflandır?

5 —  Metinde, yazarın mizahçılığı hangi sözlerden ve hangi hareketlerden 
belli oluyor? Buna göre Dickens’in hikâye üslûbu hakkında fikrinizi söyleyiniz.
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Serbest Okumö Parçaları

—  V II —



neferlerinin eseridir; neferler diyor ki: O gün İnönü’nde bizim başımızda 
arslan gibi zâbitler vardı, onların elinde kendimizden geçtik, yürüdük; 
zâbitler diyor ki; O gün başımızda İsmet Paşa vardı; bu muzafferiyyet 
onundur, Fevzi Paşa hazırladı o kazandı, İsmet Paşa da diyor ki: Bu 
eser Mustafa Kemal Paşa’nındır!

Bu söyleyişleri tevazu zannedenler ne kadar aldanırlar!
Kuzu gibi Anadolu’nun birdenbire arslan kesilişini en sivri akıllılar 

hâlâ bir türlü tahayyül edemiyorlar; O Anadolu ki Hz. İsâ gibi halimdi, 
bir yanağına bir; sille indirene öteki yanağını gösteriyordu. O Anadolu 
ki Yunanistan bile lehinde şirin sözler söylüyordu, Yunan boyunduru
ğuna uslu uslu boynunu bırakır zannediyordu, işte bu istiklâl galeyanı 
o Anadolu’dan çıktı. Yalnız Anadolu o âna kadar bir adam bekliyordu.

■*
*  *

Yunanlılar İzmir’e çıktıkları gün çok bedmesttiler, o gün, o feci gün, 
İstanbul’dan Samsım’a bir adamın gittiğini fark edemediler. Herşeyin 
bittiğini zannettikleri o gün her şey başlıyordu; O adamın neden sonra 
ismini öğrendiler. Şimdi de rüyalarına giriyor. Yunanlılar bu ismi ve 
bu adamı, Kartaca Kadîm Caton’u nasıl müebbeden hatırladıysa öyle ha
tırlayacaklardır!

O güne kadar Anadolu’yu, Rumeli’yi, daha doğrusu bu coğrafya isim
lerini bir tarafa bırakarak Türk milletini ne ecnebiler biliyormuş, ne 
Yunanlılar yoklamışlar, hattâ ne de biz hissetmişiz. Mustafa Kemal Pa- 
şa’nın asıl dehası, Samsun’a çıktığı günden itibaren Türk milletinin is
tiklâl iddiasında olduğunu sezişindedir.

*
« *

Romalılar muzafferiyetler kazanmış serdarlarına bir zafer alayı yap
tırırlar, lâkin o gün zafer gerdunesinde, o muzaffer serdarın, öğünmesin 
diye, yüzünü kırmızıya boyarlardı; bizim millî timsalimizden bahseder
ken bu takayyüde lüzum görmüyoruz, çünkü O öğünmüyor ve öğünme- 
yecektir de; çünkü yüksekte yalnız bir adam olmanın pest gururuyle, 
satıhta bütün bir milletle bir vücud olmanın bülend zevki arasındaki far
kı temyiz etmiş. Hâkimiyyet-i Milliyye refikimizin söylediği sözlerden 
bunu hissettik.

Yahya Kemal Beyatlı
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Kısa Bilgiler :

Okuduğunuz yazı, 24 Mayıs 1921 de, yani İstilklâl Savaşımız henüz devam 
etmekte ve Anadolu, İstanbul’dan ayrı bir millî hükümet tarafından idare edil
mekte iken, İstanbul’da çıkan «İLERİ» gazetesinde yayımlanmıştır.

Buraya Mustafa Kemal Faşa başlığıyla aldığımız makalenin asıl adı «O» dur.



T e n k i t :

A D A P T A S Y O N  M E R A K I

Bizde adaptasyon usulünün pek haraketli müdafileri olduğunu pek 
iyi biliyorum, hatta onları bu yanlış neticeye sevk eden mütalâalara da 
âşağı yukarı vakıfım. Bakınız bu husustaki muhakeme silsileleri nasıl
dır; «Tiyatro, edebiyatın en müşkül bir şubesidir: onun tekniğini iyice 
Öğrenmek için uzun bir mümarese ister. Bizim müelliflerde bu müma- 
rese olmadığı için, yazdıkları eserler, Namık Kemal’den Hâmid’e kadar, 
umumiyetle sahneye konulamayacak, konulsa bile tahammül edilemeye
cek kadar iptidaîdir. Bunun için şimdilik adaptasyonla işe başlayalım. Son
ra yavaş yavaş kendi aramızda tiyatro müellifleri yetişir. Misal mi ister
siniz, işte Ahmed Vefik Paşa’nın Molyer’den nakil ve hayatımıza tatbik 
ettiği eserler... Temaşa eseri olmak itibariyle onları Kemal’in ve Hâmid’in 
şiir ve sanat kuklasına benzeyen eserlerine tercih etmemek kabil değil
dir.»

Birdenbire çok makul ve mantıkî görünen bu mütalâalar arasında, 
herkesin kabule mecbur olduğu bazı hakikatler var. Muvaffakiyetli te
maşa eserlerini vücuda getirmenin ne kadar güç bir şey olduğunu edebi
yatla alâkası olan her aklı başında adam bilir. Sonra Namık Kemal’in, 
Hâmid’in eserleri yanında Ahmed Vefik Paşa’nın cidden çok millî bir 
çeşni verdiği «Zoraki Tabib», «Zor Nikâh» gibi mahsullerin -temaşa 
eseri olmak itibariyle- çok yüksek kaldığı muhakkaktır. Lâkin muhak
kak olmayan bir şey vardır ki, bu mukayesenin hâlâ adapte eserler vü
cuda getirmek için kâfi bir sebep teşkil ettiği meselesidir.

(Münekkid, burada Ahmed Vefik Paşa’nm daha çocukluktan beri tiyatro 
hayat ve edebiyatına ahşıkhğı yüzünden muvaffak olduğunu, halbuki Kemal 
ve Hâmid’in eski gazel edebiyatı ananelerinden büsbütün kurtulmamış bulun
duklarım; fakat buna rağmen o devirde tiyatro eseri yazan daha bazı arkadaş
ları ile birlikte, zamanlarının hayatlarım yaşattıklarım, yeni bir hayata girmek 
isteyen bir milletin galeyanh hayatım aksettirmek kudretini gösterdiklerini söy
lüyor ve diyor ki:)

Ben, o dünkü iptidaî, basit fakat canlı ve millî eserleri bugünkü mü
tekâmil, zarif, en son temaşa kaidelerine mutabık a d a p t e  eserlerine 
şiddetle tercih edenlerdenim. Sahte, gülnç bir alafrangalık cilasını me
deniyet sanarak millî ruhtan uzaklaştığı nispette kendisini yükselmiş gö
ren zavallı, renksiz bir sınıfa karşı üç beş kere oynandıktan sonra, bir 
kenara atılmaya mahkûm a d a - p t e  piyeslerle bu memlekette hakikî bir 
temaşa hayatı yaratılamaz.
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(Muharrir burada da adapte eserlerin bir limonluk mahsulü gribi cılız sahte 
bir hayat geçirmeye ve az zamanda kuruyup ölmeye mahkûm olduklarım söy
ledikten sonra, memlekette hakikî bir tiyatro zevki uyandırmak için büyük 
Avrupa klasiklerinin eserlerim aynen tercüme ederek halkımıza tanıtmayı daha 
doğru buluyor ve tenkidlerine şöyle devam ediyor;)

Namık Kemal ve muakkiplerinin teknik itibariyle çok kusurlu, lâkin 
bugünkü eserlerden çok daha canlı temaşa mahsulleriyle açtıkları yol 
kapanmasaydı, bugün teknik bakımından da tekemmül etmiş kuvvetli 
eserlere malik olacaktık. Eğer millî bir temaşa yaratmak istiyorsak, şim
di de aynı yola gitmek, yeni mevzuları muhitimizden, millî hayatımız
dan alarak millî zevke uygun eserler vücuda getirmek mecburiyetinde
yiz. Şu son birkaç seneden beri, millî hayatın en çok karıştığı, muhitin 
her gün yeni cereyanlar, yeni m e s e l e l e r  doğurduğu buhranh bir in
tikal devrinde bulunuyoruz. Bu devir, etrafı görecek gözlere malik ro
mancılarla tiyatro müelliflerine, her dakika çok yeni ve canlı mevzular 
ilham edebilir.

—  226 —

Çok temenni ederiz ki, tiyatro müelliflerimiz millî hayattan aldık
ları mevzuları, en sonra Avrupa müellifleri kadar mükemmel, kusursuz 
medenî bir teknikle bize arz etsinler, lâkin şunu da unutmasınlar ki, sa
nat sadece teknik değildir.

Bugünkü sanatkârlarımızın teknik bakımından, dünkülerden daha 
mükemmel olduklarında şüphe yok; buna rağmen, sanat itibariyle dün
küler daha yüksek, daha geniş ruhlu adamlardı; onlar memleketi daha 
yakından bildikleri, sevdikleri, dinledikleri için, memleket de onların se
sine daha âşinâ çıkıyordu.

Ruhumuzu, yeni ve nihayetsiz bir ufka çıkarmaya mecburuz. Bu ha
reketi yaratmaya namzet sanatkârlar, öyle birtakım bayağı nazireciler 
ve taklitçiler değil, halkın maneviyatını kutsî bir şefkatle dinleyerek bu
günkü sahte güzellik telâkkilerine isyan edecek samimî-, yüksek ruhlar
dır. Aşk ve şefkat dolu, yüreklerinde geçmiş ve gelecek nesillerin ma
temlerini, saadetlerini, zevklerini hulâsa en samimî duygularını mukad
des bir mihrak gibi toplayacak adamlar s a n a t k â r  unvanını alabilir.

M. Fuad Köprülü

Kısa Bilgiler:
Bu yazı, Fuad Köprülü’nün 1924 de neşrettiği «Bugünkü Edebiyat» isimli 

eserinden, kısaltılarak alınmıştır. Bu tenkid yazısında, hiç bir şahsiyetin eseri
ne ve kendisine hücum edilmediğine, yalmz tiyatro edebiyatımızın nasıl bir yol 
takip etmesi lâzım geldiği hakkında isabetli fikirler yürütülmüş olduğuna dik
kat edilmelidir.



R o m a n :

BİR KADIN DÜŞMANI

Kesat Nuri Güntekin

(Bir romanı iyi tanımak, onu bir «bütün» halinde oku
makla mümkündür. Bu safyalarda, «Bir Kadın Düşmanı» ro
manından seçilmiş parçalar, diğer bölümlerin özetleriyle bir 
arada ve romanın bütünü hakkında bir fikir verecek şekilde 
tertiplenmiştir.)

«Roma’da ikinci kalmaktansa, iki evli bir köyde birinci olmak, daha iyi
dir» diye bir söz vardır. Adnan Paşa’nın kızı S â r â, İstanbul’da da pek i k i n c i  
sayılmaz. Eğlence hayatım seven, türlü eğlenceler yaratan, iyi giyinen, güzel 
sevimli, zeki, fakat biraz şımarık bir genç kızdır. Sârâ, zeytinlikleri olan bir Batı 
Anadolu kazasına, dayısının kızı V e s i m e’nin düğünü için gitmiş ve işte bu
rada tam mânasıyle b i r i n c i  olmuştur.

Etrafındaki bütün insanların kendisiyle meşgul olması, onu görmek, onunla 
konuşabilmek için türlü çarelere baş vurması, Sârâ’ya büyük zev.k veriyor, onun 
güzellik gururunu okşuyor. Hatta kendisine hayran ve meftun oian taşrah er
kek ve kadınlara bazı oyunlar yapıyor. Onların gönülleriyle oynuyor.

Sârâ’nm güzelliğine kurban olanlar arasında, V e s i m e ’nin (Sârâ’yı gör
dükten sonra artık onu eskisi kadar güzel bulmayan) nişanlısı da vardır ve bu 
hazin hâdise bile Sârâ için zalim bir eğlence olabilmektedir.

Kazadan bir buçuk kilometre uzakta, on beş kişilik, İstanbullu bir sporcu 
grubu bir kamp kurmuştur. Sârâ, bunlarla serbestçe, arkadaş oluyor. Onlar ara
sında büyük bir alâka uyandırıyor. Yalnız, bu sporcu gençler arasında biri var: 
Bütün bu temiz yürekli sporcuların reisi olan, değişik bir genç... Adına K a y a -  
b a l ı ğ ı  diyorlar. Balıklardan güzel yüzüyor. Deniz açıklarında yüzmekten zevk 
alıyor. Hatta açıklarda, boğulan insan taklidi yaparak vapurları durdurup, yol
cuları heyecana verdiği oluyor. Sonra kurtarıldığı vapurun güvertesinden tekrar 
denize atlayarak, vapurdaki şaşırmış insanlara enginlerden bir selâm gönderi
yor. Kayabalığı her türlü sporda birincidir. Çok kuvvetli ve cesurdur. Gözünü 
daldan budaktan esirgemeyen bir insandır. Zaten Kayabalığı’nın daldan budak
tan sakınmağa değer bir yüzü yoktur. Bu gencin yüzü çok çirkindir. Bir de h iç
bir hâdise karşısında sarsılmayan bir kalbi vardır. Acımak nedir, bilmez.



«— Kuvvetli, zeki, metin iradeli, şen, hatta biraz zevzek ve maskara dene- 
cak kadar şen bir adamdır. Fakat taş gibi hissizdir. Ölene acımaz, ıstırap çeke
ne güler... Sevgi- ve şefkati gülünç bir zaaf addeder... Aşk, onun için mânâsız 
bir masaldır. Ana, baba, kardeş, evlât muhabbeti onun için izah edilemeyecek 
bir muammadır.»

Onun için böyle söylüyorlar ve onu H o m o n g o l o s  diye isimlendiriyor
lar (*). İşte asıl adı Ziya olan Homongolos’un, kardeş gibi beraber büyüdüğü 
bir arkadaşı varmış. Harpte feci bir surette yaralanmış. Hastahaneye kaldırmış- • 
1ar. Homongolos, gece gündüz yatağının başından ayrılmamış.

Yaralının İstanbul’da güzel bir nişanlısı varmış... Zavallı çocuk, sevdiğinin 
ölmek, üzere olduğunu haber alınca durmamış «Onu mutlaka son bir defa 
göreceğim!» diye feryada başlamış... Bir türlü önüne geçememişler... Üç gün
lük bir seyahatten sonra yarı ölü bir halde hastahaneye gitmiş,.. Fakat Homon
golos, ,iri vücuduyle kapıya dayanmış: «Müsaade edemem!» demiş. Genç kız hıç
kırıklarla ağhyor, yerlere sürünerek bu canavarın ayaklarını öpüyormuş. Fakat 
Homongolos böyle şeye acır mı?

Facia bu kadarla da kalmıyor. Can vermek üzere alan hasta, nişanlısının 
feryatlarını işitince o da Homongolos’ a yalvarmaya başlamış... Ölecek bir has
tanın son arzusu kırılmaz değil mi? Homongolos, yine merhamet etmemiş; «Dok
tor müsaade etmedi, ben ne yapayım» diye kapıyı içeriden sürmelemiş.
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«Homongolos hiç bir güzellikten anlamaz. Kadınlara aleyhtardır. Hatta düş
mandır. Onlardan kaçar.» Onun için söylenen bu sözleri işiten Sârâ’da bu k a 
d ı n  d ü ş  m a n ı ’na karşı büyük bir merak uyamyor. Çünkü kendisine ve kendi 
güzelliğine hayran olmayacak bir erkek tasavvur etmek, Sârâ için çok güçtür.

«Afrika zencilerinin kısa, kıvırcık saçlı sivrice başını al. Onun aimna, Av
rupalInın biraz çıkık alnını yapıştır. Sonra Çinlilerin, Japonların uçları havaya 
kalkmış kaşlarını, badem gibi çekik gözlerini tak, Amerika vahşisinin iri ke
mikli yırtıcı çenesini ilâve et. Sonra yine onun kırmızı rengi ile bu çehreyi 
baştan başa badana et... İşte Homongolos’un başı...» Sârâ, Homongolos’u  böy
le tarif ediyor. Fakat şımarık Sârâ, genç sporcular arasına girdikten sonra ilk 
defa Homongolos tarafından kendisine b iç  bir kıymet verilmediğini görmüş
tür. Kayabalığı, Sârâ’ya, tesadüfen yoluna çıkmış bir kedi yavrusu kadar de
ğer vermiyor... Şen, fakat geveze, hatta kadınlara karşı küstah bir dille, hiç 
bir çekingenlik duymaksızın, onların kadın incelikleri ve zaaflanyle eğlenerek 
konuşuyor.

Bu kadın düşmanına bir ceza vermek lâzım. Bir ceza ki, ona kadının ha
kikî kuvvetini anlatsın. Sârâ böyle bir cezayı tasarlıyor. Homongolos’la konu
şuyor. Fakat, meselâ danstan bahsederlerken, kadın düşmam şöyle söylüyor:

«—  Bu danslar, Afrika vahşilerinin icadı. Vahşiler bence en mükemmel, 
en tabiî insanlardır. Maddî hayat dediğimiz şey, onları daha maskaralaştırma
mış. Çelik gibi uzviyetleri, kaya tepelerinden dökülen sular gibi sert, coşkun ha
reketleri var. Fakat, meselâ şu genç kızlarla, bu eciş bücüş takımıyle nasıl dans 
etmeli? Başımn üstünde dolu bir yumurta sepetiyle dans etmek daha kolaydır.”

(*) Homongolos, bir film kahramanıdır. Muhayyel bir kâşif, sunî bir adam 
yapmaya muvaffak oluyor. Bu makine, birçok cihetlerden insana faiktir. Fakat, 
büyük kâşif, bu sunî adama yalnız bir hassayı vermeye muvaffak olamamıştır: 
Kalb ve his.



Ve Sârâ’ya söylüyor: «—  Meselâ beraber dans ettiğimizi farz edelim. Eskaza yan
lış. yahut biraz sert bir hareket yapıyorum. Allah göstermesin, bileğiniz çı
kıyor. Yahut, kalem parmaklarınızdan biri çıt diye kırılıyor. Can acısıyle te
rennüm eder gibi; Ay! Ay! Ay! diye feryada başlıyorsunuz. Yahut da nazenin 
ayağınıza basıp kayabalığı gibi yamyassı ediyorum. Yere çömelip mecruh uz
vunuzu elinize alarak zari zari ağlıyorsunuz.” »

Homongolos, Sârâ’yı hayalen ne gülünç vaziyetlere sokmuştur. Bir de küs
tah küstah gülüyor. Üstüne atılıp kırmızı suratını kedi gibi tırmalamak, o gü
lünç zenci saçlarını yolmak lâzım. Fakat Sârâ kendini tutuyor, onun intikamı 
daha müthiş olacak... Sârâ, kendini Homongcvlos’a sevdirecek. O bütün erkek
lerin hayranı olduğu güzelliğinin önünde Homongolos’u da yere çökertecek.

Komedi başlıyor. Sârâ, bütün zekâsını kullanıyor, hatta işini kolaylaştıra
cak şerikler de buluyor... Bir dolu vakalar... Ekserisi kaba ve Sârâ kadar ince 
bir İstanbul kızı için tahammül edilmez hareketler... Hatta hakaretler. Sârâ 
bütün bunlara dayanıyor... Ve galiba muvaffak da oluyor... Homongolos, bir 
gün Sârâ’mn bir gece böceği kaçtığı için çok acıyan gözlerine bakıyor... Sârâ, 
kadın düşmanının yaralanan elini sarıyor... Karşılıklı şefkatler... Sârâ’nın bu 
gizli eğlencesine karşılık, Homongolos’un için için ürperişleri... Homongolos bir 
dönüm noktasında mıdır? Kayabalığı, oltanın yemini mi ısırıyor? Sârâ rolün
de muvaffak olmak üzere bulunduğunu anlıyor. İntikam saati yaklaşmıştır. 
Fakat, tam neticeye varılacak bir zamanda Homongolos, müthiş bir motosiklet 
kazasıyle ölüyor.

Sârâ, bu hayat dolu adamın mezarına üç beş çiçek bırakıyor. Ancak bu 
ölüm, hakikaten bir kaza yüzünden mi oldu? Bunu Homongolos’dan dinleye
ceğiz.
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II

Ö L Ü Y E  M E K T U P L A R

H o m o n g o l o s ’ d a n  N e c d e t ’ e

Bu gece hava çok açık... Bir türlü uyuyamıyorum. Portatif karyola
mı sırtladığım gibi, çadırdan çıktım. Kampa üç beş dakikalık bir mesa
fede küçük bir tepe var,.. T e p e  diyorum ama, yukarıdan, meselâ tay
yare ile seyredersen havuz sanırsın... Etrafı sık fundalıklarla çevrilmiş 
bir meydancık tasavvur et... Toprağı sararmış cılız otlarla, kuru diken
ler, küçük taşlarla dolu... Gündüz gözüyle bakılınca âdeta bir mezbele... 
Fakat, mehtaplı gecelerde bambaşka bir hal alıyor... Tabiatta şu Aydede 
kadar gayur ve faal bir tanzifat amelesi yoktur sanırım. Hangi lekeyi, 
hangi kiri, hangi çirkinliği temizlemeye kadir değildir ki... Işıklarının 
süpürgesini bataklığa sürüp geçer, bakarsın kirli çamurlar gökyüzü gibi 
temizlenip derinleşir. Çobanın değneğine akseder, onu altınla, gümüşle, 
mücevherlerle işlenmiş kral asalarına çevirir, Köşebaşmda uyumuş yarı



çıplak bir dilenci kızının kirli, dağınık saçlarına vurur, o başa, zengin ki
liselerdeki Meryem Analar gibi altın saçlar takar... Hatta daha ileri giderek 
diyeceğim ki; Aydede, -dünyanm sadece maddî kirlerini, çirkinliklerini de
ğil, yürekleri de bir dereceye kadar yıkayıp temizler. Ay ışığı nice kinleri, 
düşmanlıkları, hırslan, fena emelleri eritip, nice düşkün ve çürümüş ruh
ları, velev ki muvakkat bir zaman için, güzel duygularla süslemiştir.

Her ne ise... Bu safsataları bırakıp asıl bahse dönelim: O gece ay,, 
tam meydanlığın üstüne gelip durmuştu. Fundaların karanlık çemberi 
arasındaki toprağa ışıklarının çeşmesini açmıştı. Aydınlığın kuru otlar 
üstünde bir su gibi kaydığı, çalkalamp dalgalandığı görülüyordu.

Meydanın ortasına karyolamı koydum, arka üstü uzanıp yattım.,. 
Gökyüzünde bu gece sessiz bir şenlik vardı. Mütemadiyen dört bir tara
fa hava fişekleri gibi kandil kandil yıldızlar dağılıp gidiyordu. Böyle el
lerim ensemde kilitlenmiş, gözlerim havada, ne kadar yattığımı bilmi
yorum. Gözlerimin önünde bir sinemadır başladı... Bu sinemanın sahne
leri, manzaraları, çehreleri, vakaları karmakarışıktı... Film birçok yer
lerinden kopup yamanmıştı... Vakadan vakaya, manzaradan manzaraya 
atlıyor, kâh parlak, kâh karanlık akıp gidiyordu. Bu sinemanın kahra
manları başlıca iki kişiydi. Biri ben, biri de sen. Benim melun ve gülünç 
çehremle senin güzel yüzün, Necdet.

Nihayet film bitti. Gece sıcak... Uyku bir türlü gelmiyor... Mutlaka 
bir iş bulmak lâzım... Çok düşündüm. Sana mektup yazmaktan daha iyi
sini keşfedemedim. Buna zaten lüzum da vardı. Uzun uzun hesap ettim. 
Tam yedi sene, altı ay, yirmi bir gün var ki birbirimizden haber 
alamadık.

Nasılsın Necdet? Bu nasılsın sualini sırf mektuplarda âdet olduğu 
için sordum. Yoksa, hiç bir eksiğin, hiç bir gam ve kasavetin olmadığını 
biliyorum. Seni en güzel bir rüya ile mezarına kapadım. O rüya bütün 
ebediyet için sana kifayet eder.

Fakat, az kalsın birtakım budalalar seni bu saadetten mahrum edi
yorlardı. Bereket versin ki, fedakâr arkadaşın, Homongolos’un yanınday
dı. Her ne pahasına olursa olsun, öleceğin gün nişanlının seni görmesi
ne mâni olduğum için, birçok budalalar bana lânet ediyorlar; «zalim», 
«kalbsiz» diyorlardı.

Hatta sen bile o vakit öyle sandın. Ölürken ellerimi öpüyor; «Re- 
mîde’yi bir kere bana göster!» diye inliyordun. Öldükten sonra da için 
için ağlamakta devam ediyor gibiydin. Bu gözleri son defa öptüğüm za
man, dudaklarım yaşlarla ıslandı. Onların acı lezzetini hâlâ ağzımda his
sediyorum. Evet, seninle dargın ayrıldık. Din kitapları insanın ölümden 
sonra her hakikati öğrendiğini söylüyorlar. Eğer doğru ise, sen de Ho
mongolos’un niçin öyle yaptığını, Remîde’yi sana son bir defa göster
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memekte niçin inat ettiğini anlamışsındır. Eğer değilse, hakikati ben sana 
söyleyeyim:

Sen kız çocukları gibi nazlı, çekingen, korkak bir gençtin Necdet. 
Fakat, seviyordun. Sevda insanı her şekle soktuğu gibi, kahraman da 
yapar.

(Mektepte olduğu gibi, orduda da seninle bir araya düşmüştük. Ben 
mekkâre neferiydim. Sen tabur kaleminde kâtiptin. İkimiz için de ölüm 
tehlikesi yoktu. Fakat senin, için içine sığmıyordu. Mutlaka fevkalâde 
bir şeyler yapmak ihtiyacıyle yanıyordun. Bu sebeple kalemi bırakıp ateş 
hattına atıldın.)

Fakat ateş hatlarında seni, ölümden çok daha fecî bir âkıbet bekli
yordu. Yanında patlayan bir gülle yüzünü berbat etti. O güzel çehreye, 
Homongolos’dan daha çirkin ve korkunç bir maske taktı. Yaşasaydın bed
baht olacaktın.

Herkes senden yüz çevirecekti. Belki, sana acıyanlar da olacaktı. Fa
kat bu merhamet sana istihzadan daha acı gelecekti. Hâsıh, insanlar ara
sında bir canlı harabe şeklinde felâketini sürümediğine çok teşekkür et.

O ne fecî gündü YârabbiL. Seni bir yığın budalaya, Remîde’ye ve 
hatta kendi kendine karşı müdafaa etmek için neler çektiğimi bilemezsin.

