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Ö N S Ö Z

Bu kitap, Öğrencileri metinlerle ilgilendirip, metinler üzerinde çalıştırarak, on
lara edebiyat zevki ve edebiyat kültürü vermek ülküsündedir:

Kitaba seçilen parçalar, Türk Edebiyatı’nın belli başlı hareketlerini, dil ve sanat 
değerlerini en iyi tanıtan, öteden beri tanınmış, sevilmiş ve üzerinde durulmuş par
çalardır Bunlar, liselerimizde edebiyat kültürü alacak gençlerimizce bilinmesi gere
ken örneklerdendir. Batı Edebiyatı örnekleri ise, yazarlarının fikrî hüviyetlerim ve 
edebî şahsiyetlerini iyi belirten, tanınmış eserlerinden seçilmiştir. •

Metin Üzerinde Çalışmalar bölümlerinde, soruların, her metnin altında aynı 
klişeleşmiş sorular "'olmasından kaçınılmıştır. Bunlar, her metnin kendi özelliğine, 
kendi fikir ve sanat yapısına göre değişen birtakım açıklayıcı ve bütünleyici soru
lardır Bir kısım sorular da, öğrencinin evvelce okuduğu parça ve eserlerden kalan 
hatıralarını tazeleyecek özellikteki çağrışım ve mukayese sorularıdır. Bunlar, yeni 
metinleri daha çabuk kâvramak ve metinler üzerinde ilgi duyarak' düşünmek kolay
lığını sağlar, öğrencinin edebiyat bilgisini genişletir.

Kitabın sonuna, Lise I ve II. sınıf kitaplarında verilen edebiyat ve edebiyat 
tarihi bilgilerini bütünleyici mahiyette küçük bir Tanzimat Edebiyatı Tarihi ilâve 
edilmşitri. İlâve edilen tarih, yazarlarımızın mensup oldukları edebiyat devirleriy
le, edebî şahsiyetlerini, sanatlarını ve eserlerini tanıtıcı özelliktedir. Yazarların ha
yatları hakkında lüzumlu bilgileri, öğrenciler, bu konulardaki ansiklopedik kitap
lardan ve ansiklopedilerden, araştırarak öğrenmelidirler.

t  m 1 â :
Bu kitapta, iki ayrı imlâ kullanılmıştır. Biri, metinler dolayısıyle verilen ede

biyat ve edebiyat tarihi bilgileriyle Batıdan çevrilmiş metinlerde ve yeni Türk ede
biyatı metinlerinin yazılışında uygulanmıştır. M illî Eğitim Bakanlığınca okullarda 
öğretilmesi uygun görülen imlâdır.

İkincisi, Divan, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatı metinlerini ve aruzla 
yazılmış bütün şiirleri, mümkün olduğu kadar kendi tarihî özellikleri ve kendi ses
leriyle tanıtmaya çalışan imlâdır. Divan şiiri ve diğer aruzla şiir metinlerinde, öğ
rencilerin bu metinleri kendi sesleriyle okumalarmı sağlamak için, uzun seslilerin 
üstüne bir ( - ) işareti konulmuştur. Aynı işaret, aruz zaruretiyle uzatılan sesliler^  
altına çizilmiştir;

Divan edebiyatıyle Tanzimat’dan beri,Türk edebiyatı metinlerinde sesli harfler 
üzerine konulan ( ‘ ) işareti, yalnız inceltmelerde değil, uzun heceleri belirtmek İçin, 
bir uzatma işareti olarak da kullanılmıştır.

Ayrıca, bekaa, kaamûs, gaazî gibi g ve k harfleriyle başlayan uzun hecelerin 
sesi iki aa ile. nâkuus gibi kelimelerde ise iki uu ile belirtilmiştir. Bu kelimelerdeki 
çifte a ve u’lar, tek bir uzun â veya tek bir uzun û gibi okunacaktır.

Manzum metinlerde aruz vezninin ahengine uyularak iki yy ile yazılan hür- 
riyyet, medeniyet gibi kelimeler eski nesir örneklerinde de iki yy ile yazılmıştır.
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Divan. Tanzimat ve Servet-i Fünun devri Türkçesinde biraz bolca kullanılan 
hükm-i kazâ, sevr-i simin, hâl-i perişan, didâr-ı hürriyet, berk-i semen, cenah-ı 
kebûter. efkâr-ı firenk, hâb-ı gaflet gibi Fars dili kurallarıyle yapılmış isim ve sıfat 
takımları birinci kelimeden sonra bir ( - 1) veya ( - i )  işaretiyle belirtilmiştir. Dil- 
şikâr, bekaa-nisâr gibi bileşik kelime ve sıfatlar ise, aralarına bir ( - )  işareti ko
nularak gösterilmiştir.

T e l a f f u z :
Kitabın bir kısım metinleri altında, metinlerden seçilen beşer kelimenin, öğ

renciler tarafından tekrar ve doğru telaffuz edilmesi istenmiş; bu kelimelerin nasıl 
telaffuz edileceği, nokta ve çizgilerle işaret edilmiştir. Bundan maksat, telaffuzun 
önemi üzerine öğrencilerin dikkatini çekmektir, öğrenciler, yalnız bu işaret edilen 
kelimeleri değil, diğer bütün kelimeleri en doğru ve güzel sesleriyle telaffuzu bir 
gaye bilmelidirler.

S ö s l ü k :
Kitap sonuna, metinlerde, geçen özel isimlerin, edebiyat terimlerinin ve bütün 

Önemli kelime ve terkiplerin (isim, sıfat takımlarının) anlamını bildirir bir kelimeler 
▼e isimler cetveli konulmuştur. Fars ve Arap kurallarıyle yapılmış terkipler, alfa
betik cetvelde birinci kelimelerin ilk harflerine göre aranacaktır.

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

kımından birkaç önemli çizgisini belirtici b ir ö z e l l i ğ i n e ,  metinler vasıtasıyle alına
cak dil ve edebiyat bilgilerine ışık tutan sorulardır.

Bunun dışında, edebiyat öğretmenleri, kendi özel metodlarına ve kendi işleyiş 
zevklerine göre, sorular düzenleyerek, metnin daha başka ve daha geniş ölçüde 
işlenmesini sağlamakta serbesttirler.

Bu soruların:
a) Dile ve İfadeye dair sorular,
b ) Metni mana bakımından parsa parça anlamaya,
c ) Metni bütün halinde anlamaya yarayacak sorular,
Ç) Metin üzerinde öğrencileri şahsî düşünceye, çalışmaya sevkedecek ve me

tin yazarı hakkında araştırma yaptırmaya yarayacak sorular

halinde tertiplenmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun tavsi
yeleri arasındadır.
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Divan Edebiyatından 
Seçmeler

Ahmet Paşa’dan,
Sinan Paşa’dan,
Fuzuli’den,
Bakf’den,
Bağdatlı Bûhi’den,
Evliya Çelebi’den,
Nedim’den,
Şeyh Galib’den,
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendimden
S e ç m e l e r .





Ahm ed Paşa
G A Z E L

Sernâme-i muhabbeti cânâne yazmışem 
Hasret risalesin verak-i câne yazmışem 

Nâlişler|ni derd ile biçâre bülbülün 
Bâd-ı sabâ eliyle gülistâne yazmışem 

Zülfün hikâyetini gönülde misâl edüb 
Gam kıssasını levh-i perîşâne yazmışem 

Besm etmişem gözümde hayâlini gûyyâ 
Nakş-ı nigân sâgar-ı mercâne yazmışem 

Tâb-ı ruhunla süzunu yazarken Ahmed’in 
Şevkinden odlara dutuşub yane yazmışem

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

1   «Aşk mektubunun başına, sevgilinin adını koymuş; (bu başlığın altın
daki, uzun) özleyiş mektubunu (ise) canımın yapraklarına yazmışım.»

2 —  -Biçare bülbülün dert ile, (yanık) inleyişlerini, sabâ rüzgârı vasıtasıyle
gül bahçelerine yazmışım.»

3   «(Dağınık) saçının hikâyesini gönlüme örnek edinmiş; fam  kıssasını pe
rişan kâğıtlara yazmışım.» . ^

4   .(Sevgilinin hayali gözümden gitmez olmuş, onun) hayalini (ağlamaktan)
kızaran gözlerime (öylesine) resmetmişim ki, âdeta, sevgilinin resmini mercan ka
d e h le r ) üzerine çizmişim.»

g __ «Ahmed’in (iç) ateşini, yanağının ışığı ile yazayım derken (senin içime
saldığın) bu ateş ve ışıkla, odlara tutuşup, az kalsın, yanacakmışım.»

Kısa Bilgiler:
X V  yüzyıl Divan şairi Ahmed Paşa ( ? - 1497) dan bir gazel okudunuz. Os

manlI Türkcesini çağdaşlarından daha iyi kullanan Ahmed Paşa, Türkçenin ses ba
kımından güzelleşmesini sağlayan şairlerdendir. Şiirleri, Divan şiirinin çeşitli in
celikleri, söz ve mana sanatlanyle süslüdür. Ahmed Paşa, kendi çağındaki ve daha
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önceki Türk şairlerine nazireler söylemiş, onların şiirlerine aynı vezin ve kafiye 
ile, benzer şiirler yazmıştır. Bu şiirleri, çok kere, asıllarından daha güzel söyleye
rek, Türk edebiyatında nazireciliği» »bir şiiri aslından daha güzel söylemek» gibi 
üstün bir dereceye yükseltmiştir. Bu şair, aynı zamanda Fatih Snltan Mehmed’in 
hocası ve sohbet arkadaşıydı.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Gazelin ilk beytini inceleyiniz: Sernâme, yazmak, risale, verak gibi ke

limelerin aynı beyitte toplanması bir tesadüf müdür? Değilse, sebebini hatırlayı
nız. Üçüncü beyitteki hikâye, kıssa, yazmak, levha sözleri, yahut zülüf ve perişan 
kelimeleri, arasında ne gibi mana ilgileri vardır?

Bu görüşler, size Divan şiiri üslubu hakkında nasıl b ir fikir veriyor? Belir
tiniz.

2    İkinci beyitte şöyle bir hayalle karşılaşıyoruz: «Bülbül, gül için duyduğu
özleyişle inliyor. Göğsünden alev gibi, ateş gibi sıcak ve kırmızı feryatlar^ çıkıyor. 
Şair, derdinden ne yaptığını bilmeyerek, bülbülün ateşten feryatlarını sabâ rüzgâ
rına verip, gül bahçesine gönderiyor. Bir de bakıyoruz ki bu ateş feryatlar, bah
çede ateş renkli güller halinde açılmış.-

Güllerdeki kırmızı rengin yanık bülbül feryatlarından vücuda geldiğini dü
şündüren bu mısralarda bir hüsn-i talil sanatı görüyorsunuz. Aynı sanat, gazelin 
başka beyitlerinde de var mıdır? Araştırınız.

3  —  İkinci beyit dahil olmak üzere, şair, hangi beyitlerde kelimeleri renkler 
ve çizgiler gibi kullanarak şiir sanatıyle resim sanatını bir araya getirmiştir? Gös
teriniz.

4  Son beyitteki şevk kelimesi, Türkçede, ışık, alev, parıltı anlamlarında kul
lanılır. Aratpçadaki manası, şiddetli arzu, mecazi anlamları da keyif ve 
neşedir.

' Bu beyitte şair, kelimeyi hangi anlamlarında kullanmış? (Edebiyatta bir ke
limeyi "birkaç manada kullanmaya, ne ad verildiğini hatırlayınız.)

5   Okuduğunuz gazelde yazmışem kelimesi redif olduğu halde, değişik ma
nalarda kullanılmıştır. Bu duruma göre, yazmak kelimesi gazelde hitabetmek, yaz
mak, yaymak, (bir hikâyeyi) kaleme almak, çizmek, nakşetmek, tutuşup yanacak 
hale gelmek gibi çeşitli manalar taşıyor. Kelimenin hangi beyitlerde hangi anlam
larda kullanıldığını belirtiniz ( 1 ).

(1) Böyle, cinaslı kafiye ve rediflerin Halk şiirimizde çok sevildiğini, Türk 
h»Hr«ıı«Ti bir kelimeyi birkaç anlamda kullanmaktan özel zevk duyduğunu biliyor
sunuz. Türkçeye zenginlik ve söyleyişe kolaylık veren bu özellikten, millî zevke 
dikkat eden Divan şairleri de faydalanmışlardır.
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M U R A B B A

Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül 
Kara sevdada yeler bı-ser ü bı-pây gönül 
Demedim mi sana dolaşma ana hay gönül 
Vay gönül vay bu gönül vay gönül eyvay gönül

Bizi hâk etti hevâ yoluna sevda nidelüm 
Fâymâl eyledi ol zülf-i semen-sâ nidelüm 
Kul edinmezdi güzeller bizi illâ nidelüm 
Vay gönül vay bu gönül vay gönül eyvay gönül

Dil dilerken yüzünün vasimi candan dahi yeğ 
Bir demin görür iken iki cihandan dahi yeğ 
Aktı bir serve dahi âb-ı revandan dahi yeğ 
Vay gönül vay bu gönül vay gönül eyvay gönül

Ahmed’im kim okunur nâmım ile nâme-i aşk 
Germdir sözlerimin süzile lıenglme.i aşk 
Dil elinden biçilübdür boyuma câme-i aşk 
Vay gönül vay bu gönül vay gönül eyvay gönül

Bugünkü Türkçeye çevrilişi:
* ..........

 1   «Gönül, (senin) gül yüzünde yasemin gibi saçlar gördüğünden beri, kara
sevda (engininde) başsız ayaksız koşmakta (dalmakta, batmakta) dır. Sana ben, 
ona ilişme (bağlanma) dememiş miydim? Hây gönül!..

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül!..*

2 —  «Sevda, bizi hevâ yolunda toprak etti, neyleyelim?.. O yasemin gibi saç
lar, bizi ayaklar altına düşürdü, neyleyelim?.. Güzeller bizi bir türlü kul edinmek 
istemezlerdi, neyleyelim?..

Vay gönül, vay bu gönül, vah gönül, eyvah gönül!..»

3   «Gönül (senin güzel) yüzünü görmeyi, yaşamaktan daha çok isterken...
seni bir an görmeyi iki cihandan daha üstün bulurken; bir selvi boylu güzele, 
akarsulardan daha kuvvetle akmış oldu...

Vay gönül, vay bu gönül, vah gönül, eyvah gönül!.. >

 4   «Ben (o) Ahmed’im ki, aşk kitabı benim adımla (birlikte) okunur. Aşk
hengâmesi, benim sözlerimin ateşiyle hararetlidir; vücuduma (giydiğim) aşk elbisesi 
gönül elinden biçilmiştir...

Vay gönül, vay bu gönül, vah gönül, eyvah gönül!..»
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Kısa Bilgiler:
Murabba, Divan edebiyatında Türk şairlerinin kullandıkları, yarı millî bir na-

Zlm Türk halk şiirlerinde, terennüme elverişli olsun diye, dördüncü mısraları ay
nen tekrarlanan koşma ve türkülerin, Divan şiirinde aruzla söylenmesi, murabba 
şeklinde böyle millî bir özellik vermiştir. Bu şeklin daha sonraki yüzyıllarda şarkı
adını alarak, daha çok millileştiğini öğrenmiştiniz. ^

Ahmed Paşa’nm bu murabbaı asırdaşı Melîhî’nin «Gönül eyvay gonul vay gonul 
eyvây gönül- nakaratlı bir murabbaına naziredir. Aynı şiire asrın hükümdarı Fa
tih Sultan Mehmed de :

Sevdün ol dilberi söz eylemedün vây gönül 
Eyledüm kendözünî âleme rüsvây gönül 
Sana cevr eylemede kılmaz o pervây gönül 
Çevre sabreyleyemezsün nideyim hây gönül 
Gönül eyvây gönül vay gönül eyvây gönül

mısralarıyle başlayan bir muhammesle nazire söylemiştir. Bu muhammesin bütü
nünü şu kitaplarda bulabilirsiniz: Kemal Edip Ünsal: Fatih’in ş .^ e r ı  Ankara 1946 
Dr. A. Karahan: Fatih, Sair Avni. İstanbul, 1954; Ahmed Aymutlu, Fatih ve Şiirler .
İstanbul, 1959. ... -

Metin Üzerinde Çalışmalar:
Ahmed Paşa'dan bir şiir daha okudunuz. Paşa’mn gazeline ye murabbaının 

aşağıda gösterilen özelliklerine dikkat ederek, şairin şiir sanatı ve uslubu hakkın
da edindiğiniz fikri belirtiniz:

1  Ahmed Paşa’nın şiirlerinde, daha çok hangi tema işleniyor? Meselâ, mu-
rabbaının son dörtlüğünde şair, nasıl ve neyle övünüyor? Bu bakımdan Paşa’ya 
tabiat şairi, aşk şairi, sanatlı söyleyiş şairi diye vasıflar vermek gerekse, sizce, 
hangisi daha yerinde olur?

2    Ahmed Paşa şiirlerini söylerken ne çeşit kelimeler seçiyor? Seçtiği keli
melerde ses ve mana bakımından nc gibi özellikler buluyorsunuz?

Bu sofuları cevaplandırmak için aşağıdaki soru ve görüşlere dikkat ediniz:- ^
3 — Manzumenin ikinci dörtlüğünde şair, hâk (toprak) ve heva (hava) keli

melerini yanyana getiriyor; ateş, hava, su toprak gibi dört unsurdan ikisini, bile
rek bir arada kullanıyor. Hava kelimesi, bu mısrada,_ heves, arzu, aşk anlamında 
d ır ’ Böylelikle kelime, yakın manası olan aşk yerine kullanılırken, uzak manası 
olan havayı da hatırlatıyor. Bu söyleyişte hava kelimesinin gerek hak ile bir ara
da, gerek yalnız başına kullanılışındaki mana sanatlarını açıklayınız.

4    Aynı mısrada toprak sözünün hatırlattığı siyahlıkla, sevda kelimesinin
diğer manası olan siyahlık arasında yine bir mana ilgisi vardır. Bu söyleyişlere 
bakarak, Divan şairlerinin şiirlerine kelime seferken nasıl bir sanat anlayışıyle 
hareket ettiklerini belirtiniz.
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Sinan Paşa
T A Z  A R R U ’ N Â M E

Âlem i Hakk’ın bir âyînesi bilmek gerek ve ol âyînede anı muayene 
görmek gerek. Cihan bağını anm nesîminden bir nefha bilmek gerek ve" 
on sekiz bin âlimi anm vücûdundan bir şemme bilmek gerek.

Öyle olıcak dünyâ kişiye hoş dâr olur; ucdan uca gül ü gülzâr olur. 
Her deminde bâd-ı sabâ can kohusm alır. Her nefesde nesîm-i seher câ- 
nan kohusm alır.

Keman ğördüğünce kaşların sanır, inci gördüğünce dişlerin sanır. 
Anber gördükçe zülf-i müşk-bûsın anar, ar’ar gördükçe kadd-ı dil-cûsm 
anar. Gül gördükçe güler yüzün fikreder, şeker tattıkça tatlı sözün zik
reder.

Aşk geldikçe anm cûşudur der, şevk geldikçe anm hurûşudur der. 
Zehr olursa yâr elinden hoş gelür, şehd olursa gayrdan nâ-hoş gelür.

Her neye baksa dostu anda görür, her kande giderse yâri kendü ile 
bilür. Her nakşda andan bir eser görür ve her gözde andan bir nazar 
görür. Her çemende anda reng ü bû görür ve her gülşende andan rûy 
ü mû görür.

Aşk efsâne vü efsun değildir, aşk san’at-ı her dûn değildir. Her aşk 
dâvâsı eden âşık olmaz, her mahabbetten dem uran sâdık olmaz.

İlâhî herkes merd-i aşk olmak ve değme kalbde derd-i aşk bulun
maz. Aşk bir kimyâdır, anm ma’deni can olur. Aşk bir cevherdir, anm 
mekânı kân olur. Aşk bir zevkdir, anm da şeydâlan var. Aşk bir hurûş- 
dur, anın da deryâlan var.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — . Sinan Paşa’nm Maârifnâme’siyle Tazarra’nâme’sinden seçilen bu yazıdaki 

bilmediğiniz kelimelerin karşılığını, kitabınızın sözlük bölümünde arayınız. İçinde 
yabancı kelimeler bulunmakla beraber, kısa cümlelerle ve sağlam bir Türkçeyle 
söylenen bu sözlerin manasını kavramakta güçlük çekmeyeceksiniz.

Bunun için, geçen yıl, Tasavvuf edebiyatı dolayısıyle Öğrendiğiniz bilgi ve 
düşünceleri hatırlayarak şu soruları cevaplandırmaya çalışınız:

a) Sinan Paşa’nın kâinat görüşüyle, meselâ, Yunus Emre’nin varlıklara bakışı 
arasında bir benzerlik var mıdır?

b) Yazarın bu cümlelerde canan, yâr, dost kelimeleriyle andığı sevgili kimdir?
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c ) Bütün varlıklarda böyle bir sevgiliden yankılar görmek, inanmış insan
ları niçin mesut ediyor?

ç ) İkinci parçada, herkese nasip olmayacağı düşünülen aşk, neye, ve kime 
karşı duyulan bir sevgidir?

2    Bu metindeki cümlelere ses bakımından dikkat ediniz. Hemen bütün cüm
leler «hoş dâr olur, gülzâr olur», ..kaşların sanır, dişlerin sanır» gibi kulakta ses 
benzerliği bırakan, yarım veya tam kafiyeli kelimelerle bitiriliyor. Ayrıca; «herkes 
m erd-i aşk olamaz» ve «değme kalbde der d -i aşk bulunmaz» gibi cümlelerin or
talarında da aynı redifli kafiyeler var. Bu çeşit, kafiyeli ve iç kafiyeli bir nesir 
anlayışı, Divan nesrinin özelliklerindendir. Nesirdeki bu kafiyelere eskiler, seci der
ler ve nesirde seci yapmayı edebî sanatlar arasında sayarlardı. Metindeki diğer 
secileri bulunuz. Bu dikkatiniz size, Divan edebiyatının nesir anlayışı hakkında 
nasıl bir fikir veriyor? Anlatınız.

3 —  Sinan Paşa’mn nesirle ifade ettiği bu düşünce ve heyecanları okurken 
zehr olursa yâr elinden hoş gelür, şehd olursa gayrdan nâ-hoş gelür cümlelerini, 
olursaların son hecelerini uzun okuyarak aruz ölçülerine vurunuz. Bu cümlelerin 
aruz vezinlerinden biriyle söylendiğini göreceksiniz. Bu vezni bulunuz. Varacağınız 
sonuç, aruz ahenginin nesir cümlelerine de aksettiğini gösterecektir.

4   Aynı parçada çeşitli teşbihler ve istiarelerle söylenen bir sevgili tasviri
var: Sevgilinin kaşları yaya, dişleri inciye benziyor. Anber kokusu, onun misk 
gibi saçlarını; ar’ar denilen bir servi çeşidi, yine onun boyunu hatırlatıyor. Gül, 
onun güler yüzünü, şeker onun taüı sözünü düşündürüyor. Bu arada misk ve anber 
arasında bir tenasüp sanatı da yapılıyor. Şimdi düşününüz: Divan edebiyatının ne
sir anlayışı, aynı edebiyatın şiir anlayışına benziyor mu? Kaç bakımdan? Açık
layınız.

Kısa B ilgiler:
İlk güzel örneklerini, Sinan Paşa’mn eserlerinde gördüğümüz Divan nesri, ön

ce  bu çeşit vasıflarla ortaya konuldu. Bu, sade bir nesir olmaktan ziyade, cüm
lelerin çeşitli • sanatlarla işlenmesinden doğan sanatlı bir nesirdi. Önceleri güzel ör
nekler veren bu nesir, zamanla bozularak, edebiyatı söz hünerleri yapmaktan iba
ret sanan yazarlar elinde, çok uzun, fakat içi boş ve yapmacıklı cümlelerle yazıla
rak, bütün zevkini kaybetti.

Sinan Paşa (1440-1486) mn asıl adı Yusuf Beğ’dir, Babası, İstanbul’un İlk ka
dısı Hızır Beğ’di. İyi bir öğrenim görerek yetişen Sinan Paşa, fikrî, felsefî, tasav
vu f! konularda kuvvetli eserler yazmıştır. Yazar, sanatlı nesir diyebileceğimiz, süslü 
ve secili Divan nesrinin de kurucusu sayılır. Daha başka eserleri, Farsçadan ter
cümeleri ve şiirleri de olmakla beraber, Sinan Paşa’nın en tanınmış kitabı, yukarda 
bir parçasını okuduğunuz Tazarru’nâme’sidir.
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Fuzulî
SU K A S İ D E S İ

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su 
Kim bu denlü dutuşan odlare kılmaz çâre su

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem 
Ya muhit olmuş gözümden günbed-l devvâre su

Suya versün bâğban gülzân zahmet çekmesün 
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su

Arızın yâdıyle memnâk olsa müjgânım nola 
Zâyi olmaz gül temennâsıyle vermek hâre su

İşte peykinin gönül hecrinde şevkim sakin et 
Susuzem bir kez bu sahrada benimçün are su

Dest-büsü ârzüsuyle Ölürsem düstlar 
Kuze eylen toprağım sunun anınla yâre su

Hâk-i pâyine yetem der omrlerdir muttasıl 
Başım taşdan taşa urup gezer âvâre su

Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzülî sözleri 
Ebr-i nisandan dönen tek lü’lü-i şehvâre su

Umduğum oldur ki rüz-i hâşr mahrum olmayam 
Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i didâre su

Vezni :

Fâ i lâ tün /  fâ i lâ tün /  fâ i Iâ tün /  fâ i 1ün

1 —  Ey göz! Gönlümdeki ateşlere gö z yaşlarından su saçma ki, böylesine tu
tuşmuş ateşe suyun faydası olm az..

% —  ( Ş u )  dönen (gök) kubbe (si), su renginde midir? Yoksa gözümden akan 
yaşlar mı, bu kubbeyi kapladı? Bilemiyorum.
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 3  Bahçıvan, gül bahçesini »ele versin... Boşuna zahmet çekmesin... (Bir de
t il)  bin fiil bahçesine sn verse, (o  bahçelerde) senin yüıtin gibi (güzel) bir gül 
açılmaz.

4 _  (Senin gül) yanağını özleyerek, kirpiklerim ıslansa ne ziyanı var: Dikene, 
gül istemek için verilen sn boşa gitmez.

5 —  Gönül! Onun ok gibi kirpiklerini ara, bul... Ayrılığında duyduğum coş
kun isteği dindir"!.. Susuzum, bu (özleyiş) çöl(ün)de bir kere de benim için su 
ara!..

6 —  (Onun) elini öpmek arzusuyle Ölürsem, (onun elini öpmeden ölür de 
toprak olursam) dostlarım, toprağımdan bir su kabı yapınız, sevgiliye onunla su 
veriniz, (böylelikle onun dudaklarına değmek talihine ulaşayım).

7 —  Onun ayak bastığı toprağa varacağım diyen su, ömürlerden heri, dur
maksızın, başını taştan taşa vurarak, başıboş gezip, akmaktadır.

8 —  Seni övmek İçin söylemenin uğuruyle, Fuzulî’nin sözleri inci (gibi) ol
m uş... Nisan bulutundan düşen damlaların şahane inci(ler) haline gelmesi gibi...

9 —  Umduğum odur ki, mahşer gününde (seni görmekten) mahrum olmaya
yım. Sana kavuşmanın çeşmesi, senin güzelliğine susamış olan bana su versin, 
beni kandırsın...

Kısa B ilgiler:
Su K — 'j bir naattir. Naat, Muhammed Peygam beri övmek ve ona karşı 

duyulan sevgiyi ifade etmek için söylenen kaside demektir. Bu kasidenin aslı 32 
beyittir. Buraya yalnız 9 beyt alındı. Şair, sıcak Bağdat çevresinde, suya karşı du
yulan sevgiyle, aşk duygularını birleştirerek, kasidesinin birinci kısmını bu konu
daki beyitlerle söylemiş, ikinci kısımda, açıktan açığa Muhammed Peygamber’e kar
şı duyduğu derin sevgiyi dile getirip, onun büyüklüğünü övmüştür.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Kasidenin ikinci beytindeki dönen gök kubbesi anlayışı, bugünkü astro

nomiye uygun mudur? Değilse, Fuzulî neden öyle söylemiş? A ynı beyitte «göz yaş
larının gökyüzünü kaplaması» tarzındaki aldanış, sadece bir mübalâğa sanatı mı
dır? Şaire gökyüzünü İslak ve su renginde gösteren başka bir sebep olabilir mi? 
Düşününüz.

 2  üçüncü beyitte, su vermek, suya vermek, bağban, gül, gülzar, açılmak
gibi kelimelerin bir araya toplanması nedendir? Beyitte bu kelime uygunluğunu bü- 
tünleyen ve bu sözler arasında sayılması gereken yedinci kelime hangisidir? Niçin? 
Açıklayınız.

3  Beşinci beyitte, sevgilinin kirpikleri, oka (ok  ucundaki temrene) benze
tiliyor. Bu yüzden şair, okların gönlüne saplanmasını, onun bakışlarının kendine 
çevrilmesini istiyor. Sevgiliye karşı duyulan bu arzuda susamış insanın bağrındaki 
su özleminin şiddetini buluyoruz: (Çünkü, gönüle batan temrenler çelik gibidir. Çe
liğin ise terkibinde su vardır. Böyle olunca bu saplanışta su ferahlığı bulunması 
tabiîdir.)

Bir ayrılık anında, şairin, sevgilinin bakışlarım araması ve bu bakışların, çöl
de su ferahlığı vereceğine dair gösterdiği sebep nasıl b ir esasa dayanıyormuş? Bu
radaki nükteyi bir kere de siz açıklayınız.
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4 —  Altıncı beyitte su hecelerinin tekrarlamşına dikkat ediniz. Mısralarda ve
ya cümlelerde, bazı harflerin veya hecelerin, söze bir ses ve anlam güzelliği ver
mek şartıyle tekrarlamşına ne ad verildiğini hatırlayınız.

5 —  Yedinci beyitte ömrlerdir sözünün ömr hecesi, bir uzun +  b ir kısa =  iki hece 
boyunca uzun okunacaktır. Bu uzatış, alelâde bir vezin zarureti midir? Yoksa, böy
le bir uıatma için vezinden istifade mi edilmiştir? Bu uzatıştaki ses hareketi, söze 
nasıl b ir mana kuvveti veriyor? Sezmeye ve belirtmeye çalışınız.

6   Sekizinci beyitteki lü ’lü -i şehvâr deyimi, iri, şahlara lâyık inci anlamın
dadır. Bir inanışa göre, inci yapan sedeflerin içine nisan yağmuru damlarsa, bu 
damla, sedef içinde en iri ve güzel bir inci tanesi haline gelirmiş. Bu beyitteki 
sâz =  inci anlayışı size Divan şiirinin bir özelliğini belirtiyor mu? A ym  anlayışa 
daha önce de rastlamış mıydınız? Hatırlayınız.

7   Şiirdeki Türkçe kelimelerin hangileri bugünkü söylenişlerinden ayn  bir
telaffuzla söylenmiştir? Bunun nedenini ve Fuzuli’nin mensup olduğu edebi Türk 
lehçesine ne ad verildiğini hatırlayınız.

8 —  Okuduğunuz beyitlerin temalarım belirtiniz. Meselâ, hangi beyitte bir ö*- 
leyiş teması vardır? Hangisi bir güzelliğin eşsizliğini söylüyor? Hangisinde aşk ate
şinin şiddeti söyleniyor? Nihayet, bu değişik beyitler hangi mihver etrafında bir- 
leşiyor? Açıklayınız.

Ş İ K Â Y E T N A M E

«... Huzurlarına gitdim. Bir cem’ gördüm. Hikâyetleri perişan. Ne 
safâdan anda eser ü ne sıdkdan anda nişan var.»

Selâm verdim, rüşvet değildir deyû almadılar. Hüküm gösterdim, 
fâidesizdir deyû mültefit olmadılar. Eğerçi zahirde suret-i itaat göster
diler, ama zebân-ı hâl ile cemî-i suâlime cevab verdiler.

Dedim: Ya eyyühe’l-ashâb, bu ne fi’l-i hatâ ve çîn.i ebrûdur?
Dediler: Muttasıl bizim âdetimiz budur. Dedim: Benim ri’âyetimi vâ- 

cib görmüşler ve bana berât-ı teka’üd vermişler ki, andan hemîşe behre- 
mend olam ve pâdişâha ferâğ-ı hâl ile du’â kılam. Dediler: Ey miskin, 
senin mezâlimine girmişler ve sermâye-i tereddüd vermişler ki, müdâm 
fâidesiz cidâl edesin ve nâ-mübârek yüzler görüp nâ-mülâyim sözler işi- 
desin.

Dedim: Berâtımın mazmûnu ne ıçün sûret bulmaz? Dediler: Zevâid- 
dir, husûlü mümkin olmaz. D6dim: Böyle evkaf zevâidsiz olur mu? De
diler: Zarûriyyât-ı Âsitâne’den ziyâde kalsa bizden kalur mu? D6dim: 
Vakıf mâlin ziyâde tasarruf etmek vebâldir. Dediler: Akçemiz ile satun 
almışuz bize halâldir. Dedim: Hisâba akalar, bu sülûkünüzün fesadı bu
lunur. Dediler: Bu hisâb, kıyâmetde alınur. Dedim: Dünyâda dahî hisâb 
olur, haberin işitmişüz. Dediler:. Andan dahi bakimiz yokdur, kâtipleri 
râzî etmişüz.

Gördüm ki suâlime cevâbdan gayn nesne vermezler, nâçâr terk-i mü
câdele kıldım ve me’yûs ü mahrûm gûşe-i uzletime çekildim.
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Metin Üzerinde Çalışmalar:
1   Metindeki eski kelimelerin karşılığını, sözlük sayfalarında arayarak, cüm

leleri, bugünkü Türkçeyle ifadeye çalışınız.
2    Yazar, XVI. yüzyılda, Bağdat’daki Vakıflar İdaresi memurlarının, daha

çok, kendi menfaatleri için çalıştıklarını söylüyor; memurların, iş sahiplerine gös
terdikleri güçlüğü ve takındıkları tavırları belirtiyor. Yazıdaki sosyal tenkit cüm
lelerini bulup gösteriniz. Fuzulî bu tenkidi bir mizah ve hiciv lisanıyle yapmıştır. 
Bu mizahî söyleyişteki incelikleri görüp belirtiniz.

3 —  Memurlar, Fuzuli'ye verdikleri cevapları açıkça söylemiyorlar. Zebân-ı 
hâl ile anlatıyorlar. Bütün bu cevapları, memurların çehre ve hareketlerinde oku
yan görüş ve anlatış kudretine dikkat ediniz.

4    Nesirde dikkate değer bir sadelik bulunmakla beraber, devrin sanatlı söy
leyişine önem verilmiştir. Cümlelere, devrin şiir dilindeki sesi veren perişan - nişan, 
çîn-i ebrûdur - âdetimiz bûdur gibi secili söyleyişleri görünüz. İfadenin diğer se
cilerini de siz bulunuz. Yazar, »fi’l-i h a tâ : yanlış iş" dedikten sonra, memurların 
surat asmalarını işaret ederek, «çîn-i ebrû : kaş çatıklığı" sözünü kullanıyor. Yan
lış anlamındaki hata kelimesi, söyleyişte, Çin’ in şimalindeki Hata (Hıta) ülkesinin 
de adıdır. Yazar, bir kere hata dedikten sonra, Divan edebiyatındaki özel bir alış
kanlıkla, arkasından Çin sözünü de kullanmakta bir güzellik buluyor. Bunlar, Di
van şiirindeki söyleyiş inceliklerinin nesirde de aynen tatbik olunduğunu gösteren 
noktalardandır.



M U R A B B A

Per!şan.hâlin oldum sormadın hâl-i perişanım 
Gamından derde düştüm kılmadın tedbır-i dermanım 
Ne dersin rüzgarım böyle mı geçsin güzel hanım 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Değer her dem vefasız çerh yayından bana bin ok 
Kime şerh eyleyem kim mihnet ü derdim çok 
Sana kaldı mürüvvet senden özge hiç kimsem yok 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Katı gönlün neden bu zulm ile bidâda râgıbdır 
Güzeller sen gibi olmaz cefâ senden ne vâcibdir 
Senin tek nâzenıne nazenin işler münâsibdir 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Fuzulî şıve-i ihsanın ister bir gedâymdır 
Dirildikçe seg-i kûyun ölende hâk-i payındır 
Gerek öldür gerek ko hukm hükmün rây râymdır 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü sultânım

Kısa B ilgiler:
Son mısraları, halk türkülerindeki gibi tekrarlanan murabbalann en güzel

lerini, XVI. yüzyılda da yine halk zevkine bağlı şairler söylemişlerdir. Fuzulî’nin 
murabbaında halk diline yakın bir ifade bulunması bundandır. Tekrarlanan mısT 
ralarda, yine halk dilinden saraylardaki teşrifat lisanına kadar değişen, hareketli 
bir ifade vardır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Murabbaın veznini bulunuz.
2  Bilmediğiniz kelime ve tamlamaları kitap sonunda arayınız. Türkçesi dev

rine göre çok sade olan bu şiiri, diğer Divan şiirlerinden edindiğiniz bilgi ile, bu 
sefer siz açıklayınız.

3 —  Mısralardaki söz sanatlarına dikkat ediniz: Birbirleriyle ilgili kelimeleri 
bulunuz. Aynı anlamda oldukları halde aynı mısrada yanyana kullanılan sözlerin 
söyleyişe verdiği kuvveti görüp göstermeye çalışınız.
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Bakî
G A Z E L

Fermân-ı aşka can iledir inkıyadımız 
Hükm-i kazâye zerre kadar yok inadımız 

Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yı dûn içün 
Allahadır tevekkülümüz itimâdımız 

Biz mütteka-yı zer-keş-i câhe dayanmazız 
Hakkın kemâl-i lûtfunadır istinadımız 

Zühd ü salaha eylemeziz iltica hele 
Tuttu eğerçi âlem-i kevni fesadımız 

Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fena, bulur 
B a k î  Kalur sahlfe.i âlemde a d ı m ı z  

V ezni: 

M ef û lü /  fâ i lâ tü /  me fâ î lü /  fâ  i 1ün

1 —  Aşkın (yüce) emrine canla (başla) itaat eder, (canımızı verir)İz. Alın ya
zımızın hükümlerine (karşı) zerre kadar inadımız yoktur.

Z __ (Şu) kötü dünya için (birtakım) bayağı kimselere boyun eğmeyiz; Hakkın
emirlerine razı olur, (yalnız Allaha) güveniriz.

3 —  Biz, iktidar mevkiinin altm işlemeli değneğine dayanmayız; bizim dayan
dığımız (direk), Tanrı lûtfunun sonsuzluğudur.

4   Gerçi fesadımız şu varlık âlemini tutmuştur; ama biz, (günahımızdan ka
çıp) Allah korkusundan doğma bir dindarlığa sığınmayız.

5 —  Allaha şükür olsun ki, dünya saadetleri geçici (şeyler) olduğu halde, bi
zim adımız yine dünya sayfasında yazılı kalacaktır.

Kısa Bilgiler:
Eskiler, «bir taraftan yaratılanların, Öte yandan yok oldukları» bu dünyaya 

âlem-i kevn ü fesad derlerdi. By manada fesat, vücut bulmuş varlıkların yok ol
maya yönelip bozulması ve sonunda çürüyüp toprak olması demektir.

Bazı insanlar da henüz hayattayken, günahlarının çokluğu yüzünden, manevî 
bir fesat içindedirler. Bu çeşit insanlar, içlerinden geldiği için değil, akıbetlerinden
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korktukları için dine bağlı görünürler. Yaptıkları, hakikî dindarlık değil, dinde 
riyakârlıktır. Okuduğunuz gazelde bu bilgiye ihtiyaç gösteren beyti bu görüşlerle 
inceleyiniz.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 _  Okuduğunuz gazelde hayatın hangi hadiselerini güzellikle, hangilerini ten

kitle karşılayan bir ruh buluyorsunuz. Belirtiniz.
2   Şairin, baş eğmeziz (baş eğmeyiz); eylemeziz (eylemeyiz) gibi söyleyiş

lerde. çoğul kipi kullanması nedendir? Bu söyleyişte nasıl bir üslup özelliği bulu
yorsunuz? Bu üslup, şiirin temasına uygun mudur? Niçin? Aynı üslup, yazarın hali 
ve şahsiyeti hakkında size nasıl bir fikir veriyor?

3  Eskiler, beyitleri arasında konu birliği bulunan bu çeşit gazellere ne isim
verirlerdi? Hatırlayınız. Divan şiirinin bu çeşit gazelleriyle Batı şiir anlayışı ara
sında birleşen nokta nedir? Belirtiniz.

4    Dördüncü beyitte âlem-i kevn ü fesad deyimi, bir bütün olarak değil de
ikiye bölünerek kullanılıyor. Buradaki söz ve mana inceliğini bulup göstermeye ça
lışınız.

, 5  __Bakî’yi kendi çağında bu gazeldeki gibi duymaya ve böyle rindçe söyle
yişlere yönelten, şahsî sebepler ve tarihî vaka ve hadiseler olmuş mudur? Araş
tırınız.

G A Z E L

Nâm ü nişâne kalmadı fasl-ı bahardan 
Düştü çemende berk-i diraht itibârdan 

Eşcâr-ı bağ hırka-i tecride girdiler 
Bâd-ı hazan çemende el-aldı çenârdan 

Her yaneden ayağına altun akup gelür 
Eşcâr-ı bâğ himmet umar cüybârdan 

Sahn-ı çemende durma salınsun sabâ ile 
Âzâdedür nihâi bugün berk ü bârdan 

Bakî çemende hayli perişan imiş verak 
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan

1   Ağaç yaprakları, bahçedeki yüksek mevkilerinden, itibarlarından düştü
ler, kıymetlerini kaybettiler. (Tabiatta) bahar mevsiminden bir iz kalmadı.

2   Sonbahar rüzgârı, (bir şeyhden el alır gibi) çınarın ele benzeyen yaprak
larını aldı. (Böylelikle, dünya giyim ve ilgilerinden soyunarak, gönüllerini Allaha
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verip, sade bir hırka Ue çileye giren dervişler gibi) bahçedeki ataçlar da yaprak
larından soyuldular.

3  Derenin ayağına her yandan altın akıp geliyor. (Çünkü) ağaçlar bu de
reden himmet bekliyorlar.

4 —  (Fidan), bahçenin ortasında sabâ rüzgârıyle salınsın dursun (hiç dur
madan salınsın); «İra fidan, bugün yaprak ve meyve yüklerinden kurtulmuştur.

5  Ey Baki! Yapraklar, bahçede fazlaca perişanmışlar, öy le  anlaşılıyor ki,
onların da rüzgârdan (zamandan, devirden) bir şikâyetleri var.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Bu gazelin teması nedir? Şairin bu ikinci gazelinde de bir bütünlük bu

luyor musunuz? Ne bakımdan? Açıklayınız.
2   Gazelde hırka-i tecride girmek, el almak, himmet gibi, tasavvuf terim

leriyle karşılaşıyorsunuz. Baki bir tasavvuf şairi olmadığına göre, bu olayı nasıl 
açıklarsınız? Hatırlayıp, araştırınız.

3 —  Gazelde nasıl bir ifade özelliği buluyorsunuz? Meselâ, tabiat olayları, ol
dukları gibi mi, yoksa benzetme ve teşhis yoluyle m i anlatılıyor? İtibardan düş
mek, el almak, bâr ve rüzgâr gibi sözler, yalnız kendi anlamlarında ve tek bir ma
nada mı kullanılıyor?

Bunlara v e . Bakî’nin diğer gazeliyle geçen yılki şiirlerine bakarak, şairin şiir 
üslubundaki özellikleri tarife çalışınız.

4 —  Şiirde insan hayatının hüzünlü taraflarıyle sosyal hayatın acı olayları
na temas eden beyitler hangileridir? Belirtiniz.

5 __ Beyitlerde hangi heceler bir uzun+bir kısa= iki hece boyunca uzatıla
rak okunuyor? Bu uzun okuyuşların manaya bir kuvvet verdiğini seziyor musu
nuz? Nasıl? Belirtiniz. Gazelin veznini bulunuz.
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Bağdatlı Rûhî
T E R K İ B İ  B E N D

Vardım seher! tâat içün mescide nâgâh 
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrâh 

Girmiş kimisi vahdete almış ele teşbih 
Her birisinin vird-i zebanı çil ü pencâh 

Didim ne sayarsız ne ahrsız ne satarsız 
K ’âslâ dilinizde ne Nebi var ne hod Allah 

Didi biri kim şehrimizin hâkim-i vakti 
Hayr etmeğ içün halka gelür mescide her g ih  

İhsanı ya pencâh ü ya çildir fukaraya 
Sabreyle ki demdir gele ol mır-i felek-câh 

Geldiklerini mescide bildim ne içündür 
Yüz döndürüp andan dedim Ey kavm olun âgih 

Sizden kim irağ oldu ise Hakka yakındır 
Zırâ ki dalalet yoludur tuttuğunuz râh 

Tahkik bu kim hep işiniz zerk u riyadır 
Taklıddesiz tâatiniz cümle hebadır

V ezn i:

Mef û lü /  me fâ î  lü /  me fâ î lü /  fe û 1ün
1 —  Bir sabah ibadet için, vaktinden önce, mescide gittim. Gördüm ki, bir 

nice yolunu şaşırmış (insan) halka olup oturuyor.
2 —  Kimisi, eline tespih alıp, tek başına (bir köşeye) çekilmiş... Her birisi

nin diline dolanan (söz de), ya kırk, ya elli sözü...
3 —  Dedim: Ne sayıyor, ne alıyor, ne satıyorsunuz ki, katiyen dilinizde ne 

peygamber, ne de Allah sözü var?..
4  Birisi dedi kİ: «Şehrimizin valisi, halka iyilik etmek için, her zaman

mescide gelir.
5 —  Fakirlere bahşişi, ya elli, ya kırk akçedir. (Sen de) sabret ki o felek rüt

beli emîrin mescide gelme zamanıdır.»
6   Mescide ne için geldiklerini öğrenmiş oldum. Sonra (ondan) yüz çevirip,

(hepsine birden) dedim ki: «Ey cemaat! öğrenin:
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7 __Her kim sizden uzak olursa Allaha yakın olur. Zira, sizin tuttuğunuz yol»
azgınlık (ve şaşkınlık) yoludur.

g __Hakikat şudur ki, (sizin) bütün işiniz yalan ve gösterişten ibarettir. (Siz-
ler ibadet etmiyor, ibadeti) taklit ediyorsunuz. İbadetiniz tamamıyle hoşunadır.»

Kısa B ilgiler:
XV I. yüzyıl Türk edebiyatının tanınmış şairlerinden biri de, Bağdatlı Rûhî 

( ? -1650) dir. Rûhi, Kanuni Sultan Süleyman ordularıyle Bağdat’a giden bir as
kerin çocuğuydu. Bağdat’da doğduğu için, «Bağdatlı Rûhî* diye tanınmıştır. Bu şair, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok yerlerini gezip görmüş ve hayatı, saz şairleri
nin hayatına benzer gezilerle geçmiştir. Bu yüzden, onun şiirlerinde çağının diğer 
şairlerinden ayrılan taraflar vardır. Rûhî, bu  gezilerinde, topluluk hayatının ak
sayan taraflarına dikkat etmiş, şiirlerinde, tenkitçi ve iğneleyici bir lisanla, bu 
sosyal aksaklıkları belirtmiştir. Onun, zeki ve düşünen bir sanatkâr oluşu,, daha 
çok aksayan taraflarını gördüğü, sosyal hayatı kuvvetle karikatürize edebilmesini 
sağlamıştır. Şairin, arada bir halk deyimleriyle beslenen, oldukça sade bir lisanı 
vardır. Mısralarını, hüner gösterme kaygısından uzak, külfetsiz bir sanat anlayı- 
şıyle söylemiştir. Bu şaire ölmez şöhret kazandıran eseri, Divan’ının en güzel man
zumesi olan, Terkib-i Bend’idir. Devrinin sosyal adaletsizliklerini, din ve ahlâk ko
nusundaki riyakârlıkları, derin bir bakışla görmeye muvaffak olan şair, Terkİb-i 
Bend’inde bu görüşlerini söylemiştir. Bir his ve süs edebiyatı değil de, fikir edebi
yatı çeşnisi taşıyan bu söyleyiş, o çağda bir değişiklik sayılmış, ve Rûhî, kendi
sinden sonra yüzyıllarca bu tarz şiirden hoşlananlar tarafından bir üstat tanın
mıştır.

Terkib-i Bend’in şöhreti, Tanzimat devri şairlerini de sarmış, Ziya Paşa ve 
Muallim Naci gbi Tanzimat şairleri, Rûhî’ye yeni ve başarılı nazireler söylemiş
lerdir. Şairin Divan’ı, eski harflerle basılmıştır. Bu Divan’da, ayrıca güzel ve duy
gulu gazeller vardır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Bağdatlı Rûhl’nin Terkib-i Bendenden seçilen bu parçada sosyal haya

tın hangi aksaklığı, nasıl ve niçin tenkit edilmiştir?
2    Manzumede «bütün şiir» anlayışı yerine, parça güzelliği gözetilmiş mi?

Beyitler arasında, mevzu ayrılığı var mı? Mısraların çeşitli edebî sanatlarla süs
lenmesine önem verilmiş mi?

3   Bu şiir, insanların topluluk hayatından kaptıkları gülünç huylardan han
gilerini ele almıştır? Manzumenin söylenişi, eski ve yeni şiir anlayışlarından han
gisine daha yakındır, niçin? gibi soruların karşılıklarını bulunuz.

4    Şiirin bugünkü dille ifadesinde birinci mısradaki nâgah=ansızın kelime
si, o mısraın açıklamasına alınmamıştır. Şairin bu kelimeyi, niçin ne gibi bir mak
satla kullandığını, bununla ne demek istediğini düşünüp, araştırınız.

5  —  Şiirde, alırsız, sayarsız, satarsız, takliddesiz gibi fiiller, bugünkü alırsınız, 
sayarsınız, satarsınız, takliddesiniz söyleyişlerinin yerinde kullanılıyor.

Üçüncü beyitteki k ’asla sözü, ki asla kelimelerinin birleşmiş şeklidir. Burada 
k harfini ka sesiyle değil, ke sesiyle okumak lâzımdır.

NOT : İkinci beyitin ilk, mısraını «Girmiş kem er-i vahdete almış ele tespih : 
Vahdet kemerine girip ellerine tespih almışlar, şeklinde okumak da mümkündür. •

K em er-i vahdet, tekkelerde zikreden dervişlerin teşkil ettikleri halkadır.
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Evliya Çelebi
ı

N A S R E D D İ N  H O C A N I N  
M E Z A R I N D A

Kısaltılmış ve birkaç kelimesi 
sadeleştirilmiştir, v

Şehrin (Akşehir’in) cânib-i kıblesi hâricindeki hıyâban içre Ulemâ, 
yı dîn Eşşeyh Hâce Nasreddîn medfundur. Kendüsi Akşehirli’dir. Fazîlet-i 
bâhire sâhibi olup, hazırcevap eshâb-ı kerametten, hakîm, emr-i dîn ü 
dünyâda müstakim ve mûtedil bir ulu can idi.

Timur ile hem-meclis olmuştur. Timur Han, şeref-i sohbetlerinden 
hazzedüp ol hakimin hâtır-ı şerifleri için Akşehir’i muâf tutarak gaaret 
etmemiştir.

Cemî-i zamand işbu hâce-i dânânın nesâyih ü letâifi darbımesel ma
kamında müsta’meldir. Cümleden biri: Bir gün Hoca ile hamama girüp 
futa ile gusl ederlerken esnâ-yı kelâmda Timur:

— Hoca Efendi, ben ki cihangir bir pâdişâh-ı zî-şânım, satılmaklı
ğım lâzım gelirse beiıi kaça alırsın? der. Hoca:

— Kirk akçeye ancak alırdım, cevâbında bulunur. Timur:
—  Behey hocam, benim futam kırk akçe eder. Hoca:
—  Ya ben de kırk akçeye futayı alıyorum, yoksa senin gibi bir Mo

ğol parçasını ne yapacağım? Bir mangır bile etmezsin! dedikte hazırce
vaplığından Timur Han hazzederek vâfir ihsanlar eder. Daha nice yüz- 
binlerce letâifi var ki dillerde dâsitandır.

Hâtıra hutûr etti ki her kim ki Hoca Nasreddîn’i ziyâret ederse letâi- 
finden hatıra bâzı şeyler gelüp elbette güler, derler. «Ayâ gerçek midir?» 
diye, şehrâhın sol tarafından mezâristana sapup. doğru kabr-i şerifine at 
ile vardım. Bir kerre:

— Esselâm-ü aleyküm (ey mezarlarda yatanlar!)
Dediğimde, Hoca Nasreddîn türbesi içinden:
— Ve aleykümü’s-selâm eü (ulu can!)

Diye bir sadâ gelince atım ürküp iki ayağı üzere kalktı. Fırlayarak 
mezâristân içre şâha (kalkıp) bir ayağı bir kabire girdi. Hakîr az kaldı 
kabir azâbı çekeyazdım. Yine Hoca’nın türbesinden biri:
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— Ağa, sadakanızı veriniz de güle güle gidiniz; beri geliniz, beri! 
diye haykırdı.

Meğer türbedar imiş. Hakîr:
— Bre herif! Ben kabirlerde yatanlara selâm verdim. Sen anlara 

nâehil iken, niçün selâm aldın? diye birkaç akçe verdim.
— Var, yardımcın Allah ola.
Diye dua eyledi. Doğrusu şu hâle hakîr dahî güle güle geçtim, gittim.

2

S E R H A D L E R D E  Ç O C  U K  
T E R B İ Y E S İ

Tamışvar’ın 145 km. batısında 
Sombur kale ve kasabası hak
kında: (Birkaç kelimesi sade
leştirilmiştir).

Ekseriyâ ahâlîleri tüccar olup, yine cümle serhadli esvapları giyi- 
nüp gayet müeddep gaazî adamlardır. Korkunç savaşlar esnasında bu 
şehirden iki bin yarar cirid atlı asker çıkar. Hatta bu hakîr bir gün Mü
tedeyyin Paşa hareminde (cami avlusunda) birkaç ihtiyarlar ile serhad 
ahvalleri müşâveresin ederken bir sabî oğlan azıcık yaramazlık ederken, 
pederi bu oğlana bir si'lle-i pehlivanı öyle urdu kim fakir mahdum zîr 
ü zeber olup gûya sar’a tutar* gibi oldukda heman huzzâr-ı meclis yer
lerinden kalkup:

__Bre adam, bu oğlanı nîçün böyle tabanca (el ayası, tokat) ile halk.
arasında urup gurûrun yak altı ettin? dediklerinde, gulâm-ı mazlumun 
babası eydür:

— Terbiye içün, Allah sevgisi uğruna dövdüm, deyüp bu beyti te
rennüm etti:

Babası dövse oğlunu mabaldir 
Oğul candürür derler meseldir.

Bu benim oğlum, döverim, esirgerim. Bu gulâm sizin nenizdir? de- 
dikde, ehl-i belde eyitdiler:

__ Senin ciğ.erpâre evlâdın ise bizim serhaddimizin gülü ve gözleri
mizin nûru bir gaazî yiğit olacaktır. Birkaç yıldan kâfirden intikam ala
caktır. Şimdiden tabanca ile gözün , korkutursun; yarında bir günde kâ
firin şeşper ü balta ve külüğünden korkup kâfirle yaka yakaya olamaz. 
Koya, şu serhaddimiz oğlanların dövmeyesin.
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Deyû gulâmın pederin ayıplayıcı lisanlar ile rüsvây edüp gulâma 
tesliyet-i hatır verdiler. 

Yâni, yiğitlerine riâyet ve hürmet edüp her kişiye murad ve mefâmı 
üzre dil-nevazlıklar eder, bir alay garîb-dost, hacıları çok adamlardır.

Kısa Bilgiler:
XVII. yüzyılın tanınmış seyahatname yazarı Evliya Çelebi’den parçalar okudu

nuz. Parçalardan ilki, Seyahatname’nin üçüncü cildinde (s. 16- 17) ve İkincisi, ye
dinci ciltte (s. 357) dir. Evliya Çelebi hakkında Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nde 
ve Türkçe İslâm Ansiklopedisinde etraflı bilgiler vardır. Yazar ve Seyahatname’ 
sinden seçilmiş parçalar için, ayrıca Cafer Erkdıç'ın Evliya Çelebi (İstanbul, 1954) 
adlı eserine bakınız.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Parçalan, ifade özelliği bakımından' inceleyiniz: Yazar, diğer Divan nes

ri örneklerinde gördüğünüz teşbih, istiare ve benzeri sanatlara düşkün müdür? Me
tinde, din - Nasreddin; hâkim - müstakim gibi kelimelerin gözünüze çarpan özel
liğini belirtiniz.

2  —  Metinlerde bir tek şahıs için nlemâ- yı din denmiş; ahâlisi yerine ahâlileri, 
ahvâli yerine ahvalleri, birkaç ihtiyar yerine birkaç İhtiyarlar denilmiş. Ulema, aha
li ve ahval kelimeleri, «âlimler», «bir yerde oturan veya toplanan halk» ve «hal
ler» anlamında çoğul kelimelerdir. Evliya Çelebi’de bu ve bunun gibi halk ağzı 
kelime kullanışlarına dikkat ediniz. Bunlara göre yazar, klasik dil kurallarına bağ
lı bir edebiyatçı üslubuyle mi, yoksa daha başka bir üslupla m ı yazıyor?

3 —  Birinci parçada, Tİmurlenk ile Nasreddin Hoca arasında geçen konuşma, 
tarihî gerçeklere uygun mudur? Nasreddin Hoca hangi asnn adamıydı ve Timur’ 
la karşılaşabilir miydi? Araştırınız.

Daha eski tarih kaynakları bu konuşmanın Timurlenk ile XIV. yüzyıl şairi 
Ahmedi arasında geçtiğini söylüyorlar ki, daha doğrudur. Buna göre, siz şu cüm
lelerden hangisini gerçeğe uygun bulursunuz: «Nasreddin Hoca çok tanınmış ol
duğu için başkalarına ait latifeler de halk tarafından ona mal edilmiştir», «Nasred
din Hoca, Timur ile hakikaten karşılaşmıştır».

4 —  Halk rivayetinin Timur’a «bir Moğol parçası» deyişi, sizce nasıl bir se
bebe dayanıyor? Düşününüz.

5  —  Evliya Çelebinin lisanındaki mizah ve alâka çizgilerini bulunuz. Yazar, 
okuyucuyu memnun edecek, onun ilgisini çekecek nükte ve fıkralara önem ve
riyor mu?

 6  Eski serhadlerde halk, erkek çocukların eğitimine niçin ve nasıl önem
veriyordu? Bu anlayışta millî ve pedagojik bir değer buluyor musunuz? Açıkla
yınız.
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N e d i m

G A Z E L

Bir neş’e say bu cihanın baharını 
Bir sâgar-ı keşideye tut lâlezânnı 

Bir dem mi var ki âh ederek anmaya gönül 
Ey serv-kad seninle geçen rüzgârını

\
Şevk-ı temam va’de-i ferdâyı dinlemez 
Reşk ana kim cihanda bugün buldu yârını 

fran zemine tuhfemiz olsun bu nev gazel 
İrgürsün Isfahan’e Stanbul diyarını 

Düşmen ne denlü saht ise de şâd ol ey Nedim 
Seng üzre gösterir zer-i kâmil ayarını

1 __ «Bu cihanın baharını bir yarı neşe yerine koy, ve onun lâle bahçesini içil
miş bir kadeh(İn zevkin)e denk tut.»

2    «Ey servi boylu (güzel)! Seninle geçen günleri, gönlümün âh ederek an
madığı bir zaman mı var?»

3   «Tam bir şevk (hemen neşelenir, ve neşe) vâdeden (bir) gelecek zaman
dinlemez. (Beklediği) geleceği dünyada bugünden bulunan ne mutlu!»

 4   «Bu (yep)yeni gazel, İran ülkesine hediyemiz olsun, ve İstanbul diyarını
İsfahan’a ulaştırsın.»

5 __  .E y Nedim, düşman ne Ölçüde sert olursa, sen (o kadar) memnun ol. (Çün
kü) halis altın, ayarını taş üstünde gösterir.»

Metin Üzerinde Çalışmalar:
 1  Şair, baharı neden yarı neşe sayıyor? Lâle bahçesini hangi sebeplerle

içilmiş kadehlere benzetiyor? Düşününüz? Kim neşe, bir yarım neşe mi, yoksa, yarı 
neşe yerini tutan bir zevk mi demek olabilir? İnceleyiniz.

2    üçüncü beyitte va’de, ferda, bugün, yarın gibi hep zaman ifade eden söz
ler, rasgele mi bir araya gelmiştir? Değilse, bu kelimelerin aynı beyitte toplanışı 
nedendir? Divan şiirinde böyle söyleyişlere verilen adı hatırlayınız.

3    Aynı beyitte yarını kelimesi, yalnız gelecek zaman anlamında mı kul
lanılıyor? Değilse, ikinci manası nedir? Eski şiirde bir kelimeyi birden fazla ma-
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Dada kullanıp, söze bu manaları hatırlatarak bir güzellik verme sanatına ne de
nilirdi? Başka örnekler göstererek açıklayınız.

4 —  Dördüncü beyitte Nedim’in asıl söylemek istediği şudur: İstanbul’un ne 
eşsiz bir belde olduğunu ve İstanbul’da ne güzel gazeller söylendiğini, İran bizim 
bu hediyemizle öğrensin.

Bu sözde, Türklerin İran’a bakışlarında bir değişiklik olduğu, Türk şairleri
nin vâsıl oldukları sanatla İran sanatını karşılaştırırken artık nasıl düşündükleri 
anlaşılıyor mu? Nasıl? Anlatınız.

5 —  Son beyitte Nedim’in düşman dediği kimdir? Bir savaş düşmanı mı? Yok
sa, başka biri, meselâ bir rakip mi? Bu manayı, şairin, kendi sanatına olan gü
venini ve eski şiirdeki fahriye (övünme maksadıyle söylenen şiir) geleneğini dü
şünerek cevaplandırınız.



Ş A R K I

Yine oldum esiri âh bir şüh-ı sitemkârin 
Ne ki dilber sevmemiş bilmez belâsın âşık-ı zarın 
Ne kâfirliklerin gördüm ben ol zülf-i siyehkârın
O ebrunun o zâlim gamzenin ol çeşm-i mekkârın

O tıfl-ı nâzı gördüm rüyuna hurşld eser etmiş 
Haberdâr olmamıştım sonra bildim neylemiş nitmiş 
Meğer zâlim kaçup tenhâca Sa’dâbâd’a dek gitmiş 
Temâşâ eylemiş alayını Şevketlü Hünkârın

Gezermiş kasrın etrâfında yer yer tâze meh-rülar 
Mükâhhal gözlü şirin sözlü Leylî yüzlü âhülar 
Hemen alkış sadâsın aldırırmış çağlayan sular 
Ederlermiş du’âsın Pâdişâh-ı ma’deletkarm

Bugün bir mahrem-i esrâr yâr-ı nükte-pîrâden 
İşittim kim sayup uşşâkım ey şüh-ı slmin-ten 
Nedım-i zâre benzer âşıkım yokdur demişsin sen 
Efendim işte vardır ben esirin ben giriftarın

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Bu şarkı, Nedim’in Lise I. ve II. sınıflarda okuduğunuz başka şarkıla

rından ve Ahmed Paşa ile Fuzulî’nin bu yıl okuduğunuz murabbalarından hangi 
farklarla ayrılıyor? (Kafiyelerine ve dörtlüklerin son mısralanna dikkat edımz).

2 —  Nedim’in bu şarkısı, bu şekliyle, Türk Halk edebiyatındaki şiir çeşitle
rinden hangisini andırıyor?

3   Bilmediğiniz kelime ve tamlamaları kitap sonundaki sözlükte arayarak,
şarkıyı bugünkü Türkçeye çeviriniz.

4  . Şiirdeki kâfirlik kelimesiyle zülf-i siyehkâr terkibi arasında nasıl bir ilgi
buluyorsunuz? Hatırlayınız. Leylî yüzlü âhûlar denirken âhû kelimesi niçin vc ne 
manada kullanılıyor? Ahû ile Leylî arasında nasıl bir ilgi olabilir? Hatırlayınız.

5  Nedim, bu şiiriyle hangi tarih devrine temas ediyor? Bize hangi tarih 
olayının nasıl cereyan ettiğine dair küçük bilgiler veriyor? Belirtiniz.
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Şeyh Galip

H Ü S N  Ü A Ş K
Mesnevî’sinden:

Dil-zinde<i feyz-i Şems-i Tebriz 
Ney-pâre-i hâme-i şeker-rîz

Bu resme koyup beyân-ı aşkı 
Söyler bana dâstân-ı aşkı

Kim vardı Arab’da bir kabile 
Müstecmi’i haslet-i cemile

Serlevha-i defter.i fütüvvet 
Ser-hayl-i Arab Beni Mahabbet

Amma ne kabile kıble-i derd 
Bilcümle siyâh-baht ü rü-zerd

Giydikleri âftab-ı temmuz 
İçtikleri şu’Ie-i cihan-suz

Vadileri rîk ü  şışe-i gam 
Kumlar sağışınca hüzn ü matem

Hargehleri düd-ı âh-ı hirman 
Sohbetleri ney gibi deham pür-hûn

Erzakları belâ-yı nâgâh 
Âteş yağar üstlerine her gâh

Ektikleri dâne-i şerare 
Biçtikleri kalb-i pâre pâre

Anlar ki kelama can verirler 
Mecnun o kabiledendi derler-

Her kim ki bellya mürtekibdir 
Elbet o ocağa müntesibdir
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Sattıkları hep metâ-ı candır 
Aldıkları süziş-ı nihandır 

V ezn i: 
Mef û lü /  me fâ i Iün /  fe  û 1ün

 1  Gönül, Şems’i Tebrizî’nin feyziyle canlanmış, tatlı sözler saçan, ney par
çası kalemim;

 2  Aşk üslubunu bu tarza koyup, bana aşk destanmı söyler.
3 —  Ki, Arap diyarında bütün güzel huylan kendinde toplamış bir kabile vardı.
 4   Cömertlik ve büyüklük kitabının serlevhası olan bu kabile, Arap kabi

lelerinin başıydı ve adı Bani Mahabbet’di.
5 —  a™* ne kabile... (Kabile değil) dert kıblesi gibi (bir topluluktu). Hep

sinin bahtı siyah ve yüzü sarıydı.
 6   Giydikleri temmuz güneşi; İçtikleri, cihanı yakan alevdi.
7  Vadilerinde gam kumu, gam sırçası vardı; kumlar sayısınca hüzün ve

matem (içindeydiler). .
 8  Çadırları, yoksulluk ahinin dumanından yapılmıştı, konuşmaları, ney gibi

hep feryat halindeydi. w
9  Her birisi bir sevgiliye vurgundu; ağızları kılıç ağzı gibi, kan doluydu.

10 —  Yiyecekleri birdenbire gelen belâlardı, üstlerine her an ateş yağardı.
11 —  Toprağa kıvılcım taneleri ekiyor, parça parça olmuş kalpler biçiyorlardı.
12 —  Söze yeni bir hayat veren (şairler,' Mecnun’un o kabileden olduğunu

söylüyorlardı. . , .
1 3  Üzerine belâ almak isteyen he'rkes, elbet o ocağa mensup olacaktı.
14 —  Durmaksızın can malım satıyor, (ve karşılığında bağırlarını) için için 

yakan (sevgiyi) alıyorlardı.

Kısa Bilgiler:
Hüsn ü Aşk’ın, yukardaki beyitlerinde, gönülleri İlâhî aşk ateşiyle yanan in

sanların, aşk uğrunda, neler duyup, neler çektikleri anlatılıyor. Husn u Aşk, butun 
eser olarak Aşk’ın Hüsn’e, yani İlâhî güzelliğe varmak ıçm  yurudügu uzun ve me
şakkatli yolda katlandığı akla, hayale sığmaz güçlüklerin hikâyesidir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Eser Mahabbet Oğulları Kabîleşinin takdimiyle başlıyor. Şair, bu kabile

mensuplarım bize nasıl b ir dille tanıtıyor? Eserde, bu zor konuyu yürütebilmek 
için kullanılan dil, tabiî bir hikâye lisanına benziyor mu?

2 —  Elbise yerine, temmuz güneşi’ni giymek, su yerine cihanı yakan aşk ateşi 
ni içmek yoksulluk ateşinin dumanından yapılmış çadırlar’da oturmak, toprağa buğ
day tanesi yerine kıvılcım tanesi ekip, topraktan mahsul olarak, parça parça gonul 
ler toplamak gibi söyleyişler, edebiyatın hangi ifade tarzıyle yazılmıştır? Böyle bir 
eserde kullanılan bu tarz ifadede bir aşırılık olduğu söylenebilir mı?

3 —  Okuduğunuz beyitlerdeki belli başlı mecazları, teşbih ve istiare sanatla
rını bulunuz. Şairin bunlarla neler demek istediğini bir de siz anlatınız.'Bu be
yitten alelade manzum hikâye lisanından ayıran özelliğe dikkat ederek, Divan ede- 
biyatındâki şiir üslubunun ve şiir anlayışının, hikâye lisanında da kuvvetle yaşa- «J 
tıldığım delilleriyle belirtiniz. Bu şiir anlayışının ve şiir üslubunun özellikleri ne
lerdir? Açıklayınız.
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Yirm iseUiz Çelebi

O P E R A  H A K K I N D A

Paris şehrine mahsus bir lû’b varmış ki Opera derlermiş. Acâib sa
natlar gösterirlermiş. Azîm cem’iyyet olurmuş. Kibâr-ı şehr varurlar ve 
Vasî dahî ekseriya varup, Kral dahî gâhîce gelirmiş. Öm seyre biz dahî 
gidecek olduk. Bir gün entrodüktör (introducteur) Kral canibinden, bir 
hintu getirüb, etbâımızla b izia lu p  gitdik. Vasinin sarayına muttasıl bir 
yere vardık. Ol mahal, mahsus Opera için yapılmış. Herkese mahsus otu
racak yeri var. Bizi Kral oturduğu yere götürdüler. Kırmızı kadife ile 
döşenmişti. Vasî dahî gelmiş, yerinde oturdu; ve rical ü nisa ile mâlâ- 
mâl olmuş idi. Yüzden mütecâviz envâ-ı saz hâzır idi.

Akşama bir saat vardı. Her tarafı kapalı olmağla, birkaç yüz balmu
mu yanmış, billûr âvîzelerde bî-hisâb mumlar yanmış idi... Pîşgâhımız- 
da, sâzendeler olduğu mahalde, bir münakkaş kebîr perde âvîhte etmiş
lerdi. Tamam yerleşdıkden sonra, nâgâh ol perde ref’olunub, verçsmdan 
bir sarây-ı azîm zuhûr eyledi. Sahn-ı sarayda bâzendeler, libâs-ı mahsu- 
salarıyle, ve yirmi kadar perî-peyker, murassâ libas ve fistanlanyle mec
lise şa’şaa-endâz olub, sazlar dahî yekpâre sürüde âğaaz etdiler. Bir mik- 
dar raks olunub ba’dehû operaya başladılar. Bunun maddesi, bir hikâ- 
ye-i mücessem göstermek. Her hikâyeyi bir kitâb edüb basmışlar, cem’an 
otuz kitab olmuş. Her birinin adı var. Her meclisde bir güne hikâyeyi, 
henüz zuhûr ediyor gibi gösterirler.

Bizim olduğumuz meclisde bir padişah varmış. Bir gayri pâdişâhın 
kızma âşık olmuş, ve talebkâr olmuş. Amma kız dahî bir gayri pâdişâ
hın oğluna âşık olmuş. Beyinlerinde geçen sergüzeştleri tamâmıyle gös
terdiler.

Meselâ pâdişâh, kızın bahçesine varacak oldu. Nazargâhımızda olan 
saray, ân-ı vâhidde kaybolup, yerinde bir bahçe zuhûr etdi ki, limon ve 
turunç ağaçlanyle mâlâmâal idi. Ve bir vakit oldu ki, tazarru’ ve niyâz 
için kiliseye varacak oldu; ol bahçe yerinde der’akab, azîm kilise zâhir 
oldu... Atlı ve piyâde askerlerle cenkler gösterdiler; ve gökden bulut ile 
adamlar inüb, ve yerden adamlar uçurdular. Netîce-i kelâm ol kadar 
hayret-efzâ şeyler gösterdiler ki, kaabil-i ta’bîr değil. Ve ra’d ü berk gös
terdiler ki, hele görülmedikçe îtimad olunmayacaktır.

f r v e  B. Edebiyatı I I I ‘ ( f v i )
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Bu Opera’mn kibâr-ı nâsdan bir mu’teber kımesne nazırı var Kesı- 
rü’l-mesârif bir san’at olmağla, İradını tatbik etmişler. Azım m m  bağla
mışlar. Vâfir şey hasıl olurmuş; ve bu şehrin havâssından ımış^  ̂

Üç saat kadar vakitde tamam olup, yine hanemize gelub karar ey
ledik.

Kısa B ilgiler:
Bu yazıda XVIII. yüzyılda, operayı Paris’te seyreden bir Türk aydınının Batı 

tiyatrosu hakkındaki görüşlerini okudunuz. O çağlarda T m - k ı y e ’ d e k ı  yuksek züm
re arasında tiyatro edebiyatı ve tiyatro hareketi yoktu. Bizim tıyatoomuz Go g 
Oyunu (Karagöz), Ortaoyunu birer halk tiyatrosuydu. Bu oyunlar, halk tiyatrosu 
olarak güzel ve değerliydi. Fakat memleket aydınları, bu tiyatroya da layık ol
d u ğ u  ehemmiyeti vermiyorlardı. . . . .

1720 yılında, Osmanlı İmparatorluğumun Fransa.ya gonderdıgı ikinci elçi ola
rak Paris’e eiden Yirmlsekiz Çelebi Mehmed Efendi, elçilik hatıralarım bir Sefa- 
r ^ n a m e  ' e k l ^ d e  yazarak, hükümdar O .  Ahmed’e ve NevSehirli îhrahim Pa,a ’ya

takdYlrmisekIz Çelebi Sefaretnamesİ, Evliya Çelebi Seyahatnamesinden sonra, bize 
Avrupa’yı tanıtan ve bu arada Fransız medeniyetinin üstün taraflarını fark eden, 
taassuptan uzak, kıymetli bir eserdir. Fransa’ya oğlu Said Mehmed Efendiı ile b ı - 
likte giden Yİrmisektz Çelebi’nin bu seyahati, Türkiye için faydalı olmuştur. Saıd 
Mehmet Efendi, Türkiye’de ilk matbaanın kurulmasında büyük hizmet görmüştür.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1   Mehmed Efendi, Batılılarm tiyatro binasına ve  tiyatro hareketlerine ver

dikleri önemi hangi cümlelerle belirtiyor? Kendisinin bu hareketler karşısında ne 
duyup, ne düşündüğünü bu cümlelerden çıkarabilir misiniz?

2 —  Zengin dekorlar, zengin kıyafetler ve çabuk değişen sahneler içindeki 
tiyatro temsilini, yazar, hangi cümlelerle hulâsa etmiştir.

3  Mehmed Efendi, Fransa’da tiyatroya, başta kral olmak üzere, devlet bü
yüklerinin ve kibar insanların gidip, oyun seyretmelerine, niçin bu kadar önem 
veriyor? Bu cümleler, bizim o devirdeki tiyatro anlayışımız hakkında size bir fıkır 
veriyor mu? Aynı cümlelere göre, yazarın tiyatro konusunda nasıl bir fıkır edin
diğini açıklayınız.
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Avrupâî 
Türk Edebiyatı

Şinasî • Ziya Paşa - Namık Kemal Mektebi
ve

Türk Edebiyatında Cemiyet İçin 
Sanat Hareketleri

—  Şinasi’den,
—  Ziya Paşa’dan,
—  Namık Kemal’den örnekler





ıŞinasî
v

T E R C Ü M Â N - I  A H V A L  
M U K A D D İ M E S İ

—  Sadeleştirilmiştir —

Mâdemki bir İçtimaî hey’ette yaşayan halk bunca kanûnî vezâif ile 
mükelleftir, elbette sözle ve kalemle vatanın menfaatlerine dâir fikirler 
beyan etmeyi kazanılmış hakları cümlesinden sayar. Eğer şu iddiaya 
isbat edici bir sened aranılacak olsa maârif kuvvetiyle zihni açılmış 
olan medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek kifâ- 
yet eder.

Bu mebhas Devlet-i Aliyye’ce dahî nev’amâ te’yîd edilmiştir ki Mec- 
lis-i Âlî-i Tanzîmât’m teşekkülü sırasında kavânîn ve nizâmâta müte
allik lâyihaların yazılı olarak arz olunması için umûma resmî me’zûniyet 
verilmişti. Hattâ Hükûmet-i -Seniyyenin müsâadesiyle Osmanlı memâliki 
dâhilinde gayr-i müslim tebeanın kendi lisanları üzere hâlâ çıkardıkları 
jurnaller bile belki hukuklarından ziyâdece serbesttir.. Fakat asıl Os
manlI gazetelerinin bahsine gelince gayr-i resmî bir gazetenin devamlı 
olarak çıkarılmasında her nasılsa şimdiye kadar millet-i hâkime’den hiç 
bir kimse ihtiyâr-ı zahmet etmemiştir. Hele şükürler olsun adâlet-i se- 
niyye sâyesinde bu kaybın telâfîsi müyesser oldu.

(Yazar, burada, Türkçe bir gazete çıkarmak için, zamanın Maarif Vekâletine 
verilen istidanın Vekiller Heyeti tarafından iyi karşılandığını; bu hususta Padişah
tan da izin çıktığını bildiriyor. Yine hükümdarın özel buyruğu ile, gazetenin her 
çıkışında bir nüshasının saraya takdim edildiğini, bu müsaade ve mazhariyetten 
şeref duyarak, halka haber veriyor ve yazısına şu sözlerle devam ediyor):

Şimdi bu gazete dâhilî ve hâricî ahvalden seçilmiş bâzı havâdisi ve 
mütenevvi’ bilgiler ile sâ:;.r fâideli maddelere dâir makaleleri neşir ve 
beyâna vâsıta olacağı için Tercümân-ı Ahvâl adiyle isimlendirilmesi uy
gun görüldü. Târîfe hacet olmadığı üzere söz, merâmı ifâde etmeye mah
sus bir Allah vergisi olduğu gibi, insan akimın en güzel îcâdı olan yazı 
dahî sözü kalemle tasvir etmek fenninden ibârettir.

Bu îtibâr-ı hakikate mebnî, giderek umum halkın kolaylıkla anlaya
bileceği mertebede işbu gazeteyi kaleme almak mültezem olduğu dahî- 
makam münâsebetiyle şimdiden ihtâr olunur.
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Kısa Bilgiler:
Okuduğunuz yazı, Türkiye’de Türk gazetecileri tarafından çıkarılan ilk gaze

teyi ta n ım ak maksadıyle yazılmış kısa bir makaledir. Bu makale, 21 kasım 1860 
yılında Şinasi’nin Agâh Efendi ile birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahvâl gazetesinin 
birinci sayısında yayımlanmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Okuduğunuz metindeki (kanuni: — —  — ), (dâir: — — (lâyiha: — ..)»

(ziyâde: . —  •). (havâdis: . ------- ) kelimelerini bir daha ve doğru olarak okuyunuz.
Bilmediğiniz diğer kelimelerin telaffuzuna da dikkat ediniz.