Remîde seni, korkunç bir yara haline gelen yanık çehreni görmeme
liydi. Ağır yaralı olman seni onun hayalinde bir kat daha güzelleştir
mişti. Kimbilir, seni ölüm döşeğinde eskisinden daha ne kadar güzel gö
rüyordu. Bu genç kızın, bu hayaH müebbeden muhafaza etmesi lâzımdı. 
Bir genç kızın, pürhayal gözleri, çirkin bir maskenin altında saklı gü
zel ruhu görmeye muktedir midir samyorsun? Sen çirkinliğin ne oldu
ğunu anlamadan yaşadın. Anlamadan öldün. Homongolos bu derdin ezelî 
aşinasıdır. Kimse hakikati onun kadar acı tecrübelerle görüp anlama
mıştır. Remîde seni gördüğü zaman korkusundan feryat ederek ellerini 
yüzüne kapayacaktı. Sen, belki bu hareketi görecek, tesellisiz ölecektin.

Her ne ise, asıl bahse dönelim: Evet, bu gece yıldızların altında sırt 
üstü uzanarak gözü açık bir rüya gördüm. Arkadaşlığımızm eski tarihi, 
eski bir sinema filminin kopuk parçaları halinde gözümün önünden geçti.

Bir tatil sonu...Mektebin ilk açıldığı gün... Dersler henüz başlama
mış...

(Homongolos, mektebe, ailesi tarafmdan istenilmeyerek, bir an evvel bıra
kıldığım anlatıyor. Mektep idaresine, mubassırlara, binaya; hatta müdüre kar
şı yaptığı yaramaz çocuk azizliklerini hatırlıyor. Sonra devam ediyor:)

Seni ilk defa o gün gördüm Necdet! Bahçenin bir köşesinde cılız bir 
ağacın gölgesinde genç bir yüzbaşı ile oturuyordun. Aradan iki üç saat
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zaman geçti. Mektep içinde döndüm dolaştım, sıvacılara yardım ettim, 
hatta bir aralık sokağa kaçtım, bir tramvaya atladım. Biletçi ile aramda 
maraza çıktı. Çenesine dehşetli bir yumruk salladıktan sonra tekrar mek
tebe girdim. Siz, hâlâ aynı yerde, aynı vaziyette oturuyordunuz. Galiba, 
konuşuyordunuz da. Sen beş yaşında bir çocuk gibi ona sokuluyor, kol
larını boynuna doluyordun. Nihayet akşam oldu. Genç askerin de güneşi 
takiben bahçeden çekilmesi lâzım geldi.

Kapınm yanında birbirinizin boynuna sarıldınız. Öyle bir veda sah
nesi ki, tasvir edilemez. Uzaktan size bakarken fena halde içerliyor, ken
di kendime sinirleniyordum; — îşte mızmız bir İstanbul çocuğu... Kül- 
kedileri gibi anasının dizi dibinde büyümüş şımarık ve maskara... Mek
tebe leylî yazdırmışlar... Bir hafta evinden uzak kalacak... Sanırsın ki Fi- 
zan’a sürgüne yollamışlar... Haydi, diyelim ki o bir çocuk... Ya o yüzbaşıya 
ne oluyordu? Az daha üniformasıyle, kılıcıyle çocuk gibi ağlayacaktı...

Onların veda sahnesi bir türlü bitmiyordu. Ben de uzaktan acı bir 
gülümseme ile monoloğuma devam ediyordum: — Ey küçük bey... Bir
kaç dakika sonra zabit gidiyor... Mektepte yalnız kalıyorsun... Bakalım 
artık şımankhk para edecek mi? Sana inşallah bugünden itibaren gü
zel bir ders vereyim... Biraz sıkıntı çekeceksin ama, hocaların dersinden 
herhalde daha ziyade faydasını göreceksin... Sana ben Hanya’yı Konya’ 
yı bir anlataymı.

Şikâri üstüne atılmaya hazırlanan bir canavar gibi, karşıdan acı acı 
sırıtıyor, başkalarından gördüğüm fenahğın acısını senden çıkarmaya ha
zırlanıyordum. Zabitten ayrıldıktan sonra sen, deli gibi bahçe duvarına 
koştun. Demir parmaklığa tırmanmaya başladın. Yanına gelip dürttüm. 
Farkında olmadın. Seni ayağından tutup çekmek istedim. Fakat, daha 
elimi sürer sürmez, kendini bıraktın, yere yuvarlandın. Birkaç saniye 
kalkmanı bekledim. Sen hareketsiz yatıyordun. • Hiç sesin çıkmıyordu. 
Ayağımın ucu ile seni dürttüm; — Kalk be miskin!,. Burada senin nazı
nı çekecek kimse yok! dedim. Yine cevap vermedin. O vakit eğildim, 
seni omuzundan tutarak yana çevirdim. Yüzün tozlara bulanmıştı. Sağ 
şakağının üstünden kan akıyordu. Bayılmıştın. Etrafıma baktım. Kim
seler yoktu. Galiba yemeğe gitmişlerdi... Nahif vücudunu bir torba gibi 
sırtıma vurdum. Seni çeşme başına götürdüm. Başını bir iki kere yala
ğın içine daldırıp çıkardım. Sen titreye titreye açıldın.

— İki karış yerden düştüm diye ayılıp bayılmaya utanmıyor musun, 
be miskin? dedim. Sen cevap vermedin. Saçların, çehren su içinde, derin 
derin yüzüme bakıyor, ağlıyordun. Ben, ağlayana acımazdım Necdet. Baş
kasının gözyaşları bana vaktiyle kendi gözlerimden dökülen yaşları ha
tırlatır, içimden âdeta bir zulüm ve i’tisaf meyli uyandırırdı. Fakat, bil
mem neden o dakikada sana acır gibi oldum. Azarlar gibi bir sesle:
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— Çıkar mendilini!.. Sil şu suratını bakayım! dedim. Burası babanın 
evi değil, mektep. Senin nazını kim çeker?

Sen korkup susmuştun. Alnındaki hafif çizgi, ince ince kanamakta 
devam ediyordu. Cebimde o sabah mektebe gelirken evden aşırdığım bir 
sigara paketi vardı. İki sigara çıkardım. Birini yaktım, ötekini yırttım. 
İçinden çıkan tütünü yaranın üstüne bastırdım. DüşrAediğim, dövüşme
diğim gün olmadığı için, bu ilâcı üstümden eksik etmezdim!.. İnsan gibi 
konuşmaya alışık olmadığımdan, sert bir sesle homurdandım:

— Sen hiç utanmıyor musun be? İnsan biraz canı yanmakla bayılıp 
ağlar mı?

Sen cevap vermiyor, için için ağlamaya devam ediyordun.
— Yoksa, eşek cennetine tıktılar diye mi üzülüyorsun! Adamı kırk 

yıl evde oturtmazlar ya!..
_ MI
— O zabit senin neyindi?
— Ağabeyim, kardeşim... (Kardeşim derken tekrar hıçkırmaya baş

ladın.)
— Ben ağabeyimi bir daha göremeyeceğim. Muharebeye gidiyor.
— Ziyanı yok... Yine geri gelir.
— Gelmeyecek... Babam gibi o da ölecek...
— Senin baban yok mu?
— Yunan muharebesinde şehit oldu... Zaten benim kardeşimden baş

ka kimsem yoktur... Şimdi o da gitti... Onu bir daha göreyim diye par
maklığa çıkıyordum...

— Demek senin kimseni yok ha?
— Kimsem yok...
Bahçeye akşam karanlığı iyiden iyiye çökmüştü. Sen, nahif ve has

sas bir çocuktun. Bu saatte, terkedildiğin bu kuru mektep bahçesinde 
kimsesizliğin acısını daha kuvvetle hissediyor, ağlamaktan şişmiş zaval
lı gözlerinle yalvararak benden teselli bekliyordun. Fakat, ne yazık ki 
tesadüfen karşına mektebin en fena, en kalbsiz bir çocuğunu çıkarmıştı.

Sen, kimsesizim, diye boynunu bükerken ben, acı bir kahkaha ile 
güldüm:

— Aptal.,. Ne oluyorsun? Keşke ben de senin gibi olsam, dedim. De
mek ki dünyada mektepten başka karışacak kimsen yok... Ben kabahat 
ettiğim zaman, evvelâ mektepte ceza görürüm. Sonra da evde dayak ye
rim... Keşke benim de kimsem olmasaydı... Hem sen yemek vaktini ge
çirme. Şu kapıdan gir.. Yürü, yürü.. Orada birçok kapılar görürsün... 
Hangisinden çatal, bıçak gürültüsü; yemek kokusu duyarsan içeri dalar, 
karnını doyurursun... Ben bu gece mutfakta yemek yiyeceğim... Aşçıba
şı etin en yağlı parçasıyle pilâvın kızarmış tarafını kendine ayırdı. Ko
caman tencerenin altına sakladı. Şimdi ben bir yolunu bulup onu çala-
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cağım, bahçede kendime bir yılbaşı ziyafeti çekeceğim... Sana da bu
yur derdim ama, bu gibi vakalarda yakayı ele verirsen, yemekten sonra 
dayak yemek de vardır... Herhalde ziyafetin bu ikinci kısmına ilk gece
den başlamak senin için doğru olmaz... Haydi bakalım, şimdi arş...

Sen cevap vermeye değil, artık yüzüme bakmaya cesaret edemeyerek 
içeri girdin. Biraz evvel sana, «Keşke benim de kimsem olmasa» dedi
ğim zaman çok samimiydim Necdet... Benim babam gerçi sağdı, birçok 
kardeşlerim vardı. Fakat onlar; baba, kardeş sevgisinin ne olduğunu ba
na anlatmamışlardı. Annem çok küçükken ölmüş... Ona bazen acıyacak 
gibi olurdum. Sonra kendi kendime derdim ki: «Sağ olsaydı belki o da 
ötekiler gibi yapacaktı... Yüzünü hiç bilmediğim bir anne için duyduğum 
bu hafif hasret ve muhabbetten de belki mahrum olacaktım, binaenaleyh 
vaktiyle öldüğüne belki isabet etmiş...»

Herkes gibi sen de o gece beni, hissiz bir çocuk diye belledin. îtiraf 
ederim ki, uzun müddet kendim de Öyle zannediyordum... Hakikati çok 
geç anladım. Ben hissiz bir çocuk değilmişim Necdet... Vücudumun çir
kin kabuğu altında sevgiyle, rikkatle dolup taşan zengin bir kalbim var
mış. Ne çare ki kimse beni sevmemiş, kalbimdeki o taşkın menba kendi 
kendine kurumuş. Sevgilerim nefrete, kine, bedbahtlığa kalbolmuş. Her
halde o gece seni lâzım geldiği kadar teselli edemeyişim kendi kaba
hatim değil.
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(Burada Homongolos, zalim bir talebe ananesinden bahsediyor. Mektebin 
eski talebesi, her yeni gelen öğrenciye k a b a k ç i ç e ğ i  diyorlar... Ona, tür
lü ve zalim işkenceler yapıyorlar. Meselâ, zorla çamurlu kavun kabuğu yediri
yorlar... Necdet’e de böyle bir işkence yapıldığı bir gün, Homongolos, onu kur
tarıyor. O kadar zalim ve kalabalık çocukların, Homongolos’un tahkir dolu emir
leriyle çil yavrusu gibi dağılıp gitmeleri, Necdet’i şaşırtıyor. O gün Necdet’le 
Homongolos arasında büyük bir dostluk başlıyor.)

— Sana himaye vaadettiğim bu dakika, hayatımın en mühim bir dö
nüm noktasıydı. Dünyada ilk defa benim de sevdiğim bir insan oluyor
du. Merhamet, muhabbet, arkadaşlık denen güzel şeylerin zevkini ilk de
fa duyuyordum. Ruh yalnızlığı denilen korkunç hastalıktan sen beni kur
tarıyordun.

(Homongolos’daki bu ru'h, inkılâbı Sebepsiz değildi. Daha beş yıl önce, ya- 
radıhşm bu çirkin, bu garip, bu gülünç ve vahşî mahlûkunu da böylece mek
tebe bırakmışlardı. Eski çocuklar, ona da aynı muameleyi yapmışlar; onu giz
lendiği yerlerden çıkararak dövmüş ye çamurlu bir kavun kabuğu yedirmişler
di. Homongolos, bir ay hasta yatmıştı. O zaman çocuk kafasıyle, bütün bu h a -' 
yat darbelerine karşı kuvvetli olmayı düşünmüş ve haşarı, kavgacı, gözünü dal
dan budaktan sakınmaz müthiş bir mahlûk olmuştu. Kendisine fenahk yapan 
çocukları mimlemiş ve onlardan akla hayale sığmaz intikamlar almıştı.)



— Mektebin son sınıflarına gelmiştik. Sen rakik, güzel, hayalperest 
bir genç olmuştun. Ben, kuvvetli, cesur bir sporcuydum. Mizacım az çok 
değişmişti. Eskisi gibi haşin ve mütecaviz değildim. Bilâkis, etrafımda- 
kilerle oldukça iyi geçiniyordum. Sebebini şimdi kolaylıkla izah ediyo
rum; Kimse artık bana sataşmaya cesaret edemiyordu. Böyle olunca ben 
de kimseye fenalık etmeye lüzum görmüyordum. Demek ki, eskiden ha
şin ve merhametsiz bir çocuk oluşum, sırf başkalarının zulmüne, hak
sızlığına karşı kendimi müdafaa etmek mecburiyetinden doğuyormuş.
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Benim dünyada tek arkadaşım şendin. Vücutlarımız ve ruhlarımız 
.arasında büyük farklar vardı. İki ayrı cinsten mahlûka benziyorduk. Son 
ayrılık gününe kadar devam eden büyük arkadaşlığımıza herkes hayret 
ediyordu. İnsanlar vardır ki hayatları bir'arada geçtiği, yahut fikirleri, 
hisleri birbirine uyduğu için sevişirler. Fakat öyleleri de vardır ki, men
faatleri, hayatları, fikirleri, hisleri birbirine tamamıyle yabancıdır. Buna 
rağmen yine birbirlerine karşı ruh incizabı duyarlar. Bence sevginin asıl 
makbul nev’i budur. Necdet, bizim arkadaşlığımız biraz bu neviden bir 
şey oldu.

< Kadın düşmanı, Necdet de dahil olmak üzere herkesin kendisini bir kadın 
düşmam olarak tanıdığını yazıyor. Fakat, bu çehre ile kadınlarla dost olmak 
ne gülünç, ne acınacak bir haldir. Homongolos, büyük bir içlilik ve incelikle 
mektubuna bunları da geçiriyor:)

— Sonra kendime başka ihtiraslar ve meşgaleler icadına çalışmış
tım. Meselâ, sporda pek ilerleyerek, meşhur dünya şampiyonları sırasına 
geçecektim. Bir tesadüf bu arzumu da kırdı. Küçük bir boks maçı esna- 
sındaydı. Rakibimi fena halde hırpalıyordum. Bir aralık etrafımdan ge
len seslere dikkat ettim. Bu sesler daima galibin lehinde yükseldiğini 
işittiğimiz takdir, teşçi, meftuniyet sesleri değildi. Bilâkis, bir zulüm ve 
haksızlık manzarası karşısında duyulan boğuk isyanlara benzer gürültü
lerdi. Rakibim güzel bir çocuktu. Bana öyle geldi ki, ahali bilhassa ka
dınlar, benim kadar çirkin bir insanın bu güzel yüzü harap etmesine ta
hammül edemiyor. Zihnim karıştı. Yanlış bir hareket yaptım. Yüzümü 
kan içinde bırakan müthiş bir yumruk yedim. Orada olup da ahalinin 
nasıl sevinçle haykırdığını işitseydin Necdet... Evet, bu ahali bu daki
kada sırf çehrem için bana düşmandı. Ezilmemi istiyordu.

Yüzümdeki yara iki gün bile devam etmedi, fakat bu vakanın yüre
ğimde açtığı yara senelerce işledi.

Hayatımda ilk defa kendimden bahsetmek istiyorum. Niçin? Bunun 
sebebini belki ileride sana söylerim Necdet. Fakat, şimdi cesaretim yok. 
Görüyorsun ki kendisinden en aziz ölüsüne bile bahsedemeyecek kadar



korkak ve yılgın bir insanım. Belki söyleye söyleye açılırım. Karyolamın 
kenânna oturdum, küçük küçük kâğıt parçaları üstüne bu mektubu yaz
dım. Şimdi içimde garip bir ferahlık var. Allaha ısmarladık, sana galiba

• dünya hakkında havadisler vermeye devam edeceğim.

(Homongolos, ikinci mektubunda Sârâ ile nasıl tanıştığını, sonra onun ken
disine gösterdiği yakınlıklara nasıl kapıldığım, onu nasıl ve ne içten sevdiğini, 
fakat gülünç çehresinde bu sevgiyi belli etmemek için ne muazzam bir irade 
sarf ettiğini birer birer anlatıyor.)

Sana gülünç olduğu kadar fecî bir havadis vereyim Necdet... Ho
mongolos galiba seviyor... Homongolos ve aşk... Dünyada bu iki kelime
nin yanyana gelmesinden daha komik bir şey tasavvur edilemez... Fa
kat, ne yapalım, oldu... Pek iyi bilirsin; Homongolos, çok cesaretli, çok 
gayur bir insandı... Ölüme, eleme, hastalığa, zarurete, hâsılı hiç bir şeye 
ehemmiyet vermezdi... Çok küçük yaşından beri yalnız bir şeyden kor
kardı: Sevmekten...

(Homongolos’un ölmüş arkadaşına yazdığı ikinci mektubımdaki son satır
lar da şunlardır:)

Bir vehim ve rüya havası içinde yürüyor gibiydim. Hakikat hissini 
hemen tamamıyle kaybetmiştim. Yaşadığımı ve bir vücudum olduğunu 
sadece avucumdaki şiddetli sızıdan anlıyordum. Biraz evvel bir bahçıvan 
çakısıyle oynuyordum, bir değnek parçası yontarken avucumun içini baş
tan başa kesmiştim. Tesadüfün bu gece bana son bir lütfü oldu. Sârâ 
yaşlarla ıslanmış yüzünü bana uzattı;

— Ziya Bey, gözüme galiba bir gece böceği kaçtı... Lütfen bir kere 
bakar mısınız? dedi.

Gülümsemeden kendimi alamadım. Ben, Sârâ’nın ıslak yanaklarma 
parmağımla dokunmaya, gözlerinin içine bakmaya cesaret edebilir miy
dim? Hem, bu nasıl mümkün olurdu? Ona elimi dokundurduğum daki
kada bir rüya gibi silinip gitmez miydi? Sârâ yalvararak ısrar ediyor
du. Razı oldum. Tâ yakından gözlerinin içine baktım. Bu gözler -benim 
dünyada ilk defa yakından bakmaya cesaret ettiğim kadın gözleriydi. 
Gözlerimi ondan ayırdığım vakit kalbimde bir an içinde doğmuş derin 
ve acı bir kanaatle:'

— Sen artık öldün çocuğum, dedim. Onun gözlerinde büsbütün baş
ka bix dünyaya baktın... Artık yaşayamazsın... Dünyanın manzaralarını 
sadece başkasından işitmekle öğrenmiş bir anadan doğma kör tasavvur 
et Necdet... Bu biçarenin gözlerini en güzel bir yaz gününün manzarası
na karşı dünyaya aç ve üç beş saniye sonra kapa... Başının içinde bu ha
yal ile onun yaşayabilmesini nasıl ümit edersin?
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HOMONGOLOS’DAK ÖLMÜŞ ARKADAŞINA

Muamma halledildi. Sârâ Hanım’ın niçin bana bu kadar alâka gös
terdiğini artık biliyorum. Bu genç kız, büyük güzelliğinin kuvvetiyle bir 
manevî saltanat kurmuştu. Etrafındaki insanları baştan başa kendi te
baası, onların ıstıraplarını, gözyaşlarını bir nevi vergi addediyordu. Çir
kin bir Homongolos’un sahte lâkaydîsini zihnine sığdıramadı. Bunu bir 
isyan zannetti. Âsi için müthiş bir ceza hazırladı.

Büyük bir maharetle kurulan pusuya düşmeme ramak kalmıştı. Sev
mek hakkından mahrum bir insan olduğunu unutacak bir hale gelmiş
tim. Evet, belki ben de başka bir insan gibi sevdadan bahse cesaret ede
cektim. Yüzüme bakarak gülmeye başlayacaktı. Sârâ Hamm bu arzusuna 
nail olamadı. Fakat ben, bu kahkahayı başımın içinde işiterek ölüyorum.

Kurtuluşum bir mucizeye benzedi Necdet. Sârâ Hamm’ın akrabala
rından bir yaşi] kadın, onun beni sevdiğini söyledi. Küçük Behire tam 
o esnada onun gûya bahçede bulunmuş bir madalyonunu getirdi. Bu
nun içinde benim resmim vardı. O anda gözlerimdeki perde düştü. Bir 
umumî suikasta kurban ediliyordum. Bu iz üzerinde yürüdüm. Sârâ Ha- 
nım’ın arkadaşlarından bazılarını maharetle söylettim. İlk şüphem kat’î 
kanaat haline geldi.

—  237 —

Sârâ Hanım bir iki güne kadar gidiyor. Müthiş bir mücadele devresi 
başlayacağım hissediyorum. Otomobil altında vücudunun yansı ezilmiş 
bir köpek gibi yolların üstünde kammı dökerek sürünmeye cesaretim yok. 
Zaten söylemiştim ya... O gece onun gözlerinde başka bir dünyaya bak
tıktan sonra etrafımdaki şeylerde bir tat bulmak kabil değil. Yarın bir 
motosiklet müsabakası var... Galiba bir kaza olacak... Buna cesaret eder
sem, görüşmemize ancak yedi sekiz saat kaldı Necdet. Şimdilik Allaha 
ısmarladık.

Homongolos



D e n e m e ;

ROMANCININ RÜYASI

Bir yerde okumuştum: Bir gün çocuk Stevenson, annesine: «Anne, 
bir insan resmi yaptım, şimdi onun ruhunu yapayım rm?» demiş. Çocuk 
Stevenson yaptığı resme can verebildi mi bilmiyorum ama, romancı Ste
venson, korsanlarına ve serserilerine gerçekten ruh vermiş olmalı ki, on
lar hâlâ yaşayıp duruyor.

Öyledir, roman kahramanları, gerçek dediğimiz insanlar gibi, hatta 
onlardan daha çok düşünen, duyan, didinen, sevinç ve acı duyan birta
kım varlıklardır... Onların da bizim gibi yaşadıklarını, yaşamış oldukla
rını hangimiz düşünmemişizdir? Dünyamız, hayalî dediğimiz, hakikatte 
bizden daha var, daha canlı olan varlıklarla doludur. Onlar, aramızda 
dolaşıp dururlar. Hele sıkıntılı zamanlarımızda aradıklarımız onlardır. 
Fakat, roman kahramanlan bütün canlılıkları, bütün gerçeklikleri ile asıl 
kendilerini yaratanlar için vardırlar, onlar için yaşarlar. Unamuno «Sis» 
romanının kahramanı Augusto Perez’i öldürmeye karar verdiği zaman, 
onun: «Yaşamak istiyorum Don Miguel, yaşamak istiyorum! Yaşamak is
tiyorum!» diye bağırdığını anlatmıyor mu? Pirandello, her pazar sabahı 
saat yedi ile on arasında, hayalinin kahramanlarını kabul ettiğini «La 
Trappola - Tuzak» başlıklı hikâyesine yazdığı önsözünde söylemiyor mu?

Bir deli saçmasına benzeyen, ama hakikatte roman sanatının ruhunu 
aydınlatan bu gibi düşüncelere birçok sanatçılarda rastlanır. Bu hususta 
Rilke de güzel bir misaldir. Yarattığı Malte’nin, hayatında canlı bir var
lık ehemmiyetini kazandığını ve gece-gündüz yanmdan ayrılmadığım, he
le roman yazdığı sıralarda kendisini Malte’den uzaklaştırır korkusuyle 
hiç bir kitap okumadığını romancının 8 eylül 1908’de Clara (Klara) ya 
yazdığı bir mektubun şu satırlarından anlıyoruz: «Onun ıstıraplarından 
uzaklaşamayacağımdan ve ona bütün ölümünü bütün genişliği içinde ar
tık veremeyeceğimden korkuyorum.»

Balzac (Balzak): «Gerçeğe dönelim, diyordu; Eugenie Grandet (Oje
ni Grande) ile kim evlenecek?» Bugünün sanat düşünürleri bu itiraf
ları birer sanatçı fantezisi olarak kabul etmekten çok uzaktır. Romancı 
için gerçek dünya, içinde kahramanlarının yaşadığı, öldüğü dünyadır. Bu 
dünyada romancı ve yarattıkları bir dakika olsun birbirini bırakmazlar. 
Salavin, Duhamel’i yıllarca birçok romanlarında takip edip durmadı mı?



İtalyan romancılarından Anni Vivanti, II.Divoratori (1) için yazdığı bir 
makalede bu gerçeği ne güzel belirtir: «Vaka şahıslarını büyük bir neşe 
ile yarattım. Onlara istediğim şekli verdim. Kadınlarım kumral, erkek
lerim esmerdi. Birine kıvırcık saçlar verdim, diğerinin çenesine bir çu
kur koydum. Hoşuma gidenler her türlü talih lütfuna mazhar oluyorlar
dı. Hoşuma gitmeyenler ölüme mahkûmdular. Fakat bir gün geldi ki, 
onlardan biri artık bana itaat etmedi. Sonra birini gördüm ki, benim 
muvafakatimi beklemeden istediği gibi hareket ediyordu. Birdenbire an
ladım ki, yarattığım bebekler canlıydılar... Hotfotse’deki sakin villamız 
benim muhayyilemin mahlûklarıyle dolmuştu. Kitaptaki genç Nino, ko
camdan daha ziyade ehemmiyet kazanmıştı. Nansi, evin içinde dolaşı
yordu. Benden daha hakikî bir varlıktı. Anna Maria’nın kemanı benim 
ve Buye’nin kemanından daha kuvvetle işitiliyordu. Teşrinisânide ilkba
harı tasvir ettiğim zaman, herkes ortalıkta bir sıcaklık hissediyordu. Bahçe
deki büyük ağaçlar mevsimsiz bir çiçeklenme arzusuyle titriyorlardı.» (2).

Gerçek insanlarla muhayyel insanlar arasındaki özdeşliği bu kadar 
açık bir dille anlatan yazı az bulunur. Bir kere daha anlıyoruz ki, ro
man kahramanlan romancıya hâkim olacak kadar gerçektirler. Öyle de
ğil mi ya? Yalnız, kendi realitesinin kanunlarına tabi olan ve kendisini 
yarattığı andan itibaren romancısını da peşinden sürükleyen ve keyfinin 
istediği gibi hareket eden bir roman kahramanı elbette ki yaratıcı ka
dar, belki de ondan daha gerçektir.

François Mauriac (Fransuva Moriyak) da İtalyan romancısından baş
ka türlü düşünmez. Romancı tarafından hiç ehemmiyet verilmeyen silik 
bir şahsın bazen kendiliğinden birinci sıraya çıktığını, romanın baş kah
ramanına ayrılan .yeri aldığını ve romancıyı beklenilmeyen bir istikamete 
sürüklediğini Mauriac da söyler ve kendi eserlerinden Le Deşer de FAmonr 
(Lö Dezer dö lamur) romanını da misal olarak verir. Doktor Courrege 
(Kurej), romancının planına göre bu romanda baş kahramanın babası 
gibi ikinci derecede bir rol alacaktı. Halbuki, bütün romana hâkim ol
makta gecikmiyor ve bu zavallı adamın mustarip çehresi romanın ya
şayan tek çehresi oluyor. Bu bakımdan, bir roman kahramanının ro
mancıya uysallıkla boyun eğmesi çoğu zaman onun şahsî hayattan mah
rum olduğunu gösteren en kuvvetli delildir. Aksine, Mauriac’ın dediği 
«roman kahramanlan ne kadar canlı iseler, romancıya o kadar az tabi 
olurlar.» Romancı, kahramanlarının ne kadar canlı olduğunu onların ken-
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(1) Anni Vivanti’nin bu romanı, H. Cahit Yalçın tarafından Yırtıcılar 
adı ile dilimize çevrilerek Tanin gazetesinde tefrika edilmiş, sonra iki cilt ha
linde Remzi Kitabev’nin Dünya Muharrirlerinden Tercümeler Serisi’nde çık
mıştır.

(2) Bu yazı. H. Cahit Yalçın tarafından tercüme edilerek. Yırtıcılar’m ba
şına konmuştur.



dişine karşı gelmeleri, âdeta nankörlük etmeleriyle daha iyi anlar. Bu
nunla beraber, uykusuz geceleriyle beslediği kahramanlarınm en dikka- 
falısma bile acımaktan kendini alamaz. Onlarm çektiklerini kendisi de 
çeker. Gustave Flaubert (Güstav Flober) in «Madam Bovary benim!» sö
zünün hakikî manası budur.

Büyük roman kahramanlan o kadar canlıdır ki, çok defa onlara ger
çekten yaşamış, fakat bugün sadece hatıraları kalmış birer varlık gözüy
le bakarız. Üstat Halid Ziya Uşaklıgil de bana yazdığı mektubun (1) so
nunda bu gerçeğe işaret etmektedir: «Firdevs, Nihal, Bihter, hele bed
baht Beşir, şimdi uzaktan bunları düşünürken hepsini ayrı ayrı görü
yor zannındayım. Hele Nihal, gözlerimin önünde sapsan, süzgün sima- 
sıyle hep Ada çamlıklarında babasımn yanında dolaşıyor gibidir. Beşir’ 
in öksürüklerini işitiyorum.>

Bu hatıralar, bu duygular, gerçekten yaşamış olan insanlara ait değil 
mi? Bu sözler, bu hayal mahsulü kahramanların hayalî olmaktan ne ka
dar uzak olduklarını bize bütün açıklığıyle anlatmıyor mu? Hem uçsuz 
bucaksız zaman içinde hayal kahramanlarıyle gerçek şahısların farkı ne
dir? Zamana karışan Goriot Baba (Goryo Baba) da Balzac kadar gerçek 
değil mi?

Unamuno «Sis»inde Augusto Perez’e kendini öldüreceğini bildirdiği za
man, hayal mahsulü olan adam, ona önce yalvarıyor, fayda verme
diğini görünce, isyan ederek ona haykırıyor: «Siz de öleceksiniz, siz de! 
İçinden çıktığınız hiçliğe siz de döneceksiniz! Tanrı artık sizi düşünmez 
olacaktır! Öleceksiniz evet, istemeye istemeye öleceksiniz! Ve benim ba
şımdan geçenleri okumuş olanların bir tanesi kalmaksızın hepsi, hepsi, 
hepsi öleceklerdir. Onlar da benim gibi, hayalî varlıklardır. Hepsi öle
ceklerdir, hepsi. Bunu size ben söylüyorum, ben; Augusto Perez, sizin 
gibi hayalî bir varlık.»

İşte romancının dünyası! Bu dünyada hayal ile gerçek arasındaki sı
nırlar yıkılmış, hayal ile gerçek kaynaşmış, aynı değeri kazanmıştır.

Suut Kemal Yetkin

—  240 —

Kısa Bilgiler :
Okuduğunuz yazı, büyük roman yazarlanmn çalışma özelliklerini belirten 

bir Deneme’dir. Yazıda, çok iyi belirtildiği gibi, hayat vakalarını bilgiyle ve dik
katle inceleyerek, tip yaratmak, roman yazarlığının bellibaşh vazifelerinden- 
dir. Yarattıkları tipleri, kendi arzu ve heveslerine göre hareket eden birer kuk
la değil, bunun tamaınıyle aksine olarak, onlar "hayatta nasıl yaşıyorlarsa öyle

(1) Mektup, Ulus gazetesi, Güzel Sanatlar Sayfası’nm, «Roman Özel Sa
yısı», 5 eylül 1943.



yaratmak yolunu arayan ve bulan muharrirler çoktur. Böyle tipler, adı geçen 
Goriot Baba gibi, Augusto Perez gibi, ebedî bir hayat kazanıyorlar. Bunlar, 
Balzac ve Unamuno gibi romancılar tarafından yaratıldıkları halde, bazen, ken
dilerini yaratanlardan daha uzun ve daha şöhretle bir hayata sahip oluyor- 
Jar. Meselâ Cervantes, herkes tarafından iyi hilinen bir kimse sayılamaz. Buna 
mukabil, Cervantes’in yarattığı Don Kişot’u tanıyanlar ve her fırsatta hatır
layanlar daha çoktur. Bu bakımdan büyük roman sanatçıları, tiplerine ebe- 
. dî hayat bahşeden birer yaratıcı durumuna yükselmektedir.

Roman tiplerini böylesine gerçek ve ölümsüz insanlar halinde yaratabil
mek için, onlarm topluluktaki yaşayışlarını, duyuş ve düşüncelerini, iç ve dış 
âlemlerini çok iyi ve çok yakından incelemek zarureti vardır. Büyük roman- 
■cılar, bunun için birçok çarelere başvurur, çeşitli zahmetlere katlamrlar. Eo- 
man yazarlarının cemiyet adlı laboratuvarda, birer araştırıcı mevkiinde olma
ları bundandır. Ayrıca, çok okumak, çok görmek, hayat ve cemiyet problemle
rini, çeşitli metotlarla ele alıp çözmeye çalışmak, romancının bellibaşlı görev
lerindendir.

Bu yazıda belirtildiği gibi, romancıların yarattıkları tiplerin isteklerine bo
yun. eğmek zorunda kalışları sebepsiz değildir. Bunun anlamı, hayat olayian- 
nın bazı tabiat ve cemiyet kanunlarına göre olageldiğidir ki, insan karakterleri, 
işte bu kanunlara göre teşekkül eden birtakım tabiî ve İçtimaî şahsiyetlerdir. 
Bu şahsiyetler, romancının heveslerine göre değil, ancak kendilerini yapan ka
nunlara göre hareket edebilirler.

Türk roman yazarı Hahde Edib de, 1917’de, kendisiyle mülâkat yapan Ru
şen Eşref’e şu sözleri söylemişti:

(Zihnimde mevzuumun planını yaparım. Bütün vakayi' lekarrür eder. Me
selâ, hâkim vasıflar nasıl olacak? ötekiler etrafında nasıl yaşayacaklar? Bazen 
bâb, fasıl tertibatmı bile zihnimde yaparım. Ondan sonra kolayca yazarım. Yal- 
mz kitabın orta yerine g-elince karakterler bana hâkim olur, ben onlara de
ğil... Meselâ, ilk satırlardan o sayfaya kadar hükmümün altında yürüttüğüm, 
idare ettiğim şahsın bana İsyan ettiği zamandan sonraki gidişini, yaşayışını ba
zen beğenmem. Fakat, o hareketler o kadar Öyle olmalıdır ki, artık şahıslar 
yapacaklarını yaparlar.»

Halide Edib’in sözleriyle Annie Vivantİ’nin ve diğer romancıların görüşle
rini karşılaştırınız. Aradaki benzerlik, size romancılıkta bütün yazarların bir
leştikleri tarafı tanıtacaktır.
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Büyük Itrî’ye» eskiler derler,
Bizim öz mûsikîmizin piri;
O kadar halkı sevk edip yer yer,
O şafak vaktinin cihangiri,
Nece bayramların, sabah arken,
Göğü, top sesleriyle gürlerken. 
Söylemiş saltanatlı Tekbir’i.

Tâ Budin’den Irâk’a, Mısr’a kadar, 
Fethedilmiş uzak diyarlardan,
Vatan üstünde hürr esen rüzgâr,
Ses götürmüş bütün baharlardan,
O dehâ öyle toplamış ki bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi 
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

Mûsikîsinde bir taraftan din.
Bir taraftan bütün hayât akmış;
Her taraftan, Boğaz, o şehrâyîn,
Mavi Tunca’yla gür Fırat akmış,
Nece seslerle, gök ve yerlerimiz, 
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, 
Bize benzer o kâinat akmış.

Çok zaman dinledim Nevâ-Kâr’ı,
Bir terennüm ki hem geniş, hem şûh. 
Dağılırken «Neva» nın esrarı, 
Başlıyor şark ufuklarında vuzuh; 
Mest olup sözlerinde her heceden, 
Yola düşmüş, birer birer, geceden 
Yürüyor fecre elli milyon rûh.

Kıskanıp gizlemiş kazâ ve kader. 
Belki binden ziyâde bestesini.
Bize mirası kaldı yirmi eser.
«Nât» ıdır en mehibi, en derini.



Vâkıâ ney, kudüm gelince dile, 
Hızlanan mevlevî semaiyle 
Yedi kat arşa çıkmış «Âyi» i.

O ki bir ihtişamlı dünyâya 
Ses ve tel kudretiyle hâkimdi; 
Âdeta benziyor muammâya; 
Ulemâmız da bilmiyor kimdi?
O eserler bugün define midir, 
Ebediyyette bir hazine midir,
Bir bilen var mı? Nerdeler şimdi?

Öyle bir mûsikîyi örten ölüm,
Bir teselli bırakmaz insanda. 
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm, 
Çok saatler geçince hicranda, 
Düşülür bir hayâle, zevk alımr: 
Belki hâlâ o besteler çalınır. 
Gemiler geçmeyen bir ummanda.
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Yahya Kemal Beyatlı

A R U Z A  V E D A

İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri,
Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan Arûz,
Ey eski dost, yâd edelim eski demleri, 
Madem ki son sadânı dağıtmış, yorulmuşuz.

Anlat, alevli bir çölün üstünde ansızın, 
Billûr sesinle hıçkırarak doğduğun günü! 
Bin bir diyarda bin bir İlâhî güzel kızm 
Anlat nasıl terennümün inletti gönlünü!

Akşam guruba karşı tüten bir buhurdanm, 
Hüzniyle şâhid olma nihâyet zevaline!
İran yoluyle -zühre tacın, nağme kervanın- 
Sâhâne geldiğin gibi şâhâne git yine!



Biz şimdi başka bir yeni âhenge bağlıyız 
Âşık sazıyle geldi erenler bu meclise. 
Yalnız, bugün senin gibi ölgün sedalıyız; 
Zira bu saz da parçalanır gülmek isterse...
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Halit Fahri Ozansoy

K A P A L I  Ç A R Ş I

Giyilmiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin, 
Sandık odalarında;
Senin de diUckânın öyle kokar işte. 
Ablamı tanımazsın,
Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı;
Bu teller onun telleri,
Bu duvak onun duvağı işte, ,
Ya bu camlardaki kadınlar?
Bu mavi mavi,
Bu yeşil yeşil fistanlı...
Geceleri de ayakta mı dururlar böyle? 
Ya şu bembeyaz gömlek?
Onun da bir hikâyesi yok mu?
Kapalı Çarşı deyip de geçme;
Kapalı Çarşı,
Kapalı kutu.

Orhan Veli Kanık



Küçük Hikâye :

S O N  K U Ş L A R

İki senedir gelmiyorlar.
Belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum.
Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk ellerinde bir ka

fes, Ada’nın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cız ederdi.
Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış acayip çomaklar vardı.
Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır, bunları bir ufacık ağa

cın altına çığırtkan kafesiyle bırakır, ağacın her dalına ökseleri bağlar
lardı. Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaş
lık, yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler; çayırdaki bir başica ağacın 
gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler, bir müddet bekle
şirler; sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi, ö k 
selerden kurtulmuş dört beş kuş, bir başka ökseye doğru şimdilik uçup 
giderken birer damlacık etleriyle birer tabiat harikası olan kuşları top
larlar, hemen oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı yolarlardı.

Hele bir tanesi vardı, bir tanesi. Çocukları bu işe seferber eden de 
oydu, ökseleri cumartesi gecesinden hazırlayan da... Konstantin isminde 
bir herifti. Galata’da bir yazıhanesi vardı. Zahire tüccarıydı. Kalın, tüylü 
bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp açılan, üstü kara kara benekli 
bir burnu, deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, 
kahn kalın bir gülmesi...

O esmerle sanşm arası isketelerin bir damlacık etlerinden yapacağı 
pilavın hazzıyle pırıl pırıl yanan krom dişleriyle nasıl koparırdı kuşun 
imiğini, bir görseydiniz...

Hani sessiz, zenginliğini belli etmez, mütevazı adamdı da... Konu 
komşusu da severdi, hani. Hiç bir şeye, hiç bir dedikoduya karışmazdı. 
Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla' koşarken, akşam filesini doldurmuş 
vapurdan çıkarken görseniz, iriliğine, sallapatiliğine, basit ama hesaplı 
fikirlerine, sevimli şakalarına karşı hakkında kötü bir hüküm de vere
mezdiniz. Kendi halinde, işi yolunda, hesaplı yaşayan binbir tanesinden 
bir tanesiydi.

Ama, güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi. Akşam beş 
otuz beş vapurunun arka tarafında yerleştiği iskemlesinde deniz üstüne 
oldukça mülâyim bakan gözlerini havaya kaldırır, eylül sonlarına doğru



böyle şairane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parla
dığını görürdünüz. Havada ve denizde tirşe maviliğin üstünde birtakım 
esmer damlacıklar görünürdü, bu esmer lekecikler geçip giderlerdi.

Konstantin Efendi, onlarm çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Göz
lerini kısardı. Esmer lekelerin adalar istikametinde gittiklerini görür, et
rafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzüne bir 
işaret çakar:

—  Bizim pilavlıklar geldi, derdi.
Kuşlar pek yakından geçmişse, seslerini taklit ederek kaim dudak- 

larıyle dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Kuşların çoğunca aldandık
larına, bu sesi duyarak, dost sesi samp vapur etrafında bir dönüp uzak
laştıklarına şahit olmuşumdur.

Havalar sertleşir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar, günün birin
de teşrinlerin sonlarına doğru ılık, hiç rüzgârsız parça parça oynamayan 
bulutlu, tatlı, sümbülî günlede o en çığırtkan kafes kuşunu nereden bu
lursa bulur, mahalle çocuklarını çağırtır; bin tanesi 250 gram et verme
yen sakaları, isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzün
den birer birer toplardı.

Senele var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu, ben göremiyorum. Gü
zün o güzel günlerini penceremden görür görmez, Konstantin Efendi’nin 
bulunabileceği sırtlan hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı 
duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Halbuki, sonbahar kocayemiş- 
leri, beyaz esmer bulutlan, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol ye
şili ile kuşlarla beraber olunca insana sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, 
musiki; mesut insanlarla dolu, anlaşmış, sevişmiş, açsız, hırssız bir dünya 
düşündürüyor.

Her memlekette kıra çıkan her insan kuş sesleriyle böyle şeyler dü
şünecektir. Konstantin Efendi mani oluyor. Zaten kuşlar da pek gelmi
yorlar artık. Belki, birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her mem
lekette kac tane Konstantin Efendi var kimbilir?..
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Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde güz mevsi
minde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, ço
cuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Si
zin için kötü olacak. Benden hikâyesi.

Sait Faik Abasıyamk



KELİMELER ve İSİMLER CETVELİ

Abdülhak Hârtüd Tarhan — Avrupâî 
Türk edebiyatının ilk büjKik şairi (1).

Ab-ı hayat —  Hayat suyu, hayat çeş
mesi. İçildiği zaman insana ölümsüzlük 
veren efsanevî su. {Efsaneye göre Hı
zır ve îlyas adlı mukaddes şahıslar bu 
sudan içmişlerdir. Sonradan İskender 
de bu suyu aramış fakat bulamamıştır). 
Ab-ı hayat’ın varhğına eski Sümerliler- 
den beri. Doğuda, ve Batıda inanılmış
tır.

Acemi —  1) Tecrübesiz, usta olmayan, 
2) Yabancı.

Adalet —  İnsan haklarını gözeterek 
yapılan doğru hareket.

Addetmek — Tutmak, saymak. Bir şe
ye bedel tutmak.

Addolunmak —  Sajolmak.
Adem — Varlığın zıddı olan yokluk.
Ademî — Soylu insan, insanoğlu.
Adû, aduv, adüv —  Düşman.
Afak — Ufuklar.
Afakî — Havaî, bir mesele üzerinde 

zihin yormaksızın rahatça söylenen 
(söz).

Afet — Bela. Güzel. Güzelliği, insanı 
aşk belâsına düşüren güzel.

Aftâb —  (afitap) Güneş.
Ağayıl —  Ağıl, koyun ağılı.
Agça —  Akça, beyaz.
Ağıt — Ölen sevgililerin ve büyük ölü

lerin arkasından, ölünün iyi ve güzel 
hatıralarını sayıp dökerek söylenen hü
zünlü şiir.

Ahenk —  Ses uyumu, intizam, düz
günlük, eğlenme.

Ahenkdar — Ahenkli.
Aheste —  Yavaş, acelesiz.
Âhiret -V Öbür dünya, öteki dünya.

Ahır-ı kâr — İşin sonu.
Ahmed Haşim —  XX. yüzyıl Türk ede

biyatında Fransız sembolistlerinin anla- 
yışıyle şiir söyleyen şair ve nesirler ya
zarı.

Ahmed Mithad Efendi —  XIX. yüz
yılın ikinci yarısında halka okuma zev
ki aşılamak ülküsüyle pek çok ve çe
şitli eserler veren, popüler Türk yazan.

Ahu — Ceylân.
Ah ü zâr —  Ah edip ağlama.
Ahvâl —  Haller, tavırlar.
Akça (akçe) —  Para, eskiden kullanı

lan bir çeşit para. Beyaz.
Akis (aks) —  Yankı. Işık, ses ve göl

ge gibi şeylerin bir yerde iz bırakması. 
Bir şeyi tersine çevirmek.

Aksaray —  İstanbul’da bir semt adı.
Al — Hanedan, sülâle, evlât, soy, aile, 

nesil, (Al-i Osman: Osman oğullan. Al-i 
Abbas; Abbasoğulları. Âl-i Sultan: Sul
tan evlâdı, Sultan soyu.)

Alâka — Bağ, bağhlık, gönül verme, 
sevgi.

Âlâm Acılar, elemler.
Alâmet —  Nişan, işaret, eser, iz.
Alât — Aletler.
Alelusul —  Usul üzere, usule uysun 

diye.
Aleylıdar —  Kötüleyici, kınayıcı. Bir 

şeyi beğenmeyen, sevmeyen; onun kö
tü taraflarını görüp söyleyen.

Alem —  Dünya.
Ali — Yüce.
Alicenab —  Cömert yiğit, yüce tabi

atlı.
Alliterasyon —  (alliteration) Bir mıs

ra veya bir cümlede, kulakta aynı sesi 
bırakan harf ve heceleri (söyleyişi zor 
olmamak, söze bir ses güzelliği vermek 
şartıyle) tekrarlamak sanatı.

(1) Bu kitapta adı geçen, eseri bulunan bütün Türk yazarları hakkmda 
gerekli bilgi almak için Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’ne bakınız.
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Amade — Hazır.
Amadis’Ier — XIV, XVI. yüzyıllarda 

Ispanya’da çcvk okunan şövalye roman
larının, aşk uğruna fedakârlık yapan, 
asîl ve yenilmez kahramanları.

An’ane — Gelenek.
Anbean — Gittikçe, lâhzadan lâhzaya.
Anibal — M.Ö. III, yüzyıl sonlarında 

ordusuyle Roma üzerine yürüyen, büsrük 
Kartaca komutanı.

Anonim — (amonyme) adı bilinme
yen; yazarı, söyleyeni belli olmayan.

Ansiklopedist — Her türlü, ilim, fen, 
sanat bölümlerinde bilgi edinip bu ko
nularda eser veren yazar.

Aram — Dinlenme, eğlenme, sabır.
Âri — Çıplak, boş, uzak.
Arif — Dış bilgilerinden çok, iç ilmi

ni, yani aşk ve sezgi yoluyle Allah’ı ve 
gerçeği bilen insan. (Bu kelime, Tasav
vuf adlı İslâm felsefesinin terimlerin- 
•dendir. Mecaz olarak ârif, sezgi ve tec
rübe yoluyle bazı şeyler bilen zeki in
san demektir.)

Arş — Gök. (Eski astronomiye göre 
yerinde duran dünya’nın etrafında, için
de yedi seyyare bulunan gökler bir so
ğan zarı gibi birbirlerini kuşatırlar. Arş, 
"bunların hepsini içine alan en büyük gök 
kubbesinin adıdır.)

Arıza — Aslında olmayıp, sonradan ve 
tesadüfle olan şekilde.

Arz — Dünya, yer, toprak.
Arz-etmek — Sunmak. Bir şeyi, bir 

işi, bir ricayı büyük bir adama haber 
vermek, anlatmak.

Arz-ı cür’et — Cesaret gösterme.
Arzu — İstek, dilek.
Asâ — Değnek, sopa.
Asfiyâ — Temiz gönüllüler.
Asla —  Hiç, hiç bir vakit.
Âsi — İsyan eden, baş kaldıran. Din 

ve cemiyet kanunlarının emirlerini din
lemeyen. Azgın!

Asîl — Soylu, iyi ve eski bir soydan 
gelen.

Asiye — Mısır Firavun’unun karısı. Fi
ravun, Beni İsrail’den doğacak erkek ço

cukların öldürülmesini emretmişti. Bu 
emirden sonra doğan Musa Peygam- 
ber’i, annesi, bir sepet içine koyarak 
Nil nehrine bıraktı. Asiye, Musa’yı ne
hirden çıkartıp büyütmüş ve peygam
ber olunca ona iman etmiştir.

Aslı —  Kerem île Aslı adlı, Türk halk 
hikâyesinin kadın kahramanı Kerem’in 
sevgilisi.

Assonans — (assonance) Yarım kafi
ye.

Aşk-ı Memnu —  Halid Ziya Uşaklı- 
gil’in tanınmış romanı.

Aşikâr (aşkâr) —  Belli, meydanda.
Aşina (aşna) — Bildik, tanıdık, anla

yan, dost. Aşnâ-yı zü’l-Celâl: Ulu Tan
rıyı bilen.

Aşiyan — Yuva.
Asyaî —  Asya kıtasiyle ilgili, bu kıta

nın özelliğini taşıyan.
Ateş-î sûzân — Yakıcı ateş...
Ateş-perest — Ateşe tapan.
Avize — Billür gibi ışık aksetirici ci

simlerden yapılıp, tavana asılan süs.
Avaz (Avâz) — Ses.
Ayar — Altın, gümüş gibi kıymetli 

madenlerin ölçüsü. (Aslı: lyar.)
Aydur —  Söyler.
Ayet —  Kur’an’daki cümlelerin adı.
Ayin — Dinî tören, Mevlevîlerin musi

ki ve raksla yaptıkları özel tören. It- 
rî’nin, Mevlevi âyini için Segâh maka
mında bestelediği meşhur eser.

Ayyuk —  Eziyet, işkence, büyük sıkın
tı, âhırette günahkârlara verilecek olan 
ceza.

Azade —  Serbest, başıboş. (Nazım te
rimi olarak.) tek rmsradan ibaret söz.

Azamet — Ululuk, büyüklük.
Azim (azm) — Kesin karar, kararda 

kesinlik. Yola çıkmak. Bir ülküyü mut
laka başarmak kararıyle harekete geç
mek.

Azimkârâne —  Azmetmişçesine.
Aziz — Kıymetli, sevgide üstün tutu

lan. muhterem, kutlu.
Azman — Pek iri. Cins ve nevinin öl

çülerine uymayacak derecede çok bü
yümüş yaratık.
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B a b I â l i  — İstanbul’da Osmanlı İm- 
paratorluğu’nuıı idare edildiği hükümet 
binası.

Bacahk — Pencere.
Bâd — Rüzgâr.
Bâde — Şarap. Al renkli, taze şarap, 

içki.
Ba’d ehû '— Ondan sonra.
Bahis (bahs) —  Söz açmak.
Bahadırlık — Yiğitlik, kahramanlık.
Bahr — Deniz.
Bahr ü ber — Deniz ve kara.
Bahusus — Hususuyle, hele.
Bahusus ki — Kaldı ki.
Bâis-i şekvâ — Şikâyet sebebi.
Baki — Kalan, artakalan, Ölümü ol

mayan.
Balaban —  Çakır gözlü doğan kuşu.
Balyemez __ Eski Osmanlı ordusunda

kullanılan bir çeşit top. Balyemezzi ad
lı bir İtalyan tarafından icat olunmuş
tur.

Balzac — XIX. yüzyıl büyük Fransız 
romancısı.

Basiret — Gönül gözüyle görme. Bir 
şeyin esasını ve hakikatini iyi görme.

Batıl — Gerçeğe uymayan, boş.
Baya — Demin.
Bayrın, Bayron —  (Byron) Tanınmış 

romantik İngiliz şairi.
Baz — Kuş avlamak için kullanılan 

av kuşu.
Bedbaht — Talihsiz, bahtı kötü.
Beden — Vücut, ten.
Bedî' — Eski edebiyatta sözün edebî 

sanatlarla süslenişine ait bilgiler veren 
bahis.

Benam — Namlı, tanınmış.
Bend — İçinde su biriktirmek için, 

ekseriya taştan yapılan sed. Bağ.
Beis — Zarar, ziyan.
Bel — Dağ geçidi.
Belagat — Sözün güzel, sanatlı ve us

talıklı söylenişi; bir maksadın en düz
gün, en iyi şekilde ifadesi.

Bel bağlamak —  Güvenmek, inanmak.
Belemek — Kundaklamak, sarıp sar

malamak.