2   Bilmediğiniz kelime, isim, deyim ve terkipleri kitap sonundaki sözlükte
arayınız.

3   Okuduğunuz makaleye göre, Şinasi’ye Türkiye’de bir gazete çıkarmak ih
tiyacım duyuran sebepler nelerdir? Yazar, bu hususta kimlerden fikir almış, ga
zete örneklerini nerede görmüştür? Yazar, bu ülküsünü Türkiye’de gerçekleştirmek 
için hangi tarihî olaydan kuvvet alıyor?

 4  Yazar, Osmanlı çağındaki Türk milletine niçin m iliet-i hâkime diyor? Bu
söyleyişte Osmanlı topluluğu içinde duyulmaya başlanmış bir millî şuur sezilebilir 
mi?

 5   Şinasî’ye göre söz nasıl b ir kuvvet, yazı nasıl bir icattır? Yazar, bu kuv
vet ve icattan kimin için ve ne şekilde faydalanmak istiyor? Makale sonundaki «gi
derek umum halkın kolaylıkla anlayabileceği» bir ifade kullanmak arzusuna dik
kat ediniz. Acaba yazar, bir gazetede, halka, halk diliyle hitap etmek lüzumunu 
niçin duymuştur? Sizce bu görüşün kaç türlü sebebi olabilir? Düşününüz.

0 __ Şinasi, gazetesine Tercüman-ı Ahvâl adını niçin verdiğini makalesinde açık
lamıştır. Bu sebepleri bir defa da siz anlatınız.

7 __Bu küçük makale, eski, yeni, Divan edebiyatı metinlerinden hangi fark
larla ayrılıyor? Makalede ne gibi yenilikler görüyorsunuz?



B Ü Y Ü K  R E Ş İ D  P A Ş A  İ Ç İ N

(Kaside)

Şensin ol Fahr.i Cihân-ı medeniyyet ki hem an 
Ahdim Vakt-i Saadet bilür ebnâ-yı zaman

Sadr-ı millette vücûdun ulu bir mu’cizedir 
Bunu fehm eylemeyen müdrike-i âcizedir

Adi ü ihsanını ölçüp biçemez Newton’lar 
Akl ü irfanını derk eylemez Eflitun’lar

Şem’idir kalbimizin cân ile mâl ü nâmüs 
Hıfz içün bâd-ı sitemden olur adlin fânüs

Ettin âzâd bizi olmuş iken zulme esir 
Cehlimiz sanki idi kendimize bir zenclr

Bir ıtıknâmedir inşâna senin kanümm 
Bildirir haddini sultâna senin kânumı̂ ı

Sen gibi âkil olan kan dökerek gün mü sürer 
Vech-i namusuna ol kan ile düzgün mü sürer

Olmuş inşâna ta’assub bir onulmaz illet 
Hüsn-i tedbirin ile kurtulur andan millet

Bin yaşa devlet ü ikbal-i fahlmânen ile 
Mülkü tedbir ederek akl-ı haklmânen ile

Kısa B ilgiler:

Şinasi’nin içten duygularla sevip takdir ettiği Büyük Reşid Paşa'yı övmek için 
yazdığı bir manzumeyi okudunuz. Yazarın, belki konusunu düşünerek, kaside adı
nı verdiği bu manzume, şairin Divan’ından alınmıştır. Aslı daha uzundur. Yazılış 
tarihi, 1858’dir.
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Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Manzumedeki (saadet: . ------- ), (nâm ûs:------- ), ( fâ n û s :------->’ <âzâ^ : “

(â k il* _____) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz. Son kelimede ikinci
harf kalın k ve son harf ince 1 okunacak, kelimenin sesi buna gore ayarlanacaktır.

2 —  B i l m e d i ğ i n i z  k e l i m e ,  isim ve t a m l a m a l a r ı  k i t a p  s o n u n d a k i  s ö z lü k t e  a r a y ın ı z .

3  _  Keşid Paşa’ya «ahr-ı cihan dediğine göre, şair bu Tanzimat sadrazamını 
kime benzetiyor? îslâm tarihinde farh-ı cihan, hafr-ı kâinat tabirleri kimin ıçrn 
kullanılırdı? Yine Islâm tarihinde vakt-ı saadet hangi zamana verilen addır? Araş
tırınız. .. , . ,

4 —  Üçüncü beyitte bir mübalağa sanatı var mıdır? Yazar, bu gözleriyle bize
edebiyatımızın hangi devrini düşündürüyor? Adı, kasîde olduğuna gore, okuduğu
nuz manzumenin klasik D i v a n  .k a s i d e l e r in e  b e n z e y e n  v e  b e n z e m e y e n  t a r a f l a r ı n ı  be
lirtiniz. .

5 —  Altıncı beyitte adı geçen kanun, hangi kanun olabilir? Bu mısradakı had
dini bildirmek deyimi kaç manada kullanılmıştır? Düşününüz. Şairin, devletin kan 
dökülmeden idaresini beğenip, taassubun iyi olmaz bir illet halını almasından şika
yeti, bunlara çare bulacağına veya bulduğuna inandığı adamı övmesini haklı gös
teriyor mu? ..

Bu şiirin, övdüğü adamın kim olduğunu belli eden tarafları, onun yem ve özel 
tarafları diye kabul edilir. Bu görüşün sebeplerini düşünüp bulunuz.



Ş A İ R  E V L E N M E S İ

(Komedi 1 Perde)

( . .. Şairliğe özenmesinden ve hoppalığından başka meziyeti ve herhangi bir 
geliri olmayan Müştak Bey adında bir delikanlı, oturduğu mahalledeki iki kız kar
deşten, yaşça küçük, boyca büyük olan Kumru Hanım’ı sever. Araya, Zibâ Dudu» 
Habbe Kadın gibi kılavuz ve yenge kadınlar koyarak sevgilisiyle nikâhlanmaya mu
vaffak olur. Halbuki, aynı kadınlar ve mahalle imamı, delikanlıya bir oyun oy
nayarak, kızlardan boyca değil, yaşça büyük olanı gelin getirirler).

Dördüncü fıkra

Müştak Bey - Zîbâ Dudu - Habbe Kadın - 
Sakine Hanım

Zîbâ Dudu — Evlâdım gelin hanımı getirdik. Gel, koltuğuna gir de kö
şeye oturt.

Müştak Bey — (Neşâtmdan türlü türlü tuhaflıklar ederek, Sakine Ha- 
nım’ı Habbe Kadın koltuklamış olduğu halde, karşılar) Vayy...

Zîbâ Dudu — (Habbe Kadın’a) A  dostlar, damat bey gelin hammı gö
rür görmez sevincinden. bayıldı.

Müştak Bey — Hayır, sevincimden bayılmıyorum, kederimden yüre
ğime iniyor, ah!..

Habbe Kadın — (Zîbâ Dudu’ya) A!.. Zavallı! Gelin hanımı bir titreme 
aldı. Amanın, al basmasın. (Sâkine Hanım’ı sandalyeye oturturlar).

Müştak Bey — Nedir bu?
Zîbâ Dudu — İşte ömrün oldukça sana can yoldaşı olacak sevgili aya. 

lin Sâkine Hanım.
Müştak Bey — O bana can yoldaşı olacağına benim canım çıksa daha 

canıma minnettir.
Zîbâ Dudu — (Habbe Kadın’a) Adamlar!.. Damat bey sayıklamaya 

başladı. Galiba safâsından aklını şaşırmış.
Habbe Kadın — (Zîbâ Dudu’ya) Biçare, hasretine kavuştuğu için se

vinç delisi oldu.
Müştak Bey — (Hüzünle) Ah! Ah! Ah!..
Zîbâ Dudu — Ağlamayındı... Sen ağlayacağına düşmanların ağlasın.
Müştak Bey — Ah, düşmanlarım bu hâlimi bilseler nasıl gülerler.
Zîbâ Dudu — Haydi kuzum, gelin hanımın duvağım aç da yüzünü 

gör. Biraz gönlün açılsın.
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Müştak Bey — Neye lâzım!.. Yüzünü göreyim de bir kat daha yü
reğim mi Kalksın?

Zîbâ Dudu — A ç evlâdım, aç. Sevgilin olduğuna şüphen kalmasın.
(Habbe Kadm’la beraber Sakine Hanım’ın duvağını, Müştak Bey’e aç
tırmak için cebrederler).

Müştak Bey — İstemem. (Elini çekerken Sâkine Hamm’ın duvağıy- 
le iğreti saçı kazaen eline ilişir kalır ve Sâkine Hanım m yüzü ve ak
saçları açılır) Bu ne?

Zîbâ Dudu — Vaay! Zavallı kızcağızın sırma gibi nâzik saçlarını yo
lup çıkardı.

Müştak Bey — Ey, vâkıâ ak saçlan beyaz sırma gibi, baksana parıl 
parıl parlıyor!

Zîbâ Dudu — A y o lâkırdı ona değil, yenge kadınla banadır. Ben 
sana harf atmayı öğretirim. (Habbe Kadın’a) Haydi, yenge kadın, gelin 
hanımı çabuk dışarı çıkar da nikâhını kıyan efendiyi çağırt. Yanımız
daki kahvededir. Orada bulunan mahalleliyi alsın da gelsin. Şuna bir 
meram anlatsınlar.

Beşinci fıkra

Müştak Bey - Zîbâ Dudu

Müştak Bey —  Vay, mahalleli beni zorla güvey mi koyacaklar?
Zîbâ Dudu — Evet, ya güvey koyarlar, ya hapse. Hele sen bir kere 

hapse gir de bak, çekeceğin eziyetler yüzünden ne dertlere uğrarsın.
Müştak Bey — Adam sen de... Sayende peyda ettiğim borçlularımın 

duâsı berekâtiyle pekâlâ sapasağlam yaşarım.
Zîbâ Dudu — Ya hasta olursan ezkaza?
Müştak Bey —  Ya borçlularım da hekim göndermeyip baktırmazlar-

sa faraza?
Zîbâ Dudu — A y ne yapabilirsin?
Müştak Bey —  Sonra kendilerine büyük zararım dokunur.
Zîbâ Dudu — Ne zararın dokunacakmış bakayım?
Müştak Bey — Kör olayım onlara nısbetîme Ölürüm ha!..

Altıncı fıkra

Müştak Bey - Zîbâ Dudu - Habbe Kadın - 
Ebüllâklâka - Batak Ese - Mahalleli 

Ebüllâklâka — (Başında bir dildâde ile tebdil-i kıyafet ye lisanıyle 
aynıları çatlatarak ve kafları çatlatarak) Sanki bir telâş ile beni böyle
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uykudan kaldırıp da getirmenin ne mânası var? Orta oyununa çıkar gibi 
bakın şu kıyafetime! Ayıp... Gürültü n-oluyor?

Zîbâ Dudu — (Entârisinin ön eteğiyle başını örtmüş olduğu halde 
Ebüllâklâka’nın elini öper) Aman efendim, güvey olacak şu herif, iste
ye dileye aldığı hanımı şimdi istemiyor. Bütün saçını başını yoldu. O şöy. 
le dursun, yenge kadınla bana bir söylemediği edepsizlik kalmadı. SİM 
nakletmeye utanıyorum.

Ebüllâklâka — (Müştak Bey’e) Vay namussuz vay!
Müştak Bey — Efendim, kerem ediniz, bendeniz de bildiğim kadar 

hakikati size nakledeyim.
Ebüllâklâka — Sen sus, sefih! Kadın ninen gibi bîçâre hâtûn yalan 

mı söyleyecek?
Zîbâ Dudu — Efendim, bu kızı mutlaka almalıdır.
Ebüllâklâka — Almalı ya! Almazsa nâmûsuna leke sürmüş olur. (Ma

halleliye) Öyle değil mi komşular?
Mahalleli — Hay hay!
Müştak Bey — Anlamadım, efendim. Bunda bir yanlışlık var. Zira 

bana nikâh ettiğiniz kız bu değildir, bunun küçüğüdür. Ben onu isterim.
Ebüllâklâka — Hayır, sana nikâh ettiğim büyük kızdır.
Müştak Bey — Değildir.

Ebüllâklâka — Vay! Sen beni de yalancı çıkarıyorsun ha? Bu ne 
yüzsüzlüktür?

Batak Ese — Efendi, biliyo musunuz ki ben bunun daha nelerini bi- 
lürün. Durun size deyivereyin. Bekçi olduğumdan için geceleri mahal
lede dolanırken buna çat pat sokak ortasında irast geliyorum. Bir kere 
kendiciğine nereden geliyosun diye soracak oldum. Bana ne garşuluk 
verse iyu. Tarator (tiyatro) dan geliyon demesin mi! Bu, beni maska
ralığa alma değül de ne demektir? Bakın şu ahmağa!

Müştak Bey — Vay ferâsetli adam vay!
Batak Ese — Feres atlı adam sensin, bana kötü lâf söyleyip durma. 

Şimdi sana fan fin demeyi gösterinin.
Ebüllâklâka — Bu herif hem edepsiz, hem deli!
Batak Ese — Benim aklıma kalırsa, hem hapisâneye koymalı, hem 

tımarhâneye.
Ebüllâklâka — Bana danışırsanız, her şeyden evvel edepsiz îlâmını 

alalım da bir daha mahallede oturtmayalım. Artık istemeyiz.
Mahalleli — İstemeyiz!..
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Yedinci fıkra

Müştak Bey - Zîbâ Dudu - Habbe Kadın - Ebüllâklaka - 
Batak Ese - Atak Köse - Hikmet Efendi 

Atak Köse — (Arkasında küfe ve bir elinde kürek ve bir elinde sü
pürge ile) Istemeyüz. 

Hikmet Efendi — (Dahi Atak Köse’nin arkasından yetişerek) Ne is
temiyorsunuz? j

Atak Köse — Ben ne bileyin! Mahalleli istemeyuz diyor, ben de öy
le diyorum. Elbette onların böyle demesinde hakkı vardır.

Hikmet Efendi — Ay, mahallelinin neden hakkı var? ^
Atak Köse — Hakkı olduğunu pek yavuz bilürün emme bak, doğ

rusu neden hakkı olduğunu bilmen.
Hikmet Efendi — Öyleyse bilmediğin şeye neye karışıyorsun.
Atak Köse — Vay, neye karışman? Ben de bu mahallenin galbur üs

t ü n e  gelenlerinden değil miyin?
Hikmet Efendi — Sen kim oluyorsun?
Atak Köse — Daha hâlâ sen benim kim olduğumu bılmıyo musun.
Hikmet Efendi — Hayır.
Atak Köse — Öyleyse sen de bilmediğini neye soruyorsun^ Hay ca. 

hil hay! Şimdi tutup da sana anlatacak mıyın ki, ben dehheeeyy otekı 
mahallede kiracıyın ve bu mahallede süprüntücü başıym diye.

Hikmet Efendi — Hay şaşkın, hay!
Atak Köse — Senin de aklın olaydı benim gibi şaşkın olurdun. Hay

di oradan süpürüver bakalım.
Ebüllâklâka — (Müştak Bey’i  göstererek) Vay, sen şunun gibi bir

kabâhatliye sahâbet ediyorsun ha... «Rızâ-yı kabâhat ayn-ı kabahattir.»
* Sen de onun gibi cezaya müstahaksın.

Hikmet Efendi — Aman efendim, ben kendi kabahatimi anladım,
ama onun kabahati ne oluyor, anlamadım.

Ebüllâklâka — Daha ne olsun? Kendisine nikâh ettiğim kızı iste
miyor da onun küçüğünü istiyor. Bu ne demektir?

Hikmet Efendi — Efendim, gazaplanmayımz. (Gizlice bir para ke
sesi göstererek) Küçük kızı senden isteriz.

Batak Ese — Efendi, nedir o? Rüşvet mi alıyorsunuz?
Ebüllâklâka — (Batak Ese’ye) Ben öyle şey mi kabul ederim? İste

mem!.. (Gizlice Hikmet Efendi’ye) Yan cebime ko.
(Hikmet Efendi keseyi onun yan cebine koyar.)
Atak Köse — Gizlice yan cebime ko mu diyorsunuz?
Ebüllâklâka — Hayır can canibimde durma git, diyorum. Tâ ki ben

den şüphelenmeyesiniz.
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Batak Ese — Galiba parayı almışa benziyorsunuz.
Ebüllâklâka — Hâşâ sümme hâşâ!.. Eğer ben paraya elimi sürdümse 

ellerim kırılsın.
Hikmet Efendi — Aman Efendim, hakikat her ne ise lâyıkıyle mey

dana çıkarın da, ona göre şanınıza düşeni işleyin.
Ebüllâklâka — Böyle kibârâne yoluyle merâmınızı ifâde buyuruşu. 

nuzdan gönlümdeki hiddet gitti de yerine merhamet geldi. (Mahalleli
ye) Yâhû! Mahalleli! Ben bu işte başka bir türlü hakkaniyet görmeye 
başladım. Zira sonradan hatırıma bir şey geldi.

Mahalleli — Nedir o?
Ebüllâklâka — Kani «nikâhını kıydığım hanım büyük kızdır» diye 

deminden ikrar etmiştim yâ.
Mahalleli — Öyle ya.
Ebüllâklâka — Fakat «büyük kız» demekten muradım, yaşta büyük 

değildir. Boyda büyük demek manasınadır. Zîrâ büyük kız kırk yaşını 
geçmiş olduğu halde damat beyin dengi olamaz. İşte benim bildiğim bu 
kadardır. Her bir zamanda^ ve her mekânda, böyle doğrucasına şahadet 
ederim.

Batak Ese — Siz buncalaym dil ile ikrâr etdükten geri biz de kabl 
(kalb) ile tasdik ederüz.

Mahalleli — Hay hay!..
Ebüllâklâka — (Habbe Kadm’a) Yenge kadın, boyda büyük yâni 

yaşta küçük olan asıl gelin hanımı var getir. Kendi elimle damat beye 
teslim edeyim, bir daha yanlışlık olmasın. (Hikmet Efendi’ye) Daha 
başka bir yanlış olmuş şeyler varsa söyleyin onlan dahî hasbice düzel
teyim. Zirâ bu makule hayırlı hizmette bulunmayı kendime bir büyük 
iftihar bilirim.

Batak Ese — (Müştak Bey’e) Beyefendi, deminden size dediğim 
ilâflann hepiciği şaga içindi. Sizi gasâvetiniz vaktinde güldürüp eğlen
dirmek isteyodum.

Atak Köse — (Hikmet Efendi’ye) Efendim, tövbe olsun, bir daha 
mahallenin süprüntüsünden başka bir işine kanşırsam adam değilim.

Kısa B ilgiler:

Türk Edebiyatında Avrupai bir tiyatro eseri yazmak isteyen Şinasi, bu eserini, 
yukarda dört sayfasını okuduğunuz Şair Evlenmesi adlı bir komedi halinde kaleme 
almıştır. Şinasi’den önce Abdülhak Hâmid’in babası Hayrullah Efendi tarafından 
yazılan Hikâye-i İbrahim Paşa isimli, tiyatroya benzer bir eser, ancak son zaman
larda meydana çıkmıştır. Bu eser, Tanzimat devrinde yayımlanmadığı ve tiyatro 
edebiyatımız üzerinde bir tesiri olmadığı için, Şinasi’nin eseri Türkye’de Avrupa 
tipi tiyatronun ilk eseri olmak değerini muhafaza etmektedir.
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Şair Evlenmesi, 1859’da yazılmış ve 1860’da Tercüm an-ı Ahvâl gazetesinde tef
rika edilmiştir. Eser, birtakım «fıkralara  ayrılarak yazılmıştır. Buradaki fıkralar, 
bugünkü tiyatro eserlerinin sahneleri manasındadır. Şair Evlenmesi, son sahnesin
den de anlaşılacağı gibi, Müştak Bey’in Kumru Hanım la evlenmesiyle nihayet bu
lur. Eserin yeni harflerle tenkitli bir basımı, Mustafa Nihat özön  tarafından 1943’te 
neşredilmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  - şair Evlenmesi, bir tiyatro eseri olduğu için, yukardaki konuşmaları müm

kün olduğu kadar sahne lisanına uygun şekilde okumalısınız. Bu arada, (biçâre: 
_____.), (galiba: — . — ), (sayen d e :-------- .), (p e y d â :--------), (h a tu n :------- ) gibi ke
limeleri bir daha ve doğru telaffuz ediniz.

2   Yazar, Şair Evlenmesi’nin «bil-iltizam lisân-ı avâm üzere kaleme almış»,
yani, halk diliyle yazmayı iş edinmiş olduğunu kitabının sonunda belirtmiştir. Siz, 
yüzyılı aşan bir geçmişte yazılan bu eseri, kolaylıkla okuyup anlayabiliyor musu
nuz? Bu bakımdan yüzyıl önceki halk Türkçesiyle bugünkü konuşma dili arasın
da büyük bir fark var mıdır? Gördüğünüz farkları belirtiniz.

4    şinasi, 1859’da yazdığı bu eseri kaç bakımdan halkın konuşma diliyle yaz
mış olabilir? Bu soruyu, yazarın o tarihlerde bir gazete çıkarmaya hazırlandığını; 
edebiyatımızda Avrupai bir hareket yapmak istediğini ve edebiyatta tiyatro türü 
hakkındaki bilgilerinizi hatırlayarak cevaplandırınız.

5  Eserde halk tipleri başarıyle yaratılmış mıdır? Küçük çapta bir karakter
komedisi olan bu eserde karakterler nasıl canlandırılıyor? Şahısların, temsil ettik
leri tiplere mahsus, sözler ve söyleyişlerle konuşmaları, onları tanımamızı kolay
laştırıyor mu? Bekçi ile çöpçüyü, yazar, onların kendi özel şiveleriyle konuştur
muştur. Bu şahıslar, hangi kelimeleri ne şekilde telaffuz ediyorlar? Ayrıca, onla
rın sözlerinde kendi mesleklerini belirten cümleler bulabiliyor muşunuz?

 6  Türk halkı, öteden beri, anlayamadığı bir dille konuşup, lügat parala
yanları, kendi tiyatrosunda alaya almış, Karagöz’de, Ortaoyunu’nda bu gibi söz
lerle alay etmiştir. Batak Ese’nin ferâsetli kelimesini feres atlı anlaması\ böyle bir 
alaydır. Eserde buna benzer, başka kelime oyunları var mı? Araştırınız.

7   Türk halkı tiyatroyu, sosyal hayatın gülünç taraflarını karikatürize eden
bir eğlence yeri bilir. Şinasi, eserinde bu halk geleneğinden ne ölçüde faydalanmış 
görünüyor? Eserdeki komik unsurları, sosyal hayattan kapılan gülünç huyları bu
lup gösteriniz. Eser, eski hayatımızın asıl hangi hadisesini tenkit ediyor? Belirtiniz.
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Ziya Paşa
T E R K Î B - İ  B E N D

Dördüncü Bend

Bir katre içen çeşme-i pür-hün-i fenadan 
Başın alamaz bir dahi bârân-ı beladan

Asude olanı dersen eğer gelme cihâne 
Meydâne düşen kurtulamaz seng.i kazadan

Bı-baht olanın bağına bir katresi düşmez 
Bâran yerine dürr ü güher yağsa semâdan

Erbâb-ı kemâli çekemez nakıs olanlar 
Rencide olur dıde-i huffâş ziyadan

Her âkile bir derd bu âlemde mukarrer 
Rahat yaşamış var mı gürüh-ı ukaladan

Halletmediler bu lûgazin sırrını kimse 
Bin kafile geçti hukemâdan, fuzalâdan

İdrâk-i maâli bu küçük akla gerekmez 
Zira bu terâzü o kadar sıkleti çekmez

Beşinci Bend

Dehrin ne safâ var acaba sim ü zerinde 
İnsan bırakır hepsini hin-i seferinde

Seyr etti hava üzre denir taht-ı Süleyman 
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde

Canan gide rindan dağıla mey ola rızan 
Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde



Yıldız arayıp gökte .nice turfa müneccim 
Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde 

Onlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât 
Bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde 

Ayınesi iştir kişinin lâfa bakılmaz 
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde 

İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah 
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

Kısa B ilgiler:
Terkıb-i Bend, Divan şiirinin nazım şekillerinden biridir. Evvelce, Baki’nin 

Sultan Süleyman Mersiyesi’yle Rûhi’nin Terkîb-i Bend’inde bu şekli görmüş, 
tanımıştınız. Ziya Paşa’nm, Rûhî ve Nabî tarzının bir devamı olarak, onlar gibi, 
fikri, sosyal konular üzerinde düşünerek yazdığı Terkîb-i Bend, onun en tanınmış 
manzumesidir. Ziya Paşa bu eserini Avrupa’da yazmıştır. Terkib-i Bend'in eski ve 
yeni harflerle türlü baskılan, açıklamalı neşirleri vardır. Eserin bütünü 12 bend- 
lik, uzun bir manzumedir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1   Dördüncü bendin dördüncü beytindeki huffâş kelimesinin f a ş  hecesi,

bir nzun+bir kısa= iki hece boyunca uzun okunacaktır. Aynı bendin beşinci beytin
deki b e r d  kelimesinde de buna benzer bir uzatma vardır.

2  Terkib-i Bend’in veznini bulunuz. Şair, «yerine» kelimesini yerine, «bu»
kelimesini bû sesleriyle okumamızı gerektiren bazı imaleler yapmıştır. Bu çeşitten 
diğer imaleleri bulup gösteriniz.

3   Okuduğunuz beyitlerdeki, dünyayı kan dolu bir fânilik çeşmesi halinde
görmek, dünyaya gelenlerin, şiddetli belâ yağmurlarından kurtulamayacaklarını söy
lemekle başlayan kötümser düşüncelere iştirak ediyor musunuz? Ziya Paşa bu söz
leriyle, insanlığın hangi zamanlarındaki ruh hallerini belirtiyor? Buna mukabil, 
dünyaya gelmeleri, hatta bütün insanlık için bir talih olmuş kimseler yok mudur? 
Bazı yaşama zorluklarını yenmek ve insanlığı mesut etmek için çalışmak ve yaşa
mak da bir talih sayılmaz mı? Bu konuları aranızda düşününüz ve tartışınız.

 4  Bu beyitlerdeki bir kısım sözler, asırlarca söylenmiş, hatta halk arasında
çeşitli ifadeler bulmuş u m u m î  sözlerdendir. Böyle olduğu halde bu beyitlerin 
birer atasözü halinde, halk arasında yayılacak kadar beğenilmesindeki sebep, sizce, 
ne olabilir?

5 _  Okuduğunuz manzumede konuları birbirine benzemeyen beyitleri bulup 
gösteriniz. Bir manzumenin her beytinde ayrı şeyler söylemek, hangi edebiyat eko
lünün şiir anlayışına uygundur? Bu bakımdan Terkîb-i Bend’de Avrupai olmayan 
tesirler ve alışkanlıklar bulunduğu düşünülebilir mi? Açıklayınız.
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S e r b e s t  O k u m a  P a r ç a l a r ı :

T E R K İ B - İ  B E N D ’ d e n  
S E Ç M E L E R

Allaha sığın şahs-ı halimin gazabından 
Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir

Bed-mâye olan anlaşılır mecîis-i meyde 
İşret güher-i âdemi temyize mihektir

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir 
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

Milyonla çalan mesned-i izzette serefrâz 
Birkaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir

İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki 
Evvel yoğidi işbu rivâyet yeni çıktı

Milliyyeti nisyân ederek her işimizde 
Efkâr.ı firenge tebaiyyet yeni çıktı

Zâlim yine bir zulme giriftar olur âhır 
Elbette olur ev yıkanın hanesi viran

Uğrarsa sabâ râhm eğer semt-i İrâk’a 
Bağdâd iline doğru dahi azm ü hirâm et 
Merdân-ı suhandânı ziyaret edüb andan 
Âdâb ile git ravza-i Rühî’ye selam et

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Terkîb-i Bend’den okuduğunuz bu son seçmelerden hangilerini daha ön

ceden hatırlıyorsunuz? Bu beyitlerin hangileri halk arasında yayılmış, hangileri 
atasözleri arasında yer almıştır?

2 —  Siz bu beyitlerdeki hangi fikirleri beğeniyorsunuz? Niçin? Beyitlerde ile
ri sürülen fikirler arasında üzerinde tartışma yapmak istedikleriniz var mıdır? 
Gösterip münakaşa ediniz.

3 —  Son beyitlerde şair, niçin Bağdat’a giden rüzgârla R û h l'ye selâm gön
deriyor? Ruhî kimdir? Hatırlayınız. Ruhî’nin mezarına, Ziya Faşa’nın ravza-i Ruhî 
demesi, nedendir? Ravza kelimesinin manasım öğrenip açıklayınız.
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Ş A İ R  v e  İ N Ş A
—  Kısmen sadeleştirilmiştir —

Şiir her kavimde tabiîdir. Rûy-i arzda ne kadar millet ve akvâm gel
miş ise, cümlesinin kendine mahsus şiirleri vardır.

Osmanlıların şiiri acabâ nedir? Necâtî ve Bakî ve Nef’î dîvanlarında 
gördüğümüz kasideler, gazeller ve kıt’alar ve mesneviler midir? Yoksa 
Hoca ve Itrî gibi mûsikî-şinaslarm rabt-ı, makamât eyledikleri Nedîm 
ve Vâsıf şarkıları mıdır?

Hayır! Bunların hiç biri Osmanlı şiiri değildir. Zîrâ görülür ki bu 
nazımlarda Osmanlı şâirleri îran şâirlerine ve îranlılar da Arablpra 
taklîd ile melez bir şey yapmışlardır. Bu taklîd, yalnız üslûb-ı nazımda 
değil, belki efkar Ve mâanîye bile sirayet ederek, bizim şuSarâ-yı eslâf, 
edâ-yı nazım ve ifâdede ve hayâlât ve maânîde Arab ve Aceme müm
kün mertebe taklîde sa’y etmeği maâriften addetmişler ve «acabâ bizim 
mensûb olduğumuz milletin bir lisânı ve şiiri var mıdır ve bunu ısfah 
kaabil midir?» aslaa burasını mülâhaza etmemişlerdir.

inşâr yoluyle de hâl tamâmıyle böyle olmuştur. Ferîdun (Bey) Mün
şeatı, Veysî ve Nergisî’nin eserleri ve şâir mûteber. münşeât ele alınsa 
içlerinde üçde bir Türkçe kelime bulunmaz... ve Kaamûs ve Ferhenk 
berâber olmadıkça, bir adam Fenn-i Maânî ve Adâb-i Arabda kemâl-i 
mahâreti olduktan sonra, âdeta bir ders mütalâa eder gibi birçok zaman
lar zihin sarf etmedikçe mânâsını çıkarmağa muktedir olmaz.

Taaccübe şâyan değil midir ki bizde yazı bilmek başka, kâtib olmak 
yine başkadır. Halbuki şâir yerlerde yazı ve imlâ bilen kâtib olur. Vâkıâ 
her lisanda e d î b  olmak hayli malûmâta tevakuf ederse de murâdını 
kâğıd üzerinde ifâde etmek için yazı yazmak kifâyet eder.

Bizde ise yazı öğrendikten mâadâ birçok şeyler daha bilmek lâzım 
■ gelir: Evvelâ Türkçe imlâ bilinmelidir. Halbuki en güç şey budur, Zîrâ 
" vaktiyleTurkçeye mahsus’ lügat kitabı yapılmamış ve Osmanlılar milel.i 

sâireyi dâire-i hükümetlerine aldıkça her birinde gördükleri yeni şey
lerin isimlerini o milletin lisânından alıp az çok bozarak kullanmış ye 
her kâtib bir lügati, sükûn ve hareketlerinin, zihnince uyan bir şeklini 
yazıp, şâirleri dahi diğer sûrette zabt etmiş olduklarından imlâ öğrenecek 
kim se,evvel emirde bunların hangisine tâbi olacağından mütehayyir olur.

Sâıiiyen Arabî ve Fârisî bilmek lâzımdır. Bu iki lisânın imlâsını 
bilmek, kavâidini bilmeğe, rrievkuf olduğundan az çok Sarf ve Nahiv 
görmedikçe doğru bir terkib yazmak kaabil olamaz.
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) Bu hâle göre bizim millette tabu hâl üzere ne şiir ve ne inşâ var 
demek olur.

Hayır bjzim tabiî olan şiir ve inşâmız taşra halkı ile İstanbul aha
lîsinin avârrii beyninde hâlâ durmaktadır. Bizim şiirimiz hani şâirlerin ^ y  ' 
na-Âıevşjın diye beğenmedikleri avam şarkıları ve taşralarda ç ö ğ ü r  e;' 
şâirleri İrasında d e y i ş ,  ü ç l e m e ,  k a y a b a ş ı  tâbir olunan nazım
lardır. Ve bizim inşâmız mütercim-i Kaamûs’un ittihâz pttiği şîye-i ki
tabettir. . ., .

Vâkıâ bu nazım ve bu kitabet matiûb olan derecede belîğ ve tum
turaklı görünmez ise de ümmet-i Osmâniyye ilerlediği sırada bunlara 
rağbet edilmediğinden, oldukları halde kalmışlar, büyüyememişlerdir.
Hele bir kerre rağbet o cihete dönsün, az vakit içinde ne şâirler, ne 
kâtibler yetişir ki akıllara hayret verir.

Bir başka makalesinden:

... Her biri bir b fe rV  a'zîm  olan üç lisandan mürekkeb olduğu halde 
Türkçemiz öyle daralmıştır ki...

Kısa B ilgiler:
Şiir ve İnşa makalesi, Ziya Paşa tarafından 1868 yılında, Londra’da Hürriyet 

gazetesinde yayımlanmıştır. Hürriyet, Türk milletinin siyasî haklarını korumak ve 
memlekete Meşrutiyet idaresini getirmek için, kurulan Yeni OsmanlIlar Cemiyet» 
nin 29 haziran 1868’de Londra’da yayımladığı Türkçe gazetedir. Namık Kemal le, 
Ziya Paşa’nın siyasî ve edebî bir kısım mühim makaleleri bu gazetede yayımlan
mıştır. Hürriyet gazetesi hakkında Aylık Ansiklopedicin birinci cildinde luzumlu 
bilgiler bulabilirsiniz.

Şiir ve İnşa makalesi, buraya kısaltılarak alınmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Şiir ve İnşa makalesindeki (sirayet: . ------- ) ,  (eda: (kaamûs: ),

(m alû m at:------------>, (ahâlî: . —  >, (feda: . — ) kelimelerini bir daha ve doğru oku-

2    Bilmediğiniz kelime, deyim ve isimleri kitap sonundaki sözlükte arayınız.
3 —  Ziya Paşa’nın bu makalesini, Türkçeyi sadeleştirmek, Halk şiirine de

ğer vermek, nesrimizi tabii söyleyişe uydurmak isteyişi bakımından inceleyiniz. 
Yazarın görüşlerini haklı buluyor musunuz? Niçin? Bu konuda, makalede ileri sü
rülen görüşleri bir de siz anlatınız.

4 —  Yazarın, Necâtî, Bakî, Nef’î gibi şairlerimizin şiirlerim, Turk şiirinden 
saymaması, doğru mudur? Bu eski şairlerimizin Türk dili ve edebiyatına hiç hiz
metleri olmamış mıdır?

5 —  Ziya Pişa, Nedim'in ve Vâsıf’m  şarkılarım da Türk şiirinden saymıyor.
Şarkı’mn Divan edebiyatına Türk şairleri tarafından getirilmiş, millî bir nazım
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şekli olduğunu geçen yıllarda öğrenmiştiniz. Nedim’le Vâsıf’ın şarkılarında ise, yer
li ve millî özellikler çoktur. Hatta Nedim’in, edebiyatımızda Mahallîleşme akımı 
denilen yerli ve millî bir hareketin öncülerinden olduğunu da bilirsiniz. Yine ge
çen yıl öğrenmiştiniz ki, meselâ Divan şairi Fuzulî, Bağdat çevresinde Türkçe şiir 
söylenmeyişinden müteessir olarak «diken gibi sert sanılan Türkçeden gül yap
rağı gibi ince şiirler söylemeye azmetmiş ve bu dediğini yapmıştı. Fakat şimdi 
sizin bildiğiniz bu noktalar, Ziya Paşa devrinde sistemli ve mukayeseli bir ede
biyat tarihi görüşüyle incelenmişti. Bu bakımdan, Şiir ve İnşa yazarının haklı ve 
haksız olduğu noktalan bulup münakaşa ediniz.

6   Ziya Paşa, hayatının sonlarına doğru, Türk, Arap, Acem  Divan şairle
rinin seçme şiirlerinden bir antoloji hazırlamış ve bu eserde Divan şairlerimizi 
övmüştür. Bu arada, XV. yüzyıl Divan şairlerinden Ahmet Paşa için, yukarda adı 
geçen Necâtî için ve Bakî’nin üstadı Zatî için:

Fslâfda Ahmed ü Necâtî 
A vâre-i dil-şkeste Zatî 
Türkî suhane temel komuşlar 
Gerçi temeli güzel komuşlar

gibi beyitlerle, bu şairlerin Türkçe söyleyişe temel koyduklarını ifade etmiştir. 
Aynı eserin mukaddimesinde, halk şiiri hakkındaki sözler de bu şiirin lehinde 
değildir. Şu halde Ziya Paşa’ya Şiir ve înşa’yı yazdıran asıl sebep ne olabilir? 
Bu sebebi hem makale içinden, hem de kitabınızın Edebiyat Tarihi bölümünde Şi
nasi - Ziya Paşa - Namık Kemal Mektebi’nin edebiyatımızda ne yapmak istediğini 
bildiren satırlarından ve Ziya Paşa’nın Edebî Şahsiyeti bölümünden çıkarıp açık
layınız.

7   Bir başka makalesinden aldığımız satırlarda Ziya Paşa, Türkçeyi üç dil
den kurulmuş, karma bir dil gibi gösteriyor. Türkçeyi başka dillerden kelime al
mış, fakat müstakil bir dil bilmekle bu görüş arasında mühim bir fark buluyor 
musunuz? Belirtiniz.

NOT: Z iya Paşa’nın Türkçeyi üç lisandan birleşmiş, karma bir dil sanma
sındaki sebep şudur: O devir Türkçesinde Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimelerden 
başka, Arap, Acem  dillerine ait dilbilgisi kuralları, terkipler, çoğul şekilleri ve 
bu kurallara uyularak kullanılan kelimeler vardı. Bu kelime, terkip ye kurallara 
karşı Tanzimat yıllarında çoğalan sadeleşme arzu ve ihtiyacı, X X . yüzyılda ülkü
süne ulaşmıştır.
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Namık Kemal
1. Vatan Anlayışı ve Vatan Sevgisi:

V Â V E Y L Â

Nevha: 1

Feminin rengi aks-edip tenine 
Yeni açmış güle misâl olmuş. 
In’itâfiyle, bak! ne âl olmuş 
Serv-i simin safâlı gerdenine.
Ol letafetle ol nihâl-i revân 
Giriyor göz yumunca rü’yâma 
Benziyor, aynı, kendi hülyama.
Bu tasavvur dokundu sevdama.
Âh böyle gezer mi hiç canan?..
Gül değil arkasında kanlı kefen... 
Sen misin, sen misin? Garıb vatan!..

Nevha: 2

Bu güzellikte, hiç bu çağında 
Yakışır mıydı boynuna o kefen?! 
Cisminin her mesâmı yâre iken 
Tuttun evlâdını kucağında.
Sen gidersen bizi kalır sanma! 
Şühedân oldu mevt ile handan,
Sağ kalanlar durur mu hiç giryan? 
Tende yaşdan ziyâdedir al kan. 
Söyleyen söylesin, sen aldanma!
Sen gidersen bütün helâk oluruz: 
Koynuna, can atar da hâk oluruz...

ÂA
|\ , . e,

v S f  •••
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N evha: 3

Git, vatan! Kabe’de siyaha bürün! 
Bir kolun Ravza-i Nebi’ye uzat! b  
Birini Kerbelâ’da Meşhed’e at! 
Kainata o hey’etinle görün! °
O temaşaya Hak da âşık olur.
Göze bir âlem eyliyor izhâr 
Ki cihandan büyük letafeti var.
O letafet olunsa ger inkâr, 
Mezhebimce, demek muvâfık olur: 
A ç vatan! Göğsünü İlâhına aç! V 
Şühedânı çıkar da ortaya saç!

Kısa Bilgiler:
Buraya ilk üç parçası alınşn Vaveyla şiiri, her parçası on bir rriısralı dört 

Nevha halinde yazılmıştır. Manzumenin şekli ve mısralarınm (e, ş, ş, e, n, a, a, a, 
n, n, n) tarzındaki kafiyelenişi, Türk şiirine Fransız şiirinden gelen şekil yenilik- 
lerindendir. Bu gibi yeni şekilleri şiirimizde, kesin olarak önce Hâmid ve Namık 
Kemal kullanmışlardı. Kemal’in Vâveylâ’sı, şekil bakımından, küçük bir farkla, 
Hâmıd’in Sahra manzumesine nazire olarak yazılmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Bir vatan sevgisi şiiri okudunuz. Bu şiirin ilk levhasında, Namık Kemal’ 

in vatan anlayışını bütünleyen başka sevgiler nelerdir? Bu kıt’ada şairin rüyala
rına giren kadın, hangi güzel tabiat unsurlarıyle tasvir ediliyor? Bu tasvirlerde 
eski şiirimizden akisler buluyor musunuz?

Aynı nevhada 9 mısralık bir kadın tasvirinden sonra bu sevgilinin yaralı ve 
mustarip olduğunu; son mısrada ise, bu kadının vatan olduğunu öğreniyoruz. Bu 
anlatışta ne gibi edebî sanatlar buluyorsunuz? Belirtiniz.

2  —  İkinci nevhada vatan, yine bir kadına -benzetiliyor, anlıyoruz ki bu bir 
«anne vatan-dır. Vatanın bir anneye benzetildiğiııi nereden anlıyoruz?

3 —  Tende yaşdan ziyadedir al kan mısraının manası nedir? Vücutta kanın 
yaştan ziyade olması mert bir insan ağzında ne mana ifade eder? Açıklayınız.

4 —  Üçüncü nevhada, Namık Kemal devrindeki Türk vatanının haritası çi
ziliyor. Bu çizgiye göre, o zamanki vatanımız nerelere kadar uzanıyormuş? Be
lirtiniz.

5 —  Namık Kemal, Askerlik adlı makalesinde vatanı «Destanlarda görülen 
âsümâni heykeller gibi, başı küre-i arzın bir kıt’asına yaslanmış, vücûdu bir başka 
kıt’asına sarılmış; ayakları diğer bir kıt’asma uzanmış» heybetli bir vücut şeklin
de tanıtıyor. Kemal’in söylediği kıtalar, arzın hangi kıtalarıdır? Vaveyla şiiriyle bu 
satırlar arasında benzerlik buluyor musunuz?

6 —  Son nevhada niçin Arabistan yerine, Ravza-i Nebi, İrak yerine Kerbelâ
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ve Meşhed kelimeleri kullanılıyor? O çağlarda Osmanlılıktan başka, bu büyük coğ
rafyayı Türk hâkimiyetinde tutan bir başka birlik var mıydı? Düşününüz.

7 —  Bu kadar büyük, temaşasına Tanrının âşık olacağı kadar güzel ve hey
betli olduğu halde, bu şiirde biz neden yaralı, mustarip ve zulüm görmüş bir va
tanla karşılaşıyoruz? Şairi böyle bir vatan karşısında sızlatan sebepler nelerdir? 
Bu soruyu, Namık Kemal zamamndaki tarihî ve sosyal olayları öğrenerek cevap-; 
landırımz.

V A T A N

—  Kısmen sadeleştirilmiştir —

İnsan vatanını sever. Çünkü mevâhib-i Kudretin en azîzi olan hayat, 
vatan havasını teneffüsle başlar. İnsan vatanını sever. Çünkü tabiat ba
ğışlarının en revnaklısı olan nazar, ilk bakışında vatan toprağına ilişir. 
İnsan vatanını sever. Çünkü etrâfma baktıkça her köşesinde geçip gitmiş 
ömrünün bir hazin hâtırasını tahaccür etmiş gibi görür. İnsan vatanını 
sever. Çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati, vatan sâyesinde kaaim- 
dir. İnsan vatanını sever. Çünkü sebeb-i vücûdu olan ecdâdının makbere-i 
sükûnu, ve netîce-i hayâtı olacak evlâdının cilvegâh-ı zuhûru vatandır.

İnsan vatanını sever. Çünkü ebnâ-yı vatan arasında iştirâk-i lisan ve 
ittihâd-ı menfaat ve kesret-i müvânese cihetiyle bir karâbet-i kalb ve 
uhuvvet-i efkâr hâsıl olmuştur. O sâyede bir adama dünyâya nisbet vatan 
oturduğu şehire nisbet kendi hânesi hükmünde görünür. İnsan vatanını 
sever. . Çünkü vatanda mevcûd olan hâkimiyyetin bir cüz’üne tasarruf-ı 
hakikî ile mutasarrıftır.

İnsan vatanını sever. Çünkü vatan, öyle bir gaalibin şemşîri veya bir» 
kâtibin kalemiyle çizilen mevhum hatlardan ibâret değil, millet, hürriy- 
yet, menfaat, hâkimiyyet, ecdâda hürmet, âileye mahabbet, yâd-ı şebâbet 
gibi birçok ulvî hislerin içtimâmdan hâsıl olmuş bir mukaddes fikirdir.

Bundan dolayıdır ki târih-i insâniyyetin hangi sahîfesine bakılsa her 
zamanda, her millette zuhûr eden efkâr-ı âliyye ve ahlâk.ı fâzıla sâhib- 
lerinin cümlesi vatan sevgisini dünyâ işlerinin kâffesinden üstün tutmuş 
ve pek çoğu vatan yolunda fedâ-yı can etmiş görülür.

Bundan dolayıdır-ki her dinde, her millette, her terbiyede, her me- 
deniyyette hubb-i vatan en büyük faziletlerden, en mukaddes vazifeler
dendir.

Vatan fikrini gönüllerden kaldırmak hıfz-ı hukukun en müessir es- 
bâbından olan ateşli silâhları ellerden almağa benzer. Bir millet, nefsini 
vatan muhabbetinden ayırırsa, çok zaman geçmez, elbette vatanını o ma-
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habbetle me’lû f olanların râyet-i istilâsı altında görür. Nitekim bir ka
vim ateşli silâhtan el çekerse pek az vakit içinde o silâhı düşman eliyle 
kendi göğsüne çevrilmiş bulur.

Dünyâdan vatan fikrini kaldırmak insâniyyete bir hizmet ve mukte
dir olanlara bir büyük meziyyet olabilmek zanmnda bulunanlar da var 
imiş. Biz böyle bir maksadı fiile çıkarmak teşebbüsünde pîşvâlığı, ihti- 
yâre cesâret edenlere hatır hoşluğuyle terk eyleriz. Biz oturduğumuz yer
lerin her taşı için bir cevher-i can verdik. Her avuç toprağı nazanmızda 
o yola fedâ olmuş bir kahramanın yâdigâr-ı vücûdudur. Vatan bize kılı
cımızın ekmeğidir. Dâimâ kendimize mahsus, kendimize münhasır biliriz. 
Dâimâ nefsimizden ziyâde sever, nefsimizi uğruna fedâ ederiz.

Kısa Bilgiler:
Vatan makalesi, 22 mart 1873’de İstanbul’da tbret gazetesinde yayımlanmış

tır. Edebiyatımızda vatan şairi diye sevilen Namık Kemal, o yıllarda Avrupa’dan 
dönmüş, Batı’daki vatan sevgisi ve vatan düşüncesi akımlarını yakından tanımış 
bulunuyordu. Okuduğunuz satırlar, Türk milletinin ruhunda esasen var olan va
tan sevgisini harekete getirmek ve vatan kavramına, mukaddes kavramlar ara
sındaki gerçek yerini vermek amacıyle yazılmıştır. Makalenin bütününde vatan fik
rini baltalamak isteyenlere kuvvetli cevaplar verilir ve o çağlardaki büyük Türk 
vatanını o heybetiyle muhafaza etmek için gereken çareler söylenir. Buraya kı
saltılarak alman bu makalenin bütününü şu eserde bulabilirsiniz: Mustafa Nihat 
özön, Namık Kemal ve İbret Gazetesi, İstanbul, 1938.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Vatan makalesindeki (hâtıra: — (ibâret:  . ------- ) ,  (fazilet: . ------- ),

( is t i lâ :------------), (dâima: — . — ) kelimelerini bir daha ve doğru okuyunuz.
2 —  Bu makalede İnsan, vatanını sever. Çünkü... sözleriyle başlayan cümleler 

arasında hangileri hissi, hangileri fikrî ve hangileri tecrübeye dayanan delillerdir? 
Siz bunlardan hangisini vatan anlayışı bakımından, ötekilerden üstün ve kesin 
delil sayıyorsunuz? Niçin? Anlatınız.

3 —  Namık Kemal, gönüllerden vatan fikrini kaldırmak, vatan fikrini bal
talamak isteyenlere, makalesinde nasıl b ir cevap veriyor? Bu cevabın bugünkü dün
yada yaşayan delilleri var mıdır?

4 —  Kemal, tek bir vatan anlayışında önderliği niçin başka milletlere bırak
mak istiyor? Buradaki ince düşünceyi açıklayınız.

5 —  Bu makalede vatan sevgisiyle birlikte ifade edilmiş, fakat açık söylen
memiş bir millet sevgisi, hatta bir millet tarifi de var mıdır? Gösteriniz.
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2. Hürriyet Sevgisi, Hürriyet Anlayışı:

H Ü R R İ Y E T  K A S İ D E S İ

Görüp ahkâm-ı asn münharif sıdk u selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbâl ile bab-ı hükümetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten 
Mürüvvvetmend olan mazlüma el çekmez ıânetten

Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır 
Ne gam râh-ı vatanda çâk olursa cevr ü mihnetten

Muini zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir 
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bı-insâfa hizmetten

Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette 
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re’y-i ümmetten

Eder tedvır-i âlem bir mekınin k u w -i azmi 
Cihan titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metanetten

Değildir şîr-i derzencire töhmet acz-i ikdamı 
Felekde baht utansın bı-nasıb erbâb-ı himmetten

Biz ol ulvı-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyette 
Bize Hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

Ne gam pür âteş ü hevl olsa da gavgâ-yı hürriyyet 
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın 
Müreccahtır yine bin kerre zencır-i esaretten

Felek her türlü esbâb-ı cefâsm toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten

Civanmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bıdâd 
Erir şemşır-i zulmün âteş-i hün-ı hamiyyetten
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Ne mümkün zulm ile bıdâd ile imhâ-yı hürriyyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten 

Ne efsunkâr imişsin âh ey dıdâr-ı hürriyyet 
• > i . Esır-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

f f  ' ■ ’fı f  ’ * r

Kısa Bilgiler:
Hürriyet Kasidesi diye tanınmış bu manzumenin asıl adı Basâlet-i Osmâniyye 

ve Hamiyyet-i tnsânîyye’dir. Kasidenin bütünü 31 beyittir. Yukarıya alman 14 
■ beyit, kasidenin aynı fikri tekrar etmeyen en kuvvetli beyitleridir. Bu kasidesini 

Namık Kemal de çok sevmiş, onun bazı beyitlerini Rü’yâ isimli mensur eserine ve 
Askerlik makalesine de almıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Hüriyet Kasidesi’ndeki (selâmet: . -------), (hükümet: . ------- ), (halka: — .)»

(m azlûm a:-------- ), (vücûdun: . ------- ) kelimelerini bir daha ve doğru okuyunuz:
Mazluma kelimesindeki 1 harfi kaim l’dir.

2  Hürriyet Kasidesi’nin Divan devri kasidelerine benzeyen tarafları var
mıdır? Meselâ, şekil bakımından bu manzume, eski kasidelere benziyor mu? Her 
beyitte ayrı bir söz söylendiği ve her sözün bir beyitte başlayıp, yine o beyitte 
tamamlandığı oluyor mu? Kasideyi vezin ve kafiye bakımından inceleyiniz.

3   Hürriyet Kasidesi’nde bir ana fikir bulabilir misiniz? Beyitler, tek bir
tema, tek bir konu üzerinde mi söylenmiştir? Değilse, konuları değişik beyitler 
hangileridir?

4   Okuduğunuz manzumede yeni ve Avrupai taraflar nelerdir? Bu şiirde
rastladığınız, «vatan uğrunda ölmek; millet gönüllerinin birleşmesinden; Tanrı yar
dımına uğranmışçasına; zaferler doğacağı; halk arasındaki fikir çarpışmalarından 
iyi sonuçlar elde edileceği; hürriyet uğrunda savaş; millet yolunda yürümekten dön
memek azmi; hamiyetin zulüm eriten ateşi; hürriyetin zulümle, haksızlıkla yok 
edilmeyip, ancak insanlıktan idrakin kaldırılmasıyle imha edilebileceği» konuların
daki sözlere veya benzerlerine eski Türk edebiyatında rastlamış mıydınız? Bu fi
kirler sizce ne bakımdan yeni ve Avrupaîdir? Aynı fikir ve heyecanlara dünya 
üzerinde bugün de rastlanıyor mu? Nasıl ve ne şekilde? Anlatınız.

5   Hürriyet Kasidesi, Namık Kemal'in şiirdeki üslubunu en iyi belirten eser
lerindendir. Eskiler, bu üslubu hiddet-i ifade, şiddet-i ifade gibi tabirlerle tarif 
ederlerdi. Siz, Namık Kemal’in üslubunda ne gibi özellikler buluyorsunuz? Şair, 
düşünce ve kanaatlerini yumuşak bir eda ile mi söylüyor? Yoksa, gerçekten bu 
beyitlerde hiddet ve şiddet ifade eden bir söyleyiş var mıdır? Varsa bu, hangi be
yitlerde daha aşikârdır? Belirtiniz.

6   Sanatkâr, şiirine gördüğünüz ahengi vermek için hangi kelimelerden fay
dalanıyor? Bu arada, ey gibi, ah gibi ünlemler, şiire nasıl bir özellik veriyor? Ey,
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ah ünlemlerinin kullanılmadığı başka beyitlerde, sanki böyle ünlemler varmış gibi 
bir haykırış lisanı buluyor musunuz? Hangi beyitlerde? Gösteriniz.

7 —  Namık Kemal, bu ünlemleri ve bu haykırış lisanını en çok kime ve neye 
karşı kullanıyor? Açıklayınız.

8 —  Hürriyet Kasidesi, bir sanat eseri olsun diye mi, yoksa bir toplumun 
ihtiyaç ve ıstıraplarım dile getirmek için mi söylenmiş olabilir? Eserde bu amaç
ların ikisi de birleşmiş olabilir mi? Siz bu kasidenin söylenişinde nasıl bir sanat 
anlayışı buluyorsunuz? Sizin görüşlerinizi hangi beyitler daha iyi belirtiyor? Gös
teriniz.

9 — Bu manzumede hürriyet fikri üzerinde birleşen, hürriyeti öven, hürriye
tin yok edilmezliğine inanan ve hürriyetsizliğe hücum eden beyitler hangileridir? 
Bu beyitlerdeki fikir ve heyecanları bir araya getirerek, Namık Kemal’in hürriyet 
anlayışını bir defa da siz anlatınız.



S e r b e s t  O k u m a  P a r ç a l a r ı

3. Millet Sevgisi ve Milliyet Anlayışı:

T Ü R K L E R E  D A İ R

Ne yanlış îtikadda imişim. Galiba düşman da Osmanlıları benim gibi 
görmüş’ .. Evet! Osmanlılar söz arasında vatanı kaydetmez görünürler,
o kadar kaydetmez gibi görünürler ki konuştuğun adamı taşdan yapılmış 
resim, zannedersin. Hele karşılarında bir düşman göster!.. Hele vatanın 
mukaddes topraklarını bir ecnebinin murdar ayağıyle çiğneyeceğini an
lasınlar. îşte o vakit halka başka bir hâl geliyor. İşte o vakit, insan en 
miskin köylüyle benim aramda hiç fark bulamıyor. İşte o vakit o abalı 
kebeli T ü r k l e r ,  o tatlı sözlü, yumuşak yüzlü köylüler, o çifte koşulur 
öküzden fark etmek istemediğimiz bîçâreler aradan bütün bütün gaaib 
oluyor da yerlerine Osmanlılığın, kahramanlığın rûhu meydana çıkıyor. 
En âcizi dişiyle kılıca, eliyle kurşuna salıyor. Kimse serhaddin bir taşını 
—en ednâ bir taşını—  muhâfazada, yavrusunu koruyan dişi arslandan, 
anasını sakınan erkek insandan geri kalmıyor.

Askerlik vazifesinin tamimi göz önüne alındığı zaman evvel emirde 
zuhûr edecek mes’ele Hıristiyanlardan asker almak maddesidir.

Askerliğin yalnız İslâma ve hattâ T ü r k 1 e r e ınhisârı, Hilâfet-i Se. 
niyye’nin a s a b i y y e t - i  a s l i y y e s i  olan bu fırkaya nüfusça hay
li zarar verdiğini ve memlekette birtakım akvam çadırlarda’ hayvan ra’yi 
ile ve diğer birtakım kavimler dahî ticâret ve san’at ve zirâatle meş
gul olup da yalnız T ü r k ’lerin dâima silâh elde olarak hudûd-ı memâ- 
likin her tarafını devr ile bunlara kavaslık eder gibi bir halde bulun
masından dolayı müsâvat-ı hukuk ve îtidâl-i servetçe pek büyük rah
nelere uğranıldığını ve böyle gayr-i tabiî bir hâlin bekaa bulmasında 
ve hele bâis-i bekaa olmasında imkân mutasavver olmadığını ukalâmız
dan hiç biri yoktur ki inkâr eylesin.

... Vâkıâ işe sathî nazarla bakıldığı halde böyle vatanına ısınmamış 
milyonlarca nüfûsu mâlûmât-ı askeriyye ile silâhlandırmak, kılıcın kab-, 
zasını düşman eline teslim etmek kabilinden görünür. Fakat biraz tâmîk-ı
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nazar olunursa anlaşılır ki o kadar nüfûsun şimdiye kadar ısınamadığı 
şey, zât-ı memleket veyâ zât-ı hükümet değil, birtakım muâmelât-ı ida
redir ki, te’sîrât-ı tâkat-endâzânesi Hıristiyanlardan başka Müslümanları 
da birkaç yerde ve birkaç kere milletimizin sıfât-ı ma’rûfesinden olan 
tahammül ve sükûnet hâlinden çıkarmıştır.

... Binâenaleyh her ne vakit, idâremiz, halkı sahîhen memnûn ede
cek bir hâle gelirse, hangi cins ve mezhebde bulunursa bulunsun, bütün 
ebnâ-yı vatanın ellerine bî-pervâ iğneli tüfekleri teslim edebiliriz. O za- 
mânı ise pek karîb görmekte olduğumuzdan umum ebnâ-yı vatanın şân-ı 
devlet ve fevâid-i memleket muhâfızlığında hiçbiri diğerinden geri kal
mayacağını ümid ederiz.

Temiz Osmanlı şeceresinin aslı olan KayıhanU aşireti, ni’met-i hür- 
riyyetten kılıç ekmeği olarak istifâdeyi îtiyâd eden o cengâverlerden Oğuz 
Türkmenlerinin bir şûbesidir.

O S M A N L I L A R I N  A S L I

Arab ve Acem târihlerinde Guz şeklinde zabt olunan Oğuz kavmi- 
nin meziyyât-ı celâdeti bir derecede idi ki İran’daki Selçukî sultanları
nın en büyüklerinden mâdud olan ve kesret-i fütûhâtı cihetiyle İsken- 
der-i sânı unvân-ı mefharesini ihraz eden Sultan Sencer’i —daha aşîret- 
likten devlet hâline intikal etmeksizin— mağlûb ve esir etmişlerdi. Bu 
celâdetle berâber ahlâkça faziletleri de bir mertebede idi ki ellerinde esîr 
olan Sultan Sencer’e taht-ı pâdişâtiîde azamet-nişân olduğu zamandan zi
yâde hürmet ederek hürriyet ve itâatin cem’ü tevfîkinde târihlerde misli 
pek az görülebilecek sûrette izhâr-ı kemâl eylemişler idi.

Kayıhanlı şûbesi ise bir tâife-i fâzıla içinde bile en ziyâde necâbetle 
mârûf olanlardan idi. Mutlaka ve türlü fezâil ve ittisafları netâyicinden- 
dir ki Sultan Osman gibi vücûdu âlem-i insâniyyete medâr-ı iftihâr 
olacak b i r . âlî-himmet sâhib-zuhûr, hamâse-i bî-tekellüfâtında «Osman 
Ertuğrul oğlusun — Oğuz Kayıhan neslisin» sözleriyle hem Oğuz’a, hem 
Kayıhanlıya intisâbını kendince bâis-i iftihar addeylemiştir. (Yazar bu
rada Osmanlı devletini kuran Kayıhanlı aşiretinin tarihini, o zaman için 
bilinen ve karanlıkta kalan taraflarıyle hikâye ve münakaşa ettikten 
sonra yazısına şöyle devam ediyor):

En parlak eyyâm-ı nev-bahârın mebâdî-i seheri bütün bütün karan
lıktan kurtulamadığı gibi en büyük devletlerin de mukaddemât-ı zuhûru 
zalâm-ı şekden tecrîd olunamıyor. Maamâfih bâlâdaki muhâkemat-ı ak-
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liyye u n ş u r - ı  a s l î m i z i n  Horasan’dan buralara nakledilinceye ka
dar olan hallerince hakîkat veya ihtimâl-i gaalib nev’inden birtakım neti
celer istihsâline hizmet edebilir.

Kısa B ilgiler:
Okuduğunuz parçalardan birincisi, Vatan yahut Silistire piyesinde, îslâm Bey’in 

ağzından söylenmiştir. İkinci parça, 1871 kasımında İbret gazetesinde çıkan As
kerlik makalesindendir. üçüncü parça, elimizde ancak baş tarafları bulunan Os
manlI Tarihi adlı eserden alınmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Metinlerdeki (galiba: — . — ), (g a lib :-------), (â c iz :------- ), (beka: . — ),

(ukalâ: ... — ) kelimelerini bir daha ve doğru okuyunuz.
2 —  Metinlerde bazı kelimelerin o devirde başka, bugün başka anlamlarda 

kullanıldığına dikkat ediniz. Bunlardan ukalâ kelimesi o zaman akıllı insanlar an- 
lamındaydı. Aym kelime bugün daha çok hangi manada kullanılıyor? Açıklayınız.

3 —  Bazı görüşlere bakılırsa, Namık Kemal, kendi devrinde, sadece Osmanlı 
topluluğunu düşünmüş; Müslüman, Hıristiyan birçok milletleri bağrında toplayan 
bu büyük ve karma millet için çalışmıştır. Eserlerinde ısrarla Osmanlı tabirini 
kullamp, Türk sözüne yer vermeyişi bundandır. Yukarda okuduğunuz parçalara 
göre bu iddia doğru olabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

4 —  Vatan piyesinden' okuduğunuz parçada sözü geçen abalı kebeli Türkler 
kimlerdir? Namık Kemal’e göre, bizde kahramanlığın ruhu kimlerdeymiş? Bunlar, 
vatan sevgisini nasıl anlıyor, nasıl duyuyorlar? Anlatınız.

5 —  Askerlik makalesinde adı geçen Hıristiyan unsurlar, Bulgarlar, Yunan
lılar v.b. gibi, bugün istiklâl kazanmış kavimlerdir. Makalede aralık harflerle ya
zılan asabiyyet-i asliyye, esas kavim demektir. Buna göre, Namık Kemal, Osmanlı 
topluluğundaki Türk unsuru için neler düşünüyor? Kemal’i bu düşüncelerinde hak
lı buluyor musunuz? .

6  —  Osmanlı Tarihi’nden okuduğunuz parçadaki unsur-ı aslimiz tabirine dik
kat ediniz. Her üç eserden alınmış parçalarda birleşen noktaları bir araya geti
riniz. Bunlara göre, Namık Kemal’in milliyet anlayışı nedir? Açıklayınız.

7 —  Namık Kemal devrinde açıkça Türk veya Türkiye milliyetçiliği yapıla
bilir miydi? Namık Kemal’i bu konudaki fikirlerini daha açık söylemekten alı
koyan ince düşünceler neler olabilir? Bulmaya ve öğrenmeye çalışınız.



4. Roman ve Tiyatro Anlayışı:

C E L Â L E D D İ N  H A R Z E M Ş A H  
Mukaddimesinden

Tarz-ı cedidin zuhûrundan beri edebiyyatta üç yeni şube meydana 
geldi ki biri makaalât-ı siyasiyye, biri roman, biri tiyatrodur. Romandan 
maksad, güzeran etmemişse bile güzerânı imkân dâhilinde olan bir vak’ayı 
ahlâk ve âdet ve hissiyyât ve ihtimâlâta müteallik her türlü tafsîlâtıyle 
berâber tasvir etmektir.

AvrupalIlar roman yolunu o derece ileri götürmüşlerdir ki bugün 
her mütemeddin milletin lisânında ahlâkça ve hattâ bir dereceye kadar 
maârifçe istifâde olunacak binlerce bulunabilir. Hele içlerinde Walter 
Scott gibi, Charles Dickens gibi, Victor Hugo gibi, Alexandre Dumas gibi 
meşâhîrin bâzı hikâyeleri şu asr-ı medeniyette medâr-ı mübâhât olan 
âsâr-ı muhallededen addolunmaktadır.

ŞâySn-ı ibrettir ki Victor Hugo’nun Les Miserables hikâyesi daha 
te’lîf olunurken dokuz lisâna tercüme edilmiş, Fransızca birkaç şekilde 
tab’ olunduktan sonra bir de büyücek kıt’ada resimli basılarak, yalnız bu 
nevi’den 150 bin .nüsha satılmıştır. Bendeniz de Son Pişmanlık unvânıyle 
bir hikâye yazmış ve Maârif tarafından adı İntibâh’a tahvil olunduktan 
sonra neşrine muvaffak olabilmiştim. Hikâye, lisânın o yola isti’dâdını 
tecrübe yolunda tertîb olunmuş ise de tasavvur ve tasvirde suûbete düş
memek için mevzuû gayet sâde tuttuğum halde yine istîdatsızlık cihe
tiyle gönlümün istediği dereceye götüremedim.

Tiyatro’ya gelince: Bir nev’-i edeb gayet masraflı bir temâşâgâh ile 
ahlâk-ı milliyyemize göre güç meydana gelir bir oyuncu takımına muh
taç olduğu halde lisânımızda hikâye kısmından birkaç kat terakki gös
terdiği meydandadır.

Namık Kemal, bu rağbetin İstanbul’da bir tiyatro sahnesi
nin kurulu bulunmasından ileri geldiğini söylüyor. Perde ve ışık 
tertibatı mükemmel olmayan sahnemizde üstelik telaffuz bozuk
luğunun tiyatro zevkini yarı yarıya azalttığım bildiriyor. Buna 
rağmen, ömrün yarısı demek olan geceleri boş geçirmektense, hal
kın tiyatroda eğlenmeyi tercih edişini haklı buluyor. Sözü Vatan 
piyesinin gördüğü rağbete getirerek, bunun sebebini şöyle açık
lıyor:
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Oyunun hâsıl ettiği neticeye sebeb sûret-i tertibi değil, mevzûudur. 
Tiyatro ma’razında o zamana kadar görülen şeyler ekseriya başka millet
lerin ahlâk, âdât, eşkâl ve tezyînatıyle setr olunmuş birtakım hissiyât-ı 
kalbiyye ve muâhazât-ı hikemiyyeden ibâret iken, umûmun a’zam-ı tees- 
sürâtı ve belki maksad-ı hayâtı olan vatan mahabbeti bir cihâd-ı hamiyyet 
arasında arz-ı cemâl edince bittabi tiyatroya fezâil-i milllyemizin bir 
levha-i temâşâsı nazariyle bakıldı.

Aynı eserde, yazarın tiyatroya dair diğer mühim fikirleri de 
şunlardır:

Bir milletin kuvve-i nâtıkası edebiyyat ise, timsâl-i edebin nâtıka-i 
zî-hayâtı da tiyatrodur. Tiyatro, fikrin hayâlâtma vicdân, vicdanın ulviy- 
yetine can, canın hissiyatına lisan verir.

Tiyatro aşka benzer. însanı hazin hazin ağlatır. Fakat verdiği şiddetli 
teessürlerde bir başka* lezzet bulunur. Tiyatro, cihâmn aynıdır. İnsanı 
doya doya güldürür. Fakat hatıra getirdiği tuhaflıklar bile —tabîatin 
aczini gösterdiği için— esbâb-ı intibahda gülerken ağlamak için hâhişler 
tevlîd eder:

Tiyatro eğlencedir, fakat eğlencelerin en fâidelisidir. Çünkü teblîğ-i 
meramda nazarı, sâmfaya teşrik ettiği için fikir ve vicdana iki vâsıta 
ile te’sîrini icra eder.

Tiyatrolar eğlencelik mâhiyyetinden ayrılmamakla berâber memâlik-i 
mütemeddinenin inkılâbât ve terakkiyâtma cümlesinden ziyâde hiz
metler eylemiştir. Böyle mâşûkasmdan ders olur gibi insanın birtakım 
ezvâk-ı rûhâniyye içinde müstefîd-i mârifet olmasına hizmet eden bu 
vâsıta muhteri’ât-ı fikriyyenin en parlaklarından addolunmağa sâyeste 
değil midir? Avrupa’da gelen en büyük nâtıka-perverân-ı siyâset, tiyatro
ların şâkird-i fesâhati; en büyük fedakârân-ı hamiyyet tiyatro yazan
ların perverde-i himmeti olduğu iddiâ, ve isbât edilmektedir. Hele tiyat
roların tezhîb-i lisâna hizmeti bir mertebededir ki Avrupa talebesi Dârüi- 
fünunlarda nakıs kalan terbiye-i fesahatlerini temâşâgâhlarda ikmâl 
ederler.

Kısa B ilgiler:
Okuduğunuz parçalar, yazarın Celâleddin Harzemşâh adlı tiyatro eserinin ön- 

söz’ünden alınmıştır. Aslı 6 8  sayfa tutarındaki bu yazıda Namık Kemal’in roman 
ve tiyatro türlerinden başka, edebiyata ve edebiyatımıza ait daha birçok kıymetli 
bilgi ve fikirleri bulunmaktadır.
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Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Namık Kemal’e göre, Tanzimat devri Türk edebiyatında kaç yeni ede

biyat türü meydana gelmiş? Bu edebiyat türlerinin eski Türk edebiyatında ben
zerleri yok' mudur? Yazar, bu fikrinde ne dereceye kadar haklıdır? Kendisi bu 
türlerin hepsinde eser vermiş midir?

2 —  Kemal’in roman hakkındaki görüşlerini tekrarlayınız. Yazar, hangi Batı 
romancılığını beğeniyor? Sefiller romanının daha yazılırken başka dillere çevril
mesine dikkati nedendir? İntibah romanı hakkında yazarın kendi fikri nedir? Bu 
konuda nasıl bir bilgi edindiniz?

3 —  Namık Kemal’e göre Vatan piyesinin Türkiye’de gördüğü rağbetin sebebi 
neymiş? Kemal bu görüşünde haklı mıdır? Bu nokta size, Türk tiyatrosunun ne 
olmaması veya nasıl olması hakkında bir fikir veriyor mu? Bu fikirleri, Lise I 
kitabında okuduğunuz Adaptasyon Merakı yazısıyle karşılaştırınız..

4 —  Tiyatro eğlencedir, fakat eğlencelerin en faydalısıdır sözünden ne anlı
yorsunuz?

5 —  Avrupa talebesinin üniversitelerde noksan kalan, doğra ve güzel konuşma 
kabiliyetlerini tiyatroda bütünlemeleri dikkatinizi çekiyor mu? Niçin?

T . ve B. Edebiyatı III  (F . 5 )
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Ekrem - Hâmid - Sezaî Mektebi 
ve

Türk Edebiyatında Sanat İçin Sanat 
Anlayışları

Recaî-zade Ekrem’den,
Abdültaak Hâmid’den,
Sami Paşa-zade Sezai’den örnekler.





Reeaizatle Ekrem
Ş E V K İ  Y O K

Gül hazin, sünbül perişan... Bâğzârm şevki yok;
Demak olmuş hezâr.ı nağmekârm şevki yok;
Başka bir hâleyle çağlar, cüybânn şevki yok;
Âh eder, inler nesım-i bi-karârın şevki yok;
Geldi ammâ neyleyim, sensiz baharın şevki yok.

Farkı yoktur giryeden rüy-i çemende jalenin,
Hün-i hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin,
JVleh bile zucretle âğfişunda ağlar hâlenin,
Gönlüme te’siri olmaz âteş-i seyyâlenin...
Geldi ammâ neyleyim, sensiz bahânn şevki yok.

RGha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb,
Cana geldikçe, temâşâ-yı ufukdan pîç ü tâb,
İhtizaz eyler çemen, izhâr eder bin ıztırâb,
Hem tabiat münfail hecrinle, hem gönlüm harâb,
Geldi ammâ neyleyim, sensiz bahânn şevki yok.

Kısa Bilgiler :
Şevki Yok başlıklı bu şiir, yazarının Pejmürde (solmuş, buruşmuş) isimli şiir 

kitabında yayımlanmış ve eski musikî üstatlarından Rahmi Bey tarafından bes- 
telenmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Şiirdeki (perişan: . -------), (te s ir :------- ), (temaşa: . ------- ), (â g u ş :-------),

(tabiat: . —- — ) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz.
2 — Şiirde, eski şiirimizde kullanılan kelime, deyim, terkip, teşbih ve kav

ramlar hangileridir? Gösteriniz.
3 —  Şevki Yok şiirinin teması nedir? Manzumede, bütün olarak hangi belirli 

duygu söyleniyor? Bu duyguyu bir kelimeyle özetleyebilir misiniz?
4 —  Manzumede çeşitli iç konuların, aynı duygulanışı bütünlemek için birleş

mesi, şiirin söylenişinde bir yenilik sayılabilir mi? Bizim eski şiirlerimizde mıs
raları böyle tek bir konuda birleşen manzumeler var mıdır? Hatırlayınız.

5 — «Şevki yok» redifi, şiirde nasıl bir vazife görmüş? Bu redif, size kafiye 
ve redifin bazı şiirlere ilham kaynağı olduklarına dair bir fikir verebilir mi? 
Niçin?

6 — Şevki Yok şiirinin veznini bulunuz.



Hece Vezniyle Ş iir :

A H  N İ J A D

Hasret beni çayır çayır yakarken 
Bedenimde buzdan bir el yürüyor.
Hayâline çılgın çılgın bakarken 
Kapanası gözümü kan bürüyor.

Dağda kırda rast getirsem bir dere,
Gözyaşlarını akıtarak çağlarım.
Yollardaki ufak ufak izlere,
Senin sanıp bakar bakar ağlarım.

Güneş güler, kuşlar uçar havada.
Uyanırlar nazlı nazlı çiçekler.
Yalnız mısın o karanlık yuvada?
Yok mu seni bir kayırır, bir bekler?

Can isterken hasret oduyle yansın,
Varlık beni alil alil sürüyor.
Bu kayguya yürek nasıl dayansın:
Bedenciğin topraklarda çürüyor.

Bu aynlık bana yaman geldi pek,
Rûhum hasta, kınk kolum, kanadım.
Ya gel bana, ya oraya beni çek,
Gözüm nuru oğulcuğum Nijad’ım.

Kısa B ilgiler:
Ah Nijad, şairin Nijad Ekrem isimli, şiirler ve nesirler kitabında yayımlan

mıştır. Şair, bu şiirini, on beş yaşında ölen, çok sevdiği oğlu Nijad’m ölümünden 
duyduğu elemle söylemiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Okuduğunuz şiirin, içten duyularak söylendiğini en çok hangi mısrala- 

rından anlıyorsunuz? Şair, gerçek bir acıyı söylerken, niçin halkın konuşma di
lindeki sevgi ve ıstırap deyimlerini kullanmış? Şiirde bu çeşit halk kelime ve de
yimleri hangileridir? Gösteriniz.

 2   Çayır çayır sözü, Türkçede başka nasıl telaffuz edilir? Şiire bu telaf
fuzlardan hangisi daha çok yakışıyor? Niçin? Belirtiniz.
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3 —  Şiirde, çil fin  çılgın, ufak ufak, bakar bakar, nazlı nazlı, alil alil gibi tek
rarlanan kelimeler söze nasıl bir özellik veriyor? Şairin, bu sözleri ısrarla tekrar
laması, sizce nasıl bir ruh halini gösterir?

Beşinci mısradaki rast getirsem bir dere söyleyişini güzel buluyor musunuz? 
Aynı söz, düzgün bir cümleyle nasıl söylenir? Şair, neden bu şekilde söylemiş? 
Açıklayınız.

5 —  Ah Nijad şiiri, hecenin hangi ölçüsüyle söylenmiştir? Şiirin şekli de vezni 
kadar millî midir? Şekil bakımından bu manzumeyi millî nazım şekillerimizle kar
şılaştırınız. Gördüğünüz ayrılığı belirtiniz.

Avrupai Söyleyişlerinden:

B İ R  K U Ş

Nerden uçmuş, zavallıcık bir kuş?..
— Bana bak, hişt!.. Sakın kaçıp gitme!
O kedemak, o sâkitâne duruş s -  ■'

__- Boyleyim ben... dokundu rikkatime.
î  '  , ; ,' ■-* *, ~ .. I

Münkesirsen, benim de var elemim.
 ̂ r ^ Gel, yakın gel, seninle dertleşelim!

Ne içindir gönülcüğüm meksür? y r ’*
Bunu ben etmek isterim tahmin,

„ Mütehassir, benim gibi meftür, ' n
6 ; " Bu yerin sen de bir garibi misin?

Dertliyim, ooh! Bakma güldüğüme,
Yok mu ruhunda bir hazin nağme?

Söyle, ben anlarım lisânından...
Şu sükutun yakışmıyor, söyle!
Ne zaman düştün asumanından?
Yaşamak pek mi güç tahassürle? - ^

Sana lâkin bütün ufuklar açık...
Pek sıkıldınsa âsumânnına çık.

- » J -

Duracaksın, sebep ne, rencide? , ■ ' -
Uç bu berzahtan, oynasın kanadın.
Hiç kalır mıydı hâk-i süflide, - v  ^
Ah, olaydı kanadlan Nijad’ın?..
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Kısa B ilgilet:
Bir Koş şiiri de Recaî-zade Ekrem Bey'in son şirleri arasında ve Nijad Ekrem 

isimli kitabındadır. Nijad Ekrem’in 1900 ve 1911’de iki ayrı basımı vardır. Bir kuş, 
biraz daha uzun bir manzumedir. Buraya, son kısmı alınmamıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Metinde™ (garibi: . — .), (ru h u n d e :-------- .), (sükût: (aşaman:

— . __) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz. Bunlardan asuman kelime
sinin Fârisîdeki okunuşu (asman: ------ ) şeklindedir.

 2  Bir Kuş şiirini eski şiirimizden ayıran yenilik nedir? Şiirde tam bir konu
birliği ve bir bütünlük var mıdır? Yardımcı duygu ve düşünceler, şiirin esas duy- 
gusuyle nasıl kaynaşmış? Belirtiniz.

3   Okuduğunuz mısralar, gerçekten bir kuşa mı söyleniyor? Yoksa, bunlar,
şairin bir vesileyle kendi içine eğilip, kendi kendine söylenişleri midir? Şair, önce 
gitmesin diye telâşlandığı kuşun, sonra neden uçup gitmesini istiyor?

 4   Şiirde, zavallıcık, gönülcüğüm gibi kelimelerde gördüğünüz küçültme ek
leri burada hangi duyguyu ifade içindir?