Belde — Şehir, memleket.
Berk — Yaprak.
Berk — Şimşek. Berk urmak. Parıl

damak.
Berk-ı hâtîf — Göz kamaştıran şim

şek.
Beste — Bir şarkı, şiir veya piyesin 

musikisi.
Be?er — İnsan cinsi, insan.
Beşerî — İnsanlıkla ilgili.
Beçeriyet — İnsanlık.
Beyan — Anlatma, açık söyleme.
Beykın — (Bacon) İngiliz yazar ve 

feylesofu (1561-1626) Eserlerinin çoğu 
Latincedir. Essays: Denemeler adı al
tında topladığı İngilizce yazıları, dene
me nevi’nin birinci sınıf örnekleri ara
sındadır.

Bezm — Meclis, yeme içme toplantısı.
Bezm-i şevk — Neşe, coşkunluk, eğ

lence meclisi. Yeme, içme toplantısı.
Bîdad — Zulüm, eziyet, haksızlık.
Bİd'at — 1) İslâm dininde Peygam

berden sonra meydana gelen olay. (Bu 
olayın kötüsü, dinsizlik sayılır.) 2) Ka
nuna, türeye aykırı iş.

Bi-emrillâh-i taâlâ — Yüce Tannnın 
emriyle.

Bigayn hakkın — Haksız yere.
Bigünah — Günahsız.
Bihuş — Aklını yitirmiş, kendinden 

geçmiş, sarhaş,
Bikarar — Kararsız.
Bile — Birlikte, ile.
Binaenaleyh — Bundan dolayı, bu

nun üzerine.
Bire (bre) —  Hey!
Biteviye — Aynı, hiç değişmeden ve

ya hiç durmadan.
Bize Göre — Ahmed Haşim’in küçük 

nesirler kitabı.
Boy — Kabile, hikâye, macera.
Boy boylamak — 1) Bir kimsenin so

yunu sopunu sayıp dökerek onu övmek. 
2) Bir kabilenin hikâyesini, kahraman
lık macerasım anlatmak. 3) Hikâye, ma
cera anlatmak.

Bû, Bûy —  Güzel koku.
Buğra — Erkek deve.
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Buhurdan —  İçinde kokulu ağaç par
ça lan  yakılan kap.

Bunlu —  Kederli, kaygulu üzgün.
Burcu burcu —  Güzel kokuyu anlat

m ak için kullanılan bir zarf.
Bnsiş —  Öpüş.
Bülbül-i bâğ-ı cemâl —  İlâhî güzel

lik  bahçesinin bülbülü.
Bünâ-gûş —  Kulaktozu. (Bu sözün 

daha çok kullanılan şekli, binâ-gûş’dur.)
Bürçek —  Saç, kâkül.
Bürhan — Delil, belge, şahit, tanık.

Cam —  Kadeh, şarap kadehi.
Câm-ı Cem —  Cem’in kadehi (bkz.: 

Cem).
Câm-ı mül —  İçki kadehi.
Canan —  Sevgili.
Can ber-cehennem — Canı cehenne

me.
Canfes —  İnce, „.parlak, çok defa iki 

renkli gibi görülen ipek kumaş.
Can havli —  Can korkusu.
Cani —  Adam öldüren, cinayet işle

yen.
Cazip —  Çekici.
Cavidân! —  Ebedî, sonsuz.
Cebbar —  Allahın ulu, azametli, zorlu 

oluşunun adı.
Ced —  Ata.
Celâl —  Sonsuz, ululuk. Allah’ın var

lıklarda ve olaylarda görülen kahredici 
kudreti. İnsanda: hiddet, kızmak.

Cemaat —  1) Bir yere toplanmış in
sanlar. 2) Bir mezhebe, bir inanışa uya
rak bu inanış etrafında biriken toplu
luk.

Cem’ — Toplama. Toplam.
Cem, Cemşid —  Eski İran tarihine 

göre İran’da ilk defa hükümet süren 
Pişdâdiyen sülâlesinin dördüncü hü- 
hümdan, İran mitolojisine göre Cem, 
yedi yüz sal hükümdarlık yapmış; bu 
arada şarabı icat etmiş, son derece gü
zel, zengin, neşeli şarap meclisleri kur
muştur.

Cenab Şahabeddin —  Servet-i Fünun 
devri Türk şair ve yazan.

Cenk —  Savaş.
Ceriha — Yara.
Cevher —  Öz. İyi maya. Doğuştan ka

zanılmış değer. İstidat.
Cevvî —  Hava ile, atmosferle ilgili.
Cezbe — 1) Allah’ın kullarını kendi 

manevî varlığına çekmesinden doğan 
iç coşkunluğu ki bazen dış hareketleri 
halinde de görünür. 2) Coşkunluk hali.

Cibâl —  Dağlar.
Cihangir — Cihan zapteden büyük ku

mandan.
Cihaz — Bir işte lâzım olan alet ta

kımı.
Cirm —  Varlık, cüsse, hacım.
Cismâniyet — Bedenle, tenle ilgili. Be

dene bağlı oluş. Beden varlığı.
Cilasın —  Babayiğit, kahraman, gür

büz, boylu boslu.
Cûş —  Kaynama, coşma.
Cûybar — Irmak, büyük ırmak.
Cüdâ —  Ayrı, uzak.
Cüveynî — XIII. yüzyıl Moğol tarih

çisi.

Çağrışuban — Çağrışarak, haykırarak, 
bağırarak.

Çare-i âhenk —  Ahenk çaresi. Musi
ki vasıtası. ,

Çâsâr —  Kayser. Eskiden Almanya 
İmparatoruna verilen ünvan.

Çavlanmak —  Ün salmak.
Çeşme —  Göz.
Çeşme-i Nev-Peydâ —  Lâle Devrİ’nde 

Kâğıthane’de yapılan bir çeşme.
Çeşni —  Lezzet, tad.
Çeyiz —  Gelin için hazırlanan eşya 

aslı: (cihaz).
Çiredest —  Elinden İyi iş gelen, tut

tuğu işi iyi yapan usta.
Çırağ —  Mum, kandil, çıra, meşale.
Çönge —  Zayıf, kuvvetini kaybetmiş, 

sönmüş, vazifesini yapamaz olmuş.

D

Dag — Yara, insan ve hayvan vücu
dunda kızgın demirle yapılan nişan, iz.
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Dâm -  Tuzak.
Daman — Etekler.
Dâmen — Etek.
Darbe — Vuruş.
Daim, Dâyim — Devamlı, sonsuz.
Dede Korkut — Aynı ismi taşıyan es

ki Türk hikâyelerinde adı geçen, yarı 
tarih,’ yarı destan kahramanı bir Türk 
ihtiyarı.

Degeç — Deyince.
Deha — Olağan üstü zekâ; aşırı, ileri 

zekâ. Herhangi bir işe, bir hale, bir sa
nata karşı büyük kabiliyet.

Dehr (dehir) — Zaman, uzun zaman. 
Dünya, cihan.

Dekayık —  Anlaşılması güç şeyler. 
İnce görüşler ve düşünceler.

Delil — Kılavuz. Bilinmeyen şeyleri 
keşfetmeye, bilinen şeylerin doğruluğu
nu meydana koymaya yarayan belge.

— Soluk, an, vakit, zaman, kan,
D ei^ gog  — Basit halk sınıflannı 

kandırıp azdıracak yolda gösterişli fa
kat kof lâkırdılar söyleyen adam. (Bkz. 
Şarlatan).

Demirci Oğlu — XVII, yüzyıl Türk 
saz şairi.

Denî — Aşağı, âdi, alçak.
Denlü —  Gibi, kadar.
Derd-mend — Dertli.
Dergâh —  Kapı ağzı, kapı yeri. kat. 

huzur, tekke.
Desise — Hiyle, hile.
Dest — El.
Dest-bûsû — (Dest-bûsî) El öpme.
Deşt — Çöl, ova.
Deva — Çare, ilâç.
Devletli —  Dünyada ve âhirette baht. 

Saadet ve mevki sahibi, kutlu insan,
Dıraht — Ağaç.
Dil — Gönül.
Dilber — Gönül götürücü güzel.
Diî-i nâşâd — Memnun olmayan, ne

şesiz, tasalı gönül.
Dil-i zât — Ağlayan gönül.
Dîv (Dev) —  İnsan azmanı. Karan

lık zamanlarda harekete geçen kötü 
ruhlu varlık. İri ve korkunç bir masal 
kahramanı.

Dîvan —  1) OsmanlI devlet teşkilâ

tındaki merkezî idare: Divân- ı Hümâ
yun. 2) Divan şairlerinin şiirlerini konu
larına ve kafiyelerine göre, alfabetik sı
ra ile bir araya toplayan şiir kitabı. (Bu 
şiir kitaplarının tertibi XVI. yüzyıldan 
sonra tamamıyle belirli bir şekilde ya- 
pıhrdı, 3) Davaların dinlenip, gereken 
hükümlerinin verildiği meclis. 4) Huzur, 
kat, (meselâ: Tanrı divânı, Allah’ın hu
zuru, Tanrı katı anlamındadır. 5) Otu
racak sedir.

Divan Durmak —  Divan’da (büyük 
devlet meclisinde) olduğu gibi, ellerini 
kavuşturup, saygı ifâde eden bir şekil
de ayakta durmak.

Divan Edebiyatı —  İslâm medeniyeti 
çağlarında, Türk aydınlarının, Divan şi
irlerini vücuda getiren dil ve sanat an- 
layışıyle meydana koydukları genel ede
biyat akımına verilen isim. (Daha ge
niş bilgi için bkz. Resimli Türk Edebi
yatı Tarihi; S. 89).

Divan Nesri —  Divan edebiyatı yazar
larının, Divan şiirinin dil ve sanat an - 
layışıyle yazdıkları özel bir nesir tarzı. 
(Bu nesirde seci’ler, iç kafiyeleri gibi 
ses unsurları türlü edebî sanatlar; hü
ner göstermek için uzatılan cümleler ve- 
İslâm, medeniyetine ait her türlü f î̂nî 
fikrî, felsefî kültürle yüklü, külfetli b ir 
ifade vardır.)

Divan Şiiri — İslâm medeniyeti çağ
larında, medrese tahsili görüp saray 
çevrelerinde toplanan, yüksek zümre- 
şairlerinin, Arap ve İran şiirini model 
tutarak, behrh ve müşterek bir şiir an - 
layışıyle ve belirli kurallarla yazdıkları 
şiirler.

Şiirlerini Divan adlı kitaplarda top
layan şairlerin hep birlikte meydana 
koydukları bir şiir tarzı, (bkz. Dîvan).

Diyar — Memleket, ülke, şehir.
Doğısar — Doğacak.
Dolama beşik — Sağlam bezden ya

pılan, iki taraflı değnekli çocuk salın
cağı.

Dolap dolap — Dolu dolu, bol bol.
Doyçe Bank — Alman bankası.
Doru — Siyahla kırmızı arası bir at. 

rengi.
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Dökme — Bir nevi büyük çadır.
Du cihan —  İki cıiıan. Dünya ve âhi- 

Tet.
Duhamel: (Georg-es) —  Son asır Fran

sız roman yazarı. Akademi azası. Sala- 
vin’in Ruznamesi. Gece Yarısı îtirafı gi
bi psikolojik romanları dilimize çevril
miştir.

Dûr — Uzak.
Durmak —  Kalkmak.
Dürüşmek — Çalışmak.
Dünlüg: —  Pencere, çadır, penceresi, 

baca.
Dûş —  Omuz.
Dûşize — Kız, bakire, kızoğlan kız.
Düm — Kuyruk. Dümün: Kuyruğunu.
Düş —  Rüya.

E

Ebed — Sonu olmayan gelecek za- 
anan.

Eda —  Üslûp, tarz, söyleyiş, tavır, ku
rum.

Ebediyyen — Sonsuz olarak.
Edebiyât-ı Cedide —  Recâizade Ek

rem’in yardımıyle, başta Fikret ve Ha- 
âid Ziya olmak üzere, Servet-i Füntın 
■dergisi etrafında toplanan yazarların 
1895 yılında meydana getirdikleri Avru
pai edebiyat çığın.

Edevat — Aletler, avadanlıklar, (Ava
danlık: Dülger, marangoz gibi işçilerin 
'kullandığı alet takımı.)

Efkâr —  Fikirler.
Eflâk —  Gökler, gök kubbeleri.
Efsâne —  1) Bir tabiat olayım, bir 

varhğın yaratılışını olağanüstü görüş
ler, düşünüşler, hayallerle süsleyip an
latan bir çeşit masal. 2) Böyle cin pe
ri, dev gibi masal unsurlariyle süslene
rek anlatılan olay. (bkz. Mitos).

Ejder —  Büyük yılan. Masallarda diş
li, ayaklı ve kanatlı olduğu tasavvur edi
len, ağzından alevler saçtığı söylenen 
korkunç yılan.

EFaman —  Yardım edilmek veya şi
kâyet etmek için kullanılan edat.

Elfaz —  Sözler.

Elhâsıl —  Demem şu ki, uzatmayalım. 
Sözün kısası, gibi deyimler yerine kul
lanılan Arapça söz.

Ellfbe — Arap alfabesinin adı.
Endam — Boy bos, bütün vücut, gü

zel ve biçimli vücut.
Ender — de, içinde.
Endişe — Akla fena şeyler getirme, 

düşünce, üzüntü, şüphe.
Engüşt —  Parmak.
Engüşt ber dehan (olmak, etmek) — 

Parmağını ısırmak. Parmağını ağzına 
götürmek. Parmağı ağzında kalma.

Enis-i dil —  Gönlün alıştığı.
Emanet — Bir şeyi, saklayacağına ina

nılan bir kimseye bırakmak. Böyle bir 
kimseye veya bir yere bırakılan şey.

Emâre —  Belge, delil, iz, işaret.
Emn —  Korkusuzluk, eminlik.
Emsal —  Benzer.
Emsalsiz — Eşsiz, benzeri olmayan.
Ergenekon —  GÖktürklerin destanı. 

Göktürklerin dörtyüz yıl kalıp çoğaldık
ları ve maden işledikleri, dağlarla çev
rili, kutlu toprak.

Esaret —  Esirlik.
Esâtîr —  Mitoslar, efsaneler (bkz. ef

sane, mitos.)
Esbâb —  Sebepler.
Esrar —  Sırlar, bilinmeyen, bilineme

yen gizli şeyler.
Esrarengiz — Sırlı, gizli, anlaşılmaz,
Esürük — Sarhoş.
Essais —  Deneme.
Eşk —  Gözyaşı.
Eşkbâr —  Çok ağlayan, ağlayıcı.

. Etfâl —  Çocuklar.
Eugenie Grandet —  Fransız romancı

sı Balzac’ın tanınmış romanı ve bu ro- 
mamn kahramanı.

Evliya Çelebi —  XVII. yüzyılda edebi
yatımızda on ciltlik güzel ve çok değerli 
bir seyahatname kazandıran Türk seya
hat edebiyatı yazan. Büyük Türk sey
yahı.

Evren —  Ejderha, büyük yılan, iri ya
rı mahlûk.

Eydür —  Söyler.
Eyyam —  Günler.
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Ezel -J- Öncesi olmayan eski çağlar.
Ezelî -  - Oldum olası. Başlangıç: olma

yan eski çağlarla ilgili.
Ezop —  Hayvanlar arasında geçen va

kalar halinde küçük ve nükteli masal
lar yazarak insanlara bazı öğütler ver
mek isteyen eski Yunan masalcısı. (Bir 
kısım masalları. Lafontaine'in Fable’le- 
rine konu olmuştur. Aisopos).

Faal — Hareketli, çalışkan.
Fabl — (Fable) Vakaları ekseriya 

hayvanlar arasında geçen ve ibret veri
ci bir dersle nihayetlendirilen, küçük 
(manzum) masal. (En güzelleri XVII. 
yüzjnl Fransız şairi Lafontaine tarafın
dan yazılmıştır.)

Fağ-fur —  Çin imparatorlarının umu
mî adı. Çin’de yapılan çini takımları.

Faikıyet —  Üstünlük.
Fani — Yok olucu, geçici.
Fanus —  Mum ışığı üzerine rüzgâr

dan sönmemesi için konulan cam aba
jur.

Fars — (Farce) Halk için yazılmış, ip
tidaî ve hareketli komedi.

Faruk Nafiz Çamlıbel — XX. yüzyıl 
tanınmış Türk şairi.

Farz-ı muhâl —  Olması ve doğru ol
ması mümkün olmayan bir şeyin olmuş 
ve doğru sanılması.

Fatihâne — Fatihçesine.
Fatih — Fetheden, açan, ülke alan.
Fecr, Fecir —  Güneş doğmadan önce 

tanyerinde beliren pembelik.
Feda (etmek) —  Herhangi bir şeye 

karşı ondan daha değerli bir şeyden 
vazgeçmek, esirgememek. (Feda olmak, 
kurban olmak).

Fedakâr — Canını veya canı kadar 
kıymetli bir şeyini esirgemeyen.

Feeri —  (Feerie) Kahramanları ara
sında periler, cinler bulunan tiyatro çe
şidi.

Feerik — (Feerique) Feeri ile ilgisi, 
perilerle alâkası olan. Çak güzel.

Felah —  Kurtuluş, zafer.
Felek —  Gak, sema, zaman, dünya.
Fena bulmak —  Yok olmak, ölmek.

Feragat — Vazgeçme. Elçekme. Bir 
servet veya saadetten başkaları için 
vazgeçebilme büyüklüğü.

Ferah — Açıklık, iç açıklığı, sevinç, 
genişlik.

Ferd (Fert) —  Tek. kişi, tek insan.
Ferda — Yarın.
Ferih — Sevinçli.
Fesahat — Lisanı doğru, açık, güzel 

(ve bir söyleyiş kolaylığıyle) kullan
mak.

Fevç fevç —  Bölük bölük.
Feyvâre — Fıskiye,
Feyz — Bereket, iyi tesir, coşkunluk, 

ilerleme, Allahın insana duyurduğu İlâ
hî duygu ve düşünceler.

Feza — Gök boşluğu, ucu bucağı ol
mayan boşluk.

Fıkra — (Bir edebiyat terimi olarak 
herhangi bir görüş veya buluşu, her
hangi bir duygu ve düşünceyi birkaç sa
tırlık veya birkaç paragraflık ifadelerle 
anlatan kısa yazıdır.

Fıkra, bazen böyle bir görüş ve düşü
nüşü gazete sütunlarına aksettiren kü
çük bir makaledir. Türkiye’de gazeteci
liğin gelişmesi ile, hemen her gazetede 
fıkra sütunları açılmış ve meselâ Ahmed 
Rasim gibi, tanınmış fıkra yazarları ye
tişmiştir.

Fıkra, bazen bir hayat olayım veya bir 
hayat dersini nükteli ifade ile anlatan 
mizahî bir hikâyeciktir. Türk edebiya
tında Nasreddiu Hoca fıkraları, bu çeşit 
fıkranın herkesçe bilinen güzel örnekle
rindendir.

Büyüklere ait fıkralar, avcılara ait 
fıkralar, sarhoşlara alt fıkralar, zümre
lere (meselâ azınlıklara) ait fıkralar vb. 
gibi, fıkra’mn daha birçok çeşitleri var
dır.

Çok defa sohbet toplantılarında böyle 
fıkralar anlatıhr. Bu toplantılarda fıkra 
anlatmak da ayrıca, sözlü bir edebiyat 
sanatıdır.

Firdevsî —  X. yüzyıl İran şairi. Şeh
name isimli büyük İran destanını ya
zan tanınmış şair.

Fırdolayı — Pepçevre.
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Firengistan —  Hıristiyan ülkesi. Fran
sa.

Fizan — OsmanlI İmparatorluğu’nun 
son devirlerinde sürgünlerin gönderil
diği yer. Trablusgarb’m güneyinde, Bü
yük Çöl’de sert iklimli bir vâhalar gru
bu.

Fıtrî — Yaradılışta bulunan.
François Maurlac —  Son asır Fransız 

roman yazarı. Akademi üyesi. La Desert 
de TAmour = Aşk Çölü adlı romanıyle 
büyük roman mükâfatım kazanmıştır.

Fransız Edebiyatı — Fransız edebiya
tı,, bugünkü Fransa toprağında, Fransız 
dili ve Fransız milliyetiyle birlikte baş
lamıştır. îlk eserler, halk şairlerinin söy
ledikleri destan şarkılandır.

Daha Ortaçağlarda Fransa’da halk şa
irlerinin söyledikleri chanson de geste: 
kahramanlık destanları, Fransız milli
yetinin sağlam bir şekilde başlamasını 
sağlamıştır. Bunları, yüksek zümre ara- 
smda okunan, masal unsurlanyle karı
şık Courtois romanları takip etmiştir. 
Bunlar da bir çeşit aşk, fazilet ve kah
ramanlık romanlarıydı. Daha sonra Gü
lün Romanı gibi, yine manzum aşk ro
manları, allegorique destanlar söylen
miştir.

Bununla beraber Fransız edebiyatının 
gelişmesi, bütün yeni Latin dilleri ede
biyatında olduğu gibi, Rönesans yılla- 
nndadır. İlk tanınmış Fransız şairi 
François Villon. XVI. asır şairidir. Onu,
XVI. yüzyılda yedi Fransız şairinin bir 
araya gelerek kurdukları ilk Fransız 
şiir ekolü Pleiade takip eder. (Pleiade. 
Türkçedeki Ülker yıldızının adıdır). Bu 
şairler, Fransızca şiirin ve şiirde Fran- 
sızcanın kurucuları sayılır. Fransızca- 
nın, Latinceden ayrı, müstakil bir dil 
olarak gelişmesinde büyük hizmetleri 
vardır. Bunlar, genel olarak, eski Yu- 
nan-Latin ve yeni İtalyan şiirinin izin
de sonnet’ler, eglogue’lar ve ode’lar yaz
mışlardır. En tanınmışları Piei’re de 
Ronsard, bir aşk ve tabiat şairidir. Ple- 
iade’ın İkinci şairi Joachim du Bellay, 
ince, hüzünlü şiirleriyle; Fransızcayı sa
vunma ve yüceltme uğrundaki gayretli

çalışmalarıyle tanınmıştır. Aynı yüzyıl
da François Rabelais, ilk. bakışta ha
yalî gibi görünen, fakat günün olayla
rından ve çevresinden derin izler taşı
yan, mizahî özellikle dolu büyük hikâ
yeler yazmaya başlamıştır. Bu yüzyılda, 
tanınmış yazar Montaigne, dünya ede
biyatına deneme türünün ilk eserlerini 
kazandırmıştır.

Bundan sonra Fransız edebiyatı daha 
çok, birtalrım edebi meslekler vücuda 
getiren sanatkârlar tarafından gelişti
rilmiştir. Bu edebiyat meslek ve ekol
lerinin ilki klasik mekteptir (bkz. Kla
sik).

Genel olarak, XVII. ve XVIII. yüzyıl 
Fransız yazarları bu ekole mensuptur. 
Ekolin ilk şairi Malherbe, (1555-1628) 
Fransızcayı, her hecesij'le ahenkli ve 
mükemmel bir şiir dili, bir musiki lisanı 
haline getirmek için ülküyle ve titizlik
le çalışmıştır.

Klasik edebiyat, Fransa’da genel ola
rak şiir, felsefî nesir ve tiyatro alan- 
lannda eser vermiştir. Devrin büyük 
şairleri, Malherbe’den sonra, bir edebî 
tenkid şairi olan Boileau ve meşhur 
fabl’ler şairi Lafontaine’dir. Tiyatroda 
en önemli trajedi yazarları Comeille ve 
Racine'dir. Bunlar, trajediyi, genel ve 
işlenmiş bir şür lisanıyle, manzum ola
rak yazıyor konulannı da Yunan, Latin, 
Şark efsane ve tarihlerinden alıyorlar
dı. Vakalarını hükümdarların veya yük
sek sınıfın hayatından seçiyor; sahneye 
insan faziletlerini, insan ihtiraslarmı, 
bir kelime ile İnsan'ı getirmeye çalışı
yorlardı. (Comeille’in eserlerinde insan 
iradesinin kudreti. Racine’in trajedile
rinde ihtiraslarına esir olan insanın 
za’fı belirtilmiştir.)

Devrin en büyük komedi yazan Mo- 
lîere’dir. Moliere, dünya edebiyatında 
karakter komedileriyle haklı ve ölmez 
bir şöhret kazanmıştır. (Trajedi ve ko
medi için, ayrıca Tiyatro maddesine ba
kınız).

Malherbe hariç, bu yazarların hepsi 
en mühim eserlerini XVII. yüzyılın ikin



—  255

ci yarısında verdikleri için, bu yarım 
asır, Fransa’da klasik edebiyatın altın 
devri bilinir.

Felsefi nesir vadisinde, aynı asırda 
eserler veren Descartes'm ve Pascal’ın 
isimlerini söylemek gerekir. Fakat Fran
sa’da düşünüş edebiyatının altın devri
XVIII. yüzyıldadır. Bu devirde eserle
riyle sosyal adalet, insan hakları ve de
mokrasi için çalışan feylesof yazarlar 
yetişmiştir ki en mühimleri Montes- 
Oiuieu, Voltaire, J. J. Rousseau ve Dide- 
rot’dur.

XIX. asrın ilk yarısı, klasisizme tepki 
niteliğindeki Romantisme akımının hü
küm sürdüğü zamandır. En hararetli 
devri 1820 ile 1850 arasında bulunan bu 
akım, önce Almanya ve Fransa’da XVIII. 
yüzyılda Gothe ve Bousseau’nun bazı 
eserleriyle müjdelenmiş, sonra XIX, yüz
yılda İngiltere’de Byron ve Fransa’da 
Chateaubriand, Lamartine, Victor Hu- 
go, Alfred de Musset, Alfred de Vigny 
gibi büyük romantikler yetiştirmiştir, 
(bkz. Romantisme.)

Romantizmin bir his ve hayal edebi
yatı oluşu, edebiyatta şahsîliği, daha 
geniş toplumculuğu, bütün Avrupa ede- 
bitayında ortaktır. Aynı çığırın, millet
leri kendi millî mazilerine, millî dilleri
ne, millî destanlarına, millî kültürleri
ne ve halk sanatlarına döndürüşü ise, 
daha çok. Germenler’le kuzey milletleri 
arasındadır.

XIX. asrın ikinci yansında, Fransa’da 
romantizmin aşırı hissi, şahsî ve hayalî 
oluşuna tepki özelliğinde Realisme adı 
verilen yeni bir akım başlamıştır. Bu 
çığırın müjdecileri, Stendhal, Balzac, 
M6rimee gibi büyük romancılardır. Ce
reyanın en kuvvetli temsilcileri ise 
Gustave Flaubert ile Concourt Kardeş- 
ler’dir.

Realizm cereyanını da, bu çığın daha 
ilimci, daha araştmcı, daha inceleyici 
bir anlayışa götüren Naturalisme cere
yanı takip etmiştir, (bkz. Natüralizm.)