5  —  Bir koş şiirinin şekil bakımından Ah Nijad’la birleşen ve ayrılan yeni 
taraflarını gösteriniz.
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S e r b e s t  O k u m a  P a r ç a l a r ı

Fransızcadan Tercümeleri:

B İ R  Â M Â  Ç O C U Ğ U N  
T A H A S S Ü R Ü

İşitiyorum ki: Güneş pek güzel... Çay kenarında suyun üzerine doğru 
sarkan çiçeklerin manzarası pek lâtîf imiş... Ve nâzik nâzik öten kuşla
rın... havâi böceklerin uçuşu da görülecek şeylerden imiş.

İşitiyorum ki: Geceleri gökyüzünde gizli ışıklar görünürmüş... Dalga* 
lan göz yaşları gibi hazin olan deniz içinde dahî beyaz yelkenli gemiler 
akıp giderlermiş!

İşitiyorum ki: Çiçeklerin renkleri letafetçe râyihalarından daha bâlâ 
imiş... Dereler... dağlar... çayırlar... sular... ormanlar ve husûsiyle fecir 
zamanlan, o kadar lâtîf, o kadar şirin imişler ki, bu kadar azamet ve 
ihtişama karşı insan zânûzede-i zemîn-i hayret olmak lâzım gelirmiş.

Lâkin ben ne o gürültüsünü işitmekte olduğu denizi... ne o rengin 
çiçekleri... ne gökyüzünü... ne güneşi... ne o güzel meyvalar... ne kuşlan... 
ne aydınlığı görmediğimden dolayı müteessir değilim.

Hayır, Allahım... Hayır! Şu fâni âlemin letâifinden hiç birini arzû 
etmem. İllâ... Heyhât... Anacığımı göreydim!..

Kısa B ilgiler:

Okuduğunuz yazı, Fransız kadın şairlerinde^ Mile. Sasserno’nun L’enfant 
Aveugle adlı şiirinden Tiirkçeye Recaî-zade Ekrem tarafından çevrilmiştir. Bu ter
cüme, İbrahim Fehim ve İsmail Hakkı imzalarıyle yazılan .Müntahabât-ı Terâcim-i 
Meşâhir adlı esere Fransızca asliyle birlikte alınmıştır (İstanbul, 1891).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Metindeki (lâtif: . — ), (n âzik :-------), (hâvi: -------), (husûsiyle: . ____ .),
( fâ n i:-------) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz.

2 — Bilmediğiniz kelime ve deyimleri kitap sonundaki sözlükte arayınız.
3  —  Sizce, Recaî-zade Ekrem'e Sasserno’nun bu şiirini o devir için çok sade 

ve samimî bir dille tercüme edecek kadar güzel gösteren sebep ne olabilir? Bu 
tercümenin geçen yüzyılın son yıllarında yapıldığını düşününüz. Yazar, bu şiiri
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sadece herkesi duygulandıracak bir konusu olduğundan mı sevmiş, benimsemiş
tir? Yoksa, şiirle Recai-zade’nin hayatı ve şahsiyeti arasında başka bir bağlılık da 
kurulabilir mi? Düşününüz ve araştırınız.

 4  Şiirde, Fransızcada bean, blen, belle gibi, ayrı güzellikler ifade eden ke
limeler Türkçeye füzel, lâtif, şirin gibi kelimelerle çevrilmiş. Türkçede güzel’i ifade 
eden bu kelimelerin bir kısım daha bugün kullanılmaz olduğuna göre, yabancı 
dillerde çeşitli güzellikleri ifade eden başka başka kelimeleri lisanımıza yalnız tü
zel kelimesiyle çevirmemiz yeter ve doğru olur mu? Bu, sizi Türkçemizin hangi 
problemiyle karşılaştırıyor? Düşününüz.

 5  Okuduğunuz yazıda baştan sona, birbirini bütünleyen ince duygulanma
lar gördünüz. Son satırda, birdenbire, ötekileri gölgede bırakan taşkın bir his bul
dunuz ve iirperdiniz mi?

Edebiyatta bir sözü bu şekilde ya akla gelmeyen, yahut okuyanda şiddetli 
tesir bırakan bir sonuçla bitirmek sanatına t e r d i d  denilir. Siz, böyle sürprizle 
neticelenmiş, daha başka eserler biliyor musunuz? Hatırlayınız.
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Abdülhak liâmid

1. Ş i i r l e r i :

M A K B E R

Eyvah, ne yer, ne yâr kaldı 
Gönlüm dolu âh ü zar kaldı.
Şimdi buradaydı, gitti elden .
Gitti ebede, gelip ezelden.
Ben gittim, o hak sar kaldı;
Bir kuşede târmâr kaldı;
Bâkr, o enıs-i dilden, eyvâh,
Beyrüt’da bir mezar kaldı.

Makber, sonudur dekâyıkın bu,
Bir sırr.ı garibi Halikın bu.
Bir nur ki meyl-edince hâbe, J
İnmekte şu bir yığın türâbe. -  J c f t#}  
En yükseğidir şevâhikın bu, , _ t 1 
En müdhişidir hakâyıkm bu. ° 1 * °
Bedbaht, o  hakikat anlaşılmaz, c-*’ A
Şanın bu, cihanda lâyıkın bu.

Gitti, nazarımdan âh, gitti...
Bı-maksad ü bı-günâh gitti...
Her ferd cihanda birdir ammâ 
Bir tâne değildir öyle, hâşâ.

I 0Bir tâne idi, o mâh, gitti, <„ sw t 
Aylarca olup tebâh gitti.
Görsem yeridir seni karanlık:
Nurum benim ey İlah, gitti!..

f
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Çık Fâtıma! Lahdden kıyam et,
Yâdımdaki hâline devam et.
Ketm-etme bu razı, söyle bir söz,

-e^ e Ben isterim âh, Öyle bir söz. . .
C(; Güller gibi meyl-i ibtisâm et, -

ı . Dâ&-ı diFe çâre bul, meram et: ^  c  . /C, ^
<b& r **■'*' Bir tatlı bakışla, bir gülüşle,

. Eyyâm-ı hayâtımı temâm et. 
k j , /  Bı-fâide gördü çok cefâlar,  ̂ \ ^

'* % Bigâne bulundu âşnâlar. 1
Ben neyleyeyim büyükse devran... -  ^

^ Taksiri nedir küçükse insan...
ç -C-.' ’ K ar etm edi verd iğ im  devâlar, _  1 1 e, > ç

Geçti yere ettiğim du’âlar;
Gördük seni ey Hakim-i Mutlak!
Ey hastalarâ veren şifâlar!..

Sen Hâlikımızsın, ettik iman,
Bir sende bulur bu ye’s, pâyan. -  >
Sen varken olur mu âhiret yok?
Yok şüphe ki sende mağfiret çok.  ̂ . 
Duydum, seni istiyor bu vicdan, ‘ f ■ • 
Bildim, sana vâsıl. oldu cânan.
Tekrar buyur fakat hayâtın,
Can ver ona, vermedinse derman.

Ey yâr, şu nev-bahâr sensin,
Ben anlıyorum ki yâr sensin.
Ettikçe nigah bahr ü berre,
Birden sanırım ki ba’zı kerre,
Meşcerdeki rüzgâr sensin;
Ağlar, derim, eşkbâr sensin,
Türben görününce anlarım ki,
Öldüm, bana türbedâr sensin.

' ' ■

Kısa Bilgiler:
Makber, ölüm karşısında âciz kalan insan duygu ve düşüncesini şiirleştiren 

kitaptır: İnsana ölümün verdiği acıyı, ölüm karşısında duyulan isyanları, feryat
ları ve boyun eğişleri üstün bir ifadeyle söyler. Eser, Hâmid’in, veremden ölen ilk 
karısı Fatma Hamm’ın ölümünden doğan derin üzüntüyle yazılmıştır. Manzume
nin bütünü, okuduğunuz kıtalar çeşidinden 295 kıtadır. Fatma Hanım’ın hasta
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lığı, İstanbul’da başlamış ve H&mid, Bombay’da başşehbenderlik yaparken artmış
tır. Genç kadın, tedavi için Türkiye’ye dönerlerken, Beyrut’da 21 nisan 1885’de 
ölmüştür. Makber’in de yazılışı ve ilk basımı 1885'dedir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Şair, birinci kıtada, sevdiği kadının artık hayatta olmadığını söylüyor. 

Kıtayı açıklayınız: Sevgili nereden gelip nereye gitmiş? Bu sözlerde hangi eski 
felsefenin izlerini buluyorsunuz? Şiirin devamında aynı felsefeyle söylenmiş mıs
ralar gördünüz mü?

2 —  İkinci kıtada mezar için neler söyleniyor? Vücudun son uykuya varma
sı ile meydana gelen tümsek, küçük bir toprak yığınıyken, şair niçin ona «dağ 
tepelerinin en yükseğidir» diyor?

3 —  Şiirin hangi kıtalarında Tanrıya karşı bir serzeniş buluyorsunuz? Kıta
lardaki, isyana benzer mısraları gösteriniz. Şair, hangi kıtada bu sitemlerinden 
cayarak, yeniden Tanrıya sığınıyor? Niçin?

4 —  Son kıtada şair, kaybettiği kadını nerelerde buluyor? Niçin her yerde 
ve her şeyde onu görüyor? Bu mısraları, mecaz sanatları ve özleyen insan psikolo
jisi bakımından açıklayınız.

5 —  Ülkü Meemuası'mn 59-60. sayılarında Fevzlye Abdullah Tanael, Makber' 
de Leylâ ile Mecnun ve Hiun ii Aşk tesirlerini göstermiştir. Bulup okumaya ça
lışınız. Hâmid’in bu büyük Divan şairlerinden birtakım sesler ve fikirler aldığım 
göreceksiniz. Bu arada, okuduğunuz mısralardan hangileri, Fuzulî’nin -Bende olan 
âşkâr şensin —  Ben hod yokum ol ki vâr tensin» mısralarını andırıyor? Yine hangi 
mısralar, Leylâ vü Mecnun’daki •Hâl-i dilini banâ beyân et —  Esrâr-ı «ih&mm 
ıyan et» mısralarına benziyor? Ne bakımdan, karşılaştırınız.

6 —  Lise II. sınıf kitabında Şeyh Galib’den bir tardiyye okumuştunuz. Mak- 
ber’de, Şeyh Galib’in tardiyyesindeki V. '

•S • „ V- LKâm aldı bu çerhden fedalar y  
Ferdalara kaldı âşnâlar ' *w .
Durmaz mı o ahdler vefâlar 
Geçmez mi bu ettiğim dualar

mısralarına benzer söyleyişler görüyor musunuz? Nerede ve ne ölçüde? Belirtiniz. 
Galib Dede’nin kendi eseri için söylediği «Zannetme ki şöyle böyle bir söz —  Gel «en 
dahi söyle böyle bir söz» mısraları da Makber’e bir ses vermiş sayılabilir mi?

7 —  Makber’de şiir, lirik, didaktik, pastoral ve satirik şiir çeşitlerinden han
gisine uygundur? Okuduğünuz manzumenin veznim bulunuz; şeklini ve kafiye
lerini bir şema ile gösteriniz.
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2. N e s i r l e r i :

M A K B E R  M U K A D D İ M E S İ

B i r k a ç  P e r i ş a n  S ö z

Makber ki âsâr-ı mevcûdemin en ahiridir, fenâ bulmuş bir vücûdun 
bekaası için yapıldı. Mukaabirde mündemiç olan maâlî-şi’riyyeden Mak- 
ber’de bir eser bulunmadığını bilirim. Makber, bir feryâd-ı tahassürü şâ
mildir ki hiçliğe müstenid olduğu için mütâlâasından hâsıl olacak netice 
de hiçtir. Lâkin bence, bir şeydir.

Evet bu kitabı pâymâU mütâlâa eden fikir, bir kabristanı dolaşmış 
olur, ve kabristanda olduğu gibi hiç bir şey anlamayarak içinden çıkıp 
gider.

Bu kitabın mukaddimesini görmekle neticesine vâkıf olmak, yâhud 
mündericâtım okumakla ismini düşünmek birdir. Bu kitab, kabristanda 
yazıldı ki bedbaht müellifini iyi tanıyanlara keder, tanımayanlara ise 
kelâl verir. Teessürâtımı yalnız gönlümde saklamak, yâhud yazıp da bas
tırmamak mümkün ve belki evlâ iken bu sûretde meydana çıkarmak lâzım 
mı idi suâli vârid olursa onun cevabı hazırdır: Vâdî-i sükûta düşenlerin 
ecsâdmdan mürûr-ı zamanla bir avuç toprak kaldığı gibi, gönülde olan 
en azîz bir yadigârdan da mürûr-ı zamân ile bir belirsiz hayâl kalır. Ben 
o hayâle kaani’ değilim.

... Mahber hiç olmazsa benden ziyâde muammer olacaktır. İşte bunun 
için neşrolundu. Gönlümdeki feryaddan yapılmış bir mezardır ki muhte- 
viyâtmı taşlara yazılmış sözler gibi isterim. Heyhât!..

... Makber’in, âsâr-ı sâirem gibi fenâ bulacağına şüphem yoktur. Zâten 
teessürümün muhâfaza-i şiddetine ebediyyet bile kifâyet etmez. Müellif, 
Halikının huzûruna yüreğinden bu yaranın kanları cereyan ede ede çıka
caktır.

Bâzı kalbde kederle sürür câ-nişîn olamaz. Kalb vardır ki perverde 
ettiği hüznü dünyânın olanca haz ve meserretleri izâle edemez. Yine de 
o hüzün hiç bir mesrûriyyete mâni değildir. Bâzı gönüllerde ise, hüzün 
ve meserret müctemi’ bulunur. Bir hüzünde safâ bulunması, bir tebessü
mün keder-engîz olması bundandır. Fakat yine kalb vardır ki muhâfaza 
ettiği kederi sevinç tezyîd eder. Benim kederim bu ekdârdandır.
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Kederimin artması için sevinmek isterim. Bunu kimselere anlatamam. 
Bu işin lisânı anlaşılmaktan beridir. Sükût edelim.

Fakirin bir eseri olduğu için Makber’i ş i i r  diye telâkki etmek iste
yen olursa mütâlâasında benim şairliğimden bir nişan bulmaz. Ancak 
düşünür ise bir feryad duyar ki isterse onu bir şiir zanneder. O feryad, 
beşerin aczidir.

En güzel, en büyük, en doğru şiir, bir hakîkat-i müdhişenin tazyiki 
altında hiç bir şey söylememektir. Makber ise hitâbet ediyor. İnsan bâzı 
kerre hatırına gelen bir hayali tanıyamaz, o kadar güzeldir! Zihninden 
uçan bir fikre yetişemez, o kadar yüksektir; kalbine doğan bir hissi 
bulamaz, o kadar derindir; bu acz ile bir feryad koparır, yâhud pek ka
ranlık bir şey söyler; yâhud hiç bir şey söyleyemez de kalemini ayağının 
altına alıp ezer; bunlar şiirdir.

... Güzel çehreler nâmına, büyük nâmlar ashabına heykeller yapıldığı 
gibi, güzel fikirler, büyük vak’alar için de beyitler yapılmalıdır. Mezar, 
Allahın yaptığı bir heykel. Biz onu nasıl tasvir ve tecsîm edebiliriz? 
Hangi şâir bir güzel kıza onu görmeyenlerin nazarında tecsîm edecek 
kadar cismâniyyet vermiş? Hangi kalem mehâsin-i tabîiyyeyi hakkıyle 
taklîd etmiş? Bizim yazıp da en güzel bulduğumuz şiirleri bize ilhâm 
eden tabîattir. O şiirler suda görünen akse benzer ki mutlak hâricde bir 
münebbihi olur. Bâzı ekâbir-i edeb, bir şâirin beziyyâtı kendi beyninde 
tevellüd ettiğini iddia ederler. Ben bu fikirde değilim. Benim —eğer 
varsa— mehâsinim dağların, bayırların, güzel yüzlerin, çiçeklerindir. Sey- 
yiâtım benimdir.

Bitirmeden evvel şunu da söyleyeyim: Makber’in bende vuku’unu 
haber verdiği musibet, her hâlimle berâber eş’ânma da bir büyük inkı- 
lâb getirdi... Dediğim inkılâb, semâ ile mezarın müsâdeme edecekleri bir 
noktada, yâhud bir fezâ-yı nâmütenâhîde bulunmaktadır. Kalbim müddet- 
lerce bu iki kuvve-r hârikulâdenin arasında kaldı. Bunlar yakınlaştıkça 
ben tesliyet bulur, ayrıldıkça nevmîd olurdum. Nihâyet birleştiler. Ben 
ezildim: Makber çıktı! Bu şiir midir? Ne mümkün! Sema ile mezar bir- 
leşmemeli, daha doğrusu ayrı kalmalıydılar. Ben iftirak. ve istiğrak ile 
figan etmeliydim. O şiir olurdu.

Makber’den evvel yazdığım şeylerin pek çoğunu beğenmem. Bazısını 
pek az beğenirim. Makber’i ise hiç beğenmiyorum. Çok seviyorum. Be
ğenmediğim şu sebebdendir ki bu kitabın edebiyyât ile pek az münâse
beti var. Sevdiğim şunun içindir ki, bu kitab O’dur. Bütün mevcûdâtı şiir 
görenler nazarında belki Makber de bir şiire benzer. Bence bir şâireyi 
andırır. Şâire, Sâni’-i Kudret’in bir şiiri idi.
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Makber’in muhteviyyâtı, bunca nekaayisi, haşviyyâtıyle beraber bir 
merhumenin rûhâniyyeti, bir rûhun mâneviyyâtıdır. Makber onun hâli, 
onun resmi, onun hayâli, onun heykeli, onun mezândır. Onun hiç beğe
nilecek yeri kalmayan hayâlidir. Yine tekrâr edeyim: Makber, O’dur. 
Bunun için severim.

Kısa Bilgiler:
Birkaç Perişan Sos, Abdülhak Hâmid’in Makber’e ilâve ettiği önsöz’dür. Mak

ber, ne ölçüde düşünüş heyecanları ile yazılmış bir nazımsa, Makber Mukaddimesi 
de o ölçüde zengin fikirlerin, birbirleriyle çarpışan fikir ve duyguların ölçülü cüm
lelere sığdınlmasıyle yazılmış, sanatlı bir nesirdir. Aynı nesrin, yazıldığı zamana 
göre ne kadar sade olduğunu görüyorsunuz. Bu bakımdan Makber Mukaddimesi, 
bizim Nesir edebiyatımızın dönüm noktalarından biri sayılır. Cümlelerindeki sa
natlı söyleyişle iki kaynaşan duygu, bilgi ve fikirler; bu fikirlerin yalnız Doğu 
düşünüşünden değil, Batı felsefesinden de akisler taşıması, nihayet, düşüncelerinin 
yer yer sade ve samimî bir lisanla ifadesi, bu nesrin Avrupai özellikleridir. Mak
ber yukarıya biraz kısaltılarak alınmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1   Met'nHplri (mütâlâa: . — (vâki’ : — f—), (beri: (âhiret: — . —),

(tehi: (mutlaka: — . — ), (semâ: . — ), (fatiha: — ..)  kelimelerini bir daha
ve doğru telaffuz ediniz.

 2  Bilmediğiniz kelime, deyim ve terkipleri kitap sonundaki sözlükte ara
yınız.

3  Abdülhak Hâmid’in şiir ve nesir üslubunda birbirine zıt kavramların sık
sık çarpıştınldığına dikkat edenler, «Hâmid, bir tezatşairidir» demişlerdir. Makber’ 
den okuduğunuz kıtalarda bu özelliği siz de görmüştünüz. Makber’de onlardan baş
ka, şairin, meselâ Tanrıya hitap ederken:

Cilven olmaz mı tâm bensiz 
Noksanı mıyım kemâlinin ben?

diye serzenişleri olur. Kemal, noksansızlık demek oldtiğuna göre, şairin, kendini 
Kemâl-i mutlak diye bilinen Tanrının tek noksanı gibi düşünmesi, böyle bir tezat
tır. Yine Makber’de:

Kesme yolum ey hayât-ı kaatil!
Ey mevt beni sıyânet eyle!

TmcrpiarınHaki «öldürücü hayat» ve ölümün insanı korumaya davet edilmesi de 
Hâmid’e mahsus tezatlardandır. Hâmid, yine Makber’in bir yerinde, sözü tabuttan 
açarak:

Tâbût... o rehnümâ-yı makber 
Tâbut... o heykel-î mükedder,
Tâbût... o hatib-i sunun u ebkem 
Tâbût... o bürûdet-î mücessem.

gibi mısralar söyler. Bu mısralar içinde «Tabut... o sağır ve dilsiz hatip» söyleyi
şindeki tezadı da kolayca hissedebilirsiniz.
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Şu halde, üslubunun yüceliğini, çok kere, tezatların çarpışmasıyle sağlayan 
şairin lisanındaki bu özelliği, şimdi okuduğunuz nesir cümlelerinde de arayınız: 
Yukardaki nesirde böyle zıt kavramların bir araya getirildiği cümleler var mıdır? 
Gösteriniz.

4 —  -Parçada, Hâmıd’in Makber’i beğenmediğini, kusurlu, ya da yetersiz gör
düğünü ifade eden cümleleri bir araya toplayınız. Buna karşı .Sema ile mezar 
birleştiler, ben ezildim, Makber çıktı. Bu şiir midir?« gibi, eseri küçümsediği hal
de iç manası onun övgüsü sayılabilecek, ince anlamlı cümleleri de yine bir ara
ya getiriniz. Neticede şair, bir tevazu lisanıyle, Makber’in değersizliğini söylerken 
mi, yoksa böyle kapalı cümlelerle onun değerini belirtirken mi daha kuvvetli söy
lemiştir? Açıklayınız.

5 —  Hâmid, «Bu kitabı mütalaa eden fikir bir kabristanı dolaşmış olur, ve 
kabristanda olduğu gibi, hiç bir şey anlamayarak içinden çıkıp gider.» cümlesiyle 
neyi söylemek istiyor?

6  —  «Kederimin artması için sevinmek isterim» cümlesine dikkat ediniz, in
san ne zamanlarda sevinmekten, eğlencelerden korkar ve kaçar? Bu sözlerde* se
vinmenin bir mateme hıyanet olacağı manası mı, yoksa başka bir mana mı var
dır? Siz ne.düşünüyorsunuz?

7 —  Bu mukaddimede Hâmid’in ş i i r  hakkındaki cümleleri, şiirin tarifi, hat
ta bir şiir anlayışı sayılabilir mi? Değilse, bu sözler niçin söylenmiş olabilir? Dü
şününüz.
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3. T i y a t r o l a r ı :

F İ N T E N

Finten, Londra hayatına katılan Kanadalı bir kadındır. Bu güzel ve genç ka
dın, Mister Kros (Cros) isimli, Avustralya’da altın madenleri işleten zengin bir 
ihtiyarın karısıdır, ihtiyara yalnız parası için bağlı olan Finten, Avustralya’daki 
kocasından ayrı, Londra sosyetesinde lordlarla yaşamak isteğindedir. Bunlardan 
Lord Dik, (Dick), Finten’i seviyor ye onunla evlenmek istiyor.

Finten de zenginliğine asalet katmak için böyle bir evlenmeye razıdır. Fakat 
aristokrat geleneklere çok bağlı olan lordlar ailesi, Diker’in Finten gibi fazla ta
nınmış bir kadınla evlenmesine razı değildir. Dik’lerin malikânesinde Lord Dik’ 
in insan içerisine çıkarılamayacak kadar çirkin, korkunç bir çocuğu vardır. Fin
ten, bu yaradılış garibesinin kendi çocukları olduğuna Lord Dik i inandırmıştır. 
Şimdi Dik’ler ailesi bu çocuğu bir günahın yavrusu olmaktan kurtarmak ve aile 
şerefini korumak için onun korkunç varlığına katlanabilecek bir anne aramakta
dır. Finten, bir taraftan lordla evlenmek için Davalaciro isimli, iriyan, müthiş, 
Hintli uşağını, ihtiyar kocasını öldürsün diye Avustralya’ya gönderiyor, bir taraf
tan da veremliler hastanesinde ölüm günü yaklaşmış bir kız bularak Lord Dik i 
onunla evlendirmek istiyor. Böylelikle kendisi kocasından kurtulurken, Lord Dik’ 
in gizli çocuğuna anne olacak veremli kadın da ölecek ve hem lord, hem Finten 
serbest kalarak birbirleriyle evlenebileceklerdir. Finten’i çılgınca seven Hintli uşak, 
onun, sırf bu dev cüsseli uşakla evlenmek için ihtiyarı öldürmek istediğini söy
leyişlerindeki sürükleyici tesire kapılarak, hemen Avustralya’ya koşuyor.

Finten de veremliler hastanesindeki doktorla anlaşarak çok hasta bir kızı ilâç 
la uyutturuyor ve ölü diye bir mezarlığa gömdürüyor. Maksadı, kızı mezardan 
çıkarmak, yeniden dünyaya getirmek ve eski bir Fransız ailesinin kızı diye ta
nıtarak bütün ayıbına rağmen Lord Dik’le evlenecek kızın asil bir aileden olma
sını isteyen Dik’ler ailesini kandırmaktir.

(Eserin buraya kadar özetini ve veremliler hastanesinden alınan hasta kı
zın, geçici olarak gömüldüğü mezarlıktan çıkarılışı sahnesini Lise II, kitabında 
okumuştunuz). Eserin devamında işler, Finten’in istediği gibi olmaz. Lord Dik, 
böyle bir hile sonunda evlendiği hasta kızın, ailece asil olmayışına mukabil, bü
yük ruh asaleti taşıdığını görerek, onu sevmeye başlar, karısını, veremden kurtarmak 
için çalışan Doktor Tomas (Thomas)la birlikte, Akdeniz’de yatla bir seyahate gö
türür Fakat bu vakalardan çılgına dönen ve esasen sar’alı bir ruh ve sinir has
tası olan Finten, onları takip eder. O da Beyrut’a gelir. Finten, nedimesi Melvil’le 
beraber, katolik rahibeleri kıyafetiyle Beyrut’da Lord Dik’in şimdi Blânş (Blanche) 
adı verilen, hasta karısını ziyarete gider, orada Doktor Tomas, Finten’i tanır. Fin
ten, Blânş’ın karşısında bir an iriyan Davalaciro’yu düşünerek, anlaşılmaz bir ka
dın' ruhuyle, Lord Dik’den vazgeçmeye karar verir. Blânş’ı teselli ediyorken içeri
ye giren Lord Dik’in hakaretine uğrar.

Kadınlık gururu incinir. Hakaretle kovulduğu bu evin insanlarından intikam 
almayı tasarlar. Beri tarafta Lord Dik’in Finten’i kovduğunu gözüyle gören Blanş’a 
büyük bir kalp huzuru gelir. Lord Dik, Blanş ve Doktor Tomas çok şiddetli fır
tınaya rağmen, Finten’in bulunduğu yerden uzaklaşmak için özel yatlarıyle de
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nize açılırlar. Finten’in Avustralya’daki ihtiyar kocasını öldürerek geriye dönen 
Davalaciro da o sırada vapurla Beyrut’a gelmektedir. Şimdi okuyacağınız vaka, 
içinde Davalaciro’nun bulunduğu vapurda geçer.

S A  H N  E
Deniz, t  ece, fırtına, dalgaların coşkun sesleri, gök gürültüsü ve yıldırım. 
Vapur yuvarlanmasına sallanır. Muntazam aralıklarla çan sesleri duyulur.
Davalaciro — (Kaptan yerinde yalnız, bir âvâz-ı bülend-i vahşiyâne 

ile ber-vech-i âtî tegannî eder):

Öyle bir şiddetli tasmim ile çıktım ki yola,
Karşıma çıksa eğer seng-i mezarım dönmem!
Bahr-ı zehhâr değil, ebr-i şerer-bâr değil,
Hep yanar dağlar ile dolsa civarım dönmem!
Dalgalar, uymayınız bâd-ı ta’annüd-kâre,
Siz kılın nâzımı isal kenâr-ı yâre!

Ne beladır, nedir ol hür-i cehennem ber-düş,
Ben değil, hâline aşüfte olur belki vuhûş;
Filler hâke düşüp mürîar eyler feryad,
Kuhdan kuha kaçar şır-i jeyanlar bıhûş!
Dalgalar, siz kılın imdâd ki yandım nâre;
Siz kılın nâşımı ısâl kenâr-ı yâre!

Çıkıyor kanlı yüzü karşıma, ummanda bile,
Sönmüyor meş’ale-ı lineti tufanda bile!
Deşt ü deryayı aşıp tâ iki aylık yoldan,
Geliyor nâleleri guşuma sağdan, soldan!
Dalgalar, bende olan derde ölümdür çâre,
Siz kılın nâşımı isal kenâr-ı yâre!

Ben de tufan gibiyim, yağdırırım mevt ü hatar,
Göz yaşım seyl-i beli, âh ü giriyvim sarsar!
Zulmetin çak edip ey şeb, salarım subha nazar,
Berk-i tehdıd ile ey ebr, ben olmam muztar!
Dalgalar, ben sizi döndürmeden âteş zâ re,
Siz kılın nâşımı ısâl kenâr-ı yâre! •

M e c l i s
Davalaciro - Kaptan - Tayfalar - sonra Finten 

Davalaciro — Beyrut! diyorlar!.. Ah bu zulmet içinde orasını göre
bilmek mutlaka bir nûr-ı harikuladenin vücûduna alâmettir. (Çan çalı
nır. Bir tayfaya) Beyrut’a mı geliyoruz? Ne vakit duracağız?

—  83 —



T â ife __Beyrut’a geldik, fakat duramayacağız; deniz yoluna girince
ye kadar dolaşacağız.

Davalaciro — Şu görünen fener acenta sandalı mı acaba?
Taife __ Fener nerede? Rü’yâ mı görüyorsunuz? Bu havada acenta

değil, kuşlar bile vapura yanaşamaz! Yolculardan sizden başka ayakta olan 
yok. Memlekette liman da yok ki sığınalım.

(Vapurdan top atarlar. Ayak ve halat sesleri. Tâife harekâtı.)
Kaptan — Şu budala gemiye bakınız. Denize çıkmanın ne iyi hava

sını bulmuş!..
Tâife — Tüccar gemisi değil.
K aptan__Tüccar gemisi tımarhane değildir. Bu, olsa olsa bir Ingiliz

lordunun seyyar hanesi olabilir. (Davalaciro’ya dönerek:) Niçin kamara
nıza inmiyorsunuz? Bu havada gelip giden olmaz. Daha şafak sökmesine 
üç saat var.

Davalaciro — Herkes için gece yansı, benim için sabah oluyor! Şu 
ışığı görüyor musunuz?

Diğer bir tâife — Dalgalar arasında bata çıka bir ziya görünüyor!
Kaptan — Elbette Nemçe acentası değildir... Bir sandal.
Evvelki tâife — (Kahkaha ile) Hayır, gökyüzünden kopan bu fırtı

nanın sadmesiyle yerinden kopup denize dükmüş bir yıldız.
Kaptan — Batıyor!.. Haykınşıyorlar!..
(Yine top atılır, çan çalınır, ayak patırtıları, tâife sadaları).
Tâife — Kadın sesi!..
Davalaciro — Ah!..
Evvelki tâife — Ne oluyorsunuz? Safranız mı kabarıyor?
Davalaciro — Onun sesi!.. Beni çağırıyor!
Bir kadın sesi — (Uzakta dalgalar içinde) Davalaciro!.. Davalaciro!.. 

Davalaciro!..
Davalaciro — (Seğirderek) Binbir hallâk-ı bahr ü ber!
(Ayak patırdıları, tâife sadâları, halat ve zincir sesleri).
Kaptan — O kadın değil, deniz melikesi olmalı!.. Kara halkı bu ha

vada suya çıkamaz!..
Kadın sesi — (Daha yaklaşarak) — Davalaciro!.. Davalaciro!.. Dava

laciro!..
Davalaciro — (Yine seğirderek) Ummanları aşıp gelen Davalaciro 

limanda mı zebûn olacak? İmdâd istiyor! (Kaptan yerinden atılacak ol
duğunda, kaptanla tayfalardan birkaçı yetişip tutarak) Ne yapıyorsunuz? 
Zâti sandal buraya geliyor!.. Ne oluyorsunuz?

Davalaciro — Bırakın! Bırakın beni, ki sizi de beraber çekip götü
rürüm... Bırakın beni...
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Denize atılacağı sırada bulutlara kadar îtilâ etmiş, bir dal
ganın üstünde bir sandal, içinde, yalnız Finten bulunduğu halde, 
vapurun kaptan yerine düşer. Finten sırılsıklam, kırmızılar giy
miş, çılgın gibi sandaldan fırlayıp haykırarak, kendisine doğru 
koşan Davalaciro’nun boynuna sarılır.

Kaptan — (Aşağıya, tâifelere) Şu sandalı çekiniz bir tarafa!.. San
dalcılar nerede? ’

Tâife — Yapayalnız gelmiş, denizin dibinden çıkmış geliyor! Bu na
sıl kadın?

Finten — Ah Davalaciro!.. Hakîkaten seni görüyor muyum?
Davalaciro — Ah!.. Beybi, inanayım mı sizi gördüğüme?
Kaptan — Aşağıya, kamaranıza ininiz!.. Yağmur değil, deniz yağı

yor!.. Kazayı, tehlikeyi unutmayınız!
Finten — Kazayı, tehlikeyi hep ber.taraf ettik, ey kaptan!
Davalaciro — Mamafih kamaraya inelim, beybi... Dinleniniz!..

taifelerin sadâsı, vesaire...
Finten — Gidelim Davalaciro!.. Senin kamarana, benim kamarama!.. 

Bu vapur kaç paraya satılır, ey kaptan? Bana satar mısınız?
Kaptan — (Tâifelerin gülmesiyle berâber:) Siz tamaranna iner mi

siniz?
Finten — Davalaciro! Bu vapuru üç kat, dört kat, on kat bahâsına 

yann satın alacağım!.. Sonra da bu vapurla şu giden gemiyi çiğneyip ba
tıracağım!..

(Bir yıldırım düşer.)
Kaptan — Kamaranıza...
Finten — Gel, Davalaciro...
Kaptan — (Tâifelere:) Böyle güzel bir kadm çıldırmalı mıdır?
Finden — Ne bakıyorsunuz? Kocamdir bu adam benim!
Davalaciro,— Ah!..
Evvelki tâife — İşte daha iyi ya... Kamaranıza!..

Fırtına devam ediyor, bir küçük kamara, devamlı sarsıntı. 
Finten ile Davalaciro düşmemek için daima tutunur halde.

M e c l i s

Finten - Davalaciro

Finten — Bu vapıır olmazsa başka bir vapur!.. Fakat mutlaka bir va
pur!..

Davalaciro — Kudretiniz vardır beybi, birkaç vapur da alabilirsiniz. 
Fakat o gemiyi niçin tâkıb edeceğiz?
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Finten — Davalaciro! İntikamımı al benim! Beni vurdular... Vurdu
lar!.. Vurdular... Birdenbire vurdular beni, Davalaciro.

Davalaciro — Kimden?.. Kim? Nasıl vurdular beybi? Kimden inti
kam alayım?

Finten — (Arada pencereye doğru giderek) Bu zelzeleden, bu tufan
dan intikamımı al!.. Şu sar’ası tutmuş köpüren dağlardan intikamımı al!.. 
Akl ü fikrimi alıp da giden şu çılgın gemiden intikamımı al!..

Davalaciro — (Heybetli bir sesle) Vay!.. Vay!.. Vay!.. (Gözleri şim
şek şimşek olduğu halde, gizli bir şey söylüyormuş gibi yavaş ve fakat 
helecan ve heyecan ile:) O gemiyi niçin tâkib edeceğiz?

Finten — (Gülerek) Ne oluyorsun, Davalaciro?
Davalaciro — Kim var o geminin içinde?
Finten — İnan ki bu kamaranın, bu müteharrik medfenin hâricinde 

bir şey yok, Davalaciro!
Davalaciro — Ah!.. Ben size kıskanç olduğumu söylemiştim, beybi.
Finten — Seni gördüm, artık her şeyi unuttum. Seni buldum, artık 

kimseyi aramam, Davalaciro!..
Davalciro — Kimden intikam alınacak? Bir büyük cinayete daha mı 

sevk olunacağım? Kim var o geminin içinde?
Finten — Kim olduğunu, ne yapacağımızı sonra anlarsın. Şimdi sen 

bana Avustralya’da ne yaptığını anlat!
Davalaciro — (Heybetli bir sesle): Beybi!..
Finten — Mister Cross nasıl bitti?
Davalaciro — Ben Avustralya’ya gitmedim! Ben hiç bir iş bitirme

dim! Tekrar ettirmeyin, ikrar ettirmeyin bunu bana?
Finten — Ne demek! Telgraflar haber verdiler ki Mister Cross, bah

çesinde maktûl olarak bulunmuş...
Davalaciro — Aslı yok.
F inten__Hattâ öldüren de bir müddettir nezdinde bulunan bir Hint

li imiş.
Davalaciro — Aslı yok, beybi, aslı yok! öldürmediler!
F inten__Gerçek mi söylüyorsun? Öyle ise arada bana gökyüzünden

haykıran o kesik baş nedir?
Davalaciro —  Siz de mi korkuyorsunuz? Şu gemiye bakımz? Ne ben 

öldürdüm, ne de başkası... Sağ!.. Şu gemiyi ne vakit tâkib edeceğiz?
Finten — Sözü değiştirme, Davalaciro!.. Demek gördüğüm hayalet de

ğil, hakikat imiş!.. Öldürmemişler!..
Davalaciro — Başkaları ne yaptılar bilmem? Ben bir şey yapmadım!
Finten — Demek ki hâlâ sağ!.. Hâlâ benim üzerimde!
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Dalavaciro — Hâlâ sağ mıdır, ölü müdür? Bilmem. Ben öldürmedim!
Finten — Demek ki hâlâ kocamın nikâhı altındayım?
Davalaciro — Değilsiniz beybi!.. Sağ mıdır, ölü müdür?.. Bilmem, fa

kat nikâhı altında değilsiniz, beybi!..
Finten — Nasıl nikâhı altında olmam ki, hâlâ sağ imiş?
Davalaciro — Sağ değil.. Fakat ben öldürmedim!..
Finten — Nasıl sağ olmaz ki, sen öldürmemişsin!.. Sağ.
Davalaciro — Siz öldürmüşsünüzdür, sağ değil!..
Finten — Demek ki hâlâ onun zencîrine bağlıyım!.. Bir zencîr ki hiç 

bir fâni el koparamaz!..
Davalaciro — İşte yanında bulunan bir Hindli öldürmüş diyorlar ya, 

telgraf haberleri!..
Finten — Bilâkis telgraf hatlarının üstünde yürüyor!.. Ben mecnun* 

lardan ziyâde zencirde, sen cânîlerden ziyâde kanlı, o  ise yine ebedî ruh. 
lardan ziyâde sağ!..

Davalaciro — Başının koptuğunu gözlerimle gördüm, sağ değil.
Finten — Daha dün gece o uzun beyaz sakallarından ince kan dam

layarak ynmmn geldi. İhtimal ki şu pencereden baksak yine görürüz. Ka
rışıyım, nikâhı altındayım. Hâlâ sağ!..

D.avalaciro — Kendi elimle öldürdüm, beybi, kendi elimle öldürdüm. 
Akşam karanlığında, bahçede gezerken...

Finten — Aslı yok! Sen rü’yâ görmüşsün, ben bu sabah kendisini gör
düm. Zevcimin zevcesiyim. Beyrut’ta beni bekliyor, hâlâ sağ!..

Davalaciro — Arkasından öyle bir hamle ile vurdum ki, hattâ ruhu 
bile mahvoldu!.. Mahşerde de kalkamayacak gibi, yere geçtiğinden emi
nim,

Finten — İhtimal ki şimdi buraya gelip, kendi de tekrar eder: Hâlâ 
hâlâ karışıyım, hâlâ sağ!...

Davalaciro — (Kamaradaki eşyâsını karıştırarak:) Bu hançer s|| ol
sun!.. İşte şâhidim!.. Dişlerine kocanızın hayâtı bulaşmış duruyor. Tûfan- 
Iar bunu yıkamaya kifâyet etmedi. Bu hançer, sizi de, beni de âzâd etti. 
Sizin gördüğünüz şeyler cânîlere mahsus hayâllâttır, aslı, esâsı yoktur.

Finten — İşte böyle İtiraf etmeli.

Kısa B ilgiler:
Füıten’den okuduğunuz sahnelerin birincisindeki konuşmalar, eserden aynen 

alınmış, İkincisi biraz kısaltılmış ve birkaç terkibi sadeleştirilmiştir.
Finten’in bitişi de şöyledir: Fırtına gecesinde havadaki elektriğin ve ruh fe

rahlığının yarattığı bir mucizeyle Blanş, iyi olmaya başlar ve zamanla veremden 
kurtulur. Finten, Davalaciro’ya kalır. Fakat bu yarı vahşî ve kıskanç Hintli, Fin
ten’den doğan kendi korkunç çocuğunu başkasının sanarak, bir kıskançlık buh
ranı esnasında bu çocuğu boğar.
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Finten, hiddet, korku ve şaşkınlıkla tabancasını çekerek, Hintliyi yere devi
rir, 'sonra na’şınttı üzerine kapanıp ağlamaya başlar. Yine sar’ası tutar. Gözlerine 
acayip yaratıklar görünür, bu kâbus içinde önüne mermerden bir mezar açılır. 
Mezar, onu kendine çeker ve Finten, kendinden geçip, bu mezara düşer.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Davalaciro’nun manzum tegannisindeki (civarım: . —  — ), (emanet: . -------),

(canan: —  — ), (tûfan: — — ), (derya :-------) kelimelerini bir daha ve doğru telaf
fuz ediniz.

2  —  İkinci kıtadaki filler kelimesi fiiller şeklinde iki i uzunluğu ile, mûrlar 
kelimesi muurlar şeklinde, iki u uzunluğu ile, kûltdan kelimesi kûûhdan şeklinde 
iki û uzunluğu ile uzun okunacaktır. Burada gördüğünüz medli imaleler, bir aruz 
hatası mıdır, yoksa fillerin, karıncaların çokluğunu, dağların birbirine uzaklığı
nı belirten bir ahenk hüneri mi? Açıklayınız. Bu manzum söyleyişin veznini’ bu
lunuz.

3 —  Hâmid’in Namık Kemal’e yazdığı bir mektupta, «Ne yapalım? Ah ya
zınız bana!» gibi, ancak konuşurken söylenecek bir cümlesi vardır. Finten’de bu 
çeşit cümlelere niçin daha sık rastlıyorsunuz? Metinde kesik ya da devrik cüm
leler var mı? Gösteriniz. Finten’deki konuşma dili bugünün tabiî konuşmasına 
benziyor mu? Bu bakımdan Hâmid’in 1886-1887 yıllarında yazdığı bu eserdeki 
sahne lisanı hakkında nasıl bir fikir edindiniz?

4  —  Davalaciro’nun manzum tegannisinde okuduğunuz mısralar, Hintli bir uşak 
tarafından söylenebilir mi? Bu mısralar, «Hâmid, sahne kahramanlarını hep ken
disi gibi konuşturur» diyenlere hak verdiriyor mu?

5 —  Finten’de fırtına sahnesini tabiî buluyor musunuz? Dalgaların, sandalı 
geminin kaptan yerine bırakmasını yazar niçin mümkün görmüştür? Bu görüşte 
hangi edebiyat mesleğinin tesiri olabilir? Araştırınız.

6  —  Finten’de Davalaciro tipi, biraz Shakespeare’in «Othello» dramındaki Otel-
lo tipini andırır: Aslında bir zenci olan ve beyaz derili karısını şiddetle kıskanan 
Otello da sevdiği kadını kıskançlık azapları içinde öldürür. Finten’.de kocasını öl
düren Finten’in duyduğu vicdan azabıyle, bir adam öldüren Davalaciro’nun haya
tına çöken cinayet kâbusu, yine Shakespeare’in Lady Macbeth isimli dramındaki 
vicdan azabı sahnelerini hatırlatır. Lady Macbeth, kocası Macbeth’e, Iskoçya Kralı 
Duncan’ı, onıın yerine geçmek gayesiyle öldürmüş, fakat ellerine bulaşan kan le
kesini bütün hayatınca temizleyememişti. Geceleri uyurgezerken, hayalî bir mus
lukta hep ellerini yıkayan ve «Hep kan kokusu! Arabistan’ın olanca kokuları bu 
küçük eli temizleyemez!» diye azap çeken bu kadın da, duyduğu vicdan azabıyle 
çıldırarak ölür. Finten'de Lady Macbeth’in sözlerine benzer bir cümle gördünüz 
mü? Bu cümleyi kim, niçin söylüyor?

NOT: Genel olarak nesir diliyle yazılan Finten’de yer yer manzum sahne
ler, cinli, perili, feerik kısımlar vardır. Bu eser, Avrupa tiyatrolarının birçok sah
ne hareketlerini kendi bünyesinde toplamış olmakla beraber, bir taklit eseri de
ğil, yüksek ve orijinal bir teliftir.
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Sami Paşazade Sezai
S E R G Ü Z E Ş T

Rus kumpanyasının Batum’dan gelen bir vapuru Tophane’nin önü
ne yanaştığı zaman, denizin üzerinde sabırsızlıkla bekleyen birkaç kişi 
sandallardan vapurun içine atılmışlardı. Bunlar, birisi uzun boylu, geniş 
omuzlu, seyrek siyah bıyıklı, etekleri ayaklarına kadar uzun, beli gayet 
dar bir Çerkeş paltosu giymiş; yanında kendi kavminin kalpağı, elinde 
bir gümüşlü kırbacı olan Çerkese:

— Safâ geldiniz. Câriyeler nerede?..
— İşte burada?..
—  Kaç tâne?..
— Üç...
— Güzel mi?..

Çerkeş —  (Esirin birini göstererek) Şu mâi gözlere bak. Bir paşa bu
na bir hazîne verir.

Çerkesle bu herif bir sandala, câriyeler de diğerine binerek Topha
ne iskelesine doğru vapurdan açıldılar. Çerkesle beraber bulunan ve ga
yet cesîmü’l-cüsse olan bu adam Hacı Ömer isminde bir esirci idi ki in
san ticaretinin hissiz kalbine verdiği merhametsizlik; kalbinin o büyük, 
yuvarlak gözlerine aksettirdiği bir nevi vahşîlik âsânndan olarak bakışı 
kaplana benzer, mânâ-yı şümûlü se, kendisinin de dâhil olduğu insâ- 
niyyetin —menfaat-ı şahsiyyesinden başka— hiç bir kısmına gelen felâ
ketten müteessir olamaz; bir hânendenin sesiyle bir kızın ağlamasını, bir 
sazın sadâsıyle bir hüsn-i bî-bahâmn istirhamını tefrik etmezdi. Vezâif-i 
insâniyyesinden iki şeyi takdîs ederdi. Biri ticâretinin tâziyâne-i terak
kisi olarak odasının duvarına asılan kırbaç, diğeri evine giren mahlû- 
kaat-ı zaîfenin kimsesizliği idi.

... Halayıkların ikisi on altı, on yedişer yaşında Kafkasya’nı# iki par
lak mahsûl-i hüsnü idi. Üçüncü, tahminen sekiz dokuz yaşında bir küçük 
yuvarlak olan omuzlarına nisbetle beli incecik, hele o siyâh gözlerde 
pertev-i zekâ bir letâfet-i nâmütenâhî gösterirdi. Bir dest-i üstâdâne ile 
hutût-ı mütenâsibesi çekilmiş, fakat rengi verilmemiş bir tasvir idi. Zi
ra küçücük dudakları pek renksiz, bakılmamaktan saçları seyrek, sefâlet ve 
meşâkk-ı seferin tesiriyle rengi uçuk, gözlerinin etrâfı ince siyâh dâire 
ile çevrilmiş, nazarında kafesin içine konulmuş bir kuşun ara sıra se
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mâya bakışını andınr surette hafîf bir teessür ve hüzün meşhûd idi. Bu 
küçük kızın üzerinde dar ve serâpâ ilikli bir Çerkeş paltosu, başında 
bir küçük eski kalpağı vardı. Sandallar sâhile yanaşarak bu kızlan bir 
eve götürdüler. Eve girdikleri zaman esircinin karısı karşılayarak: «Bu 
jkisi güzel, bu küçük kız hastalıklı bir şeye benziyor, bunu büraya öl
sün diye mi getirdin?» dedi.

Hacı Ömer de: «Biz de bunu bin liraya almadık a. Tamam Yüksek 
Kaldırım’daki Mustafa Efendi hareminin istediği bir küçük.» cevâbını 
verdi.

Evin kapısını açan Arap halayık: «Safâ geldiniz Hacı Ömer Efendi, 
buyurun.» dedikten ve hanımına gidip haber verdikten sonra, bunları 
hanımının odasına götürdü. Bir başörtüsüyle köşede oturan hanım, şiş
man, esmer, kaşlarına bir parmak enliliğinde rastıklar sürmüştü. Kaba 
bir hilkat, çirkin bir kıyafete girmişti. Esirci: «Git hanımın eteğini öp!» 
dediği zaman küçük esir, gidip kadına sarılmak isteyince hanım, gayet 
sert bir tavırla geriye doğru itti. Kız, mahzun mahzun geri çekilerek 
mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle: «Senin mindere oturmak haddin 
mi? Sen esirsin! Kalk ayakta dur» dedikten sonra hanıma doğru döne
rek, «Kusuruna bakmayın acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istedi
ğiniz gibi terbiye edersiniz* yolunda arz-ı mazeret etti. Çocuk bu emir
lere bir hüzün ve hayret içinde itaat ederdi.

Bir taraftan hanım, çocuğun vücûdunu eliyle yoklayarak ucuz almak 
için birçok kusurlar bulur, diğer taraftan Arab halayık muâyene-i mü- 
dekkikaanesini îfâ ile «Hanımefendi bu nafile, zayıf, bu ölür» derdi. 
Velhâsıl iki tarafın bir mahlûk-ı zî-şuurdan istifâde için sâika-i hırs ve 
sevdâ-yı menfaatle saatlerce ettikleri pazarlık kırk lirada karar buldu.

Çerkeş asıllı dokuz yaşında kul cinsi bir esiri ilel ü eskaam- 
dan «âlim olarak Harput Mal Müdîr-i sabıkı Mustafa Efendi’nin 
>ıar<>rwİTi#» kırk aded lirâ-yı Osmânî mukabilinde füruht ettiği
mi mübeyyin işbu senedim bittahrir hânım-ı mûmâileyhâya tes
lim kılındı.

Esirci Hacı Ömer

Hâsıl ettiği meleke cihetiyle bu senedi sür’atle tahrir ederek evden 
çıkıp gitti.

(Bu küçük esir, Sergüzeşt romanmm kahramanıdır. Adı Dilber’dir. Dil- 
ber’e satıldığı evde âdeta işkence yaparlar. Gençliğinde kocasından dayak ye
miş, çeşitli kıskançlık azapları çekmiş bir kadm olan mal müdürünün hanımı, 
zamanla çok zalim bir insan olmuştur.

Yalnız kendi kızma karşı şefkat duyabilen bu kadm, Dilber’e çok hor 
bakar, O kadar ki, Dilber, yaşının küçüklüğüne rağmen, bu evde gördüğü
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hakaret ve İşkenceye dayanamaz, bir rece yarısı küçük bohçasını alıp ka
çar. Fakat, yol bilmeyen çocuk, gecenin soğuğu ve kalbinin azabı İçinde gi
derken, sokakta düşer ve bayılır.)

Bir derin uykudan uyandığı zaman kendisini bilmediği bir evin, bil
mediği bir yatağın içinde buldu. Karşısında, zamanın esnâ-yı güzânn. 
da bıraktığı izlerle buruşmuş bir ihtiyar çehre, bir ihtiyar kadın, kendi- 
nûru bitmeğe fakat rûhunun ziyâ-yı hafifi aksetmeğe başlamış n fk  u 
şefkatle memlû gözlerini çocuğa dikmiş, titreyen elleriyle ilâç veriyordu.

Hiç şüphe yok ki o nazar-ı rahim, bu küçüğe o ilâçtan ziyâde bir 
devâ-yı kalb-i elîm idi. Siyah olduğu zaman sevdayı, beyazlandığı vakit 
rikkati tehyîc eden saçları yatağın içinde Dilber’in üzerine döküldüğü 
zaman pek yakışmıştı.

Yattığı odada bir minderle onun köşesinde yine bir küçük minder 
vardı. Odanın ötesinde berisinde birer küçük şilteden ve bundan elli alt
mış sene evvel yapılmış bir hücrenin içinde bir Çanakkale testisiyle bar
dağından başka bir şey yoktu. Çocuk, yatağın içinde kalkıp da arkasını 
yastığa dayadığı ve yanma koydukları bebeği kucağına aldığı zaman ihti
yar kadın konuşmağa başladı:

— Yavrucuğum sen kimin kızısın?
— Ben halayığım.
İhtiyar kadın biraz düşündükten sonra o nerm ü lerzan elleriyle Dil

ber’in saçlarını okşayarak:
— Kimin halayığısın? diye sordu.
— Hanımın.
— Hangi hanımın?..
— Atiye Hanımın vâlidesinin!..
İhtiyar kadın bir asırlık başını eline dayararak biraz daha düşün

dükten sonra:
— Sen dün gece öyle geç vakit niçin sokağa çıktın, kızım?
Dilber cevap vermedi.
—  Öyle gece yarılarında çıkan hayâlleri düşünmeden, yaramaz ço

cuklara gözüken umacılardan korkmadan buralara nasıl geldin yavrucu
ğum?

Dilber yine cevap vermedi.
— Dün gece yatakta anneciğini sayıklıyordun. Validen kimdir? Şimdi 

nerede? Söyle evlâdım.
— Bilmem, dedi.
İhtiyar kadın gözlerinin yaşını sildi. «Dur sana torunumu göndere

yim de berâber oynayın» diyerek kapıdan çıktı. Bir iki dakika sonra 
odanın kapısında bir çocuk zuhûr ederek yüz yüze baktıktan sonra ço
cuk yatağa doğru koşarak birbirinin boynuna sarıldılar. (Kaçtığı evde bir
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aralık mektebe gönderilen) Dilber, bu çocuğun mektep arkadaşı Lût- 
fiye Hanım olduğunu tâ yatağının' yanma yaklaşmayınca anlamamıştı.

— Dilber sana ne oldu?
—  Hiç ben kaçtım. Beni çok dövüyorlar, çok hizmet ettiriyorlar. 

Sonra her dakika pis Çerkeş, pis halayık diyorlar. Oyun oynasam yasak. 
Üşüdüğüm zaman mangalın kenarına otursam Tarâvet maşa ile elimi
yakıyor. Bak koluma, dedi.

Yâkıâ yorganın içinden çıkardığı esmerleşmiş, katılaşmış kolunun 
üzerinde bir yanık nişanesi vardı. Sonra yine sözüne devâm ederek:

__Bu yatağı aşağı indirin de ben sizin esiriniz olayım. Sana su
taşırım. Bebeklerini giydiririm. Odanı süpürürüm. Beni bırakma, dedi.

Lûtfiye: ..
__Ben geni burada dolaba saklarım. Seni kimse bulup götüremez, di

ye cevap verdi.

Bir çocuğun bir çocuktan imdad dilemesini, diğerinin insanlık sev
gisine açık olan küçücük, mahabbet dolu arkadaş kalbiyle, yegane kurtu
luş ve kurtarma çâresi olarak, -Ben seni dolaba saklarım- yolundaki 
masum ve koruyucu vâdini işitmek ne müessir şeydir! Bu gizli konuş
ma ile verdikleri kurtuluş karân üzerine ikisinin de melek dudaklanyle 
öpülmcğe lâyık, temiz ve masum yüzlerinde sevincin nuru görünmeğe
başladı.

Zavallı çocuklar! Sizin minimini elleriniz kadîm Asya vahşîliğinin 
kullandığı ve insanlığın, birkaç asırdan beri tahakküm yukü altında in
lediği esâret zencirlerini kırmak için değil, belki kendiniz gibi küçük 
kuşlan, güzel çiçekleri okşamak içindir...

Lûtfiye koşarak büyük validesine bu kızın kimin halayığı olduğunu 
ve nasıl âlâm ü ıztırap içinde bulunduğunu sûz ü güdâz ile iktidarının 
taallûk ettiği derecede târif etti. ^

İhtiyar kadın, ekser bu sindekilere mahsus tevekkül-ı Yezdan ile râ- 
hat-ı vicdandan tevellüd eden bir sükûnet-i ulviyye ile Dilber’in yanma 
geldi. «Sen korkma benim güzel evlâdım* diyordu. İntihâ bulan bir ömür, 
ibtidâ eden bir hayâta bu sükûnet ve şefkatle teselli vererek sokağa çıktı. 
Kalbinin en derin köşesinde bir arzû’yu tahlîs uyanmıştı. Bir fener insana, 
karanlıkta nasıl delâlet ederse bu arzû da yeis içinde bulunan bir ihtiyara 
öyle rehberlik ederek bir çocuğu kurtarıp Cenâb-ı Hakka her gun arz 
ettiği ibâdet ve ubûdiyyetlerin birini de o gün îfâ etmek istiyordu. Doğru 
Mustafa Efendi’nin evine giderek kapıyı çaldı.
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(Fakat bu iyi kadın, Dilber’i sahibinden kurtaramaz. Esir kız, yine eski 
evine döner. Sonra onların taşraya tayin edilmeleri üzerine tekrar esirciye 
satılır. Orada birkaç yıl terbiye gördükten sonra, bir paşa konağına almır. 
Dilber bu konakta rahattır. Fakat, paşanın Paris’de resim tahsili yapmış, Ce
lâl isimli genç oğlu bir gün; ancak bir oyuncak gözüyle baktığı Dilber’e zor
la dilenci elbisesi giydirerek, onun resmini yapmak ister. Bu tahakküm, ar
tık büyüyen Dilber’e çok ağır gelir. Celâl Bey bakar ki oyuncak ağlıyor. 
Aklı başına gelir. O anda Dilber’in eski Yunan heykelleri kadar güzel ol
duğuna dikkat eder. Genç kızla Celâl arasında bir aşk hayatı başlar. Fakat 
oğullarının asil bir kızla evlenmesini isteyen Asaf Paşa ailesi, tehlikeyi 
önlemek için Dilber’i satarlar. Celâl Bey, beyin hummasıyle yatağa düşer, 
Dilber’i Mısırlı bir zengin alır. Mısır’da kendisini seven Cevher isimli bir 
harem ağası, Dilber’in derdini anlayarak, onu hürriyetine ve İstanbul’a ka
vuşturmak ister. Fakat, kaçırmak için kızın penceresine dayadığı merdiven
den düşerek ölür. Serbest kalan Dilber, geriye dönemez. Elinde İstanbul için 
biletler bulunmasına rağmen, acemilik, şaşkınlık, kimsesizlik ve ümitsizlik için
de yürürken, kendisini önüne çıkan Nil nehrine bırakıverir.)

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Tanzimat edebiyatından okuduğunuz üçüncü romanın da aile sarsıntıları 
konusunda yazıldığım görüyorsunuz. Sergüzeşt, eski ailemizin har.gi taraflarım ele 
almış, hangi aksaklıklarını tenkit etmiştir? Bunu, eserin parçalarından ve özetin
den edindiğiniz bilgilerle belirtiniz.

2 —  Okuduğunuz parçalar size kaç insan tipi tanıttı? Bunlar nasıl ve ne ka
rakterde insanlardır? Tarif ediniz.

3 —  İkinci parçada Dilber’in baygınlıktan uyandığı odanın bir tarifi vardır. 
Bu oda, Dilber’in görüşüyle mi, yazarın görüşüyle mi tarif ediliyor? Sebepleriyle 
.belirtiniz.

4 —  92. sayfadaki siyah harflerle yazılı paragraflar, kitabınıza sadeleştirile
rek alınmıştır. Bu paragraflarda yazar, bizim hislerimize müdahale ediyor mu? An
lattığı vaka karşısında kendisi ne hissediyorsa, bizim de öyle ve o ölçüde duy
mamız için söylediği sözler var mı? Hangileri? Yazarların okuyucuyu kendileri 
gibi, hatta daha çok duymaya zorlamaları, hangi tip ' romanların özelliğidir? Ha
tırlayınız.

5 — Buna mukabil, metinde görgü ve inceleme yoluyle yazılmış realist kı
sımlar da var mı? Araştırınız. Bütün bu özellikleri birleştirerek, Sergüzeşt’in ne tip 
bir roman olabileceği hakkmdaki fikirlerinizi söyleyiniz.
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Tanzimat Yıllarında Türk Dili ve Türk 
Tarihi Üzerinde Milliyetçi Çalışmalar:

Ahnıcd V c f i f e  Paşa
w  T Ü R K

Türk; kadîm sülâlenin biri olup, Şark Türkleri K a l a ç ,  K a r l u k  
gibi beş on ulustan yâni milletten ve Garp Türkleri O ğ u z ,  K ı p ç a k ,  
p e ç e n e  k, A ğ a ç e r  i, K u m a n ,  K a v ş a k ,  K ı r g ı z ,  K a n g l u  
gibi on beş kadar ulustan ibârettir. ^

Târîh-i Hicretten beş bin sene^ mukaddem Türkler Hind ve Turan 
ve îran ve Bâbil semtlerine müstevli olmuş ve târîh-i Hicretten bin üç 
yüz sene mukaddem îran ve Bâbil ve Âsur ve Şam diyarlarına Oğuzlar 
dahî yirmi sekiz sene (yürümüşlerdir}. Târihlerde Oğuz Han, zamanı de
dikleri budur. ^

Uy gurlar hatt v e  Jatâbe^e . rüsûh bulmağlsT onların lisâni şarkî 
Türkler beyninde rfJi&teşir3vfr'her kavmin d e b ı r X e z î ç l e r i  Uygur’dan 

, müntehap <?lup Tatar ,ve Moğol’un Türkistan’a gaİeT>e&nden sonra Çağa- 
" tay Han’ın A u lâ r r ^ t  bütün Uygurca ıftûtecFâvil idi. Yedi

yüz lâ l- i  Hicrîde Çağatay lisânı tâbiri şüyîLbulmağa başlamış ve bu Şark 
Türkîsi Fârisîye taklîden ket^ü  ifnlâ k ı l ^ f

Oğuzlardan Bağdad’a askerlik için gelen oymakların ardı sıra Kay- 
sak ulusu d?bî ,zuhûr edip bunlar dört yüz târihlerinde İslama dâhil 
olarak mümtazlarına1 S e 1 ç u k ve umûmuna T ü r k m e n  denmiştir, 
^ahrâ-nişîn olup şehristâna dâhil olmayanlara T ü r k  ve O ğ u z  ısm-ı 
umûmîsi kalmakla ileride Türk; kaba, rustâyî ve Oğuz; sâde, safdil mâ
nasına sarf olunmuştur. '

Beş yüz târihinde emr-i hükümeti Selçuklar istiylâ edip Oğuz lisânı , 
yazılmağa başlayınca işbu İŞfcî Türkî,^ Arabjjye taklîden ketb ü i ml â -  
kılındı. Yâni harek’ât-i rhaksûresi izmâr olunarak meselâ olup kelimesi 
olb yazıldı. Hâlâ şarkî Türkî’de meselâ taramak yazılan ̂  kelime garbı 
Türkî’de tramk, yazılır. , t

Türk aşkyirinin eşrefi O ğ u z  ve Oğuz’un hasîb ve nesıb sayılan ' 
kısmı Kayı ilidir. Bu Kayı tâifesi Türkistan’dan ve andan Çingiz vak



tinde İran’a ve Ermenistan’a çekilip bir oymağı Urfa ve Erzincan taraf
larını gezerek Sultan Alâeddin Selçûkî’nin berâtıyle Bilecik ve Ankara 
arasında olan ovada Söğüd ve Karacaşehir civarında karar buldu. Dört 
yüz on altı oba halk olup, beğleri O s m a n  G a a z î  düşmandan Bilecik, 
Lefke, Tomaniç, Yarhisar, Harmancık, Atranos, Yenişehir, Eskişehir (kale
lerini) ve civarlarını zabt ile 688 târihinde Sultanönü sancağının beği nasb" 
olmuşken Devlet-i Selçukıyye’nin yedi yüz târihinde inkijrâzı^le (istiklâl  ̂

'i  sene hükümetinde her şehre cami’, m Akem e, Aedrese, 
binâ ederek Anadolu Selçûkîlerinin E^ıkanllınae^' olan 

( ^̂ er̂ Lâ ve başına Joj^^ncb, İşte onun halkına Osmanlu dediler. Os-
dmanlu’nun terbiye ve terakki*ile teşkil ettiği lisan Oğuz Türkîsinden 

ayrılıp lisân-ı Osmânî oldu. Zamânında lisâna hizmet edenlerden Kırşehrî, 
Muhlis Paşa zade Âşık Paşa ve oğlu Elvan Çelebi ve Şeyhî ve Ahmed 
Bîcan ve Süleyman Çelebi olmuştur.

buldu. Yirmi ye
j^ıjne^âtib-i adîde

Kısa Bilgiler:
Ahmed Vefik Paşa’nm Moliere’den adapte ettiği Zoraki Tabib komedisinin bazı 

sahnelerini ilerideki sayfalarda okuyacaksınız.

Vefik Paşa’nın Türk dili ve edebiyatına diğer önemli bir hizmeti, XV. yüzyıl
dan beri ilk defa, Türkçenin ve Türk tarihinin OsmanlIlardan önceki asırları hak
kında yeni bilgiler vermeye başlayan milliyetçi çalışmalarıdır. Vefik Paşa, Lise tah
silini Fransa’da yaptığı için, bu bilgileri Avrupa’daki Türkoloji hareketlerinden 
öğrenmişti.

Lehçe-İ Osmanî adlı lügat kitabını da Türkiye’de yine ilk defa • Anadolu’daki 
halk Türkçesinin bir sözlüğünü meydana getirmek ülküsüyle yazmış, bu kitabın 
birinci cildi böyle hazırlanmıştı. Yazar, kitabının Türk gibi, Yeniçeri gibi madde
lerinde yalnız kelime karşılıklarım vermekle yetinmemiş, bu kelimelere ait, yeni 
ve kuvvetli tarih bilgileri vermişti. Okuduğunuz yazı, Lehçe-i Osmanî’jieki Türk 
maddesidir. Vefik Paşa’nın diğer milliyetçi çalışmaları hakkında ileride lüzumlu 
bilgiler bulacaksınız. Lehçe-i Osmanî’nin bütünü, 1876’da yayımlanmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Metindeki (tu ra n :-------), ( im lâ :-------), (sâde: — .), (dahî; . — ), (bina:

. — ) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz.
2 —  Ahlned Vefik Paşa, sözlüğündeki Türk kelimesini niçin bir sözlük mad

desi gibi değil de, bir ansiklopedi maddesi gibi tafsilâtlı yazmıştır? Mümkünse bu 
sözlüğü görünüz ve sebebini araştırınız.

3 —  Yazar, Türkleri başlıca kaç bölüme ayırıyor? Bu sınıflandırma, sizin ta
rih bilgilerinize uygun mudur? Karşılaştırınız. Yazara göre, Türk kavimlerinin en 
şerefli ve asil olanı hangileridir? Bu hükme bugün de doğru veya doğruya ya
kın bir nazarla bakılabilir mi? İnceleyiniz.
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 4  Ahmed Vefik Paşa, Sultan Osman’ın hizmetlerinden bahsederken, onun
hangi hizmetini daha önemli görüyor? Bunun mana ve önemi sizce nedir? Be
lirtiniz.

5  _  XV. yüzyılda yazıldıklarını geçen yıl okuduğunuz Aşıkpaşa-zade Tarihi 
ve Anonim Osmanlı Tarihleri gibi eski tarihlerde Osmanlı tarihinden önce Oğuz 
ve Selçuk tarihine dair kısa bilgiler vermek âdetti. XV. yüzyılda Hoca Sâdeddin 
Efendi’nin Tâcü’t-Tevârih adlı tanınmış eseriyle bu âdet kalkmış, tarihimize Os
manlIlarla başlanmış, eski Türk tarihi âdeta unutulmuştu. Bu bakımdan, Ahmed 
Vefik Paşa’nın XIX. yüzyıl ilmine ve tarih anlayışına getirdiği yenilik nedir ve 
ne bakımdan önemlidir? Anlatınız.

6  — Bu parçaların, yazıldıkları yıllarda eski Türk tarihinin henüz bilinme
yen tarafları çoktu. Meselâ, Göktürk yazılan henüz okunmamış ve bu Türk dev
letinin tarihi aydınlanmamıştı. Siz, bugün Türk tarihine dair daha neler biliyor
sunuz? Eski Türk devletleri, bu devletlerin Asya’da hüküm sürdükleri yüzyıllar, 
onların âdetleri, gelenekleri, edebî eserleri ve bütün medeniyetleri hakkındaki ge
nel bilgilerinizi hatırlayınız. XX. yüzyılda eski Türk tarihinin büyük sevgiyle ve 
geniş ölçüde öğrenilmesinin sebepleri nelerdir? Bu soruların sizce bilinmesi gere
ken karşılıklarını araştırınız.

7  Yukardaki metne göre Türkmenler kimlerdir? Selçuk Türkleri hangi Türk
kolundandır? O zamanki bilgiye göre eski Türkler arasında yazı bilenler kimler
miş? Bu yazının Türkler arasında uzun müddet yaşamasının sebebi neymiş? Oğuz 
Türkçesinin Arap harfleriyle ilk imlâsında sesli harfler neden az kullanılmış?

Ahmed Vefik Paşa, Şeyhi gibi, Süleyman Çelebi gibi, XV. yüzyılın tanınmış 
Türk şairlerini Sultan Osman devri yazarları arasında sayıyor. Bu satırlar, Türk 
edebiyatı tarihinin Vefik Paşa zamanında ne ölçüde bilindiği hakkında size nasıl 
bir fikir veriyor? Belirtiniz.



Z O R Â K İ  T A B İ B

Birinci Fasıl 

Birinci Meclis

(Oduncu îvaz Ağa ile karısı Selime 
kavga ederler. Aralarında §u sözler ve ha- 
reketler olur):

îvaz — Yok dedim sana... İşte olmaz... ö y le  etmeyeceğim, söz benim 
olacak... Benim kâhyam mı var?

Selime — Ben de sana dedim ki benim dediğim yola gidersin. Ben 
sana huysuzluğunu çekmek için varmadım ya.

İvaz — Of! İnsanın kansı olmak meğer ki belâ imiş. Aristatâlis Efen- 
dimiz ne güzel haklı buyurmuş ki «kan kısmı şeytandan beterdir» demiş.

Selime — Bakındı şuna! Sanki o  hödük Aristatâlis’le irfan satacak, 
dört ayağım bir yere getirip sanki mârifet yapacak!

ivaz — Marifettir ya! Sen bulundı bir meselede benim gibi mübâ- 
hase edecek bir demetçi daha! Bulundı benim gibi on sene hekime hiz
met etmiş, hem de gençliğinde sarfı ezber öğrenmiş adamı bul bakalım... 
Beni bulup vardığına ne mutlusun.

Selime — Sanki beni bulduğuna ne mutlu demek ne demek baka
yım Beni akıbet dilendiren bir herif, bir zırlak sefih, olanca malımı yi
yen bir hâin!

İvaz —  Yalan söylersin, hepsini yemiyorum. Birazını içiyorum.
Selime — Evde olan eşyamı birer birer satıp savan batakçı.
İvaz — İşte iyi ya... Bu ev mahsûlünden geçinmek demektir.
Selime — Evde bir çöp bırakmayan menhus!
İvaz — İyi ya... Göç kolay olur.
Selime — Sabahtan akşama kadar içip içip kumarbazlık eden ha

yâsız!
İvaz — Ey ne olmuş! Canım sıkılmasın deyü ediyorum!
Selime — Ya ben öte yanda çoluk çocukla ne yapayım?
İvaz — Ne yaparsan yap.
Selime — Kucağımda dört derdmend çocukcağız var.
İvaz — Ey, yere bırak.
Selime t— Ey, sanki, her zaman böyle mi olup gidecek, a kokmuş 

sarhoş?
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îvaz — K an bilürsün ya! Ben çok söz götürmem! Kolum da uzun
dur, elim de ağırdır.

Selime — Oh senin korkutmana kulak mı asanm sanki! 
jvaz — A  muradımın tatlı mahsûlü, senin kulaklarını bükerim.
Selime —  Seni ayyaş köpek! 
îvaz —  Ama döverim.
Selime — Şarap tulumu sümsük, 
îvaz —  Ama tepelerim.
Selime — Seni nâ-bekâr! 
îvaz — Seni ıslatınm.
Selime — Hâin, hayâsız, batakçı, dolandırıcı, alçak, ipe gelesi, dilenci, 

ayyar, gaddar, hırsiz, hırsız, hırsız!
İvaz —  İşte alındı! İstedün artık! (Değneğiyle döver).
Selime — Ah ah aman!
İvaz —  İşte gördün mü? Seni durdurup dinlendirmenin ilâcı budur.

İkinci Meclis

(îvaz Ağa’mn komşusu Müstecab Çe
lebi araya girip onları ayırmaya çalışır):

Müstecab Çelebi — Yahu dur! Yahu etmeyün! Yazık, bu ne demek! 
Bu ne arsızlık? Kansını döğen murdara yazıklar olsun!

Selime — (Elleri kalçasında, üstüne yürüyen Müstecab Çelebi’ye bir 
tokat vurur) Ben belki döğdüğünü istiyorum.

Müstecab Çelebi — Ya! Ey benim de canıma minnet Öyleyse.
Selime — Ama siz ne karuşursunuz?
Müsteçab Çelebi — İyi halt ettim.
Selime — Sizin ne vazifeniz!
Müstecab Çelebi — Öyle ya hakkınız var.
îv a z __Bak şu fodula... Kocalan kanlarını döğmekten alur!
Müstecab Çelebi — Ey pekiyi! Döndüm sözümden tövbe olsun.
Selime — Benim canım dayak yemek ister, beni döğsün.
Müstecab Çelebi — Hay hay!
Selime — Vazifeniz olmayan şeye gelip karışmak ahmaklıktır! (Sil

le vurur).
Müstecab Çelebi — (Tıpkı karısı gibi üstüne yürüyen kocaya doğru 

gider. Fakat İvaz da aynı bastonla vurarak kaçırır). Komşu affedersiniz. 
Bildiğinizi işleyiniz. Dövünüz, vurunuz, karınızı terbiye ediniz, isterseniz 
ben de yardım edeyim.
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(Fakat Selime, yediği dayağın acısını unutamaz. Kocasından intikam almaya 
kalkar. Kocası, odun kesmek için ormana gidince o da öc almak için çare arar. 
Bu sırada Hamza Ağa’nın Himmet ve Korkud adlı uşaklarına rastlar. Himmet 
ve Korkud, Hamza Ağa’nın dili tutulan kızını iyi edecek bir usta tabib aramak
tadırlar).

Dördüncü Meclis

Korkud — Himmet — Selime

Selime — (Onların bir tabib aradıklarını anlatan konuşmalarını din
ledikten sonra) Acaba size yardımım olur mu? *

Korkud — Olabilir ya! Biz bir marifetli adam, bir hastalık anlar arif 
kişi arıyoruz, ki ağamızın bir kızı var. Hastalıktan dili tutuldu. Hekimler, 
hazıklar derdine derman bulamadı. Ana baksın da bir çâre etsin. Bâzı 
adamlar vardır ki esrar bilürler, bâzı acayip ilâçlar kullanırlar ki kim
senin yapamadığını onlar o ilâçla hâsıl ederler. İşte öyle bir marifet sâ. 
hibi kişi ararız.

Selime — (Kend^ kendine) İşte benim ip kaçığından açığımı çıkar
maya bir iyi nev-zemin bulundu. (Âşikâr) Aradığınızı size benden iyi 
delâlet eden yoktur, bana iyi çattınız. Bizim burada bir adam var ki en 
ümitsiz hastalıklara bakmak için misli yoktur. Doğrusu hayret verir bir 
kişidir.

Korkud — Aman kerem ediniz acaba nerede bulabiliriz?
Selime — Bu vakitler şu koruda bulunur. Anda odun keser.
Himmet — Hekim odun mu keser gözüm?
Korkud — Belki ilâçlık nebâtat, müfredat toplar, eğlenür demek is

tersiniz.
Selim — Hayır bu böyle acâyip bir adamdır. Odun kesmeği sever. 

Meraklı, titiz, kavgacı bir heriftir ki hekim olduğunu görseniz bir türlü 
bilmezsiniz. Kıyafeti yakışmaz halde, kendi câhil gibi görünür, ilmin sak
lar. Tababette olan garip garip hünerini icra etmekten her gün ziyâde
siyle kaçar bir özge adamdır.

Korkud — Ne acayiptir ki hep büyük adamların birer merâkı olur, 
faziletlerine biraz da cinnet emâresi karışır.

Selime — Bunun deliliği zannınızdan da ileridir. Zîrâ dayak yeme
dikçe hünerin ikrâr etmez, hemen inkâr eder. Haberiniz olsun ki anınla 
başa çıkamazsınız. Elinize birer değnek alınız, anı bir iyi ıslata ıslata 
döğmedikçe mârifetini gizler, asla itiraf etmez. Bize tabibliği iktizâ ettiği 
zamanlar öyle ederiz.

Korkud — Bir garib delilik!
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Selime — Evet deliliktir ama sonunda görürsünüz ki çok marifetler 
gösterir.

Korkud — Adı nedir?
Selime — Hacı İvaz. Ama rast gelseniz kolay tanılır. Bir koca kara 

sakalı var, boynu sanlı, esvabı yeşille sandır.
Himmet — Yeşille sarı mı? O bizim vilâyetin papağanlan gibi deyü- 

versenize.

(Selime, daha birtakım yalanlarla onları kandırır. Himmet’le Korkud, koruya, 
îvaz’ı aramaya giderler).

Beşinci Meclis

îvaz — Korkud — Himmet

İvaz — (Türkü söyleyerek ve elinde bir şişe olduğu halde sahneye 
girer:) NTâ dellî lâ ta re lellî len... Of artık iyi çalıştık. Bir cür’a çekelim. 
Nefeslenelim. Ah odun kc *nek tuzlu ekmektir? Pek hararet veriyor.

Korkud — Efendim isminiz İvaz, değil midir?
jvaz — Ne he derim, ne yok derim. Ne istiyorsunuz bileyim peşin?
Korkud — Efendim ona elimizden gelen hürmet ü izzeti edâ etmek 

isteriz.
îvaz — Ey öyleyse o benim.
Korkud — Efendim size geldiğimize taaccüb etmeyiniz. Mârifetlû zat

ları herkes arar. Biz de sizin güzel nâmınızı işittik.
îvaz — Gerçektir ağalar. Dünyada bir benim gibi daha demet bağ

layıcı yoktur.
Korkud — Ay efendim...
ivaz — Evet ama yüzünü yüz onluğa satarım.
Korkud — Efendim aman şu sözü terk ediniz.
l vaz — Yok yok aşağı veremem inanınız.
Korkud — Efendim biz işi biliyoruz.
İvaz — Ey işi biliyorsanız, işte aşağı vermediğimi de bilirsiniz.
Korkud — Ay efendim sizin gibi zât-ı şerîf böyle kaba saba hiyleye 

tenezzül edip de böyle yakışmaz şeyler söylemeli mi? Öyle âlim bir zat-ı 
kerîm, öyle hâzık meşhur tabîb halkdan gizlenip hünerini topraklara göm- 
meli mi? Ya perde ardında saklanmak için ormanlara düşmeli mi?

İvaz — Ay bu deli!
Korkud — Aman Mevlâ nzâsı için olsun bize bârı etmeyiniz!
İvaz — Ey ne imiş? Ne var? Benden ne istersiniz? Yoksa bir baş

kasını mı sanıyorsunuz?
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Korkud — Hayır başkasını sanmıyoruz. Sîzi biliriz ki bir âiâ, kâ
mil, büyük hekimsiniz.

îvaz Hekim sizsiniz. Ben hekim değilim. Hem hiç ömrümde he
kim olmadım.

Korkud — İşte daman tuttu! Efendim nafile inkâr etmeyiniz. Bizi 
sonunda tatsızlığa icbâr etmeyiniz.

İvaz — Ne tatsızlığı?
Korkud — Canım tatsızlık olur. Sonra biz dünyâlar kadar esef ederiz.
İvaz — A y boğuluyorum. Artık şimdi kızacağım.
Korkud — Efendim inkârdan ne hâsıl? İşte biz biliriz.
İvaz — Yâhu bir kere dedim, bin kere derim. Ben tabib değilim. 

Başka lâkırdı yok!
Korkud — Ya... Tabib değil misiniz?
İvaz — Hayır değilim.
Himmet — Bana bah tebib değül müsünüz he!
İvaz — Hayır değilim!
Korkud — Ah mâdemki istiyorsunuz biz artık ne yapalım. Alınızdı 

işte! (Ellerindeki değnekle vururlar).
İvaz — Aman tabib oldum. İşte aman!.. Ah Hudâ belânızı versin. 

Tabibim. Ne isterseniz olurum.
Korkud — Efendim niçin bizi mecbur edersiniz bedliğe!
Himmet — Yâ gözüm neyüne gerek?
Korkud, — Görürsünüz tababetinizi saklamadığınıza pişman ‘olmaz, 

siniz, size çok hayrı gelür.
ivaz — Ama canım yanılmayasınız şu tabib olduğumu iyi bilir mi

siniz?
Himmet — Ey zahir tebib tebib!
İvaz — Ama şu gerçekten ha!
Korkud — Elbette gerçekten.
Himmet — Nice hastaları iyü eden tebib!
İvaz — Ya öyle mi?
Korkud — Zahir, bir kadjn altı saat ölü gibi yatmış... Siz bir damla 

bir şey yutturmuşsunuz, hemen ayaklanmış.
İvaz — Bak şuna!
Himmet — Ya kuleden düşen kızan! Kafası yarılmış, kolu, bacağı 

kırılmış, siz melhem sürdüğün koşup oyuna gitmiş.
İvaz — Aman etmeyiniz.
Korkud — İşte efendim! Bizimle gelürseniz hoşnud olursunuz. İste

diğiniz kadar para alırsınız.
İvaz — İstediğim kadar para mı?
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Korkud — Evet. ,
îvaz — Öyle ise tabibim canım! Ben tabibim şüphesi yok. Unutmuş

tum. Şimdi hatırıma geliyor.

Kısa B ilgiler:
Zoraki Tabib, Türkçeye Vefik Paşa tarafından kazandırılmıştır. Eser, klasik, 

Fransız komedi yazan Moiiere’in Le Medicin Malgre Lui isimli komedisinden bi
zim hayatımıza adapte edilmiştir. Bu üç perdelik komedinin devamı ve sonu şöy- 
ledir: «Zengin bir adam olan Hamza Ağa’nın kızı Nûr-ı Dil’in âşığı Dâniş Bey, 
bunu İvaz Ağa’ya haber verir. îvaz, Dâniş’i eczacı diye Nûr-ı Dil’in yanına götü
rür. Kız konuşmaya başlar. Hile anlaşıldığı zaman Dâniş Bey’e, ölen amcasından 
büyük bir servet kaldığı için, Hamza Ağa, kızmı Dâniş’e vermeye razı olur.» Oku
duğunuz bölüm, buraya eserin birinci perdesinden —kısaltılarak— alınmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Metindeki (marifet: — . — ), (akıbet: — ), (a r if :-------), (aşikâr: —

(kıyafet: . -------) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz.
2    Bulundu, alındı, deyü, anda, özge, açığımı gibi kelimeleri bugün aynı şe

kilde kullamyör muyuz? Bu kelimelerin, metinde ne anlamda kullanıldıklarını be
lirtiniz.

3   Kolum uzun, elim Ağır gibi halk deyimleri hangi anlamda kullanılıyor?
İrfan satmak, he demek, yok demek gibi deyimlerin manasını söyleyiniz. Metinde 
bu çeşitten başka deyimler var mı? Gösteriniz.

4    Okuduğunuz konuşmalardan, konuşan şahısların karakterleri belli oluyor
mu? İvaz Ağa, karısı, Müstecab Çelebi, Hamza Ağa’nın uşakları nasıl tiplerdir? 
Kısaca anlatınız.

- 5  __ Okuduğunuz komedide onun başka bir toplum için yazıldığını düşündü
recek, yabancı bir nokta kalmış mı? Eserin, Türk hayatına uygulanması, ne gibi 
dil ve hayat özellikleriyle yapılmış? Sizce, Ahmed Vefik Paşa’nm esere yerli bir 
çehre vermek için kullandığı Türkçe komedi unsurları nelerdir? Belirtiniz.



Şemseddin Sami

L İ S A N  V E  E D E B İ Y A T I M I Z

—  Kısmen sadeleştirilmiş ve kısaltılmıştır —

Türkler esasen cesur ve cengâver bir kavim olup eskiden bu sıfatla 
şöhret bulmuş oldukları gibi lisanları da ahlâk ve tabiatlerine uygun 
olarak, hâl-i ibtidâîsinde huşunetten pek de ârî değildi.

Bununla beraber, elsine-i Tûrâniyyenin en mükemmeli addolunup, 
eski Türkçe demek olan «Uygur lisânı* îslâmiyetten evvel de yazılır, 
okunur ve her ifâdeye elverişli bir lisandı.

Türkler İslâm dînini kabûl ve husûsiyle memâlik-i İslâmiyyeye du
hûl ile ibtidâ birtakım emâretler ve badehu büyük büyük devletler teş
kil ettiler. Dindaşları olan Arablar ve îranlılarla karışmağa başladıktan 
sonra eski Uygur yazı ve edebiyatını terk ve ferâmuş ettiler. İştirâk-i 
mezheb sâikasıyle ve bulundukları yerlerin tesiriyle Arabî ve Fârisî ede- 
biyyâtma tâbi’ ve onlara hâdim oldular.

Kendi lisanlarını ihmâl edip, bâzıları büsbütün unutup, bâzıları Arabî 
ve Fârisî kelimât ve tâbîratla karışık söylemeğe başladılar.

Bu veçhile Türkçe beş altı asır edebiyyattan mahrum ve yalnız 
tekellümde kullanılır kaba bir lisan hâlinde kaldıktan sonra Türklerin 
yayılmış bulundukları pek geniş memleketlerin iki ucunda birden par
lamaya başladı. Bir taraftan Mâverâünnehir’deki Türkler söyledikleri 
Çağataycayı ve dîğer taraftan Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlılar, o 
vakit söyledikleri Türkçeyi yazmağa başlamışlardı.

... Rumeli’ne geçildikten, husûsiyle İstanbul’a girildikten sonra, lisan 
tedricen incelip fevkalâde bir nezâket ve letâfet peyda etti. Arabîden, 
Fârisîden alınan kelimelere de hafif ve lâtif bir telâffuz verildi. Giderek 
Türkçemiz eski hüşûnetinden aslâa eser kalmayacak derece lâtif ve şirin 
bir lisan oldu. Cengâver ve haşîn bir aşiret lisânı hâlinden çıkıp en nâzik 
ve en güzel perî-peyker ve melek-sîmâ bir kızın ağzının Jetâfetini artı
racak bir halâvet peyda etti.

— 103 —



Dünyâda kulağa en ziyâde letâfet-bahş olan lisan İtalyanca veya 
Rumcadır diyenler var. Lâkin tecrübe edenler, teslim ve îtiraf ederler ki 
dünyâda kulağa en hoş gelen ve anlamayanları bile meftun ve hayran 
eden bir lisan varsa, o da İstanbul’da . ve devletin büyük şehirlerinde 
tekellüm olunan Türkçedir. Türkçede ne İtalyancamn birbirini takip eden 
(y)leri ve şiddetli (r)leri, ne Rumcanın yılan fışıltısmı andıran (sin) 
tetâbu’ları ve peltek (s) ve (z) leri vardır. Kulağı yoracak, tab’a nâ-hoş 
gelecek hiç bir hâl yoktur.

Velhâsıl, mübalâğasız ve sırf gayret-i milliyye sâikasıyle olmayarak, 
yabancıların dahî tasdikiyle diyebiliriz ki millî lisânımız olan Türkçe, 
dünyânın en güzel lisânı değilse, en güzel lisanlarından biri olduğunda 
şüphe yoktur.

Osmanlı lisânı üç lisândan, yâni Arabi, Fârisî ve Türkçe lisânların
dan mürekkebdir demek' âdet olmuştur. Âdet-i ilâhiyyeye ve tabîate ay
kırı olan bu tâbîr ekserî Kavâid ve İnşâ kitaplarında ve buna benzer 
kitablarda zikr ve ta’dâd olunuyor. Ne kadar yanlış,'ne büyük hatâ! Üç 
lisandan mürekkep bir lisan dünyâda görülmemiş şey!

Hayır! Hiç de öyle değildir. Her lisân bir lisândır. Akvâm ve ümem 
beyninde olduğu gibi, elsine beyninde dahî muhtelif derecelerde yakın
lık ve münâsebet bulunup her birkaç lisân bir zümre teşkil eder. İmdi 
söylediğimiz lisân elsine-i Tûrâniyye zümresine mensub T ü r k  1 i s â- 
n ı ’dır. Buna birinci derecede Arabîden, ikinci derecede Fârisîden bâzı 
kelime ve tâbirler girmiştir. Lâkin bu kelimeler ne kadar çok olsa lisâ
nın esâsı değişmez. Meselâ İspanyolca ve Portekizcede o kadar Arab- 
ca kelime bulunuyor ki bunların cem’i büyük bir cilt teşkil etmiştir.

Lâkin, mezkûr lisânlar Arabi ile falan lisândan mürekkebdir denil- 
meyip Lâtin zümresine mensub müstakil lisanlar addolunur.

Kezâlik İngilizcede hemen yarı yarıya Fransızca kelime bulunduğu 
halde İngiliz lisânı Cermen zümresine mensub bir lisân olup, Fransızcaya 
yabancı addolunur. Her lisânın me’huz ve müsteâr kelimelerine bakılmaz, 
esâsı olan tasrîfatına bakılır.

... Dedik, yine tekrâr ederiz: Lisânımız pek güzel bir lisândır. Söy
lediğimiz gibi yazacak ve o şîve ve kaide dâiresi içinde ıslah ve terak
kisine çalışacak olursak lisânın güzelliğiyle mütenâsib mükemmel bir 
edebiyyâta mâlik olacağımızdan şüphe yoktur.

Vaktiyle böyle ifâdelerden, bitmez tükenmez Fârisî izafelerden, 
mütenâfir tâbirlerden, garip lügatlerden hoşlanan tabîatler varmış! Hamd 
olsun bunlar geçti, bırakıldı, unutuldu, lâkin tesirleri bâkîdir. İzleri Ede- 
biyyât-ı Cedîdemizde görülüyor. Bir türlü o tesirden kurtulamıyoruz. 
Fârisî izâfetlerin önünü alamıyoruz, hattâ ben de bu makalemde bir
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sebeb-i mücbir olmaksızın ve istemediğim halde kim bilir ne kadar Fârisî 
izafetler, Tü-rkçeleri mevcud ne kadar lüzumsuz Arabî ve Fârisî kelime
ler kullandım.

... Bir lisan ne kadar kolay olursa, onunla konuşanlar için o kadar
büyük bir nimettir. Çünkü o kadar kolay öğrenilip, çeşidli ilimler ve 
fenlerle dîğer dillerin tahsiline vakit kalmış olur. Avrupa akvamı bun
dan çok istifâde etmişlerdir. Ve temeddünlerinin esas sebeblerinden biri 
de budur.

Bu cihetçe biz Avrupa akvâmının cümlesinden bahtiyârız. Türkce- 
mizin en fasîhi, en güzeli, en mükemmeli bugün söylediğimiz Türkçedir. 
Lisânımızın fesâhatini öğrenmek için birkaç bin senelik âsâra müracaat 
etmeğe,' Omros’ların, Îmri’ül-Kays’lerin anlaşılmaz şiirlerini ezberlemeğe 
ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımız analarından emdikleri sütle berâber 
güzel ve fasîh bir lisan öğrenmiş olurlar.

Eğer edebiyyâtımız söylediğimiz lisan üzerine kurulsaydı bu kolay 
lisanın yardımıyle az zamanda istedikleri ilimleri, fenleri ve diğer dilleri 
öğrenerek kolaylıkla âlim ve mütefennin olacak ve bizde de terakkî ve 
temeddün kapıları umûmun önünde açık bulunacaktı.

Kısa B ilgiler:

Bu makalenin yazıldığı 1897 yılında edebiyat tarihimiz bugünkü kadar bilin
miyordu. Göktürk yazıtları tam okunmamış, Divan ü Lûgatit-Türk ve Atebet-ül 
Hakaayık bulunmamış, Kutadgu BUig’den haberimiz olmamıştı. Türk aydınlan Tu
nus Emre’yi bugünkü önemiyle tanımıyorlardı, Dede Korkut Hikâyeleri’ni bilmi
yorlardı.

Anadolu Türkçesi üzerinde sistemli incelemeler yapılmamıştı. Şemseddin Sami, 
ancak hayatının son yıllarında Orhun Abideleri’ni ve Kutadgn Bilig’i tanımak fır
satını bulmuş, fakat bu eserler üzerinde yaptığı incelemeleri yayımlamaya muvaf
fak olamamıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Okuduğunuz makalede samimî bir Türk dili sevgisiyle karşılaştınız. Ma
kalenin Türkçeye sevgi ifade eden mühim cümleleri hangileridir? Gösteriniz.

2 —  Atalarımızın, Orta Asya’da uzun asırlar Türk diliyle eser vermedikleri 
doğru mudur? Türkçeyi bir müddet ihmal ederek, edebî eserlerini Farisî ile, İlmî 
eserlerini de Arapça ile yazan Türkler, hangi Türklerdir? Niçin böyle yapmışlar
dır? Bu Türk aydınlarının yabancı dillerle vermeleri altı asır sürmüş müdür? 
Değilse, Şemseddin Sami niçin böyle söylüyor? Bu soruları, geçen yıl okuduğu
muz Türk edebiyatı tarihi bilgilerinizle cevaplandırınız.

3 — Yazarın çok beğenip sevdiği Türkçe hangi Türkçedir? Yazar, Türkçpyı 
hangi dillerle ve ne bakımdan karşılaştırıyor? Lisanımızı hangi bakımdan baş
ka dillerden üstün buluyor?
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4 __ Şemseddin Sami, bizim dilimiz üç dil değil, bir dildir ve bu dilin adı da
T ü r k ç e ’dir; diyor. Yazar, bu kuvvetli görüşünü Lisân-ı Türkî adlı bir başka 
makalesinde daha açık söylemiştir: «Söylediğimiz lisân ne lisânıdır ve nereden çık
mıştır? Osmanlı lisânı tabirini pek de doğru «örmüyoruz; çünkü bu unvan, bir 
devletin unvâmdır. Halbuki lisân ve cinsiyyet Sultan Osman'ın zuhurundan ve dev
letin kuruluşundan eskidir. Bu lisânı konuşan kavmin asıl ismi T ü r k ’dür. Lisâ
nının ismi de “Lİsân-ı Türkî”dir.»

«Osmanlı Devleti’nin tâbiiyeti altında bulunan bütün kavimlerin efrâdına da 
Osmanlı denilir. Türk ismi ise, Adriyatik Denizi sâhilinden Çin hudûduna ve Si
birya’nın İç taraflarına kadar yayılmış, muazzam bir milletin adıdır. Bunun için 
bu unvanı küçük »örmek şöyle dursun, onunla övünmek ve sevinmek lâzımdır.»

Siz, gerek Lisan ve Edebiyatımız makalesini, gerek Lisân-ı Türkl’den sadeleş
t i r e r e k  ’ aldığımız cümleleri Tanzimat edebiyatı kurucularının Türkçeye dair fikir
leriyle karşılaştırınız. Şemseddin Sami’nin dil anlayışı, birincilerden daha ileri ve 
daha aydınlık sayılabilir mi? Niçin? Anlatınız.

5   Yazar, Türkçeyi İspanyolca ve İngilizceyle niçin karşılaştırıyor? Muhar
ririn bu konudaki fikirlerini doğru buluyor musunuz? Şemseddin Sami’ye göre 
Türkçemiz özlenilen hayatına ne zaman ve nasıl kavuşacaktır?
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Avrupâî Türk Edebiyatında 
Servet-i Fiinun Devri: i

Servet-i Fünun Şiiri

Tevfik Fikret’den,
Cenab Şehabeddin’den,
Süleyman Nazif’den seçilmiş örneklerle, 
Servet-i Fünun devrinde: $ i i r, 
Cenab’la Nazif’in nesirlerinden örnekler.
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Terfik Fikret

Vatan Şiirlerinden:

R Ü B A B I N  C E V A B I

Ey gözlerinde mâi güneşler gurüb eden,
Altın başında fırtınalardan, didişmeden 
Bir tâc-ı nur olan o güzel saç didik didik,
Nâzan vücudu bir kucak ot, bir yığın kemik,
Mahzun bir ihtifal ile mâzı-i şâdanın 
Gerdüne-i şükuhunu teşyi eden kadın!
Anlat: O bağra hangi yılan zehridir akan?
Anlat: Ciğerlerin ne için yorgun? Âh o kan,
—Sinende, kollarında— kimin, hangi can-fedsı 
Âşıkların hediyye-i yâkütu bı-bahâ!..
Onlar ki aldatıp seni «kurbânınız!» diye,
Kurbân eder teseyyübe, ikbâle, her şeye,
Sâdık çocukların olamaz, hem de olmasın!
Sen hiç mükedder olma! Senin öz oğulların.
Şefkatli kızların da var; onlar sabür, asil 
Bir aşk-ı fazl u hakla senin şimdi pek melîl,
Pek münhasif duran o muazzer cebinine 
Rahşan hilâleler örecekler ve sen yine'
— Şarkın melek pensi, mübarek melikesi!—
Hüsnün, mehâsinin ve füyüzunla her sesi 
Pişinde nağme-hiz edeceksin, güneş gibi...
Ben böylö isterim seni: Hep leyle ecnebi,
Hep şule, hep seher dolu bir cebhe-i sefid;
Karşında son terâne-i rühum benim, medid 
Bir sayha-i ümid olacaktır... Ümîd!.. Ümîd!..

Kısa B ilgiler:

Rübabın Cevâbı, aslında uzun ve müstakil bir manzumedir (İstanbul, 1912). 
Fikret’in birinci şiir kitabının adı, Rübâb-ı Şikeste idi. «Kırık saz» demektir. Rü- 
bâb-ı Şikeste’nin ikinci, üçüncü baskılarında şairin millî ve sosyal ıstıraplarımızı 
dile getiren şiirleri vardı.
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Böylelikle Fikret, kendi şiirini, çeşitli duyguları, bu arada millî ıstırapları 
terennüm eden bir saza benzetiyordu. 1912’de Fikret, bir müddet köşede kaldığı
nı, tozlamp pas -tuttuğunu, uyuduğunu söylediği bu saza, önce bir serzenişte bu
lunur. Yıllarca, bu kasvetli mahbes’in (hapishaneye benzettiği memleketin) çat
lak, sağu: duvarlarını feryadıyle inleten sazın, şimdi niçin «bir oklarından ayrı 
düşen yay kadar hazin* ve sessiz, bir köşede^ tozlandığım sorar. Susmaya sebep 
yoktur. Vatan yine mustariptir. Fikret, bu ıstırabı, aynı şiirde,

Bak ağlıyor vatan yine bak, anne atlıyor!

feryadıyle ifade eder. Nice sitemlerden sonra, birdenbire sazının yeniden canlan
dığını, tekrar dile geldiğini duyar. Fikret’in rübâbı, şimdi bütün yeni ıstıraplar 
karşısında, bu ıstırapları ve vatana yapılan fenalıkları saya saya —insanı içinden 
ürperten bir titreyişle—  haykırmaya başlar.

Sizin .okuduğunuz bölüm, Rübabın Cevâbı’nda bu sazın vatan anneye hitabe
den son mısralarıdır.

1  Rübabın Cevâbı manzumesindeki bilmediğiniz kelime ve terkipleri, kitap
sonundaki sözlükte arayarak mısraları açıklayınız. Şiirin temasını belirtiniz. Fikret, 
vatan için böyle bir şiiri ne zaman, hangi sebeplerle söylemiş olabilir? Araştırınız.

2    Şiirin ilk altı mısraını alt alta değil de, yanyana imişler gibi, sürekli
okuyunuz. Nasıl bir cümle yapısıyle ve nasıl bir nazım anlayışıyle karşılaşıyorsu
nuz? Belirtiniz.

3   Şiirde, anne vatan nasıl bir kadına benzetiliyor? Bu kadının maddî ve
manevî portresini tarif ediniz. Saçları ne- renktir? Gözleri ne renktir? Vücudu ne 
biçimdir? Başka ne gibi özellikleri vardır? Kadın, niçin böyle perişan olmuştur?

 4  Edebiyatımızın eski, yeni vatan şiirlerinde, vatanın bu benzetişle birle
şen diğer terennümlerini araştırınız. Meselâ, ilk vatan şairi Namık Kemal, vatanı 
hangi gürlerinde böyle nazlı bir kadına benzetmiş ve bir anne vatan sevgisiyle te
rennüm etmiştir? Hatırlayınız.

Bununla beraber, kadın güzelliğiyle birleşen bir vatan sevgisi, edebiyatımız
da yepyeni bir söyleyiş değildir. Fatih’in oğlu Sultan Cem de vatandan uzak kal
dığı zaman, duyduğu sıla hasretini aym benzetişle söylemişti:

Can dimağına erip buy-i vatan 
Dil diler kim görüne rûy-i vatan 
Gönlüm eyler dâima anı taleb 
Bend olaldan bana giysû-yi vatan

«Vatan kokusu, insanın can dimağına ulaşınca, gönül, vatanın yüzü görün
sün ister.», «Vatanın saçları, beni kendine bağladığından beri, gönlüm daima onu 
özlemektedir. •

Cem’in şiiriyle Kemal’in ve Fikret'in şiirlerini karşılaştırarak, «Türk Şiirinde 
Vatan» adlı bir kompozisyon hazırlayınız.



Gençliği Teşvik Şiirlerinden:

P R O M E T E

Kalbinde her dakika şu ulvî tahassürün 
Minkâr-ı ateşinini duy, dâima düşün:
Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım? 
Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım? 
Yükselmek âsmâne ve gülmek, ne tatlı şey!

Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa... Ey 
Müştak-ı feyz ü nür olan âtı-i milletin 
Meçhul elektrikçisi, aktâr.ı fikretin 
Yüklen, getir —ne varsa— biraz meskenet-fiken, 
Bir parça rühu, benliği, idrâki besleyen 
Esmâr-ı bünye-hızini; boş durmasın elin.
Gör dâima önünde Esâtîr-i Evvelin 
Gökten dehâ-yı nân çalan kahramanım...

Varsın bulunmasın bilecek nâm ü şanını.

Kısa B ilgiler:
Promete (Prometheus), eski Yunan; mitolojisindeki yan tanrılardan biridir. 

Yunan inanışına göre, insanlar henüz ateş yakmayı bilmez ve soğuktan titreşir
lerken, ateş ve ateş yakmak, yalnız gökyüzündeki tanrıların hakkıydı. Promete, 
tanrıların, insanları böyle bir nimetten mahrum bırakmaların^ doğru bulmadı ve 
gökyüzünden ateş çalıp, insanlara* verdi. Tanrılar, Yunan kahramanının bu hare
ketini küstahlık saydılar. Yunan tanrılarının en büyüğü Zeus, Promete’yi Kafkas 
dağlarında bir kayaya bağlattı. Ona korkunç bir ceza tertipledi.. Her sabah bir 
kartal gelip, gagasiyle Promete’nin göğsünü deliyor, ciğerlerini yiyordu. Promete’ 
nin ciğerleri her gece yeniden bütünleniyor ve bu zalim işkence, uzayıp gidiyordu. 
Nihayet meşhur Yunan kahramanı Herakles, yani Herkül, Promete’yi bulmak için 
Kafkaslara koştu. Onun ciğerlerini yiyen kartalı Öldürdü. Böylelikle, medeniyete 
ateş ve ışık veren Yunan tanrısı işkenceden kurtulmuş oldu. Promete’nin insan
lık ve medeniyet uğruna yaptığı bu fedakârlık, Batı sanatının resim, heykel ve 
edebiyat kollarında birçok eserlerine konu olmuştur. Onun için abideler, heykel
ler, tablolar yapılmış, eski Yunandan beri, bir kısım Batı şairleri Promete için 
Şiirler söylemişlerdir. Fikret’in Promete’si Halûk’un Defteri isimli şiir kitabın- 
dadır (İstanbul, 1911).
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Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Okuduğunuz metindeki (âakika: . —  .)* (semada: . — .), (a t i :------- ), (meç

hul:  ), (esatir: . ------- ) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz.
2   Metindeki» bilmediğiniz kelime ve terkipleri, kitap sonundaki sözlükte

arayarak, şiiri açıklayınız.
3 —  Fikret, Fromete’yi, kendi çağının Türk gençliğine niçin örnek gösteri

yor? Şairin «onlar» dediği ve semada gördüğü insanlar kimlerdir?
 4  Fikret'e göre, Türk genci nereye gidecek ve vatanına ne getirecektir? Bu

hareketle Promete’nin şahsiyeti arasında nasıl bir ilgi vardır? Açıklayınız.
5 —  Şairin o zamanki Türkiye için gördüğü bu ihtiyaç, bugün de var mıdır? 

Varsa, ne ölçüdedir? Düşününüz.
Görüyorsunuz ki Fikret, bugünkü insanlara örnek olacak kahramanı Yunan 

mitolojisinden seçmiş. Siz, Lise I. ve II. sınıflarda Türk destanlarından parçalar 
okudunuz. Onlarda bugünkü nesillere örnek olacak kahramanlar yok mu? Lise I. 
ve II. sınıf kitaplarında ve «Resimli Türk Edebiyatı Tarihi»nde destanlarımızı ve 
Destanlarımızda Millî -  Bediî Unsurlar bölümünü okuyunuz. Bize ve bütün insan
lığa örnek olacak kahramanlar. bulacaksınız. Size göre, Türk ressamları, Türk hey
keltıraşları, Türk şairleri, millî destanlarımızı bu bakışla işleyip, konusunu Türk 
mitolojisinden alan tablolar, abideler yapsalar büyük edebî eserler yazsalar, bize 
ve insanlığa ne gibi faydaları olabilir? Anlatınız.
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S A B Â H  O L U R S A
*

Bu memlekette de bir gün sabah oluna, Haluk,
Eğer bu memleketin sislenen şu nâsiye-i 
Mukadderatı kavi bir elin, kavı muhyî 
Bir ihtizâz-ı temâsıyle silkinip, şu donuk,
Şu paslı çehre-i millet biraz gülerse... —O gün 
Ben ölmemiş bile olsam, hayâta pek ölgün 
Bir irtibatım olur şüphesiz;— O gün benden 
Ümidi kes, beni kÖtrüm ve boş muhitimde 
Merâretimle unut; çünkü leng ü pejmürde 
Nazarlarım seni maziye çekmek ister; s e n  
Bütün hüviyyet ü uzviyyetinle a t î s i n :
Terennüm eyliyor el’an kulaklarımda sesin!

Evet* sabah olacaktır, sabah olur, geceler,
Tulu haşre kadar sürmez; akıbet bu semâ,
Bu mâi gök size bir gün acır; melul olma.
Hayâta neş’e güneştir; m elll içinde beşer,
Çürür bizim gibi.... Siz ey fezâ-yı ferdanın 
Küçük güneşleri, artık birer birer uyanın!
Ufukların ebedî iştiyakı var n u r a .
Tenevvür... Asrımızın işte rüh-ı âmâli;
Silin bulutlan, silkin zılâl-i ehvâli,
Ziya içinde koşun bir halâs-ı meşkura.
Ümidimiz bu: ölürsek de biz, yaşar mutlak 
Vatan sizinle, şu zindan karanlığından uzak! (1)

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Sabah Olursa şiirindeki (Halûk (kavi: . — ) .(m aziye:-------.), (akı

bet: — . — ), (hayata: . — .) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz.
2 —  Sabah Olursa şiirinin teması nedir? Şairin, içinde yaşadığını söylediği 

zindan karanlığından maksadı ne olabilir? Fikret, bu karanlığın uzun sürmeyece
ğini söylerken, geleceğin semasını kimlerin aydınlatmasını istiyor? Onlardan ne 
gibi davranışlar bekliyor? Onları, niçin ve neye benzetiyor?

3 —  Fikret, memleketin kuvvetli ve diriltici bir el tarafından kurtarılacağı
na inanıyor. Şairin beklediği, el, kendinden sonraki Türk toplumunda zuhur etmiş

(1) Rübâb-ı Şikeste. Üçüncü basılış. İstanbul, 1910.

T . ve B. Edebiyatı III (F. 8)
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midir? Etmişse, bu kimin elidir? Fikret’in bu şiirinde bir gelecefi keşfetme olayı 
mı; yoksa bir geleceğe inanış mı gerçekleşmiştir? Düşününüz.

 4  Şiirdeki, kavi bir el, sabah olur, geceler tnlû-ı haşre kadar sürmez, bu
mâl fök  size bir gün acır gibi sözlerin hakikî manası nedir? Şairin bu çeşit me
cazlı ve kinayeli söyleyişlerine daha evvelki şiirlerinde de rastladınız mıydı?

5  —  Bu şiirdeki nazmı cümlelerini, dilbilgisi bakımından inceleyiniz. Yer yer 
düzgün bir nesir cümlesinin özelliklerini bulacaksınız. Rübabın Cevâbı’ndaki söy
leyişle birlikte bu şiir size Fikret’in üslûbunu daha iyi tanıtacaktır. Cümleciklerin 
birbirini bütünleyen sıralanışı, cümlelerin özne - tümleç - yüklem sırasıyle tertibi, 
nazımdan çok nesre yakın bir düzgünlüktedir.

Şiirde kafiyeler, daha çok mısralarm son hecelerinde ve kolay bulunmuş ka
fiyeler halindedir. Aynı kafiyelerin, mısra sonlarına şairin istediği mısralara ko
nulmak suretiyle yerleştirilmesi, edebiyatımızda en çok Servet-i Fünun şiirinde 
kesinleşen nazım özelliklerindendir. Bu kafiyeler daha çok kulak için seçilmiş, fa
kat meşkûre okunması gereken kelimenin nûra sözüyle kafıyelenişinde, eski göz 
için kafiye anlayışından küçük bir iz kalmıştır.

6  _  Dördüncü, beşinci maddelerdeki özellikleri şairin diğer şiirlerinde de 
arayarak, Fikret’in şiir üslûbu hakkında edindiğiniz bilgiyi anlatınız.
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S e r b e s t  O k u m a  P a r ç a l a r ı :

Îçtimaî Istırsfp Şiirlerinden:

H A L Û K ’ U N  B A Y R A M I

Baban diyor ki: Meserret çocukların, yalnız 
Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle;

Fakat sevincinle 
Neler düşündürüyorsun, bilir misin?.. Babasız, 
Ümidsiz, ne kadar yavrucukların ş i m d i  
Sıyâh-ı mateme benzer terâne-i’ydi!

Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir;
Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin; .

Biraz güzellensin 
Şu rüy-ı zerd.i sefalet... Evet, meserrettir 
Çocukların payı; İlkin senin sevincinle 
Sevinmiyor şu yetim, ağlıyor... Halûk, dinle.

Tabiat Sevgisi Şiirlerinden:

M Â İ  D E N İ Z

Sâf ü râkid... Hani akşamki tegayyür, heyecan?
Bir çocuk ruhu kadar pür-nisyan,

Bir çocuk ruhu kadar şimdi münevver, lekesiz, 
Uyuyor mâi deniz.

Ben bütün bir gecelik cüşiş-i ahzânımla,
O hayâlit-ı perişanımla 

Müteşekkı, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmurunu seyretmedeyim... 
Yok, bulandırmasın âlude-i zulmet bu nazar 

Rüh-ı masumunu, ey mâi deniz;
Âh! L£kin ne zarar;

Ben bu gözlerle —mükedder, âciz—
Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım:
Mâi bir göz, elem-i kalbime ağlar sanınm...
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Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz şiirler, şairin Rübâb-ı Şikeste adlı şiir kitabından alınmıştır. (1. 
ve 3. baskılan. İstanbul, 1900-1910). >4

1 —  Halûk’un Bayramı ve Mâi Deniz şiirlerinin, şekil, vezin ve tema bakı
mından birleştikleri ve ayrıldıkları noktalan belirtip açıklayınız. Her iki manzu
menin uzun ve kısa mısralarında vezinler hangi vezinlerdir? İnceleyiniz.

2   Böyle, uzun ve kısa mısralarla ve eski müstezatları genişleterek yazılan
manzumelere ne ad verildiğini hatırlayınız.

3   Bir bayram günü, kendi çocuğunun sevinci karşısında şairin neşe ye- ’
rine üzüntü duyması nedendir? Bu duyguyu takdir ediyor musunuz? Aynı duygu 
ile şairin:

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

mısraları arasında bir bağlılık buluyor musunuz?
Bu şiir ve bu beyit, Fikret’in sanatı ve şahsiyeti hakkında bundan evvelki 

şiirlerinden edindiğiniz bir kanaati bütünlüyor mu? Ne bakımdan? Açıklayınız.
 4  Mâi Deniz şiirinde şair, aym deniz karşısında kaç çeşit duygu duyuyor?

Denizi önce nasıl görüyor? Sonra nasıl görmek istiyor? Yazarın, aynı deniz kar
şısındaki son duygusu nedir? Son mısralarda şair, tabiat sevgisini hangi beşerî 
duyguyla birleştiriyor?

Bu şiirde eskilerin rücû dedikleri bir sanat vardır. Rücû kelimesinin mana
sını öğrenerek, şiirdeki sanatı daha iyi kavramaya çalışınız.
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Cenah Şehabeddin
M Ü N Â C Â T

Arıyor secdelerle dıdelerim 
Her gece, pür-sitâre küngürede;
Düşüp üstünde ağlamak dilerim,
Söyle ey Tanrı! Dizlerin nerede?

Ta’n ü t ecrim eder mi dâd-ı Huda,
Küre üstünde kirlilikle bizi?
Küreyi kim çamurdan etti binâ? 'j 
Kim çamurdan yarattı kalbimizi?

Ufk-ı eb’âdi geçmiyor sesimiz,
İnleriz gerçi altı bin senedir:
Gök sağır, yer sağır, hava dilsiz...
Mücrim-ı âciziz bir ey Kadir!

Doludur afv-ile sebü-yı semâ,
Cürm ile pür-lekeyse rüy.ı zemin.
Aç sebü-yı semâya bir mecra, \
Beşeriyyet, bütün temizlensin: j

Afv-ile setr için günâhımızı,
Arz-ı me’yüsa, Rabbim at elini;
Dinledin altı bin yıl âbımızı,
Yeter ey Halikım, uzş,t elini!

Kısa Bilgiler:

Münâcât şiirinde: «Düşüp üstünde ağlamak dilerim. —  Söyle ey Tanrı! Dizlerin
nerede?* mısralarınm pürüzsüz bir Türkçeyle söylenmiş olmasına dikkat ediniz. Bu 
mısralardaki Türkçe söyleyiş yanında, aynı şiirde, dldelerim gibi, ta’n ü t ecrim, dâd-ı 
Huda, küngüre gibi yabancı kelime ve terkipler de ,çoktur. «Kubbe, kubbenin en 
yüksek yeri» ve «tepe» anlamına gelen küngüre kelimesi, dilimizde az kullanılan 
sözlerdendir. Bu kelime, gök, sema, arş gibi, aynı yerde kullanılacak daha tanın
mış kelimeler kadar da güzel ve güzel sesli değildir. Hatta şiirin ikinci mısraına 
küngürede ,kelimesi yerine göklerde sözü konulsa ve dördüncü mısradaki nerede 
kelimesi, nerde şeklinde yazılsaydı vezin gibi kafiye de uygun düşerdi. Bu örnek.
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Servet-i Fünuncuların, şiirde Türkçe kelimeyi çok az düşündüklerini, buna karşı 
yabancı kelime kullanmak zevkine daha düşkün olduklarını gösteren dikkate de
ğer söyleyişlerdendir.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 —  Metindeki (sitare: . — .), (â c iz :-------), (kaadir: — — (sema: . —),
(Halik: —  — ) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz. (Halik kelimesinin 
son harfi kalın k’dır).

2 — Münâcâi kelimesinin manasını sözlükte arayınız. Eski edebiyatımızda ba
zı tanınmış münacatlar vardır. Bunlardan bir tanesini, bulabilirseniz öğrenip Cenab’ 
m Münacat’ı ile karşılaştırınız. Meselâ, Fuzulî Divam’ndaki ilk gazel, böyle bir 
münacattır.

«Yârab hemîşe lûtfunu et rehnümâ bana 
Gösterme ol tarîki ki yetmez sanâ bana.»

«Tanrım! İlâhî iyiliğini bana her zaman yol gösterici et. Bir yol ki sana var
mayacaktır, bana o yolu gösterme!» mısralarıyle başlayan bu münacat ile Cenab’ın
şiiri arasındaki farkı görmeye çalışınız.

3 —  Münâcât’ın lisanı Tevfik Fikret’in manzumesindeki dil kadar sağlam mı
dır? Bu şiirin bazı mısralarındaki aruz pürüzlerini bulup gösteriniz.

4 —  Münâcât şiirinde şairin fikirle duyguyu birleştirdiği, güzel mısralar han
gileridir? Bu şiirde inanıştaki samimîlik mi, yoksa göklerin, yerdeki ıstıraplardan 
habersiz kaldığım sandıran olaylara karşı şikâyet ruhu mu daha kuvvetle söy
lenmiş? Düşününüz. Şiirde dinî heyecanın en samimî ifadesi olan mısralar neden 
daha çok Türkçe kelimelerle söylenen mısralardır? Cevaplandırınız.

5 —  Şairin, Tanrı karşısında insanı mazur göstermeye çalışan temel .düşün
cesi nedir? Bu düşünce, İlmî bir hakikate mi, yoksa hissi ya da hayalî bir inanışa 
mı dayanıyor? Niçin? Belirtiniz.



E İ H Â N - I  Ş İ T Â

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, 
Eşini gâib eyleyen bir kuş.

Gibi kar,

Geçen eyyâm-ı nev-balıân arar. 
Ey kulübun sürüd-ı şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşıdeleriî
O baharın bu işte ferdası:
Kapladı bir derin sükuta yeri 

Karlar '

Ki hamüşân© dembedem ağlar.
/

Ey uçarken düşüp ölen kelebek! 
'Bir beyaz rışe-i cenâh-ı melek 

Gibi kar,

Seni solgun hadıkalarda arar.

Sen açarken çiçekler üstünde 
Ufacık bir çiçekli yelpaze,
Na’şın üstünde şimdi, ey mürde! 
Başladı parça parça pervâze 

Karlar

Ki semâdan düşer düşer ağlar.

Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar! 
Küçücük, ser-sefıd baykuşlar 

Gibi kar,
Sizi dallarda, İanelerde arar. 
Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân! 
Şimdi boş kaldı serteser yuvalar, 
Yuvalarda - yetîm-i bîefgan - 
Son kalan mâi tüyleri kovalar 

Karlar

Ki havâda uçar uçar ağlar!
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Destinde ey sema-yv şitâ, tüd? tüdedir:
Berki semen, cenâh-ı kebüter, sehâb-ı ter... 
Dök ey semâ-revân-ı tabı’at günüdedir - 
Hâk-i siyahın üstüne sâfı şükufelerî..
Her şâhsâr şimdi - ne yaprak, ne bir çiçek! 
Bir tûde-i zilâl-i siyeh-reng ü nâ-ümid...
Ey dest-?, âsmân-ı şitâ, durma, durma çek 
Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefid!

,V  ̂  ̂ '̂L ^  1 jP10  ̂ 1 -r
Göklerdenemeller gibi rızân oluyor kar, 
Her sûde hayâlim gibi püyân oluyor kar. 
Bir bâd-ı hamûşun per-i safında uyuklar 
Tarzında durur bir aralık', sonra uçarlar. 
Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girizan, 
Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rizan, 
Karlar... Bütün elhânı, mezâmır-i sükutun, 
Karlar... Bütün ezhân, riyâz-ı Melekutun... 
Dök hâk-i siyâh üstüne ey dest-i semâ dök, 
Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök 
Ezhâr-ı bahânn yerine, berf-i sefıdi 
Elhân-ı tuyürun yerine, samt-ı ümidi.

Kısa Bilgiler:

Elhân-ı Şitâ, tabiatte kar yağarken duyulan gizli musikiyi kelimelerle seslen
dirmeye çalışan bir söyleyiştir. Şair, musıkili olmak bakımından «daha cömert» 
bir vezin diye tanıdığı aruzun Servet-i Fünun çağında serbestleyen imkânların
dan bu maksatla faydalanmıştır. Şiirde yer yer söylenen küçük mısralardan sonra 
tekrar uzayan sözlerde; karların, arada bir durur gibi olup, tekrar yağışlarındaki 
ahenge benzer musiki sezilir. Şiirin geniş müstezat’la söylenen birinci bölümün
den sonra vezin değişir. Yeni vezinle şair, karların kendi içinde uyandırdığı duy
gulara bir ses vermeye çalışır. Şiirin yine aynı vezinle yazılan son bölümünde ise, 
rüzgârın temposuna uyan karların, uzun ve devamlı dökülüşündeki ahenk duyulur.

Metin Üzerinde Çalışmalar : .

1 —  Elhân-ı Şitâ’nın (ferda :-------), (gaa ib :------- ), (yelpaze:------- .), (hayalim:
. ------- ), (mezamir: . ------- ) kelimelerini bir daha ve doğru telaffuz ediniz.

2 — Bilmediğiniz kelime ve tamlamaları kitap sonundaki sözlükte arayarak, 
şiirin manasını açıklayınız.

3 — Şiirin her üç bölümünde kullanılan değişik aruz vezinlerini bulunuz. Yi
ne her üç bölümdeki nazım şekilleri de birbirinin aynı mıdır? Değilse, farklarını, 
isim ve Özelliklerini belirtiniz.
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4 — Şiirdeki teşbih ve istiarelere dikkat ediniz. Meselâ, karlar, bu şiirde ne
lere benzetiliyor? Eşini kaybetmiş kuşlar, melek kanadlarından kopmuş beyaz tüyler, 
bunlar arasındadır. Diğerlerini siz bulunuz.

5  —  Cenab’ın böyle, çok sayıda teşbih ve istiare yapması sebepsiz değildir. 
O, şiirde musikiye büyük önem vermekle beraber; symbolisme denilen şiir anlayı
şım, daha çok, bu çeşit teşbih ve istiarelerdeki mana kapalılığında, mana yenili
ğinde aramayı güzel buluyordu.

Symbolisme, tamamıyle bir teşbih ve istiare sanatı mıdır? Şiiri, birtakım sem
bollerle, kapalı söylemek mi demektir? Bu konuda kitabınızın Ahmed Haşim bö
lümünde; Haşim’in Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar yazısına; kitap sonundaki söz
lüğe, kitabınızın edebiyat tarihi bölümündeki Ahmed Haşim bahsine ve edebî mes
lekler hakkında bilgi veren başka eserlere bakarak, symbolisme’i daha iyi anlama
ya ve anlatmaya çalışınız.

f
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Nesirlerinden Örnekler:

A H M E D  M İ D H A T  V E  Â S Â R I

Ahmed Midhat Efendi merhum, bu memleketin usanç bilmez zür- 
râ-ı medeniyyetinden biriydi. Kalemi fikir tarlasında inkıta’sız nadaslar 
yapan bir sabandı; ekmedi ise de zemini inbâta hazırlamıştır. Efendi 
merhum tam mânasıyle Türkiye’nin «kalem şampiyonu* idi. Şimdiki çe
lik yazı makineleri onun parmaklarına nisbetle birer çürük oyuncak
tır. Bilmem kim onu İngiltere’deki yüksek fırınlara benzetmişti ki, iç
le sühûletle ve öyle devamlı boşanırdı. Onun bu dünyâda bir tek sev
dası vardı: Yazmak ve mümkün olduğu kadar çok yazmak... İsterdi ki 
bütün kâğıtlar elinin altında onun yazısıyle karalansın. Cildler doldur
maya doyamazdı. Ve her cildi zamân-ı intişârında bir mütâlâa tohumu 
oldu; ve nihayetsiz yazı iştihâsmdan muhitine bir okuma iştihâsı aşı
ladı. Vatanımızda âyîn-i mütâlâanın pîri odur; sâha-i matbuatı doldu
ran eserlerinin himmetiyle yazılar ve kitaplar üstüne gözleri o çevirdi.

Onun makaam-ı hakîkisi, halka hitâbeden erbâb-ı kalemin başında
dır. Kaari’lerinin dimağları için Midhat’m külliyyâtı bir nevi banyo idi; 
oradan zekâları irfanca pek zengin çıkmasa bile, paslarının bir kısmın
dan kurtulduklarına şüphe yoktu. Midhat Efendi’nin yazılan halkın fik
rini bilemez, fakat yosunlarını silerek bilenmeye hazırlardı... Kendisi
ne mezarının taşı riyâsız ve tevâzu’la: «Memleketin hademe-i maârifin
den» diyor. Ve hiç kimse bu vasfa ondan daha ziyâde kesb-i istihkak 
etmemiştir. Bu hizmet asırlarca meşkûr olmak lâzım gelmez miydi? Ah
med Midhat nâmı hiç olmazsa bir an’ane gibi hâfıza-i enâmda bir sağ
lam ağaç kadar olsun yaşamalı değil miydi? Hâtırası ve kütüphânesi üs
tüne çöken bu ağır sükût ve ihmâl ne için?

' * * *

Çünkü çok yazan değil, güzel yazan yaşar. Güzel fikir bir ıtır ise, 
güzel üslûba her tarafı muhkem kapalı bir billûr şişe diyebiliriz. En 
parlak mefhum bile kusurlu bir ifâde içine konulunca açık kabda kal
mış ö ülyağı gibi, uçmakta gecikmez.

Zavallı büyük adam, asırların unutmaya kıyamayacağı kıymetli 
yazılar bırakmadı. Roman, târih, tiyatro, fen, felsefe, din, siyâset hep
sinde isti’mâl ettiği aynı derecede gevşek bir- edâ-yı tebliğdir.
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... Midhat Efendi için denebilir ki. nefsine karşı bir a’mâ-yı îtimâd- 
dı. Bu ıtimâd ile adetâ düşünmeksizin tefelsüfe ve tasarlamadan telîfe 
zekâsını mezun hissederdi. Bunun için âzâsı mütenâsip, endamı mevzun 
ve mündericâtı selâmet-i matlûbeyi hâiz bir eseri yoktur.

... Mevzu aramak ve bulmak külfetleri onun için meçhûldü: Karan- 
tine dâiresinden çıkıp Şirket vapuruna bininceye kadar büyük bir ro
man tahayyül eder ve vapur hareket etmeden evvöl kurşun kalemi ile 
tesvide başlardı. îtikaadımca romanlarındaki kahramanların en büyüğü 
kendisidir. Hikâyelerinde tahlil yok, tasvir yok, dâvâ yahut nakîz-i dâvâ 
yok, ancak bir silsile-i vekaayi vardı; ve bu vekaayi kitapta derece-i 
ehemmiyetlerine göre değil, fakat muharririn hevâ-yı irâdesine göre bi
rer mevki ve hayyiz işgal ederlerdi. Kâh olurdu ki, iki günlük tefrika
yı beslemek için eşhâs-ı vak’adan birinin aksırığı kâfî gelirdi... Ooöh. it- 
nâb, işte merhûm-ı muazzamın bütün kurha-i edebiyyâtı buydu.

O Ğ L U M A  M E K T U P

... Şiirde güzellikten başka gaaye aramam. San’at eserleri —güzel bir 
çiçek, Venüs’ün bî-nazîr sinesi, Caruso’nun sesi gibi— bana zevk verme
li, nasihat değil... Edebiyattan maksad, ancak edebiyat olabilir. Nasıl ki 
ahlâkiyyattan yalnız ahlâkiyyat kastediliyor.

... Güzel san’atlarda fâide aranmaz. Said Paşa ve Ragıp Efendi apar- 
tımanları çok para getirir, fakat bediî kıymetleri hiçtir; ve bilâkis icâ- 
resi sıfırdan ziyâde olmayan Süleymaniye-Cami’i bir şâheser-i mîmâ- 
rî’dir.

.. Güzel bir fikir veyâ güzel bir hissin güzel bir mahfaza-i lâfzıy- 
yesi: İşte bence şiir budur, ister mazmun, ister mensur, ister millî ve
zinlere, ister arûz ölçülerine uygun olsun... Fikir ve hissin güzelini bu
lan bir şair, bu güzelliği kanûn-ı Bedâyi’e tevfikan ifâde eden bir san’at- 
kârdır, hem şâir hem san’atkâr olana —Tevfik Fikret, Fâik Âlî, Ahmed 
Hâşim gibi— dâhî-i Edeb, derim.

Söz bir nevi ihtizâz-ı hurûf ise, vezin bir nevi intizâm-ı ihtizazdır. 
Elbette en ziyâde te’mîn-i intizâm eden evzân.ı arûzu kabul ederim.

... Ne nazım gibi nesir yapmak, ne de nesir gibi nazım yapmak, 
ikisi de şâyan-ı teşvîk olamaz. Teşbîh câizse nesir bir hayvân-ı berrî, 
nazım bir hayvân-ı havaîdir. Biri yürür, diğeri uçar. Nesir bir tekel- 
lüm-i âhenkdâr, nazım bir terennüm-i kelâmdır. Bu cihetle her nazımda 
âhenge karşı doymak bilmez bir iştiha hissolunur... Zanneder misin ki, 
Fransızların elinde evzân-ı arûz olsaydı Victor Hugo veyâ Lamartine,
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tevâzün-i hecâîden husûle gelen âheng-i nizâr ile kanâat ederlerdi. Biz 
gâlibâ ni’met-i arûzun kadrini bilmiyoruz.

Âsâr-ı eslâfı şimdiki edebiyattan daha güzel bulanlara hak verece
ğim geliyor. Bir zât diyordu ki:

— Yenilerin şiirlerini Beyoğlu Caddesi’ne, eskilerin neşîdelerini Eyüp 
Sultan civârına benzetirim... İşte oğlum, dâ’î-i tefekkür bir cümle-i ten- 
kîdiyye... Her halde en büyük hazîne.i teceddüt metrûkât-ı ecdaddır. Ye
ni bir şey bulmak istiyor musun? Mâzînin sahîfelerini çevir, çevir... Gü
zel bir eskiyi, güzel bir yeni yap: Bence dahîsin! Her şey gibi terak- 
kiyyât-ı edebiyye de bir «dön baba dön!» oyunudur. Eskileri olsun, ecâ- 
nibi olsun taklid ve temeşşukden korkma, bütün ef’âl-i zekâiyye taklid 
sayesinde vücûda gelir. Hangi jiâhî’i Edeb, taküdden istiğna etmiş?

Hugo zımnen îtiraf etmiyor mu ki Shakespeare’i taklid etti. Lamar- 
tine; Young, Herve, Ossian mukallidi değil midir? Belki İngiltere’de 
Byron dünyaya gelmemiş olsa, Fransa’da Romantizm doğmazdı: Ondo- 
kuzuncu asırda gelen Fransız üdebâsınm çoğu Lord’un gölgesidir.

Lisan bahsine gelince: Evet, ben de pek çok işittim: edebiyat baş
ka, lisan başka imiş, edîbler sarf ü nahve vukuf ile mükelef değiller
miş... Halbuki benim bildiğime göre, bütün büyük şâirler birer sarf ü 
nahiv âlimidirler. Ez-an-cümle Dante, Corneille, Goethe... Kocaman de- 
hâeti ile her sazı çalan Victor Hugo bile esrâr-ı lisâna karşı lâkayd de
ğil: «Köhne kaamûsa kırmızı külâhı geçirdim!» diyor ve belki de bâis 
olduğu inkılâb-ı lûgavî ile müftehir... Hiç bir şâir-i ciddî, eserini bir şâi- 
be-i fesâhatle bile bile yaralamaz. Vâkıâ Beethoven:

«Kaide yoktur ki güzellik hatırı için cerh edilmesin!» 
diyor, fakat te’mîn-i hüsn için kavâidi ezmek o kadar nâdir bir mecbû- 
riyettir ki... Doğru ve güzel yazmak hemen dâima mümkün olur. Eğer 
lisâna karşı hâkimiyyet-i kâfiyyeye mâlik isen... İşte Racine, işte Tev- 
fik Fikret.

T İ R Y A K İ  S Ö Z L E R İ

— Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlayabilirsiniz, fakat 
biri sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.

— Sağnak altında gülenle ağlayan pek farkolunmaz.
— En iğrenç yalan, gözyaşı şekline girendir.
— İnsanlar da koçlar gibi kafa kafaya döğüşürler.
— Konuşurken bâzıları için «kalbi ağzında» derler. Ben tercih ede

rim ki, dimağı dilinde olsun.
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— Âdı fikre sarfedilmiş güzel ifâdeden ziyâde, adî ifâde içinde gör
düğüm güzel fikre acırım.
$  — Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer: Söküp atmak çok güç- 
dür.

—  Ahmaklık, dâimâ nur ile alevi karıştırır ve kendisini her yaka
nı bir güneş sanır.

— Kaplan sırtı için en tahammül edilmez yük, merhamettir.
— Şen adam güneşe benzer: Girdiği yeri aydınlatmış olur.
— En geveze kuş, ümittir. Kalbimizde hiç susmaz.
— Yalnız seni sevenleri sevmek mahabbet değil, mübadeledir.
— Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyâde ayak patırtısı eder.
— Çoğumuz saâdetini hissetmeyen mesutlarız. Anâsır-ı ikbâlimizden 

birini kaybedince anlarız ki mesut imişiz.
— Saadet, Hızır Aleyhisselâm gibidir: Herkese hiç olmazsa bir kere 

görünür. Bahtiyar olamayanlar karşılarına çıkan veyâ yanlanndan ge
çen saâdeti tanımayanlar ve bundan dolayı ona dört elle sarılamayan
lardır.

— Gölgesiz bahtiyarlık olmaz. Bak, güneşte bile lekeler keşfolundu.
— Hürriyetin hakîkî âşıkları esirler değil, hürlerdir. Zîrâ, hürriyeti 

bile sevmek için tanımak lâzım gelir.
—  Saadet gibi şan ve şerefi de dışarıdan bekleme. Etrâfmda el şa

kırtısı yokmuş, ne beis var? İçinde bir ses: «Âferin!» desin; bu kâfidir. 
Hakîkî nişan göğsün dışına değil, içine takılır.

Kısa Bilgiler:
Cenab Şehabeddin’den üç ayrı nesir okudunuz. Bunların birincisi, Tanzimat 

yazarı Ahmed Midhat Efendi’nin, okunmamak yüzünden Babıâli kaldırımlarında 
sürünen eserleri dolayısıyle yazılmıştır. (Servet-i Fünun Mecmuası, sayı: 1480. İs
tanbul, 1925).

İkinci parça, yazarın Evrâk-ı Eyyam (İstanbul, 1915) adı altında topladığı ma
kaleler ve musahabeler kitabından kısaltılarak ve sadeleştirilerek alınmıştır.

Üçüncü yazı, Cenab’ın 1908’den sonra Servet-i Fünun Mecmuasında yayımla
dığı Tiryaki Sözleri, Serseri Fikirler başlığı altındaki yazılarından seçilmiştir. Tir
yaki Sözleri, ayrıca Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (İstanbul, 1918) adlı 
kitapta yayımlanmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Cenab’dan okuduğunuz nesirleri inceleyerek, yazarın nesir üslûbunu ta
rife çalışınız. Bunun için şu noktalara dikkat ediniz:

2 — Yazarın Tiryaki Sözleri başlığı altındaki vecize tarzı sözlerine diğer ya
zılarında da rastlıyor musunuz? Hangisinde ve hangi cümlelerde? Gösteriniz.

3  — Yazarın Türkçesi, ne zaman konuşulan dil gibi sade, ne zaman terkip
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lerle yüklü ve külfetlidir? Bu soruyu parçalardaki duygu ve düşünce cümleleri
ne dikkat ederek cevaplandırınız.

 4  Cenab’ın nesirlerinde his ve süs unsurları mı, yoksa bilgi, görgü ve dü
şünce unsurları mı daha fazla ve daha kuvvetlidir? örnekler vererek belirtiniz.

5    Şair, aruz veznini niçin tercih ediyor? Cenab, Akif, Ha?im, Yahya Kemal,
Faruk Nafiz gibi, aruzu bir Türk vezni haline koyan şairlerimizin son şiirlerini gör
meden söylediği bu sözlerde ne dereceye kadar haklıdır? Eski Orta Asya Türkçe- 
sinde uzun hece yoktu. Türk halk şairleri ise, şiirlerini sazlarla ve besteyle söy
lüyorlardı. Bu bakımdan Türkiye Türkçesinin bugünkü sesini bu vezinlerden han
gisi daha kuvvetle ifade edebilir?

- . 6  __ Cenab’ın duygu ve düşüncelere, dil ve söyleyiş bakımından muntazam ve
ahenkli bir ifade vermek anlayışına dikkat ediniz. Bu fikirlerini nerelerde, ne mü
nasebetle söylüyor? Şaire göre, Ahmed Midhat Efendi’nin eserleri zamanla niçin 
okunmaz olmuştur?

«Sözde güzellik sağlamak için dil kurallarını çiğnemek her zaman karşılaşı
lan bir mecburiyet değildir. Lisana hâkim olan yazar, hem doğru, hem süzel ya
zabilir. Ancak, böyle yazılardır ki billur mahfazalar içinde saklanıyormuş gibi hak
lı bir ölmezlik kazanır.» tarzındaki fikirleri Cenab hangi cümleleriyle ifade ediyor? 
Hatırlayınız. Bu fikirleri bugünkü dil ve sanat hayatiyle karşılaştırınız. Hangisini 
haklı buluyorsunuz?
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Süleyman Nazif

D Â Ü S S I L  A

Bu şeb de cüşiş-i yâdınla ağladım durdum;
Gel ey kerîme.i Târih olan güzel yurdum.

Ufukların nazarımdan nihân olup gideli 
Bu hakdân-ı fenanın karardı her şekli.

\ £  V 'j  <f\ f r t - '•> \ &  -Vî-hA \ \i\tp j-yç

Gözümde katmadı yer, gök, batar çıkar/gıderim, 
Zemine münkesirim, âsmâne muğbemm.

Gelir bu cevv-i kebüdun serâirinde güler, 
Çocukluğumdaki rü’yâya benzeyen gözler.

Zevahirin beni ta’zib eden güzelliğine,
Taaccüb etme, melâlim durursa bigâne:

Dumanlı dağların ağlar gözümde tüttükçe,
Olur mehâsin-i gurbet de başka işkence.

Bizim diyâr-ı tahassürden etmemiş mi güzer,
, Aceb neden yine lâkayd eser nesım-i seher?

Verirdi belki teselli bu Ömr-i me’yûsa, 
Çiçeklerinden uçan ıtra âşinâ olsa.

Demek bu mahbes-i âmâl içinde ben ebedî 
Yabancıyım. Bana her şey yabancıdır şimdi.

Ne rüzgârında şemım-i cibâlimizdir esen,
Ne dalgalarda haber var bizim sevâhilden.

Garibiyim bu yerin, şevki yok, harareti yok; 
Doğan, batan güneşin günlerimle nisbeti yok.

Olunca yâdıma hasret-fiken fezayı vatan, 
Semâ-yı Şarkı suâl eylerim bulutlardan.
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Kısa Bilgiler:

Süleyman Nazif, Servet-i Fünun devrinde İbrahim Cehdi imzasıyle âşıkane 
şiirler yazmıştı. Bu şiirlerde Servet-İ Fünun şiirinin özellikleri vardır. 1908’den son
raki millî ıstırap yıllarımızda ise, aynı şair, Namık Kemal tarzı bir vatan şairliğiyle, 
yıkılmakta olan imparatorluk Türkiyesi’nin karşılaştığı büyük millet ve vatan ıs
tıraplarını yazdı. Bu devirde nazımla daha az, nesirle daha çok eser veriyordu. 
Aynı yıllarda Servet-i Fünun devri tamamıyle kapanmış olduğu halde, Nazif’in 
eserlerinde yine Servet-i Fünun lisanının özellikleri yaşıyordu.

Daüssıla’yı Birinci Dünya Savaşından sonra tngilizler tarafından Malta’ya -sü
rüldüğü zaman Malta adasında yazdı. Şiir, yazarının Malta Geceleri isimli kita- 
bındadır (İstanbul, 1924).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

X __Daüssıla’mn bilmediğiniz kelime ve tamlamalarını kitap sonundaki söz
lükte arayarak, şiiri açıklayınız ve bugünkü Türkçeyle nesre çeviriniz. Her beyit
te bir bütün cümle bulunması, çalışmanızı kolaylaştıracaktır.

 2  Daüssıla şiirinin teması nedir? Kısa bir cümleyle belirtiniz.
3   Daüssıla’da Türk Halk edebiyatının gurbet şiirlerini andıran söyleyişler

var mıdır? Halk şiirimizden seçeceğiniz herhangi bir gurbet şiiriyle Daüssıla’yı 
karşılaştırınız. Her, iki şiirdeki tabiat güzellikleri karşısında duygulanmalarla, be
şerî duygulan bulup gösteriniz.

 4   Şiirde, tarihin kızı diye özlenen vatana şair niçin böyle hitap ediyor? Bu
sözle Namık Kemal’in ve Tevfik Fikret’in şiirlerinde gördüğünüz anne vatan, vatanı 
bir kadına benzetme anlayışı arasında bir bağlılık var mıdır? Bu soruyu, Kemal ve 
Fikret’ten okuduğunuz şiirlerle Daüssıla’yı karşılaştırarak cevaplandınnız.

5 —  Manzumeyi dil ve şekil bakımından inceleyiniz. Şekil, eski nazım şekil
lerimizden hangisine benziyor? Bu şeklin yine kafiyesine göre, yeni şiirde bir ismi 
olacaktır. Hatırlayınız. Şiirde rastladığınız Servet-i Fünun dili özellikleri nelerdir? 
Belirtiniz.

—  128



Avrupai Türk Edebiyatında 
Servet-i Fünun Devri: II

Servet-i Fünun’da 

Nesir • Hikâye - Roman

Halid Ziya Uşaklıgil'den,
Mehmed Rauf’dan,
Hüseyin Cahit Yalçın’dan seçilmiş örnek
lerle, Servet-i Fünun devrinde nesir, hi
kâye ve roman edebiyatı.
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Halid Ziya Işahlıgil ^  j /

A Ş K - I  M E M N Û

(Aşk-ı Memnû’, yasak sevgi demektir. Geçen asrın sonunda, İstanbul’da Bo
ğaziçi yalılarının alafranga aile eğlencelerinde kadınlı erkekli sandal gezintilerinde 
Melih Bey takımı diye, kadınlarının şuhluğu ve yalılarının serbestliğiyle tanınmış 
bir aile vardır. Evleneceği erkeğe, «elbiseleriyle arabalarının masraflarını sağlaya
cak bir kese» gözüyle bakan Firdevs Hanım, bu ailenin fazla tanınmış kadınların
dandır. Yıllarca evvel hayatının karanlık taraflarını öğrenen kocası, böyle bir hayat 
darbesiyle ölünce, Firdevs Hanım dul kalmış, fakat yeni ve daha zengin bir izdi
vaçtan ümidini kesmemiştir.

Yetişmiş ve biri evlenmiş iki kızı olmasına rağmen Firdevs Hanım, gezinti 
yerlerinden bunun için ayrılmaz. Büyük kızı evleneceği zaman, sırf kendisine büyük 
valide hanım denmesin diye, bu evlenmeye engel olmak istemiştir. Küçük kiziyle 
ise bir gün aralarında şöyle bir konuşma olur):

\
Firdevs Hanım — Beni mütehayyir ediyorsun, Bihter! dedi; mutla- • 

ka gelin olmak için bu kadar acele ettiğini bana haber vermiş olsaydın...
Bahsi sükûn ile bitirmek için azmine rağmen Bihter birden, daima 

parlamağa müheyya olan tabiatine mağlûp oldu. Keskin bir sesle:
— Oh! Taaccub edeçek bir, şey yok, anne! dedi; yirmi iki yaşında 

bir kız, birinci defa olarak, şâyân-i kabul bir taleb-i izdivaç karşısında 
bulunur da nihayet beyân-ı re’y etmeğe lüzum görürse acele etmiş ol
maz zannederim. îtirâf ediniz. Adnan Beyi reddetmek için gösterdiği
niz sebebler belki başka bir kız için düşünülebilir, fakat kabahat ken
disinin olmadığı halde,' kim bilir nasıl sebeplerle koca bulmaktan ümi
dini kesen bir kız...

Bihter’in sesine gittikçe bir ihtizâz-ı asabî. gel^ordu. Boğazın sakin 
, şulannı yararak Karadeniz’e doğru yol alan ces&n bir yük vapurunun 
velvelesi Bihter’in son sözlerini boğmuştu.^ Firtlevs Hanım şimdi kami
len doğrulmuştu. Anne kız karanlıkta, yekdiğerini boğmak isteyen iki 
düşman gibi, yüz yüze, nefes nefese, gözleriyle birbirini araştırarak du
ruyorlardı. Firdevs Hanım sordu:

— Ne vakitten beri kızlar validelerine karşı izdivaç hakkında ser
best serbest lâkırdı söylemeğe başladılar?

Bihter, beş dakika evvel pamuk pençeleri altında tırnaklarını sak
layan bir kedi sokulganlığıyle gelen bu kız, artık silâhlarını çıkarmıştı; 
derhal cevap verdi:
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_  Valideler anlaşılmayacak sebeblerle kızlarının izdivaçlarına mü-
^mânaat etmeğe başlayalıdan beri...

— Bihter!.. Validene karşı idare edilecek lisânı tâyin edemiyorsun. 
Sana daha ziyâde terbiye verdim, zannediyordum.

Artık mücâdeleyi bir harb-i sarih olmaktan men’edecek bir kuvvet 
kalmamıştı. Sesler yükseliyor, nihayet fırtına başlıyordu; sofadakiler, Ni- 
had Beyle Peyker, belki işitebilirlerdi. Bihter daha ziyâde yaklaştı ve 
nefesi validesinin cildine dokunarak cevap verdi:

^  __ Bunu terbiye noksanında^ ziyâde kızlarınıza mahabbjpt, hürmet
-ihsâs edememiş olmanıza hamletmek doğru olur. Teessüf ederim kİ size 

birinci defa olarak ihtimâl bir daha unutulamayacak Şeyleri söylemeğe 
mecbur oluyorum; fakat kabahat sizin .. Kızınızı muâlıazeclen evvel bir 
kere, sizi dâvet ederim, kendinizi düşününüz. Adnan Beyi niçin reddet
tiğinizi tamamen biliyor musunuz? Yaşıyle çocukları için diyeceksiniz, 
Nihad Beyin de yaşı elli miydi? Onun da çocukları mı vardı? Halbu
ki bugün bana yapmak istediğiniz şeyi o zaman Peyker’e yapmıştınız. 
Nihâyet mağlûb oldunuz, bu defa yine mağlûb olacaksınız, fakat bu mağ
lûbiyet size daha acı geliyor, çünkü...

Firdevs Hanım hırsından boğularak sordu:
_  Çünkü?..
Bihter, şimdi karşısındakinin ıstırâbmdan mahzûz olan, yaraladıktan 

sonra bıçağını yaranın içinde kanırtarak çeviren bir sermest-i vahşet in-
safsızlığıyle söyluyordu:

__ Çünkü?.. İşitmek istiyorsunuz, öyle mi? Çünkü ben bu evde biri
sini b ilirim  ki, eğer Adnan Bey onu istemiş olsaydı...

Firdevs Hanımda artık zabtı mümkün olmayan bir hiddet-i nâgehajıl 
>V feveran etti; elinin tersiyle, Bihter’in ağzında cümlesinin aşağısını tevkif 

etmek isteyerek, çarptı. Bihter bir çılgın gibi iki ellerinin bir takallûs-ı 
asabisiyle validesinin iki ellerini tuttu ve dişlerinin arasından ıslık çalan 
bir sesle:

__ Evet, onu istemiş olsaydı, dedi, koşacaktı, sevincinden çıldırarak
koşacaktı... v. ,- '

Firdevs Hanım kendisini sandalyesine salıverdi. Beş sâniye evvel, ma- 
^  rîz asabından kalan bir bakiyye-Pkuvvetle isyan ettikten sonra tekrar 

bir zaaf, onu bir müddetten beri her ̂ mübâhaşede artık mağlûb eden ço
cukça bir zaaf eçvap vermekten menetti; gözlerine yaşlar hücûm etti; 
ve bütün in'eâyib-ı hayâtının cezası bu gece kızının ağzından dökülen bu 
kadın, orada, karanlık gecenin içine birer katre-i hüzn-âgîn ile ağlaya
rak dökülüyor zannolunan semânın sönük, dargın ziyâ-pâreleri altında 
uzun uzun ağladı... Kalblerinde valideleri çocukları ı'abteden rişt^-i hür
met ve mahabbet teessüs edememiş bu iki vücud, iki düşmana benzeyen



bu anne ile kız, derin, ağır, bârid, gûya aralarında yatan bir tabutun 
mateminden münteşir bir sükûtla bî-hareket kaldılar.5 » d tA_ , - .

İkisinin arasında müebbeden kırılmış bir şey, lakın yapılmış bir iz
divaç vardı.

(Aşk-ı Memnû romanının bu ilk vakalarından, kötü göreneklere kapılarak, 
zengin bir koca aramak yüzünden vazifesini yapmamış, çocuklarına iyi örnek ola
mamış bir annenin ne çirkin durumlara düştüğü öğrenilir. Firdevs Hanım, Halid 
Ziya’nın ustalıkla yaşattığı, böyle avare bir kadın tipidir:

Bu konuşmada adı geçen Adnan Bey, Boğaziçi’nin en güzel yalılarından bi
rinin sahibidir: • «Önünden geçilirken pencerelerinden avizeleri, ağır perdeleri, oy
ma ceviz sandalyeleri, iri kalpaklı lâmbaları, kayıkhanesinde üzerlerine temiz be
yaz örtüleri çekilmiş beyaz kikle mâhun sandalı fark olunan bir yalının sahibi...»

Bu zengin, fakat yaşlı adam, hastalıklı karısını kaybettikten sonra uzun za
man çocuklarıyle yalnız yaşamış ve bir gün Melih Bey takımı’nın küçük kızı Bih- 
ter’le evlenmek istemiştir. Bihter, onun yaşını katiyen ehemmiyetli bulmamıştır. 
Bihter’e göre: Adnan Bey, o adamlardan biridir ki, onlar için yaş en adî bir dere-
ce-i ehemmiyette kalır.

Adnan Bey ise, izdivaç düşüncesine rağmen, kendisiyle kızı arasına girecek 
bu Üçüncü şahsı, hassas kızının nasıl karşılayacağını tereddütle düşünür. Aynı za
manda ressam olan, ağaç üzerine kabartma resim yapan, kızının bir portresi üze
rinde çalışan Adnan Bey, bilir ki kendisi, annesi ölen bu İnce kız için yıllardan 
beri bir ikinci anne olmuştur.)

...................................  '
y

En ziyâde Nihâl-i düşünüyordu. Tereddüdleripe galebe çalmak için 
îcâd ettiği sebeplerin arasında hiç bir zaman iskanına muvaffak olama
dığı bir korku vardı. Babasıyle kendisinin arasına başka bir vücûdun, 
başka bir mahabbetin h â l olmasına bu nâzik, rakîk? suda yetişmiş bir 
çiçeğe benzeyen kızın Lakayd kalmayacağından emin idi—

Adnan Bey şimdi odasının kahve renkli uzun perdeleri altında nîm 
bir zulmete boğulan derinliklerine dalarak iş masasının yanında meşin 
yarım koltuğa yaslanmış, ayaklarını uzatmış, düşünürken Nihâi ile bü
tün hayât-ı refakati parça parça levhalarla koparak gözlerinin önünde 
yaşıyordu. İlk önce, vâlidesini kaybettikten sonra çocuğun huysuzluk
larını, o  bin türlü olmayacak sebeblerle îcâd olunarak saatlerce devam 
eden ağlayışlarını görüyordu, Q vakitler babasından başka onu kimse 
susturamazdı. Onda bir mâîûlıyetîa asabiyye vardı ki gayr-i muttarid 
fasılalarla nahîf vücûdunu saatlerce süren buhranlar içinde
ezer, hırpalardı. Küçük yatağının .yanında, o matem devresinde, o buh- 
rân-ı âsâb saatlerinde, geçirdiği leyâl-i ıztırâbı düşünürdü. İşte şimdi ha
tırına geliyor: Bir gece uykusunun arasında, çocuğun, kim bilir nasıl 
bir rü’yâdan sonra, korkulu bir sesle onu uyandırmak için «Baba! Ba
ba!..» dediğini işitmiş, yatağından kalkmış, yanına giderek sormuştu: «Ne 
istiyorsun kızım?» O zaman o, babasını yanında gördükten sonra müste-
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<0V - •
rıh olarak, gülümseyerek, validesinin vefatından sonra birinci defa olmak 
üzere istintak etmiş idi: «Yayın gelecek mi?» Böyle ismini söylemeyerek, 
kim olduğunu tasrih' etmeyerek annesinden bahsederdi. «Hayır, kızım!»

•_ Mu’tâden yalmz bu sevabla kanaat ederken bu gece uykusunda galiba
- bir rü’yâ ile başlayan bu bahsi tâkib etmiş idi: «Pek mi uzaklara gitti? 

Oradan gelmek zor mu, beybaba?..» O, cevab vermeyerek başım sallamış, 
bu iki suâli tasdik etmiş idi. Çocuklara mahsus bir inadla o mutlaka bir 
cevab istiyordu: «Öyle !ise biz oraya gidelim, olmaz mı? Baksanıza o 
gelmiyor, hiç bir gün olsun gelmiyor...» Sonra babasının sükût ettiğini 
görerek birden küçük kollarını yorganından çıkarmış, onun başını çeke
rek, ağzını kulaklarına yapıştırarak, kandilin titrek ve zulmete benze
yen ziyası altında etraftan gizli bir şey söylüyormuşçasına, hafif, bir kuş 
nefesine benzeyen sesiyle: «Yoksa öldü mü?» demişti. Bu hakikat birinci 
defa olarak ağzından çıkıyordu. Sonra, minimini .parmağını uzatarak ve 
babasının gözlerinden akan bir katre muhteriz giryeyi silerek ilâve etmişti: 
«Lâkin siz ölmeyiniz, beybaba; siz ölmezsiniz, değil mi?»

... Adnan Bey elini uzattı, masasının üstünden daha ikmâl edilmeyen 
NihâPin çehresini aldı. Bu henüz nâ-tamamdı; henüz ne saçlarının sıma
sını ipekten bir çerçeve içine alan dalgalan, ne de nahif çehresinin ma-

1 rîzâne süzgünlüğü belliydi; fakat o, yüzüne baktıkça kendisine ağlamak 
arzusunu veren hasta sîmâyı şu mübhem hutûtım arasında bir vuzûh-ı, 
tâm ile görüyordu.

Ah! Nihâl’in o yaşamaktan şikâyet ^dıyor zannolunan sarı, sarılı
ğımda tayyar bir penbeliğin aldatıcı neşveleri hemen solacak bir gül 
rikkat-i nâzikîsiyle titreyen hazin çehresi! O hasta iken sizi yalancı han- 
deleriyle aldatmağa, etrâfındakileri sahte bir saadet içinde iğİal etmeğe 
çalışan, âmâkında rûh-ı marazîsi ağlarken gülen gözleri! Bunları bütün 
mânâlarıyle görüyordu. O vakit kızının hastalıklarını, o âsâb buhranla
rını, o  tâ ensesinden başlayarak haftalarca devâm eden baş ağrılarını ta
hattur ediyordu... '

Birden karşısında Nihâl’in bu sîmâ-yı hazinini ağlayarak kendisine 
bakıyor zannetti. Bir dakika içinde hayâtından bu günün silinmiş olma
sını arzu etti. Evet, bu gün silinmiş olmalıydı, bu gün de bütün dîğer 
günler gibi bî-netîce mücâdelelerle geçmiş olmalıydı. (Adnan Beyin yap
tığı işe bir an için pişman olduğu gün, sandalıyle karşı sahile gidip, genç 
Bihter’i eniştesinden istediği gündür). Fakat şimdi yapılmış olan bu mü- 
hatveden rie’ate imkân bulmak hatırına gelmiyordu. O ağlayan marîz 
çehrenin arkasında dîğer bir çehre, siyah saçlarıyle, uzun kaşlarıyle, iri 
mahmur gözlerile pür-şi’r ü şebâb bir çehre ona çıldırtıcı tebessümlerle 
gülümsüyordu.
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(Nihâi, Aşk-ı Memnû’un bu çok hisli, asabı ve solgun küçük kız kahramanı, 
romanın devamında büyük rol oynayacaktır. Nihâi, daha on iki yaşında bir kız
ken, Adnan Bey’e, yapacağı hayat inkılâbında en çok kendi varlığım düşündüren 
bir nazlı varlık, bir «Servet-i Fünun devri genç kız tipi-dir. O kadar ki, küçük 
Nihâl’e hayatının değişeceğini Adnan Bey söyleyemez. Bu nazik vazifeyi Mad- 
mazel de Cortone adındaki mürebbiyeye bırakır. Madmazel dö Korton, Adnan Bey 
yalısına, çocukların alafranga terbiyesi için getirilmiş, o zamanın karakteristik mü- 
rebbiye tiplerindendir.)

Nihâi henüz dört yaşındaydı: Adnan Bey bir mürebbiyeye lüzum 
gördü. Çocuklarına mürebbiye arayanlara ilk kabul ettirilmek istenilen 
mahlûklardan, o henüz Fransa’dan geldiklerini iddia eden, ancak bir, 
nihâyet iki yerden ziyâde bulunmuş olduklarını Jtiraf etmeyen, rahibe
lerin yetimhanelerinde yâhud terzi çıraklığında nakıs öğrenilmiş Fransız- 
calannı sahte bir telâffuzun süslerine boğmağa çalışan kızlardan takım 
takım gelmişlerdi. Adnan Beyin müşkülpesendliğine galebe çalabilecek 
bir tanesine tesadüf olunmadı. Bugün Alman olduğunu iddia ederken 
ertesi gün Sofya Yahudilerinden olduğu anlaşılan, geldiği zaman bir İtal
yan kocadan dul kalmış görünerek bir hafta sonra teehhiil etmediğini 
ağzından kaçıracak kadar yalancılıkta sâhib-i hâtıra olmayan bu müreb- 
biyelerden o kadar korkmuştu ki, Adnan Bey, kızı için başka çâreler dü
şünmeğe başlamıştı.

Bir tesâdüf —Bilhassa İstanbul’da mürebbiyeler için ancak tesâdüfe 
îtimad olunabilir— Adnan Beye o bulunamayan şeyi buldurdu: Madma
zel dö Korton.