Bu çığırın en önemli temsilcileri. Emi
le Zo’a, A. Daudet ve Guy de Maupas- 
sant’dır. ynı yüzyılda daha birçok bü
yük hikâye ve roman yazan yetiştiren 
ve böylelikle bütün edebî hayatının al
tın devrini yaşayan Fransa’da, mühim 
olarak, bir de Psikolojik roman çığırı 
vardır. Bu çığırın müjdecisi, XVIII. asır
da. Adolphe isimli romanıyle Benjamin 
Constant’dır. Bu tarzı XIX. yüzyılda bir 
çığır haline koymayı başaran romancı 
da Paul Bourget’dir.

Yine XIX. asrın ikinci yarısında 
Fransa’da birbiri ardınca iki şiir çığırı, 
büyük şairler elinde, güzel eserler ver
miştir. Bu çığırlardan birincisi Pamass 
hareketidir ve şairlerine Pamassienler 
denilmiştir. Parnasiyenler, şiirde dış 
musikisine, zengin kafiyelere, şekil ku
sursuzluğuna, açıkhğa, realist görüşlere 
önem veren ve bu bakımdan Fransızca- 
ya çok ahenkli ve mükemmel manzu
meler kazandıran şairlerdi. En tam n- 
mışları, Leconte de Lisle, Jose-Maria de 
Heredia, Sully Prudhomme ve Jean Ri- 
chepin’dir. Hemen aynı yıllarda Parnasse 
akımına tepki özelliğindeki diğer bir şi
ir çığın  da Symbolisme hareketidir. 
Sembolizm, Parnasse şiirinin mükem
mel mısralarındaki kulağa seslenen dış 
musikisi’ne karşı, şiirde iç musikisi gö
zeten ve anlatmak’dan çok duyurma ül
küsü güden daha lirik bir şiir anlayı
şıdır. Kelimesi olmayan musiki, nasıl b i
ze bir şey anlatmak, fakat kelimelerle 
anlatılmayacak kadar kuvvetli duygu
lar verirse, şiir de anlatmaktan çok du
yurmak için söylenmelidir, anlayışı, 
sembolizmin bir tarifi sayılabilir.

Sembolizmin tanınmış şairleri. Paul 
Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane 
Mallarm^ ve Paul Valery’dir. Aynı yüz
yılda bütün bu şairlerin üstad tanıdık
ları, Şer Çiçekleri şairi Baudelaire ise, 
şiirlerindeki söyleyiş mükemmelliği ve 
duyurucu özellik’le her iki şiir ekolüne 
de örnek olmuştur.

Fuzûlî —  XVI. yüzyıl Türk Divan şa
iri, bütün Türk edebiyatında en geniş
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ve devamlı tesir bırakan büyük aşk, ıs
tırap, duygu ve düşünce şairi.

Füsun — Afsun, büyü, sihir.

G

Gaib — Gizli, görünmeyen, kaybol
muş.

Gamze — Göz kuyruğuyle bakış, yan 
bakış.

Gam — Kaygı, tasa.
Garib — Acayip, alışılan şekle benze

meyen, anlaşılmaz, kimsesiz, fakir ya
bancı.

Gark olmak — Batmak, gömülmek, 
boğulmak.

Gasbetmek — Zorla almak, elinden 
almak.

Gayş —  Kendinden geçme hali.
Gayret-i merdâne — Erkekçe çalışma. 

Erkekçe hareket.
Gayûr — Gayretli, çalışkan, özenerek 

çalışan.
Gayz — Kızgınlık, taşkın hiddet.
Gazâ — Savaş. Bir ülkü, bir iman uğ

runda savaş.
Gazap — Öfke, hiddet.
Gazal — Ceylan, ahu, ceylan yavrusu.
Gâzi — Savaş yoluyle ülkeler alan, hü

kümdar. Bir savaş kazanıp da ölmeden 
dönen insan.

Gazûbâne — Öfkeli, hiddetli bir şe
kilde.

Gah — Bazen.
Gamel —  Deve.
Gen — Geniş.
Ger —  Eğer.
Gevheri — XVII. yüzyıl Türk saz şairi.
Girift — Karışık, dolaşık.
Gonce-fem — Gonca ağızlı.
Gothe — (Göte) XVIII. yüzyıl Alman 

şair ve mütefekkiri, Alman edebiyatı
nın en büyük şiir, dram, roman yazarı. 
Avrupa’da Romantik edebiyatın doğma
sını hazırlayan şairlerden.

George Sand — XIX. yüzyıl Fransız 
kadın romancısı.

Gorlot Baba —  Büyük Fransız roman

cısı Balzac’ın tanınmış romanı ve bu ro
manın kahramanı.

Gurbet —  Kimsesizlik, yabancıhk. in
sanın vatan dışında veya doğduğu yer 
haricinde kendini yalnız hissetmesi.

Gussa — Kalp sıkıntısı, kaygı, tasa.
Gustave Flaubert —  XIX. yüzyıl, ta

nınmış Fransız romancısı. Realist roman 
tarzının örnek sanatkârı.

Gusûn-ı ter —  Taze dallar (ağaç dal
lan).

Gûşe — Köşe, kenar.
Güher — İnci, mücevher, değerli taş.
Gül-endâm —  Gül fidanı boylu, gül 

vücutlu.
Gül-gûn — Gül renkli.
Gülsen — Güllük, gül bahçesi.
Güman — Şüphe.

H

Hâb — Uyku.
Habib —  Sevgili. Habîbullah: Allahın 

sevgilisi: Muhammed Peygamber.
Hacet — Lüzum, ihtiyaç, gerek.
Hadd-i zâtında — Zaten, aslında.
Hafi — Gizli.
Hafız Şirâzi — XIV. yüzyıl İran şairi. 

İran şiirinin en güzel gazellerini, en 
duygulu şiirlerini söyleyen tanınmış şair.

Hail — Engel.
Haile — Korku ve dehşet verici, tesir 

edici olay. Trajedi (Tragedia).
Hâk — Toprak.
Hakan — Hükümdar.
Hakayık — Hakikatler, gerçekler,
Hakeza — Yine öyle, aynı şekilde.
Hâk-i beden — Vücut toprağı, şehit

lerin toprağı.
Hakikat —  Gerçek.
Hâkim — Hükmeden, bir şeyi dilediği 

gibi kullanabilen. Söz geçiren, üstün.
Hâkimiyet — Hâkimlik, üstünlük, söz 

geçirme.
Hakir — Küçük görülen, hor görülen,, 

değersiz, küçük bayağı.
Hâksâr — Toz toprak içinde kalmış..
Hâl — İnsan tenindeki ben.
Hâlet —  Hal, nitelik.
Halid Ziya Uşaklıgil — Servet-i Fü-
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nun edebiyatının nesir, hikâye ve ro
man üstadı.

Hâlik —  Yaradan.
Halita —  Birkaç şeyin, birkaç made

nin birleşmesiyle meydana gelen karışık 
madde. Karma.

Halûk’un Defteri —  Tevfik Fikret’in 
Türk gençliğine yol gösterici şiirlerini 
topladığı kitap.

Hamiyet ■— İnsanların vatanlarını, 
milletlerini, ailelerini yabancı tecavüz ve 
hakaretinden korumak için duydukları 
asÜ duygu ve gayret.

Hamle —  Saldırma, atılma, hücum, 
adım.

Hanüman —  Ev-bark, yuva, aile.
Harap —  Yıkık.
Harem —  Yabancıların girmesine izin 

verilmeyen kutlu yer. Müslüman evleri
nin kadınlara ayrılan dairesi. Nikâhla 
alınmış kadın. Zevce.

Haremgâh —  Harem yeri.
Hâs —  Özel.
Hasar —  Zarar, ziyan yıkıntı.
Haset — Kıskanma, çekemeyiş.
Hasım —  Düşman.
Hasretmek —  Bir kimsenin kendisini 

yalnız bir şeye, bir işe vermesi.
Hâşa —  Bir insanın, bir şeyin her tür

lü kötülüklerden, kirliklerden, günah
lardan uzak ve temiz olduğunu belirt
mek için kullanılan edat.

Haşin —  Sert.
Haşmet —  Bir insan*n birçok insan

lara hükmetmesiyle kazandığı heybet, 
ululuk.

Haşyet —  Korku.
Hâtem — Tây isimli Arap kabilesinin 

cömertliğiyle tamnmış reisi. (Hâtem, ay
nı zamanda tanınmış bir Arap şairi
dir.)

Hava —  (bkz. Hevâ.)
Havas —  Yüksek sımfa mensup ay- 

dmlar. Yüksek sınıf.
Havsala —  Sağrı. İnsan zihninin bir 

şey alabilme yetkisi.
Hayâl —  Bir şeyin düşünme ve hatır

lama yoluyle gözönüne getirilen güzel 
görünüşü. Yarı gölge, yan şeffaf (say

dam) görünüştj|. Cisimlerin sudaki ve 
aynadaki akisleri.

Hayasız —  Utanmaz.
Hayran olmak —  Hayrette kalmak. 

Güzel şeyler, fevkalâde olaylar karşısın
da heyecana gelip şaşmak, şaşırmak. 
Ağzı açık kalmak. Dalmak.

Hayru’l-beşer •— İnsanlığın hayrı. İn
sanların en hayırlısı. İnsanhğa iyilik ge
tiren (Muhammed Peygamber).

Hayrü’I enam —  Varhklarm hayırlısı.
Hây ü hûy —  Eğlenen insanların söz

lü sazlı gürültüleri. Kalabalığın gürül
tüsü.

Haz —  Hoşlanma, zevk, lezzet, tad 
(kelime aslında: Hisse, nasip, pay anla
mındadır.)

Hazân —  Yaprakların sararıp dökül
düğü mevsim. Güz, sonbahar.

Hazer (etmek) —  Sakınmak, korun
mak.

Hedef — Nişan ahnan, varılmak iste
nilen yer.

Helâl —  Din kanunlarının yasak et
mediği, bilâkis yapılması, yenilmesi, el
de edilmesi sevap olan şey. Nikâhla alı
nan kadın. Zevce.

Hele ü mele (here ü mere) —  Karma 
karışık.

Hemin —  Hemen.
Hem-râh —  Yoldaş.
Hengâm —  Zaman.
Hengâme —  Kalabahk, gürültü çıka

ran topluluk. Savaş yeri.
Hevâ —  Heves, Aşk, istek.
Heybet — İnsanda saygı uyandıran 

iri ve yüce görünüş.
Hicran —  Ayrılık, ayrılık acısı, unu

tulmaz acı.
Hicret —  Yurdu, yuvayı bırakıp göç

mek.
Hilâf — Yalan, zıt, ters.
Hilkat — Yaradılış.
Hissiyat —  Duygular.
Hırâm —  Salınmak, salınarak yürü

me.
Hırâmân (olmak) —  Salınarak yürü

mek.
Hitabet —  Hitabet, söz söylemek sa

natıdır. Bu SÖZ, bir insan topluluğu kar-
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şısmda, onlara bir maksadı anlatmak, 
bir ülküyü aşılamak için söylenir. İn
sanları bütün topluluğa faydalı olacak 
bir fikre inandırmak, onlara faydalı bir 
bilgi, bir öğüt vermek için söylenir.

Söz söyleyen kimseye hatip derler. 
Hatip, sözlerini karşısındaki insanlara 
anlatmak, onları kendi fikir ve heyecan
larına inandırmak vazifesindedir. Çok 
defa, dinleyenler, dinlemek için topla
nanlar, hatibin kendilerine neler söy
leyeceğini az çok bilir veya sezerler. Ha
tibin, o anda kendi içlerinden geçen fi
kir ve heyecanlan dile getirmesini bek
ler, onların güzel ve heyecanlı sözler ha
line girdiğini duydukça daha derin bir 
zevk duyarlar. Bu sebeple hatibin, kar
şısında toplanan insanların genel ruhu
nu birleşmiş dilek ve heyecanlarını se
zen ve dillendiren bir kabiliyeti olma
lıdır.

Hitabet, edebiyatın sözle yapılan şek
lidir. Fakat bu sözün örülümü ile diğer 
edebî sözler arasında, seçilen kelimeler 
ve cümleler bakımından bazı farklar 
vardır. Hitabette mecazî ifadeden çok, 
yalın bir ifade kullanılmalıdır. Eğer 
mutlaka edebî sanatlarla karışık bir söz 
söylenecekse, bu sözler manası herkesçe 
çabuk anlaşılan, zevkine çabuk varılan 
sözler olmalıdır. Mecazlar, istiareler, ci
naslar ve türlü kelime oyunlarıyle süs
lenen sözler, kolay anlaşılır bir tılsıma 
sahip değillerse, hitabette tehlikeli olur, 
başarısızlığa yol açarlar ve vazifelerini 
yapmadan kaybolup giderler.

Sözlerini anlamayan veya gösterişli ve 
yapmacıklı bulan bir insan topluluğu 
karşısında ise hatibin durumu çok müş
kül ve manasızdır.

Hitabette, sesin, nefesin, güzel söyle
yişin de büyük önemi vardır. Hatip, ke
limelerini bütün aksanlarını belirterek 
her hecesi ve her harfiyle telâffuz et
mesini bilmeli sözlerini, tesirli ve ma
nalı bir sesle birleştirerek söyleyebilme- 
lidir.

Hitabetin türleri: Bir söz söyleme 
sanatı olan hitabette söz konusu, çok 
?e çeşitlidir. Bununla beraber hitabet

türlerini başlıca beş bölümde toplamak 
mümkündür.

Bunlar, Dinî hitabet, askerî hitabet, 
hukuki hitabet, siyasi hitabet, akademik 
hitabet türleridir. İnsanların din yoluy- 
le iyiliğe götürmek için söylenen hita
bete dinî hitabet denilir... Askeri hita
bet, orduları zafere ulaştırmak gayesiy
le; askerleri, millet ve vatanları için 
pervasızca ölüme ve zafere atılacak bir 
heyecan ve imanla doldurmak, maksa- 
diyle söylenir. HukuM hitabet, toplu
luk içinde yaşayan insanların haklarını 
kanun ve adalet yoluyle korumak için 
söylenilen hitabettir. Savcıların, avu
katların tesirli söz ve müdafaaları bu 
çeşit hitabetin örnekleridir.

Millet meclislerinde, diplomat toplan
tılarında, milletlerin haklannı korumak, 
milletlerin yücelmesini sağlamak gaye
siyle konuşulan hatiplerin sözleri siyasî 
hitabet örnekleridir.

Akademik hitabet’e gelince; Bu, bil
ginler toplantısında, yahut bilginleri 
dinlemek için toplanan insanlar karşı
sında yapılan hitabettir. İlim, fen ve 
sanat alanlarındaki bilgüerini, tecrübe, 
görüş ve fikirlerini dinleyicilere anlata
rak, onlara zevkli ve faydalı saatler ya
latan bu çeşit hatiplerin sözlerine, ge
nel olarak konferans adı verilmektedir. 

Hıyâban —  İki yanı ağaçlı yol.
Hotoz —  Kadınların kendi saçların

dan veya kumaştan yaptıkları baş süsü. 
Süslü ve işlemeli başlık. Kutas.

Höyük — Yıkılmış köy ve kasabaların 
üzerini toprak örtmesiyle meydana ge
len tepe. Öyük.

Hudâ —  Tanrı, Allah.
Hukuk —  İnsanların haklarından ala- 

caklanndan, adaleten bahseden ilim.
Hulk —  Huy, tabiat, yaradılış.
Hulul —  Bir şeyin içine girme. Bir ru« 

hun bir vücuda girmesi. Bir sm m n bir 
cisme girm.esi.

HuIya —  Kuruntu. Güzel şeyler um
mak ve düşünmek.

Humma — Ateş. Bir hastalık yüzün
den vücutta beliren şiddetli hararet.
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Hun —  Kan.
Hurafat —  Hurâfeler, Saçma sapan, 

uydurma sözsler; inanışa ait uydurma 
hikâyeler.

Huri —  Cennet perisi, cennet g;üzeli.
Hüsran —  Zarar, ziyan, doğru yoldan 

sapma, azıtma.
Husumet —  Düşmanlık.
Husul —  Olma, vücuda gelme.
Huşu —  Büyük manevî olaylar karşı

sında insamn aczini du30ip, kendini kü
çük hissetmesi. Gönül alçaklığı, aşağı
dan alma.

Hû tutmak —  Ahşmak, anlaşmak, 
âdet edinmek.

Hücre —  Oda, odacık.
Hükümran —  Hüküm süren, hüküm

dar.
Hünerver —  Hünerli, marifetli.
Hünkâr —  Sultan, padişah.
Hüsn, hüsün —  Güzellik.
Hüsn-i tâlil —  Edebiyatta, sebebi b i

linen bir olayı daha güzel bir sebeple 
oluyormuş gibi göstermek sanatı.

Hüveydâ — Belli, görünen, meydanda.
Hüzn-i umumî —  Başkalarının, umum 

halkın üzüntüsü, ıstırabı.

İbadet —  Tapınma.
İbda —  Yaratma. Önceden örneği ol

mayan güzel bir ştvi kehdi buluşuyle 
meydana koyma.

îbret —  İyi fikir, iyi ders almacak va
ka ve hal.

İcmal —  Özet. Bir sözün genel çizgi
leriyle, kısa anlatılışı.

İçtinab (p) —  Sakınma, çekinme.
İfsat —  Bozma, bozgunluk çıkarma.
İftihar —  Övünme.
İğbirar —  Gücenme, kırılma.
İftikar —  İhtiyaç, ihtiyaç duyma.
İğfal etmek —  Aldatmak, kandırmak.
İğmaz —  Göz yumma, görmezlikten 

gelme, aldırmama.
İhata —  Kavrama, etrafını çevirme. 

Çok iyi bilme.
İhtar —  Hatırlatma .
İhtilâç —  Seğirme, çarpıntı.
İhtiras —  Ölçüsüz istek, coşkun arzu.

İhtiyar —  İnsanm kendi dilek ve dü
şüncesiyle hareket edebilmesi.

İhtiraz —  Sakınma, çekinme.
İhvan —  Kardeşler.
İhya —  Diriltme, ca n v e ^ e .
İkâmetgâh —  Oturacak yer.
İkbâl-i hüsün veya hüsn —  Güzellik 

ülkesi.
İkiçeşmelik —  İzmir’de bir semt adı.
İkrah —  Tiksinme iğrenme.
İlâhî —  Tannm! Ey Allahım! Tanrı

sal.
İlga —  Kaldırma.
İmâle —  Uzatma, çekme. Aruz’da bir 

heceyi kendi sesinden daha uzun bir 
ses yerinde kullanma. Kısa heceyi uzat
ma.

İmaret —  Fakirlere yemek dağıtılan 
yer.

İmperessioniste —  İzlenimci. İntibâiy- 
yeci (bkz. İntiba)

İmtizaç —  Uygunluk karışabilmek, 
bağdaşmak anlaşmak.

İnzicap —  Çekiliş.
İnfisâl —  Aynima. Bir yeri veya biri

ni terkedip gitme.
İnkisar —  Kırılma.
İnkişaf —  Açılma, meydana çıkma. 

Gelişme.
İnşirah —  İç ferahlığı, gönül açıklığı.
İntibâ’ —  İz. basılma, sezinti, (bir şe

yin insan zihninde duygu ve sezgi yo- 
luyle iz bırakması.)

İntibah — Uyanma.
İntihap —  Seçme, seçim.
İntişar —  Yayılma. Herkesin haberi 

ve payı olacak derecede yayıhp genelleş
me.

İnzibât —  Düzen. Kanşıklığa, dağınık- 
hğa, emniyetsizliğe karşı tedbirli olma.

İnfial —  Darılma, küsme, kınima. 
Kızma.

İptida —  Önce, başlangıç, başlama.
İptal —  Hükümsüz bırakma.
İrade —  İyiyi kötüden ayırabilen bir 

insamn, kötüyü itip, iyiyi isteyebilme 
yetisi.
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İrca’ —  Geri döndürme, aslına çevir
me.

İrfan —  Gerçeği bilme. İslâm tasav- 
vufçularına göre insanların medrese, 
hoca ve kitap yoluyle öğrenecekleri bil
gi ancak bu dışbilgisi bir görünüş ilmi
dir. Gerçek ilim ise insanın kendini bil
mesi, kendi içinde aşk ve sezgi yoluyle 
Allah’ı bilip bulmasıdır, ki en değerli 
bilgi ve İrfan da budur.

İskolastik —  (Scolastique) mektep ve 
medreseye bağlı.

İstidat —  Kabiliyet. Öğrenebilme, ya
pabilme, başarabilme yetisi.

İstidlal —  Delil getirme. Bir belgeye, 
bir delile dayanarak bir olaydan, bir me
seleden bir netice çıkarma.

İstiğna —  İstekli ve ihtiyaçlı görün
memek. Yukarıdan bakmak. Tenezzül 
etmemek.

İstikbal —  Gelecek zaman.
İstikamet —  Doğruluk. Belirli bir ta

rafa doğru uzanma.
İstiknâh —  Bir şeyin içyüzünü öğren

meye, gerçekliğini arayıp anlamaya ça- 
hşmak.

İstilâ —  Bir yeri, bir ülkeyi yenici kuv
vetlerle alıp kaplamak.

İstî’mâr —  Bir yeri mamurlaştırma 
hareketi.

İstinad (t) —  Dayanma.
İştigal —  Kendini bir işe verip o işle 

uğraşma.
İstisna —  Ayırma, kaide dışı bırakma.
İçtiyak —  İçten isteyiş, şiddetli gönül 

arzusu.
İşve —  Güzel kadınların gönül alıcı, 

bilhassa gönül aldatıcı hareketleri.
İtikat —  İnanış.
İtina —  Dikkat. Bir iş üzerinde öze

nerek çalışma. Özenme.
İtilâ —  Yükseliş. Yüceliş.
İ’tisaf —  Doğru yoldan sapma.
İttırad (t) —  Biteviyelik.
İttisâ —  Genişleme, bollanma.
İ’tiyâd —  Alışma, âdet edinme.
İzbe —• Kuytu, harap yer.
İzmihlal —  Yok olma, yıkılma, adı si

linme, ortadan kalkma.
îzzet —  Ululuk, yücelik, azizlik.

Israr —  Ayak direme, direnme, bir şey- 
deri vazgeçmeme.

Isfahan —  İran’da bahçeleri ve halı- 
larıyle meşhur bir şehir.

Itrî —  Itrî Mustafa Efendi —  XVII. 
yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş Türk 
musikî üstadı ve şairi. Layık, bühassa 
dinî besteleriyle musiki hayatımızda de
rin izler bırakan sanatkâr. Tekbîr, Ne- 
vâ-kâr, Segah Ayîni gibi eserleri ve 
ezan besteleri, ölmez eserleridir.

I’yâl —  Bir evde oturan ve geçinecek
leri bir insan tarafından sağlanan kim
seler. Aile. Nikâhlı kadın.

Jid —  (Andre Gide) Çağdaş Fransız 
yazar ve mütefekkiri.

K

Kadir —  1) Allahın sonsuz derecede 
zengin, kudretli, yaratıcı, yapıcı oluşu
nun adı. 2) Zengin, kudretli, yetili.

Kail-olmak —  Söylemek, razı olmak, 
zannetmek.

Kaal, kal (ince 1 ile) —  Söz, lâkırdı.
Kaâni —  XIX. yüzyıl İran Şairi.
Kabil —• Cins, çeşit, soy, sımf.
Kabiliyet —  Yeti, kapabilme, öğrene

bilme, yapabilme. İnsanın yaradılıştan 
bir işe, bir marifete istidatlı olması.

Kâbus —  Uykuda ağırlık basmasıyle 
görülen kara ve korkunç rüya.

Kabza —  Bir şeyin tutulacak yeri.
Kad —  Bay.
Kada —  Kaza, belâ.
Kader —  1) Alın yazısı. Allahın, bü

tün varlıklar için, • onların nasıl yaratı
lıp, ne olacakları hakkında önceden dü
şündüğü hareket çizgisi. (Kaderin fiil 
ve hareket haline gelmesine yani olma
sına da kaza denilir.) 2) Baht, talih.

Kadîm —  Eski. İlk çağlara, eski çağ
lara ait.

Kâfir —  Küfreden, Allah’ın birliğine 
varlığına inanmayan. Bu kelime karan
lık ve dolayısıyle siyahlık anlamına da
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gelerek, Divan şiirinde saç siyahlığı, göz 
siyahlığı ve iman giderici güzellik için 
tevriyeli şekilde kullanılmıştır, (bkz. 
Tevriye).

Kâhin —  Falcı, bakıcı. Eski çağlarda 
gaibden haber v e ^ e  vazifesini gören

—  Üzülmek, kederlen
din adaniı.

Kalurlanmak 
mek.

Kahraman —  Roman, hikâye, tiyatro, 
destan gibi edebiyat eserlerinde başın
dan önemli vakalar geçen kimse. Bu gi
bi eserlerin birinci derecede şahısları 
yine bu gibi eserlerde yazarların dik
katle ve ustahkla yaratarak, cemiyet ve 
edebiyat hayatına unutulmaz şahsiyet
ler halinde bıraktıkları, canlı hikâye in
sanları.

Kail — Bir sözü söyleyen, bir olaya 
razı olan, kabul eden.

Kâinat —  Bütün varlıklar, âlemler.
^Kâm — Dilek, istek Allahın dünya ni

metleri arasında her insana ayırdığı his
se, pay.

Kamus —  Sözlük, lügat kitabı.
Kân —  Karışım ga lin d e  maden. İçin

de maden bulunan yer. Kân-i irfan: İr
fan kaynağı, (bkz. İrfan.)

Karakteristik —  Ayırıcı, bir şeyi ken
dine benzeyen ve benzemeyen diğer şey
lerden ayıran özellik.

Karar —  Rahat, huzur. Sükûn, dur
ma, sabır. Sebat, süreklilik.

Karı —  Kocamış, yaşlı.
Karikatürize etmek —  Bir olayı gü

lünç ve mübalâğalı çizgilerle belirterek 
tenkit etmek, alaya almak.

Kasavat —  Keder, gam, tasa.
Kasr-ı Cinan —  Lâle Devri’nde Kâğıt

hane’de yapılan bir köşkün adı.
K asvetli'—  Sıkıntıh.
Kâşane —  Güzel ve büyük ev, yuva.
Katar katar —  Dizi dizi.
Kati —  Çok, ziyade.
Katre —  Damla.
Kavat —  Namussuz, utanmaz.
Kavi —  Kuvvetli, sağlam.
Kaza benzer kız —  Çok güzel kız.

Kazâ —  Kaderin vaka ve hareket ha
line gelmesi, (bkz. Kader).

Kelile ve Dimne —  Eski Hint feyleso
fu  Beydebâ tarafından. Sanskrit diliyle 
ve hayvanlar arasında geçen ibret ve
rici vakalar halinde yazılan tanınmış 
eser.