Madmazel dö Korton’un İstanbul’da bir merakı vardı: Bir Türk evi
ne girmek, bu Türk memleketinde bir Türk hayatıyleyşşamak.. Adnan 
Beyin yalısına girerken gâye-i hayâlinin ârâmgâhına giriyormuşçasına 
kalbi sevincinden, halecan içinde kalmıştı. Girdikten sonra bu halecan 
hayrete müiilcaİib oldu. O mermer mefruş aram bir sofa, taştan sütunlar 
üzerine kondurulmuş bir kubbe, câbecâ, sadef işlenmiş, Şark halılarıyle 
döşenmiş sedirler; bunların üzerinde elleriyle çıplak ayaklan kınalı, göz
leri sürmeli, başları dâima yaşmaklı, sabahtan akşama kadar zenciyelerin 
darbukalanyle uyuyan yâhud bir kenarda küçük gümüş mangaldan anber 
kokuları etrafa dağılırken elmastıraş nargilelerinin yakutlara, zümrüdlere 
mustağrak marpuçlaruıı ellerinden bırakmayan çifte çifte kadınlar tahay- * 
yül etmiş; bütün o Garb muharrirleriılin ressamlarının Şarka dâir hurâfe 
ve efsânelerinden hâtırasında kalan uzak yâdigâlarla bir Türk evinin 
başka bir şey olabileceğine ihtimal vermemiş idi. Kendisini yalının şık 
küçük misâfir odasında görünce istifsârkâr gözlerle delîlesine bakmış idi:

■* CC'\ülrs

— Sâhi beni bir Türk evine getirdiğinizden emin misiniz?

★
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... —  Aradığının hilafını bulanlara mahsus bir inRisâr.ı şevk ile Mad- 
mazel dö porton daha birinci günü aVdet ̂ ehnek emelini duymuş, idi; 
a¥detedecekti, eğer o gün soluk, süzgün sîmâ-yı marîzânesiyle, iki senedir 
ikide birde tebe&fiil'eden bu mürebbiye çehrelerinden bezgin, yorgun bir 
vaziyetle gelen, ona minimini elinin ince parmaklarım müessir bir mânâ-yı 
teslimiyetle uzatan Nihal için kalbinde derhal derin bir merhametle karışık 
bir muhabbet hissetmemiş olsaydı.

(îşte Adnan Bey, yıllarca sonra, mürebbiyesini çok sevmiş, ona çok alışmış 
olan Nihâl’e, eve bir başka kadın geleceğini haber vermek işini bu mürebbiyeye 
yüklemiştir. İnce bir dal gibi büyüyen Nihâl’in bütün hislerini çok yakından bilen 
mürebbiye, önce: -Lâkin Nihâi, lâkin Nihâi! Bu onu öldürür, anlamıyor musunuz?" 
diye yeni tasavvuruma  ̂isyan etmişti.)

Hattâ bu vazifeyi icrâya mecbur olmamak için bu evden kaçacağım 
söyledi; sonra birden Nihâl’in asıl bu zamanda kendisine muhtâc olaca
ğını düşündü. Bu hakîkat-i müdhişe ile nârin vücûdun arasında müsâ-.^r) 
demeyi tahfif, edecek bir kalb lâzımdı ve o kalb ancak kendisinin kalbi 
olabilirdi.

Nihâl’e yalnız eve bir kadın geleceğinden, bu kadının herkesle 
berâber sofraya oturacağından, onun da bir odası olacağından, bu kadı
nın Nihâl’i pek ziyâde seveceğinden bahsetmişti. Nihâi bütün bu şeyleri 
kemâl-i sükûn-ı demle dinlemiş, gûyâ yeni bir şey işitmiyormuşçasına 
küçük bir eser-i hayret bile göstermemiş idi. Yalnız birtakım teferruata 
merak ediyordu: Odası nerede olacaktı? Bu kadın güzel, kendinden 
daha mı güzeldi? Beybabası ona ne diyecekti? Hangi odada yatacaktı? 
Bülend’e (Bülend, Nihâl’in küçük erkek kardeşidir) karışacak mıydı? 
Beşir, yine Nihâl’in olacak değil miydi? (Beşir, yalının içinde bilhassa Ni- 
hâl*e sonsuz sadâkatle Jîağlı» küçük bir zenci çocuğudur). Ondan sonra... 
—Bu suâli nihâyet îrâd 'etmişti—  ondan sonra babası Nihâl’i yine evvel
ki kadar sevecek miydi?.. Bu suâlin cevâbını aldıktan sonra Nihâi, he
nüz kapanmamış cibinliğinin altında şüphesiz yine bir araba seyrânına 
gülerek uyuyan Bülend’e bakarak düşünmüş idi. Nihâyet Madmazel dö
Korton demiş idi ki:

—  Şimdi Beybaban senden izin bekliyor, eğer sen izin verecek olur
san gelecek. Yarın Beybabana söylersin değü nıi^çocuğum?..

Nihâi yalnız başmı hafifçe sallayarak sâkit bir «evet» demiş ve o 
gece yalnız kaldıktan sonra Bülend’in yatağına eğilerek rü’yâsımn saâ- 
detiyle gülen bu çehreyi, gûyâ o tebessüm-i saâdeti orada tesbît etmek 
isteyerek, uzun bir bûse ile öpmüş, sonra, bilinemez nasıl bir his iîe, bu 
geceden îtibâren aralarına bir duvarın çekilmesi lüzumunu anlamışçası. 
na, babasının odasıyle kendi odalarının arasındaki kapıyı birinci defâ ola
rak kapamıştı.
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(Aşk-ı .Memnû’da Nihâl’in çevresindekileri sevmek ve onlar tarafından sevil
mek inHfsanm kendisinde toplayan hassas ruhu böyle hazırlanır. Onun, kıskanç
lığında bir nazlılık ve sevimlilik bulunan ışıklı varlığı, romanın birinci sınıf kah
ramanı olur. Aynı ruh, Bihter’in yalıya gelmesiyle meydana çıkan çeşitli ve ay
kırı olaylardan çabuk incinir. Adnan Bey, kızını kırmamak, genç karısını darılt
mamak için boş yere yorulur. Nihâl’i üzecek vakalar çoğalır. Yalının bir kısım 
emektar adamlarının türlü vesilelerle evden uzaklaştırılması bunlar arasmdadır. Ni
hâi en çok, memleketine dönmek zorunda bırakılan Madmazel dö Korton’u özler: 
Ona sayfalarca yazar. Bu mektuplardan birinde Beşir’e ayrılmış mühim bir kısım 
vardır. Çünkü Beşir, Aşk-ı Memnû, yazarının vaka arasında yarattığı çok canlı bir 
tiptir. Avrupaî Türk edebiyatında Fransız edebiyatı tesiriyle yerleşen «verem ede
biyatının sevimli ve hazin bir örneği... Romanda Beşir’e ait maceranın hüzünlü 
bir çehre alması, Nihâl’in eski mürebbiyesine yazdığı bir mektubun şu bölümünde 
başlar):

«Bakınız, az kalsın size Beşir’den bahsetmiyordum. Beşir hasta, evin 
içinde bunu benden başka gören yok. Ben onun hastalığından bahseder
ken kendisiyle beraber herkes gülüyor. Fakat bana inanınız; Beşir has
ta! Bunu nasıl tarif edeyim? Onun şimdi öyle bir gevşek yürüyüşü, na
zarında öyle sönmüş bir şey, renginde öyle cilasını solduran bir donuk
luk, gülüşünde bile gûya bir şey yırtılıyormuşçasına öyle acı bir mânâ 
var ki, Beşir’ime ağlamak istiyorum.»

Nihâryanılmıyor<Ju:^Pe|irshasta idi. Onu gittikçe incelten, sanki se
neler geçtikçe bir netîce-i ma’kûse ile küçülten bir şey vardı ki bu ra- 

vkîk, zarif, minimini Habeşi, mafsalları kopmuş zannolunan sarkık kolla- 
l^rıyle, şimdi merdivenleri sürte 5>ürte çıkan gevşek bacaklany.le, bütün 

vücûdunun, gûyâ omuzlarında mütemâdi bir yükün kahr-t taabı eziyor- 
muşçasma, derin bir çöküklüğüyle, kırılmış bir oyuncağa benzetiyordu.

Nihâi ona: «Lâkin oluyorsun Beşir?» dedikçe, incelmiş dudakla
rım açarak beyaz, mücellâ, muntazam dişlerini gösteren bilinemez nasıl 
aımk, meçhûl elemlerle acı tebessüm içinde: «Hiç!..» derdi ve bu hiç, 
bu anlaşılmamış, anlaşılmayacak rûhun yeislerini, kendisince bile hal- 
ledilemeyen, mâhiyeti bilinemeyen o müdhiş muammayı gûyâ her lisan
dan daha beliğ ve müessir bir ifâde ile icmal etmiş olurdu.

Bir gün Nihâi rıhtımda bozuk bir kaldırımdan atlamak için onun 
elini istemiş idi, eldiveninin arasından hissetti ki, Beşir’in bu serin ha
vada çıplak eli ateşler içinde yanıyor:

__ Beşir! Ateşin var, basta mısın Beşir! Haydi eve, eve gidelim. Sa
na sıcak bir şey, hemen yatağına yatarsın...

Nihâi öna çay kaynatmış, iç^ne btflca konyak koyarak zorla içirmiş 
idi. Nihâl’in bu ufak tefek telfa^yüdjeriniıı arasında, Beşir ölmekten bah
tiyar gibiydi. Lâkin Nihâl’in ibrâmlarına rağmen onu bir günden ziyâ



de yatakta alıkoymak mümkün olamıyordu; yalnız bu mes’elede gülerek, 
gülmekle kendisini affettirmiş olarak, Nihâl’e itaatsizliklerde bulunuyor- 
du. İkide birde Nihâi ona hastalıklardan bahsettikçe başını sallıyarak:

__Hiçbir şeyim yok! derdi ve bu cevâbında öyle bir îtimâd-ı kavi
vardı ki, herkes Nihâl’e güler; bâzan Nihâi bile aldandığına hüküm ve
rirdi. Sonra onun olmıyacak vakitlerde, gece soğuklarda, bâzan bahçe* 
de, bâzan rıhtımda seyranları haber alınmış idi. Selâmlıktan şikâyet olun
muş idi. Şâyes&e ile Nesrin bir gece hırsız var zanniyle korkarak yor
ganlarının altında saatlerce büzüldüklerinden bahsetmişlerdi. Beşir’e so
ruldukça kâh inkâr eder, kâh: — Uyuyamadım da..._derdjg^-V\<

t ,'o ̂ ^  l' ’ f  'S ' ' #
Bir gün birdenbire, Nihâlle bir seyrandan avdeti müteâkıp onu bir

gıcık tutmuş, saatlerce, kryranajrak, kuru kuru öksürmüş idi. O günden 
sonra hep bu gıcık tekerrür ediyor, evin içinde bütün yalıyı çürümüş 
bir göğüs gibi gümleten öksürükler işitiliyordu.

<Bu arada, daba çok, Nîhâl’in varlığı etrafında dönen vakalara, yalının için
de daha başka bir macera karışır. Nihâl’in yaşlı babasıyle, onun genç karısı ara
sındaki ölçüsüz İzdivacı temelinden sarsacak olduğu için bu macera mühimdir. Ya
lıya haftada bir gelen, genç, hovarda ve zengin bir akraba çocuğu vardır. Roman 
yazarı bu genci bize şu keskin çizgilerle tanıtır):

Behlül o gençlerden biri idi ki onlar yirmi yaşında iken hayâtı 
tamamen Öğrenmiş olurlar. Mektepten hayâta çıkarken sahneye ilk defa 
çıkan bir san’atkâr-ı mübtedînin halecânını bile duymazlar. Hayat on
lar için mektepte bütün serâir-i meânîsiyle öğrenilen bir mudhike hük
mündedir. ' <

(İşte yeni macera, bu sefer tam manasıyle memnu bir aşk, bu, Behlül’le Bih
ter arasında başlar. Onların çirkin macerasını yalı sakinleri içinde, Beşir gibi, Fir
devs Hanım gibi sezenler, duyanlar vj öğrenenler olur.

Fakat Behlül, bu aşktan çabuk bıkar. Artık büyüyüp, genç ve güzel bir kız 
olan Nihâl’le evlenmek hevesine kapılır. Behlül’ün yeni alâkası, zamanla ciddileşir. 
Bu izdivaca yalıda hemen herkes taraftar olur. Hatta Nihâi bile bu sevgiyle me
suttur. Onun o günlerdeki saadetini karartan tek hadise, Beşir’in öksürükleridir. 
Ada çamları arasında artık nişanlısı sayılan Behlül’le dolaştıkları bir gece, bu ök
sürükleri birlikte duyarlar.)

Biraz uzakta, gûya gecelerin bu mes’ud sükûnunu bir sayha-i gurâb 
ile yırtarak, boğuk bir öksürük işittiler. Nihal titredi: v»-. f

—  Ah, işitiyor musunuz? Beşir yine öksürüyor! dedi.
Sonra göğsünü göstererek ilâve etti:
__ Bilir misiniz? O böyle öksürürken burada, göğsümde bir şey yır*

tılıyor zannediyorum.
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(Fakat, Nihâl’in asıl saadetini, hatta bütün «Aşk-ı Memnu» kahramanlarının 
hayatını çok geçmeden daha şiddetli bir hadise karıştırır: Behlül’ün Nihâl’den ev
vel, Bihter’le olan macerası, alelâde bir macera olmaktan ileri geçmemiştir. Fakat 
aynı macera Bihter için öyle değildir. O, sevemediği bir İhtiyar erkekten sonra, 
genç bir adamla kocasını aldatmış, fakat bu genç adamı sevmiştir. Şimdi Nihâi’ 
in onu elinden almasına, hele kadınlık gururunun bir erkek tarafmdan bu şekil
de kırılmasına tahammül edemez. Bir gün Bihter’le Behlül arasında, bütün bu va
kaların yarattığı çılgın bir kıskançlık hadisesi olur. Bu hadiseyi yakından gören 
Nihâi, bayılır. O kadar çok sevdiği Nihâl’in baygın haline dayanamayan veremli 
Beşir; bütün görüp bildiklerini Adnan Bey’e anlatıverir. «Aşk-ı Memnu-, Bihter’in, 
kapandığı bir odada, kalbine bir kurşun sıkarak intihar etmesiyle son bulur. Eserde:

Yaptığı izdivacın bir hata olduğunu çok geç anlayan Adnan Bey’in ıstırabı; 
nefret ettiği kadının, sevdiği erkekle çirkin bir macerası olduğunu duyan Nihâl’in 
bayılışı; bütün bunları Firdevs Hanım’m kızı olduğu için yaptığını annesinin yü
züne haykıran Bihter’in kıskançlık buhranları, «Aşk-ı Memnu »uü son sayfaların
da kuvvetle hikâye edilir.

Hadiseden sonra Behlül ortadan kaybolur. Yalnız kalan baba-kız, avunmak 
için Ada’ya gider, yeniden mesut olmaya çalışırlar. Fransa’daki ihtiyar mürebbi- 
yeye tekrar gelmesi için mektup yazılır. Eomanm son sayfalarında yalnız Beşir 
eksiktir. Nihâi, babasıyle yeniden mesut olmaya doğru ümitle yürürken, sevinecek 
yeni vakalar arasında yalnız, Beşir’i:

—  Ooh!.. Bîçâre Beşir!.. 

diye, büzünle hatırlar.)

Kısa Bilgiler:
Aşk-ı Memnu romanının bazı parçalarını okumuş, Firdevs Hanım gibi, Nihâi, 

Bihter,. Beşir gibi kahramanlarını az çok tanımış oldunuz. Okuduğunuz say
falar, size eserin bütünü hakkında genel bir fikir verebilir. Bununla beraber, Aşk-ı 
Memnu, yeni harflerle ve bizzat yazarı tarafından sadeleştirilmiş bir dille yayım
lanmıştır. Okursanız, eserin burada gösterilmeyen bölümlerindeki realist hayat olay
larını, kahramanlarının kuvvetli ruh tahlilleriyle birlikte tanıyacaksınız.

Aşk-ı Memnu’da eserin yazıldığı yıllardaki İstanbul - Boğaziçi hayatından, be
lirli bir zümre tarafından yaşanılan realist sahneler vardır. Bunu eserin kendisi 
kadar, yazarın 10 ağustos 1941’de Suut Kemal Yetkin’e gönderdiği bir mektubun
daki şu satırlardan da öğreniyoruz:

Aşk-ı Memnu’da eserin yazıldığı yıllardaki İstanbul - Boğaziçi hayatından, bo- 
ğaziçi’nde Melih Bey takımını andıran aileler vardı.», «Muharir bunları uzaktan 
yakından bilir ve tanırdı. Hayalinde biriken karmakarışık intibalar vardı. Bunları 
tebellür ettirecek bir mecmû çıkarmak için muhayyilesini kamçılamak kâfiydi.*, 
Eserde birçok eşhas vardır. Bunların hiç biri muayyen birtakım şahsiyetlerin tas

viri değildir. Fakat, heyet-i umumiyesi itibariyle birçok şahsiyetlerden istiare edil
miş, müteferrik eczâdan terekküp eden bir mevcuddur. Meselâ, eserin başlıca şah
siyetlerinden biri olan Behlül, benim hususiyetlerini tanıdığım bir iki, belki üç 
gençten toplanmış bir gençtir. Firdevs Hanım ve kızları, hele Nihal in babası, bun
lar da öyle. Vakaya gelince, o tamamıyle hayal mahsulüdür. Bir kere hayal, bu 
muhtelif şahısları o vakanın içine atıp da yaşatmaya başlayınca, hele sanatkâr, va-
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Iranır, muhtelif safhalarında şahısların her birinde temessül edip, onları aynıyle, 
bir sahne sanatkârı gibi oynatınca artık hikâye canlı bir levha olarak, kendi ken
dine bir hayat kesbetmiş olur. Bu eserin birtakım meziyetleri varsa, onların ba
şında eşhasın çok olması ve her birinin hususî ve zatî bir hayatla yaşamasıdır.», 
«Firdevs Hanım, Nihâi, Bihter, hele bedbaht Beşir, şimdi uzaktan bunları dü
şünürken hepsini ayrı ayrı görüyorum zannındayım. Hele Nihâi, gözlerimin önün
de sapsan, süzgün simasıyle hep Ada çamlıklarında babasının yanında dolaşıyor 
gibidir. Beşir’in öksürüklerini işitiyorum.» (Ulus Gazetesi, 5 eylül 1943, Ankara).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1  Aşk-ı Memnu romanından okuduğunuz metinleri dil ve üslup bakımın
dan inceleyiniz. Bir roman dili için süslü ve külfetli bulduğunuz cümleleri ayırıp 
gösteriniz.

. 2 — Romanın baş tarafında Bihter’le annesinin ne gibi kelime ve terkipler 
kullanarak, hangi cümlelerle kavga ettiklerine dikkat ediniz. O kadar sert bir ko
nuşmanın bu derece ölçülü ve kibar bir salon ve kitap lisanıyle yapılması, sizce, 
tabiî midir? Gerçeğe uygun ya da aykırı gördüğünüz hususları belirtiniz.

3   Yazarın, kendi romanı hakkında verdiği bilgilerle, romandaki tipleri kar
şılaştırınız. Aşağıdaki sorulara da dikkat ederek, Firdevs Hanım, Bihter, Adnan 
Bey, Madmazel dö Korton, Nihâi ve Beşir tiplerini bir defa da siz tarif ediniz.

4 —  Firdevs Hanım’la Bihter niçin kavga ediyorlar? Bu kavga, size Bihter’ 
in hazin akıbeti üzerinde annesinin bir rolü olduğunu gösteriyor mu? Açıklayınız.

5 —  Okuduğunuz parçalar içinde bir ruh tahlili halinde anlatılan kısım han
gisidir? Niçin?

6    Madmazel dö Konton zengin bir Türk evinde ne arıyor? Aradığını bu
lamayınca niçin müteessir oluyor? Buna göre, Batılılar bizde ne bulmak istiyor, 
bizi nasıl tahayyül ediyorlarmış?

7  —  Beşir’in hastalığı nedir? Nihâi gibi ince, Beşir gibi hasta tipleri yazarın 
bize sevdirmesi, gerçeğin öyle oluşundan başka bir sebebe de dayanabilir mi? Böy
le özellikler realist bir esere nasıl bir çeşni ilâve eder? Araştırınız.
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S e r b e s t  O k u m a  P a r ç a l a r ı

Z E V R A K ’ L A  E B R Û

Bir makalede kıymetli bir kalemden şu sözler çıkıyordu: «Bir eserin, 
hayâtımızın filân veyâ filân zamâmnda okunmuş olması ne .kadar mühim
dir!» Bence bu kaaideyi hayâtımızın bütün vak’alarına tâtbik etmek îcâ- , 
beder. îşte bende de öyle hâtıralar var ki, ancak hayâtımın filân veyâ fi
lân zamanına ait oldukları için ehemmiyet alırlar.

Zevrak’la Ebrû’nun o kadar ehemmiyetle hâtıramda kalmış olmaları 
galiba bu hikmetin neticesidir. Zevrak’la Ebru!.. Bu iki isim bende Ley
lâ ile Kays isimlerine benzer bir teessür, belki daha. samimî, daha de
rin bir teessfir uyandırıyor.

Onları hayâtımın en büyük mâteminden sonra henüz matemin ya
rasından akan kanlar taze iken tanıdım. Beni tedaviye' muhtaç bir has
ta gibi hısımlardan birinin sayfiyesine göndermişlerdi, benim için bura
sı şefkat ve rikkatin tesliyet veren harâretleriyle bir nekaahet yeri hük- 
mündeydi. Etrâfımda göz yaşlanma iştirâk eden kalblerin arasında acımı 
uyuşturan bir devâ vardı.

Burası, dağ üstünde, büyük bir bahçe ortasında bir sayfiye idi ki,, 
sabahtan akşama kadar güneşin mebzul ziyâları içinde çalkanarak, yahut 
geceleri berrak bir semâdan üzerine dökülen ziya çağlayanı altında yı
kanarak aşağıda mâi sularını dar ufuklara, koyu yeşil dağ eteklerine ka
dar seren denize karşı, uzun bir hulyâ ile düşünüyor zannolunurdu.

Henüz yirmi yaşındaydım. Henüz aşk ve şiirin insanı dâimâ aldatan 
iki yalancı dost olduklarını tecrübe etmemiştim; Lamartine’in ve Musset’ 
nin şiirlerini elimden düşürmüyordum ve bunları, Zevrak’la Ebrû’nun, 
bütün dîğer refikleriyle berâber en ziyâde bu iki sevdâlının yanında oku
yordum.

Sayfiye sâhibinin büyük bir merâkı vardı: Güvercin... Bu güzel, za
rif, dâimâ âşık, minimini mahlûklar! Onların yarım saat aşklarına ve 
saâdetlerine şâhid olduktan, bu küçücük mahlûkların küçücük kalbleriy- 
le nasıl sevdiklerini, yaşamak lezzetini ne güzel bir şiir dersiyle etrafın
dakilere gösterdiklerini görüp hissettikten sonra onların dostu olmamak 
mümkün değildir.

Sabahleyin, erkenden, henüz sayfiye derin derin nefeslerle uyurken, 
ben, ayağımda terliklerle yavaş yavaş iner, bahçeye çıkar, henüz üzer

—  143 —



lerinden şebnemleri uçmamış otların üzerinden geçerek, tâ yukarıya, gü
neşe tâmâmıyle mâruz olarak yapılmış kümese kadar giderdim.

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

Sayfiyenin uykucularına mukaabil kümesin minimini halkı da güneş
ten evvel uyanmış, dışarıya çıkmış, bahçelerinden, sabah güneşinin fey
ziyle beraber, küçük havuzlardan yavaş yavaş, dinlene dinlene su içme
ğe başlamış bulunuyorlardı. Bütün kümes ferih, mes’ud, şâtır bir hayat 
teranesiyle dolu idi: Gu! Guî..

Yalnız'bu terane zengin bir sevda neşîdesi kadar bütün aşk ihtiras
larına ve heyecanlarına tercüman olacak bir talâkat kesbederdi: Gu!.. 
Gu!.. O renk renk ipek göğüslerden, o yüzlerce âşık kalbinden çıkan bu 
garâm ve' sevdâ teranesi kümesi büsbütün inleyen, her teli bir aşk kasi
desiyle terennüm eden azîm bir erganun haline getirirdi. Bununla o mi
nimini yüreklerden ne samimî sadâkat yeminleri çıkar, ne müessir sev
dâ lâhinleri dökülürdü! Ben bir köşeye çekilir, bu kümes ahâlisinden bâ
zı saygısızlarının tecâvüzünden masun tutulmak için parmaklıkta asılı 
duran iskemleyi alır, otururdum. Onlar artık bu sabah ziyaretlerine alış
mışlardı, beni sevinçle dolu gözlerle istikbâl ederlerdi. Daha ben içeri 
girmeden mesrur bir kanat şakırtısı bütün kümesi bir heyecâna boğar
dı. Onlar, ilk önce biraz uzakça, sonra yavaş yavaş küçük kanad darbe
leriyle ince bacaklarının üstünde seke seke yaklaşarak, boyunlarının lâ
tif inhinâsıyle mahabbetli ve niyazlı gözlerini bana dikerek etrafımı alır
lardı. Benden her sabah bekledikleri lûtfun yine tekrarını ricâ eden bu 
sâf gözlerden müteşekkil önümde bir halka irtisâm ederdi. O zaman ben, 
elimi uzatır, yanı başımda yem kutusunun kapağını açar, avuç avuç da
rı atardım.

N Muvakkat bir zaman için beni unuturlar, basmaktan korkar gibi muh- 
teriz adımlarla, o çakşırlı ayaklarının bir bûseye benzeyen temâsıyle ora
dan oraya koşarak tâneleri toplarlar, kursaklarının ilk hırsı biraz sü
kûn bulduktan sonra, esas düşüncelerine, o bitmek tükenmek bilmeyen 
aşklarına avdet ederlerdi. Gu!.. Gu!,. Erkeklerde ufak bir çapkınlık, sa
dâkate pek muvâfık olmayan hafif bir sarkıntılık vardı. Fakat az sü
ren bu karışıklıktan ve hiç bir zaman muayyen haddi aşmayan sırnaşık
lıktan sr .ıra çiftler aynlır, ikişer ikişer karı koca herkes kendi âile saa
detine avdet ederdi. Asıl bu âilelerin saâdet sahnesi kümesin içinde hüc
relerde idi. O zaman çok mün.âkaşa eden bu mes’ud mahlûkların hücreleri 
hemen her vakit dolu idi. Kimisinde henüz yatılmağa başlanmış yumur-
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talar, kimisinde, henüz kanadlarına îtimâd olunmayarak yuvada doyuru
lan yavrular vardı. Bu çocuk babalarıyle analarını, rikkatten ağlamak ar- 
zûları hissederek, uzun uzun seyrederdim. Yuvalarda babalık ve analık 
silinir ve bu iki sıfat aynı vazifede imtisaf ederdi: Yuvaya hayat ver
mek... Ana, yemek serpildiğini haber alınca babaya biraz müsaade ettik
ten sonra yuvasını terk ederek gelir, baba kalabalığın içinde onu hemen 
fark eder, açlığını unutarak acele bir pervâz ile yuvaya gider, boş ka
lan yeri işgal eder, arasıra fedakârlıkta ikisinin arasında bir müsâbaka 
cereyânı görülür, ama yuvadan ayrılmakta gecikirse baba gidip onu çık
mağa zorlar, baba orada lüzumundan ziyade kalmak isterse ana müsaa
de etmiyerek gelir, zorla yumurtalarının üstüne yatardı. Bana her şey
den ziyade tesir eden bu baba ile ananın yavrularını doyuruşlarıydı, bir 
dakika kaybetmek istemeyerek acele yerler, koşarak bir iki yudum su 
içerler, birbiriyle müsâbaka ederek yuvaya uçarlar, kendilerini bekleyen 
minimini pembe gagalara kendi gagalarını takarak kursaklarım, kursak- 
larıyle beraber bütün canlılarım, bütün mevcudiyetlerini yavrularının kur
saklarına boşaltırlardı.

O! Bu beliğ müessir aile şefkati! Bu aşk, sadâkat, babalık analık 
duygusu, vazife levhaları! Bunlar insanlar için ne güzel dersler teşkil 
ederler. Âile saadetinin yüksekliğini ne müessir bir lisan ile söylerler!..

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

Mes’ud? Fakat her vakit değil. Onların da, insanlar, bedbaht insan
lar gibi mâtemleri, ölüm matemleri, sevdâ mâtemleri vardı. İşte Zevrak’ 
la Ebrû’nun hâtırası benden böyle bir sevdâ mâtemi uyandırdı.

Güvercin sahibinin, önüne geçilmez, galebe çalmamaz bir merâkı 
vardı: İkide birde tuhaf çeşitlerden yavrular almak için çiftleri birbirin
den ayırır, Şâmî’nin erkeğini Kesme’nin dişisine, ötekinin dişisini beriki
nin erkeğine eş etmek için onları yeni sevdâlarıyle mahfî ve mestur bi- 

' rer zifaf yerine kapardı. Bir gün bu merâkına Zevrak’la Ebrû hedef ol
du. Çırpınarak itiraz ettim. Onlar, kümesin en genç, en âşık, en mes’ud 
hattâ en güzel çiftiydi. Onlara ilişmek bir parça da bana ilişmek gibiy
di; O, mutlaka fikrinde galebe çalmak için öyle sebepler.buldu ki, bana 
mağlûp olmak lâzım geldi. Ebrû gök mâi bir erkekle, Zevrak bir dişi sa
rı ile kapandılar. O, bana bu aşk faciasından beklenen neticenin hemen 
zaferini ilân eden bir sesle: «Bakınız, ne güzel yavrular alınacak!..» di
yordu.

Ben artık bütün kümesi unutmuştum; yalnız bu mahbus çiftlerle meş- 
gul oluyor, şu hicran devresinde onların bîçâre mecruh kalblerini hisse
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çalışıyordum.. Zevrak’la Ebrû’ya verilen yeni eşler, eşsizdiler. Kendileri
nin mahremiyeti dâiresine tahsis olunan yeni eşlere hemen sevdâ ihsas 
etmek gayretine düştüler: Gök mâi, Ebrû’nun etrâfmda kuyruğunu sür
terek, göğsünü şişirerek yaşamak sevmek demek olduğunu îzâha çalışı
yor, yan, muhteriz taşkınlıklarla Zevrak’m  boynunu gagalıyordu. Fakat 
ötekiler gûyâ ağlıyorlardı. Kafesin köşesine büzülmüş, başlarını içeri çek
miş, ağır ağır kapanarak artık hayâtı görmemek isteyen gözleri bulan
mış, yemek içmek bile düşünmeyerek, mâteme uğramış bedbaht sevda
larına sâkit yaşlar döküyorlardı.

Bir sabah, Ebrû’nun kafesinde hayret edecek bir şey gördüm: Ebrû 
yeni âşıkmın ağzını öpüyordu. Nasıl? Ebrû, sen de, ah, minimini kadın, 
sen de o sadâkat yeminlerini unutan kadınlara benziyordun, değil mi?

O gün güvercin sâhibine anîf bir sesle haber verdim: «Şimdi artık 
Ebrû’yu çıkarabilirsiniz, yeni âşıkıyle uyuşuyor.» O güldü, ötekini sor
du: «Zevrak, Zevrak ne yapıyor?» Şüpheli bir sesle: «Şimdilik hâlâ dü
şünüyor!» dedim.

Bunu şüpheli bir sesle söylediğime ne kadar hatâ etmişim! Zavallı 
Zevrak! îşte senin hâtırandan aflar diliyorum. Fakat o vefâsızdan sonra 
nasıl hükmedebilirdim ki yeni mâsûkanm bütün tesliyetleri, bütün okşa
yışları neticesiz kalacak, sen haftalarca o sevdâ fâciasının, o hiyânetin 
matemleriyle yüreğinin yaralarım zehirleye zehirleye, her dakika bir par
ça daha ölecek, bir parça daha bu hayâttan, bu hayâtın yalan, aldatan 
saâdetlerinden kaçarak, eriyeceksin, biteceksin?..

Evet, Zevrak, teverrüm etti, hiç bir şey değil, teverrüm etti; ne ya- 
nmdakine, ne kafesin bir tarafından görünen semâya, hattâ kafesin ters 
tarafından gelerek kayıtsız, fütursuz bir nazarla içeriye bakmaya çalı
şan Ebrû’nun gölgesine bile küçük bir iltifat nigâhmı isrâf etmeyerek 
hep o köşesinde ıslanmış bir kuş mazlûmiyetiyle can çekişerek, Zevrak, 
bir gün son nefesiyle gagasını açtı. Bir küçük şikâyet sesi, ufak bir gu!.. 
bile çıkarmadan öldü.

Kısa Bilgiler:

Bu küçük hikâye, yazarın Bir Tazın Tarihi isimli hikâye kitabından kısaltı
larak alınmıştır. (Sadeleştirilmiş yeni basımı, İstanbul, 1941).
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Mehmed Rauf /

E Y L Ü L

■Eylül» romanında şahıslar az, vaka basittir; İstanbul’da Bakırköy’ün uzak 
bir dağ evinde oturan Süreyya, Boğaziçi yalılarında veya Ada’da geçirilecek, san
dallı, kotralı bir deniz hayatını özler. Fakat serveti, babasmın bağından ayrılma
ya elverişli değildir.

Süreyya’yı mesut görmek İsteyen genç karısı Suad, onun çöl diye vasıflandır
dığı bu yerdeki azabını gidermek için, kendi babasından biraz para ister. Bu pa
rayla Boğaz’ın Yenimahalle sahilinde bir yalı evine taşınırlar. Yalıda yalmz ge
çen hayatlarına Süreyya'nın hala çocuğu Necib’i de, çağırırlar. Yalıda Suad, deniz 
dokunduğu için, yelkenli sandal gezilerine çıkamaz. Süreyya, günlerinin birçok saat
lerini, karısını evde bırakarak denizde geçirir. Bu hayat Suad için birkaç bakım
dan üzücü olur.

Suad, arasıra gözlerini dikişinden kaldırıp, yeşil köpüklü denizde be
y a z  yelkeniyle uçan kotraya bakarak, dalgın, yalnız, meşgul idi. Kalbi 
daima bir halecan ile onu işini bırakıp gözleriyle sandalı takip ve tahar
riye sevk ediyordu. Süreyya'nın verdiği te’mînâta rağmen şiddetli rüz
gârlarda teknenin devrileceğinden korkuyordu.

Sandalın geldiği günden beri Süreyya rüzgâr buldukça fırsatı kaçır
mıyor, hemen balkona çıkıp sandalcıya sesleniyordu. Bu ses, Suad’m şim
di kâbûs-ı hayâtı olmuştu. Sükûn-ı hayâtında bir fırtına merhametsiz
liğiyle tekerrür ediyordu. Evvelâ beraber bulunmak için, beraber çıkmak 
istemişti, fakat deniz onu harâbediyor, günlerce sersem bırakıyordu. Onun 
için burada karşıdan onun gezdiğine bakarak, bin halecanlarla bekledi.

Kendini aldatmak için eline aldığı dikiş bâzen dalgınlıktan yanlış 
oluyor, sora sökmeye mecbur kabyordu. Süreyya her zaman kendini gö
türmeye uğraşıyordu. Evvelâ bir iki gün ilk sersemliklerin geçtiğine gü
venip, onun sözünden de çıkmak istemeyerek gitmişti, fakat tekerrür et
tikçe, baş dönmesi o kadar çoğalmıştı ki, artık mümkün değildi. Hattâ 
havalar iyi oldukça bile tahatturiyle midesi bulanıyordu.

Eğer tehlikeden korkmasaydı Süreyya’nın kendini bırakıp gidişine 
yine memnun olacaktı; canının sıkılmasından pek endîşe ediyordu; onun 
hayâtını sâde kendi huzûruyle işgal edemediğini hissetmeye başladığı za
mandan beri eğlenmesi için her şeye razı olmuş, tâ umk-ı rûhunda sız
layan ufak bir yarayı yalnız kendisine saklayarak sükut ve sabretmişti.

Buraya geldikleri zaman sandal bahsi olmadığından, yenilik ile bir 
küşâyiş ve heves hâsıl olmuştu; fakat her gün o revnak biraz daha solu
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yor, o küşâyiş biraz daha teverrüm ediyor, her gün biraz daha iniyordu. 
Bâzan bunun sonunu bir çukur gibi, hayâlinde birden kararan nihâyetsiz 
ve karanlık bir boşluk gibi görüyor, bir ra’şe-i hirâs ile üşüyerek melûl 
kalıyordu.

Tekrar başım kaldırıp denize baktı, gözleriyle uzun uzun sandalı 
aradı. Ve onu nihayet orada, dalgaların arasında köpüklere bulanarak bir 
tarafa eğilmiş, yatmış, kırmızı bayrağı rüzgârla çırpınarak, o tarafa doğ
ru geliyor görünce tekrar kalbi hopladı. Ve Süreyya’ya şikâyet edemi
yor, onu men’etmek istemiyordu; kendisi anlasaydı. Ah, Suad’ın kalbin
de ne elemler, ne hasretler olduğunu anlasa da öyle hareket etseydi...

Evde kalırsa daha ziyâde canı sıkılacağından korktuğu için, cesaret 
edip bir şey söyleyemiyor, muğber olacağından, hiddetleneceğinden kor
kuyordu. Fakat bir gün sandaldan da bıkacak değil miydi? Sandal da onu 
sıkacaktı. O zaman ne yapacaktı?

Tekrar o yara, o küçük yara feryad etti, ah niçin ona kifâyet etmi
yordu? Niçin ona her şeyi unutturamıyordu, erkek kalbi kadınların kal
binden daha ziyâde talebkâr olmak bir haksızlık değil miydi?

Hizmetçi kızın, «Necib Bey geldi» demesi bu yalnızlık, bu endişe 
arasında ona birdenbire sevinç verir* gibi oldu. O kadar bunalmıştı ki, 
Necib’in bu ansızın gelişi onu pek memnun etti. «Ah, ne iyi ettiniz de 
geldiniz, vallahi!» diyordu: Necib elinde bir tomar kâğıtla ayakta dura
rak Süreyya’yı soruyordu. Suad eliyle denizi gösterdi. Necib: «Hâlâ san
dal paralanmadı mı, Allah aşkına?» dedi. Suad: «Aman, ne diyorsunuz?» 
diye kalbini tutuyordu; Necib gülerek: «Yok efendim, hani şu bir gece 
bir bora çıkar da...» diye ihtiyatsızlığını tâmire uğraşıyordu.

Suad: «Çağıralım mı?» diye balkona geçerek elinde dikmekle meş
gul olduğu gömleği karşıdan yukarı doğru geçmekte olan sandala uzun 
uzun salladı. Necib: «Acaba görürler mi?» diye soruyor; Suad sükût ede
rek, 'Süreyya’yı çağırmak için bir bahane bulduğundan memnun, bu mem- 
nûniyet içinde Necib’e müteşekkir, arasıra durup sonra tekrar sallıyor
du. Birdenbire sandalda bir başka hareket müşâhede olundu. Yelkenin 
yapraklayarak, sandalın döndüğünü, sonra oradaki buruna doğru gelme
ye başladığını gördüler.

Suad: «İşte geliyor!» dedi.
Necib, elindeki kâğıtları sallayarak kendini göstermek istiyordu. Bek

lerken oraya oturdular; Necib niçin berâber çıkmadıklarım soruyordu, 
Suad bu suâle hafifçe kızararak ve sebep söylenince Süreyya’yı o hal
de bile kendini yalnız bırakmasını istiğrapla telâkki etmesinden utanarak: 
«İşim vardı da...» dedi, sonra, yalan söylemekten daha mahcup, ilâve et
ti: «Deniz de tutuyor da.,.» Ve sonra kızardığım göstermemek için: «On
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lar ne?» diye kâğıtları gösterdi. Necib, elindekileri uzatarak: «Sizin için...» 
dedi.

Suad kâğıtları açmakla meşgul iken,' Necib ayakta ona bakarak şu 
notalar için ne kadar telâş ettiğini düşünüyordu. îki seferdir unuttuğu 
için bu sefer mutlaka getirmeye karar vermişti; sabah vapuriyle Bo
ğaziçi’ne gitmek niyetinde iken vapurda aklına bunlar gelince dönme
ye- mecbur olmuş, Beyoğlu’na çıkıp onlan almak, yemek yemek için öğ
leye kadar kalmıştı. '

Suad sevinçle: — Ooo, bunlar nota!..» dedi.
Necib notasızlıktan şikâyet ettiği için getirdiğini söyledi.
Suad memnun, birer birer karıştırıp isimlerini okuyordu:
— O, Norma... Otello, Manon Lesko, Ernani, Lukreçya Borciya, Sa- 

fo... Lâ Bohem... Neler, neler Yârabbim! Bunlar ne, bu da Guno’nun... 
Romeo ve Jülyet... Ah, ne güzel... Fakat ne güç Yârabbim, ne güç! Ben 
bunları beceremem ki... Kaabil değil...

Sonra bir takımlarını daha açtı: — Ooo, bunlar burada vardı ya... 
Faust, Karmen, Maskot, Rigoletto... Bunlar burada hep var...

Necib, hepsi hırpalanmış olduğu için tekrar aldığını söylüyordu. Suad 
o kadar memnun ve müteşekkir kalmıştı ki, Necib de memnun oldu; 
nihayet Suad teşekkür ederek: «Artık uzun baş ağrılarım hak ettiniz!» 
dedi.

Süreyya’nın, karısını böyle küçük sebeplerle ihmal edişi yanında, gücel piyano 
çalan Suad’la Necib arasında aynı konu üzerinde heyecan duymaktan doğan bir 
ruh arkadaşlığı başlar. Zamanla, her ikisi de bunun derin, fakat yasak bir aşk de
recesine ulaştığını duyarlar. Aşk, bu iyi ruhlu insanların gönlünde ikisini de bed
baht eden bir vicdan azabı halinde ilerler. Yalnız duygudan ibaret kalan bu aşkı 
her ikisi de birbirinden saklamaya çalışırlar. Çünkü, aralarında her İkisinin de eş 
ve arkadaş olarak, gerçekten sevdikleri bir üçüncü dost vardır. «Eylül» romanının 
birçofe sayfaları, böyle zor bir aşkın yarattığı ruh buhranlarını, İç ıstıraplarını, acı
sına dayanılmaz duyguları, başarıyle tahlil eder. Romanda, manevî bir çıkmaza 
giren bu macera, böylece sürüp giderken yaz biter, eylül gelir. Bu sonbahar ayı, 
Suad’a kendi ömrünün, kendi hakiki eşini bulamamış kadınlık hayatının da eylülü 
gibi görünür. Suad, o çağlar insanlarının içinde derin özleyişler uyandıran bu ha
zan mevsimi önünde şu acı düşünceler İçinde kalır;

Eylül... Henüz renk ve râyiha bitmemiş, fakat bahârm mebzuliyet-i 
elvânı o kadar gayr-i mahsus bir surette çekilmiş, o kadar tekrar av
det etmemek hirmânı ile avdet eder gibi görünse bile, hemen yine so
lup kararan hırçın, boş arzularla o kadar acı acı çekilmiş ki, bir gün işte 
rûh-ı tabiat birden uyanıp görüyor; yapraklarının nasıl sararmış, birçok
larının düşüp çamurlar içinde çürümüş olduğunu görüyor ve şimdi hava 
ne kadar güzel olsa, o bir iki günün verdiği acılıkla bu güzel havaların 
ne kadar fânî, bu renk ve râyihanın ne vefâsız, ne artık ele geçmez, el
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de iken kıymeti bilinmemiş, öylece istihlâk edilmiş bir hazine olduğunu 
acı acı görüyor; işte artık ne bir çiçek, ne bir râyiha kalmış... Artık on
lara tahammül bile kalmamış, hepsi çürümüş; evvelden yağmur yağsa 
bile lâkayıd kalırdı, belki daha tarâvet, daha hayat gelirdi, şimdi... Şim
di işte yağmur, işte kış hepsini çürütüyor, her şey çürüyor, her şey...

Evet, her şey çürüyor, her.şey... İnsanlar da çürümeyecekler mi? Ey
lülde sanki bahara tahassür eden bir tarâvet-i melûle, pâydâr kalmak, 
tekrar bahar olmak mücadelesi vardır; fakat bunun için muhtaç oldu
ğu şeylerden mahrum olduktan başka, kendisinde de mukaavemet kalma
mış ve tabiat bunu anlamış gibi, acı bir melâl ü tefekkürle; üzerine çö
ken tenhâlığm, mâtemin hâtem-i merâreti ile düşünüyor; sanki ne kadar 
uğraşırsa uğraşsın, ne kadar mukavemet ederse etsin, kışın galebe ede
ceğini, artık her şeyin, her ümidin bittiğini, buna tahammül lâzım gel
diğini anlamaktan mütevellid fütûr ile giryandır. Ne renk, ne râyiha... 
İşte yapraklar ölüyor... Rüzgâr insafsız, yağmur muannit, her şey çürü
yor, oh, her şey çürüyor...

O zaman eylül kendine tabiatta ilk fütûr ayı, fâniliği ilk his ayı, ilk 
mücâdele-i elîme ve gayr-ı müsmire arzûsu gibi, hayâtın ne olduğunu 
anlayıp bî-haber geçen mazinin tahassüriyle ilk boyun bükülen ay gibi 
göründü; ayaklarının altında çamurlanmış çürük yapraklara bakarak: 
«Evet, her şey çürüyor, demek biz de çürüyeceğiz?» diye düşündü.

Demek ki çürüyecekti, o da çürüyecekti? Böyle, hiç bir saadet gel
meden, daha henüz beklerken, bâhusus hayâtının nasıl gaafil geçmiş ol
duğunu anladıktan sonra, artık bir şey de yapmak kaabil olmadığını gö
rerek, böyle çürümek, bitmek ona pek insafsızca, pek acı geliyordu.

Suad’m eylül karşısında düşünceleri Servet-i Fünun çağındaki ümitsiz ve has
ta hissiliğin üzgün ve perişan bir ifadesidir. Yanlış izdivaçlarla, hayattan bekle
nen saadeti bulamayışlarla ya da bulunanı mümkün göremeyişlerle beslenen derin 
bir ıstırap halidir. Aynı perişanlığı, kendisini ancak serseri bir hayatın kollarına 
kaptıran Necib de aynı şiddetle yaşamaktadır. Bu arada kış gelmiş, bağdakiler de, 
yalıdakiler de İstanbul’daki konakta birleşmişlerdir. Suad’la Necib’in kalabalık için
de büsbütün artan ıstırapları böylece devam ederken bir yangın imdada yetişir ve 
vaka, yangının alevleri içinde biter:

Zulmetin içinde bu can-hırâş bir feryâd ile başladı. Akabinde koşuş
malar, gürültüler, sayhalar gittikçe mütezâyid bir tevâlî ile etrafa ya
yılıyor, etraftan tehâçüm eden mütelâşî, çılgın izdiham bir nehrin cûşişi 
gibi uğuldayarak yığılıyor, koşuşuyor, bağrışıyordu ve bütün bu tehâ- 
lük-i esvât arasında gittikçe büyüyen bir uğultu vardı ki, her şeyi yu
tuyor, sayhalar, na’ralar bunun içinde kayb oluyordu ve bu çatlayan, kı
rılan camların, binânm orasından burasından boğıılurcasına çıkan müte-
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hacim, mütehevvir, orada siyah, burada beyaz, ötede hûnîn dumanla
rın uğultusu idi.

Bir zaman geldi ki, bir taraf bütün ateş oldu. Homurdayarak, çat
layarak, gürleyerek, alevler etrâfı tuttu. O zaman o levha bütün bütün 
etrâfa yayıldı, her köşeden yükselen feryatlar, na’ralar, sayhalar birbi
rine bir kıyâmet gibi karıştı.

Onlar içeride ilk telâşın heyecânıyle sersem, çılgın, dışarı fırlamış
lardı. Henüz dumanlarla kıvrılan, sade içeride bir kısımda homurdanan 
ateşin iyice aydınlatamadığı kış gecesinde birbirini arıyorlardı; camla
rın bir kısmı patlıyor, bazısından duman, birkaçından ateş görünüyordu. 
Selâmlık tarafı artık ateş içindeydi.

Bahçenin me’şum aydınlığında koşuşan, haykırışan hayâletler ara
sında perişan, sâmia-hırâş bir sesle bir kadın: «Süreyya, Süreyya!..* di
ye seslenerek birini arıyordu; bu, Hanımefendi idi ki, Efendiyi bir tara
fa götürerek şimdi onlar için koşuşuyordu, nihâyet onu bulduğu zaman: 
«Suad, o nerede?» diye haykırdı. Süreyya deli gibi idi; işitmiyor, bilmi
yor, görmüyor gibi: Berâberdik, çıkıyorduk... Fakat bilmem...» diye in
liyordu, sonra acı bir sayha ile, «Suad, Suad!» çağırmaya, oraya buraya 
sersem sersem koşmaya başladı. Bir an bahçedekilerin hepsinde bu fer- 
yad işitildi: «Suad!» Fakat hiç bir cevap yoktu.

Sonra bir kısık ses daha işitildi: «Suad mı? Yok mu? Niçin?» Bu, 
Necib’in sesi idi, Süreyya ile karşılaştılar, boğuk bir sesle birbirlerine 
haykırıştılar. İhtiyar kadın feryad ederek: «Lâkin, Allah aşkına koşu
nuz, bakınız kızcağıza!..» diye yalvarıyordu. Birisi, «Sakın içeride kalma
sın?..» dedi.

O zaman Necib’le Süreyya’nın kapıya doğru koştuğu görüldü.

Aşağıdaki merdiven henüz ateşten masun idi, sâde muhrib bir du
man boğuyor, çatırtıdan, hararetten bunalıyorlardı, haykırarak merdive
nin üst başında bulundular, selâmlık tarafına giden koridor ateş için
deydi, harem sofası kesif bir dumanla kaynıyor, Süreyya’nın odası kö
şede duman içinde kayb oluyordu; o zaman Süreyya orada, içeri girme
ye cesaret edemiyerek: «Suad, Suad!» diye haykırdı. Necib kapının önü
ne kadar koşmuştu. Dehşetli bir hararetle boğuluyorlardı. Tekrar Necib, 
«Suad!» diye inledi, ikisine de, bir inilti işitiyoruz gibi geldi, fakat ses 
muharriş bir çatırtı ile boğuldu. Bir fırından fışkıran alev gibi yakarak, 
eriterek hücûm eden duman içinde evvelâ bir saniye ikisi de tereddüd 
ettiler. Fakat sonra Süreyya, Necib’in vahşetle haykırarak içeri atıldığı
nı gördü. «Necib!» diye koşmak istedi, fakat dehşetli bir çatırtı ile ta
vanın yıkılıp oda kapısının ateş içinde kayb olduğunu görerek deli gibi 
döndü...
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Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — özetlerinden ve parçalarından edindiğiniz fikre göre, Eylül romanının ko

nusu nedir?
2 —  Suad’la Süreyya birbirine niçin yetmiyorlar? Okuduğunuz parçalar için

de bunun cevabını veren kısım hangisidir?
3 —  Bir insanın denize bakarken, bir sonbahar manzarasını seyrederken, vel

hâsıl herhangi bir iş yaparken içinden geçenleri anlatan roman çeşidine niçin ve 
ne ad veriyoruz?

4 —  Suad'ın Süreyya ile anlaşamayan ruhu, Necib’le neden anlaşıyor? Bu iki 
insanı birbirine yaklaştıran sebepler eserde belirtilmiş midir?

5 —  Yangın tasviri parçasını tekrar okuyunuz. Aklınızda kalan çizgileriyle bu 
yangın manzarasını bir defa da siz anlatınız.

6  —  Yangın içinden Suad’ı kurtarmaya koşan iki erkekten, kendisini alevler 
içine atanın Süreyya yerine Necib olması tabiî midir? Eserin bu şekilde bitişini gü
zel ve ustalıklı buluyor musunuz?

7 —  Eylül’den seçilmiş parçaları dil ve üslup bakımından inceleyiniz. Aşk-ı 
Memnu’daki lisanla karşılaştırınız. Hangisinde cümleler daha muntazam, hangisin
de gelişigüzeldir?

•Onun için burada karşıdan onun gezdiğine bakarak bin halecanlarla beklerdi*
gibi cümleleri dilbilgisi bakımından inceleyiniz. Ne pürüzler görüyorsunuz?

Aynı parçada, »Ve onun, nihayet orada dalgalar arasında köpüklere bulanarak 
bir tarafa eğilmiş, yatmış, kırmızı bayrağı rüzgârla çırpınarak, o tarafa geliyor gö
rünce tekrar kalbi hopladı. Ve Süreyya’ya şikâyet edemiyor, onu menetmek iste
miyordu» gibi cümleleri inceleyiniz.. Gördüğünüz «Ve» ile başlayan, «alafranga cüm- 
le»ler de dilimizde Servet-i -Fünun devrinin özendiği dil frenkliği örneklerinden
dir. Bu cümlelerdeki ve’ler, metinden çıkarılırsa cümleler Türk diline ve bugünkü 
söyleyiş zevkine daha uygun düşer mi? Mehmed Rauf’un diğer cümlelerinde böy
le lüzumsuz kullanılmış; çıkarıldığı zaman .sözü daha kuvvetli hale koyacak başka 
kelimeler var mı? Araştırınız.



Hüseyin Cahit sf\
F A L C I

Süleymâniye Camii’,nin karşısındaki duvar dibine dizilirlerdi. Önle
rine kâh bir çuval, kâh bir beyaz bez yayarlar, bütün mukadderât-ı be
şere, bütün serâir-i vücûda vâkıf olan bir insanın vekaar ü gurûriyle şüp
heli bir ekmek parası beklerlerdi. Önlerinden akıp geçen hamallar, ne- 
fercikler, taşralılar arada sırada süslü hanımlar, beyler onların, kimbiür, 
belki de müdekkik nazarları önüne açılmış sahâif-i tecâib idi. Herkes 
bir emel arkasında, va meşgul ve mütehâlik, ya meftûr ve pürtaab -ge- 
çip giderken orada kaldırım üştünde. jnâzî. ve—istikbâle ait .râz-ı hayâ
tının bir parçasını ifsâ^ederdL

Fakat o nazarlar, hafâyâsı teşrih edilmek lâzım gelen kalblerden zi
yâde maharet kfesbetmişti. Onlar kendilerinin vereceği ümid ve tesliye- 
te muhtâc kalbleri tanırlardı. Emn ü îtimâd ile dolu bu kalbler kendi
lerine mürâcaat edince derhal baklalarını, şeytan minârelerini karıştı
rırlardı. Alıiı teri kokan bir onluk da titrek bir el ile bunların arasına 
atılır, hepsi birden rûşenâ bir sahîfe-i hayat hâlinde bezin üstüne ser- 
pilirdi. Falcı bunlan birer birer şerh ederken sözler öyle bir dikkât-i 
hürmetkârâne ile dinlenir, çehreler öyle bir inbisât-ı tesliyetle mes’ud 
olurdu ki, bu hakîr ufak tefeklerin pek derin, pek' mühim, pek hayat- 
nevâz birtakım hakaayıkı haber verdiğine inanmak lâzım gelirdi.

Bir gün belediye çavuşları bu falcıları kaldırıyordu. Anadolu’nun sev
gili evlâtlarından bir nefer, orada duran arkadaşlarının yanından ayrı
larak çavuşun yanma gitti. Falcılara ilişmemesini rica etti. Muhâtabı hay
ret ediyordu:

— Sizi burada aldatıyor, paranızı alıyor, diyordu.
—  Ziyanı yok hemşeri, dedi, paramızı alsın. Bize memleketten ha

ber veriyor ya!..

J C A Y I K Ç I

Hisar’dan Kanlıca’ya geçiyordum. Yaşlı bir kayıkçı, eski ve ağır san
dalını akıntıya karşı sürüklemek için bütün mütezelzil kuvvetiyle kü
reklere asılıyor, bir sel gibi akan küçük mevcelerle boğuşuyordu. Bu 
mücâdele, onu yormuştu. Akşam soğuk ve rutûbetli olmakla berâber es
vabını çıkardı, düğmeleri çözük bir gömlekle kaldı. Şimdi bütün bu ha-
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rab vücudda bir lerziş-i taab vardı. Nefesi sıklaşmış, yüzü kızarmıştı. 
Buruşuk bir meşin gibi görünen çehresinden akan terler göğsünün kır
çıl kıllarından süzülerek harâret-i mücâdele ile yanan bedeninde kuru
yordu. Ve bu zavallı insan beni, sandalda rahatça yaslanmaya kendinde 
hak bulan bir mahlûku, istediğim yere götürmek için ufak bir ekmek 
parası mukaabilinde dâima uğraşıyordu. Maamâfih ben onda yine gıpta 
edecek bir mazhariyet buldum. Lâkırdı söylerken dudaklarının arasın
dan gülen beyaz, tamam, sağlam dişlerini işaret ederek:

— Baba, dedim, mâşallah dişlerin pek sağlam...
O vakit ihtiyarın çehresi bir anafor gibi karıştı. Kendisini bunca se

nelerden beri, muhtaç ve zebun, şu küreklere mahkûm eden nasîb-i ha
yâtın rûy-i siyâh-ı bî-insâfına tükürür gibi:

— Neyleyim, dedi, yiyecek bir şey bulamadıktan sonra!

Kısa B ilgiler:
Okuduğunuz parçalar, yazarın Hayat-ı Hakikiyye Sahneleri (İstanbul, 1909) ad

lı eserinden seçilmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Hüseyin Cahit’in bu küçük yazılan, hangi ifade şekliyle yazılmıştır ve

hangi edebiyat türüne girer?
2  —  Servet-i Fünun devrinde yazılmış olmalarına rağmen, Falcı ve Kayıkçı’ 

da lisan, Fikret’in, Cenab’ın şiirlerinde ve Halid Ziya’nın romanlarında gördüğü
nüz dilden farklı mıdır? Ne bakımdan? Belirtiniz.

3  —  Bu iki yazıdan edindiğiniz fikre göre, Hüseyin Cahit ne çeşit konular 
üzerinde duruyor? Bu yazılarda duygu, görgü, düşünce unsurlarından hangisi daha 
üstündür?

4 — Her iki yazının en kuvvetli cümleleri yazıların neresinde bulunuyor? 
Falcı’daki son cümle size insan ruhunun hangi özelliğini, Kayıkçı’daki son cümle 
insan hayatıhın hangi cephesini tanıtıyor? Açıklayınız.

5    Edebî bir yazıyı, beklenmedik vakalarla ya da derin tesir bırakan söz
lerle bitirerek, okuyucuyu birdenbire duygulandırma sanatına, edebiyatta ne ad ve
rildiğini hatırlayınız.



XX . Yüzyıl Edebiyatında

Millî Edebiyat Cereyanı

Ziya Gökalp’den,
Ömer Seyfeddin’den,
Fuad Köprülü’den örneklerle, XX. yüzyıl 
Türk edebiyatında milliyetçi çalışmalar.
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Ziya Göhalp

T U R A N

Nabızlanmda vuran duygular ki târihin 
Birer derin sesidir, ben sahîfelerde değil,
Günde, şanlı, necıb ırkımın uzak ve yakın 
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde, 
Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil.

Sahîfelerde değil, çünkü Attila, Cengiz,
Zaferle ırkımı tetvıc eden bu nâsiyeler,
O tozlu çerçevelerde o iftirâ-âmız 
Muhit içinde görünmekte kirli, şermende;
Fakat şerefle nümâyan Sezar ve İskender!

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için mübhem 
Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamâmiyle; 
Damarlarımda yaşar şan ü ihtişâmıyle;
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem:

Vatan, ne Türkiye’dir, Türklere, ne Türkistan, 
Vatan, büyük ve müebbed bir ülkedir: Türan...

Kısa Bilgiler:

Turan şiiri ilk defa Selânik’de Genç Kalemler Mecmuasında yayımlanmış, (22 
şubat 1326 - 7 mart 1911) sonra daha birçok, yerlerde intişar etmiştir. (Diğer neşre- 
dildiği yerler hakkında bakınız:1 Fevziye Abdullah Tansel: Ziya Gökalp Külliyatı - 1, 
Ankara, 1952).

Turan, Ziya Gökalp'in ilk tanınmış şiiridir. XX. yüzyılda Türk milliyetçiliğinin 
lideri ve sanatta millî konuların âşığı olan Ziya Gökalp, bu ilk mühim şiirini aruz
la yazmıştır. (Şiirin veznini bulunuz). Turan şiirinde, Tevfik Fikret’ in şiirlerini 
andırır bir ahenk bulunduğu söylenebilir. Yalnız, bu şiirdeki duygu, bilgi, düşünce 
kompozisyonu bütün Servet-i Fünun şiirinden çok başka ve çok yenidir.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

1 —  Yazar, tarihimizi yakından öğrenince, dünya tarihinin şeref sayfaların
daki hangi büyük haksızlığın farkına varıyor? Turan şiirinde kısa, fakat kesin çiz
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gilerle belirtilen bu haksızlığı şiirin mısralarında bularak, kendi tarih kültürünüz
le birleştirip açıklayınız.

2  —  Yazar, Türk tarihinde Cengiz Han’a, Oğuz Han’la Atillâ’nın yanında aynı 
yeri ve aynı değeri vermekle isabet ediyor mu?

3 —  Şiirin üçüncü kıtasındaki Oğıız Han’ı kalbim tanır tamamıyle sözünün 
manası nedir? Bu cümleye dikkat ederek, şairin millet anlayışı hakkında bir hük
me varabilir misiniz?

4 —  Namık Kemal’in vatan tarifini hatırlarsınız. Şiir olarak, Vâveylâ’da nesir 
olarak Vatan makalesinde, Vatan yahut Silistre tiyatrosunda az çok müşterek bir 
vatan tarifi vardır: Başı İstanbul’a yaslanmış, saçları Balkanlar’da dalgalanan, bir 
kolu Peygamber’in yurduna uzanmış; öteki, Kerbelâ’ya el atmış, fakat göğsü Ana
dolu’da, âsümânî bir heykel. Fikret de vatanı, Ferdâ şiirinde, zümrüt bakışlı, inci 
şetaretti bir kızcağıza benzetir. Aynı şairin, Rübabın Cevâbı şiirindeki vatan tari
fini de hatırlayınız.

Ziya Gökalp’in vatan anlayışı bunlara benziyor mu? Böyle bir vatan anla
yışını Ziya Gökalp’e Oğuz Han adının ilham etmesi nedendir? Bugün, ne Türkiye, 
ne de Türkistan olan bir vatan, vatanın realiteye uygun bir tarifi olabilir mi?

Bu problemi, aynı yazarın aşağıdaki Vatan ve Çobanla Bülbül başlıklı man
zumeleriyle ve kitabınızın Yahya Kemal bölümündeki vatan anlayışıyle karşılaş
tırarak, anlamaya ve anlatmaya çalışınız. Siz, hangi vatan anlayışını daha doğru 
buluyorsunuz? Niçin?

5 —  Turan şiirini dil ve söyleyiş bakımından inceleyiniz. Şiirde yabancı ter
kipler var mı? Kaç tane? Diğer kelimeler- arasında (meselâ, taç giydirmek anla
mındaki tetviç gibi) yabancı kaidelere uygun kaç kelime daha buluyorsunuz?

Şiirde aruz pürüzleri görüyor musunuz? Nerelerde? Belirtiniz.



V A T A N

Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkûre bir, lisan, âdet, din birdir; 
Meb’ûsânı temiz, orda Boşo’lann sözü yok, 
Hududunda evlâtları seve seve can verir,
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!..

Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermâye, 
Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk’ündür, 
Hirfetleri birbirini dâim eder himaye, 
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk’ündür, 
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!..

Kısa Bilgiler:

Vatan manzumesinin aslı üç kıtadır. Siz ikisini okudunuz. Manzume, yazarın 
Yeni Hayat eserindedir. (İstanbul, 1918. Yeni harflerle: İstanbul, 1941).

Bu manzumedeki fikirleri, devirlerinin, bunları böyle yazmaya sebep olan ta
rihî olayları içinde düşüneceksiniz. Yüzyıllarca şefkatle ve iyi niyetle idare ettiği, 
Müslüman ve Hıristiyan kavimlerin hepsinden ihanet görerek, ıstıraba düşen im
paratorluk Türkiyesi’nde, Türklüğün artık kendine dönmesi lâzımdı. Vatan şiirin
de her unsuruyle Türk olan bir cemiyet tasavvuru, o zaman için doğru ve haklı 
görülüyordu. (Boşo: 1908’de toplanan Osmanlı Meclis-i Mebusam’na Serfice me
busu olarak katılan Yorgi Andeyya Boşo, Türkiye’de Osmanlı birliğini bozmaya ça
lıştıktan sonra Yunanistan’da mebus ve nazır olmuştur.)

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Ziya Gökalp’in ikinci bir vatan tarifiyle karşılaşıyorsunuz. Yazar, bu 
manzumesinde vatanı nasıl tarif ediyor? Bu tarifi bir nesir cümlesiyle hulâsa ediniz.

2 —  Vatan manzumesindeki vatan tarif ve anlayışıyle Turan şiirindeki vatan 
tarif ve anlayışı arasındaki en önemli fark sizce -nedir? Belirtiniz.

3 — Manzumede dil ve mefkûre birliğiyle aynı kuvvette istenen din birliği 
eski Türkiye’nin her yerinde mümkün olabilir miydi? Şu halde Ziya Gökalp bu 
şiiri Türkiye’nin hangi devrinde yazmıştır? Türkiye’de aynı birliğe bugün için de 
imkân ve lüzum var mıdır?

4 — Yazarın «ilimle fen, Türk’ündür» diye belirttiği, "millî bir ilim ve fen» 
anlayışı, dünya ilim ve-fen âlemi içinde ne bakımdan ve ne ölçüde mümkün ola
bilir? Bu noktayı düşününüz. Acaba yazar, ne demek istiyor?

5 — Manzumenin dokuzuncu mısraında özlenen durum, yeni Türkiye’de bir 
hakikat olabilmiş midir? Nasıl ve ne ölçüde? Anlatınız.
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Ç O B A N L A  B Ü L B Ü L

Çoban kaval çaldı,, sordu bülbüle: 
«Sürülerim hani, ovam nerede?»
Bülbül sordu boynu bükük bir güle: 
«Şarkılarım hani, yuvam nerede?»

Ağla çoban, ağla, ovan kalmadı;
Gözyaşı dök, bülbül, yuvan kalmadı.

Çoban dedi: «Ülkeler hep gitse de 
Kopmaz benden Anadolu ülkesi.»
Bülbül dedi: «Düşman haset etse de 
İ s t a n b u I’da şakıyacak Türk sesi!»

Çalış çoban, çalış! Kurtar ö z  y u r d u !  
Şâirlerden topla, bülbül, bir ordu!

Çoban dedi: «Edirne’den tâ Van’a, 
Erzurum’a kadar benim mülklerim!» 
Bülbül dedi: «İzmir, Maraş, Adana, 
İskenderun, Kerkük en sâf Türklerim!»

Sarıl çoban, sarıl! Mülkü bırakma!
Yâd elinde, bülbül, T ü r  k’ü bırakma!

Çoban dedi: «Sürülerim hep kaçsa 
Bir sürüm var, kaçmaz, adı Türk ili!» 
Bülbül dedi: «Şarkı ölsün, yok tasa; 
Türkülerim yaşar, söyler halk dili!»

Yalvar çoban, yalvar! İlin kurtulsun! 
Dile Haktan, bülbül, dilin kurtulsun!

Kısa Bilgiler:
Çobanla Bülbül şiirini Ziya Gökalp, 1920 yılında Malta adasında sürgünde 

bulunduğu zaman yazmıştır. Bu tarihlerde Türkiye’de bir ölüm-kalım savaşı ya
pılıyordu. Diyarbakırlı şair, Malta’ya sürülmeden önce fikrî, edebi, İçtimaî tarihin
de mühim rol oynadığı ana vatanın birçok bölgelerini adım adım gezmiş, onu çok
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yakından tanımıştı. Şimdi gözünün önünde ne Türkiye, ne Türkistan olan, büyük, 
fakat gerçek olmayan bir vatan yoktu. Şimdi Vatan manzumesinde olduğu gibi, va
tanın, felsefesini yapmıyor, onun, millî, sınaî, İktisadî tarifiyle de meşgul olmu
yordu. Artık özlediği vatanın ismini söylüyordu: Anadolu, İstanbul, Edime, Van, 
Erzurum, İzmir, Maraş, İskenderun diyordu.

Çobanla Bülbül’ün bütünü, ilk defa 1920 yılında İstanbul’da Kitaplar adlı ay
lık şiir-hikâye dergisinin Birinci Kitab’ında neşrolunmuştur. Aynı yıl, daha başka 
dergilerde de bazı kıtaları yayımlanan bu şiir, şairin Teni Hayat adlı şiir kitabı
nın ikinci baskısma da alınmıştır (İstanbul, 1941).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1  Gökalp’dan üçüncü bir vatan şiiri okudunuz. Şimdi, bu son şiirle ikisini
karşılaştırınız. Yazar, bu şiirlerin hangisinde daha gerçek bir vatan tarifi yapmış
tır? Niçin?

2  —  Şiirde, «Şarkılarım bani, yuvam nerede* mısraıyle, »Şarkı ölsün, yok 
tasa; türkülerim yaşar, söyler halk dili!» sözlerini birleştiriniz. Yazar, bu sözleriyle 
ne demek istiyor? Ayrıca; şarkı, Divan şiirine Türk şairleri tarafından, halk koşma 
ve türkülerinden getirilmiş, millî bir söyleyiştir. Buna göre, Gökalp’in »şarkı ölsün, 
türkü yaşasın» demesi yerinde bir söz müdür? Yazar, bununla ne demek istemiş 
olabilir? İnceleyiniz.

3    Çobanla Bülbül, yukarda isimleri sayılan vatan topraklarının bile elden
gitme tehlikesi bulunduğu, üzgün bir çağda söylenmiştir. Şairin bu zorlu anlarda 
dahi vatanın kurtulacağına dair tam bir iman beslediğini belirten söyleyişleri gös
teriniz. Sanatkâr, çoban ve bülbül sözleriyle kimleri kastetmek istiyor? Açıklayınız:
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Türkçülüğün Esaslarından:

B E D İ İ  T Ü R K Ç Ü L Ü K

Türklerde bediî zevk:
Eski Türklerde bediî zevk çok yüksekti. Turfan’da keşfedilen mer

mer heykeller, hiç de Yunan heykellerinden aşağı değildir. Tolunîler’le 
Ahşidîler’in Selçuk Türklerinin, Harzem Türklerinin, İlhanîler’in, Timu- 
rîler’in, Suriye’de, Anadolu’da, İran’da, Türkistan’da, Hint’de, Afganis
tan’da yaptıkları câmiler, saraylar, türbeler, köprüler, çeşmeler, dünyâ
nın en güzel eserlerini teşkil eder.

Gaston Richard, Türkmen kızlarının bir hârika nevinden olarak yap
tıkları nefîs halılardan bahsederken, Mihailofun şu sözlerini naklediyor:

«Hiç bir âlete, hiç bir modele, teknik mâhiyette hiç bir tahsil ve 
terbiyeye mâlik olmayan Türkmen kızının, nâ-kaabil-i taklid nakışlarla 
müzeyyen çok. nefîs halılar vücûda getirebilmesi, ancak bir sanat zevk-ı 
tabiîsine mâlik olmasıyle izâh olunabilir.»

Türk masallarıyle halk şiirlerinin güzelliği de, Türklerin bediiyat 
sahasında büyük bir kaabiliyete mâlik olduklarını gösterir. Fakat, yazık 
ki bu yüksek sanat kaabiliyeti Avrupai bir «tehzîb»den mahrum kalmış
tır. Bu tehzîbi de gördükten sonra, hiç şüphe yoktur ki, istikbalde de 
en yüksek sanatlardan biri olacaktır.

Millî zevk ve tehzîb olunmuş zevk:
Her millette güzellik telâkkisi başkadır. Bir milletin güzel gördü

ğü şeyleri, diğer millet çirkin görür. Bu sûretle «zevk»in «millî» olması 
lâzım gelir. Filhakika her milletin bir millî zevki vardır. Eğer bir mil
let, millî zevkinden uzak düşmüşse, sanat sâhasmda yaptığı şeyler, hep 
âdî taklidlerden ibaret -kalır. O halde, bediiyatta yükselmek isteyen bir 
millet, evvel emirde millî zevkini bulmaya çalışmalıdır.

Millî zevki bulmak için halka doğru gitmek, halk sanatlarından uzun 
uzadıya bediî bir terbiye almak lâzımdır. Fakat, hakikî sanatkâr olabil
mek için, bu bediî terbiyeyi almış olmak kâfî değildir. Hakikî sanatkâr 
olabilmek için, güzel sanatların beynelmilel ustaları olan sanat dâhile
rinden zevk dersi, zevk terbiyesi almak da lâzımdır. Beynelmilel dehâ
lardan alınan bu feyizli terbiyeye de t e h z î b  namı verilir.

Görülüyor ki, hakikî’ bir sanata mâlik olabilmemiz için sanatımızın 
evvelâ tahrîsi (halk sanat ve kültürünü yakından tanıması), sâniyen teh
zîbi lâzım geliyor. Bu düstûru canlı bir misâl ile tavzih edelim:
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İtalya’nın Rönesans devrindeki sanatkârları, bilhasa ressamlarla hey
keltıraşlar, eski Yunan-Lâtin sanatkârlarının dâhiyane eserlerine hayran 
olmuşlardı. Zîrâ bu eserler: Venüs’lerin, Minerva’ların, Apollon’ların bu 
heykelleri, teknikteki kemâlin son derecesine ulaşmıştı.

Rönesans sanatkârları bu tekniği büyük' emeklerle öğrendiler, teh- 
zîb usulleriyle kendilerine mâlettiler. Fakat eski Yunan-Lâtin eserlerini 
aynıyle taklide yeltenmediler. Çünkü halk, artık o esâtîrî şahsiyetlere 
hiç bir kıymet vermiyordu. Rönesans devrinin halkına göre kadınlar ara
sında dünya güzeli ancak Hazret-i Meryem olabilirdi. Erkekler arasın
da da dünya güzeli ancak Hazret-i îsâ idi. Hakikî sanatın vazîfesi ise, 
başka milletlerin, yâhut başka devirlerin bediî mefkurelerini tersîm et
mek değildir. Hakikî sanat, arasında bulunduğu milletin ve içinde ya
şadığı devrin bediî mefkûrelerini tasvire çalışmaktır. İşte Mikel Anj, Ra- 
fael gibi Rönesans sanatkârları bu noktaları düşünerek doğru yolu bul
dular: Meryem’e Venüs’ün teknik güzelliğini verdiler. îsâ’ya Apollon’un 
cismânî güzelliğini iâre ettiler. Diğer «aziz>lere de bu esâtîrî güzellik
lerden bahşettiler. Bu iki unsurun, beynelmilel tehzîble millî harsin bir
leşmesinden yüksek bir sanat vücûda geldi... İşte Güzel Sanatlar târihin
de R e n a i s s a n c e  sanatı namı verilen budur.

Rönesans’dan sonra, Avrupa’da her millet, bediî hayâtının inkişâfı 
ânında hep böyle hareket etti. Shakespeare, Goethe, Rousseau gibi ro
mantik dâhiler, hem halk terbiyesi almışlar, hem de eski .Yunan-Lâtin 
tekniklerim temsil etmişlerdi. Bu sayede her biri kendi milleti için, hem 
millî, hem de mütekâmil bir edebiyat vücûda getirdi. İşte, Türkçülüğün 
bediî programı da bü usullerin tatbikinden ibârettir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1   Gökalp’ın, Türk sanatının yeniden gelişmesi için düşündüğü «Bediî Türk
çülüksün esasları nelerdir? Ona göre böyle bir hedefe varmak için sanatkârları
mızın hangi kaynaklardan faydalanması gerekir?

2    Makaledeki millî-tarihî sanat kültürüne dikkat ediniz. Siz, bunları bili
yor musunuz? Meselâ, Turfan neresidir? Turfan’daki Türk sanat eserleri ne çeşit 
eserlerdir? Bunlar hakkında bilginizi bütünlemek için ilk bakılacak umumî kay
naklar hangileridir? (Türkçede bunlar için müracaat edilecek sanat ansiklopedileri 
veya diğer ansiklopedik eserler hangileridir? öğreniniz).

3    Türklerin Mısır’da, Irak’da İran’da, Hindistan’da... yaptıkları sanat abi
deleri hakkında neler biliyorsunuz? Mihailof, Türk halkındaki büyük sanat kabi
liyetine nasıl ve onun hangi eserlerine bakarak dikkat etmiş? Gökalp e göre, 
Shakespeare, Goethe, Rousseau gibi dâhiler, niçin büyük sanat eserleri vücuda ge
tirebilmişlerdir? Siz, Doğu ve Batı sanatında aynı yolda başarıya ulaşmış başka 
isimler hatırlıyor musunuz? Bunların yalnız, şair ve yazar olmaları şart değildir. 
Musiki, mimarî gibi diğer sanatları da düşününüz.
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F E L S E F İ  T Ü R K Ç Ü L Ü K

İlim, objektif ve müsbet olduğu için beynelmileldir, binâenaleyh ilim
de Türkçülük olamaz. Fakat felsefe, ilme müstenit olmakla beraber ilmî 
düşünüşten başka türlü bir düşünüş tarzıdır. Felsefenin objektif ve müs
bet unvanlarım alabilmesi, ancak, bu sıfatları hâiz olan ilimlere uygun 
olması sayesindedir. İlmin nefy-ettiği hükümleri felsefe isbat edemez, 
ilmin isbat ettiği, hakikatleri felsefe nefy-edemez. Felsefe, ilme karşı bu 
iki kayıtla mukayyet olmakla beraber, bunların haricinde tamamıyle hür
dür. Felsefe, ilimle tenâkuza düşmemek şartıyle, ruhumuz için de ümit
li, daha vecidli, daha teselli verici, daha çok saadet bahşedici, büsbütün 
yeni ve orijinal faraziyeleri meydana atabilir. Zaten felsefenin vazifesi 
‘bu gibi faraziyeleri ve görüşleri arayıp bulmaktır. Bir felsefenin kıy
meti, bir taraftan müsbet ilimlerle hem-âhenk olmasının derecesiyle, di
ğer cihetten, ruhlara büyük ümidler, vecidler, teselliler ve saadetler ver
mesiyle ölçülür. Demek M, felsefenin bir safhası objektif, diğer safhası 
sübjektiftir. Binâenaleyh, xelsefe, ilim gibi beynelmilel olmaya mecbur 
değildir. Millî de olabilir.

Bundan dolayıdır ki, her milletin, kendisine göre bir felsefesi var
dır. Yine bundan dolayıdır ki, ahlâkta, bediiyatta, iktisatta olduğu gi
bi, felsefede de Türkçülük olabilir.'

Felsefe, maddî ihtiyaçların iktizâ ve icbâr etmediği, menfaatsiz, ga- 
rezsiz, hasbî bir düşünüştür. Bu nevî düşünüşe speculation nâmı verilir. 
Biz buna Türkçede, «muâkele» ismini veriyoruz. Bir millet, muhârebe- 
lerden kurtulmadıkça, ve iktisâdı bir refâha nail olmadıkça muâkale ya
pacak fertler yetişemez. Çünkü, • muâkale, yalnız düşünmek için düşün
mektir. Halbuki bin türlü derdi olan bir millet, yaşamak için, kendini 
müdâfaa etmek için, hattâ yemek ve içmek için düşünmeye mecburdur. 
'«Düşünmek için düşünmek» ancak bu hayâtî düşünüş ihtiyaçlarından kur
tulmuş olan ve çalışmadan yaşayabilen insanlara nasib olabilir, Türkler 
şimdiye kadar böyle bir huzur ve istirahate nail olmadıkları için, içle
rinde hayatını muâkaleye vakfedebilecek az adam yetişebilirdi. Bunlar da 
düşünüş yollarını bilmediklerinden, mefkurelerini iyi idare edemediler, 
ekseriyetle dervişlik ve kalenderlik çıkmazlarına saplandılar.

Türkler arasında şimdiye kadar az feylesof yetişmesini, Türklerin 
muâkaleye istidatsız olduklarına hamletmemelidir. Bu azlık, Türklerin 
henüz müsbet ilimlerce, huzur ve istirahatçe muâkalayi mümkün kılacak 
bir seviyeye yükselmemeleriyle izah olunursa, daha doğru olur.

Maamafih, Türklerin felsefece geri kalmaları yalnız yüksek felsefe
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nokta-i nazarından doğru olabilir. Halk nokta-i nazarından Türkler, bü
tün milletlerden daha yüksektirler.

Rostand adlı bir Fransız feylesofu diyor ki: «Bir kumandan için, kar
şısındaki düşman ordusunun ne kadar askeri, ne kadar silah ve mühim
matı olduğ-inu bilmek çok faydalıdır, fakat, onun için bunlardan daha 
çok faydalı bir şey vardır ki, o da, karşısındaki düşman ordusunun fel
sefesini bilmektir.»

Filhakika iki ordu ve iki millet birbiriyle savaşırken, birisinin ga
lip, diğerinin mağlûp olmasını intaç eden başlıca amiller, iki tarafın fel
sefeleridir. Ferdî hayâtı vatanın istikbâlinden, şahsî menfaati namus ve 
vazifeden daha kıymetli gören bir ordu, mutlakaa mağlûp olur.

Bunun aksi bir felsefeye mâlik olan ordu ise, mutlakaa galebe ça
lar. O halde halk felsefesi îtibârıyle, Yunanlılarla İngilizler mi daha yük
sektir, yoksa Türkler mi daha yücedir? Bu suâlin cevâbım verecek, Ça
nakkale Muhârebesi’yle, Anadolu muhârebeleridir. Türkleri bu iki mu
harebede gaalip kılan maddî kuvvetleri değildi, ruhlarında hükümran bu
lunan millî felsefeleriydi.

Türkler, maddî silâhların, manevî kuvvetleri hükümsüz bıraktığı sdn 
asra gelinceye kadar, Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da bütün milletleri yen
mişler, tâbiiyetleri altına almışlardı. Demek ki Türk felsefesi, bu mil
letlere âit felsefelerin hepsinden daha yüksekti. Bugün de Öyledir. Yal
nız şu var ki, bugün maddî medeniyet nokta-i nazarından ve maddî si
lâhlar dolayısıyle Avrupalı milletlerden gerideyiz. Medeniyetçe onlara 
müsâvî olduğumuz gün, şüphesiz cihan hegemonyası yine bize ‘geçecek
tir. Mondros’da esir bulunduğumuz zaman, orada kamp kumandanı olan 
bir İngiliz, şu sözleri söylemişti: «Türkler, istikbalde, yine cihangir ola
caklardır.»

Görülüyor ki Türklerde, yüksek felsefe terakkî etmemiş olmakla be
raber, halk felsefesi gaayet yüksektir. İşte felsefî Türkçülük, Türk hal
kındaki bu millî felsefeyi arayıp meydana çıkarmaktır.

Ey bugünün Türk genci! Bütün bu işlerin yapılması asırlardan beri 
seni bekliyor.

Kısa Bilgiler:
Bediî Türkçülük, Felsefî Türkçülük başlıklı yazılar, Türkçülüğün Esasları isim

li kitaptan seçilmiştir. Türkçülüğün Esasları, Türk milliyetçiliğinin çeşitli konula
rındaki bilgi ve düşünüş yazılarından, makale ve denemelerden meydana gelmiş, 
değerli bir kitaptır (İstanbul, 1923). Eser hakkında daha geniş bilgileri; edebiyat 
tarihi bölümünde okuyunuz.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1   Gökalp, uİlimde milliyetçilik olmaz, fakat felsefede milliyetçilik olabilir»

düşüncesini hangi görüşlere dayanarak söylüyor?
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2 —  Fransız filozofu Rostand, «Bir ordunun her kuvvetinden önce, felsefesini 
bilmek lâzımdır.» düşüncesiyle ne demek istiyor? Bu sözü, İstiklâl Marşı’mızdaki:

Garbin âfâkmı sarmışsa çelik zırhlı davar 
Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var

mısralarıyle karşılaştırınız. Aralarında bir münasebet görebiliyor musunuz? Açık
layınız. '

3 —  Gökalp, Türk halk felsefesini niçin ve ne gibi delillerle üstün buluyor? 
Siz, buna ilâve olarak, atasözlerimizdeki zengin düşünüşü dikkate alıp, aynı tezi 
bütünleyiniz.

4 —  Bizde yüksek felsefenin ileri gitmeyişine, yazıda nasıl bir sebep gösteri
liyor? Bu, milli destanımızın yazılmayışındaki sebebi de andırıyor mu? Türkler, 
durmaksızın yeni destanlar yaratmak, yeni savaşlar yapıp, yeni kahramanlar ye
tiştirmekten, destanlarını yazacak rahat bir zaman bulamamışlardı. Bu görüşün, 
Felsefi Türkçülük yazısıyle ilgisi ne yöndendir? Açıklayınız.

5    Metindeki düşünmek için düşünmek sözüyle, öteden beri bildiğiniz, sanat
için sanat sözü arasında sizce bir mana ve ifade benzerliği var mıdır? Ne bakım
dan? Belirtiniz.
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Ömer Seyfeddin

T O P U Z

Gaydalar sustu. Meydanın gürültüsü birdenbire durdu. Hora zin
cirleri dağıldı. Ortadan geniş bir yol açıldı. Padişahın gönderdiği. Türk, 
ak bir atın üstünde, yüksek kavuğuyle geliyor, uzun kaftanının etekleri 
iki tarafından çırpmıyordu. Arkasından tırıs süren sırma takımlı, mu
rassa kılıçlı maiyeti yeni gördükleri bu halka gülerek bakıyorlardı. Sa
raya elli altmış adım kalınca muhafızların meşhur kumandam, al atını 
yine şahlandırarak ileri sürdü. Elçinin tâ önüne geldi, selâmladı. Öyle 
durdu. Yamna koşan yayan tercümanına söyledi:

— Burada attan ineceksiniz. Prensimizin sarayına yürüyerek gide
ceksiniz.

Mütevazı Türk:
— Pekâlâ,..
Dedi. Atından indi. Geniş omuzlu, orta boylu, düşük bıyıklı, esmer 

bir adamdı. Parlak ipek kaftanının altından görünen sırma kenarlı neftî 
esvaplarının, murassâ kemerinin ihtişâmı, kalın vücuduna pek uymuyor
du. Tavrında, ince bir çelebilik değilj durgun bir askerlik vardı. Kala
balık meydan üç yüz Türkle ağzı ağzına dolmuş gibiydi. Teşrifatçı ku
mandan kabararak, tercümanla, bir teklif daha etti:

— Maiyetin burada kalacak. Huzura yalnız gireceksin.
Türk, tercümana sordu:
— Padişahtan getirdiğim şeyleri ben nasıl yalnız taşıyayım?
Tercüman, kumandana anlattı. Aldığı cevabı Türkçe tekrarladı:
— Maiyetinden üç nefer alacaksın. Onlar da yaya olarak arkandan 

huzûra hediyeleri sokacaklar.
— Pekâlâ...
— Haydi!
Kumandan atını şahlandırarak, «Hora, hora!..» diye kendisini alkış

layan keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu. Bu ne zaferdi! İşte ko
ca bir Türk elçisi, arkasından yaya geliyordu. Sarayın kapışma gelin
ce attan atladı. Tercüman vasıtasıyle nasıl arkasından huzûra girecekle
rini, nasıl selâm vereceklerini, nasıl dîvan duracaklarını elçiyle «meşin 
kılıflı bir davul, kırmızı torbaya konulmuş bir sancak, ağır bir topuz» 
taşıyan üç askere anlattı. Kılıcını çekti, taş basamakları bir hamlede çık
tı. Büyük dehlizi geçti. Yeni mabeyinin adamları Türk elçisini görmek
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için kapılara üşüşüyorlardı. Elçi, büyük kavuğunu sallaya sallaya yürü
yordu!.. Adımlan hem seyrek, hem ağırdı. Etrafında kendine bakanlara 
gülümsüyor, selâmlar veriyordu. îri siyah gözleri pek şen, pek parlaktı. 
Sağ kaşı yukarı kalkıktı. Kavuğunun kenarına dokunuyordu. Kumandan 
taç salonuna gelince durdu, döndü. Türklerin kıyâfetinde teşrîfâta mu- 
gaayir bir .şey yar mı gibi dikkatle hepsini bir süzdü. Sonra eliyle elçi
nin pek öne eğilmiş kavuğunu düzeltti. Biraz geri gitti. Prensin • huzû- 
runda nasıl eğileceklerini işaretle anlattı. Sonra iki tarafında yalın kılıç 
nöbetçiler duran yüksek kapı perdesini açtı. Önden girdi. Tahtta oturan 
prense ilerledi. Yerlere kadar eğildi. Geri çekildi, dışarı çıktı. Elçiyle 
üç Türk ortada kaldılar. Yüksek tahtın etrâfına bütün Boyar reisleri, 
meşhur muharipler, voyvodalar dizilmişlerdi. Hepsi ayakta duruyorlar
dı. Açık pencerelerden giren çiy bir aydınlık bu ağır saray sükûnuna ka
rışıyor, kalabalık salona tenhâ bir mâbet hâli veriyordu. Elçi, koynundan 
çıkardığı beratı öptü, başına koydu. Sonra yere bakarak ilerledi, taht
ta murassa bir heykel'gibi kımıldamayan prense uzattı. Prensin sağ elin
de altın bir asâ vardı. Sol eliyle aldığı bu kâğıda gaayet ehemmiyetsiz 
bir şey gibi baktı. Sonra solundaki mâvi sorguçlu mâbeyincisine verdi. 
Elçi, gene gözleri yerde geri geri gitti. Ortadaki neferin omuzundan to
puzu aldı. Bu, gayet ağır, altın yaldızlı, sarı parlak kabzalı bir âletti. 
Yere bakarak yürüyor, gülümsüyordu. Bütün gözler harekâtı tâkip edi
yordu. Tahtın önüne geldi. Ansızın... gözle görülemeyecek bir çabukluk
la havaya kaldırdığı topuzu prensin elmaslı tacına öyle bir indirdi ki...

... Salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde don
du. Taş kesildi. Akabinde kaftanının altından büyük bir kılıç sıyıran 
elçi, Ulahça:

__İşte gördünüz ya... İstiklâl sevdâsma düşen âsi cezasını buldu!..
Diye haykırdı. Gözleri alevlenmiş, boyu birdenbire bir dev kadar 

büyümüş, kavuğu sivrilmiş, düşük bıyıkları kabarmıştı. Boyar reisleri, 
zırhlı muhâripler, kahraman voyvodalar cansız gibi kımıldanmıyorlar, tah
tında kafası ezilmiş ölü hükümdarlarına baka baka titriyorlardı. Elçi, 
salonun ortasındaki askerlerine döndü:

— Haşan, dedi, git kapıdan davul çal! Mustafa! Sen de Ulahça nara 
at, meydandaki askerler hemen silâhlarım bırakıp teslim olsunlar!..

Sonra, sancaği tutana da:
— Haydi, çabuk koş, meydana sancağı dik!
Emrini verdi.
— Başüstüne...
— Başüstüne...
Diye üçü de koşarak dışarı çıktı.
Saray halkı karanlık duvarlara yapılmış parlak, muhteşem yaldızlı
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resimler gibi sessiz, sakin, cansız duruyorlardı. Hâlâ içlerinden kimse kı- 
mıldanamıyordu.

Mum rengi çehrelerin şaşkın gözleri karşısında bu tek Türk, kafta
nının uzun eteklerini omuzlarına attı. Kılıcını kınına koydu. Uzandı, ez
diği başın üstünde duran kanlı topuzu aldı. Yere bıraktı. Sonra taht
taki ölüyü aşağı çekti, onun yerine oturdu.

Gaayet fasih bir Ulahça ile:
. — Haydi, bana itaat edin!
Dedi.
... Sebebi bilinmez bir korkunun şaşırtıcı heyecanıyle dilleri tutul- - 

muş kurt kürklü zengin Boyar reisleri, büyük kılıçlı cesur muharipler, 
çelik zırhlı voyvodalar iki dakika evvelki hükümdarlarının daha soğu
mayan nâşını çiğneyerek, bir anda bir darbe ile bütün Eflâk-ı zaptedi- 
veren bu korkunç Türk’ün elini öpüyorlar, yüzüne bakamıyorlardı.

* * *
Sarayın dışındaki muhafızlar da içerdekiler gibi şaşırdılar. Korkudan 

kımıldayamadılar. Silâhlarını yere atıp teslim oldular. Yalnız iki kişinin; 
davul çalana: «Teşrifatı bozuyorsunuz!» diye kılıç kaldıran sarhoş ku
mandanla doludizgin kaçmak isteyen birinci zabitin kelleleri uçuruldu! 
İşte bu kadar...

Kısa Bilgiler:

Topuz hikâyesinin bütünü, yazarın Bomba adiyle yayımlanan hikâyeler kita- 
bındadır (Ömer Seyfeddin Külliyatı. İstanbul, 1940).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 — Topuz hikâyesinde ana fikir nedir?
2 —  Hikâyenin konusu nedir?
3 — Topuz hikâyesi, sosyal hikâye, tarihî hikâye, kahramanlık hikâyesi vb. 

gibi hikâye çeşitlerinden hangisine girer? Niçin? Belirtiniz.
4  —  Osmanlı İmparatorluğumdan ayrılıp, istiklâl sevdasına düşen prens, han

gi azınlığa mensuptur? Bunu hikâyenin kelime, isim, yer ve kavim adı olarak, 
hangi sözlerinden anlıyorsunuz?

5 —  Hikâyeyi dil bakımından inceleyiniz: Zamanımızdan elli altı yıl önce 
yazılan bu hikâyede bugünkü Türkçeye aykırı bir eskilik var mıdır? Yazıda, ya
bancı kelime ve terkiplere rastlıyor musunuz? Bu lisan, size Türkiye Türkçesinin 
Millî Edebiyat Cereyanı yıllarındaki durumu hakkında nasıl bir fikir veriyor? Açık
layınız.

6  —  Hikâyeyi ifade bakımından inceleyiniz: «Hora zincirleri dağıldı,-; «Etek
leri iki tarafmdan çırpmıyordu.-; «Kalabalık meydan üç yüz Türk’le ağzı ağzına 
dolmuş gibiydi.» ve benzeri cümlelerde nasıl bir ifade özelliği buluyorsunuz? Ya
zar, hikâyesini uzun cümlelerle mi, yoksa kısa ve kolay cümlelerle mi anlatıyor?

7 —  Bütün dil sadeliğine rağmen bu hikâyedeki hangi kelimeleri bugünün 
hangi kelimeleriyle değiştirmek istersiniz? Niçin? Belirtiniz.
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Fuud Köprülü

T Ü R K  E D E B İ Y A T I N A  
U M U M İ  B İ R  B A K I Ş

•Bugün yüksek huzurunuzda Türk edebiyatının umumî tekâmülünü 
en bâriz hatlarıyle göstermeye çalışacağım.

... Eski Çin menbalarında, Türk edebiyatının Milâttan Önce ikinci 
asırda mevcudiyetini gösteren, Türkçeden tercüme edilmiş bir şiir par
çası mevcuttur. Bize bu kayıt dahi anlatıyor ki, bugünkü bilgimize gö
re tekâmülünü ancak VIII. asırdan beri takip edebildiğimiz Türk ede
biyatının köklerini daha eski zamanlarda aramak lâzımdır. Mamafih şu
nu ilâveyi de unutmayalım ki, Avrupa’nın yaşayan edebiyatları arasın
da, hattâ on iki asırlık bir maziye malik olanlar da pek mahduttur.

Türk lisan ve edebiyatının bize şimdilik malûm olan en eski örnek
leri, ancak VIII. asra ait Kök-Türk ve Uygur eserleridir. Bugün olduk
ça katî ve açık surette okunmuş olan Kök-Türk ve Uygur kitabeleri, Türk
lerin bu devirde; uzun asırlardan beri işlenmiş, zengin bir edebiyat di
line malik olduklarını gösteriyor.

Türkler, Orhun yazısı veya Kök-Türk yazısı dediğimiz millî alfabe
lerini kullandıkları zamanlar, millî kültürlerini yabancı tesirlerden uzak 
tutmaya, büyük bir kıskançlıkla çalışıyorlardı. Fakat VIII. asırda Türk
ler arasında Budizm ve Maniheizm gibi yabancı dinler girmeye başla
dıktan sonra bu yeni dinlerin tesiri altında Kök-Türk alfabesi yerine, 
Uygur alfabesi kaim olmaya ve birtakım tâlîmî mahiyette eserler ter
cüme edilmeye başlandı. X X . asırda Şarkî Türkistan’da yapılmış haf
riyat neticesinde meydana çıkan Türkçe eserlerin en büyük kısmı, he
nüz tetkik edilmemiştir; fakat şimdiye kadar tetkik edilenler arasında, 
dinî eserler haricinde, meselâ tarihî ve coğrafî eserlere tesadüf edilme
miş, yalnız bir Uygur hükümdarının civar memleketler hakkında malû
mat almak maksadıyle gönderdiği memurlar tarafından yazılmış coğra
fî bir eserin Tibetçeye tercüme olunmuş bir parçası elde edilmiştir.

Bütün bu izahat gösteriyor ki, Türk edebiyatı, daha îslâmiyetten ön
ce, oldukça kuvvetli bir inkişafa mazhar olmuş, nesir ve nazmın muh
telif nevileri meydana çıkmıştır. Bilhassa Öğuzlar’ın ozan ismini verdik
leri halk şairlerinin »umumî toplantılarda kopuz adlı telli sazlarla inşad
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ettikleri, millî destan parçaları, kahramanlık şiirleri, aşk ve şarap tür
küleri Türk şiirinin en orijinal, en canlı bir şubesini teşkil ediyordu. 
Çin serhadlerinden başlayarak nihayetsiz Asya bozkırlarından Akdeniz 
kıyılarına kadar kuvvet ve haşmetle yayılan bu edebiyatın bakiyeleri, 
muhtelif Türk şubelerinin bugünkü Halk edebiyatlarında hâlâ yaşamak
tadır.

—  2 —

Türkler, İslâmiyet dairesine girdikten sonra, Türk edebiyatı yeni bir 
inkişaf mecrası takibine başladı: Münevver sınıf, eski millî, kıymetleri 
ihmal ve hattâ imha ederek, bütün kuvvetini İslâm kültürünün yük-  ̂
selmesine sarf etti: İslâm ilimlerinin; Arap ve İran edebiyatlarının bir
çok büyük üstatları Türktürler. Ordularında ve saraylarında Türk dili 
konuşulan birçok Müslüman Türk sülâleleri, İslâm kültürünün yüksel
mesinde ve bilhassa İran edebiyatının ihyasında en büyük âmil olmuş
lardır.

Mamafih, çok geniş bir coğrafî sahaya yayılmış olan Türk kütlele
ri arasında, ve bilhassa, kavmî ananelerini —Müslüman olduktan sonra 
bile— kuvvetle muhafaza eden halk tabakası içinde, İslâmiyetten ev
velki devirlerden kalan edebî ananeler bütün canlılığını muhafaza edi
yordu.

Karahanlılar gibi İslâmiyet dairesine girmiş Türk devletleri, eski 
Türk idare ananelerine sadık kalarak, devlet işlerinde Türk dilini kul
lanmakta devam ediyorlardı.

Yazılı edebiyat 4ili olmak sıfatıyle eski ve kuvvetli bir maziye ma
lik olan Türkçenin, Halk Edebiyatından ayrı olarak, İslâm kadrosu da
hilinde yeni bir edebiyat' yaratamaması imkânsızdı. Hakikaten X. asır
dan başlayarak, Türk edebiyatının İslâmî mahiyette eserler vücuda ge
tirdiğini görüyoruz. İptida, dinî eserlerin tercümesiyle başlayan bu ce
reyan, XI. asırda, İran edebiyatı tesiri altında Aruz vezniyle yazılmış 
Kutadgu Bilig gibi bediî ve felsefî kıymetçe de yüksek mahsuller ver
meye başladı.

(Edebiyat tarihçimiz, konferansının bundan sonraki bölümünde, İslâmiyetten 
sonraki Türk edebiyatının bir özetini yapıyor. Edebiyatımızın, başta Orta Asya ve 
Anadolu olmak üzere değişik Türk ülkelerinde değişik lehçelerle gelişmesi konu
sunda toplu bilgiler veriyor. Edebiyat tarihimizin, yüksek zümre edebiyatı ve Halk 
edebiyatı olarak, XIII. yüzyıldan beri yetiştirdiği mühim şahsiyetler ve eserler 
hakkında, yazılısı 1 2  sayfa tutan, kuvvetli bir hulâsa çiziyor ve sözlerini, aşağıya 
bir üçüncü bölüm halinde aldığımız, şu bilgi ve haberlerle bitiriyor).

Garpta, Türk edebiyatı tarihi hususundaki tetkiklerin çok ihmal edil
miş olması, müsteşriklerin bu husustaki çok yanlış ve menfi bir fikirle-
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rinden ileri geliyor. Onların çok sathî tetkiklere' dayanarak besledikle
ri kanaate göre, Türk edebiyatı, İran edebiyatının sönük bir kopyasın
dan ibarettir. Hammer ve ondan evvel Toderini, bu kanaatin yanlışlığı
nı meydana koymak istemişlerdir; lâkin, Türk edebiyatını, yaşadıkları 
zaman itibariyle lâyıkıyle tetkike muvaffak olamayan bu müsteşriklerin 
sathî mütalaaları, edebiyatımız hakkmdaki menfi fikirleri değiştireme
di. Şu en son senelerde Fransız müsteşriklerinden E. Blochet, bir ese
rinde büyük Çağatay şairi Ali Şîr Nevaî’den bahsederken, onun şiirle
rinin İran edebiyatından kopye edilmiş kıymetsiz şeyler olduğunu id
dia cesaretini göstermişti. Halbuki, şimdiye kadar muhtelif eserlerimde 
ve en son İslâm Ansiklopedisine Anadolu Türk edebiyatı hakkında yaz
mış olduğum makalede izâh ettiğim veçhile, Türk klasisizmi, İslâm me
deniyeti. dairesine mensubiyetten ileri gelen zarurî bâzı şekil müşâbe- 
hetlerine rağmen, îran klasisizminden tamamiyle farklıdır. Bir misâl 
olarak, Fuzulî’nİn meşhur Leylâ vü Mecnun hikâyesini zikredeceğim: 
Avrupa müsteşriklerinin yazdıkları eserlerde, bu hikâye, îran şairi 
Nizamî’nin maruf eserinden bir tercüme veya iktibas olarak gösteriliyor. 
Halbuki Arap ve Fars edebiyatındaki muhtelif Leylâ vü Mecnun hikâye
leriyle Fuzulî’nİn eserinin mukayesesi neticesinde sabit olmuştur ki, Fu
zulî’nİn eseri tamamiyle orijinaldir; ve mümasil îran hikâyelerine, tertip, 
tahkiye, bediî tesir itibariyle faik bir Türk şaheseridir.

Avrupa’da Osmanlı şiiri hakkında yazılmış en son ve en büyük 
eser, Gibb isminde bir İngiliz müsteşrikinin Osmanlı Şiiri Tarihi adlı 
kitabıdır. Halbuki, şairlerimiz hakkında oldukça etraflı ve bitaraf tet
kikler yapmış olan bu âlimin eseri de hakikî manasıyle bir edebiyat ta
rihi değildir. Daha İslâmiyetten evvelki devirlerde başlayan uzun asır
lar muhtelif coğrafî sahalarda kuvvetli bir inkişaf gösteren Türk ede
biyatının tarihi, yalnız Anadolu’da yetişen bazı şairlerin tercüme-i hal
lerini sıralamakla yazılamaz. Edebiyat tarihi, umumiyetle tarihin, daha 
sarih bir ifade ile, medeniyet tarihinin çok mühim bir kısmıdır; bir mil
letin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî tekâmülü gösteren 
bütün fkir mahsullerini tetkik ederek, onun manevî hayatını şe’niyette 
olduğu gibi yaşatmaya çalışan, canlı bir tarih şubesidir.

Sonra, bir milletin edebiyat tarihini tam bir şekilde anlamak için, 
yalnız yüksek, münevver zümreye mahsus edebiyatı değil, her devirde 
mevcut olan muhtelif zümre edebiyatlarını, Halk edebiyatını tetkik et
mek zarurîdir. Tarihî ve filolojik tenkidin icaplarına riayet etmeden, sos
yolojinin bugünkü esaslarından mülhem olmadan, Genetique usulü —yani, 
her hadisenin ilk menşelerinden itibaren tekâmülünü aramak usulünü— 
tatbik eylemeden bugünkü manasıyle edebiyat tarihi yazılamaz.
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Türk edebiyatı tarihine ait son tetkiklerden çıkan bazı yeni netice
ler vardır ki, mukayeseli edebiyat tarihini alâkadar edecek bu neticeler
den de kısaca bahsetmek isterim:

1  Arap ve îran edebiyatlarında mevcut olan münazara tarzı, Türk
Halk edebiyatının tesiri altında doğmuş, ve neslen Türk olan ilk İran 
şairleri vasıtasıyle İran edebiyatına, ve sonra da Arapça yazan Hora
san şairleri vasıtasıyle Arap edebiyatına intikal etmiştir.

2 — İslâmiyetten evvelki ve sonraki Türk şiirinde kıt’a şeklinin bir 
vahid-i kıyası teşkil ettiğini ^vaktiyle meydana koymuştum. Bu fikri ka
bul eden değerli Leh Türkiyatçısı Kowalski, İran edebiyatındaki rübâî 
şeklinin bu Türk dörtlüklerinden alındığı mütalaasını ileri sürmüştür.

3 — Le Toumeau isminde bir Fransız âlimi, daha 1894’de Paris’de 
neşredilen «Muhtelif Irklarda Edebî Tekâmül* adlı eserinde, Türklerin 
millî bir destana mâlik olamayacaklarını ileri sürmüştü. Halbuki, Rus 
âlimi. Potanin ve ona istinat eden Von Gannep İslavlarm, Finlerin, Cer- 
menlerin, Fransızların eski Halk edebiyatlarındaki destanı mevzuların 
Türklerden alındığını, yani merkezî Avrupa kavimlerinin vücuda getir
dikleri destanı Halk edebiyatının ilk esaslarını kurmak şerefinin Attilâ’
mn Hunlar’ma ait bulunduğunu itiraf ediyorlar. Türklerin daha Milât- ı 
tan evvelki asırlardan beri devam eden çok zengin bir destanî edebiyatı 
olduğunu ve bunun mahiyetini muhtelif eserlerimde göstermiş olduğum 
için, bu hususu izaha girişecek değilim. Yalnız şunu söyleyeyim ki, Türk 
destanına ait tepkiler ilerledikçe, umumiyetle destanların teşekkülü hak
kında âlimler arasında hâlâ devam eden münakaşaların da tenevvür ede
ceği muhakkaktır. Bu tetkiklerin ilerlemesi, eski Türk'diline ait birta
kım meseleleri de aydınlatacaktır.

4  _  Avrupa edebiyatlarında kafiyenin hangi menşeden veya menşe- 
lerden geldiği, henüz halledilmemiş bir mevzudur. Kowalski, Türk şiirin
de kafiyenin çok eski ve çok esasî bir unsur olduğunu göz önüne ala
rak bu hususta Avrupa’nın Türk Halk edebiyatının tesiri altında da kal
mış olabilmesi fikrini ileri sürmüştür.

5 _  Türk edebiyatı ve bilhassa Halk edebiyatı ve halk musikisi, 
Türklerle komşu muhtelif milletlerin edebiyatları üzerinde mühim bir 
nüfuz icra etmiştir. Ermenilerin, Gürcülerin, Macarların, UkraynalIların, 
Sırpların eski Halk edebiyatları üzerinde Türk nüfuzu muhakkaktır. Bü
yük bir Fransız âliminin âdeta Homer’le mukayese edecek derecede 
kıymet istinat ettiği Ermeni saz şairlerinin eserleri, Türk saz şairlerinin 
sarih bir taklidinden ibarettir. Vaktiyle neşrettiğim bir tetkiknamede, ka
tiyetle gösterdiğim bu nokta, bu mesele ile uğraşan Avrupa Türkiyat- 
çıları tarafından da kabul edilmiştir. Macarlar ve İslavlar üzerinde Türk 
Halk şiirinin nüfuzu meselesini de vaktiyle oldukça sarih bir surette gös-
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termiktim. Her halde Türk .edebiyatının ve Türk kültürünün bütün Bal
kan kavimleri üzerinde derin bir tesir bıraktığı muhakkaktır.

Kısa Bilgiler:
Okuduğunuz yazı, Türk edebiyatı tarihi üzerinde, geniş araştırmalarla elde 

edilm iş b ilg i ve  görüşlerin konferans şeklinde söylenmiş b ir  örneğidir. İlim  adam
larının ilm î araştırma ve buluşlarını, b ir  aydınlar, hatta uzmanlar topluluğu önün
d e  konferans şeklinde anlattıklarını bilirsiniz. Akademik hitabet, ya da akademik 
konferans denilen hitabet şekli budur.

Fuad Köprülü bu konferansını, Ankara’da toplanan Birinci Tarih K ongresi’nde
6  tem muz 1932’de okumuştu. Konferans metni buraya kısaltılarak alınmıştır. T a
mamı, müellifin Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (İstanbul, 1934) 
adlı kitabındadır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Okuduğunuz yazının konusu nedir? Bu yazı, şimdiye kadar okuduğunuz 

edebiyat m etinlerinden hangi özelliğiyle ayrılıyor ve size, toplu olarak nasıl bir 
b ilg i veriyor?

2 —  Yazar, edebiyat tarihini nasıl tarif ediyor? Ona göre' iyi bir edebiyat 
tarihi hangi usulde hazırlanır? (Yazarın bu konuda söylediği iki usulü bulup gös
teriniz ve  bu soruların karşılığını metin içinde arayarak, edebiyat tarihinden ne 
anladığınızı açıklayınız).

3 —  Bu yazıda, b ir  mukayeseli edebiyat terim iyle karşılaştınız. Y ine bu ya
zıda, m ukayeseli edebiyat m etoduyle işlenmiş bahisler var. Bu bahislere ve sonuç
larına dikkat ederek, mukayeseli edebiyattan ne anladığınızı açıklayınız.

4 —  Yazara ve  elde ettiği sonuçlara göre mukayeseli edebiyatın edebiyat araş
tırm alarında ne gibi faydaları vardır? Meselâ, Fuad Köprülü, bu m etot sayesinde 
bizim  edebiyatım ıza ait hangi gerçeklerin aydınlandığını haber veriyor?

5  —  Bu yazının üslubuna dikkat ediniz: Metinde mecaz, teşbih, istiare gibi 
ifade özellikleriyle ya da daha başka edebiyat sanatlarıyle düzenlenmiş cüm leler 
var m ıdır? Yoksa, bunun sebebi sizce ne olabilir? Düşününüz ve sorup öğreniniz.
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Mehmed Akif

Manzum Hikâyeleri:

S E Y F t  B A B A

Geçen akşam eve geldim. Dediler: Seyfi Baba 
Hastalanmış, yatıyormuş.

— Nesi varmış acaba?
— Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah
— Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol... 
Gecikirsem kalırım, beklemeyin... Zîrâ yol 
Hem uzun, hem de bataktır...

— Daha âlâ, kalınız: 
Teyzeniz geldi, bu akşam değiliz biz yalnız.
Sopa bir elde, kırık camlı fener bir elde;
Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde!
İki üç yüz sene ̂ evveldöşeneıı kaldırımın 
Câ-be-câ yâd-ı nihânîsi olup, bastonumun 
Nadiren yoklayarak bulduğu ahcâr-ı resmîm^^-, ̂ .  W 
Üzerinden sekerek hayli zamanlar gittim.
Daha seyrekieşivermez mi o taşlar giderek?
Düştü artık bize göllerde seyahat etmek!
Yakamozlar yaparak her iki yandan fenerim,
Zevrak^âsâ yüzüyorduk, o yüzer ben yüzerim!
Çok mu yüzdük, bilemem, toprağı bulduk neyse;
Fenerim başladı etrafını tek tük hisse.
Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun... 
Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun:
Kâh olur; kcjr gibi gır^ar sıvasız bir duvara,
Kah olur murde şuaalı düşer bir mezara;
Kâh bir sakfı çökük, hanenin altında koşar;
Kah bir ma’bed-f fersüdenİn üstünden aşar;
Vakt olur pek sapayerlçrjlç bakarsın dolaşır;
Sonra en korkulu eşftâsa çekinmez sataşır;
Gecenin sütre-i yeldâsım çekmiş, üryan

■ » - • r. < • ' •.

T. ve B. Edebiyatı III (F. 12)



'T

Sokulup bir saçağın ̂ altına guyâ uyuyan  ̂
v , jo Hâniimfltı guıîı-şütîe binlerce sefUan-ı beşer;

v  • Sesi dinmiş yuvalar, hâke serilmiş evler; t t
Kocasından boşanan bir sürü nisvân-ı zelil; —  ̂ U sö'fv W

-  Lanesinden atılan bir alay etfâl-i sefil; -  , ^c«UX#c
^ in» < ; ' / İ jüççeiıulınet içinden kabaran mezbeleler; ûft-^Vrı 

^  Evi sırtında, sokaklarda gezen aileler!
' Gece reİKzen, sabah olmaz mı, bakarsın sâilî ^ ^ ' A ^ ' \

, Serseri, derbeder, âvâre, harami, katil,
Ne kadar manzaralar varsa nazar-suz ve reni,

' Bana göstermeden olmazdı bizim kör kandil!
Ya o biçâre de rahmet suyu nüş-eyleyerek c

 ̂ Hatm-i enfâz edivermez mi hemen «cız!» diyerek?
h  gaman sâmi’anın. lamisenin şevkiyle

-  Yürüyen körlere döndüm, o ne dehşetti hele! **''
'  ̂ Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi...

Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi.
0 u  c b

Hele yârabbi şükür, karşıdan üç tâne fener
4 Geçiyor... Sapmayarak doğru yürürlerse eğer,

Giderim arkalarından... Yolu buldum zâten.
Yolu buldum diyorum, gelmiş-iken hâlâ ben! .
İşte karşımda bizim yâr-ı kadimin yurdu! ' ‘A  
Bakalım var mı ışık? Yoksa, muhakkak uyudu.
Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip 
Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip 
Açıversem... İyi ammâ, kapı zaten aralık...
Gâlibâ bir çıkan olmuş... Neme lazım artık 
Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,
Ayağımdan çıkarıp lâstiği, geçtim ileri.
Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak 
Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!
Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini 
Aralarken kulağım duydu fakirin sesini:

__Nerde kaldın? Beni hiç yoklamadın evlâdım!
Haklısın, bende kabahat ki haber yollamadım. 
Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun... 
Hele dinlen azıcık, anlaşılan yorgunsun.
Bereket versin ateş koydu, demin komşu kadın... 
Üşüyorsan eşiver mangalı, eş eş de ısın.
Odanın loşluğu kasvet veriyor pek baktım,
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Şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım!
Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne,
Sürme çekmiş^ gibi nur indij muıç^n kör gözüne!
O zaman »im açılıp jpertle-ı zıllmet nâgâh, "  öy'ç ' ̂  ^
Gördü bir sahne-i ur^kn-î sefalet ki nigâh, -b-oviv' i- >

 ̂ Şâir olsam yine tasviri olur bence muhâl: ^ ^  1 ı.
\  A ̂  l, O perişanlığı'derpiş edemez çünkü hayâl!

Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, - oVîff V'

Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba:
— Ihlamur verdi demin komşu... Bulaydık şunu bir.
— Sen otur, ben ararım.

— Olsa içerdik, iyidir...
Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme...
Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime,
Başladık kaynatarak vermeğe fincan fincan,
Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan.
— Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın?
Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın.
— Mehmet Ağa’nın evi akmış. Onu aktarmak için 
Dama çıktım, soğuk aldım oluyor on beş gün.
Ne işin var kiremitlikte a sersem desene!
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.
Hadi aktarmayayım... Kim getirir ekmeğimi?
Oturup kör gibi nâmerde el açmak iyi mi?
Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:
Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası!
Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz;
Ona ancak yapacak beş vakit abdestle namaz.
Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman 

. Gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman 
Eli ekmek tutacak! İşte saat belki de üç,
Görüyorsun, daha gelmez... Yalnızlık pek güç.
Bâzı bir hafta geçer uğrayan olmaz yanıma.
Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma!
— Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece:
Açılırsın sanınm, terlemiş olsan iyice.

İhtiyar terleye dursun g -  nülüp yorganına...
Atarak ben de geniş bir kebe, mangal yanına,
Başladım uyku taharrisine, lâkin ne gezer? af* * v 4,
Sızmışım bir aralık, neyse, yorulmuş da meğer.
Ortalık açmış uyandım. Dedim, artık gideyim:
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Önce amma şu fakır âdemi memnun edeyim.
Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede;
Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!
O zaman koptu içimden şu tahassür ebedî:, A ?

Ya hamiyyetsiz olsaydım, ya param olsa idi!

Kısa Bilgiler:
İstiklâl M arşı, Çanakkale Şehitleri ve Bülbül g ibi şiirleriyle, çok  iyi tanıdığı

nız, vatan ve  iman şairi M ehm ed A k if ’in edebiyat alanındaki birkaç mühim cep
hesinden. b iri şairliği, bir diğeri de manzum hikâye yazarlığıdır.

Y er yer, şiirin çok  üstün m ısralarıyle söylenmiş küçük şiirleri veya büyük- 
m anzum eleri, onun Safahat adlı yedi ciltlik kitabındadır. Safahat, şairin ölüm ün
den sonra, dam adı Ömer Rıza D oğrul tarafından, yeni harflerle neşredilmiştir (İs
tanbul, 1934).

Yazarın, realist Batı hikâyesinin teknik incelikleriyle kalem e aldığı ve  Tür
kiye’deki bazı hayat sahnelerini kuvvetle aksettiren m anzum  hikâyeleri de yine 
Safahat’dadır.

Bazıları, bu hikâyeleri A k if ’in şiirleriyle karıştırarak, A k if ’i şair saymamak 
hatasına düşm üşlerdir. H albuki onun şairliğini hikâye olm ayan şiirlerinde aramak 
doğrudur. H ikâyeleri ise esasen şiir değil, hikâyedir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 •__ Seyfi Baba hikâyesinde tem el fik ir nedir?
2    H ikâyenin konusunu kısaca anlatınız.
3  _  Seyfi Baha’daki tabiî hikâye diline ve bu  dilin  aruzla ifadesindeki ko

laylığa dikkat ediniz.H ikâye kahramanlarının ölçülü m ısralarla konuştukları farke- 
d iliyor mu? K onuşm alarda dikkatinizi çeken kısa, kesik konuşm a cümleleri ve 
halk ağzı söyleyişler hangileridir? Belirtiniz.

4  —  Yazar, eski İstanbul sokaklarını hangi çizgileri ve hangi gölgeleriyle resme
diyor? H ikâyede yazı sanatıyle birleşmiş bir resim sanatının ışık ve gölgelerini ve 
diğer tasvir çizgilerini, fenerin gece karanlığı içinde aydınlattığı köşelerde ara
yınız.

K aranlık tiyatro sahnelerinde bazen, oyunun yürüyüşüne göre gösterilmek is
tenen hareketler, sahnenin yalnız o  kısm ım  aydınlatm ak suretiyle belirtilir. Seyfi 
Baba hikâyesinde, buna benzer bir anlayışla ve fener ışığıyle aydınlatılan yerler
deki eski İstanbul sahnelerini görüp gösteriniz.

j 5  _ _  Seyfi Baba hikâyesinin kahramanları kaç kişidir? H ikâye kahramanla
rının karakterlerini, ruh, terbiye ve vücut yapılarım  bize onların hareketleri mi, 
yoksa söyledikleri sözleri m i anlatıyor? Belirtiniz.
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Ç A N A K K A L E  Ş E H İ T L E R İ

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna yârab ne güneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
Gökden ecdâd inerek öpse o pak alm değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd-i... 
Bedr’in arslanlan ancak bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
Gömelim gel seni tarihe desem, s ı ğ m a z s ı n !  
Here ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitâb, 
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.

Bu taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşma; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmıyle, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Ebr-i nisanı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;
Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına. 
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanma, 
Türbedârm gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile avizeni lebrîz etsem;
Tüllenen mağribi akşamlan sarsam yarana...

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Kısa Bilgiler:
Okuduğunuz şiir, Akif’in Asım adlı, altıncı Safahat kitabındadır. (İstanbul, 

1924). Asım, Akif’in babasının öğrencilerinden A li Şevki H oca’nm oğludur ve Ça
nakkale’de şehit olanlar değerinde, o nesli temsil eden bir gençtir. Y urt ve toplum 
dertlerine ait konular üzerinde karşılıklı konuşmalar, fıkra ve hikâye anlatma
lar halinde yazılan esere Asım adı verilişi bundandır. Çanakkale Şehitleri hakkın- 
daki büyük ve lirik parça ise, bu eserin sonunda, şairin o eşsiz zafer heyecanıyle 
coştuğu anlarda söylenir.
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İ T İ C U I I  V A C i m u c :  Y n ı ı ^ A i ı n ^ u ı  •

1 —  Çanakkale savaşının önemi neresindedir? Türk ordusu, bu  savaşta tek 
b ir  düşm anla mı, yoksa eski Haçlı ordularını andıran, kalabalık, üstün kuvvette 
ve  baştan sona çeliklere bürünmüş, m üttefik ordu ve donanm alanyle m i çarpış
m ıştır? Bu savaşta Türk ’ün zaferini sağlayan sır nedir? Bu sırrı yine Mehmet Akif, 
İstiklâl Marşı’nın bir mısraında açıkça söylem iştir. H atırlayıp gösteriniz.

2  —  Akif, Çanakkale’de şehit olan Türk askerine neler yapm ak istiyor? N i
çin  bu  yapılam ayacak kadar büyük işleri yapm ış olm ayı b ile  onlar için  yeter bu l
m uyor? Bu şehitleri neden yere, göğe koyam ıyor? Anlatınız.

3 —  Bu şiirde Çanakkale şehitleri mi Bedir gazilerine, yoksa B edir gazileri 
m i Çanakkale şehitlerine benzetiliyor?

Teşbih, aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıfın ı kuvvetlisine benzet
m ek dem ek olduğuna göre, buradaki benzetm eden çıkarılacak önem li mana nedir? 
Bu anlam, şairin din ve vatan uğrunda savaşan iki İslâm  kuvvetinden hangisini 
ve n için  daha üstün gördüğünü belirtiyor? Bunu anlatırken, mısradaki ancak ve 
bu kadar kelim elerine dikkat ediniz.
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Ahnted Haşini

Serbest Müstezatları:

O B E L D E

Denizlerden
Esen bu ince havâ saçlarında eğlensin.
Ğilsen
Melâl-i hasret ü gurbetle ufk.ı şama bakan 
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen he dilbersin!
Ne sen,
Ne ben,

Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ,
Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ 
Olan bu mâi deniz,
Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.

Sana yalnız bir ince tâze kadın,
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer,
Bu sefih iştihâ, bu kirli nazar,
Bulamaz sende, bende bir mânâ.
Ne bu akşamda bir gam-ı nermin,
Ne de durgun denizde bir muğber 
Lerze-i istitâr ü istiğna.

Sen ve ben 
Ve deniz
Ve bu akşam ki lerzesiz, sessiz,
Topluyor büy-i rühunu güya,
Üzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüda kalarak,
Bu nefy ü hicre müebbed, bu yerde mahkûmuz...
O belde,
Durur menâtık-ı düşıze-i tahayyülde;
Mâi bir akşam
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ıiıaer ustunae aaınut aram;
Eteklerinde deniz
Döker ervaha bir sükun-ı menam.
Kadınlar orda güzel, ince, saf leylîdir,
Hepsinin gözlerinde hüznün var,
Hepsi hemşiredir veyahut yâr:
Dilde tenvım-i ıztırâbı bilir 
Dudaklarındaki giryende büseler, yâhud,
O gözlerindeki nijflî sükut-ı istifham.
Onların rühu, şâm-ı muğberden 
Mütekâsif menekşelerdir ki 
Mütemâdi sükun u samtı arar;
Şu’le-i bı-ziyâ-yı hüzn-i kamer,
Mülteci sanki sâde ellerine.
O kadaCnâtüvan ki, âh, onlar,
Onlann hüzn-i lâl ü müştereki,
Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz 
Hepsi benzer o yerde birbirine...

O belde,
Hangi bir kıt’a-i muhayyelde?
Hangi bir nehr-i dür ile mahdüd,
Bir yalan yer midir veyâ mevcüd 
Fakat bulunmayacak bir melaz-ı hulyâ mı?
Bilmem... Yalnız 
Bildiğim sen ve ben ve mâi deniz 
Ye bu akşam ki eyliyor tehzız 
Bende evtâr-ı hüzn ü ilhamı,
Uzak
Ye mâi gölgeli bir beldeden cüda kalarak,
Bu nefy ü hicre müebbed, bu yerde mahkumuz...

Metin Üzerinde Çalışmalar:
Okuduğunuz şiir, Servet-I Fünunculardan Fikret ve Cenab’ın şiirlerinde gör

düğünüz, geniş müstezatlardan daha serbest b ir  vezinle söylenm iştir. Ahmed Ha- 
şim, aruzun başka başka vezinleriyle, başka başka kalıplarla düzenlenmiş, uzun, 
kısa, çok  kısa, değişik mısraları aynı şiirde sıralayarak, yeni nazma daha geniş 
b ir  serbestlik vermişti. Meselâ, bu  şiirin asıl vezni, en uzun mısralarında görülen: 
Mefâ’îlün fe’ilâtün mefâ’îlün fe’ilün veznidir. Bunun yanında, Denizlerden mısraı: 
Mefâllün veznindedir; O belde mısraı; fa’ûliin vezninde ve  Mâi bir akşam mısraı 
da müfte’ilâtün ahengindedir. (D iğer değişik vezinleri siz bu lunuz). O belde, şairin 
bu çeşit söyleyişlerinin başarılı örneklerindendir. İk inci devre Fransız sem bolist-
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tezat denilm ektedir. O Belde, şairin Göl Saatleri (İstanbul, 1921) adlı şiir k ita- 
bındadır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
l — O Belde şiirinin teması nedir? Şair, nasıl b ir  beldeye, ne ölçüde bir öz

leyiş duyuyor?
2 —  Yunus Emre’nin şiirlerinde sofilerin asıl vatan dedikleri, Tanrı diyarına 

karşı devam lı bir özleyiş görmüştünüz. Yahya Kemal’in Açık Deniz şiirinde de 
Türk tarihinin şeref ve  zafer sayfalarına karşı, onların yüceliğiyle övünen hey
betli b ir  özleyiş vardı.

O Belde’deki özleyiş, bunlara benziyor mu? Benzemiyorsa aralarındaki farkı 
ve O B elde ’nin ötekilerden ayrılan yönünü açıklayınız.

3 —  Bu şiirde, kendisine hitabedilen kadınla, şairin özlediği âlemlerde nasıl 
yaşadıkları düşünülen kadınlar, ne ruhta, ne görünüşte kadınlardır? Meselâ, neşeli 
ya da fıüzünlü müdürler? Şair, onları niçin ve nasıl bir ruh hali içinde dünya ka
dınlarından daha başka ve  daha güzel buluyor?

4 —  Bu şiiri, hayalleriyle avunan, mesut bir ruh mu, yoksa dem ir çerçevesi 
içinde m ustarip bir gönül mü söylüyor? Nereden, yazarın şiirinde ısrarla top la
dığı hangi kelim elerden anlıyorsunuz?

5 —  Şiirin mısralarındaki değişik vezinleri ve değişik kalıpları bulup gös
teriniz.

Renk, Işık ve Akşam Şiirleri:

S Ü V A R İ

Şu bakır zirvelerin ardından 
Bir süvari geliyor kan rengi; 
Başlıyor şimdi melûl akşamda 
Son ışıklarla bulutlar cengi...

A Ğ A Ç

Gün bitti. Ağaçta neş’e söndü. 
Yaprak âteş oldu, kuş da yâküt; 
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzın suyu erguvâne döndü.



P İ Y A  L E

Zannetme ki güldür ne de lale, 
Âteş doludur, tutma yanarsın, 
Karşında şu gülgun piyâle...

İçmişti Fuzuli bu alevden, 
Düşmüştü bu iksir ile Mecnun, 
Şi’rin sana anlattığı hâle...

Yanmakta bu sâgardan içenler; 
Doldurmuş anın-çün şeb-i aşkı 
Baştan başa efgân ile nâle...

Âteş doludur, tutma yanarsın, 
Karşında şu gülgun piyâle..

B İ R  G Ü N Ü N  S O N U N D A  
A R Z U

Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümâyan.
Güller gibi... Sonsuz iri güller,
Güller ki kamıştan daha nâlân,
Gün doğdu yazık arkalarında!

AfctıVt kulelerden yine kuşlar,
Tekrarını ömrün eder ilân...
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam, 
Âlemlerimizden sefer eyler?..

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam, 
Akşam, yine akşam, yine akşam, 
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
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m stt o u g u e r :

Ahmed Haşim’in yukardaki şiirlerinden Süvari ve Ağaç, şairin kendi kitap
larına alınmamış son şiirlerindendir. Piyâle ile Bir Günün Sonunda Arza şiirleri, 
Haşim’in Piyâle isim li şiir kitabm dadır (İstanbul, 1926, 1928).

. Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Bu şiirleri daha iy i anlamak için  yazarın Kımıldamayan Işıklar adlı nesir 

yazısını da okuyunuz.
2 —  O Belde şiiri, «üzerinde daima mavi bir akşam dinlenen, bir başka âlem»i

özleyiş duygularıyle söylenmişti. Süvari, Ağaç, Piyâle ve Bir Günün Sonunda Arzu 
şiirinde başlıca hangi tem alar üzerinde durulmuştur? Görüp belirtiniz.

3 —  Bu şiirler, kitabınızda Renk, Işık ve Akşam Şiirleri başlığı altında sıra
lanmıştır. Okuduğunuz şiirler, böy le ortak bir başlık altında toplanacak nitelikte 
söyleyişler m idir?



Nesirleri:

K I M I L D A M A Y A N  I Ş I K L A R

Seyahat'ne kadar rahat ve^e^lenceli olsa yine için için anlaşılmaz 
bir endişe tohumu taşır. En iptidaî ve ağır kervan yürüyüşlerinden, en 
Süslü ekspres ve en nSutâritari vapur seyahatlerine kadar yolculuğun bü
tün çeşitlerini tecrübe ettim, hepsinde de aynı gizli acının içimi ısırdı
ğını duydum.

Akşam, yolculuğun en keskin duygu saatidir.
Yolcu üzerinde karanlığın bu tesiri nerden geliyor?
Uzaklardan, insanlığın tâ ilk hayvanı gecelerinin hatıralarından...
Gece, korku vaktidir. Göz artık vazifesini yapamadığı için yanlış şey

ler görmeye başlar. Her gölge oyunu, her ot titreyişi, her yaprak kımıl
dayışı bir düşman yaklaşması hissini verir. Sinirlerin diken diken olduğu 
bu karanlık saatlerde hayvanların birçoğu için toplanmaktan, tünemek- 
ten veya ine çekilip uzanmaktan ve yatmaktan başka yapacak bir iş yok
tur. Elektriğin keşfine rağmen medenî şiir, vahşî şiir gibi, hâlâ gece baş
langıcının getirdiği hüzünden ve karanlığın uyandırdığı faciadan bahse
der.

Gecenin karanlıkları içinde seyyah nedir? İnine girmemiş, yolunu 
şaşırmış ve her an bir düşmanın pençesine şikâr olmak tehlikesine ma
ruz kalmış titrek ve zavallı bir hayvandır. Vagonların çelik şangırtısı ve
ya geminin uskur gürültüsü içinde, esrarengiz bir talih işaretine doğru 
giden bir yolcu için sahilin her kımıldayan ışığı yerlerini ve âdetlerini 
değiştirmeye lüzum görmemiş makul insanların mesut bir toplanma nok
tasıdır. Yolcu, o ışıklara baktıkça kendisini siyah rüzgârlar eline düşü
ren deliliğini düşünür ve uzaklarda bıraktığı ılık bir oda ile dost bir lam
bayı, içi sızlayarak hatırlar.

Şiir Anlayışı:

Ş İ İ R  H A K K I N D A  B A Z I  
M Ü L Â H A Z A L A R

Şair, ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan, ne de bir vâzı’-ı 
kanundur. Şairin lisanı, nesir gibi, anlaşılmak için değil, fakat duyulmak
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üzere vucut Dulmuş, musiki ile soz arasında, sözden ziyade mûsikîye ya
kın, mütevassıt bir lisandır. Nesirde üslûbun teşekkülü için zarurî olan 
anâsırın hiç biri şiir için mevzu-ı bahis olamaz. Şiir ile nesir, bu itibar
la, yekdiğeriyle nisbet ve alâkası olmayan nizamlara tâbi, ayrı sahalar
da, ayrı eb’âd ve eşkâl üzre yükselen ki ayrı mimarîdir. Nesr’in müvel- 
lidi akıl ve mantık, şiirin ise, idrâk mmtakaları haricinde, esrar ve meç- 
hulâtın geceleri içine gömülmüş, yalnız münevver sularının ışıkları, gâh 
ü bîgâh ufk-ı mahsûsâta akseden kudsî ve isimsiz menbâdır.

Denilebilir ki şiir, nesre kabil-i tahvil olmayan nazımdır.
...Şiir, bir hikâye değil, sessiz bir şarkıdır.
Mana araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıl

dızlarını râşe içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten farklı ol
masa gerek. Et zerresi, susturulan o sihr-engiz sesi telâfiye kâfi midir?

Şiirde her şeyden evvel, ehemmiyeti hâiz olan, kelimenin manası de
ğil, cümledeki telâffuz kıymetidir. Şairin hedefi, her kelimenin cümle
deki mevkiini, diğer kelimelerle olacak temas ve tesadümden ve esraren
giz izdivaçlardan mütehassıl, tatlı, mahrem, havaî veya haşin sese göre 
tâyin ve müteferrik kelim ahenklerini, mısraın umumî revişine tâbi kı
larak, mütemevviç ve seyyâl, muzlim veya muzî, ağır veya serî hislere, 
kelimelerin manası fevkinde, mısraın mûsikî temevvücatmdan nâmahdud 
ve müessir bir ifâde bulmaktır.

;
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Yahya Kemal

Vatan Şiirleri :

S İ S T E  S Ö Y L E N İ Ş

Birden kapandı birbiri ardınca perdeler... 
Kandilli, Göksu, Kanlıca, îstinye nerdeler?
Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden 
Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden? 
Benzetmek olmasın sana dünyâda bir yeri, 
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri.
Bir devri lanetiyle boğan şâirin «Sis»i,
Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi,
Hülyama bir ezâ gibi aksetti bir daha:
—örtün! Müebbeden uyu! Ey şehr!— O beddua. 
Hayır bu hal uzun süremez, sen yakındasın. 
Hâil dağılmayan bu sisin arkasındasın,
Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, panl panl, 
Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl. 
Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın yazın,
Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın.

Kısa Bilgiler:
Siste Söyleniş, şairin Kendi Gök Kubbemiz, adlı şiir kitabındadır (Y ahya K e

m al Enstitüsü yayım ı. İstanbul, 1961-1963). B u  şiirin  onuncu mısraındaki «örtün! 
Müebbeden uyu! Ey jehr!» sözleri, Tevfik Fikret'in m eşhur Sis şiirinden alınmış
tır. Fikret'in Si»’i  Servet-i Fünun çağının ruh  buhranlarından birini belirtir: Ser- 
vet-İ Fünun m ecm uası hüküm et taralından kapatılmış, şair A şiyan ’ında yalnız ve 
çaresiz kalm ıştır. B öylelik le b ir  bunalım  geçiren şair, hadiselerin bütün kabahati 
İstanbul şehrindeym iş gibi, bu  şehre lanet yağdıran b ir  ruh sarsıntısı içersinde g ö 
rünür. Bu yüzden acı m ısralar söyler. Bu m ısralar arasında: .
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sarmış yine afatını dit aua-ı maannıa. 
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid 
Tazyikinin altında silinmiş gibi eşbâh.

Lâkin sana lâyık bu derin sütre-i mailim, 
Lâyık bn tesettür sana ey sahn-ı mezâlim.

Ey Marmara’nın mâi derâgûşu ipinde 
ölmüş (ib i dalgın uyuyan tûde-i zinde:
Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı müsahhir! 
Ey bin kocadan arta kalan bive-i bâkir! 
Hüsnünde henüz tazeliğin sihri hüveydâ. 
Hâlâ titirer üstüne enzâr-ı temâşâ.
Hâriçten uşaktan açılan göllere süzgün 
Çeşmân-ı kebûdunla ne mûnis görünürsün...

Hep levs-i rlyâ dalgalanır zerrelerinde,
Bir zerre-i safvet bulamazsm içerinde. 
Milyonla barındırdığın ecsâd arasından 
Kaç nâsiye vardır yıkacak pâk ü dır ahşan?

örtün evet ey hâile... örtün evet ey şehr! 
örtün ve müebbed uyu ey fâcire-i dehr!..

gib i çok  acı sözler vardır. Bu m ısralann manası şudur:

■Ufuklarını yine inatçı bir duman sarmış. Bir beyaz karanlık kİ, gittikçe ar
tıyor; baskısının, ağırlığının altında bütün vücutlar, (gövdeler ve cesetler) ezilmiş 
gibi.-,

•Lâkin ey zulümler sahnesi, bu derin karanlık örtü ve örtünüş sana lâyıktır.*
•Ey Marmara’nın mavi kucaklayışı içinde, ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı 

yığın. Ey köhne Bizans! Ey (gönülleri) zapteden koca bunak! Ey bin kocadan arta 
kalan, el değmemiş dul. Güzelliğinde hâlâ tazeliğin sihri apaçıktır. (Seni) seyreden
lerin bakışları hâlâ üzerine titrer. Dışarıdan, uzaktan açılan gözlere süzgün, mavi 
gözlerinle ne munis görünürsün.»

■Senin her zerrende riya kirleri dalgalanır, içerinde temizliğin zerresi bile 
yoktur. Milyonla barındırdığın cesetler içinde temiz ve aydınlık çıkacak kaç alın 
vardır?»

•Evet, ey facia! örtün!.. Evet, ey şehir, örtün!., (ve) Ey arzın uygunsuz ka
dını!.. Örtün ve ebediyen uyu!..»

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Siste Söyleniş şiiriyle Sis'den okuduğunuz mısraları karşılaştırınız. A ynı 
olay ve aynı manzara karşısında her iki vatan’ şairinin birbirine zıt şey ler . söyle
meleri nedendir? Bunların ruhî ve  tarihî sebeplerini arayıp, inceleyiniz.
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2 —  M etinde isim leri sayüan Kandilli, Gölün, Kanlıca, tetinye gibi yerler, va
tanım ızın hangi bölgesinde sıralanmıştır? Yazar, bu  isim leri saym ak ihtiyacım  ne
den duym uş olabilir? (B u  soruyu, aynı yazarın ileride okuyacağınız) Vatan parça
sındaki: vatanın adını söylemelidir. Vatan İstanbul’dur, Üsküp’dür, Trabzon'dur, Yoz-
gat’dır, Ankara’dır cüm leleriyle karşılaştırarak açıklayınız.

3   Şiirdeki, Som zümrüt ortasında muzaffer akıp fiden —  Ftrûze nehri ner-
def Bufün saklıdır, neden? m ısralanm n manası nedir? Som zümrüt ne dem ektir? 
Burada hangi anlamda kullanılıyor? Firuze nebri’nden maksat nedir? İnceleyiniz.

4 —  Yahya K tr*»1. «B ir devri lâneüyle boğan şairin Sis’i» sözleriyle neyi 
kasdediyor? Bu sözlerden Fikret’in, aslında neye lanet ettiği anlaşılıyor m u? Bu nokta 
size Sis şiirini söyleten ruh  halini v e  Yahya K em al’in  bunu anlayışla karşıladı
ğ ım  gösteriyor m u? Nasıl? Açıklayınız.

 5  O n  birinci mısraın başındaki Hâyır kelimesinin ilk  hecesi uzun ve  ikinci
hecesi vurgulu  okunacaktır. Şairin  bu  hecelere bu  kadar kuvvetle basması ne
dendir? Belirtiniz.



S e r b e s t  O k u m a  P a r ç a l a r ı :

E Y L Ü L  S O N U

Günler kısaldı. Kanlıca’mn ihtiyarları,
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.

Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa... 
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa...

İçtik bu nâdir içkiyi yıllarca kanmadık...
Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık!

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor; 
Lâkin vatandan aynbşın ıztırâbı zor.

Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile, 
Bitmez bir özleyiştir, Ölümden beter bile.

I T R t ’ d e n
I

İ ' ■ > r .  _
Tâ Budin’den Irâk’a, Mısr’a kadar, 
Fethedilmiş uzak diyarlardan, 
Vatan üstünde hürr esen rüzgâr, 
Ses götürmüş bütün bakarlardan.
O dehâ öyle toplamış ki bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi 
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

Mûsikisinde bir taraftan din,
Bir taraftan bütün hayât akmış; 
Her taraftan, Boğaz, o şehrâyln, 
Mavi Tunca’yla gür Fırât akmış. 
Nice seslerle, gök ve yerlerimiz, 
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, 
Bize benzer o kainat akmış.

/ . / <
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Y O L  D Ü Ş Ü N C E S İ ’ d e n

Eğer mezarda, şafak sökmeyen o zindanda, . 
Cesed çürür ve tahayyül kalırsa insanda»
—Cihan vatandan ibarettir, ıtikâdımca— 
Budur ölümde benim çerçevem, murâdımca: 
Vatan şehirleri karşımda, her saat, bir bir, 
Fetihler ufku Tekirdağ ve sevdiğim İzmir, 
Şerefli kubbeler iklimi Marmara’yla Boğaz, 
Üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz, 
Bütün eserlerimiz, halkımız ve askerimiz, 
Birer birer görünen anlı şanlı cedlerimiz, 
İçimde dalgalı Tekbır-i en güzel dînin,
Zaman zaman da Nevâ-Kâr’ı, doğsun, Itn’nin. 
Ölüm yabancı bir âlemde bir geceyse bile, 
Tahayyülün Je vatan kalsın eski hâliyle.

Nesirle Vatan Anlayışı:

V A T A N

Vatan, hiç bir zaman bir nazariye değil, bir topı^aktır.Toprak, cedle- 
rin mezarlarıdır; camilerin kurulduğu yerdir. Sa^ayı-ı nefıse nâmına ne 
yapılmışsa onun sevgisidir. Lâkin daha derine gitmek ve demek lâzım
dır ki: Vatandaşları zâten o vatan vücûda getirmiştir.

Havası ile, suyu ile, sabahlan ve geceleriyle, bilhassa vatandaşlara 
kendini müdâfaa ettirmesiyle hal-hamur olmuştur.

Vatan, ne bir feylesofun fikridir, ne bir şairin duygusu... Vatan, ger
çek ve hakiki bir yerdir. Onun her maddesini, her hâlini sevenler va
tanı sever.

Bir vatanın ne olduğunu o vatan hakkında binlerce cilt yazan mu
harrirler târif edemez.

Vatanın adını söylemelidir.
Vatan, İstanbul’dur, Üsküp’dür, Trabzon’dur, Yozgat’dır, Ankara’dır, ve 

bunlann içinde sayılamayacak kadar hâtıralar vatandır. Meselâ, Yozgat bir 
hudut için kaç şehit vermiştir? Vatan dâhilinde yetişenlerin sarkılan bir 
birine benzemeyen kaç yerde okunmuştur? Birbirine uzak olan yerler-

—  196 —



Göricelilerin kanlan Sivas’tadır*

Velhâsıl vatan, mücessem bir mefhumdur. Mücerret bir mefhum ola* 
rak onu yalnız bir ansiklopedide okuyabiliriz. Halbuki bir vatanın ev
lâtları mücerred bir mefhum için ölmez. Fakat mücessem bir mefhum 
için asırlarca ve milyonlarca insan ölebilir. İstanbul’un tehlikede bulun
duğu zamanlar, Muş’dan, Siirt’den, Maraş’dan gelmiş olan erler, ömür
lerinde görmedikleri ve belki de görmeyecekleri bir İstanbul için dövüş
meye gelmişlerdir. Çünkü İstanbul, vatanın'mücessem bir parçasıdır. Fğer 
milletlerin çocukları, yalnız mücerret mefhumlar için ölüme sevk edi- 
lebilseydiler, yeryüzünde hiç bir cemiyet olamazdı. Felsefe târihini ya
kından biliyoruz. Bir feylesofun bir başka feylesofa hem de aksi bir na
zariye ile halef olduğu ve hükümlerin muttasıl değiştiği malûmdur. Eğer 
milletler, nazariyeleri muttasıl ■değişen feylesoflar silsilesine tâbi olarak 
döğüşselerdi, yeryüzünde tekevvün hâdisesi dururdu.

b » k '\  ' •■V

Bereket versin ki Türk vatanı, hiç bir nazariyecinin, hiç bir feyle
sofun, hiç bir vâizin tefsirine sığmayan ve yalnız kaderin, yalnız onu 
kuran müminlerin, onun toprağında çift sürenlerin; onun sînesipde ni. 
şanlanan, evlenen ve nesiller yetiştirenlerin; yalnız ve yalnız onun ha
vasını, iklimini, hâtıralarını edinmiş olanların; onda yetişmiş olan kah
raman, şâir, bestekâr, hâsılı mütehassıs, mütefekkir bütün insanların üze
rinde yaşadıkları topraktır.

Onu yaratan Tann, o kadar milyonca unsurdan mürekkeptir ki, göt 
önünde olduğu halde, çok geniş ve çeşitli olduğu için bir tek şahsiyet 
hâlinde bir türlü görülemez. Vatan üzerinde yaşayan her fert, işte bu 
Tanrının bir parçasıdır.

Kısa Bilgiler:

Yahya K em al’den vatan konusunda birleşen dört parça daha okudunuz. Bun
lardan ilki, İstanbul Boğazı’nda K anlıca köyünün ihtiyarlarıyle yapılan  b ir  has
bıhalin  duygularıyle söylenm iş b ir  şiirdir. İkinci parçanın bütününü L ise I. sınıf
ta okumuştunuz. Bu parçalar burada hatırlatıcı v e  bütünleyici vazife  görecekler
dir. Son  yazı, şairle yapılan  b ir  röportajdan parçadır ve  ilk  defa  Resimli Türk Ede
biyatı Tarihi'nde yayım lanm ıştır. (İstanbul, 1948, sayfa: 392).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Eylül Sonn’nda vatan sevgisi en çok  hangi m ısralarda söyleniyor? Şaire 
bu derece hisli b ir  vatan şiiri söyleten, başka sebepler nelerdir? İnceleyiniz.
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nin, m usikiyle hâkim  olduğu b ir  coğrafyanın sınırları belirtiliyor. Bu m ısralardaki 
vatanı b ir  defa da siz tarif ediniz. Bu, Türkiye’nin hangi asırlarında ne türlü bir 
vatandı? Şim di b i z &  o  vatandan kalanlar nelerdir?

3   Eylül Sonu ve  Y o l Düşüncesi’nin sonu, hangi duyguda birleşiyorlar? Y ol
büşüncesi’nde şair bize nasıl b ir  vatan tarif ediyor? Bu vatan, nesirle v a ta n .ta 
rifindeki vatan anlayışına uygun m udur? Karşılaştırınız. Şairin, böy le  b ir  vatan 
karşısındaki en tatlı üm idi v e  en tattı tahayyülü nedir? Bu tahayyülde nasıl bir 
incelik  buluyorsunuz?

 4  Vatan başlıklı yazıda, vatanm  en doğru tarifi sizce hangi cüm lededir?
Niçin? Buradaki vatan anlayışını Nam ık K em al, T ev fik . Fikret, Z iya  G ökalp gibi 
diğer vatan şairlerimizin kitabınızdaki vatan şiirleriyle karşılaştırınız. Bu son yazı, 
sizce T ü rk  vatan anlayışında b ir  tekâmül sayılabilir m i? N için ve  ne bakımdan? 
Belirtiniz.

5   Yahya K em al’in  vatan sevgisi, diğer bütün şehirlerim izi de kucaklam ak
la  beraber, daha çok  İstanbul’da özetleniyor. İstanbul’un  alınışında ve  b ir  Türk 
beldesi olarak kuruluşunda b ir  vatam  özetleyecek çizgiler bulunduğu söylenebilir 
m i? Bu soruyu, B ir Tepeden' şiirini ve o  şiirin m etin çalışm alarını okuyarak ce
vaplandırınız.



Millet Anlayışı:

B İ R  T E P E D E N

Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeye geldin»
Çok benzediğin memleketin her tepesinde.
Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin, 4
İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.

Irkın seni iklimine benzer yaratırken,
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.
Târihini aksettire-bilsin diye çehren,
Kaç fâtihin, altın kanı mermerle karışmış.

Metin Üzerinde Çalışmalar :

Okuduğunuz şiirde, b ir  m illeti vücuda getiren çeşitli unsurlarla örülmüş, toplu 
bir füselUk görülüyor:

1 —  T ürkiye Türklüğü, önce büyük b ir  vatan fethetmiş, sonra bu vatan top
raklarını yüzyıllar boyu  bir em ekle kendine benzetmiş, vatanına, nereden bakılsa, 
ne zam an bakılsa, «Burası Türk ’ün vatanıdır» dedirtecek, m illi b ir  güzellik ver
miştir.

(Vatana, böyle m illi bir renk ve m illi çehre veren eser, hareket ve çizgilerin 
neler olduğuna düşünüp belirtiniz).

Daha sonra bu vatanda yetişen yeni nesiller, vatan güzelliklerini benim sem e
ye, onun renklerine, onun özelliklerine benzem eye başlamışlardır.

Bugünkü T ü rk  güzelliği, Türk topraklarındaki bu  tarihî ve  coğrafya sente
zinin eseridir.

2 —  M illetim izin, y ine Türkiye topraklarında işleyip güzelleştirdiği, yen i b ir  
Türkçe vardır. T ürkiye Türkçesi. Bu dil, vatan iklim ine benzeyen T ürk  kadını
nın d ilinde büsbütün güzelleşiyor. O  kadar ki, şair, onun konuşmasında m edeni
yetim izin b ir  başka özeti olan İstanbul şehrinin güzelliğini buluyor, İstanbul m an
zaralarından yükselen m usikiyi duyuyor.

(Türkiye Türkçesini, eski Orta Asya Türkçelerinin üstüne yücelten dil ve ses 
unsurlarını hatırlayıp araştırınız).

3 —  U fuklarla yarışılm az... Çünkü ufuk, sürekli ve  sonsuzdur. Fakat şair, Türk 
ordularının ufuklarla yarıştığını düşünüyor. Bu düşünüş, A nadolu  ve  Balkanlar 
Türkiyesini zapteden ecdat ordularının akıncılık kudretini belirtiyor. İşte şair, gü
zelliğinde bütün bir tarih ve coğrafyanın toplanmış olduğunu gördüğü kadın kar
şısında bunları düşünüyor:

«Yüzyıllarca süren bu m illî oluş, m eğer seni, senin bu güzelliğini yaratm ak 
içinm iş... Seni böyle güzel yaratm ak için, sayısız ecdat akm ları sırasında kaç kah
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raman ölmüş?.. Çehren, tarihini aksettirebilsin diye, kaç büyük  zafer kazanılmış... 
K aç fethe koşan bayraklar, ufuklarla yarışm ış... K aç fatihin T ü rk  damarlarına
mahsus altın kanı kaç m erm er beyazlığıyle birleşmiş.»

4 —  B u düşünceye göre Türk kadın güzelliğini m eydana getiren unsurlar, yal
nız b u  bayrak  ve  m erm er rengi m idir? Bu güzellik, başka nelerden meydana gel
miş? İfadelendiriniz. ‘ .

 5  Yahya K e m a l 'i n  başka şiirlerini de okuyunuz. Bu şiirlerdeki ufuk tem a-
sm a ait m ısraları bulunuz. Şairin bu  mısralarıyle cihangirlik  gücünü övdü&ü m il
letin coşkunluğu arasında bir ilgi buluyor musunuz? Yahya K em al'in  şur uslubu- 
nu bu  bakım dan tarif ediniz.

Destanı Şiirleri:

İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye

G A Z E L
i • r  i

Vur pençe-i Alî’deki şemşır aşkına 
Gülbangi âstimâm tutan pır aşkına
Ey leşker-i Müfettihü’l-ebvâb vur bugün 
Feth-i mübıni zâmin o tebşir aşkına, ^
Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-| hilâl içün 
Gelmiş bu şehsüvâr-ı cihangir aşkına
Düşsün çelengi Rum’un eğilsün ser-| Firenk
Vur Türk’ü gönderen yed-i Takdir aşkına

£  '

Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar 
Fecr-i hücum içindeki Tekbîr aşkına

Kısa Bilgiler:
Y eniçeriye G azel, eski şiirin .kaideleri ve  incelikleriyle söylenmiş destani bir 

şiirdir Bu şürde vezinden, şekilden, eski lisana ait kelim e ve  te r k ip le r in  başka 
eski şiirin  ne g ibi söyleyiş kaide ve  incelikleri bulunuyor? Birlikte incefeyelım:

l   Y eniçeriler, Bektaşi ve A lev î oldukları için  D ört H alife’den en çok  A li’
y i severlerdi. A li’ye  Allahın aslanı denildiğini işitmişsinizdir. Şiryıdi şöyle düşüne
ceksiniz: Aslanın en  önemli organı pençesidir. Ş iirde P en çe-i A lî: »Allahrn aslanı 
A li’nin pençesi» deyim i bunun için  kullanılmış. B ir de İslâmlıkta P en çe-i A l- l  Aha 
d iye  anılan «beş mukaddes şahsiyet- vardır. Bunlar, Hazret! Muhammed, A li, Fâ- 
tım a, P a« an ve Hüseyin'dir.

Şiirin  y ine ilk  beytinde -G ülbangi âsümâm tutan P ir - de, Hacı Bektaş Veli’ 
d ir  Y eniçeri ortaları, koro halinde Hacı Bektas gülbangini söylerlerdi. Bu gülbank, 
kısaca şu sözlerle düzenlenmişti: Allah, Allah, eyvallah, baş üryan, sine püryan, 
b ,ı,f  aı  b u  m eydanda nice başlar kesllür, olm az h iç soran ... A llah, Allah, nûr-ı
M uham m ed Nebi, pirim iz, hünkârımız Hacı Bekta* V elî demine Hû diyelim, H û...
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lerin b ir  araya toplanması sebepsiz değildir.
(Eski şiirde manaca birbiriyle İlgili kelimeleri böyle bir beyitte toplamaya ne 

ad verildiğini hatırlayınız. Divan şiirinde bn sanatla söylenmiş bir beyit bularak, 
kelimeleri arasındaki İlgiyi gösteriniz).

2 —  Müfettibti’l-Ebvâb, «K apıları açan A llah 't ır . Bu sözle T ü rk  askerine: «Ey 
kapıları açan A llah ın  ..askeri!» deniliyor. Hz. M uhammedi •—  İstanbul’u  fethede
cek  serdar, ne m übarek serdardır, v e  onun askeri ne m übarek askerdir.» demişti. 
Peygam ber bu sözleriyle o  askeri cennete girm ekle m üjdeliyordu. Şiirin  ik inci bey 
tinde «zâmin olan», yani manası açıkça söylenmeyerek, dolayısıyle anlatılan müjde 
budur.

3 —  Üçüncü ve dördüncü beyitlerde: Büyük T ü rk  hüküm darının İstanbul’a  ve  
onu tem sil eden A yasoîya ’ya  İslâm  inancını getirdiği söyleniyor. İstanbul’un fethi 
ile  Bizans tacının düştüğü, A vrupa ’nın T ü rk ’e baş eğdiği ve  kaderin bu  büyük  d ev 
leti Türklere verdiği bildiriliyor.

 4  İstanbul, 1453 y ılı m ayısının 29’uncu sah günü, şafak sökerken alındı.
Şehre hücum  ederken, Y eniçeriler şüphesiz Tekbir söylüyorlardı. Allahın adını de
falarca tekrarlayan bu tekbir, sonradan Itri tarafından bestelenen ve  bugün hâlâ 
bayram  namazlarında okunan tekbirdir. Şiirin beşinci beytinde İstanbul’a  yapüan 
son höcnm sabahında İstanbul sem alarını dolduran tekbir seslerinin güzelliği, hey
beti ve  ilâhîliği belirtiyor.

5   Yahya Kemal’in bu  gazeli, kitabınızın başında D ivan şairlerinden okudu
ğunuz gazellerle kaç bakım dan birleşiyor? Hangi bakım dan ayrılıyor? Açıklayınız.

Düşünüş Şiirleri:

S E S S İ Z  G E M İ

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhüle giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol: 
Sallanmaz o kalkışta ne,mendil ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözlen nemli. 
Biçâre gönüller! Ne giden son gemidir bu! 
Hicranlı hayâtın ne de son matemidir bu! 
Dünyâda sevilmiş ve seven nâfile bekler; 
Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler. 
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.
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Exotique Şiirleri:

E N D Ü L Ü S ’ T E  R A K S

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı... 
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı... 
Aşkın sihirli şarkıcı yüzlerce dildedir,
İspanya neş’esiyle bu akşam bu zildedir. 
Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,
İşveyle devriliş, açılış, örtünüşleri...
Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; 
İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. 
Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü, 
Göğsünde yosma Gırnatacın en güzel gülü... 
Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. 
İspanya varlığıyle bu akşam bu güldedir; 
Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi,
Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi...

Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle,
Her kalbi dolduran zile, her sineden: «Ole!»

★

R Ü B Â İ L E R

1

Eslâf kapıldıkça güzelden güzele 
Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele 
Sönmez seher.i haşre kadar şi’r-i kadım 
Bir meş’aledir devr edilir elden ele.

2

Her rind bu bezmin nedir encamı bilir 
Dünyâmızı nâgâh zalâm örte-bilir 
Bir bitmiyecek şevk verirken beste 
Bir tel kopar ahenk ebediyyen kesilir.
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Halide Edib

K U B B E D E  K A L A N  H O Ş  S A  D Â

1955 senesi mayısının birinci günü, İstanbul gazetelerinde bomba gi
bi patlayan bir ilân görüldü. Diyordu ki:

«Bay ***, Türk musikişinasları arasında bir müsabaka açıyor. Mev
zu yerli, bilhassa İstanbul hayatından alınmış bir opera olacaktır. Müsa
bakaya girenler 1956 senesi mayısının birinci günü Gülhane Parkı’nda 
eserlerini çalacak veya söyleyeceklerdir. Hakem heyeti, İstanbul Kon- 
servatuvarı müdürü dâhil olmak üzere üç meşhur ecnebi sanatkârdan 
mürekkep olacaktır. «Piyetro Maskanyi» şimdiden hakemler arasında ol
mayı kabul etmiştir.