Kemâle ermiş —  Olmuş, olgunlaşmış.
Kemankeş —  Yay çeken, ok atan 

adam.
Keramet —  Büyüklük. Ermiş oldukla

rına inanılan insanların fevkalâde ha
reketleri. Onlann hale, geleceğe, geç
mişe ait birtakım sırları bilmek yolun
daki üstünlükleri.

Kerem —  Kerem İle Aslı adlı halk hi
kâyesinin erkek kahramanı. Aslı’nın 
âşığı.

Kerem —  Büyüklük, ululuk, cömert
lik.

Kervansaray —  Uzun yollarda, ker
vanların konaklaması için yapılan bü
yük bina.

Ketûm —  Sır saklayan.
Kesif — Sık, tok, kayın, yoğun, koyu,
Kevn —  Olma, var olma, kevn ü me

kân: Kâinat, varlıkların lıepsi.
Keyfiyet — Nitelik, nasıllık. Varlık.
Kin —  Öc alma isteği, gizli düşman

lık.
Kim — Ki (edat).
Klasik —  Klasik kelimesi, bir edebi

yat terimi olarak, önce XVII. yüzyılın 
ikinci yarısında yetişen büyük Fransız 
şairleri için birinci sınıf yazar anlamın
da kullanılmıştır. Hakikatte klasik sa
nat, bütün Avrupa sanatlarına örnek 
olan eski Yunan, Latin sanatıdır.

XVII. yüzyıl Fransız şairleri eski Yu
nan, Latin devrinin sanat anlayış ve 
eserlerini kendilerine örnek edindikleri 
ve bilhassa bu anlayıştan doğma birta
kım belirli sanat kurallarına ve sanat 
geleneklerine göre eserler verdikleri 
için onların açtığı yeni sanat çığın da 
edebiyatta klasîsizm diye anılan, klasik 
bir çığır olmuştur. Bu açıklamalardaki 
klasik anlamı şu iki tarifle özetlenebi
lir:
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1 —  Eski Yunan, Latin sanat ve ede
biyatıyla ilgili olan;

2  —  Eski Yunan, Latin sanatıyle XVII 
yüzyıl Fransız sanatını öm ek tutan.

Fakat klasik kelimesi zamanla daha 
geniş manalar da aldığı için, klasik ya
zar ve klasik eser sözlerini bugün §u 
cümlelerle tanımak doğrudur:

Klasik eser —  Klasik yazarlar tarafın
dan birtakım belirli sanat kaide ve ge
leneklerine göre yazılarak, kendinden 
sonrakilere örnek olacak kadar geniş 
ve sürekli tesir bırakan birinci sınıf sa
nat eseri.

Klasik yazar —  Bir sanat çığın mey
dana getirecek kadar, kendinden son
rakilere öm ek olan ve birtakım belirli 
sanat kaide ve geleneklerine uyarak ya
zan ve yetişen birinci sınıf yazar.

K om ey —  (CorneiUe) XVII. yüzyıl, 
klasik Fransız trajedi şairi.

Koşa —  Çifte, İkiz.
Koşuk —  Eski Türklerin ekseriya aşk 

ve tabiat duygularıyla söyledikleri şür. 
Nazım.

Kopuz —  Eski saz şairlerimizin şiir 
söylerken çaldıklan m iir Türk sazı.

Köhne —  Eski, harap.
Köle —  Para ile satın ahnan kul.
Köz —  Kor, kızıl ateş parçası. Ateşin 

kül altında yamp eriyen hali.
Kroki —  Taslak. Resim taslağı.
Kudret —  Zenginlik, kuvvet, takat.
Kudsi —  İlâhî, mukaddes, Tannsal.
Kudüm —  Mevlevi’lerin ney’le birlik

te çaldıkları bir çeşit dümbelek.
Kûze —  Testi. Su içmek İçin yapılmış, 

toprak kap.
Külfetli —  Ağır, zahmetli, yapmacıklı.
Külliyen —  Büsbütün, tamamıyle.
Küheylân —  İyi cins Arap atı. Kühey- 

lân-ı benam: Meşhur küheylân.
Kümbed —  Kubbe, yuvarlak çatı.
Kürsi —  Arş’ın  altındaki gök kubbesi, 

(bkz. Arş).

Lâakal —  Hiç olmazsa, en az, en aşa
ğı-

Lâfız (lâfz) —  Söz.
Lağv-olmak —  Kaldırmak.
Lâhûri —  Lâhür’da yapılan şal.
Lâhza —  En kısa zaman, an. Göz açıp 

kapaymcaya kadar geçen zaman.
Lâl —  1) Dilsiz, sessiz. 2) Bir çeşit kır

mızı renk.
Lâlezar —  Lâlelik. Lâle bahçesi.
Lâne —  Yuva.
Lanet —  Allahın affından, acımasın

dan mahrum kalma. Temiz ve mukad
des yerlerden kovulma. Nefret. (Türkçe- 
de. Kargıma).

Lâtif —  İnce güzel.
Latin Edebiyatı —  Latin edebiyatı, 

İtalyan yarımadasında ve ilkçağda, Ro- 
ma’nm  kuruluşu tarihinde M.S. III. yüz
yıla kadar devam eden bir Roma ede
biyatıdır, ki merkezi Roma şehridir. La
tin edebiyatı, genel çizgileriyle, eski Yu
nan edebiyatımn bir devamıdır. Aynı 
edebiyat türlerinde, Yunan üstadlarmın 
izinde ve aynı sanat anlayışına uygun 
görüşlerle eserler vermiştir. Esasen Latin 
dilinde eski Yunancadan aksetmiş çok 
sayıda kelime vardır.

Bu edebiyatm ilk önemli eserleri, Yu
nan tiyatrosunun bir devamı özelliğin
de yazılan trajedi ve komedilerdir. La
tin komedisinin İlk önemli simaları Pla- 
utus ile Terentius’dur. (M.Ö. II. yüzyıl) 
Bu ikinci yazar büyük bir tenkid zekâ
sı. olan, kudretli bir komedi yazarıydı. 
Her ikisi de Rönesans’dan sonraki Av
rupa edebiyatı üzerinde tesir yapnuşlar 
ve meselâ, bazı komeddileriyle, tamn- 
mış Fransız komedi yazan Moliere’e ko
nu ve ilham vermişlerdir.

Latin edebiyatının altın devri Cae- 
sare’in ve bilhassa Augustus’un Roma’- 
ya hâkim oldukları (M.Ö. I asırla M.S.
I. asrm ilk yıllarına rastlayan) zaman
dır.

Roma’da ikinci olmaktansa bir köy
de birinci olmayı tercih ederim diyen 
Caesare, ortak kabul etmez bir dikta
tördü. Fakat aynı kudrette bir hatip, bir 
edib ve bir tarih yazanydı. Zamammn 
ilim ve sanat adamlanm himayet edi
şi, ilme ve sanata olan anlayışındandı.
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Büyük Roma hatibi Cicero onun zama
nında yetişmiştir.

Kendisi de şair, feylesof ve hatırat 
yazan olan ve Roma’ya imparator ol
duktan sonra Augustus admı alan Oeta- 
vius zamanmda ise, onun değerli veziri 
Maecenas’m  da himmetiyle, Roma’da 
şairler ve sanatkârlar daha büyük bir 
himayet görmüşlerdi. Bu devir, Vergilius 
gibi Horatius gibi en büyük Latin şair
lerinin yetiştiği ve devletten büyük say
gı gördükleri devirdir.

Vergilius, Âeneis adlı Latin destanının 
ve Yunan şairi Theokritos’un yolunda 
yazılmış, kuvvetli, pastoral Çoban Şiir- 
leri’nin şairidir.

Latin edebiyatı Milâdın ilk asrında 
Seneea gibi büyük bir mütefekkir ve 
Tacitus gibi mühim bir tarih yazan ye
tiştirmiş, fakat aynı asırda Hıristiyan
lığın taassubu Roma’yı sarmaya başla
yınca, Roma edebiyatı ile birlikte İlk
çağların büyük Avrupa medeniyeti de 
sönmeye yüz tutmuş ve sönmüştür.

Lâübâli — Saygısız, teklifsiz. Senli 
benli.

Lâyetegayyer — Değişmez.
Lâyık —  Yakışan, uygun.
Lehçe —  Bir dilin başka başka yer

lerden başka başka şartlarla gelişmesi 
sonunda meydana gelen dil ve söyle
yiş aynlığı. Dil. Lügat.

Lems —  Elle dokunma.
Letafet —  Şirinlik, ince güzellik, şef

fa f güzellik.
Levin (Levn) Renk.
Leylâ —  Leylâ ile Mecnun adlı Şark 

efsane ve mesnevisinin kadın kahrama
nı. Mecnun’un sevgilisi. Şarkta temiz ve 
coşkun bir aşkla sevilen kadın timsa
li.

Leylî —  (bkz. Leylâ.)
Leylî —  Yatılı, gece ile ilgili.
Libas —  Giyecek eşya. Esvap, elbise.
Lirizm —  (Lyrisme) Duyguların coş

kun, duyurucu bir ifadeyle söylenmesi 
veya yazılması. Sazlarla birlikte söyle
nen şiirlerin bıraktığı tesir ölçüsündeki 
duyuruculuk. (Bu kelimenin aslı Yu
nancadır. Eski Yunan şairleri, şiirle

rini lyre adlı bir sazla birlikte söylerler
di.)

Lisan>ı hafî —  Gizli dil.
Liyakatli —  Değerli, bilgili, faziletli.
Lûtut —  İyilik. İyilik ve güzellikle, 

gönül okşayarak yapılan hareket.

M
Mabed —  Tapınak, Tann evi. Allaha 

ibadet için toplanılan bina.
Mader —  Anne.
Mağlûp —  Yenik, yenilmiş.
3Iahallî —  Yerli, bir yere mahsus.
Mah —  Ay, (Divan şiirinde: Ay gibi, 

ay yüzlü güzel.)
Mahdut —  Hudutlu, az, eksik.
Mah-ı nev —  Hilâl. Yeni ay.
Mahmur —  Uykudan yeni uyanmış. 

(Sarhoş gözü gibi süzgün bakan göz).
Mahrum —  Bir nimette payı, hissesi 

olmayan, İstediğini elde edemeyen. Eli 
boş kalan.

Mahsul — Verim.
Mahur —  Alaturka musikide bir ma

kam adı.
Mahv —  Yok etme. Yok olacak hale 

gelme. -
Mahzun —  Hüzünlü, üzüntülü.
Mahzûr —  Engel, sakınacak, korkacak

şey.
Maişet —  Geçinme, yaşama için ge

rekli şeyler.
Ma-i Tesnîm — Cennet ırmaklarından 

biri.
Maiyet —  Bir büyük adamın etrafın

da veya bir âmirin emrinde toplanan 
kimseler. Birlik, arkadaşlık.

Makber —  Mezar, kabristan.
Makbul —  Beğenilmiş, beğenilen.
M^mur —  îyi, sağlam güzel yapılmış, 

(bina, köy, kasaba, şehir, memleket g i
bi yerler için kullanılır.)

Manevi — Görünüşü, şekli, hacmi ol
mayan. Yalnız anlamla, duyguyla ilgili 
olan. İnsanlann iç duygulanyle ilgili.

Manzara —  Bir tabiat parçasının gö
zün kavrayabileceği bir çerçeve içindeki 
görünüşü. Görünüş, peyzaj, resim.

Ma’ruz Arz olunmuş, bir şeyin kar
şısında bulunan.
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Maruf —  Tanınmış.
Masum —  Günahtan ve her türlü kö

tülükten uzak ve temiz.
Maşlah —  Elbise üzerine giyilen. bir 

çeşit kolsuz yeldirme.
Matah —  Ticaret malı. Ekseriya ku

maş cinsinden, kâr getirici mal.
Matla’ —  Kaside, gazel gibi Divan şi

irine ait manzumelerin, mısraları bir- 
biriyle kafiyeli olan ilk beyti.

Matem —  Yas, keder ve felâket yü
zünden ağlayış.

Matlûb (p) —  İstenilen.
Maupassant —  (Guy de) XIX. yüzyıl 

Fransız^edebiyatının tanınmış küçük hi
kâye ve roman yazan.

Maveraî —  Varlıklar ötesi âleme men
sup.

Mazbut —  Derli toplu, dağınık olma
yan.

Mazhar olmak —  Bir şeyin kendi var
lığında görülmesi, kendine verilmesi için 
değer kazanmış olmak. Nail, lâyık ol
mak.

Mazi —  Geçmiş zaman.
. Mazlum —  Zulüm gören, haksızlığa 
uğrayan.

Mebadî —  Başlangıçlar.
Mebnî —  Kurulmuş, dayanmakta.
Mebzul —  Bol.
Meclûbîyet —  Sevgi, düşkünlük.
Mecnun —  Leylâ vü Mecnun adlı, es

ki Mezopotamya efsanesinin erkek kah
ramanı.

Mecnûn —  Deh, çılgın.
Mecra —  Nehir yatağı.
Mecûsî —  Ateşe tapan, ateşe tapan 

kavme mensup olan.
Meçhul —  Bilinmeyen.
Med —  Deniz suyunun çoğalıp, taş

ması. Çekmek, uzatmak.
Mefhum —  Bir sözde, bir deyimde 

toplanan anlam.
Mefkûre —  Ülkü, ideal, amaç.
Mefret —  Kocaman, heybeth, çok bü

yük. ,
Meftun —  Vurgun, düşkün, âşık.
Meftuniyet —  İleri sevgi. Aşk.
Meh —  Ay. (Divan şiirinde: Ay yüzlü 

güzel.)

Meh-cebin —  Ay ahnlı.
Meh-peyker —  Ay yüzlü.
Mehabet —  Heybetlilik, iri, ulu görü

nüş.
Meharet —  Ustalık, beceriklilik.
Mehîb —  Heybetli.
Mehmet Akif Ersoy —  XX. yüzyılda, 

şiirlerini millî bir aruzla söyleyen, inan
mış, Türk şairi. İstiklâl Marşı ve Sa
fahat şairi.

Mehmed Emin Yurdakul —  XIX. yüz
yıl sonunda, şiirlerini millî duygular
la, sade Türkçe ile ve hece vezniyle ya
zarak, edebiyatımızda milU bir çığır aç
maya çalışan şair.

Mehter-Hâne —  Selçuklular ve Os- 
manhlar devrinde Hükümet' kapısında 
çalışan Nöbet çalgısı takımı. Resmî mu- 
zika takımı.

Melal —  Usanmak. Bir kederin çoklu
ğu yüzünden ruhu kaplayan üzüntü. 
Bezginlik.

Melânkolik —  Kederli, gamlı, kurun
tulu, karasevdalı.

Melek —  Allahın yanında bulunduk
ları düşünülen, yalmz ruhdan ibaret 
canhlar. Ruh âleminin hizmetlerini gör
düklerine inanılan melekler, insanlar 
tarafından insan biçiminde fakat, şef
faf (saydam) ve kanatlı varlıklar o'la- 
rak tasavvur edilmiştir.

Melez —  Kanı kanşık. İki ayrı cinsten 
meydana gelmiş. (Kelime aslında aydın
lıkla karanlığın karışması, alaca karan- 
hk anlamındadır.)

Melike —  Kadın hükümdar. Hüküm
dar karısı, kraliçe.

Mel’un —  Lânetlenmiş, (bkz. lânet).
Memdud —  Uzun, uzatılmış.
Memdûh —  Methedilen, övülen insan.
Memlû —  Dolu.
Menakıp — Menkabeler. Bkz. Menka- 

be.
Menâtık —  Mıntıkalar, bölgeler.
Menba’ —  Kaynak.
Menfa —  Sürgün cezasına çarpılanla

rın sürüldüğü yer.
Mlenkabe —  (Bkz. Menkıbe).
Menkıbe — Büyük adamların başla-
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nndan geçen, övünülecek vakaların hi
kâyesi. (Menkıbeler, bazen masalı andı
rır. Masal unsurlanyle birleşerek, fev
kalâde vakalar halinde anlatılır..

Menkıbeler daha çok, din büyükleri 
ve büyük kahramanlar için anlatılan va
kalardır).

Merbut —  Bağlı, ilgili.
Mere —  Bire, bre.
Merküp —  Mest ve çedik üzerine gi

yilen meşin kundura.
Mersiye —  Ağıt, (bkz. ağıt).
Mesâ —  Akşam.
Mesavî —  Ayıplar, kötülükler.
Mesken —  İçinde oturulan (yerleşi

len) yer.
Mest —  Sarhoş, kendinden geçmiş.
Mestolmak —  Kendinden geçmek.
Mfesruk —  Çalınmış.
Mesrur —  Sevinçli, memnun.
Mes’ud (t) —  Bahtiyar, mutlu.
Mes’ul —  Sorumlu.
Meg’ale —  Gece, açık yerleri aydınlat

mak için kullanılan ışık. Bir direk ucun
daki kafesli bir kap içinde yağU bez ya
kılarak yapılan aydınlık.

Metanet —  Sağlamlık.
Meşbû —  Taşacak kadar dolu, doy

muş, tok.
Meşe —  Meşe ağacı, orman.
Meş’um —  Uğursuz.
Meşçer —  Ağaçlık.
Metrûk —  Terkedilmiş, bırakılmış.
Mevlâ —  Allah. Efendi.
Mey —  Şarap.
Meyletmek —  İki taraftan birine ya

kınlık duymak. Eğilmek (arzu etmek) 
Sevmek.

Me’yus —  Ümitsizliğe düşmüş. Umud- 
suz.

Meze -r- Karıştırma, katma, birleştir
me.

Meziyet —  Bir şeyi, bir insanı diğer
lerinden üstün gösteren değer. (Ahlâk
lı, cesur, doğru, çalışkan, lyl kalpli ol
mak gibi)'.

Mihaniki — Makine gibi, (mekaniksel).
Mihenk —  (Mehenk) Altının halisini 

kalpından ayırmak için ayarını anlamak 
için kullanılan sert ve sihay bir taş.

Mihnet —  Sıkıntı.
Mihver —  Eksen. Dünyamn içinde bir 

kutuptan öbür kutba uzandığı düşünü
len çizgi.

Mikel Anjello — (Michel Angello) 
XVI. yüzyıl İtalyan sanatkârı (heykel
tıraş, mimar, ressam ve şair.)

Mikyas —  Ölçü.
Mimâıî —  Yapı sanatı, yapı tarzı, ya

pı üslûbu ve sistemi.
Minnet —  İyilik, cömertlik yapma, 

bunun aksi olarak; iyilik altında kalma.
Minnettar olmak —  Gördüğü iyiliğe 

karşı müteşekkir kalmak.
Mîr-i kelâm —  Söz efendisi. Konuş

masındaki güzellikle meclislere söz din
leten adam.

Misâl-i Vatan —  Vatan örneği. Vatanı 
temsil eden.

Misl-i hazan — Sonbahar gibi.
Mitoloji —  Bir milletin ve milletlerin 

«mito's» larmı inceleyen bilgi (bkz. Mi
tos). \

Mitos —  Eski çağlarda, tanrılara, ya
rım tanrılar ve tanrılaştırılan insanlar 
hakkında halk ağzında dolaşarak, za
manla inanış haline gelen fevkalâde hi
kâye. Fevkalâde oldukları, masal özelli
ği taşıdıkları halde zamanla inanış ha
line gelmeyen mitoslara da efsane de
nilir.

Mizah —  Şaka, şaka özelliğinde ya
zılan ve söylenen eğlendirici söz.

Mıh —  Çivi.
Montaigne —  (Monteyn) XVI. yüzyıl 

Fransız mütefekkiri. Essais =; Deneme
ler adlı üç ciltlik eseriyle dünya edebi- 
yatmda deneme nevini kuran yazar.

Mualıhar —  Sonradan olan.
Muakkip —  Ardından, giren; bir bü

yüğün yolunda, izinde yürüyen.
Muamma —  Bilmece.
Muasır —  Asırdaş, çağdaş.
Muazzam —  Ulu, büyük, iri, büyütül

müş.
Muazzez — Kutlanmış.
Mübarek —  Uğurlu, bereketli, kutlu.
Mubassır —  Gözcü. Eski mekteplerde 

öğrencilere gözcülük eden idare adamı.
Mucize — Peygamberlerin insanları
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hayrette bırakıp, inanmaya yönelten 
fevkalâde hareketleri.

Muhafazakârlık —  Saklayıcılık.
Muhalif —  Ters, zıt, uymayan.
Muhannet —  (Muhannes) Korkak, al

çak, namert.
Muhasara —  Kuşatma.
■Rîuharip —  Savaşçı, harp eden.
Muhassaîa —  Bileşke. Kuvvetlerin, 

hedeflerin birleştikleri nokta.
Muhayyir ü r  ukûl —  Akıllara hayret 

veren.
Muhib —  Dost.
Muhkem —  Sağlam.
Muhtasar —  Kısa. Kısaltılmış.
Muhtemel —  Olabilir.
Muhteşem —  İhtişamlı.
Muhtevi —  İçinde bulunduran.
Muhteviyat —  Bir kabın, bir zarfın 

içinde bulunan şeyler. Bir yazının için
de bulunan sözler, fikir, bilgiler.

Mukaddes —  İlâhî değer kazanmış. 
Maddî, manevî kirlerden temizlenmiş.

Mukassi —  Sıkıntılı, sıkıntı verici.
Mukayyid —  Yazıcı, kaydedici.
Muvazene —  Denklik.
Murabba —  Divan şiirinde dört mıs

ralı kıtalarla tertiplenen nazım şekli.
Musammat —  Mısralarının ortasında 

da kafiye bulunan manzume. Divan şi
irinde dört, beş, altı, yedi... mısralı kı
talarla söylenen manzumelerin genel 
adı.

Musibet —  Ansızın gelen belâ. Pis, 
murdar şey.

Musir —  Israr eden. Ayak direyen.
Muştamak —  Müjdelemek, Muştular: 

müjdelediler.
Mutad —  Alışılmış, âdet edilmiş.
Mütalâa —  Okuma.
Mutantan —  Tantanalı (bir tören ala

yının geçişi gibi, hem. sesleri hem süs
leriyle dikkati çeken, gösterişli).

Muttarit —  Bir düziye, biteviye, tek 
ahenkli.

Muttasıl —  Durmaksızın.
Muzafferiyet —  Düşmana galip gel

me; amaca, hedefe varma.
Muztarip —  Üzgün, ıstıraplı, elemli.
Rîübeccel —  Ululaşmış, kutlanmış.

Mübtelâ —  (Müptelâ) düşkün, bir der
de uğrayan.. Bir zevke, hayatına zarar 
verircesine düşkün olan.

Müceddit —  Yenilikçi. Yenilik yapan.
Mücerred (t) —  Yalın, soyut, çıplak, 

tek.
Müdhiş —  (Müthiş) Korkunç, dehşet 

veren.
Müellif —  ̂ Yazar. Bir eseri özel araş

tırma ve incelemeleriyle yazan, fen, sa
nat adamı.

Müessir —  Dokunaklı, etkili.
Müfteri —  İftira eden, birinin üzeri

ne, suç, kabahat atan.
Mükemmeliyyet —  Kusursuzluk.
Mülâhaza —  Düşünme, tefekkür. Bir 

şeye dikkatle bakıp düşünme.
Mülakat —  Konuşma.
Mülâyemet —  Yumuşaklık, uygunluk.
Mülevves —  Kirli, murdar, kirletilmiş.
Mülk —  Bir devlet veya hükümdarın 

emrinde bulunan memleket. İstilâ edi
len ülke. Bir insanın sahip olduğu top
rak, ev, arazi.

Mültefit ^  Güleryüz gösteren. Okşa
yıcı sözler ve hareketlerle gönül alan.

Mü’min —  İnanmış Müslüman.
Münâcât —  Allaha yakarış için söy

lenen şiir.
Münaferet —  Birbirinden nefret et

me.
Münavebe-i muntazama —  İntizamla 

nöbetleşme.
Münasip —  Uygun.
Münevver —  Aydın, okumuş.
Münferit —  Tek kalmış, yalnız, ayrı.
Münhasıran —  Yalnız bir şeye bağ

lanıp, diğerleriyle ilgilenmeksizin.
Mürg-i aşk —  Aşk kuşu.
Mürşid (t) —  1) Doğru yola götüren. 

2) (Bir Tasavvuf terimi olarak:) İnsan
lara Allaha ve gerçeğe ulaşma yollarım 
öğreten, şeyh.

Müsait —  Elverişli, uygun.
Müsbet —  Olumlu, pozitif.
Müstebid (t) —  İnsanları kendi key

fince idare eden.
Müstebidane —  Müstebitçesine.
Müsterih —  Rahatlamış. Gönlü rahat 

olan.
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Müşabih —  Benzer.
Müşk-bû —  Mis kokıüu.
Müteaddit —  Birden ziyade olan.
Mütebahhir —  Enginleşen. Bilgi ola

nında enginler gibi genişleyen ve de
rinleşen büyük âlim.

Mtüteessif —  Eseflenen, kederlenen.
Mütefekkir —  Düşünen, Düşünme ve 

araştırma yoluyle ortaya yeni buluşlar, 
yeni görüşler koyan bilgin.

Müteharrik —  Hareket eden. Kımılda
nan, hareketlendirilmiş.

Müteheyyiç —  Heyecana gelen. Heye
can verici.

Mütemadi —  Sürekli, devamlı, arasız.
Mütemadiyen —  Durmadan.
Mütenevvi —  Çeşitli.
Müteradif —  Aym anlamı veren iki 

veya daha ziyade söz.
IVCüterakim —  Birikmiş.
Müterennim —  Terennüm eden. Bir 

sözü türkü söyler gibi, güzel sesle söy
leyen.

Müttefik —  Birleşmiş. Birbirine siya
sî, askerî, İktisadî sözleşmelerle bağlı 
devletler.

Müverrih —  Tarih yazarı, tarihçi.

N

Naaş —  Cenaze, ölü.
Naat (na’t) —■ Peygamberi övmek için 

yazılan şiir.
Naat (na’t) —  Itri’nin Mevlâna’ya it

haf ederek bestelediği, büyük dinî m u
siki eseri.

Nadiren —  Ansızın, birdenbire.
Nağme —  Ahenk, makam, ezgi.
Nahif —  înce, ince yapıh.
Nahiv —  Sözdizimi bilgisi, sintaks.
Naldsa —  Eksiklik, kusurluluk.
Nakuus —  Hıristiyanların ibadet za

manlarım ilân etmek için kilise için
de çaldıklan çan.

Nâlân —  İnleyici, inleyen.
Nâmahrem —  Hareme girmesi yasak 

olan (bkz. harem).
Nâmerd —  Korkak, alçak, kötü insan.
Namık Kemal —  Avrupaî Türk edebi- 

yatınuın, şiirlerini, başlıca vatan ve hür

riyet sevgilerini aşılamak ülküsüyle ya
zan, ilk büyük vatan şairi. Edebiyatın 
hemen her nevinde eser veren ve bu 
eserleriyle yeni edebiyatta kurucu vazi
fe gören yazar.