Birinci olana mükâfat şudur: Hüviyetini saklayan Bay ***, emlâki 
haricinde altı milyon lira servet sahibidir. Seksen yaşındadır ve evli de
ğildir. Bütün servetini birinci gelene terk edecektr. Kendisi, müsabaka 
gününden evvel vefat ettiği takdirde birinci gelene kalması için lâzım 
gelen kanunî tertibat alınmıştır. Bütün İstanbul halkı müsabaka günü 
parka davetlidir.»

Bu ilân tabiî iki sınıf halkı alâkadar eder. Biri, musikişinaslar, öte
ki gazete muhabirleri, çünkü halk, müsabaka kadar, hüviyetini saklayan 
zengini de merak ediyorlardı. Büyük günlük gazeteler bu hüviyeti keş
fedebilecek muhbire bin lira vadetmişlerdi. Fakat mesele çok müşkül
dü. Sebebi, bizde zenginlerin ekserisi seksene gelmeden ölür, aralarında
o kadar yaşayan olsa bile, onlar da umumiyetle servetini ihtiyarlama
dan yiyenler ve bu suretle çabuk öldüren, yahut vaktinden evvel buna
tan, daimî sefalet için ellerinde para kalmayanlardır.

Bununla beraber, üç ihtiyar zenginin adı gazetelerde ilân edildi. Üçü 
de derhal tekzip etti ve tekziplerinin başına da tabiî seksen yaşında ol
madıklarını, altını çizerek ilân ettiler.

Muhabirler düşündüler taşındılar, bu adamın, zenginliğini saklayan 
bir hasis olduğuna karar verdiler ve İstanbul kazan, muhabirler kepçe 
oldu. Her sokakta seksen yaşında bekâr aramaya başladılar. Mahalle kah
velerine ihtiyarlar çıkamaz oldu. Çünkü, bir köşede nargilesini içen her
hangi ihtiyar, karşısında gözleri fıldır fıldır dönen, şapkaları arkaya atıl
mış bir genç alayının şu suâline maruz kalıyordu:

— Baba, kaç yaşındasın? Evli misin?
O aralık bir şarkı da çıktı.. Evlerde, sokaklarda, seyir yerlerinde tek, 

yahut alay hâlinde herkes,-«Ararım seksen yaşında bir ihtiyar!» diye ban

—  203 —



gır bangır bağırıyordu. Fakat bu acayip ihtiyar bekâr —ve muhbirlere 
göre nâbekâr— zenginin hüviyeti keşfedilmeden 1956 senesi mayısının 
birinci günü geldi, çattı.

Gök ve deniz, İstanbul mavisi, güneşin ışığı meçhul zenginin altın
ları gibi parlak ve bol, Gülhane Parkı mahşer gibi, o kadar ki, içeriye 
sığamayan halk kayıklarda, vapurlarda, ellerinde dürbün, kulakları te
tikte, müsabaka konserini görmeye ve işitmeye çalışıyor.

Orkestra terasta, kameriyenin altında, hakem heyeti ile müsabaka
ya girenler için de ayrıca bir kameriye kurulmuş. Terasın etrafını bir 
polis kordonu tutmuş. Kameriyelerde ye terasın önünde bir sürü «ho
parlör» var, çünkü kalabalığın bir kısmı musikişinasları görmek değil, 
hattâ işitmeyecek kadar uzakta.

İstanbul Konservatuvarı müdürü birinci numarayı şu suretle ilân
etti:

«Saffet Sübay, piyanist. Mevzu, Molla Gûrânî’de bir aşk macerası.»
Derhal halk arasında Molla Gûrânî mahallelileri etraflarını ite ka

ka terasa yaklaşmaya başladılar.
Uzun saçlı ince bir genç, piyano ile eserini çaldı. Kimse, bunda bir 

fevkalâdelik bulmadı. Öyle ya, bunun her gece kendilerini uykusuz bı
rakan radyo havalarından ne farkı vardı? Aşk sahneleri «Havai» adala
rı tangoları gibi baygın, opera kahramanı Bay Zımbırtay’ın sevgilisini 
kaçırırken geçirdiği heyecan sahneleri. Amerikan zenci fokstrotları ği- 
bi sar’a illetinin realist bir ifadesi...

Molla Gûrânîli bir ihtiyar kadın:
__Ayol bunun neresi Molla Gûrânî? deyince kızı:
— Tıpkı bizim sokağın gece hâli.
Dedi. Bir genç:
— Yaşasın Saffet Sübay, aşk dediğin böyle olur, diyordu.
îhtiyâr bir adam:
— Susun bre, işitemiyorum!
Diye şikâyet ediyordu. Etraftan gençler: «Kulağına makine tak ba

ba!..» diye alay ediyorlardı.
Müsabakada sekiz sanatkâr vardı. Bunların yedisi İstanbul sokakla

rından veya semtlerinden birindeki bir aşk. macerasını temsil ediyordu. 
«Fâtih Güzelinin Sevdiği Adam», «Şişli Kızlan», «Vefâ’da Vefasız», «Ha- 
liç’de Mehtap», «Kasımpaşalı Kasım», «Boğaziçi Geceleri». Bu operala
rın mevzuu «hoparlör» ile hulâsa olarak halka veriliyordu. Çünkü, sa
natkâr, eserinin yalnız kendince en güzel parçalarım çalıyordu. Bu eser, 
lerin içindeki tekerrür eden ve hâkim «melodi» telâkki edilen şarkıyı da 
bir koro heyeti söylüyordu. Her sanatkâra yarım saat verilmişti, îlk yedi 
eser için musikî münekkidlerinin aldıkları notlar şunlardır:

— Çok alafranga... Çok alaturka... Galan filân operetten aşırılmış.
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ıaıan esKi Desıeaen aşımmış; aıatunca ne aıaıranga DirDirıenne Kana teı 
ile yapıştırılmış, iki ayn unsur; Kasımpaşalı Kasım ile Şişli Kızlan, epey
ce komik musiki... Vefâ’da Vefasız parçası Karagözcün «Ben sana de
medim mi?» şarkısının alafrangalaşmış bir şekli... Hiç birinin iskeleti 
yok... Havalar manken üzerine asılmış, dikilmemiş ayn ayn parçalar... 
Vesaire.

Nihayet akşam erdi. Havayı tatlı ve kızıl bir loşluk bürüdü. Seki* 
zinci numara için orkestra heyeti değişti. Bu orkestra, Türkiye’de elli 
sene evvel kullanılan telli, zilli sazlar, davul, dümbelek, çiftenâra, zurna 
vesair musikî âletlerinden müteşekkildi.

Bu küçük değişiklik, yorulmaya başlayan halkı canlandırdı. Hele or
kestra şefinin yerine uzun boylu, orta yaşlı bir adam çıkıp da, elinde
ki değneği kaldırınca, şiddetli bir alkış sesi akşam havasının, tembel sü
kûtunu parçaladı. Çünkü bu, Türkiye’nin meşhur bir orkestra şefi idi. 
Fakat bu alkış biraz da bu adamın yirmi senedir ortaya hiç bir eser, 
atamamış olmasından, biraz da orkestranın görülmemiş bir cins olma- 
sındandı.

«Hoparlör» dedi ki:
— Bu opera, eski bir ud hocasının hayatıdır. Operanın kahramanı 

Eyüplü Hacı Selâmi Efendi’dir. Enderunun son yetiştirdiği simalardan
dır. İlk üç perdesi tamamen eski zamanlara ait ve eski Türk bestele
riyle yapılmıştır. Dördüncü ve beşinci perde yeni hayatı gösterir ve ye
ni sesleri bu ihtiyarın nasıl telâkki ettiğini tasvir eder.

Hayatının son neneleri iş bulamadığı için yavaş yavaş nasıl en fecî 
bir sefalete düştüğünü gösterir. Nihayet bu adam bir mezarlıkta kim
sesiz ölür. Hacı Selâmi Efendi ölürken duyduğu İstanbul sesleri ve bun
lardan, dimağında yarattığı son hava burada çalınacaktır. Eserin sahibi 
İstanbul’un aziz ve meşhur orkestra şefi Hâzım Arslan’dır. Operanın adı- 
«Kubbede Kalan Hoş Sadâ»dır.

Hâzım Arslan değneğini kaldırdı, kemençeler başladı: Üürü-üüüü!.. 
Üürü-üüü! Ahâli: «Horoz ötüyor...» diye fısıldadı ve sustu. Çünkü, elli 
sene evvelki İstanbul sesleri ve onları çıkaranlar, sanki mezarlarından 
kalkmış gelmişlerdi. Tamburlar ve kemanlar, kalın sesli bir adamla, bil
lur sesli bir erkek çocuğun seher vakti, iki minareden verdikleri «Es- 
salât»ı verdikten sonra, eski İstanbul sokakları uyandı. Sâlepçi, sütçü, 
börekçi ve bütün zerzevatçı ve satıcıları duydular.

Bütün dümbelekler:
«Tamtara tam, tam taam... tamtam»ı tutturunca ihtiyar kadınlar es

ki bir ahbap görmüş gibi haykırarak: «Hakkâmlar, hakkâmlar geçiyor!..»
«Gökte melek, yerde cân»ı ağlatarak geçen goygoycular ile, «Hey 

goygoy cânım* diye ahali hep beraber söyledi. Dilenciler, ilâhiciler, son
ra, «Benim adım dertli dolap», yahut «Hüseyn’e kıydılar» diye yanık,
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yayvan İlâhîlerini söylerken birdenbire teflı, zilli, maşalı seyyar bir çin
gene saz takımının «Vallahi güzel gözleri, billahi güzeldir» şarkısını du
yuyorlardı.

Nihayet akşam sesleri, yoğurtçu, simitçi, vişneli kaymaklı, mırmı- 
rık boza, mısır buğdaycı, Arnavut çocuğu da geldi geçti. Her mahalle
de yatsı ezanı okundu. Ve ondan sonra sesler hafifledi, daha uzaktan 
gelmeye başladı. Gırç gırç bir beşik sallanıyor, kalın, uzun bir kadın se
si ninni söylüyor:

«Karga, karga gaak demiş... E e e e e...»
Ses kesildi. Hacı Selâmi Efendi’nin kafasında uyanan eski İstanbul'

un sesleri dimağıyle beraber söndü, bir daha uyanmamak üzere uyudu.

1957 senesinde İstanbul ilk defa «Kubbede Kalan Hoş Sadâ* operası
nı verecekti. Piyetro Maskanyi ilk akşamı orkestrayı idare etmek üzere 
İstanbul’a gelecekti. Genç muhabirler bu defa Hazım Arslan’ın peşin
de koşuyorlardı. Altı defa milyoner ve uluslararası şöhret almış bir sa
natkâr. Opera, İstanbul’dan sonra Salzburg musikî festivalinde verile
cek. İstanbul, yetiştirdiği büyük evlâdının getirdiği şerefle âdeta sarhoş. 
Herkes bu şerefe sebebiyet veren meçhul zengini unutmuş gibi. Bu ve
sileyle neşredilen makalelerin iki tanesi merakla okundu. Biri, Açıkgöz 
Nedim isminde bir genç muhbirindi. İşte bir parçası:

«(Kubbede Kalan Hoş Sadâ)yı yazdırmaya sebep olan ihtiyar zen
gini nihayet buldum. Kerestecilerde küçük bir evde oturuyor. Bunu Hâ- 
zım Arslan’ı bir polis hafiyesi gibi günlerce takipten sonra bulmaya mu
vaffak oldum. Bu ne bir eski harp zengini, ne de borsa oyuncusu. Eski 
bir basma tüccan. 1930’da ticareti terketmiş, evi babadan kalma müte- 
vazi bir yuva. Ticarete gelmeden musikîye meraklıymış. Genç yaşında 
sağır olmuş. En çok zevkle hatırladığı sokak sesleri. Bir defa Avrupa’ 
ya gitmiş. İsmini unuttuğu bir opera seyretmiş. Galiba, eski bir şehrin 
hayatına aitmiş. O zaman İstanbul’u da dünyaca meşhur bir şehir yap
mak istemiş ve servetini bu uğurda feda etmeye karar vermiş. Bana de
di ki...»

İkincisi Hâzım Arslan’dan mülâkat almaya muvaffak olan genç muh
bir Cevat Çelebi’nin makalesi idi. İşte bir parçası:

«...Hâzım Arslan bana dedi ki: Eser benim değil, babamındır. Hacı 
Selâmi onun kendisidir. Otuz sene onu dinledim. Bütün hayatını bana 
ayrı ayrı musikî parçalarıyle ifade etti. Öldükten sonra senelerce ona 
bir taş yaptıramayacak kadar ben de fakirdim. Nihayet talih yüzüme 
güldü. Fakat, ona zamanın harap edemeyeceği bir âbide yapmak iste
dim. Bâbam «orkestrasyon» ve «armoni» denilen şeyleri bilmediği için, 
eserleri küçük küçük «melodi»lerden ibaretti. Bunları topladım, ekledim,
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— Taş yaptırdınız mı?
— Hayır, mezarının etrafı çiçek sanlı bir parmaklıktan ibarettir. Fa* 

kat onu daha çok memnun edecek bir şey yaptım...
Sanatkâr sıkıldı, sustu, sonra dedi ki:
— Fıkara çalgıcılar için bir yardım sandığı tesis ediyorum. Üç mil

yon tâhsisatlı bir müessese yapılacak. Oraya elli yaşından sonra her mı
zıkacı dahil olabilir. Bunlardan bir heyet her pazar sıra ile babamın me
zarında onun «kubbede bıraktığı hoş sadâ»yı çalacaklar.

Kısa Bilgiler: '
Lise I kitabınızda, rom an v e  hikâye türleri üzerinde b ilg i alırken, hikâyecinin, 

m evzuunu gelecek yıllardan da  seçebileceğini öğrenmiştiniz. Halide Edlb bu  fan
tastik hikâyesini 1938 yılında yayımlamıştı. Fakat hikâyesinde yayım  tarihinden 14 
y ıl sonra geçeceğini düşündüğü b ir  olayı anlatmıştır (Yedi*ün Mecmuası, sayı: 278)

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Bu hikâyedeki esas fik ir  nedir?
Halide Edip, m illî musikî kavram ından ne anlıyor? M illi musiki, Türkiye’de 

Batı m üziğini Türk bestecileri vasıtasıyle devam  ettirm ek m idir?- Yoksa, Batı m u
sikisi tekniğiyle bizim  hayatımızı, bizim  duygu v e  düşüncelerim izi; evlerim izden, 
m ahallelerim izden, kırlarım ızdan, şehirlerimizden yükselen sesleri terennüm etmek 
mi?

2 —  D inleyiciler, ilk  yed i eseri n için  beğeniyorlar? Sekizinci eserin beste
kârı, -Kubbede Kalan Hoş Sadâ’ «yı hangi sesler, hangi olaylar ve  hangi hatıra
larla  besteliyor? Bu eserde, sesler vasıtasıyle canlandırılan eski İstanbul’u gözü
nüzün önüne getiren ve  eski İstanbul’a dair sizin de duyup, öğrenm iş olduğunuz 
özellikler nelerdir? Yazara göre halk, bu  eseri n için  beğenm iştir? Açıklayınız.

3 —  T ü rk  musikisi ve  onun geleceği hakkındaki fikirlerinizi, okuduğunuz ya
zının ışığı altında belirtiniz.

M usikim iz gibi, edebiyatım ız, resmimiz, m im arim iz v e  diğer güzel sanatlarımız 
için  de aynı şeyler düşünülebilir mi?

4 —  Hikâyelerinin konusunu gelecek devirlerin olaylarından seçen, sonradan 
az ço k  aynı şekilde vukua gelen bazı keşif ve  olayları önceden hikâye eden ta
nınm ış A vru palı rom ancılar var m ıdır? Hatırlayınız v e  b ir  örnek olarak, George 
Orwell'ın Bindokuzyü* Seksendört rom anını okuyunuz. (M illi Eğitim Bakanlığı ya
yını. 1960).
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Yakup Kadri

Y A B A N

Taban, B irinci Dünya Savaşında, sağ kolunu kaybettiği için, yeniden İstanbul’a 
dönm ek istem eyen ve  savaş sırasında yanında bulunan neferinin Orta Anadolu* 
d o n  köyüne gitm eye razı olarak, b ir  m üddet bu  köyde yaşayan b ir  İstanbullunun 
rom anı g ib i gözükür.

A slında bu  roman, bütün toplum a, bütün hayata küsm üş b ir  İstanbul deli
kanlısı gözüyle görülen Orta A nadolu  köylüsünün rom anıdır.

Taban, cidd î b ir  yaram ıza dokunur. Bu eserde vahşî denilecek kadar iptidai, 
bütün sağlık, yaşam a, zevk v e  bilgilerinden yoksul ve şehirliye karşı düşmanlık 
duygularıyle dolu  b ir  köylünün hayatı vardır.

Bu, eşekler, mandalar, keçiler, tavuklar arasında, onların her türlü  pislikleri 
içinde yaşanan b ir  hayattır. K öylü , kendileriyle birlikte yaşam ak için  yanlarına 
gelen İstanbulluya y a b a n  adım  verir, ona yaklaşmaktan çekinir.

Taban'ın görüşüne göre, köylünün h iç b ir  güzel davranışı yoktur. Hiç bir şe
y i, hatta birbirlerin i sevmezler. Düğünleri iptidaî, zurnaları çatlak, davulları gü
rültülüdür. Erkekleri yalnız çıkarlarım  düşünür ve  m enfaatlerinin, birbirlerini se
vip , tutup, yükselm ekte olduğunu bilmezler. K adınları çok  kirlidir ve  fena ko
karlar.

Zam an, İstiklâl Savaşı’nın yapıldığı, yurdum uzun b irçok  güzel parçalarının düş
m an eline geçtiği, zalim  b ir  zamandır. Fakat, istilâ nedir görm emiş olan bu Orta 
A nadolu  köylüsüne Taban, düşmanın b ir  felâket olduğunu anlatamaz. K öylü, İs
tik lâl Savaşı’na katılm ak, düşmana karşı koym ak istemez. Askerlikten kaçar ve 
asker kaçaklarım  bağrında barındırır. Yunanlılar yaklaşırlar, bu  zavallı köyü alır, 
orada çapul yapar, yağm a yapar, mala, namusa, cana pervasızca kıyarlar. İnsan
la rı d ir i d iri yakm aya kadar varırlar. Fakat, böy le  b ir  düşman istilâsı bile k öy 
lü yü  Taban’a yaklaştırmaz. Felâketi önceden haber veren, felâketin birçok  m ad
dî, m anevî acılarına onlarla birlikte katlanan bu  adama, o  ortalıktan silinip, kay
bolduktan sonra da yine T a b a n  derler.

B ütün bunlar ne dereceye kadar doğrudur; yazar, Orta A nadolu ’nun adsız bir 
k öyü  için  dahi olsa, neden köylüye karşı bu  derece zalim  b ir  d il kullanmış, neden 
onda beğenilecek, sevilecek b ir  taraf bulamamıştır? Bunun b ir  cevabını şimdi oku
yacağınız parçada, b ir  cevabım  da eserin yazarı için m etinler sonunda verilen b il
g ilerde bulacaksınız.

Ekinler sararmaya başladı. Zavallı ekinler... En yükseği iki yaşında 
bir çocuk boyunu geçmiyor., Orta Anadolu’nun topraklarındaki ıstırap 
sanki bunlarda en beliğ ifadesini bulmuş gibidir. Akşam üstleri bütün 
başaklar yetim boyunlarını büküyorlar ve hazin hazin köklerine bakı
yorlar.
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uzanmak istediklerinin mânasını anlıyorum.
Anadolu’nun ortası, asıl ana vatanın göbeği tuzlu göllerden, kireçli 

topraklardan ibaret bir çorak ülkedir. Burada, Türk milleti, çölde Beni 
îsrâil’i andırır. Şimdi ise, bir cehennem çemberi onu, her taraftan ku
şatmıştır. Bütün bereketli ve zengin toprakları çepeçevre elinden alın
mıştır. İstiklâl cidalinin «ya ölürüz, ya kurtuluruz!» parolası, işte bun
dan ileri geliyor.

Hakikaten, bunun, ikisi ortası olmaz. Türk milleti, ya bu çemberi 
yarıp geçecek, yahut da burada ölmeye razı olacaktır.

Ölmeye razı olmak... Şimdiye kadar hangi milletten bu kadar ağır 
bir şey istenilmiştir? Ve içimizden bunu kabule hazır insan çıkıyor. Ge
çen gün aldığım İstanbul gazetelerinde okudum: «Sevr Muahedesi» esas 
itibariyle kabul edilmiş. Damat Ferit Hükümeti onu imzaya üç kişi yol- 
luyormuş. Bu üç kişiden birisi de Rıza Tevfik’dir. O Rıza Tevfik ki, bi
ze Türk folklorunun zevkini veren ilk adamdır. Türk halkına, bu hiya- 
neti reva görmesinin sebebi ne? Niçin, bir yaslı Şaman heyetinde bu 
ank topraklarda dolaşarak milletin ıstırabım terennüm etmiyor?

Yazıklar olsun, seni sevmesini bilmeyenlere; ey, gamlı ülke!.. Seni 
sevip, senin sessiz hailen içinde gömülüp gitmekten korku çekenlere!.. 
Taşın toprağın ne bitmez bir sabır ve mukavemet haznesidir. İnsan, se
nin göğsünde ya destanî bir kahramanlığa erer, veyahut en İlâhî mizaç
lı velîlerin feragat ve mahviyet derecesine varır.

Şimdi, şu söğüt dalının altından haykırsam. Yunus Emre bana ses 
• verecektir:

«Derviş gönlü taş gerek,
Gözü dolu yaş gerek,

-Koyundan yavaş gerek.»
Evet, pîrim, evet; pîrim. Ben işte, burada Öyle olmaya çalışıyorum. 

Bu bodur ve seyrek ekinler, bu boynu bükük başaklar, bu buğulu söğüt 
ağacı, bu donuk ve sessiz su, hulâsa, bütün bu yoksul tabiat parçası ne
yin remzidir?

Bunlar arasında bir ruh, toprağa gömülmüş bir tohum değil midir? 
Ben, ihtiyat zâbiti Ahmet Celâl, Ferit Celâl Paşa’nın oğlu Ahmet; Por
suk Çayı’nın kenarında bir tohum haline girdim. Bir kulaç, iki kulaç 
kara toprak içinde filizimi sürmek, dal ve budaklarımı aydınlığa doğ
ru uzatmak, meyvamı vermek için Allahın rahmetini bekliyorum. Ve 
gömülü olduğum toprağın İstırabım bedenimle hissediyorum. Her husus
ta ona karışıyorum.

Ben, Ferit Celâl Paşa’nın oğlu Ahmet, İstanbul’un en muhteşem ko
naklarının birinde doğup ve parıltılı hülya iklimlerine doğru kanad açıp
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iki yaşında bir tekaüt asker, bütün istikbali geride kalmış bir sakat de
likanlı şimdi burada...

— Ne yapıyor?
Hah, hah; adam sen de...

Yalnızlık, dinmeyen bir sızıdır.
Eğer bazı kimseler, bunu benliğin bir nevi kurtuluşu suretinde gös

termek istemişlerse yanılmışlar. Bir sürü hayvanı olan insan, sürüsün
den ayn düşünce zavallı, mustarip, âvâre bir mahlûk oluyor. Bunu, sü
rüye dönmekten başka avutacak bir şey yoktur.

Fakat, benim sürüme ne oldu? Hani çoban nerede? Çoban, Anka
ra'nın yalçın kayası üstünden sesleniyor, sürüyü toplamaya çalışıyor. Sa
na selâm, ey mukaddes çoban, gazan mübarek olsun! Fakat,, günün bi
rinde sürünü topladığın zaman, ben onun içinde bulunabilecek miyim? 
Hiç zannetmiyorum, kayanın üstündeki çoban! Bu köy, burada tek ba
şına taaffün etmekte ve ben, tek başıma gözyaşlarımı içime çekmekte 
devam edeceğim. Bir türlü kaynaşamayacağız.

Bu kaynaşma için, bize cihanın baştan başa tutuşması kâfi gelme
di. Bu ayrılığa mahşer günü bile kâr etmedi.

Mütarekenin ilk günlerinde, bana bir tanıdık diyordu ki: «Ne bu 
zırhlılardan, ne bu ordudan, ne sokak başlarındaki bu mitralyözlerden 
korkuyorum. Beni korkutan şey, kendi aramızdaki anlaşmazlıklar, ken
di aramızdaki nifaklardır. Bizi aşıl bu mahvedecek.» Ben, içimden di
yordum ki: Bu adam, bu hükmü hep İstanbul’a göre veriyor, karışık ve 
bulaşık bir şehir halkının itiyatlarını bütün millete mal ediyor. Asıl va
tanı, asıl milleti, Anadolu.yu hesaba katmıyor. O, buradaki nifaklardan 
ve levslerden münezzehtir. O topraklar, benim nazarımda, ıstırabın en 
özlü alevlerinde kaynayıp pişmiş bir hayat mayasıyle yoğrula yoğrula 
yağmurla mukaddesleşmiş bir ideal ülke idi.

Bu ülkede, pâk yürekli, duygulu ve candan insanlar vardı. Zengi
nin kapısı fakire açık ve gurbet yollan, sonunda mutlaka bir sıcak yur
da ulaşacaktı. Orada, bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve bü
tün çocuklar evlâttı. Oranın taşı arkadaştı, toprağı dosttu. Gerçi burada 
çekilen sefaletin, kıtlığın, yoksulluğun derecesi bence malûmdur.^ Fakat, 
bu maddî yoksulluğun içinde bir manevî varlık bulacağımı zannediyor
dum.

Şimdi ne görüyorum? Anadolu... Düşmana akıl öğreten müftülerin, 
düşmana yol gösteren köy ağalarının, her gelen gaasıpla bir .olup, kom
şusunun malını talan eden kasaba eşrâfının, asker kaçağını koynunda
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saklayan kaaınıann, rırengıaen ournu çoKmuş same soıuıarın, yeıışıp 
ürediği yer burasıdır.

Burada, bıyıklarını makasla kırptı diye nice fikir ve ümit dolu Türk 
gencinin kafası taş altında ezildi. Burada, yüzü düşmana dönük, nice va
tan mücahitleri müdafaa ettiklerinin eliyle arkalarından hançerle vu
ruldu. Burada, millî timsalin, millî istiklâl timsalinin yolu kaç defa ke
sildi. Ve kaç defa oturduğu şehrin etrafı'isyan silâhlarıyle çevrildi. Bu
rada, ben, vatan delisi, millet divanesi, burada ben, harp malûlü Ahmet 
Celâl yapayalnızım. Bunün sebebi?..

Bunun sebebi, Türk münevveri, gene sensin! Bu viran ülke ve bu 
yoksul insan kütlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun~kâmni 
emdikten ve  ̂onu, bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra, 
şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. - 'y

Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin' Bir kafası var
dı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı 
bir toprak vardı; işleyemedin. Onu, behîmiyeFin, cehlin ^"yoksulluğun 
ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir ya
banî ot gibi bitti. Şimdi, elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin 
ki ne biçeceksin? Bu ısırganları, bu kuru dikenleri mi? Tabiî ellerine 
batacak. ^Tabiî ayaklarına batacak. İşte, her yanın şerha şerha kanıyor- 
ve sen, acıdan yüzünü buruşturuyorsun, öfkeden yumruklarım sıkıyor
sun. Sana ıstırap veren bu şey, senin kendi eserindir, senin kendi ese
rindir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Okuduğunuz parçada sanatlı bir nesir özelliği buluyor musunuz? Bu nes
re güzellik veren üslup özellikleri nelerdir? Bunlar arasında, sık sık tekrarlanan 
kelim elerle yapılan bir ahenk, kesik cümleler, ünlem ler, teşbihli, istiareli, kinayeli 
söyleyişler var mı? Bulup gösteriniz.

2 —  Yazarın, Okun Ucundan isimli kitabından b ir  nesir parçası okuyarak, bu 
radaki parça ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlikleri bulup, Yakup Kadri’nin 
bu parçalardaki üslup özelliğini tarif ediniz.

3 —  Okuduğunuz parçada Anadolu ’nun ıstırabı nasıl anlatılıyor? Yaban’a gö
re A nadolu  niçin ve kaç bakım dan mustariptir? Bu ıstırabın sebepleri nelerdir?

4 —  Yaban romanının kahramanı İstanbul halkı için  neler söylüyor? Bunun 
sebebi nedir? Bu ifadeyle Fikret’in Sis’i arasında bir ilgi düşünülebilir mi?

5 —  Yaban’ın çoban dediği insan kim dir? Yazar, bu  çobanın kim  olduğunu, 
bize hangi sözlerle anlatmış oluyor?

Yaban rom anının bütününü okuyarak, yazarın haklı olduğu, m illî bir ıstırap
la elem li olduğu  noktaları belirtiniz. Bu arada sert- ve  aşırı bulduğunuz taraflar 
olursa, sebepleriyle birlikte gösteriniz.

: l~ '.J, . 'V>S '--l ' . İ-'  &V*‘ -
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Refik Halid

A Y Ş E  G Ü L

Çâm ağaçlarının sesi nasıl tarif edilmelidir? Hem buna ses demek 
doğru mudur? Ne fısıltıya benzer; ne de bir din nağmesi, ne bir sevda 
sözleşmesidir. Çamların sesi değil, nefesi vardır. Bana, kendi sıhhî ra
yihalarını koklayarak derin, uzun, devamlı bir surette teneffüs ediyor 
gibi bir tesir yaparlar. Bakarsınız bir şey işitmezsiniz; o zaman galiba 
havayı içlerine çekerler. Sonra hep birden nefes almaya başlarlar, çam 
kokusunu, fıstık, reçine, sakız ve ardıç kokan bir derin teneffüs kap
lar... îşte Hatay sırtlarında, çamlar altındayım. Benim altımda da bin 
metre aşağıda İskenderun Ovası ile İskenderun Kasabası soluk almaya 
mecalsiz, güneş altında dümdüz yatıyor. Serinlik, gölgelik içinden o kız
gın yerlere hayretle bakıyorum. Ben o kadar rahatım, öyle okşayıcı, hu
zur ve saadet verici tatlı rüzgâr karşısındayım ki, gözle görünen bir yer
de sıcaktan bunalmış, sıtmadan kavrulmuş ve güneşten usanmış adam
ların mevcudiyetine inanmıyorum. Aşağısı bana bahar içindeki bir bah
çeden Afrika çöllerinde geçen bir seyahat romanı okuyormuşum gibi çok 
uzak, çok korkunç, fakat yan yalan gibi görünüyor. Zavallı küçük, şi
rin, beyaz İskenderun sanki bornuzlu bir sayyah gibi şu akçıl ve ağaçsız 
ovayı aç, susuz, bitkin bir halde zor geçmiş, nihayet denizin serinliğine 
kavuşmuş, fakat serinlik yerine yan kaynar bir su tabakası bulunca bu 
dümdüz ve sımsıcak ova ile sımsıcak denizin,, arasında ümitsizlikten yı
kılıp yarısı suda, yarısı karada serili kalmış! Zaten bu sahillerin denizi, 
benim deniz hakkındaki bilgimi değiştirdi. Marmara’nın en sıcak gün
lerde soğuk sularında yıkanmaya alıştığım için, ben denizde daima bir 
serinlik var zannederim. Hayır, burada deniz, hem içinde bulunanlara, 
hem kenarında yaşayanlara sıcaklık veriyor: Yıkanmak için girenlerin 
terlemediğine inanmıyorum.

Şimal (Kızıl Dağlar)m sırtları çok ağaçlı, çok sulak, çok meyvalı 
ve serin... îşte bir pınar başındayım; oluğun altına bir sepet iri, olgun, 
renkli şeftali koymuşlar. Başı yemenili, saçlan iki örgü, ayağı takunya
lı bir köylü kızı bana sordu:

— Yer misin amca?
Aldım. Buz gibi derisi, ısırırken dudaklarımı yaktı; ezdikçe ağzıma 

serinlik, rayiha, usâre doluyor; buna biraz da çamların nefesi karışıyor. 
Ah, ne güzel meyva... Bana şeftali ikram edene baktım: Ne güzel kız!

— Yavrum, şu görünen köyün adı nedir?
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— Müftüler.
— Daha ötede neresi vardır?
— Nergislik.
— Ya bu suya ne derler?
— Zerdali Oluk.
— Şu yukardaki dağ?
— Kınalı Tepe.
— Şu yol nereye gider?
— Dere Bahçe’ye.
Ne güzel isimler! Lübnan portakal, turunç, hurma ve muz memleke

tiydi. Burası bana daha âşinâ meyvâlar diyarı: Şeftaliler, erikler, kızıl
cıklar etrafımı kaplıyor. Çiçekleri de öyle. Hep bildiğim şeyler: Nergis
ler, kınalar, küpeler ve yıldızlar... Sonra her evin pencerelerinde Müs
lüman ve fakir meskenlerin âdeta yarı mukaddes bir yeşilliği olan fes
leğenler, fesleğen saksıları...

— Kızım, o başına taktığın kırmızı çiçeğin adını bilir misin?
— Bilirim: Kadife.
— Bu, su kenarında açan beyaz çiçekler?
— İnci çiçeği.
— Ya senin adın nedir?
Utandı; kısaca, usulca:
— Ayşe Gül! dedi.
Burada meyvalar, çiçekler, ağaçlar, isimler, hepsi, her şey güzel, ter

temiz ve güzel. Ya Ayşe Gül? Hepsinden daha güzel. Küçük Türk kızı 
isimlerinin üzerimde ne hoş tesiri vardır: Zehralara, Haticelere, Fatma- 
lara, Şerifelere karşı yakınlık duyarım. Ayşe Gül takunyelerini sürte
rek kadife ve inci çiçeklerinin arasında kaybolurken mütehassirâne bak
tım. Sevdiğimin ismi imiş gibi, içimden şöyle söyleniyorum:

— Küçük Ayşe Gül, cici, şirin, şen Ayşe Gül, güzel Ayşe Gül!
Milliyet mahabbetini insan sade gazete sahifelerinde, meclis salonla.

rmda, ikbâl mevkilerinde veya harb meydanlarında değil, böyle bir mini
mini isimde ve bir küçük köylü kızının yüzünde okuduğu zamandır ki 
duygusunun derinliğini görüyor ve yüreğinin sızısını duyuyor.

Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz parça, yazarın B ir tç im  Sn isimli eserindeki nesirlerindendir (İs
tanbul, 1935).
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Reşat Nuri

Y A P R A K  D Ö K Ü M Ü  

Piyes: 4 Perde

A li Rıza Bey, Birinci Dünya Harbİ’nden önceki yıllarda, eski Türk terbiyesi
nin »blâk, fazilet, namus anlayışları içinde yetişmiş, bu konularda en küçük fe
dakârlığa katlanmaz bir insandır. Anadolu’nun küçük vilâyetlerinde mutasarrıflık 
yapmış, sonra emekli olmuş, irili ufaklı beş çocuğu. İle İstanbul'a dönmüştür.

İstanbul'da emekli aylığıyle geçinemeyeceğl için, özel bir şirkette mütercim
lik vazifesi almıştır. Fakat A li Rıza Bey’in himayesiyle bu şirkette daktiloluk ya
pan Leman adlı bir genç kızın, şirket müdürü tarafmdan iğfal edilmesi üzerine 
A li Rıza Bey, böyle bir adamın elinden alınacak parayı çoluk çocuğuna yedire- 
meyeceğini düşünür. Şirketten istifa eder; geliri çok azalmış bir insan olarak, ço- 
çuklarmm yanma döner:

Birinci perde, ikinci tablo

A li Rıza B ey’in odası... Sağda kapı, solda ve  dipte pancurları aralık iki pen
cere... D uvarlarda kütüphaneler, dolu kitap rafları... B irkaç tablo... Yazıhane, ka
nepe, koltuk ... Bunların hepsi ucuz ve  eski eşya, fakat çok  temiz ve  tertipli.

S a h n e : L

Ali Rıza — Hayriye — Şevket — Fikret

Karanlıkta, Ali Rıza’mn sesi — Elbette çocuğum, elbette yine gele
ceğim, görüşeceğiz... Ona ne şüphe, dedim. (Sahne aydınlanır, Ali Rıza 
ortada ayakta. Karşısında oğlu Şevket, solunda kızı Fikret, sağında, bi
raz açığında ve arkasında, karısı Hayriye...» Dedim, fakat kapıdan çıkar
ken, onunla mahşerde bile yüz yüze gelmeyeceğimi biliyordum.

Şevket — (Taşkın bir heyecanla) îyi yaptın baba...
Ali Rıza — Çocuğum!.. (Boynuna sarılacak gibi olur, kendini zapte- 

der).
Fikret — (Daha sakin, fakat aynı kanaatle) Sen fena şey yapmış ola

mazsın baba... O kadar başka türlü adamsın ki...
Şevket — (Aynı ateşle bağırarak) Başka ne yapabilirdin baba!.. Biz 

bu ekmeği nasıl yerdik?
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sine döndüğünü görerek, biraz şaşkın) İçeride misafir var...
Ali Kıza — (Yavaş yavaş kendine hâkim olarak) Şevket, ben bütün 

hayatımda namuslu bir memur oldum. Fakat iyi bir memur olmadım. 
(Oğlunun ve kızının hareketlerine karşı) Öyledir, bu benim yaramdır. 
Hayatımızın bir dönüm noktasında, yetişmiş çocuklarım ve karımla bir 
aile divanı kurduğum bu müşkül saatte her şeyi açık söylemeye mecbu
rum. Bir nevi vicdan muhasebesi... Evet, fena memur oldum. Fena iş 
yapmak korkusuyle hiç iş yapmadım. Fenalığa karşı hattâ sesimin çı
kabileceği kadar haykıramadım da... Hâdiseler sel gibi akıp geçti etra
fımdan... Ben gözlerimi kapadım ve kitaplarımın içinde kendimi unut
tum. Kitaplarım, bir de çocuklarım... (Sağdaki odaya bakarak, hüzünle) 
Bir kısmı maalesef geç gelmiş çocuklarım... Bütün tesellim onlardır. Fa
kat hiç biri üstünde senin kadar emeğim yoktur, Şevket... (Fikret’in yü
züne bakmadan omuzuna kolunu dolayarak) Hattâ ablanda bile... O, be
nim köşemde böyle tatlı ve derin, âdeta kendi kendine yetişti. Bütün 
gezginci memurlar gibi, seni üst üste üç sene aynı mektepte okutama
dım. Bu cihetten belki eksiklerimiz kaldı... Fakat, buna mukabil, seni 
hayâlimdeki insan modeline göre işlemek için elimden geleni yaptım. Bir 
çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynadım seninle... (Eliyle kitap
ları göstererek) Ben bunlara daldıkça zavallı annen: «Nedir bu bitip tü. 
kenmez okuma!» diye hayret ederdi. İnanır mısın ki sebebi şendin, Şev
ket... Nihâyet büyük imtihan günü geldi... Bugünden bahsediyorum oğul
cuğum. Derdimi olduğu gibi anlattım; hükmünü bekledim. Kalbinden ge
len o sesle verdiğin cevap, emeğimin boşa gitmediğini gösterdi. Ben ku
lağımda o sesle öleceğim.

Şevket — Benden, başkasını nasıl beklerdin baba?
Ali Rıza — Yalnız bir şey var ki, asıl onu konuşmak lâzım. Bu Altun 

Yaprak Şirketi bizim son ekmek kapımızdı. Bundan sonra iş bulabilece
ğim şüpheli. . Kardeşlerin daha meydana çıkmış sayılmaz... Tekaüt maa
şım çok az... O halde, ne yapacağız?..
Şevket — (Genç bir gururla) Ya ben baba! Çocuk muyum hâlâ? Be
ni hiçe mi sayıyorsunuz?

Ali Rıza — Hayır... Nasıl olsa bir gün nöbet değiştireceğiz seninle... 
Fakat daha o gün gelmedi...

Şevket — Bugün o gündür baba... Yorgunsun... filinden silâhın düş
müştür... Bugün, onu benim alacağım gündür.

Ali Rıza — Senin için hesabımız bu değildi. Daha birkaç seneye ih
tiyacımız var.

Şevket — Evet baba, birkaç sene küçük bir banka memuru olarak 
çalıştım. Beş on para topladım. Bununla Avrupa’ya gidecektim. Aklım*
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atmak lâzım. Hayır, hayır, biliyorum ne söyleyeceğini... Düşürdüğün si
lâhı yerden almak, sana yardım etmek... Hangi hayal benim için bundan 
daha parlak olabilir? (Gülerek) Aile üstündeki saltanatının bir ortağı
yım artık... Kararlarıma hürmet etmeye mecbursun. Bankada kalacağım. 
Daha sıkıya gelirsem bir ilâve iş de bulmak mümkün... Bir gazetede 
mütercimlik, musahhihlik meselâ... Gencim, tası sıksam suyunu çıkara
cak yaştayım. Bir yandan da ablam bana elini verecek. Küçükleri nasıl 
olsa meydana çıkaracağız... Korkma baba... (İkisini bir arada kucaklamak 
ister gibi bir hareket yapar).

A li Rısa Bey, oğlunun bu asil davranışı karşısında onu iyi yetiştirmiş olma
nın hazzı ve gururu içindedir. Fakat, Hayriye Hanmı böyle düşünmez. Böyle bir 
evin idaresini genç bir çocuğa yüklemeyi doğru bulmaz. Çünkü, A li Rıza Bey’in 
her yoksulluğa feragatle katlanacaklarını ve birer m e l e k  olduklarını söylediği 
kız çocukları, babalarından gizli, yeni hevesler içindedirler. Onların, sokaktan gra
mofon sesi gelmesine, dans plakları çalınmasına tahammülü olmayan A li Rıza Bey’ 
in kendi evine gramofon getirecek kadar cesur hevesleri vardır. Şevketle evlen
mek isteyen genç ve dul bir komşu kadın, onlara bir gramofon hediye etmiştir. 
A li Rıza Bey’in, dışarıdan geliyor zannıyle pencereyi kapattığı anda bu ses, içeri
den gelmektedir.

Nitekim az sonra Şevket de vazifesini başaramaz. O sağlam aile, içeriden yok
sulluğun, dışarıdan çeşitli moda salgınlarının, yeni ihtiyaçların ve göreneklerin 
amansız baskısı altında ezilmeye, hatta bozulmaya başlar.

İkinci Perde 

Birinci Tablo

Bağlarbaşı’nda .tekaütler kahvesi... Sağda kapı... İk inci planda ik i masa et
rafında iki grup. B irincide tavla, ötekinde kâğıt... O ynayanlar v e  seyredenler fa 
kir k ıyafetli birtakım  ihtiyar mütekaitler. Dipte peykenin  sağ ucunda başını k o 
caman b ir  boh çaya  dayayarak uyuklayan b ir  ihtiyar;.. Y in e  o peykenin sol ucun
da kendi kendine başka b ir  ihtiyar... Solda ikinci planda ocak ... B irincide ocakla 
sağ duvarın m eydana getirdikleri köşede b ir  m asa... A li Rıza B ey masanın üstün
deki iki kalın  ciltten birin i okum aya dalm ış...

B irinci perdedekinden daha ihtiyarlamış ve  kılık  kıyafetten düşmüştür.
Şevket kapıda görünür; kahvenin için i gözleriyle araştırır; babasını görür ve 

ilerler. Sm okinlidir. Fakat arkasındaki açık renk pardesünün yakasım  kaldırarak 
bunu dikkatle gizlem eye çalışır.

Ali Rıza — Şevket — Kahveci Abbas — On iki 
kadar çeşitli müşteri...

Ali Rıza — (Oğlunu ancak önünde durduğu zaman fark ederek ba
şını kaldırır) Sen misin Şevket — Hayırdır inşallah? Ne işin var burada 
senin?
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Şevket — (Gülümseyerek) Seni aramaya çıktım baba...
Ali Hıza — Merak ettiniz korkarım. Ben annene söyledimdi bir par

ça dolaşacağımı ama... Unutmuş olacak.
Şevket — Merak değil, fakat oğlunun evlendiği gece... (Biraz durup 

düşünerek, acı bir alayla) başının göklere erdiği gece mesut babanın dü
ğün evinde görünmemesine hayret edenler oluyormuş...

Ali Rıza — (Mahcup bir telâşla) Haklan var çocuğum... Bak ben dü
şünemedim. (Özür diler gibi) Bilirsin, ben vahşî tabiatlı bir adamım. Ka
labalıktan âdeta korkarım. Eh ne kadar olsa bir parça yorgunluk da var. 
Sonra da smokinler, pınl pınl iskarpinler arasında bu kıyafetimle... (Ye
rinden kalkmaya davranarak) Yoksa başka şey aklına gelmesin, Şevket... 
Bilirsin ki ben...

Şevket — Malûm baba...
Ali Rıza — Hakikaten düşüncesizlik ettim. (Telâşla) Hemen gide

lim çocuğum. (Eli yeleğinin cebinde) Abbas Efendi!.. Abbas Efendi!..
Şevket — O kadar acele değil baba... Cazbant durmadan çalıyor... 

Dans... Dans... Şampanya değilse bile şarap... Neşe... Seni, hattâ aslını 
sorarsan beni de düşünenler o kadar çok değil. (Birdenbire büyük bir 
yorgunluk ifadesiyle elini başına götürerek v e . bir sandalyeye çökerek 
çocuk gibi) Yorgunluk baba... Birkaç dakika dinlenmek benim de hak
kım. .. Çay ikram eder misin baba?..

Ali Rıza — Çay mı? Bu saatte smokinli bir yeni güveyin çay içme
si... (Kahveciye) Abbas Efendi... Bir çay... Hattâ iki tane!..

Şevket — (înce çay fincanını uzun uzun karıştırır, ışığa tutup ren
gini seyreder, sonra bir yudum alır) Baba, çocukken bana içirdiğin çay... 
Sabah vakitleri, odanda...

Ali Rıza — Ayı postunun üstünde... Gömleğinin altından çıkan çıp
lak ayacıklann, ördek sobanın alevlerinde mercan gibi kırmızı...

Şevket — Ağarmaya başlayan perdelerde kafeslerin iskeleti... Lâm
ban yanıyor... Okuyorsun... Önünde şimdi ağarmış saçlarınla bu kahve 
köşesinde okuduğun kitaba benzeyen kalın ciltli bir kitap...

Ali Rıza — (Bir tereddütten sonra) Kim bilir, belki de aynı kitap
tır Şevket. Bulak basması, bir eski M e s n e v i . . .  (Cildin son yaprağım 
açarak) Babam, büyükbabam, kendi eliyle doğduğum gecenin tarihini yaz
mış... Biraz evvel karaladım.

Şevket — Ne işi var onun burada, baba?
Ali Rıza — Yarın satılıyor... Son bir defa okumak istedim... Kitap

larımın işe yaramayanlarını ara sıra Abbas Eferidi’ye sattırıyorum. Onun 
Sahaflar Çarşısı’nda bir tanıdığı var.

Şevket — Fakat baba, bu senin için...
Ali Rıza — (Teesürünü yenmek ve Şevket’i susturmak için yalancı
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Dir oıorne ue; xooo. razıa taıuraı istemem: isen Kimseye ııesap verecek 
değilim.

(Kısa bir sükut... Şevket sinmiştir).
Ali Rıza — (Tekrar yumuşayarak ve gülümseyerek) Gerçi aile reis

liğini sana devrettim o zamandan beri... Fakat bugüne bugün babayım... 
Yakında belki de büyükbaba, olacağım inşallah... Bırak kitapları şimdi. 
Onlar öyle masallar ki... (Dalacak gibi olur, sonra tekrar kendini top
lar) Anlat bakalım şimdi... Bu ücra mahalle kahvesindeki köşemi nasıl 
keşfettin?

Şevket — Çoktan biliyordum baba... (Gülerek) Fakat yüzlemiyor- 
dum. Nedense buraya gelmekten utanır, saklanır gibi bir halin vardı.

Ali Rıza — Utanmak pek* yanlış değil Şevket... Gezdiğim vilâyetler
de, kasabalarda ben de birçok büyük memurlar gibi durmadan bu kah. 
velerin aleyhinde söyledim; onlân oyunlanyle, kavgaları ve dedikodu- 
lanyle zararlı bir tembellik ocağı gibi gördüm. Hattâ elimden geldikçe 
kapattım. (Gülerek) Tekaüt olduktan sonra nerede barınacağımızı ben 
de başkaları gibi düşünemedim. Bindiği dalı kesen Nasreddin Hoca gi
bi... Şimdi altlıma geldikçe sıtma tutmuş gibi titriyorum. Ya bunlar da 
olmasaydı Yarabbi... Hor, fakir kıyafetlerine bakma... (Eliyle gruplan 
göstererek) Bu biçarelerin hepsi gün görmüş, memleketin hayatında iyi 
kötü bir tesiri olmuş adamlardır. Büyük memurlar, askerler, hâkimler, 
muallimler ve ritoha kimler... Hep bu ihtiyar hayır yoldaşları şimdi; son 
bir istasyonda gibi, bir arada bekleşiyoruz, oğulcuğum. Buraya nasıl düş
tüğümü sorarsan, anlatamam... Bir gün yağmurun dinmesini beklemek 
için girmiştim. Sonra yağmur yağmadığı zamanlarda da geldim. Başka
larının akın akın işlerine gittiklerini, bacağı kınk bir ihtiyar leylek gibi 
bahçe kapımızdan seyrettiğim sabahlarda... Annenle aramızın bir parça 
bozuk gittiği günlerde... Evimizin kalabalık gecelerinde... Hâsılı ben de 
onlar gibi kahve adamı olup çıktım. Bilir misin kahve adamı nedir Şev
ket! Rasgele kahve müşterisi değil... Arada çok fark var... Hayatı kah* 
vede geçen, orada yaşayan, yiyecek yiyen, uyuyan adam... (Eliyle gös
tererek) Hattâ hastalığını tedavi ettiren adam... Görüyor musun, sırtına 
kupa çektiriyor... Hem biçâre eski bir doktordur da...

Şevket — Ne acı!
Ali Rıza — Sabah oldu mu, mektebe giden çocuklarla beraber bun

ları da evlerinden uğratırlar... Hayatın mukadder kavsini çizdikten son
ra bir gün kendilerini yine aynı noktaya dönmüş gören, saçları ak pak, 
omuzlan çökmüş, ihtiyar mektep çocuklan... İhtiyarlık kepazelik... İh
tiyarlara muhabbet, ihtiyara hürmet!.. Tek kuvveti, parasıdır ihtiyann... 
(Gözleri dalıp giderek) Olmadığı zaman da...
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ses yükselir... Baba oğul, başlarım  çevirerek d in lerler... Söyleyen, ceket yerine 
eski b ir  pardesü giymiş, boynu mendille sarılı, kuru bir ihtiyardır.

İhtiyar — (Kollan ve kafasıyle sert hareketler yaparak ve ayağa 
kalkarak hiddetle bağırmaktadır) Çok değil, bir hafta... Tek bir hafta 
beni İstanbul’a şehremini yapsınlar... Para istemem... Fahrî olarak... Çar
şıyı şöyle bir dolaşayım... «Bu kabak kaça arkadaş? Dört kuruş mu di
yorsun? Âlâ, sudan ucuz... Kendin kaça aldın? Çıkar bakalım şu fatu
rayı... Yok mu fatura... Öyle ise bende de merhamet yok... Geç şu ta. 
rafa bakalım. Lâf istemem. Geeeççç...

Oradan balıkçıya, «Balıkçıbaşı kaça veriyorsun şu palamudu? Yedi 
buçuk mu? Bu da âlâ... Sen de şu tarafa...» «Aman efendim!» «Aman 
efendim yok!» «Kokmuş palamudu yedi buçuk kuruşa millete yedirmek
ten korkmazsın ha!..»

Böyle daha yirmi, otuz kişiyi sıraya dizdin mi, anlaşıldı mı efen
dim, istikamet Yemiş İskelesi, marş marş! Herifleri denize mi dökeceğim? 
Ne münasebet! Asacak mıyım? İpe yazık... Sopa mı atacağım? İyisi o 
ama, geçti o İhtisap Ağası devri... Öyleyse ne yapacağım? Bir mavnaya 
dolduracağım... Doğru Haydarpaşa İstasyonu’na... Oradan da kırk kişi
lik bir vagona... Doğru memleketleri hangi cehennemse oraya... Böyle 
kimsenin kılına dokunmadan iki üç posta daha yaptın mı, tamamdır. Tec
rübesi bedava... Bir haftada İstanbul çarşılarını muma çevirmezsem ka
nım helâl, Eminönü Meydanı’nda çevire çevire beni assınlar...

(Sesi bir kahkaha gürültüsü arasında kaybolur.)
Ali Rıza — (Gülümseyerek) Bir eski ceza reisidir bu biçare... Se

kiz gün evvel Üsküdar çarşısında bir şey geldi başına... Bizim kahve ar
kadaşları haftada bir kere Üsküdar’da Perşembe Pazan’na iner... Etin, 
yağın, zerzevatm ucuzu orada... Bazı ben de peşlerine takılıyorum. Bi
lirsin, ben hiç pazarlık yapmam; daha doğrusu yüzüm tutmaz... Onlar 
esnaf ile çekişe çekişe pazarlık ederlerken uzaktan dinlerim; fiyat ka
rarlaştı mı ben de yanlarına giderim... Güzel kurnazlık, değil mi? İşte 
bu ceza reisi de aksi bir adamla kabak pazarlığı ediyordu... Aralarında 
bir münakaşa oldu. (Gülerek) Zerzevatçı: «Sen kim, kabak kim; sen sa
man ye, saman!» diye göğsünden itti. Biçare, elinde zembiliyle sırt üstü 
zerzevat sergisine düştü.

Şevket — Ah, ne acı!
Ali Rıza — Şimdi kahvenin tenha zamanı... Evi uzakta olanlar git

tiler... Kalanlar gece tayfasıdır. Yerleri çok rahatsız olanlar... Hattâ ba
zıları hiç olmayanlar... Şu peykede uyuklayan adama bak... İkide bir
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ha dönmemek karanyle buraya gelir. Geç saatlere kadar kâh uyuklar, 
kâh gözleri kapıda, bekler... Fakat arayan soran olmayacaktır. Bu, bir 
eski îdadî müdürüdür Şevket...

Şevket — Geceyi burada mı geçirecek baba?
Ali Rıza — Kararı öyledir, fakat lâmbalar karanp kahve süpürülme- 

ye, gecenin ayazı romatizmalı bacaklarını sızlatmaya başlayınca bohça
sını alacak, yine kös kös evinin yolunu tutacaktır.

Kısa Bilgiler:

Yaprak Döktimü’nün esas konusu ve  devam ı şöyledir: Son  sahnede tanıdığı- 
m ız insanlar g ibi, bu  m ahalle kahvesine düşen A li R ıza B ey, korktuğuna uğrar. 
Evinde k ızlan , onların erkekli kadınlı m isafirleri, aşırı hareketler yapar, dans eder, 
içk i içerler. En akıllı kızı Fikret, bu  eve yük  olm am ak için , D üzce’de elli yaşında 
v e  ü ç çocuklu  b ir  k öy  adam ıyle evlenm eye razı olup, gider, ik in ci kızı L eylâ ’yı, 
40 yaşlarında zengin b ir  Suriyeli almak ister, fakat sonunda Leylâ ’dan iki yaş 
küçük kardeşi N eclâ ’y ı alm aya kalkar. K ardeşler kavga ederler. Neclâ, Suriyeli’ye 
kaçar. Fakat Suriye’d e  bu  adamın ancak ikinci karısı olur. D iğer taraftan Şevket 
de asap bozukluğuyle işlediği b ir  suç yüzünden hapse girer.

N ihayet A li  R ız a 'B e y ’in  Leylâ adlı kızı, b ir  şim endifer m üteahhidiyle tanışır. 
B u  zengin adam, bütün aileye konforlu  b ir  apartmanda, zengin b ir  hayat yaşatır. 
A ilen in  en kü çü k  k ızı A yşe ’y i Fransız m ektebinde okutur. Hapisten çıkan Şevket’e 
dolgun maaşlı b ir  iş bulur. Fakat bu  adam da evlidir. A sıl karısı ayrılmamakta 
ısrar ettiği için  L ey lâ  ile  evlenem ez ve  zavallı A li R ıza Bey, b ir  türlü meşru şe
k il alamayan b u  yarım  aile içinde, ihtiyarlamış, bunam ış, fakat iy i bakılan, yaşlı 
ve  hazin b ir  çocuk  hayatı yaşar.

Yaprak Dökümü, gerek tiyatro tekniği, gerek üzerinde durduğu sosyal yaralar 
ve  sahne dilin in  güzelliği g ibi sebeplerle, Türk sahnesinde ilk  defa üst üste yüz 
defa  oynanm ak gib i önem li b ir  başarı kazanmıştır. Eser, ilk  defa, M illî Eğitim B a
kanlığı 1000 Temel Eser serisinin 54. kitabı olarak 1971’de  basılmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1   Yaprak Dökümü, son asır Türkiyesinde çeşitli sosyal sarsıntılarla sar
sılıp bozulan ailelerim izin hikâyesidir. Burada, dökülen yapraklar, türlü hevesler 
ve kötü  göreneklerle evlerini ve  aile ahlâkını bırakıp dağılan  aile fertleridir. Ese
rin  rom an şeklinde yayım lanan bütününü de okuyarak, bu  dökülüşün sebeplerini 
arayınız.

2 —  Bu sebepler neler olabilir? A li Rıza Bey’in, Balzac’ın Gorio Baba’sı gibi, 
çocuklarına aşırı yum uşaklık gösterip, onları b ir  disiplin altında yetiştiremeyişi mi?
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m ayışı mı? Çocukların yetiştikleri devrin  ihtiyaç ve  icaplarından habersiz oluşu 
m u? Son çalıştığı yerde, kendisini çok  az ilgilendiren b ir  olayı hazm edem eyecek 
kadar köklü b ir  şeref ve namus anlayışı yüzünden, çalışm aya devam  edem eyişi 
mi?

Yoksa, A li Rıza B ey ailesinin hayatında örneğini gördüğünüz; hazm edilm emiş 
b ir  «yenilik» ve  ters bir «Avrupa taklitçiliği» yüzünden, önem li b ir  kısım  aileleri
m izi kökünden sarsan sosyal olaylar mı?

Bütün bunlar, Yaprak Dökümü sahnelerinin size düşündüreceği milti sosyal 
problem lerdir. Düşününüz ve  düşüncelerinize b ir  ifade bulm aya çalışınız.

3 —  Okuduğunuz parçada bize b ir  mahalle kahvesi tanıtıyor. V azife gördük
leri y ıllarda mem lekete hizm et etmiş nice erkekler, sonunda bu  kahvelere düşü
yorlar. Bu hazin hayat em ekliliğinde, iyi kurulamamış ailelerin, aile çevresini ce
hennem haline koyan anlaşmazlıkların, saygısızlıkların tesiri var m ıdır? Anlatınız.

A yrıca , Am erikalıların hobi dedikleri, bir ikinci meslekten, b ir  elişi bilgisi, bir 
hayat bilgisi veya herhangi b ir  sanat terbiyesinden mahrum  yetişenlerim izin, em ek
liliklerinde yapacak iş bulam ayıp, oyalanacak m arifetlerden habersiz bulunm aları, 
bu  durumlara sebep oluyor mu? Düşününüz.
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Fatih Rıfkı

R İ O ’ D A  G Ö R D Ü K L E R İ M İ Z

Rio de Janeiro ikincikânun nehri demektir. Burasım ikin'cikânun 
ayında keşfedenler, içeriye doğru derinleşen körfezi nehir zannetmişlerdi. 
Rio körfezi, Tan nehrinin Lizbon’daki ağzına benzetilebilir. Rio’yu keşfe, 
den gemicinin ilk sözü şu olmuş:

— Eğer cennet varsa, buralarda olmalı.
Dışardan, uzaktan, o emsalsiz yaban ormanı ve dağ profilleri, liman 

methalinde denize saplanan dik ve yeşil granit, sonra adalar, bütün kör
fezi çeviren büyük orman, hiç bir köşesi bayağılığa düşmeyen asil tabiat, 
Okyanus’u aştıktan sonra insana muyayyel bir âleme varmış olmak his
sini verir. Burada bir rüya hakikat olmuş gibidir.

1555’te bir Fransız; bir avuç sergüzeşt adamı ile körfezin içindeki 
adalardan birine çıkmıştı, o zaman Portekizliler, şimdiki Brezilyalıların 
cedleri, şimalde yerleşmişlerdi. Bu ada uzun müddet ilkin Fransızların 
kıyı ormanlarındaki kırmızılarla, sonra Fransız kralının askerleri ile 
Portekizlilerin kavgalarına sahne oldu. Fransızlar adanın karşısındaki 
kumsala birkaç mesken yaptılar. îşte Rio şehrinin temeli, bü kulübeler 
mahallesidir. Portekizliler sonraları tam bir zaferle Fransızları Rio kör
fezinden kovdular ve 1567’de körfezin şimdi Flemango denilen bir koyu 
ile adaların en büyüğüne yerleştiler. Rio o vakitten beri Portekiz ve 
Brezilya şehri olarak kalmıştır; üç yüz senelik bir şehir... On altıncı 
asır sonlarında bu kasabada 750 beyaz ve 3000 kırmızı ve biraz asker 
vardı.

Rio, Brezilya’nın toprağı istenildiği vakit, büyük bir ihraç limanı 
olmaya elverişli idi. Körfez otuz kilometre derinliğinde ve yirmi üç 
kilometre genişliğindedir. Bir at nalını andıran körfez çizgisi, yüz kırk 
kilometre uzunluğundadır. Okyanus sonlarında bu körfez, yeryüzünün 
bütün harp gemilerini içine alabilir.

Rio ve etrafının topografyasını tetkik eden birçok kimseler, bura
ların şehir yapılmaya elverişli olmadığım iddia etmişlerdi. Fen ve ihti
sasa kıymet veren güzel Rio, toprağı adım başında havaya doğru sivril
ten tabiatın yalçın dağlarını bahçeler, sayfiyeler ve mahalleler şekline 
soktu.

Brezilya, müstemleke ve imparatorluk iken, hatta 1902’ye kadar, Rio 
basit bir koloni şehri idi. Şimdi bile yeni caddelerden bir sokak arkaya
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saptığınız vaKiı, Kenaınızı d i t ,  i k i  Kanı m ü s t e m l e k e  mananeıerınae 
bulursunuz. Bu mahalleler ruha darlık verir. Tıpkı Taşhan üslûbunda 
ve o taştan iki katlı yapılar arasına, Taşhan.ın karşısında Ankara vilâ
yetinin yaptığı bir katlı dükkânlar biçimi yapılar sıkıştırınız; işte koloni 
kasabasının manzarası! O vakitler buraya gelenler, oturmak değil, -kaza
nıp gitmek niyetinde idiler.

Bu kasabadan yirmi sene içinde üçüncü Latin şehri doğdu.
1849’da Orta Amerika’dan gelen iki gemi yanaştığı limanlara san 

humma bıraktı. Salgın, bir hamlede, limanlardan içeriye doğru geniş
ledi.

Her tarafta Brezilya’nın sıhhî şöhreti zaten kötü idi. Rio’da oturan 
yabancılann çoğu san hummaya tutulduğundan bu kötü şöhreti arttı ve 
Brezilya’ya doğru bütün insan ve sermaye akmları durdu. 89’a kadar 
sarı humma o zamanki tenha Brezilya’nın binlerce insanını öldürmüştür. 
Ölüm nispeti, bilhassa yirmi ile kırk arasmda, yani memleketin kuvvetli 
unsurunda daha fazla idi.

Sarı humma, büyük yükseklikleri aşarak, Saint Paule’e girdiği vakit 
anlaşıldı ki, bu afet yalnız kıyı mıntıkalarına mahsus değildir. Brezilya 
diğer Cenup Amerika’sı memleketlerini bulaştırmak tehlikesini göster
diğinden, sıkı bir çember altına alındı. 1902’de ölmüş olanların adedi 
altmış bin idi. Brezilya’nın ve Rio’nun inkişafı, her şey, salgından kur
tulmaya bağlı idi. Nihayet büyük tılsım keşfolundu. Bu tılsım tedavi 
değil,# hıfzısıhha idi. Birkaç seneden beri bütün Avrupa âlimlerinin iddi
asına rağmen, birçok Küba doktorları sarı hummanın sineklerden intikal 
ettiği fikrinde idiler. Muhtelif tecrübeler bu intikal vasıtasının bir çeşit 
sinek olduğunu ispat etti. Evvelâ Amerikalılar Küba’da sinekleri mah
vederek san hummamn önüne geçtiler.

1902’de Brezilya Müttefik Cumhuriyetçileri Reisliğine seçilen zat, bu 
cidalde kendini gösteren bir doktoru umum sıhhat müdürlüğüne getirdi. 
Ondan sonra sıhhî cidal istibdat tedbirleri almıştır. Müttefikler her eve 
girmek, herkese vazife gördürmek salâhiyetinde idi. Ne şahıs, ne mes
ken masuniyeti, hiç bir hak, sıhhî cidalin muvaffakiyetine engel olma
mıştır. 1500 kişi şehrin içinde, halk ekseriyetinin mukavemetine rağmen, 
uğraşıyordu. Kollarında kırmızı salip damgası bulunan bu adamlar batak 
suları kuruttular ve petrollediler. Sinek yetiştirecek hiç bir çukur ve 
çanak bırakılmadı; küçük suların yatakları haftada bir temizlendi, lağım
lar her gün teftiş edildi. Sokaklar sıhhî malzeme meşheri idi. 1903’te sarı 
hummadan 584 kişi Ölmüştü.

Sıhhiye bütçesi bir milyondan on yedi milyona çıktı. Herkese, bütün 
halk sınıflarına dersler ve afişler ile hıfzıssıhha öğretilmekte idi. 1908’de 
dört ölüm, nihayet 1909’da sıfır! Brezilya bundan sonra sıhhî işlere o
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kadar ehemmiyet vermiştir ki, muayyen sıhhat vesikaları olmayanlar 
limanlan bile gezemez, Gümrük, polis, her şey, bütün müşkülât sıhhî 
kontrolün şiddeti yanında ehemmiyetsizdir. Bugünkü Ölüm nispetleri he
nüz tifo, dizanteri gibi hastalıklardan kurtulamayan Avrupa şehirlerinin 
nispetlerinden aşağıdır. Avrupalılar bile muhtelif salgın cidalleri için artık 
Brezilya mütehassıslarını çağırır oldular.

Brezilya ve Rio şehri, inkişaflarını hıfzıssıhhaya borçludurlar.
# * *

Rio, şehir olarak yirmi beş senede teessüs etti ve ümran buldu. Fakat 
hakikat şudur ki bugün gördüğümüz bütün yenilikler bir hamlede, dört 
sene içinde olmuştur. Bunun iki sebebi var: Brezilya için modern ve 
rahat şehirler elzem idi, bir... Plân, program ve ihtisas, iki...

Bu dört sene içinde Rio’yu görmemiş olanlar tekrar geldikleri yakıt 
hayret içinde kaldılar. Bulvar, kıyı caddesi, bahçeler, parklar, büyük 
yapılar, liman müesseseleri şehre büyük bir Avrupa şehri manzarası 
vermişti. Şehir, şehir olmak için ne lâzımsa, başta darülfünun, tiyatro, 
kütüphane ve müze, büyük meydanlar, hepsi az zamanda inşa edilmiştir. 
Rio’nun muvaffak oluşu, kendinden evvel yapılan şehirlerin tecrübele
rinden ders almasından ve her işte, bir kaldırımın yapılışından, bir bina
nın kuruluşundan en son usulleri ve şekilleri kabul etmesindendir.

* * *

Riolular şehirleri için ne kadar milyon sarf etmişlerse, şehirlerini 
hayretle seyrettirmek için de o kadar milyon hare etmişlerdir; şehrin 
bir güzelliğini gösterecek hiç bir yüksek yer, yoktur ki çıkamayasınız. 
îşte Şekerkülâhı dağı, önce yerden bir kablo üstünde 200 metre yüksek 
bir tepe, oradan gene hava arabası ile 400 metre yüksek asıl tepeye 
gidiyoruz; burada bile tekrar betonlar ve demirlerle yirmi metre yük
sekliğinde bir kule var. Bu kuleden aşağıya baktığımız vakit şu kelimeyi 
söylemekten kendinizi alamazsınız:

— Harikulâde. Ve güzel şehirlerin düşündürdüğü cümle ağzınızdan 
dökülür:

— Burada yaşanabilir.
Bütün şehir kısım kısım, bir salonun lambaları yanar gibi yandı: 

Caddeler, tepeler, uzak ve yakın dağlar, Okyanus üzerindeki boş ve uzun 
cadde, yaban ormanı, her yer donandı, bu ışık âleminin aksi ile bulutlar
kırmızılaşıyor.

Rio tabiatinin hususiyeti nedir? Deniz, dağ ve orman. Bütün imar 
işte bu hususiyetleri meydana çıkaran plânlarla yapılmıştır. İstanbul’un 
tam aksi: Orada yalnız yalılar kıyıya oturmuştur; hemen birinci sokakta



denizi kaybedersiniz, aagıar aaraciK sogaKiana Doguımuştur. b iz  İstan
bul’da neyi mahvetmişsek, burada Riolular onu yaratmışlar. İstanbul’da 
şehirden çıkmadıkça deniz kenarında veya dağ üstünde bulunduğunuzu 
hissetmezsiniz. İstanbul etrafını insafsızca yolmuşuz: Burada şehrin orta* 
sında bile yaban ormanı bütün güzelliklerini seriyor.

En eski koloni evi, demir gibi sağlam ağaçlıklarla dolu ormanlar 
ortasında dahi, taştandır, belediye bu yeşil memleketin muhtelif köşele
rinde hâlâ ağaç dikiyor ve bahçe yapıyor.

însan, denizden, ormandan ve dağından istifade olunan bu şehri gör
düğü vakit, içi kan ağlayarak diyor:

— Ah İstanbul, ne güzel olurmuşsun?
Eğer İstanbul'a bir asır evvel sanatkâr bir belediye hükmetseydi, 

şimdi göz bu cennete bakmaya kıyamazdı.

Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz yazı, yazarın Denls Ayın isimli seyahat eserinden alımmşür (İs
tanbul, 1931).

T. ve B. Edebiyatı III (F. 15)
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Faruk Nafiz

S A N A T

Yalnız «enin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, 
Bizim diyânmız da bin bir bahân saklar! 
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, 
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da 
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini;
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça kınk çini...

Sen raksına dalarken, için titrer derinden, 
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden 
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun, 
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
Biz duyanz en büyük zevkini rûhumuzun, 
Görünce bir köylünün kıvnlmayan belini...

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken 
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz. 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
Sana uğurlar olsun... Aynlıyor yolumuz!

B E Ş İ K T E N  M E Z A R A  
K A D A R

Seni istikbâl için önce gelmek cihâna 
Ve başkasından almak sonra geliş müjdeni. 
Bir nefes dinlenmeden yıllarca koşmak sana, 
Aramak her tarafta, bulmamak asla seni.
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Seni beyaz çiçekli dallar içinde sanmak; 
Vuslatın rüyasını görmek üzre uyuyup,
Hasretin azabına ermek için uyanmak.

Başka bir şekle koymak, her gün güzel yüzünü, 
Boyamak gözlerini bir siyah, bir mâviye.
Tek seni hayâl için, süzerek batan günü,
Gece mehtâba dalmak, sen de dalmışsın diye.

Sana dinletmek üzere yazıp her gün bir gazel, 
Geçirmek ömrü yalnız sana dâir eserle; 
Saçlarını çözerek hulyâ dizinde tel tel,
Bugün güllerle örmek, yarın menekşelerle.

Tesâdüf ümidinin bittiği müthiş anda,
Dudağa kanla çizmek, yeniden tebessümü;
Seni istikbâl için artık öbür cihanda,
Dosta el sallar gibi davet etmek Ölümü.

H A D İ S L E R

Neki mevcüd ise âlemde güzel, doğru, iyi, 
Arayan fikri; bulan ruhu, seven sevgiliyi 
Bize bahsetmiş olan Hazret-i Rahmana şükür.

O ki dünyâda ufuklar boyu nimetlerini,
Hüsn ü an, reng ü füsün aşk ü cünun mahşerini 
Gayr-ı kafî görerek sevdiği biz kullarına, 
Şüphesiz vâdediyor başka bir âlem yanna... 
Mâ-i Tesnım’e şükür, Ravza-i Rıdvan’a şükür.

O ki se'vdâsına yandıkça bütün mahlukât,
Arş-ı âla’da ezel kasnna çıkmış yedi kat, 
Çekiyor hüsn-i ilahisine atlas perde...
En güzel vuslatı tattırmak için mahşerde 
Bize gündüz gece zehrettiği hicrâna şükür.



S e r b e s t  O k u m a  P a r ç a l a r ı :

Yakın Yıllar Şiirinden Örnekler: 

B U R S A ’ D A  Z A M A N

Bursa’da, bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su,
Orhan zam ânından kalma bir dıvar,
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar,
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rü’yâdan artakalmanın hüznü 
İçinde, gülüyor bana derinden,
Sanki bir hâtıra serinliğinden 
Ovanın j  eşili, göğün mâvisi 
Ve mîmârîlerin en İlâhîsi.

Bir zafer müjdesi burda her isim;
Yekpâre bir anda gün, saat, mevsim.
Yaşıyor, sihrini geçmiş zamânın,
Hâlâ bu taşlarda gülen rü’yâmn.
Güvercin bakışlı sessizlik bile 
Çınlıyor bu eski zaman vehmiyle...
Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası;
Murâdiye, sabrın altın meyvası;
Ömrünün timsâli beyaz Nilüfer;
Türbeler, câmiler, eski bahçeler,
Şanlı menkıbesi binlerce erin,
Sesi arşa çıkan hengâmelerin,
Nakleder yâdını gelen geçene.
Bu hayalle uyur Bursa her gece,
Her sabah onunla uyanır, güler,
Gümüş aydınlıkta serviler, güller,
Serin huîyâsıyle bahçelerinin.

Başındayım sanki bir mûcizenin,
Su sesi ve kanad şakırtısından,
Billûr bir âvîze Bursa’da zaman.
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Duyduk bir mûsiki gibi, zamandan 
Çinilere sinmiş Kur*an sesini;
Fetih günlerinin sal neş’esini,
Aydınlanır gördüm tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle 
Baş başa uyumak son uykumuzu 
Bu hayal içinde ve ufkumuzu 
Çepçevre kaplasın bu zıya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevı ahenk.
Bir ilâh uykusu olur, elbette,
Ölüm bu tılsımlı ebediyette;
Belki de rü’yâsı, eski cedlerin 
Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Bursa’da Zaman şiirindeki (m im a rî:--------— ) ,  (yekpare: *— —■•), (â v û e :

—  ~ ’ •)> mûsikî: — . — ), (uhrevi: ) kelim elerini b ir  daha ve  doğru  okuyu
nuz.

2 —  Bnraa’da Zaman şiirindeki zaman kelim esi size hangi zam anı düşündü
rüyor? Bu, geçm iş zaman mı, şim diki ya  da gelecek zaman mı, yoksa daha başka 
b ir  zaman m ıdır? Şiirdeki zaman kavram ını, aym  şiirin hangi m ısralarında açık» 
lanm ış durum da buluyorsunuz?

3 —  Şair, Bir zafer müjdesi borda her isim m ısraıyle neyi söylem ek istiyor? 
B u  soruyu Bursa şehrimiz, Bursa’daki abidelerim iz ve  Bursa’m n tarihi hakkındaki 
bilgilerinizi hatırlayarak cevaplandırınız.

4 —  Şiirde adı geçen Muradiye nedir? Yazar, şiirin bu  m ısraını önce Muradiye 
sabrın acı meyvası şeklinde yazmıştı. Şim di onun yerine altın meyva takım ını ku l
lanıyor Siz, acı mçyva ve  altın meyva sözlerinden ne anlıyorsunuz? Bu sözlerdeki 
m ecazi anlamları açıklayınız.
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K I Y I D A K İ  T E K N E

Kurudum da kadîd oldum kumlarda.
Sefer bekleye bekleye her gün ben.
Enginlerden bir rüzgâr esmez mi serin serin,
Pul pul ürperişler geçer içimden.

Bir gün atlayıveresim gelir şu kıyılardan,
Işıl ışıl, yeşil yeşil sulara.
Al başını, çek git, der deli gönül,
Verip kendini bir büyük rüzgâra.

Tâ yambaşında durup da böyle,
Hasretini çektiğin şeylere hasret gitmek!..
Hem tut o sularçin halk ol, hayat ol,
Hem tut sonra o sulara hasret çek!..

Biraz dalacak olsam tâ içimden bir şeyin 
Çıkıp dolaştığını duyuyorum denizde...
Ama öyle bitirmiş ki kum beni,
Ardından bir türlü gidemiyorum işte.

Bâzan ayak sesleri duyarım dört yanımda,
Bakarım, masmavi, levent bir umut...
Bakanm, sülün gibi bir serene sarılmış 
Püfür püfür bir bulut.

Başımı, bordamı dövsün dalgalar,
Tuzlar tahtalarımı ısırsın istiyorum.
Çek beni fırtına, çek beni deniz!
Birak beni sahil, bırak beni kum!

İnsaniyetinize sığınıyorum!

Z eki Ö m er D efne
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K O R K T U Ğ U M  Ş E Y

Gün çekildi pencerelerden,
Aynalar baştan başa tenhâ.
Ses gelmez oldu bahçelerden,
Gök yüzleri döndü siyâha.

Sular kesildi çeşmelerden,
Nerden dolacak bu tas, nerden?
Nerkislerin açtığı yerden 
Ey kuş uçurtmayan ejderhâ!

Korkuyorum bu gecelerden,
Benim şimdi beni seyreden.
Bel bağladığım tepelerden 
Gün doğmayabilir bir daha.

Cahit Sıtkı Tarancı

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Okuduğunuz şiirin  teması nedir? Bu şiiri, Ahmed Haşim’in akşam şiir

leriyle ve  kitabınızdaki Kımıldamayan İşıklar yazısıyle karşılaştırarak o  yuyunuz. 
Aralarında nasıl b ir  ilgi buluyorsunuz? Belirtiniz. Şaire, Korktuğum Şey şiirini 
söyleten, hangi duygudur ve  sebepleri nelerdir? İnceleyiniz.

2 —  Bu şiir, edebiyatın hangi ifade özelliğiyle yazılm ış? Kelim eler, burada, 
kendi anlam larında m ı kullanılıyor? Değilse, şiirde karşılaştığınız söz ve  
sanatlarını açıklayınız.

3 —  Şiirin  ikinci dörtlüğünde gün ışıkları niçin ve  neye benzetiliyor? G ök 
kubbesinin burada aldığı ifade nedir? A yn ı dörtlükte şair, neden ve  n için  korku
yor? N iye bu dörtlükte nerkislerin açtığı yerden m aksat nedir? Belirtiniz.

4 —  Şiirde, Aynalar baştan başa tenhâ ve Benim şimdi beni seyreden m ısra- 
larıyle, şairin ne söylem ek istediğini açıklayınız. Salar kesildi çeşmelerden m ısraın- 
daki istiare ne çeşit bir istiaredir? Nerden dolacak bu tas nerden? mısraındaki is
tiare çeşidini de bulunuz. Her iki mısraı, tam b ir  benzetme cüm lesi halinde bü - 
tünleyiniz.

5 —  Şiirin  anlamına ve zevkine vardıktan sonra düşününüz: A yn ı sözleri, ke
lim elerin gerçek anlam larıyle bu ölçüde kuvvetle söylem ek kolay veya mümkün 
müdür? Neden? Anlatınız.
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M A S A L

Çocuk gönlüm kaygılardan âzade,
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket,
At üstünde mor kâküllü şehzade;
Unutmaya başladığım memleket.