Nay (Ney) —  Kamıştan yapılan ve 
nefesle çalman musiki aleti.

Naz — Kırıtma, şımarıklık, cilve. (Bir 
şeyi istediği halde istemez görünüp, kar
şısındakini yalvarmaya mecbur bırakan 
hal, hareket.)

Nazar —  Bakış.
Nazariye —  Teori. İlim, fen alanların

daki deney dışı görüşler. Bu çeşit gö
rüş ve bilgilerin ilim cümleleriyle ifa 
desi.

Nazîr —  Eş, benzer.
Nebi — Peygamber.
Nedim —  XVIII. yüzyıl Türk Divan 

şairi. Divan şiirlerinde Lâle Devri’nin 
özelliklerini ve millî zevkimizi yaşatan 
şair.

Nefes —  Bektaşi şairlerinin, inanış ve 
heyecanlarmı terennüm ederek söyle
dikleri manzume. Bektaşi tekkelerinde, 
tören ve toplantılarda sazla ve musikiy
le okunan İlâhi Nefesler, şekil bakımın
dan halk şiirinin koşma’lan  gibidir. He
ce ile söylenir. Ancak konuları. Tanrı
yı buhnak, Tanrıya varmak heyecanla
rının ifadesidir.

Nekahet —  Hastalıktan yeni kalkmış 
olma hali.

Nemnak —  Az ıslak, nemli.
Nerkis —  İri papatya biçiminde, yap

rakları sarı, göbeği turuncu bir çiçek.
Nermîn —  İnce, 3Timuşak.
Nesil —  Belirli bir soydan çoğalan, be

lirli bir devir insanları. Soy, döl.
Nevâ — Alaturka musiki makamlann- 

bestelediği kâr. (Eski musikide kâr, mu
siki manzumesi demektir.)

Nevaib-i eyyam —  Günlerin belâları.
Nev —  Yeni.
Nev-bahâr —  İlkbahar.
Nevha —  Sesle ağlamak. Istırabın gü

zel sesle ifadesi.
Nev-reside —  Yeni yetişmiş, taze.
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Nida —  Ses. Bağırmak. Haykırmak. 
Ünlem. Ünlem işareti.

Nigâh —  Bakış, bakma.
Nigâr —  Nakış, resim güzel insan res

m i veya heykeli. Sevgili.
Nikbin —  İyimser. Olaylara iyi gözle, 

geleceğe iyi ümitle bakan.
Namütenahi —  Sonsuz, sınırsız.
Nasip —  Pay, hisse.
Natüralist —  Natüralizme bağlı olan 

eser ve sanatkâr.
Natüralizm — Gerçeği görme ve ta

nıtma anlamındaki reaUzm’i aşırı bir 
akım aline koyan sanat çığırı. (Natü
ralizm, sanatta tabiatı bütün gerçekliği, 
güzelliği, biyolojik ve fizyolojik oluşla- 
rıyle görmek, sevmek ve göstermek yo
ludur. Bu sebeple Natüralizm, tabiat 
ilimlerinin ortaya koyduğu bilgi ve de
neylerden faydalanarak, insan hayatım 
ve sosyal olayları bu bilgi ve deneyle
rin ışığı altında görmek ve göstermek 
anlayışıdır. Natüralist yazarların roman 
ve hikâyelerde, olayları bütün çıplaklığı 
hatta çirkinliğiyle göstermek isteyişle
ri bundandır. (Fransa’da bu edebi cere
yanın kurucusu, büyük romancı Emile 
Zola’dir).

Nilüfer —  Su üstünde yaprak ve bü
yük, beyaz çiçek açan bir su çiçeği (niy- 
lûfer).

Nim —  Yan, yarım.
Nisbeten —  Onunla ölçülürse.
Nisyan —  Unutma.
Niza —  Çekişme, kavga.
Nostalji —  Sıla hastalığı. Vatan öz

lemi. Vatan özleminin hastalık ve ka
ra sevda haline gelişi.

Nur —  Mukaddes İşık. Nûr-ı eeşm: 
Göz nuru.

Nuranî — Aydınlık, parlak.
Nüfuz —  İçe geçme. Sözü geçerlik. 

Nümayan —  Görünen, belli.

O, Ö.

Oba —  Oymak, bey, kabile, büyük ça
dır. Bir çadır halkı.

Od —  Ateş.
Oğuz Kağan Destanı — M.Ö. İkinci

yüzyıl Hun-Oğuz Türklerinin büyük hü
kümdarı Mete'nin hayatı ve kahraman
lıkları etrafında meydana geldiği yo
rumlanan, Oğuz Türkleri’nin destanı.

Ola —  Olsun.
Olgıl —  01! (gıl eki, Tûrkçede emir 

kiplerini kuvvetlendiren bir mana taşır).
Orhan —  Osmanlı Devleti’nin ikinci 

hükümdarı.
Osmanî —  OsmanlI’lara mensup.
Otak —  Çadır.
Ozan —  Oğuz Türklerinin halk şair ve 

türkücülerine verdikleri isim. Onlar za
manla, Anadolu’da, âşık, saz şairi gibi 
isimler almışlardır.

Ömer Seyfeddin —  XX. yüzyıl Türk 
hikâye yazarı.

Pâk — Temiz, pak.
Pare —  Parça,
Partenon —  (Parthenon) Atina’da, es

ki Yunan mimarlığının şahaseri olan 
mabet. (Bina, mimar İktinos, içinin süs
leri de heykeltıraş Fidyas tarafından ya
pılmıştır.)

Pay — Ayak. Pay-bend: Ayak ba,ğı. 
Köstek, bukağı. /

Payitaht —  Başkent. /
Pâyimal — Ayak altına alma, çiğne-, 

me.
Pervane —  Geceleri ışık etrafında 

uçuşan küçük kelebekler.
Pervâsız —  Korkusuz. Çekinmeyen.
Peş —  Kadın elbiselerinin etek kısmı

na belden başlayarak ilâve edilen üç
gen şeklinde parça. Etek.

Peymâne —  Kadeh.
Pinhan — Gizli.
Pir —  Yaşlı adam. Üstad, usta. Bir 

sanat mesleğinin kurucusu, tarikat ku
rucusu ve şeyhi.

Pirandello —  XIX. yüzyıl sonu, İtal
yan roman ve tiyatro yazarı.

Pîr-i mugan —  İhtiyar meyhaneci. 
(Tarikat deyimi olarak: Mürşit, tekke 
şeyhi.) Muğ, ateşe tapan demektir. Mu- 
gan, bu kelimenin çoğuludur.
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Pişanî —  Alm.
Pişanî-i vakur —  Vakarlı alın. (bkz. 

vakar.)
Pitoresk —  (Pittoresque) Seyredilme

ye, resim ve yazı sanatlanyle tasvir edil
meye değer (güzellik). Zihinde resim gi
bi hayal uyandıran.

Piyer Loti —  (Pierre Loti) Son asır 
Fransız romancısı. Deniz subayı olduğu 
için, Fransa dışında bilhassa Şarka ait 
eserleriyle, tanınmıştır.

Pürçek —  Saç. Alına, şakağa düşen 
saç.

Pür-ihtizaz —  Titreyiş dolu.
Pür-nakıl —  Nakil dolu. Meyva dolu. 

(Nakil, eskiden gelinlere sunulan, üze
ri yapma meyvalarla ve başka süslerle 
dolu, balmumundan yapılmış ağaç. Ke
lime, Arapça hurma demek olan nahi 
sözünden ahnmıştır.)

R

Rabb —  Allah.
Eahm —  Acımak, esirgemek.
Rahmani —  Tannyle ilgili, Allahtan 

gelen.
Raht —  At takımı, yol, sefer takımı.
Rakib (p) —  Bir işte başkasına engel 

olup kendi faydasına çalışan. Düşman.
Raksan —  Rakseden, oynayan, oynak.
Ra’nâ —  Güzel. Görünüşü güzel.
Rasad (t) —  Gözleme.
Rasadat —  Gözetmeler.
Raşe —  Titreme, titreyiş.
Realite —  Gerçekten var olan şey, ger

çeklik.
Realizm —  XIX. yüzyıl ikinci yarısın

da Avrupa’da romantik ekolün yerini 
alan (romantizmin hissî, şahsî, hayali 
taraflarına zıt) bir sanat çığırı. Realizm, 
sanatta insanın ve İnsan cemiyetleri
nin hayatını, oluşlarındaki bütün ger
çek çizgileriyle ve sebepleriyle görmek 
ve göstermek anlayışıdır, (bkz. Roman
tizm.)

Realist —  Realisme bağlı sanat eseri 
ve sanatkâr.

Recaî-zâde Ekrem —  XIX. yüzyıl Türk 
şair ve j'azarı.

Refah —  Yaşama kolaylığı, iyi, güzel, 
rahat ve bol gelirle geçinme.

Refakat — Arkadaşlık.
Refik Halid Karay —  XX. yüzyıl Türk 

hikâye, roman, deneme ve mizah ya
zarı.

Reh-nümun — Yol gösterici, kılavuz.
Rekabet —  Bir işte, bir meslekte, bir 

konuda başkasına üstün gelmek için ya
rışmak.

Remak —  Ölmeden önce bir nefes ala
cak kadar kalan hayat. Pek az, bir ne
fes.

Re’s — Baş.
Resmî Ahmet Efendi —  XVIII. yüzyıl

da Türkiye’nin Almanya elçisi. Türk 
Sefaretname yazarı.

Reşat Nuri Güntekin — XX. yüzyıl 
Türk roman, tiyatro yazarı.

Reşîdüddin —  XVIII. yüzyıl İlhanlI
lar devri tarihçisi.

Reşk — Kıskanma, haset.
Revaç —  Sürüm.
Revan —  Yürüyücü, akıcı, yürüyen, 

salınan. (Kuş ise: Uçan) Serv-i revan: 
Yürüyen selvi (boylu güzel), salman- 
selvi.

Rikkat — İncecik, yufkalık, acıma, yu
muşama.

Rilke —  Son yüzyıhn tanınmış Alman 
şair ve romancısı.

Ritmik —  Vezinli, ahenkli.
Rivayet —  Söylenti. Bir haberin bir 

başka yerde anlatışı.
Roman —  Roman, insanların hadise

ler anlatmak, hadiseler dinlemek ve se
beplerini öğrenmek ihtiyaçlarından do
ğan bir edebiyat türüdür.

Roman, bir hayatı ya da bir hayatın 
önemU vakalarını teferrüatıyle hikâye 
eden edebî eserdir.

Romanların hikâye ettiği hayat, bir 
veya birkaç kişinin özel hayatı değil
dir. Ya bir toplumun hayatı, ya da top
luluk içinde bir zümrenin yaşayışım 
kendi hayatlarında toplayan insanların 
hayatıdır.

Romanda tip yaratmak da vardır. Bu 
tip, toplum tipi, yahut huylarını top
lumdan alan insanların tipi olabilir. Ro
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manlar en çok insan ve cemiyet karak
terlerini tarif ve tasvir edişlerindeki ba
şarı dereceleri ile kıymet kazanırlar.

Bir veya birkaç kişinin özel hayatı 
veya uydurma maceraları, bütün in
sanları ilgilendirmez. İnsanlara roman
lar vasıtasıyle cemiyetlerin kusurları ve
ya üstünlükleri, meziyetleri veya düş
künlükleri; ihtiyaçları veya saltanatla- 
n ; avarelikleri veya ülkücülükleri tanı
tılabilir.

Romanlarda, hayatları anlatılan tip
lere. romanın kahraman’ı denir. Ro
manın konusu hayatta olmuş vakalar
dan alınabilir. Romancı isterse, bu va
kaları kendi hayalinden de uydurabilir. 
Mevzuu, tarihte geçmiş vakalardan alı
nan romanlar olduğu gibi, vakalan ge
lecek zamanlan hikâye eden romanlar 
da vardır. Böylelikle roman, sayısız kay
naklara maliktir. Romanlarda yeryüzü, 
insanlarıyle tabiî güzellikleri ve mede
nî eserleriyle birlikte, bir lâboratuvar 
gibidir. Romancı da bu lâboratuvarda 
çalışan bir araştırıcıdır. Gördüğü ve 
bulduğu şeyleri, tabiî ve medenî dekor
ları içinde bize de göstermeye ve tanıt
maya çalışır: Bazen bir kır tasviri, bir 
köy hayatı; bazen bir şehir gürültüsü, 
bazen bir insan ruhunun sarsıntıları, 
bazen bir idealistin heyecanları; bazen 
sosyal felâketlerin sukut ettirdiği bir 
bedbahtın gözyaşları; bazen muvaffak 
olan bir insanın saadeti ve bazen, tür
lü insan zümrelerinin yaşayışlarındaki 
türlü şekiller ve maksatlar...

Bütün bunlar, romanlarda bize sebep
leri ve vakalarıyle anlatılır. Yalmz, bu 
çeşit romanları yaratan görüş ve düşü- 

. nüşlerin romanlarda birtakım ilmi ma
kaleler haline getirilmemesi şarttır. Ro
manda vakaları ilmî makaleler haline 
değil, İlmî makaleleri vakalar haline 
koymak sanatı gösterilir.

Romanlann birçok nevileri vardır.
Bazıları sadece macera romanlan’dır. 

Bunlar aşk, polis maceraları gibi deği
şik maceralar olabilir. Bazı büyük ro
mancıların elinde bu maceralar, güzel 
ve manalı eserler haline girebilir.

Bazı romanlar, konularını tarihten 
aldıkları için tarihî roman diye anılır. 
Bir kısmı da milletlerin ve cemiyetlerin 
türlü yaşayış tarzlarını ve kanunlarını 
gösteren örf ve âdet romanları’dır.

Bazı romanlarda tabiat tasvirlerine 
büyük yer ayrılır; sözler ve vakalarla 
tablolar, portreler çizilir. Bunlara lor 
romanları, tasvir romanları diyebiliriz.

Bazı romanlarda insanlarm rühî ha
yatları ihtirasları, isteksizlikleri, neşe
li veya kötümser oluşlarmdaki sebepler 
tahlil edilir. Bunlara tahlil romanları, 
psikolojik roman denilir.

Fakat romanlar, yazarların duygula
ra, görgülere, bilgilere verdikleri değer
lere göre de bazı sınıflara ayrılır, de
ğişik özellikler taşırlar. Birbirlerinden 
bu çeşit özellikleriyle ayrılan roman tip
lerini de, burada; en mühimlerini se
çerek; sıralıyoruz:

I. Romantik roman: Bazı romanlar
da tabiate, sosyal hayâta dair kuvvetli 
görüşler bulunmakla beraber Ms ve ha
yal unsurları daha fazla olur, ziyade
ce bir şiirlilik bulunur. Bu eserlerin ya
zarlarında duygulanma kabiliyeti aşın 
hale gelmiştir. Eserlerinde kendi şahsî 
duygularını, bazen şahsî maceralarını 
anlatırlar. Anlattıkları olayları, duygu- 
larıyle büyültür, daha tesirli hadiseler 
haline koyarlar. Olaylar karşısında, çok 
kere, duyulandan fazlasım duyurmaya 
çalışırlar. Okuyanların hislerini serbest 
bırakmaz, kendi duygularına bağlarlar.

His ve hayal üstünlüğünün görgü ve 
araştırma özelliklerini sönük bıraktığı 
bu çeşit romanlara romantik roman de
nir.

II. Realist roman: Bazı romanlarda ise 
görgü ve araştırma’ya, daha çok yer ve
rilir. Böyle romanları yazanlar, toplum 
içinde tam bir laboratuvar âlimi gibi do
laşırlar. Her hadisenin, her karakterin 
incelenmesini yaparlar. Bu tetkiklerden 
çıkardıkları neticeleri; vakalan büyük 
bir tabiîlikle aydınlatarak; gözlerimi
zin önüne getirirler. Fakat 'ânlarla ilgi
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lenmek, onlara karşı duygulanmak için 
kısmen serbest kalırız. İstediğimiz ka
dar -veya kabiliyetimiz derecesinde duy
gulanır ve ilgi duyanz.

His ve hayal unsurlarından ziyade 
görgü ve araştırma unsurları kuvvetli 
olan bu tip romanlara da realist roman 
denilir.

III. Natüralist roman: Bazı romancı
lar ise daha ileri gider, romanda ilim
cilik, fencilik yapar, bilhassa biyoloji
ye büyük bir ehemmiyet verirler. Ka
rakterlerin belirişini, hadiselerin kanun- 
lanyle çok yakından ilgili görür ve böy
le bir görüçle incelerler. Bu bakımdan, 
natüralist roman, realist romandan da
da ileri bir ilim ve araştırma zihniye
tiyle yazılan romandır.

Romanlar yazılışındaki şekil bakımın
dan da sınıflara ayrılırlar. Bir kısım ro
manlar, bir kimse tarafından hikâye 
ediliyormuş gibi, hikâye kipiyle yazılır. 
Bir kısım romanlar, hatırat şeklinde, ro
manın kahramanı tarafından anlatılır. 
Bir kısım romanlar da mektup tarzında 
yazılmıştır. Vakalar roman kahramanı
nın herhangi bir yakın insanına gön
derdiği mektuplardaki yazılarla anlatılır. 
Bazı romanlarda ise bu roman tarzları
nın her üçü birden kullanılır. Bunlardan 
mektup ve hatırat şeklindeki romanlar 
daha tabiî karşılanmakta, daha çok alâ
ka çekmektedir.

Masal: Roman bölümleri arasında sa
yacağımız bir edebî tür de masal’dır. 
Masal ile roman arasındaki esas fark, 
masal kahramanlarının yalnız insan
lardan ibaret olmayışıdır. Masallarda 
vakalar; insanlarla beraber, devler, cin
ler, melekler, şeytanlar, periler, cadılar 
ve hayvanlar arasında geçer. Çok kere 
dağlar, taşlar, ağaçlar, sular gibi tabiat 
varlıkları da bir roman kahramanı gi
bi, -şahsiyetlere börünerek, bu vakala
ra karışırlar. Bu çeşit hikâyelerde, ağaç
ların, suların konuştukları; kurtların, 
kuşların maceralar yaşadıkları görülür. 
Masal kahramanları, insanların yapa

mayacakları akla hayale sığmaz işler ya
parlar.

Masallar, aralanna masal unsurları 
karışmış, tabiî hayat vakalarına uyma
yan hikâyelerdir.

Bununla beraber masallar sadece bir 
fantaziden ibaret değildir. Masallar va- 
sıtasıyle de yine sosyal hayatın özellik
leri hikâye edilebilir. Hatta toplum ha
yatının bozuk taraflarını belirtmek is
teyen yazarlar bu görüşlerini bazen ma
sallar vasıtasıyle hikâye ederek insan
lara hayvanlardan ya da tabiattan ders 
almasını öğretirler.

Fransızların conte = kont dedikleri 
bu roman çeşidinin başlangıcı Doğu ede- 
biyatındadır. Masallar, manzum olarak 
da, mensur olarak da yazılabilir. Küçük 
manzumeler halinde yazılmışları bulun
duğu gibi çok uzun manzum masallar 
da vardır. Bazen, içinde masal unsur
ları olmamakla beraber tam bir roman 
karakteri taşımayan, konuları tarihten 
alınmış, büyük hikâye ve menkıbelere 
de kont adı verilir.

Küçük hikâyeler; Küçük hikâye, ro- 
man’ın daha kısa bir konu ve daha kü
çük bir çerçeve içinde yazılan şekli
dir. Hikâyelerde, bütün bir hayatı te- 
ferrüatıyle anlatmak şartı yoktur. Çok 
kere az şahısla ve belirli bir zaman 
içinde geçen küçük ve tek bir vaka, ve
ya herhangi bir fikir, bir his, bir görüş, 
bir hikâyenin yazılmasına sebep olabi
lir. Bu bakımdan hikâyelerde, hayat va
kalarının ancak teferrüat mahiyetinde 
olanları üzerinde -kısaca- durmaya ça
lışılır. Fransızlar, küçük hikâyeye nou- 
velle = nuvel derler. Küçük hikâyeler 
de manzum olarak yazılabilir.

Romantik —  Romantizm denilen sa
nat çığırının özellikleriyle eser veren ya
zar. Bu özelliklerle yazılan sanat eseri.

Romantizm —  Avrupa’da XVII. yüz
yıl sonlarında başlayıp, XIX, yüzyıl baş
larında akım halini alan bir sanat ve 
edebiyat çığırı. Bu çığır Rönesans’dan 
sonra gittikçe uyanan Avrupa milletle
rinin daha çok duymaya başladıkları 
sosyal haksılzıklardan doğma, ıstırapla
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rın sanat ve edebiyata alcsetmesiyle hız
lanmıştır.

Aynı çığır, eski Yunan ve Latin gele
neklerine bağlı kalan klasiklere karşı; 
Almanlar, İngilizler, kuzey milletleri gi
bi, Latin soyundan olmayan Avrupa mil
letlerinin, kendi millî dillerine, millî ma
zilerine, dolayısıyle Ortaçağ tarih ve 
destanlarına ve yerli hayatlarına değer 
vermeleriyle gelişmiştir.

Romantik edebiyat, kendinden önce
ki klasik sanat anlayışına da bir tepki 
özelliğindedir. Klasik edebiyatın akılcı, 
mantıkçı, şekilci ve kuralcı olmasına ve 
hiç şahsî olmayışına karşı, romantik 
edebiyat hisse, hayale, şahsî duygu ve 
maceraların ifadesine çok değer verir. 
Dilde, ifade şekillerinde oldukça serbest 
davranır. Klasiklerin hemen yalnız yük
sek sınıfın hayatiyle meşgul olmalarına 
karşı romantikler, geniş halk zümrele
rinin hayatı ve ıstırabıyle ilgilidirler. 
(.Bkz. Fransız Edebiyatı.)

Ruhanî — Yalnız ruhtan ibaret olup, 
cismi olmayan. Ahiret işleriyle meşgul 
olan. Görünüşü ruh açıcı. Güzel man
zaralı olup insanda manevî duygular 
uyandıran.

Ruh —  Git. (Arapça konuşma dilin
de.)

Ruh-ı mücerret —  Yalın ru'h.; çıplak, 
soyut ruh.

Rum —  Anadolu.
Ruşen —  Açık, aydın, parlak.
Rüstem —  Şeh-nâme adlı İran des

tanının tanınmış kahramanı.
Rüzgâr —  Zaman, vakit, devir.
Rübâb-ı Şikeste —  Tevfik Fikret’in şiir 

kitabı (kırık saz).

Saba —  Serin esen rüzgâr.
Sâbit —  Duran, çakılı. Verdiği karar

da duran.
Sabuh —  Gündüz içilen şarap.
Sada —  Ses.
Sa^dâbâd —  Lâle Devri’nde, İstanbul’

da Kâğıthane’deki gezme yerine veri

len isim. Burada Damad İbrahim Paşa 
tarafından yaptırılan güzel köşkün adı.

Sadâkat —  Doğruluk, Bir insana, bir 
mesleğe, bir ülküye doğrulukla bağlı ol
ma.

Sadme —  Çarpma, birdenbire karşı
laşılan felâket.

Saf —  Dizi.
Safahat —  Mehmed Akif’in  şiir kitabı.
Saffet — Saflık masumluk (Safvet).
Safiyyet —  Safhk, özlük.
Sâhil-urmak —  (At) kişnemek.
Saht —  Katı, sert, şiddetli.
Saik —  Götüren, sevkeden sebep.
Salâbet —  Peklik, katılık, sağlamlık.
Sâkî —  îçki sunan (güzel).
Sanduka —  Türbelerde mezar üzeri

ne konulan çuha kaplı tahta kapak.
Sarf —  (dilde) Şekil bilgisi, m orfo- 

' loji.
Sarf ü Nahiv —  Dilbilgisi, gramer.
Sarîh —  Açık, belli.
Sası —  Pis, kokmuş.
Sathî —  Üstünkörü.
Satvet —  Hamle, sıçrayış. Ezici ikti

dar.
Sa’y —  Çalışma.
Sayha —  Bağırma, haykırış. Sayha-i 

mühib heybetli nara. (At için. Heybet
li bir kişneme).

Sayd-'—  Av.
Sâye '—  Koruma, himaye. Gölge.
Sayru —  Hasta.
Sayyad —  Avcı.
Sefcat — Bir sözde, bir kararda dur

ma, ayak direme.
Sebeb-i vücud —  Varlığın sebebi.
Sebu — Desti.
Seci’ —  Nesirde ve cümle ve cümlecik 

sonlarının kafiyelendirilmesi.
Seciye —  Karakter, yaradılış.
Sefalet —  Düşkünlük. Yoksulluk yü

zünden çekilen sıkıntı.
Sefer/—  Yolculuk. Bir yerden bir ye

re gitme.
Sehleylemek —  Kolaylaştırmak.
Seher —  Tanyeri ağarmadan önce, sa

baha yakın zaman.
Semavî —  Gök yüzüyle ilgili. Göğe 

mensup.
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Semen — Yasemin çiçeği.
Seng (k) —  Taş.
Seng:-i kabr—  Mezar taşı.
Ser —  Baş.
Serapa — Baştan aşağı.
Serbeser —  Baştan başa.
Ser çekmek — Başı göklere uzanmak.
Serdar. —  Büyük komutan.
Serhad —  Hudud başı. Sınır boyu.
“?erv —  Selvi ağacı.
Servet-i Fünun —  (bkz.: Edebiyat-ı 

Cedide.)
Serv-i sîm’n —  Gümüşten selvi. Ay 

ışığının suya aksederek çizdiği, uzun 
ışıklı 78 hareketli yol.

Settar —  Allahın, kullarının günahla
rını örtüp, bağışlayışının adı.

Seviye —  Düzlük, beraberlik, derece.
Sevketmek — İleri sürmek, bir yerden 

bir yere götürmek. Yollamak.
Seyf —  Kılıç.
Seyf-i âmirane —  Emredercesine kal

kan kılıç.
Şeydi Ali Reis —  XVI. yüzyıl Türk de

nizcisi. Seyahatname yazarı, şair.
Seyr —  Görme, temaşa etme. Gezme, 

eğlenme, yürüme.
Seyyie —  Suç, günah, kötülük.
Sezar —  Roma’nın Milâddan önceki 

en büyük komutam ve diktatörü.
Sihirbaz —  Büyü yapan. Gözbağcı.
Sihir —  Büyü, büyücülük. Şiir, musi

ki gibi sanatların insan üzerinde yap
tıkları büyüleyici tesir.

Sihirî (sihrî) —  Sihirle ilgili.
Sipihr —  Gök, talih, baht, kader.
Softa —  Aslında medrese öğrencisi de

mektir. Bu kelime zamanla, bilgisi İs
lâm dininin en dar kurallan içinde hap- 
solup kalan, darkafalı, müteassıp. cahil 
anlamında kullanılmıştır.

Sorguç —  Başa takılan tuğ. Bazı kuş
ların tepelerindeki tüyden süs.

Standal —  (Stendhal) XIX. yüzyıl 
Fransız romancısı.

Stevenson —  XIX. yüzyıl İngiliz ro
man yazarı. (Bilhassa deniz macerala
rına ait sergüzeşt romanları ve tarihî 
romanlarıyle tanınmıştır.)

Sun’î —  Yapma, uydurma. Yapma
cıklı.

Suut Kemal Yetkin —  Bugünkü Türk 
yazarlarından. (Deneme, edeb’-felsefî- 
estetik araştırmalar yazarı).

Sübaşı —  (Subaşı) Bu kelime eski 
Türkçede başkomutan, ordu komutanı 
anlamındadır. Osmanlı çağında, sipahî 
teşkilâtının bazı küçük subaylarına ve
rilen ünvan olmuştur. Subaşılık, Osmanlı 
devrinde ayrıca şehirlerdeki bir nevi za
bıta memurluğu vazifesiydi.

Sübhanallah — «Tanrının adını ana- 
rım «; «Tanrıyı takdis ederim» deme. 
(Ekseriya şaşılacak, hiddetlenecek olay
lar karşısında kendini tutmak için söy
lenir).

Süfli —  Bayağı, düşkün, aşağılık, al
çak.

Sükût etmek — Susmak.
Sülli Prüdom —  (Sully Prudhomme)

XIX. yüzjnl, Fransız şairi.
Sündüs —  Bir nevi ipek kumaş.

Şad —  Memnun, neşeli.
Şad-eyİemek —  Sevindirmek.
Şadman olmak —  Şad olmak. Sevin

mek. Neşelenmek.
Şafak —  Güneş battıktan sonra ufuk

ta kalan kırmızı aydmhk. (Bu kelime 
Türkçede daha çok: «Güneş doğmadan 
önce ufukta beliren kırmızı aydmiık.» 
manasında kullanılır.)

Şahane —  Hükümdarlara uyar ve ya
kışır şekilde. Hükümdarlara lâyık.

Şahbaz —  Bir çeşit iri ve beyaz do
ğan kuşu. (Mecaz olarak: Yakışıklı kah
raman.)

Şair-i şûrîde-dil —  Perişan gönüllü 
şair.

Şâkî —  Şikâyet eden.
Şan. —  îyi şöhret. Bir insamn etrafın

daki halk için övünç vesilesi olan iyi 
hali, hareketli, şöhreti.

Şarlatan —  Çaçaron. Kendisini birta
kım söz oyunlarıyle değerli gösterip, 
halkı kandıran değersiz adam.

Şa’şaa —  Parlaklık, gösteriş.
Şat —  Dicle ve Fırat nehirlerinin bir-
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Teşrifat — Resmî tören. Resmî tören
lerde devlet adamlarmm, yabancı dev
let elçilerinin resmî kıyafetler giyinip, 
sıra ve sınıflarına ve tören usul ve ge
leneklerine göre hareketleri.

Teşrih —  Bir maddeyi, bir meseleyi 
her yönden inceleyerek, bütün özellik
lerini bulup meydana koymak. Açmak, 
açıklamada bulunmak. Bir cismi dilim 
dilim kesmek.

Tevahhuş —  Korkma (vahşî hayvan
lar gibi veya böyle hayvanları görmüş 
gibi korkma.)

Tetebbü’ —  Fen ve bilgi alanında esas
lı inceleme, okuma, araştırma.

Tevatür —  Bir haberin ağızdan ağıza 
yayılması.

Tevazu —  Alçak gönüllülük göster
mek.

Tevekkül —  Allahı vekil etme. Kader 
karşısında insanın kendi acizliğini ka
bul etmesi.

Tevfik Fikret —  Servet’i Fünun şairi. 
Bu çığırın kuruluş ve yayılışında büyük 
vazife görüp, büyük tesir bırakan şair.

Tevkîr —  Yüceltme. Büyük saygı gös
terme.

Tevriye —  Birkaç manası olan bir sö
zü, edebiyatta bu birkaç manasıyle bir
den kullanıp, bunlardan en uzak ma
nayı hatırlatma sanatı.

Teyit —  Kuvvetlendirme. Tekrar et
me, sağlamlaştırma.

Tezat —  Birbirine zıt anlamdaki ke
lime veya fikirleri bir arada söyleyip 
çarpıştırarak, söze kuvvet ve güzellik 
verme sanatı.

Tezeyyün —  Süsleme.
Timsâl —  Bir tasavvuru, bir düşünce

yi canlandıran resim, heykel. Aynı an
lamda el ile, yazı ile, sözle yapılan re
sim. Portre, tasvir.

Tiyatro —  Tiyatro, insanların seyir et
me ihtiyaçlarını karşılayan bir edebi
yat türüdür.

Seyir etmek, herhangi bir tabiat ya 
da toplum olayını gözle görmek onun 
oluşuyla ilgilenmek; bu olayın akışını, 
ister neşeyle, ister endişeyle olsun, m e
rak ve takip etmektir.

Tiyatro, sadece bir edebî tür değil, ay
nı zamanda etraflı bir sanat hareketi
dir. Onun sahnesi, dekorları, aktörleri 
ve bu aktörler tarafından oynanan ti
yatro eserleri vardır.

Şimdi bütün bunları düşünerek, hem 
tiyatro denilen kurulu hem de tiyatro 
dediğimiz edebî eseri ayrı ayrı tanıya
lım:

1. Tiyatro, hayat vakalarını bir sahne 
üzerinde fiil ve hareket halinde göste
ren bir sanat binasıdır.

2. Tiyatro eseri, hayat vakalarını, bir 
sahne üzerinde, fiil ve hareket halinde 
göstermek için yazılan edebî eserdir.

Bugünkü tiyatro hemen hemen roma
nın sahneye konulan şeklidir. Konusu
nu romanda olduğu gibi, tarihten, ha
yattan ve hayalden alır. Tiyatro', eseri 
de, bir hayatı veya bir hayatın ana va
kalarını gösterir ve tip yaratır. Tiyat- 
ro’da sosyal hayatın ve insan tiplerinin 
incelemeleri, tahlil ve tenkitleri yapıhr; 
çok kere, bir fikrin, bir görüşün, bir ül
künün, hayat vakaları halinde sahneye 
konulduğu görülür.

Bir tiyatro eserinde başlıca üç önemli 
safha görülür:

Şahısları, tipleri tanıtmak, vakaya 
başlamak, seyircinin ilgisini çekmek 
sahnesi (Buna başlangıç sahnesi deni
lir.) 2) Asıl vakanın ve asıl fikrin ta
nıtıldığı orta sahneler, 3) Bitiriş sah
nesi.

Tiyatro eserinde bütün sahnelerin iyi 
ve seyircinin ilgisini sarsmayan bir us
talıkla tertip edilmesi şarttır. Fakat çok 
kere en tesirli sahneler, bitiriş sahne
leridir. Bazen hiç beklenmeyen bir • so
nuç, bazen çok heyecan veren bir ha
reket veya bir söz, bazen çok güldü
ren bir olay, kuvvetli bir bitiriş ola
bilir. Bitiriş sahnesinin güzelliği seyir
ci üzerinde bazen eserin zayıf tarafla
rını unuturacak kadar kuvvetli izler bı
rakabilir.

Sahne dili: Tiyatro eserlerinde kul
lanılan dile, sahne dili adı verilir. Ko
lay ve iyi anlaşılmak için, kelimelerini
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tamamıyle konuşma dilinden alan sah
ne dilinde, cümleler bazen düzgün, ba
zen tıpkı konuşmada olduğu gibi, ke
sik veya devrik cümlelerdir. Aynı cüm
leler. karakterlerin ve vakaların ruhu
nu ifade kudretindedir. Çok defa din
leyiciler üzerinde bir tesir ve heyecan 
uyandırırlar; bazı sözleri şiirler ya da 
vecizeler gibi, zihinlerde unutulmaz iz
ler bırakır, dillerde kalır.

Aktör: Aktör, sahnede tiyatro tiple
rini canlandıran bir sanaktârdır. O, bir 
taraftan söz söyleyişindeki sanatla ti
yatro eserinin başarısını sağlar. Bir ta
raftan yazarın yarattığı tiplerin nok
sanlarını tamamlar; çok kere zayıf tip
leri kendi sanatıyle kuvvetlendirir, ye
niden yaratır. Değişik yazarların deği
şik eserlerini temsil edecek olan aktör, 
bütün bu değişik eserlerdeki tipleri ya
şatmak ustalığını gösterecek bir sanat 
kudretine ve bir hayat bilgisine sahip 
olan insandır.

Sahne ve bina: Tiyatro hareketleri
nin sevilip gelişmesinde tiyatro binası
nın ve sahnesinin büyük bir rolü vardır. 
Binanın güzel ve zevkli oluşu, hele sah
ne tertibatının kusursuzluğu seyircileri 
tiyatroya bağlar. Bugünkü bilgimize gö
re, ilk tiyatro binası eski Yunanlılar 
devrinde yapılmıştır. Bu binalar önce 
ahşaptı. Sonraları Yunan mimarisinin 
üzerinde büyük bir zevkle işlediği, taş
tan binalar yapıldı. Bunlar, yarım da
ire yahut nal şeklinde, çok büyük an- 
filer, açık hava tiyatroları halinde ya
pılıyordu. Seyircilerin karşısında üç ta
rafı açık, taştan sahneler vardı. Bazı
larında ise, hiç sahne yoktu. Oyun, orta
da kalan yuvarlak boşlukta, oynanırdı.

Sahne tertibatı çok zayıf olan eski ti
yatrolarda tabiî, bugünkü tiyatronun 
zenginliği yoktu. Daha çok on yedinci 
yüzyıldan başlayarak, Avrupa sahnesi 
gittikçe büyük bir tekâmül gösterdi. He
le son y.ylarda fennin, makinenin, elek
triğin, her türlü vasıta ve kolaylıkların
dan faydalanılarak, sahnede hayalin ve 
hakikatin her hadisesini gösterebilmek 
imkânı elde edildi.

Tiyatro çeşitleri:

Edebî eserler halinde yazılarak, ak
törler tarafından oynanan muntazam 
tiyatro’nun en eski türleri, trajedi ve 
komedi’dir. Bunların ilk güzel eserleri, 
Yunan edebiyatında yazılmıştır. Bun
lar klasik tiyatro eserleridir. Fakat ge
rek trajedi, gerek komedi en ileri şek
lini on yedinci asır Fransız edebiyatında 
almıştır. Eski Yunan ve Latin edebiyat
larının izinde yürüyüp olgunlaşan bu 
devir edebiyatı da gene klasik bir ede
biyattır. Bu sebeple biz, trajedi ve ko- 
medi’yi, en olgun örneklerini verdiği on 
yedinci y.y. Fransız edebiyatındaki hali 
ile tarif edeceğiz.

Trajedi, insanlarda merak ve endişe 
uyandıran vakalarla tertiplenir bir ti
yatro eseridir. .Konusunu genel olarak 
tarihten ve tarihin seçme vakalarından 
alır. Vaka, yüksek sınıf insanları ara
sında, hükümdar ve asilzade çevrelerin
de geçer. Trajedi, bu asîl tabakaya men
sup insanların, kahramanlıklarını, ihti
raslarını, iradelerindeki kudreti veya 
zaafı gösterir. Vaka, başlı başına tek bir 
faciayı canlandırır. Ancak korkunç ve 
kanlı olaylar, seyircinin zevkini incit
memek için, sahnede gösterilmez, kah
ramanlar tarafından aşırı bir dehşetle 
hikâye edilir. Trajedi asîl kelime’lerle 
yazılır. Yani bir dil içindeki en güzel ve 
-kibar insanların yanında, utanılma
dan, zevkle söylenecek- seçme sözlerle 
örtülür. Bu eserlere, vakayı yürütebil
mek için sokulan saray ve asilzade hiz
metçileri bile böyle edebî bir dille konu
şurlar. Trajedi, manzum’dur. Bu nazım
da ahenge ve şiirliliğe büyük değer ve
rilir. On yedinci asrın klasik trajedisin
de bunlardan başka üç birlik kurah de
nilen şu şartlar vardır: 1) Tiyatro ese
ri, tek ve yüksek bir vakayı gösterir. 
2) Bu vaka tek bir dekor içinde ge
çer. 3) Vakanın yirmi dört saat İçinde 
başlayıp biten bir vaka olması lâzım
dır.

Vakada birlik, zamanda birlik, me
kânda birlik diye tarif edilen bu şartla-
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Eski Yunan edebiyatı, bütün Yunan 
sanatı gibi, sanatta idealizm denilen bir 
anlayışa doğru gelişmiştir. Sanatkârın 
akıl vasıtasıyla ideal güzellikler meyda
na getirmek için çalışması anlamında 
bir sanat ve güzellik anlayışı, bu de
vir estetiğinin temelim teşkil eder.

Eski Yunan edebiyatında belli başlı 
şu edebiyat türleri vardır. Şiir, tiyat
ro, tarih, felsefe, hitabet, masal.

Esfei Yunan Şiiri: Homeros’un des
tan şiiri ile başlar. Homeros İlias (îl- 
yada) ve Odysseia (Odise) adlı, iki bü
yük Yunan destanının şairidir. M.Ö. IX. 
yüzyılda yaşadığı yorumlanır. Destan- 
lâfî, eski Yunan kahramanlarının tan
rılarla birlikte yaşadıkları, din, aşk, ih
tiras, kötülük, iyilik ve hakramanlık 
maceralannm manzum hikâyeleridir.

Destan şiiri gibi, sazlarla söylenen ve 
her çeşit insan duygularını dile geti
ren diğer bir Yunan şiiri de lirik şiir’- 
dir. Bu şiire lirik sıfatı, genel olarak, 
lyre isimli, Yunan sazıyle birlikte teren
nüm edildiği için, sonradan verilmiştir. 
Lirik oluş, bu yüzden, yüzyıllarca son
ra sazdan ayrı söylendiği halde, sazla
rın duyurucu ve coşturucu özelliklerini 
taşıyan bütün güzel şiirlerin genel sı
fatı olmuştur. Eski Yunan edebiyatında 
bu tarz şiirin en önemli şairi, Sapho 
isimli, Yunan kadın şairidir.

Eski Yunan çağında üçüncü bir şiir, 
tabiat güzellikleri karşısındaki duygu
lanmalarla söylenen pastoral şiir’dir. 
Bu tarz şiirin Yunan çağındaki büyük 
şairi Theokritos’dur. Bu şair, Atina’nın 
hakimiyeti kaybolduktan sonra, eski 
Yunan medeniyetinin İskenderiye’de ge
liştiği çağlarda yetişmiştir (M. Ö. III. 
yüzyıl).

Yunan pa;storal şiiri iki türlü eser 
•miştir. Bunlardan idyll’ler, kır, köy- 

m 'hayatına ait duyguları, resim sa-
• 7İe birleşmiş bir şiir sanatıyle te- 

üm eden tasvir şiirleridir. Eglogrue’- 
da, kırlarda çobanların hayatında 

en kır olaylarım, karşılıklı konuş
larla, küçük, manzum skeçler halin- 
söylenen tabiat şiirleridir.

Tiyatro: Eski Yunan edebiyatının di
ğer zengin bir şubesi tiyatro’dur. Tiyat
ro, aslında bir Thrak tanrısı olan Di- 
onysos adında yapılan dinî törenlerden 
doğmuştur. Thrak kabileleri arasında 
bir çeşit bahar tanrısı olan Dianysos’u 
Yunanlılar şarap tanrısı bilmiştir, Ro
malılar da ona Bacchus demişlerdir. İş
te bu tanrı için yapılan törenlerde önce 
bir koro, Bacchus adına İlâhîler söyler
di. Sonra bu koroya bir aktör ilâve edil
miş ve karşılıklı konuşmalar başlamış
tı. Daha sonra aktörler çoğalmış ve ti
yatro şeklim almıştır.

Koro, perde arası olmayan Yunan ti
yatrosunda, vakanın manasını, önemi
ni, tesirlerini ve yankılarını belirten söz
ler söyleyerek ve bazen vakaya karışa
rak bu tiyatroda hem nâzım, hem bağ
layıcı bir vazife görürdü.

Trajedi ve komedi gibi iki ayrı kol
dan gelişen Yunan tiyatrosunun ilk bü
yük trajedi şairi Aiskhlos’dur. Trajedi
ye ikinci aktörü ilâve eden budur. Eser
lerinde korkunç insan suçlan, tanrı a- 
daleti ile cezanladırılır. Yunan trajedi
sinin en ünlü yazarı Sophokles’dir. 
Üçüncü trajedi şairi de îfijeni, Andro- 
mak, Elektra gibi eserlerin yazan Euri- 
pides’dir. Hepsi de M.Ö. V. yüzyılda ye
tişen bu trajedi şairlerinin mevzuları ve 
kahramanları, Çfenel olarak Yunan m i
tolojisinin ve Homeros destanlarının 
mevzu ve kahramanlarıdır.

İkinci tiyatro çeşidi olan komedi de 
yine Dion.ysos törenlerinden doğmuş ve 
insanların sosyal hayattan kaptıklân 
gülünç huylan karikatürize eden kla
sik komedinin ilk örneklerini vermiştir. 
Yunan komedisinin en tanınmış siması 
Aristophanes’dir. (M.Ö. V. yüzyıl). Bu 
yazar, devrinin âlim, feylesof, politikacı 
vb. tanınmış simalarını sahnede alaya 
alarak, gülünç durumlara düşürmüştü.

Tarih: Yakın çağlara kadar, bir ede
biyat türü sayılan tarihin de ilk kuru
cuları Yunan edebiyatındadır. Bunların 
ilki, dünya tarihinin babası sayılan He- 
rodotos (M Ö. V. yüzyıl) aym zaman-
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Vaad —  Söz verme.
Vacip —  Yapılması lüzumlu olan. Al

lahın, terki günah olan emri. Lâzım.
Vade —  Bir işin yapılması için karar

laştırılan müddet.
Va’detmek —  Söz vermek. Bir i§ için 

bir zaman tayin etmek.
Vadi —  Çığır, yol, tarz.
Vagner —  (Wagner) Büyük Alman 

bestekârı. Opera bestekârı ve şair.
Vahim —  Güç, ağır, sonu fenaya gi

den.
Vahi —  Boş, faydasız, esassız.
Vahşet —  Yaban. Tenha ve ıssız yer. 

Çöl. Yalnızlık.
Vakar (vekar) —  Ağır başlılık. İnsan

da başkalarının saygısım çeken ciddîlik.
Vakur —  Vakarlı, ağırbaşlı.
Vaki —  Vukua gelen. (Bkz. Vukua 

gelmek.)
Vakıf — Bilen, haberi olan.
Vasf-ı terkibi —  Bileşik sıfat.
Varda —  Gemilerde beklenen nöbet.
Vâsi —  Geniş.
Vasıl olmak —  Ulaşmak.
Vaz’ —  Koyma, bırakma.
Vâzıh —  Açık Anlaşılır.
Vecd —  Coşkunluk. Kendinden geçer

cesine zevk duyma. Aynı ölçüde Allah 
aşkına dalma.

Vecize —  Özsöz. Geniş bir konuyu en 
az kelimeyle anlatan söz.

Veda —  Esenleşme. İki kişinin birbi
rine Allaha ısmarladık deyip ayrılma
ları. Ayrılma töreni.

Vefasız —  Sözünde durmayan. Sevgi
si sebatsız olan.

Vehbî —  XVII. yüzyıl Türk Divan 
şairi.

Vehim —  İnsan içinin sebepsiz yere 
aldanışı. Şüphe, kuruntu, sebepsiz kor
ku.

Vehleten —  Önce, başlangıçta. Bir
den bire.

Vicdan —  İnsan ruhunun kendi var
lığını bilmesi. Ruhun iyi duygular taşı
yan tarafı, insanda iyiyi kötüden ayı
ran ve iyiyi kabul eden iç âlemi.

Viktor Hügo —  (Victor Hugo) XIX. 
yüzyıl başında, romantik Fransız şiiri
nin en büyük şairi.

Vukua gelmek —  (Bir hadise) olmak. 
Gelip çatmak.

Vuzuh —  Açıklık. Anlaşılır halde ol
mak.

Vüs’at —  Genişlik.

Yad —  Anma. Hatırlama. Akla ge
tirme.

Yadgâr —  Hediye, hatıra.
Ya habibi, ya aynî —  Sevgilim, gö

züm.
Yahşi —  Güzel, yakışıklı.
Yahya Kemal Beyatlı —  XX. yüzyıl

da, ileri bir şiir anlayışıyle ve bir mil
lî vezin haline koyduğu aruzla Tür^ di
linin ve Türk milletinin millî değer
lerini, millî hatıralarını toplayıp teren
nüm eden büyük ahenk ve tefekkür şa
iri.

Yakup Kadıi Karaosmanoğ'lu —  XX.
yüzyıl Türk nesir, hikâye ve roman ya
zarı.

Yahncak —  Çıplak.
Yar —  Sevgili, dost.
Yasmak —  Çökertmek.
Yek-âhenk — Tek sesli, monoton.
Yek-nasak —  Aynı tarzda, bir biçim

de.
Yek-pare —  Bütün.
Yır —  Nağme, hava. Eski Türklerin 

sazlarla söyledikleri şiir.
Yom — Uğur.
Yörük —  Göçebe. Anadolu’da davar 

güderek yaşayan bir kısım Türkmen 
aşiretleri. (Kelime, iyi yürüyen, çabuk 
yol alan anlamındadır.)

Yunan Edebiyatı —  Bugünkü Batı ede
biyatının başlangıcı eski Yunan edebi- 
yatındadır. Yunan edebiyatı, bir Ege 
denizi çevresi ve bir Akdeniz bölgesi 
edebiyatıdır. Merkezi, genel olarak, es
ki Atina şehridir. Eski Yunan edebiya- 
tıyle, onu takip eden Latin edebiyatı, 
yeni Avrupa edebiyatlarına örnek ve 
kaynak oldukları için, Avrupalılarca bi
rer klasik edebiyat diye vasıflandırılır.
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da büyük bir seyyahtı. Gezip gördükle
rini öğrendikleriyle bir arada hikâye et
miştir. Diğer tarihçiler Ksenophon ve 
Thuchydides (M.Ö. V. yüzyıl) adlı ya
zarlardır. Bu tarihçilerin eserlerinde de 
yine insan’ı tanıtan bir özellik vardır.

Yunan edebiyatı hitabet alanında 
meşhur Demosthenes’i yetiştirmiştir. 
(M.Ö. IV. yüzyıl). Bu hatibin vücudu 
cılız, dili kekeme olmasına rağmen, bü
yük azim ve iradesiyle, ağzına çakıl taş
lan alıp, denizlere karşı haykırarak ken
dini yetiştirmesi meşhurdur. Demosten, 
hukukî hitabeleri ve siyasî nutuklarıy- 
le Atina ve Atina’lılar için büyük ha- 

'^miyetle çalışmıştır.
Aym edebiyat, felsefe sahasında Sok- 

rates. Eflâtun ve Aristo gibi dünya öl
çüsünde büyük feylesofları arka arka
ya yetiştirerek, eski Yunan düşüncesi
nin ne ölçüde ileri olduğunu gösteren 
ölmez eserler vermiştir. (M.Ö. V. ve IV. 
yû'jyıllar.)

Bu edebiyatın masal sahasındaki unu
tulmaz ?inıası, Aisophos’dur. (M.Ö. IV. 
yüzyıl.) İnc-e nükteleri ve hayvanları di
le getirerek söylediği fabl’leriyle tanın
mıştır. Bir kıs.’m fabl’leri, XVII, yüzyıl, 
Fransız fabl şa^ri Lafontaine’in fabl’le- 
rine konu olmuştur.

Yunus Emre — XIII. yüzyıl Türk şa
iri. Eski Türk dilinin 7? Türk Tekke ede
biyatının en güzel şiirlerii’̂ i söyleyen bü
yük, İlâhî aşk, inanış ve düşünüş şairi

Yusuf ü ZeJiha —  İbranî peygamberi 
Yusuf, Şarkta erkek güzelli\?inin sem
bolü tanınır. Kur’an’daki Yuss^f kıssa
sı da bu mukaddes kitabın en güzSl par
çasıdır. Yusuf’un çocukken, babası Ya- 
kub’un yanından kaçırılışı, kuyuya ati* 
lışı, oradan çıkarılıp Mısır’a esir götü- 
rülüşü, satılışı, Mısır’da zekâsıyle sivri
lip vezir oluşu. Mısır valisinin kansı ile 
aşk macerası bu hikâyenin ana çizgile
ridir. Bu konu Şarkta Divan şairlerinin 
en çok yazdıkları, klasik mesnevi konu- 
larındandır.

Yumak — Yıkamak. 
Yüklet — Yük hayvanı.

Zaptetmek — Zorla tutmak. Tutup 
saklamak. Sıkı tutmak. Bir şehri, bir . 
ülkeyi savaşla almak.

Zâr —  Yanayakıla ağlama. İnleyici.
Zâr zâr —  Yanık yanık (ağlama).
Zerâfet —  Zeki ve ince güzellik, söz 

güzelliği.
Zebun —  Düşkün, zayıf, kuvvetsiz.
Zemin —  Yer, arz. Üzerine başka 

renkler işlenen esas renk.
Zerdüşt —  Eski İran’da Mecûsî dini

ni ortaya koyup, Mazdeizm denilen ina
nışı meydana getiren din adamı.

Zerrât-ı cihan —  Cihanın zerreleri. 
Varlıkları meydana getiren en küçük 
parçalar.

Zerrin- —  Altından yapılmış, altın gi
bi. Güzel kokulu bir san çiçek.

Zevait — Fazla şeyler. Fazlalıklar.
Zeval —  Sona erme. Ölüme yaklaşma 

Güneşin semadaki en yüksek yerinden 
aşağıya doğru inmeye başladığı zaman.

\

Zevk’i tahattur — Hatırlama zevki.
Zevk ü safâ —  Eğlenme. Zevk ve şen

lik.
Zihaf —  Kısma, kısaltma. Aruz’da-sö

zü vezne uydurmak için:
1) Okunması gereken bir harfi okun

mayacak şekilde sözden düşürmek. 2) 
Uzun bir heceyi kendi sesinden kısa bir 
sesle okumak.

Zikretmek —  Anmak, hatırlamak.
Zillet — Düşkünlük, aşağılık.
Zinde —  Diri, canlı.
Ziyâ — Işık.
Ziya.Gökalp —  XX, yüzyıl Türk tefek

kür edebiyatının büyük .siması. Türk 
milliyetçisi. İçtimaiyat bilgini-

Zıyçet —  Süs.
Zülîre ^  Çoban yıldızı.
Zülf —  (zülüf) Saç. Yüzün iki ya 

dan sarkan sac.
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