Şakağımda annemin sıcak dizi,
Kulağımda falcı kadının sözü,
Göl başında pâdişâhın üç kızı,
Alaylarla Kafdağı’na hareket.

Orhan Veli Kanık

İ S T A N B U L  T Ü R K Ü S Ü

İstanbul’da Boğaziçi’nde 
Bir fakir Orhan Veli’yim;
Veli’nin oğluyum,
Tarifsiz kederler içinde,
Urumeli Hisan’na oturmuşum;
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:
«İstanbul’un mermer taşlan;
«Başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşlarr, 
«Gözlerimden boşanır hicran yaşlan;
«Edalım
«Senin yüzünden bu hâlim».

* * *

«İstanbul’un orta yeri sinema;
«Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama;
«El kpnuşur, sevışirmiş, bana ne?
«Sevdâlım, .
«Boynuna vebâlim!».

Orhan Veli Kanık
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1 —  Orhan Veli Kanık’ın şiirlerini vezin ve şekil bakımından inceleyiniz: Şiir
lerin hangisi az çok belirli bir vezinle, klasik bir şekilde ve hilHigini» nazım şe
killerinin hangisiyle söylenmiştir?

2 —  Her iki şiiri kafiye bakımından inceleyiniz: Bu şiirlerde, kafiyeler, klasik 
kafiyeler midir, yoksa Türk halk şiirinin kafiyeleri mi?

3 —  Birinci şiirde halk kültürüyle ilgili başka çizgiler de var mıdır? Bu şii
rin teması nedir? Şiir, insan duygularının hangisini, nasıl bir ifadeyle terennüm 
ediyor? Anlatınız.

4 —  İstanbul Türküsti’nde tema nedir? Bu şiirde halk türkülerinden aynen 
alınmış kelimeler, kelime şeklinde ilâve sesler ve diğer halk söyleyişleri hangile
ridir? Türküdeki mısraların bazılarına, biraz değişik de olsa, başka türkülerde rast
lamış mıydınız? Hatırlayınız veya araştırınız.

5 —  Şair niçin, sinema yerine sinama ve Rumeli yerine Vrameli diyor?
6 —  İstanbul Tiirküsü’nün ikinci ve altıncı mısralarını vezin bakımından in

celeyiniz. Bu mısralarda bir arzu ahengi buluyor musunuz? Nasıl?
7 —  Bu incelemelerden elde ettiğiniz sonuçları söyleyiniz. Serbest söyleyişte 

başarı göstermiş bir şair, bu başarılarını neye borçlu görünüyor? Bu başarıda eski 
söyleyişlerin, klasik edebiyatlarda yaşayan sanat değerlerinin, halk söyleyişlerinin 
tesiri olmuş mudur? Nasıl ve ne ölçüde? Belirtiniz.
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Atatürk
M İ L L Î  T E R B İ Y  S

«Terbiye kelimesi yalmz olarak kullamldıgı zaman, herkes buna ken
dine göre bir mâna verir; tafsilâta girişilirse, terbiyenin hedeflen, mak-
şatlan meydana çıkar. u„

Meselâ, dinî terbiye, millî.terbiye, milletlerarası terbiye... Butun bu
terbiyelerin hedef ve gayeleri başka başkadır. Ben burada yalnız Türk 
Cumhuriyetinin yeni nesle vereceği terbiyenin mılU terbiye olduğunu 
katiyetle ifade ettikten sonra, diğerleri üzerinde durmayacağım. Yalnız 
işaret ettiğim mânâyı kısa bir misalle belirteceğim.

Yeryüzünde üç yüz milyondan fazla Müslüman vardır. Bunlar ana, 
baba hoca terbiyesiyle terbiye ve ahlâk almaktadırlar. Fakat, ne yazık, 
hakikat şudur ki, yalmz dînî terbiye, bütün bu milyonlarca insan kitle
lerine şunun veyâ bunun esaret ve zillet zincirlerini kırabilecek insanlık 
meziyetini verememiştir, veremiyor. Çünkü terbiyelerinin hedefi .milli

^Millî terbiyenin ne demek olduğunu bilmekte artık hiç bir tereddüt 
ve şüphe kalmamalıdır. Bir de millî terbiye esas olduktan sonra, onun 
lisânını, usûlünü, vâsıtalarını da millî yapmak zarureti su götürmez. Milli 
terbiye ile geliştirilmek ve yükseltilmek istenen genç dimağları bir taraf, 
tan da paslandıncı, uyuşturucu, hayalî lüzumsuzluklarla doldurmaktan 
dikkatle çekinmek lâzımdır».

(Samsun, 23.9.1925)

Muallimler

«Ordularımızın kazandığı, zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için 
yalnız zemin hazırladı. Hakikî zaferi siz kazanacak ve devam ettirecek
siniz ve muhakkak muvaffak olacaksınız. Ben ve sarsılmaz imanla bü
tün arkadaşlarım sizi takip edeceğiz. Ve sizin karşılaştığınız engelleri
kaldıracağız». (1922).

«Muallimler Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mureb- 
biieri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Ese
rin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip 
bulunacaktır.
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Cumhuriyet; îıkren, ilmen, beoenen Kuvvetli ve yuıcseK seciyen mu
hafızlar ister». (1924).

«Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir. Muallimden, 
mürebbiden mahrum bir millet, henüz bir millet nâmını almak istida* 
dini kesbetmemiştir».

«Yeni Türkiye’nin birkaç seneye sığdırdığı askerî, siyasî, İdarî inkı
lâplar çok büyük, çok mühimdir. Bu inkılâplar, sizin, muhterem mual
limler, sizin İçtimaî ve fikrî inkılâptaki muvaffakiyetlerimizle teyit olu
nacaktır. Hiç bir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden “fikri 
hür, vicdanı hür, irfânı hür” nesiller ister». (1925).

Mektep

Milleti millet yapan, ilerlemeye ve aydınlatmaya götüren kuvvetler 
vardır: Fikir kuvvetleri ve İçtimaî kuvvetler...

Fikirler mânâsız, mantıksız safsatalarla dolu olursa, o fikirler has
tadır. Keza İçtimaî hayat, akıl ve mantıkla ilgisi olmayan faydasız ve 
zararlı birtakım akideler ve ananelerle dolu olursa felce uğrar.

Evvelâ fikir ve içtimaiyat kuvvetlerinin kaynaklarını temizlemekle 
işe başlamak lâzımdır. Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, 
hamiyet, hüsnüniyet, fedakârlık elzem olan vasıflardır. Fakat bir insan 
topluluğundaki hastalığı görmek, onu tedâvî etmek, o topluluğu asrın 
icaplarına göre ilerletebilmek için bu vasıflar kâfi gelmez, bu vasıfların 
yanında ilim ve fen lâzımdır. îlim ve fen teşebbüslerinin faaliyet mer
kezi ise mekteptir. Onun için mektep lâzımdır. Mektep adını, hep beraber 
hürmetle, tâzimle analım.

Mektep genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete mu
habbeti, istiklâl şerefini öğretir... İstiklâl tehlikeye düştüğü zaman onu 
kurtarmak için takibi lâzım gelen en doğru yolu belirtir.

Memleket ve milleti kurmaya* çaUşaniarın aynı zamanda meslekle
rinde birer namuslu mütehassıs ve birer âlim olmaları lâzımdır. Bunu 
temin eden mekteptir.

Kısa B ilgiler:
Atatürk'ün milli terbiyeye, muallimlere ve mektebe dair nutuklarından par

çalar okudunuz. Bu nutukların tamamını ve Atatürk’ün diğer nutuklarını şu eser
lerde bulabilirsiniz:

Atatürk: Nutuk, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (Maarif Matbaası, İstanbul,
1945). M illî Eğitimle İlfili Söylev ve Demeçler (Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,
1946). Münir Süleyman Çapan: Atatürk’ün ölm ez Solleri (İstanbul, 1949). Mustafa 
Baydar: Atatürk Diyor ki (İstanbul, 1951).
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1  —  Atatürk, bir millet İçin, gösterdiği üç ayrı terbiyeden hangisini üstün bu
luyor? Niçin? Açıklayınız.

2 —  Nutkun söylendiği yıllarda acı durumda olan Islâm milletleri, bugün es
ki durumlarını muhafaza ediyorlar mı? Etmiyorlarsa ve eski durumlarından kıs
men veya tamamen kurtulmuşlarsa, bu yolda harekete geçmelerine kim ve hangi 
hareket örnek olmuştur? Hatırlayınız veya araştırınız.

3 —  Atatürk’e göre, orduların kazandıkları zaferleri değerlendirecek çalışma
lar milletlerin en çok hangi meslekteki insanlarının vazifesidir? Bu sözlerin mana 
ve önemini, her cümle üzerinde ayrı ayn durarak açıklayınız.

4  _  cumhuriyet tteden “ fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür”  nesiller toter sö
zünden ne anlıyorsunuz? Bu cümledeki tırnak İçine alınmış sözleri Atatürk, hangi 
sairimizin bir mısramdan almıştır?

5  —  Atatürk, mektebin medenî bir cemiyetteki önemini nasıl ifade ediyor? 
Mektep hep beraber hürmetle ve tâlim le analım cümlesindeki manaya dik
kat ederek, Mektep parçasını tekrar okuyunuz ve aym konu üzerinde bir defa da 
siz konuşunuz.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
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Batı Edebiyatı

’,.a) .t'Sophokles, Eflâtnn, Clcero, Seneca’dan. 
b ) Dante Alighieri’den, 
e) Montaigne, Pascal, Voltaire, Rousseaa, 

Balzac, Stendhal, Hogo, Flubert’den. 
ç) Goethe ve Schİller’den,
d) Shake*pe»re’den,
e) Tolstoy'dan,
f) Ibsen'den,
I )  Edgar Ailen Poe ve Mark Twain’den

seçmeler.

(Tnnan Edebiyatı, Latin Edebiyatı, 
Fransız Edebiyatı maddeleriyle, eserlerin
den parça seçilen Batı yazarları hakkın
da topla bilgiler için, kitap sonundaki 
Kelimeler ve İsimler Cetveli’ne bakınız).





Y u n a n  E d e b i y a t ı

SophokMes

A N T I G O N E

I

(Yunanistan’da tanrılara karşı işlenmiş birçok günahlara sahne olan Thebai 
şehrinde, devleti birer yıl nöbetle idare eden iki genç hükümdar vardır: Polyneikes 
ve Eteokles. Bunlar, şehrin eski kralı Oldipus’un inkisarına, uğramışlar, ihtiyar kral 
ölürken, «Bu İki kardeş birbirinin kanma girsin!» diye beddua etmiştir.

Kardeş hükümdarlar, beklenen felâkete uğramamak için, ilkin birbirlerine iyi 
davranırlarken, bir yıl, Eteokles, kendini daha kuvvetli bularak, hükümdarlık nö
betini kardeşine bırakmaz.

Bunun üzerine Polyneikes, Argos şehrine gider. Argos kralının kızıyle evle
nir. Yanına altı kumandan daha alarak, askeriyle Thebai’yi kuşatır. Savaş esna
sında iki kardeş kaderin şevkiyle karşı karşıya gelir, birbirlerini öldürürler.

Kralsız kalan Thebai’ye, ölen kardeşlerin dayıları Kreon hükümdar olur. Fa
kat, iki kardeşten yalnız Eteokles için gömme töreni yapılmasını, Polyneikes’in ise 
savaş meydanında bırakılarak, vahşi hayvanlara yem olmasını emreder.

Yunan trajedisinde, sahnede halkalamp, bir ağızdan şarkı ve ilâh! söyleyen 
bir k o r o  bulunduğunu bilirsiniz. Koro, aynı tiyatroda, bazen çoğunluğun duy
gu ve düşüncelerini bir ağızdan söyleyen zengin bir sahne elemanıdır. Antirone’nin 
<*lk sahnelerinde ise, şehrin ihtiyarlarından kurulmuş bir koro, bu hadiseyi şöyle 
anlatır):

Koro — Parla ey güneş, ey güzel ışık, yedi kapılı Thebaı şehri seni 
hiç böyle görmemişti. Bugün keyifle meydana çıktın. Altın günün içinde 
göründün, Dirke ırmağının coşkun sularında dolaştın ve Argos’tan silâh
lanıp gelen beyaz kalkanlı düşmanı, dizginleri koy verip alabildiğine kaç
maya sevk ettin.

Bu düşmanı, Polyneikes bize karşı ve haksız bir dava için ayaklan, 
dırmıştı ve kartal gibi acı sesler çıkararak yurdumuza saldırıyorlardı. 
Kalkanlarının kar gibi beyaz kanatlanna sığınmışlar ve bol bol silâhlan
mışlardı. At yeleli miğferleri vardı.

Çatılarımızın üstünde yükseklerde süzülüyorlardı. Öldürücü mızrak- 
larıyle, açılmış kocaman bir ağız gibi, yedi kapımızın deliklerini tehdit 
ediyorlardı.
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mizih etrafını Hephaistos’un çıralı alevleri sarmadan kaçtılar.
Zeus, onların coşkun bir nehir gibi saldırdıklarını ve manasız bir 

gururla altın silâhlarını şakırdattıklarını görünce, mazgallara ilk tırma
nan ve orada zafer naraları atan adama ateşini fırlattı.

Harp tannsı Ares, başkalanna da başka türlü haddini bildirdi. Yedi 
kapıya yedi kumandan dikilmişti. Bunlar, silâhlarını muzaffer Zeus’a 
bıraktılar. Yalnız aynı anadan doğan ve aynı kanı taşıyan iki kişi kin 
içinde, birbirlerine aynı kuvvette iki mızrak fırlatarak, müşterek bir 
ölümde birleştiler.

İşte bu sırada şanlı tanrı Nike, zafer arabalarıyle dolu Thebai şeh
rine neşe içinde tekrar geldi. Bunun için artık bugün harbi hiç düşün
meyelim. Bütün mabetlere her gece şarkılar söyleyerek gidelim ve dans- 
larıyle Thebai’yi yerinden oynatan Bakhos bize rehberlik etsin.

■>""lşte bakın, Kreon, yurdun bugünkü hükümdarı, Tanrıların sebep ol
duğu yeni hadiseler üzerine buraya geliyor. Acaba nasıl bir karar onu 
tellâl çağırtarak burada ihtiyar meclisini toplamaya sevk etti?

Kreon — Yurttaşlarım! Tanrılar, çetin fırtınaların kucağına düşmüş 
olan şehrimizi tekrar selâmete çıkardı. Ben de sizleri buraya topladım. 
Oidipus’a, ve aramızdan ayrılınca oğullarına nasıl sadakat gösterdiğinizi 
biliyorum. Şimdi onların ikisi de birbirini vurup, uğursuz bir cinaye
tin şevkiyle aynı günde öldükten sonra, ölenlerin en yakın akrabası sıfa- 
tıyle devletin idaresi ve krallık tahtı bana kaldı.

... Ben, —her yerde hazır ve nâzır bulunan Zeus şahit olsun ki— va
tandaşlarımın saadetini bozacak bir şeyin yaklaştığını görünce asla sus
mayacağım, vatanımın düşmanlarından kendime dost seçmeyeceğim.

Şunu iyi bilirim ki, bizim selâmetimizi gözeten bu vatandır. Ancak 
onun emniyetli kucağında sahici dostlar elde edebiliriz. Ben böyle hare
ket ederek Thebai’yi yükselteceğim. Oidipus’un oğulları hakkında halka 
ilân ettirdiğim şey de bununla alâkalıdır. Bütün şehre ilân edildi ki bu 
vatanı, atalarının Tanrılarını ateşe verip yok etmek isteyen, intikamını 
akrabalarının kaniyle söndürmek ve sizi kölelik zincirine vurmak iste
yen, Polyneikes için kimse matem tutmayacak ve mezarında ayin yap
mayacaktır. Cesedi mezara konmayacak ve köpeklerle kuşlar tarafından 
yenecektir. Bunu böyle istiyorum. Mücrimler hiç bir zaman benden iyi
lerin gördüğü mükâfatı görmeyecektir. Fakat vatanın iyiliğini isteyen 
herkes, ölümünde de hayatında da benden her zaman en yüksek itibarı 
görecektir.

Koro Başı — Ey Kreon, Meneikeus’un oğlu, demek şehrimizin dostu 
ile düşmanım ayrı tutmak istiyorsun! Ölüler hakkında da biz yaşayanlar 
hakkında da her emri vermek senin elindedir.
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değildir. O, ölüm olayından sonra, mağlup kardeşine verilen ce
zayı doğru bulmaz.

Onun da, tanrıların ve vicdanların emrettiği şekilde gömül
mesini ister. Nitekim, sahnede bu konuşmalar olurken, bir mu
hafız nefer, nefes nefese gelerek, meçhul bir insanın, yeni kra
lın emrine rağmen, ölünün üzerine toprak Örttüğünü, onu, dinin 
emri gereğince takdis ederek gömdüğünü haber verir.

Kreon hiddetlenir. Bu hareketi birisinden para aldığı için 
bizzat muhafızın yaptığını söyler. Muhafız, geri dönüp suçluyu 
aramak zorunda kalır. Biraz sonra, yanında Antirone olduğu 
halde tekrar sahneye gelir:

Koro Başı — Ne inanılmaz şey! Bir mucize mi görüyorum? Tanıdım, 
artık inkâr edebilir miyim? Antigone, Oidipus’un bedbaht çocuğu. Ne 
oluyor? Yoksa hükümdarın emrine aykırı hareket ettiğin için mi seni 
böyle tutup getiriyorlar? Böyle bir çılgınlık yaparken mi yakalandın?

Muhafız — îşte o işi yapan budur. Ölü ile meşgul olurken yakala, 
dik. Kreon nerede?

Koro Başı — îşte, sarayından çıkıp tam zamanında geliyor!
Kreon — Ne oluyor? Neden tam zamanında geliyormuşum?
Muhafız — Efendimiz, mezar başında uğraşırken yakalanan bu kızı 

getirdim. Artık onu al, kendin sorguya çek, ne istersen yap. Ben, kaba
hatsiz olduğum için, cezadan pek haklı olarak kurtuluyorum,

Kreon — Getirdiğin bu kızı nerede ve nasıl yakaladın?
Muhafız — Ölüyü defnetmek istiyordu. Hepsi bu kadar.
Kreon — Bundan emin misin? Ne dediğini biliyor musun?
Muhafız — Mezardan mahrum ettiğin adamı gömerken gördüm. Açık 

ve sarih olarak anlatabildim mi?
Kreon — Sen, başını yere eğip duran! Bu işi yaptığını itiraf mı, yok

sa inkâr mı ediyorsun?
Antigone — Ben yaptım, itiraf ediyorum, hiç bir şeyi inkâr etmi

yorum.

Kısa Bilgiler:
Antirone, eski Yunan trajedisinin tipik örneklerinden biridir. Sophokles’in en 

eski trajedisi olduğu söylenir, ilk defa M.ö. 422 yılında temsil edildiği bildirilir. 
Metinde adları geçen Hepbaistos, Yunanlıların ateş tanrısıdır. Çam ağacından ya
ratıldığına inanıldığı için, alevlerinin çıralı olduğu söylenir. Nike zafer tanrısıdır, 
törenlerini süslü zafer arabalarıyle yapar. Ar es, Romalıların Mars dedikleri savaş 
tanrısıdır.

Okuduğunuz parça, eserin baş tarafından bazı sözleri kısaltılarak alınmıştır, 
Antifone’nin bütünü, Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri Serisi’nin beşinci ki
tabı olarak, 1941’de yayımlanmıştır.

241

T. ve B. Edebiyatı III (F. 16)



1   Eserden okuduğunuz bu iki parça, bir sahne eserinde vakanın hazırla
nış tekniği bakımından merak ve ilgi uyandırıcı mıdır? Vakanın devamı hakkında 
sizde bir ondiş» uyanıyor mu? Neyi merak ediyorsunuz? Niçin? Belirtiniz.

2 —  Koro, güneşi nasıl karşılıyor? Thebai şehri kurulalı beri güneşin bu ka
dar parlak olmadığı doğru olabilir mi? Koro niçin öyle söylüyor? Bu sözler, insan 
ruhunun hangi halini belirtiyor?

3  Ateş tanrısı Hephaistos’un, çam ağacından yaratılması Yunanlıların tan
rı anlayışlarında bilgi, görgü ve gerçeklerin bir payı olduğunu düşündürüyor mu? 
Yunan mitolojisini bu bakımdan inceleyiniz. Efsanelerin doğuşunda hangi gerçek
lerin etkisi olduğunu sezmeye çalışınız. Bu arada bildiğiniz ve hatırladığınız mi
saller var mı? Söyleyiniz.

4  Koronun sözlerine göre, Yunanlılar, kazandıkları zaferi- kimlere borçlu
görünüyorlar? Bu olay, eski Yunan inanışı hakkında size nasıl bir fikir veriyor?

0 __ Kreon’un, krallık hakkını geri almak için savaşan hükümdarın ölüsüne
verdiği cezayı doğru buluyor musunuz? Yeni hükümdar, bunu neden böyle yapmış? 
Parçada bir şehir ölçüsünde de olsa bir vatan anlayışı var mıdır? Nasıl? Belirtiniz,



n
A N T I G O N E ’ N İ N  M Ü D A F A A S I  

V E  S O N U

Kreon — Şimdi söyle, fakat kısa kes: Bu işi yasak eden emrimi bi
liyor muydun?

Antigone — Biliyordum. Nasıl bilmem? Herkese ilân edildi.
Kreon — Demek buna rağmen, benim emrime karşı gelmeye cüret 

ettin?
Antigone — Fakat bana bu emri veren Zeus değildi, Hades’de hü

küm süren Dike de biz fanilere böyle bir nizam yüklememişti. Senin 
emirlerinde, insan sözlerini tanrıların değişmez kanunlarından üstün ya
pacak bir kudret bulunduğunu zannetmiyorum. Çünkü, bu kanunlar yal
nız dün ve bugün yaşamıyorlar, bunlar ebediyyen mer’îdirler ve ne za
mandan beri mevcut olduklarını bilen yoktur. Bunun için, insanların ar
zularından yılarak, yarın, tanrıların cezasına çarpılmak istemiyorum. Şim
di ölüm beni vaktinden evvel alırsa, bu, benim için bir kazançtır. Beni 
doğuran ananın oğlunu mezarsız kalmış görmek, her halde acı olurdu. 
Eğer yaptığım iş, sana çılgınlık gibi geliyorsa, varsın bir çılgın, beni çıl
gınlıkla itham etsin!

Koro Başı — Babasının asi ruhu kızında kendini gösteriyor: Felâ
ket karşısında boyun eğmeyi öğrenmemiş.

Kreon — Fakat şunu bil ki, bu mağrur dikbaşlılık çabuk kırılır. Ateş
te fazla su verilerek sertleştirilen çeliğin daima daha çabuk kırıldığını 
her halde görmüşsünüzdür. Bilirim ki, dizginler kısa tutulduğu zaman 
atın azgınlığı çabuk yatışır. Başkalarının emri altında yaşayanların ken
dilerini büyük bir şey zannetmeleri doğru değildir... Fena bir iş yapar
ken yakalanıp da bu işi asil bir çehreyle süslemek isteyenlerden daha 
çok nefret ederim.

Antigone — Bana ölümden daha kötü bir şey mi yapmak istiyorsun?
Kreon — Hayır, bu olduktan sonra benim için her şey oldu demektir.
Antigone — Öyleyse he bekliyorsun? Sözlerinde beni memnun ede

cek bir taraf yok, olmayacak da. Benim sözlerim de her halde senin ho
şuna gitmiyor. Buna rağmen, ben, kendi öz kardeşimi mezara koymuş 
olmak gibi asil bir şerefi başka nerede kazanabilirdim? Buradakilerin 
hepsi, ağızlarını korku bağlamış olmasa, bunu doğru bulduklarını söy
lerdi.
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Kreon — Thebarlıler arasında bunu böyle gören yamız sensın. tun
lardan ayrı düşündüğün için utanmıyor musun?

Antigone — Hepsi böyle görüyorlar, fakat korkudan dillerini tutu
yorlar.

Antigone — Öz kardeşime saygı göstermekte utanacak ne var?
Kreon — Onunla dövüşüp ölen de kardeşin değil iniydi?
Antigone — Aynı ananın ve aynı babanın oğluydu.
Kreon — ötekine karşı alâka göstermekle, buna karşı günaha gir

miyor musun?
Antigone — Mezarında istirahat eden, böyle hüküm vermeyecektir.
Kreon — Fakat sen, ona da bir günahkâra karşı gösterdiğin hürme

ti gösterirsen?
Antigone — Onunla beraber ölen bir kardeşti, bir köle değil.
Kreon — Birinin koruduğu bu memleketi, öteki harap ediyordu.
Antigone — Olsun, Hades, ikisi için de aynı mezar hakkını tanır.
Kreon — Ama orada da iyi adam, kötü adamla müsavi muamele gör

meyi istemez.
Antigone — Ölüm diyarında da böyle bir kaide olduğunu bana kim 

söyleyebilir?
Kreon — Düşmanımız, bizim için hiç bir zaman, hatta ölümünden 

sonra da dost değildir.
Antigone — Ben dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim.

Fakat Antirone, aynı zamanda Kreon’un oğlu Haimon'la ni
şanlıdır ve aşk tanrısı Eros, onların arasında derin ve kopmaz 
bir sevgi yaratmıştır. Bu sebeple Hftünon, babasına, -haksız bir 
iş yaptığım» söyleyince Kreon, onun «bir kadına köle olduğu 
için» böyle düşündüğünü haykırır. Kreon'un emir ve ısrarıyle 
Antirone, «kayalar arasında oyulmuş gelin odası» dediği, taştan 
bir mezara diri diri gömülür.

O sırada âmâ bir kâhin, «ışıklı bir dünyanın malı olan bir 
inşam karanlık bir mezara kapattığı» ve «yeraltı tanrılarına ait 
birini törensiz, duasız ve mezarsız bıraktığı» için Kreon’un ba- 
şuna büyük felâketler geleceğini söyler. Kreon, korkar, Antigone’ 
yi mezarından kurtarmaya koşar, fakat geç kalmıştır: O gidince 
sahneye gelen bir haberci, Haimon’un kendisini öldürdüğünü bil
dirir. Oğlunun intiharını haber alan kraliçe Eurydike de sessiz
ce sarayına çekilerek, vücuduna bir hançer saplayıp ölür.

Kreon, bunları duyunca dövünmeye başlar:

Kreon — Eyvahlar olsun! Bu benim günahım!.. Evet, sizi ben öl
dürdüm. Ben zavallı deli!.. İşte bağıra bağıra söylüyorum... Alın beni 
uşaklar, götürün beni, çünkü ben, artık yaşamıyorum. Ben artık bir hiç
ten başka bir şey değilim.
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Koro Başı — ü*ger reıaKeue şııa varsa, sen en şııaıı yoıu seçun. \^un- 
kü, başa gelen dertlerin üzerinde fazla durmayan, bahtiyardır.

Kreon — Gel, ey tatlı ölüm! Bir kere de bana görün ve dertlerimin 
sona ereceği günü getir. Gel, yarını bana canlı gösterme!

Koro Başı — Artık hiç bir şey isteme. Faniler, alınlanna yazılmış 
felâketlerden asla kurtulamazlar.

Kreon — Öyleyse beni, bu sefil adamı buradan götürün. Oğlum, se
ni isteyerek öldürmedim. Karıcığım, seni de... Eyvahlar olsun! Elimi uzat
tığım her şey dağılıp gidiyor. Mukadderatın darbesi başıma indi.

Koro — Ey insan! Temkinli bir akıl, mesut olmanın birinci şartıdır. 
Tanrılara saygı göstermeyi asla unutma! Gurura kapılanlar, büyük söz
lerinin cezasını ağır darbeler yiyerek çekerler; böylece, akıllı olmayı ih
tiyarlıkta öğrenirler.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —  Antirone trajedisi, toplu olarak, nasıl bir düşünüş ve inanışı ifade edi
yor? Bu ifadeyi en çok hangi cümlelerde buluyorsunuz? Gösteriniz.

2 —  Antifone’nın sözlerinden ve hareketlerinden, onun terbiye ve karakteri 
hakkında nasıl bir fikir edindiniz?

3 —  Antigone, gömülmeyen kardeşini müdafaa ederken: ■ölen, bir kardeşti, 
bir köle değil!» diyor. Bu sözden ne anlıyorsunuz?

4 —  Bu facianın hazırlanmasında asıl günah kimindir? Polyneİkes'e Thebai* 
yi kuşatma hırsı veren sebep nedir? Bu bakımdan devlet idarecilerinin nelere dik
kat etmeleri, hangi zaaflardan kaçınmaları gerekiyor? Kreon, hüküm verirken bu 
noktayı hesaba katmalı mıydı? Yeni kral, ayrıca nelere aykırı hareket ettiği için 
bu felâkete uğramıştır?

5 —  Eserde Polyneikes’in de tam bir günahsız olmadığını ve Kreon’un haklı 
sayılacak tarafları bulunduğunu düşündürecek noktalar var mıdır?

6 —  Okuduğunuz parçada .Antigone'nin en kuvvetli ve İnsanî sözü hangisi
dir? Niçin?

7 —  Esere göre, bütün bu olaylardan kral Kreon’un kazancı ne olmuş? Bu 
bakımdan koroya söyletilen son sözlerin manası nedir? Açıklayınız.
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Eflatun

G E N Ç L İ K  T E R B İ Y E S İ  
V E  

H O M E R O S ’ UN T E N K İ D İ

I

«Her şeyin en önemli noktası başlangıcıdır: Bunu biliyorsun, değil 
mi? Bu, en çok, genç ve körpe kimseler için böyledir; çünkü bunlar, tam 
o sırada bir şekil alır, hangi kalıbın damgasını taşımalarını istersen, o 
kalıba girerler.»

«Şüphesiz, öyledir,» dedi.
«O halde çocuklar, rasgele kimselerin uydurduğu hikâyeleri dinle

sinler mi? Ruhlarına büyüyünce edineceklerini umduğumuz fikirlere ço
ğu zaman zıt fikirler mi girsin? Buna göz yumacak mıyız?»

«Asla!»
«Demek anlaşıldığına göre, biz önce hikâye yaratanların başında dur

malıyız: Güzel hikâyeleri kabul, güzel olmayanları yasak etmeliyiz. Da
dıları, anneleri inandıraıalıyız. Demeliyiz ki, çocuklara bizim kabul et
tiğimiz hikâyeleri anlatsınlar, çocukların bedenlerine elleriyle şekil ver
mekten ziyade, ruhlarına bu hikâyelerle şekil versinler. Bugün anlatı
lan hikâyelere gelince, onların çoğunu atmalı.»

«Acaba hangilerini?» diye sordu.
«Büyük hikâyelere, yani efsanelere bir bakarsak, küçükleri de göz

den geçirmiş oluruz.» dedim.

«Devletimizi koruyacak gençlerin, insanların birbirlerinden kolayca 
nefret etmelerinin ayıp olduğuna inanmaları gerekiyorsa, tanrıların tan
rılarla savaştıklarını, birbirlerine tuzak kurup, karşı karşıya gelip bo
ğuştuklarım hiç söylememeli: Zaten bunlar, gerçekten olmuş şeyler de
ğil. Nerede kaldı tanrılarla kahramanların, dostlarına, akrabalarına kar
şı sayısız ve türlü düşmanlıklarının anlatılması... Ama onları, bir şehir
linin bir şehirliye hiç nefret beslemediğine, böyle bir nefretin günah ol
duğuna herhangi bir şekilde inandırmak istiyorsak, erkek, kadın, her
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ihtiyar, çocuklara nenuz KuçuKKen Damoaşıta şeyıcı «mawufluuu. 
çocuklar büyüyünce şairler de verilen öğütlere uygun hikâyeler yarat
maya zorlanmalıdır.

Hera’nm, oğlu tarafından zincire vurulduğunu; Hephaistos’un, da
yak yiyen annesini korumak istemesi üzerine babası tarafından gökten 
fırlatıldığım, Homeros’un Tanrılar Savaşı diye anlattıklarını devletimi
ze sokmamah. Bunlar, ister kinayeli olsunlar, ister olmasınlar... Bütün 
bu hikâyeleri uzak tutmalı. Çocuk, kinayeli ile kinayesizi ayıramaz. Ama 
bu yaşta işittiği şeyler hemen hemen hiç aklından silinmez; değişmez, 
kalır. îşte bunun içindir ki, çocukların ilk işittikleri sözlerin iyilik yo
lunu gösterecek güzel hikâyeler olmasına önem vermeli.»

«Şöyle diyeyim, dedim, Tanrı, ister sözlerle, ister şarkılarla, ister sah
nede olsun, hakikatte nasılsa öyle anlatılmalıdır.»

«Tabiî öyle olmalıdır.»
«Şimdi bana söyle! Tanrı, aslında iyidir, onu Öyle göstermeli, değil 

mi?»
«Elbette.» ,
«Ama iyi şeylerin hiç biri zararlı olmaz, değil mi?»
«öyle sanırım.» ‘  '

«Tabiî bir şey zararlı olmazsa zarar vermez, değil mi?»
«Vermez.»
«Zarar vermeyen, kötülük eder mi?»
«Hayır, etmez.»
«Kötülük etmeyen, kötülüğe sebep olmaz, değil mi?»
«Tabiî olmaz.»
«Peki, iyi şey faydalıdır değil mi?»
«Evet.»
«Öyleyse refaha sebep olur.»
«Evet.»
«Demek ki iyi, her şeyin sebebi değil, ancak iyi olanın sebebidir, 

kötü olan şeylerle ilgili değildir.»
«Evet, tam öyledir.»
«Demek oluyor ki, Tanrı, iyi olduğu için, çocuğun dediği gibi, in

sanların başına gelen her şeye değil, ancak birkaçına sebep olur. Ço
ğunun sebebi o değildir. Çünkü, iyilikler kötülüklerden çok daha azdır. 
İyi şeylere Tann sebep olur. Kötü şeyler için ise, başka sebepler aran
malı, sebep olarak Tanrıyı göstermemeli.»

«Bence çok doğru söylüyorsun.» dedi.
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«Öyleyse şu sözden başlayıp, bütün benzerlerini silip atmalı.» dedim: 
«El kapısında ırgat olup, yoksul, yiyeceği kıt bir adama hizmet etmeyi, 
geçmiş, göçmüş bütün ölülere kral olmaktan daha çok isterdim.»

Bir de şunu: «Tanrıların bile nefret ettiği, korkunç, küflü mesken
ler, ölümlülere de, ölümsüzlere de görünmesin.»

Ya şu: «Ruh, kuvvetini, gençliğini bırakıp, kaderine ağlayıp, sızlaya
rak, vücuttan uçtu, Hades’e gitti.»

Ya şu: «Dehşet verici bir mağaranın dibinde yarasalar, aralarından 
biri kayadan sıyrılıp aşağı düşünce nasıl cırlayarak uçuşurlar, birbirle
rine sarılırlarsa, ruhlar da hep beraber cırlayarak gidiyorlardı.»

«Bunlan ve buna benzer bütün sözleri silmemize Homeros’un ve öbür 
şairlerin kızmamalarını dileriz. Ama bu sözler, şiirsiz ve çoğu insanla
rın duyup da hoşlanmayacağı şeyler midir? Hayır, fakat hür yaşamaları, 
ölümden çok esir olmaktan korkmaları gereken çocukların ve diğer in
sanların kulaklarına şiirli oldukları ölçüde zararlıdırlar.»

«Çok doğru.» dedi.

«Gene Homeros’dan ve öbür şairlerden, bir kadın tanrının oğlu olan 
Aşirin:

«Kâh yan tarafa, kâh sırt üstü, kâh yüz üstü yatarak, sonra da aya
ğa kalkıp, durmadan, dalgalanan denizin kıyılarında kendinden geçmiş 
bir halde yürüdüğünü.»

«tki eliyle kurumlu toprakları yerden kaldırıp başına döktüğünü» 
söylemesin diyeceğiz. Hem şairin, onu ağlar ve inler gösterdiği daha ne 
kadar yer varsa atmasını... rica edelim.»

«Adamlarımızın rüşvet ve para düşkünü olmalarına da müsaade et
meyeceğiz.»

«Asla!»
(Yetiştireceğimiz gençler) «Hediyelerle tanrılar da, saygıdeğer kral

lar da kandırılırlar» gibi teraneler duymamalıdırlar.
«Aşil’in hocası Phoinikes, talebesine, “Hediye alırsa Akhalıîara yar

dım etsin, yoksa öfkesinden dönmesin.”  diye öğüt vermekle akıllıca söz 
söyledi dememeli, onu övmemeliyiz. Aşil’in de Agamemnon’dan hediye 
alacak; bir ölüyü ancak fidyesi ödendikten sonra teslim edecek, başka 
türlü onu bırakmak istemeyecek kadar kazanç düşkünü olduğunu kabul 
etmeyeceğiz. Bu hareketleri ona lâyık görmeyeceğiz.»

«Evet, bunlan övmek doğru değil!» dedi.
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«Homeros'a olan saygımdan aoıayı, aeaım, a ş u  için d u  sozıen söy
lemenin ve söyleyenlere inanmanın günah olduğunu iddia etmekten çe
kiniyorum. Hem de Apollon’a şöyle hitap ettirmek:

“Bana kötülük ettin, ey güçlü okçu, tanrıların en zalimi olan sen! 
Elimde kuvvet olsaydı, senden şüphesiz öc alırdım.”

«(Velhasıl, yetiştirdiğimiz gençlerin) bir tanrıçanın oğlu ve Zeus’un 
torunu olan Aşil’in; bilgin Kheiron’un yetiştirdiği Aşil’in içinde, birbiri
ne zıt iki hastalık, yani alçaklık ile para düşkünlüğü, üstelik de tanrıla
ra ve insanlara karşı yaman bir gurur taşıyacak kadar karışık bir ruh 
olduğuna inanmalarına müsade etmeyeceğiz.»

«Doğru söylüyorsun.» dedi.
«O halde, dedim, ne Poseidon’un oğlu Theseus’un ve Zeus’un oğlu 

Peirithous’un ahlâksızca kız kaçırmaya kalktıklarına inanacağız, ne de 
başka bir tanrı oğlunun veya bir kahramanın, onlara şimdi yalan yere 
atfedilen, ahlâksızca, dinsizce işler gördüklerinin anlatılmasına izin ve
receğiz. Aksine, şairlere, ya kahramanların bu işleri görmediklerini ve
ya tanrı oğlu olmadıklarım itirafa mecbur tutacağız. îkisini birden id- 
dia edip de, gençlerimizi tanrılardan kötü şeyler doğduğuna, kahramanla? 
nn diğer insanlardan hiç de iyi olmadıklarına kandırmaya kalkmasın
lar.» (Nihayet):

«Şairler de, nesirciler de insanlardan bahsederken, birçok eğri adam
ların bahtlı, doğruların ise bahtsız olduklarını, haksızlığın gizli kalırsa 
faydalı bir şey olduğunu; doğruluğun da başkasına fayda, kendine za
rar verdiğini söylemekle bence en esaslı noktalar üzerinde yanılıyorlar. 
Böyle şeyler söylemelerini yasak etmeli, şiirlerinde, masallarında bunla
rın aksini anlatmalarım emretmeliyiz. Bu fikirde değil misiniz?»

«Evet, evet, bu fikirdeyim.» dedi.

Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz parçalar, Eflatun'un Devlet adlı eserinden derlenmiş konuşma
lardır. Eflatun, bu eserinde, birçok kitaplarında olduğu gibi, kendisi konuşmaz. 
Düşüncelerini, hocası Sokrates’e söyletir. Devlet’de esas fikirleri söyleyen Sokrat 
ile onun filozof talebesinden Glmukon, Adeiznantoc... gibi kimseler konuşurlar. İkin
ciler, genel olarak, Sokrat’ı hayranlıkla tasdik ederler.

Eflatun, eski Yunan medeniyetinin İdealist feylesofudur. Devlet’de bütün dev
letlerin üstünde yeni ve ideal bir şehlr-devlet’in nasıl ve nelerle kurulabüeceğini 
düşünür. Bu arada çocuk ve gençlik eğitiminde edebiyatın oynadığı mühim role 
işaret eder. Düşünülen devlet-şebir’i koruyacak ordu>gençIik, yalnız İyiyi» doğruyu 
ve güıeli öğrenmelidir. Bu sebepte Devlet’in edebiyatla ilgili kısımlarında, başta 
Homeros olmak üzere, bu noktaya dikkat etmeyen eski Yunan şairleri tenkit edi
lir. Eflatun, Homerot’un dehâsını kabul etmekle beraber, onun, değil yeryüzü kah
ramanlarının, hatta tanrıların bile ihtirasları, kıskançlıkları, hileleri olabileceğini
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belirten leiseıesını oegenmez. nomeros aestanınaa ırot» ktcui rnamuB un ugıu r a -  
ris’in, Yunanistan’da misafir edildiği evden bir kadın kaçırdığım ve Troia sava
şının böyle bir sebeple başladığım geçen yıllarda okumuştunuz. Aynı destanda tan
rıların ve kahramanlarına buna benzer aykırı davranışları çoktur. Kurduğu Devlet’ 
in her haliyle güzel ve mükemmel olmasını düşünen Eflatun, kendi devletinde bu 
aykırılıkları istemez.

Devlet, Millî Eğitim Bakanlığı Klasikleri arasında yayımlanmıştır (Maarif Mat
baası, 1942; Son baskısı: Remzi Kitabevi Yükselen Mat. İst. 1962-1975). Okuduğunuz 
konuşmalar bu eserin 2., 3. kitaplarından seçilmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Bilmediğiniz kelime 've isimleri, sözlük ve ansiklopedilerde arayınız.
2 —  Okuduğunuz konuşmalara göre, Eflatun’un tanrı anlayışı ile Homeros’ 

un tanrı anlayışı arasında ne gibi ayrılıklar görülüyor? Eflatun, tanrıların Homeros’ 
da anlatılan hayat ve hareketlerine inanıyor mu? Yunan düşünürünün tanrılara 
yakıştıramadığı hareketler nelerdir?

3   Eflatun, tanrıların yalnız iyiliklere sebep olduklarını söylerken fikirle
rini nasıl sıralıyor? Nelere dayanıyor? Bu müdafaa tarzı size bir fikrin nasıl ispat 
edileceğine dair bir yol gösteriyor mu?

4   Yunan feylesofuna göre, çocuklara ne gibi hikâyeler anlatılmalıdır? Ni
çin? Bu hikâyelerin şairlere emirle yazdırılması hakkındaki düşünceleri doğru bu
luyor musunuz?

5 —  Eflatun’un çocuk ve gençlik edebiyatı hakkındaki fikirleri akla uygun 
mudur? Çocuklar, kötülükleri hiç öğrenmeden yetiştirilebilir mi? O zaman, ha
yatta her an var olan kötülüklere karşı silahlı olabilirler mi? Şu noktaya dikkat 
ediniz: Eflatun, kötülüklerden hiç bahsedilmesin mi diyor? Önce kimler kötü de
ğildir ve kimlerin kötü olduklarından bahsedilmemelidir?

6  —  Eflatun, insanların ölümünden korkmamaları gerektiğini hangi parçada 
anlatıyor? Ona göre insanlar için ölümden beter olan felâket nedir?

7   Homeros destanında, silah arkadaşı Petroklos’un Hektor tarafından öl
dürüldüğünü duyunca, kahraman Aşil'in kendini yerden yere atarak ağladığı an
latılır. Eflatun, böyle bir hareketi Aşil'e niçin yakıştırmıyor? Yazar, böyle düşün
mekte haklı mıdır? (Bu noktayı, Homeros’un Eflatun’dan. yüzyıllarca önce yaşa
dığını; bütün eski kavimlerde gelenek haline gelmiş bazı yas törenleri ve matem 
hareketleri bulunduğunu düşünerek mütalaa ediniz).

8   Yunan feylesofuna göre, şairler ve hikayeciler eserlerini yazarken başka
neler düşünürler? Eflatun’un yazarları mecbur tutmak istediği hususlar nelerdir? 
Bu görüşler sizce ne bakımdan doğru, hangi bakımdan tenkit edilebilir görüş
lerdir?

9    Bütün bu düşüncelerine bakarak, Eflatun’un bir idealist olduğunu ve idea-
llzm’in ne demek olduğunu az çok anlamış sayılabilir misiniz? Düşüncelerinizi kı
saca anlatınız.



L a t i i ı  E d e b i y a t ı

C t c e r ©

% Ş A İ R  A R C H İ A  L E H İ N D E

(Bir müdafaa)

Bu adamdan ne için bu kadar hoşlandığımı benden soracaksın 
Grattius. Hoşlanıyorum, çünkü bu adam bana forum’un gürültülü haya
tı içinde dinleneceğim, ağır sözler duya duya sağırlaşan kulaklarımı sü
kûnete erdireceğim bir yer temin ediyor.

...Daha genç yaştan beri öğrendiğim birçok filozofların kaideleri, 
birçok yazılar, şeref ve dürüstlükten başka hiç bir şeyin ısrarla istenme
mesi, bunları elde etmek isterken de, her türlü vücut işkencesinin, her 
türlü ölüm ve menfa tehlikesinin hiçe sayılması gerektiğine beni inan- 
dırmasalardı, ben hiç bir zaman sizin selâmetiniz için bu kadar çok, bu 
kadar büyük mücadelelere atılmazdım.

Fakat, bütün kitaplar, bütün bilgelerin sesleri, tarih, hep bu misal
lerle doludur. Ama edebiyatın ışığı bunları aydmlatmasa idi, bu misal
lerin hepsi karanlıkta kalırdı. Latin ve Yunan tarihçileri bize cesur kim
selerin sadece göz önünde bulundurmakla kalmayıp, örnek edineceğimiz 
ne kadar çok hayallerini bıraktılar!

...Hem çok üstün, çok bilgili kimselerden öğrendiğimize göre, baş
ka sahaların çalışmaları, öğrenim, kaideler ve teknik bilgilerden ibaret
tir, ama şair bizzat yaradılışıyle değerlidir. Manevî tarafın kuvvetleriyle 
uyarılır. Sanki İlâhî bir nefesten ilham alır. Bu sebepten bizim meşhur 
Ennius’umuz, haklı olarak, sanki tanrıların bir hediyesi veya lütfü ola
rak bize emanet edildikleri için şairlere «mukaddes» adını verir.

O halde muhterem hâkimler, sizin gibi çok bilgin kimselerin naza
rında şair adı kutlu olsun, çünkü şair, bilgisizlik ederek bu adın değe
rini düşürmedi.

Kayalar, ıssız yerler sesleri yankılandırır; vahşî hayvanlar bir şar
kı duyunca çok defa yollarından döner ve dururlar. En mükemmel fi
kirlerde yetiştirilmiş olan bizlere, şair adı hiç tesir etmeyecek mi? Ko-
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Khios’lular, bizim vatanimizdir, derler Salamis’liler onu kendilerine mal 
etmek isterler. İzmirliler ise, kendi vatandaşları olduğunu temin ederler. 
Bundan başka, daha birçokları H o m e r o s ’u aralarında paylaşamazlar, 
birbirleriyle rekabete girişirler. Demek onlar, yabancı bir insanın, sırf 
şair olduğu için, ölümünden sonra bile vatandaşları olmasını istiyorlar. 
Biz hem kendi arzusuyle, hem kanun gözünde bizim olan bu şair sağ
ken vatandaşlığa kabul etmeyecek miyiz? Hele Archias, bir zamanlar bü
tün gayretini, bütün kabiliyetini Roma halkının şan ve şöhretini dünya
ya tanıtmaya sarf etmişken!.. Çünkü, gençliğinde Cimber’lere karşı ya
pılan savaş üzerine bir şiir yazmıştı, bu gibi mevzulara karşı epeyce 
sert davranan C. Marius’un da sevgisini kazanmıştı. Çünkü, hiç kimse, 
başarılarına ölmez bir şöhret sağlayacak mısralann yazılmamasını hoş 
karşılayacak kadar musa’lardan nefret etmez.

... O  halde, kazandığımız başarılar, dünyanın her tarafına yayılıyor- 
sa, askerlerimizin oklarının eriştiği yerlere şan ve şöhretimizin de ya
yılmasını istemeliyiz. Çünkü bu yazılar, tarihleri yazılan milletler için 
önemli olmakla beraber, asıl şöhret uğrunda hayatları pahasına mücade
le edenler için, tehlikeleri, zahmetleri göze aldıran en büyük teşvik kay
nağıdır.

Meşhur B ü y ü k  İ s k e n d e r ,  yamnda, başarılarını anlatacak ne 
kadar çok yazar bulundurmuş! O bile, Sigeion’da Akhilleus’un mezarı ba
şında dururken: «Ey bahtiyar genç adam! Kahramanlığını dünyaya ya
yacak H o m e r o s  gibi bir adam bulduğun için ne mutlu sana!» demiş. 
Hakkı da var. Gerçekten o meşhur t l i a s  yazılmasaydı, Akhilleus’un 
vücudunu örten höyük, onun adını da gizlerdi.

... Gizlenmesi mümkün olmayan bir şeyi saklamamalı, açığa vurma
lıyız. Hepimiz şöhret arzusuyle sürükleniriz, en mükemmel olan insan 
da en çok şöhret peşinde koşar. Şöhreti hor görme konusunda kitaplar 
yazan filozoflar, bu ‘ kitaplarına imzalarını koymaktan çekinmemişlerdir, 
övülmeyi, meşhur olmayı hor gören kitaplarında İpile kendilerinin övül
mesini, isimlerinin zikredilmesini isterler.

Çok üstün bir insan, çok üstün bir kumandan olan D. Bnıtus da ma
betlerin, abidelerin giriş yerini çok sevdiği arkadaşının şiirleriyle süs
lemişti. Bundan başka, Ennius’u yanına alarak Aetolia’lılara savaşa gi
den Fulvius, harpde ele geçirilen ganimeti musa’lara vakfetmekte tered
düt etmedi. Bu sebepten, henüz silâhını terk etmemiş kumandanların, 
şairlerin adına, musa’lann mabedine saygı gösterdiği bir şehirde sivil 
hâkimlerin musa’lara saygı göstermekten, şairleri korumaktan kaçınma
maları lâzımdır.
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Okuduğunuz hitabede, bir hâkimler heyeti karşısında müdafaası yapılan şair 
Archia, aslen Antakyalıdır. Anadolu’da, Yunanistan’da, İtalya’da seyahatler yapmış, 
M.ö. 102 yılında Roma’ya gelmişti. Romalıların savaşlarını ve savaş kahramanlık
larını öven şiirler söylemiş, bu yüzden Herakleia ve dolayısıyle Roma vatandaş
lığına kabul edilmişti. Fakat, Archia’nm Roma vatandaşlığına Grattius tarafmdan, 
kanunsuzdur diye itiraz edildiği için Cicero, Archia’nın müdafaasını üzerine almış 
ve yukarda bazı parçalarını okuduğunuz müdafaanameyi bu vesileyle hazırlamış
tır. Müdafaanamenin Türkân Tulga tarafından yapılan daha geniş tercümesi, Ter
cüme Dergisi, sayı 55’dedir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Metinde geçen, bilmediğiniz kelime ve isimleri sözlük ve ansiklopedilerde 

araştırınız.
2 —  Cİcero, şair Archia’yı niçin müdafaa ediyor? Cicero’nun şairden hoşlan- 

masımn-sebebini açıklayınız.
Cicero’ya göre şairler ve yazarlar, toplumda nasıl bir vazife görüyorlar, ce

miyete ne gibi faydalar sağlıyorlar? Cicçro, kendi ruhundaki haksızlıklarla savaş 
gücünü nereden almış? Belirtiniz.

3 —  Müdafaanamede, eski Roma çağında şairlere verilen kıyameti gösteren söz
leri bulunuz. Bu kıyametin ölçüsü nereye kadar varıyor? Siz, şairlerine aynı de
ğeri veren, başka eski milletler tanıyor musunuz? Hangileri? Hatırlayınız.

4 —  Eski bir Yunan mitosuna göre, Olemp’de oturan ve dünya şairlerine il
ham veren bazı peri tanrıçalar vardı. Bunların, yarı tanrı ya da su perisi olduk
ları düşünülür; akarsuların seslerindeki şiir güzelliğinin, sulara onlar tarafından 
verildiğine inanılırdı. Çok kere, bunların, şiirin de, şarkının da tanrıçaları olduğu 
söylenirdi. Yunanlıların mü* dedikleri bu tanrıçalara Romalılar musa derlerdi.

Cicero’nun okuduğu şiirlerden bazı güzel sesler duyması ve tabiattan yükse
len güzel seslere bir şairin müdafaası için temas etmesi ile bu inanış arasında bir 
ilgi kurulabilir mi? Düşününüz.

5 —  Musalar hakkında daha geniş bilgi için, Sanat Ansiklopedisindeki Müz 
maddesine bakınız, s. 1486.

6  —  Cicero’ya göre Aşil gibi, Büyük İskender gibi, destan ve tarih kahraman
larını daha ölümsüz kılanlar kimlerdir'? Roma hatibinin bu sözlerini Süleyman Na
zif’in Bir Nutuk başlıklı yazısıyle karşılaştırınız. Aradaki benzerlikleri gösteriniz.

7 — Büyüklerin ve büyük şöhretlerin, fedakârlık ve kahramanlıklarım birçok 
da şöhret için yaptıklarına dair, Cicero’nun ileti sürdüğü fikirleri doğru ve ger
çeğe uygun buluyor musunuz? Bu problemi, onun zıddı olan bilgi ve hatıralarınız
la birlikte, aranızda tartışınız.



Seneea

İ N S A N L I Ğ I N  E Ş İ T L İ Ğ İ  
Ü Z E R İ N E

Seneca, Lucillius’una selâm eder.
Yanından gelenler, senin kölelerinle ahbapça geçindiğini söylüyorlar;

buna memnun oldum.
Senin irfanına zaten bu yakışır. «Onlar köledir» diyecekler; ama ay

nı zamanda insandırlar. Onlar köledir, evet ama, bizim hayat yoldaşla
rımızda. Köledirler, evet ama, bizim düşkün dostlarımızdır. Köledirler,

- evet ama, bizim de onlar kadar talihin elinde olduğumuzu düşünürsen, 
biz de onlarla beraber birer köle değil miyiz? Bunun için, kölesiyle ye
mek yemeyi ayıp sayanlara gülerim. Niçin mi? Çünkü, şu köle kalaba
lığını yemek yiyen efendinin etrafına diken, gayet gururlu bir alışkan
lıktan başka nedir?

Efendi, midesinin aldığından fazla yer; her şeyi boğazına tıkarken, 
bahtsız köle, konuşmak için dahi ağzını açamaz. Sopa, her mırıltıyı bas
tırır; öksürük, aksırık, hıçkırık gibi tesadüfi şeyler yüzünden bile dayak 
esirgenmez. Herhangi bir sesle sükûtu bozmanın büyük cezası vardır. Sa
baha kadar âç kamına ses çıkarmadan dururlar. Netice olarak, efendi
lerinin önünde söz etmelerine izin verilmeyen bu kimseler, efendilerinin
ardından söz ederler.

Halbuki, bir zamanlar yalnız efendileri yanında değil, fakat onlarla 
konuşup görüşen, ağızları dikilmeyen köleler, efendileri yerine kelleyi 
vermeye, çatan tehlikeyi kendi üzerlerine çevirmeye hazırdılar. Ziya
fetlerde konuşurlardı ama, işkence sırasında ses çıkarmazlardı.

Sonra şu «Her köle, bir düşman» sözü hep o gururun yaygarasıdır. 
Köleler bizim düşmanımız değildir, biz onları düşman ediyoruz.

Bir düşünsene! Şu köle dediğin adam aynı tohumdan doğmuş de
ğil mi? O da aynı gök altında, aym havayı teneffüs etmiyor mu? Sizler 
gibi yaşayıp ölmüyor mu? Bir gün senin onu hür görebileceğin kadar, 
o da seni köle olmuş göremez mi?

...Geniş olduğu nisbette bilinen bir konuyu ele almak, kendilerine 
karşı büyük gururla, gayet gaddarca, hoyratça davrandığımız kölelerin 
kullanılışı hakkında söze girişmek istemiyorum. Yalnız, öğüdümün özü
nü dinle: Kendinden üstün olan, seninle nasıl yaşasın istiyorsan, sen
den aşağı olanla da sen öyle yaşamalısın. Kölene neler etmeye izinli ol.
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ûugunu aKlina getıraiKçe, senuı eıenaının ae sana u Kaaarmı yapaoııece- 
ğini aklına getir. «Ama benim efendim yok ki...» diyeceksin. Ömrünün 
güzel bir devri bu, fakat belki bir gün başına böyle bir şey gelecektir. 
Hekabe’nin, Kaarûn’un, annesinin, Eflatuncun, Diogenes’in hangi yaşta 
kölelik etmeye başladıklarını bilmiyor musun?

Kölene karşı şefkatli, hatta nezaketli ol; onunla konuş, görüş, be
raberce yaşa.

Kibarlar alayı, bu sözün üzerine: «İnsanı bundan küçük düşürecek, 
bundan çok utandıracak şey olmaz!» diye haykıracaklar. Ben, böyle söy
leyecekleri başkalarının kölelerinin ellerini öperken yakalayabilirim.

Atalarımız efendilerin çirkin, kölelerin ise onursuz durumunu nasıl 
hafifletmişler, onu da mı görmüyorsunuz? Efendiye pater familias (aile 
babası) demişler, kölelere de familiares (aileden) adını vermişler, köle
lerin, yalnız efendileriyle yemek yiyecekleri bir bayram günü tespit et
mişler. Hatta bununla da kalmamış, küçük bir devlet saydıkları evle
rinde onların her türlü şeref mevkiine geçmelerine ve hak dağıtmala
rına müsaade etmişler. «O halde, bütün köleleri soframa mı kabul ede
ceğim?» -Tıpkı bütün hürleri kabul ettiğin gibi.

Şu katırcıdır, bu sığırtmaçtır diye, adi iş gören bazılarını sayaca
ğımı sanıyorsan, yanılıyorsun. Ben, her birinin değerini görevine değil, 
ahlâkına göre vereceğim. İnsan, kendi ahlâkını kendi verir ama, göre
vini ona tesadüf yükler. Kimi lâyık olduğu için, kimi de lâyık olmak 
için seninle' beraber yesin. Çünkü, alçak durumlarından ötürü kendile
rinde kölece bir şey bulunanlar, daha şerefli kimseler arasında yaşamak
la bunu üzerinde silkeceklerdir.

Dostum Lucilius, dostunu yalnız forumda veya senatoda araman için 
hiç bir sebep yoktur: Bu işe dikkatle sarılırsan aradığını evinde de bu
lursun. İşleyecek usta el olmazsa, çok kere cevher bir işe yaramaz. Dene, 
göreceksin. At alırken, hayvana bakacak yerde, onun örtüsüne ve gem
lerine bakmak ne ahmakça bir şeyse, insanı, elbisesine veya elbise gibi, 
onu saran durumuna bakarak değerlendirmek de o kadar ahmakça bir 
iştir. «Köledir» diyecekler. Peki ama, belki hür bir ruha sahiptir? «Kö
ledir», bunun ne zararı olabilir? Köle olmayan birini göster: Kimi ihti
rasın, kimi tamahının, kimi şeref hırsının, herkes ümidin, herkes kor
kunun kölesidir.

Kısa Bilgiler:
Eski Yunan-Roraa medeniyetlerinde bir demokrasi anlayışı vardır. Fakat bu 

anlayış, her iki medeniyet zamanında da bir kısım insanların köle olmasına ve 
efendilerin, kölelerine en ağır işleri gördürüp türlü hareketler etmelerine engel 
olamamıştır. Aynı çağlarda, insanları efendiler ve köleler diye iki zıt sınıfa ayır
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insanların denk ve mukaddes sayılması gerektiğini ileri süren düşünürler de ol
muştur.

Lucilius’a Mektuplu-, tanınmış, Latin yazan Seneca’nın çok beğenilmiş bir 
eseridir. Okuduğunuz parçalar, yazarın, adaletsiz sınıf farkları ve kölelik aleyhin
deki düşüncelerini belirten bir mektubundan alınmıştır.

Mektubun, dilimize Sunim Sinanoğlu tarafından yapılan tercümesi, Tercüme 
Dergisi, sayı: 39-40’dadır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1   Seneea, «efendilerde «köleler»i en çok nerede karşılaştırıyor? Yazarın

bu iki «nrnfı karşılaştırmak için yemek zamanını ve yemek sofrasını seçmesi siz
ce nasıl bir mana taşıyor? Bu karşılaşmadaki ince noktayı bulup açıklayınız.

2   Seneca’nın kölelere hür insanlarla eşit muamele yapılmasını gerekli gös
teren delilleri nelerdir? Bu deliller hangi cümlelerde daha kuvvetle belirtilmiştir? 
Gösteriniz.

3 —  Yazar, atalarının kölelere iyi davrandıkları ve onları aileden saydıkları 
eski bir devir hatırlıyor: Bu hatıra, sizce maziyi halden iyi görmek şeklindeki 
psikolojik bir sebebemi dayanıyor? Yoksa, bir gerçeğe mi işaret ediyor? Araş
tırınız. Bu özleyiş, size tarihteki her iyi olayın ibret ve saygıyla hatırlandığına dair 
bir fikir veriyor mu?

 4  Yazar, Eflrtan ve Diyojen gibi tanınmış Yunan filozoflarının, hem de
yaşlandıkları bir çağda, bir kölelik felâketine uğradıklarını söylüyor. (Eftettu, hü
kümdar soyundan olduğu halde, hür fikirlerden dolayı, devrinin büyüklerini kız
dırdığı için, bir gün Sicilya Kralı tarafından köle gibi sattır ılmıştır. Eflatun, pa
zarda satılırken, onu tanıyan bir başka filozof tarafından satın alınmış ve hür 
bırakılmıştır. Bunun gibi, Yunan filozofu Dİyojen’i de, bir söylentiye göre, kor
sanlar yakalamış ve satılığa çıkarmışlardı. Diyojen’e: «Senin elinden ne gelir?» 
diye sorulduğu zaman, filozof: «Hür insanlara hükmetmek.» cevabını vermişti. Bu
nun üzerine yine bir filozof, Diyojen’i satın alarak onu azat etmiş ve çocuklarım 
da onun eğitimine bırakmıştı).

8eneea, bu mektubunda Eflatun ve Diyojen’den başka daha bazı dünya bü
yüklerinin de ya savaşlar sonunda, yahut yanlış hareketleri yüzünden esir ve köle 
Aldıklarını hatırlatır. Sizce bu yazarın bunları söylemekten maksadı nedir? Seneea, 
bu mektubunun hangi cümlelerinde daha kuvvetle ifade etmiştir? Bu
lup gösteriniz.

 5  Seneca’mn fikirleri arasında en beğendiğiniz cümle hangisidir? Niçin?
Müdafaa ediniz.
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İ t a l y a n  E d e b i y a t ı

Dante Alighieri

C O M M E D I A

Hayat yolunun ortasında kendimi karanlık bir ormanda buldum. Doğ
ru yolu kaybetmiştim.

Ah, hatırladıkça aynı korkuyu tekrar duyduğum bu büyük, sert ve 
vahşî ormanın ne olduğunu anlatmak çok güç... Öyle korkunç ki, ölüm 
ondan daha korkunç değildir. Fakat ben, orada daha başka ve iyi şeyler 
de gördüm. Onları anlatacağım.

Doğru yoldan ayrıldığım zaman, o kadar uykudaydım ki, bu ormana 
nasıl girdiğimi iyi bilemiyorum.

Ancak korkusu ile içime dehşet salan vadinin bittiği yerde, bir tepe
nin eteğine vardım. Yükseklere baktım. Tepeyi, herkese daima doğru yol
ları gösteren güneşin ışıklarıyle örtülmüş gördüm.

O zaman, o kadar fena geçirdiğim bütün gece boyunca kalbimin de
rinliklerini dolduran korku biraz hafifledi. Denizden nefes nefese kıyı
ya çıkanlar, tehlikeli suya tekrar nasıl dönüp bakarlarsa, ruhum öyle 
bir korkuyla dolu, geriye, şimdiye kadar hiç bir canlının geçmediği yo
la döndü. .

Sonra yorgun vücudum biraz dinlenince ıssız yamaçta tekrar yürü
meye koyuldum. Öyle ki, hareket etmeyen ayağım daima aşağıda kalı
yordu.

Yokuşun henüz başlanndayken, karşıma derisi benek benek, çevik 
bir pars çıktı. Önümden gitmiyordu. Yolumu o kadar kapıyordu ki, az 
daha geriye dönecektim.

Sabah olmak üzereydi. Güneş, İlâhî aşkın güzel şeylere ilk hayat 
verdiği anda kendisiyle birlikte parıldayan yıldızlarla beraber yükseli
yordu (1). Günün o ferah verici güzel saati, bana alaca derili, vahşî hay
vandan kurtulmak ümidini de verdi. Fakat o anda karşıma çıkan bir ars- •' 
lanın heybetli görünüşü içime birincisinden daha derin bir korku saldı.
Arslan, başı yukarda, sanki kudurmuş bir açlıkla üzerime yürüyordu. O

(1) Bu sözle dünyanın bir ilkbaharda yaratıldığına ve güneşin " » » » i  bur
cuna yükseldiğine işaret edildiği söyleniyor.
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kadar ki hava gelişinden titriyor gibiydi. Sonra dişi bir kurt, hem çok 
cılız, hem türlü hırslarla dolu görünen bir kurt peyda oldu. Gözlerinden 
saçılan dehşet karşısında öylesine dondum kaldım ki artık yukarılara 
çıkmak ümidini kaybettim.

...Ben böyle aşağılarda harap olurken gözlerimin önünde bir insan 
belirdi. Uçsuz bucaksız çölde onu gördüğüm zaman «Acı bana!» diye 
bağırdım, «Kim olursan ol, gölge veya etten, kemikten insan, her ne 
isen!»

O bana cevap verdi: «Ben şimdi yaşayan insan değilim. Vaktiyle 
insandım. Anam, babam Lombardia’lıydı. Mantova’da doğmuşlardı. Jolio’ 
nun son zamanlarında doğdum, büyük Augusto’nun imparatorluğu zama
nında, insanlar sahte ve yalan Allahlara tapınırken Roma’da yaşadım. 
Şairdim. İhtişamlı tlion’u alevler silip süpürdükten sonra Troia’dan kaçıp 
gelen Anchise Oğlu’nun destanını yazdım. Fakat sen bu elem diyarında 
ne arıyorsun? Bütün sevinçlerin sebebi ve temeli olan bu sevimli dağa 
niçin tırmanmıyorsun?»

Ben başımı eğdim, utanç içinde, dedim ki:
«Demek sen Vergilius’sun! Sen, belâgat ırmaklarının kaynağı olan o 

büyük şairsin. Ey şairlere ışık veren! Eserlerini tutkun bir aşk ile arayıp 
uzun uzun incelemem aşkı için beni bırakma. Beni koru. Sen benim 
üstadımsın. Örnek edindiğim şairsin. Adıma şeref verecek asil üslubu 
ben sana borçluyum. Damarlarımı ve nabızlarımı titreten şu vahşî hay
vana bak. Ondan korkuyorum. Ey meşhur hakim bana yardım et!»

Vergilius, göz yaşlarımı görünce bana dedi ki:
«Eğer bu vahşî yerden kurtulmak istiyorsan, bir başka yol tutma

lısın. Çünkü seni inleten bu dişi kurt, kimseye yol vermez. Geçmek 
isteyenleri parçalar. Yaradılışında doymak bilmez bir açlık vardır. Kur. 
banlarım yedikten sonra daha fazla acıkır.

...Senin yararın için söylüyorum. Arkamdan gel. Sana yol göstere
ceğim. Seni ebedîlik ülkesinde dolaştıracağım. Orada ikinci bir ölümü 
bağırarak davet eden mustaripler göreceksin. Yandıktan sonra, bahtiyar
lar arasına katılacakları için ateşten memnun olanları göreceksin. Dönüşte 
seni benden daha lâyık bir ruha bırakacağım, ki seni o bahtiyarlar arasına 
götürecek. Çünkü âlemler üstünde hüküm süren imparator vaktiyle kendi 
kanununa uymadığım için, ülkesine gireceklere benim yol göstermemi 
istemez.

Kısa Bilgiler:
D a n t e ’n i n  CommedU adlı eserinden bir parça okudunuz. Okuduğunuz parça, 

eserin başlangıcıdır: «Dante, hayatının ortalarında 1300 senesi nisan ayının seki
zinci gecesi, kendisini korkunç ve karanlık bir ormanda hisseder. Doğru yolu kay
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betmiştir. Allegorique bir eser olan Commedia’ya göre bu orman, Dante’nin ya
şadığı yıllardaki İtalya’nın karışık ve huzursuz halidir. Şair, sabaha karşı, karan
lık vadinin sonunda, güneşi ışıktan bir elbise gibi giymeye başlayan bir tepeye 
ulaşır. Bu tepe, üzerine Allahın nuru vuran faziletli hayatın timsalidir. Orada 
yükselmek ister, fakat karşısına bir kaplan dikilir. Bu, ihtirasın, bir aslan çıkar; 
bu, kibir ve gururun, bir kurt atılır; bu, hilenin ve cimriliğin timsalidir; hatta 
bütün dünya saltanatlarını elde etmek isteyen Papalık Hükümetinin sembolüdür. 
Dante, bunlardan kurtulmak ister, fakat gücü yetmez. Tepeye yükselmek ümidini 
kaybeder. O zaman, eski Latin şairi Virjil (Virgile, Vergilius), Dante’nin imdadı
na yetişir. Onu uhrevî âlemde bir seyahate çağırır. Dante’yi önce, yeraltında bu
lunan dokuz katlı cehenneme götürür. Şair orada ilkçağların hakikî tanrıyı tanı
mamış olan eski Yunan-Latin şair ve filozoflarını görür; eski ihtiras adamlarını, 
keyif düşkünlerini, cimri ve müsrifleri, hırslı ve sünepeleri, canileri, kendi canla
rına kıyanları, namus hırsızlarını, dalkavukları, hırsızları, çeşitli hainleri, kendi 
siyasî düşmanlarını ve daha birçok günahkârları, suçları ölçüsünde azap çeker ve 
yanarken görür. Onlarla konuşur, feryatlarını dinler. Dante’ye göre cehennem, hu
ni biçiminde, korkunç ve muazzam bir uçurumdur. Huninin ucu dünyamn orta- 
sındadır. Huninin kenarında birbirinin altına sıralanmış setler, kornişler vardır. 
Commedia’nm en başarılı bölümü olan cehennem, Dante’nin kaleminde yalnız yazı 
sanatının değil, aynı zamanda resim sanatının özellikleriyle, başarılı tablolar ha
linde tasvir edilmiştir.

Sonra, yine Vİrjil’le beraber âraf’a giderler. Bir dağ şeklinde tarif edilen ârâf* 
ta insanların, günahları derecesinde yer aldıkları yedi korniş vardır. Her kornişte 
cehenneme gönderilmeyecek kadar az günahlılar, affedilmeleri için geçmesi gereken 
zamanı beklerler.

Nihayet Virjil, Dante’yi ârâf’ın tepesinde bulunan yer cennetine ulaştırır. Fa
kat kendisi daha ileri gidemez. Çünkü, Virjil hayattayken Hıristiyanlığın tanıdığı 
hakikî Allah’ı tanımamıştı. Az çok da cezalıydı. Bu sebeple Virjil, Dante’yi cen
net kapılarında, şairin daha dokuz yaşındayken, İlâhî bir aşkla sevdiği ve şimdi 
ölmüş bulunan Beatrice isimli sevgilisine teslim eder. Esasen karanlıkta yolunu 
şaşırmış Dante’ye Vİrjil’i de bu İlâhî Beatrice göndermişti. Beatrice, Dante’yi yer 
cennetinden alarak, birbiri üzerinde dokuz gök kubbesi halinde yükselen gök cen
netine yüceltir, sonunda Dante’ye Tanrıyı gösterir.»

Bu eserde Dante insanı, Virjil akıl ve felsefeyi, Beatrice de imanı ve ilâhiyatı 
temsil ederler. Dante’nin sadece Commedia admı verdiği bu eser, sonradan, şair 
Boccacio’nun verdiği «divina: İlâhî» sıfatıyle birleşerek, Divina Commedia adiyle 
ün kazanmıştır.

Dante, Commedia’yı 1300 yılında yazmaya başlamış ve üzerinde 18 yıl çalı
şarak 1318’de tamamlamıştır. Eser, ruhların Ölümden sonraki macerasını düşün
mekle beraber, insanın ilâhî bir yol göstericiye muhtaç olduğunu belirtmek araa- 
cıyle yazılmıştır.

Commedia,‘ büyük ve manzum bir eserdir. 100 kanto (: nağme) halinde yazıl
mıştır. Bütünü 14.233 mısradır. Cennet, Araf, Cehennem gibi üç bölüm halinde ya
zılmıştır. Commedia, Hamdi Varoğlu tarafından dilimize çevrilmiştir. (İstanbul, 
1948). Aynı eser, son olarak Millî Eğitim Bakanlığı Dünya Klasikleri arasında ya
yımlanmıştır (3 cilt, 1955-1958). Okuduğunuz parça için, N. H. Sinanoğlu’nun Ital
yan Edebiyatı Tarihi’nden istifade edilmiştir.
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1  Metni daha iyi anlamak için yukardaki kısa bilgileri dikkatle okuyunuz.
g __Okuduğunuz metinde dişi kortun cimrilik ve hilekârlık demek olduğunu;

Dante’nin yükselmek istediği tepenin faziletli hayat manasına geldiğini biliyorsu
nuz. Aym metinde size bildirilen bu gibi all6gorique sözlerden başka, o yolda söy
lenmiş daha birtakım kinayeli söyleyişler var mıdır? Hangileri? Araştırınız. Şair, 
parçanın sonunda âlemler üstünde hüküm süren imparator sözüyle kimi kastedi
yor? Belirtiniz.

3    «Hareket etmeyen ayağım, daima aşağıda kalıyordu- sözünden ne anlı
yorsunuz? İnsan iniş, yokuş ve düz yolların hangisinde yürürken, yere basan ayağı 
aşağıda ve adım atan ayağı yukardadır? Bu söyleyişte nasıl bir ifade özelliği bu
luyorsunuz?

4 —  Bu parçada Hıristiyanlığa karşı aşırı bir bağlılık seziliyor mu? Dante, 
okadar büyük tanıdığı Virjil'i neden cennete lâyık görmüyor? Yazar, kendisine 
cenneti ve Allahı göstermek hakkını kime bahsetmiştir? Niçin? Düşününüz.

5  Dante’nin Commedia ile, yüzyıllardan beri ilk defa düşünen bir eser
yarattığı muhakkaktır. Fakat bu eserde büyük şairin, eski, yeni diğer dinlere an
layış gösterdiği söylenemez.

Nitekim, Müslümanlar İsa’yı peygamber tanıdıkları halde, Dante, Hz. Muham
med ve İslâm kahramanı Ali’yi cehennemde düşünecek kadar iptidai bir taassup 
gösterir. İtalyan edibinin bu ’hniyeti, Tanzimat şairi Abdülhak Hâmid’i üzmüştür. 
Hâmid, Tayıflar Geçidi adlı eserinde, Dante ile ahirette karşılaşan İslâm filozofu 
Sadi'ye:

__Vay Dante! Sen misin? Koca dâhî-i müfteri (iftiracı dâhi)! gibi sözler söy
letir. Sadi, Dante’ye: -Senin gibi şeytandan daha şerir birisi varken, insanlığın 
efendisi olanı nasıl cehennemde düşündün?» diye çıkışır. Anlaşılır ki Dante’nin 
Hazret-İ Mnhammed’e düşmanlığı kıskançlıktandır. Sonunda, Floransalı şair haki
kate erer. «Snltan-ı enbiyâyadır elbette biy’atim» der, Müslüman olur.

Size göre Hâmid’in Dante’ye karşı böyle bjr incelik ve toleraps göstermesi 
güzel midir? Niçin? Açıklayınız.

 6   Cahit Sıtkı Tarancı, «Otuzbeş Yaş Şiiri- adlı manzumesindeki,

■Yaş otuz beş, yolun yarısı eder 
Dante fib i ortasındayız ömrün-

mısralarında Commedia’dan ne manada faydalanmış bulunuyor? Bu sözlerden Dante’ 
nin Commedia’yı kaç yaşında yazmaya başladığı ve bu yaşı nasıl karşıladığı anla
şılıyor mu? Araştırınız.

7    Metinde anlayamadığınız yer kalırsa, Hamdi Varoğlu’nun İlâhî Komedi
tercümesine bakınız. Sayfa 3-7 ve açıklamalar için 363.

Metin Üzerinde Çalışmalar:



F r a n s ı z  E d e b i y a t ı

montaigne

S A A D E T E  D A İ R

Büyük İskender’in dalkavukları, onu Zeus’un oğlu olduğuna inan
dırmışlar. Bir gün yaralanıp da yarasından kan aktığını görünce: «Buna 
ne diyeceksiniz bakalım? demiş, kıpkızıl mis gibi insan kanı değil mi 
bu? Homeros’un destanlarında Tanrıların yarasından akan kan hiç de 
böyle değildir.»

İnsan her yerde aynı insandır ve bir insanın yaradılışında asillik 
olmadı mı, kâinatın tacını giyse yine çıplak kalır.

«Etrafını güzeller alsa, bastığın yerde güller bitse.» (Peshıs)
Ruhu kaba ve duygusuz olan için bütün bunlar neye .yarar? İnsa

nın sağlığı ve düşüncesi yerinde değilse, hazdan, saadetten de bir şey 
anlamaz.

«Bir şeyin kıymeti sahibinin kalbine göre değişir: Ondan fayda gö
rürse iyi, zarar görürse fenadır.» (Terentius)

Talih insana bütün nimetlerini verse, onları tadabilecek bir ruh lâ
zım. Bizi mesut eden, bir şeyin sahibi olmak değil, zevkine varmaktır.

«Ev, mal, mülk, yığınla tunç ve altın; vücudunda veya rühunda dert 
olan adamın yarasına merhem değildir. İnsanın elindeki nimetleri tada
bilmesi için keyfi yerinde olmak gerek. Bir arzusu, bir korkusu olan için 
ev bark neye yarar? Gözlerinde çipil olan, tabloyu ne yapsın?» (Hora- 
tius)

Nasıl dili pas tutmuş bir adam Yunan şarabının tadından bir şey 
anlamazsa, nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkında olmazsa, 
vurdum duymaz, zevksiz bir ahmak da içinde yaşadığı nimetlerin far
kına varamaz. Eflatun der ki:

«Sağlık, güzellik, kuvvet, zenginlik ve bütün bu iyi dediğiniz şeyler 
insanın iyisine ne kadar yaraşırsa, kötüsüne o kadar yaraşmaz; kötü 
dediğiniz şeyler de tersine.»

Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça, döşek rahat olmuş neye yarar? 
Vücudumuza bir iğne, bedenimize bir dert girdi mi, dünyalara sahip
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de olsak, rahatımız kaçar. Kum sancıları bir başladı mı, insan ne kadar 
devletli, ’ haşmetli de olsa tacım tahtını, saraylarını unutmaz mı? Bir 
kral öfkelendiği zaman krallığı onu kızarmaktan, sararmaktan, deli gibi 
dişlerini gıcırdatmaktan koruyabilir mi? Halbuki, kral, kafalı ve iyi 
yaradılışlı bir adamsa saadetine krallığının kattığı şey pek azdır.

«Miden iyi, ayakların sağlamsa, kralların hazîneleri seni daha fazla 
mesut edemez.» (Horatius)

Tacın tahtın yalancı, aldatıcı şeyler olduğunu görür. Hatta belki de 
kral Seleucus gibi düşünür, der ki: «Hükümdar asasının ne kadar ağır 
olduğunu bilen, onu yolda bulsa elini sürmez, geçer.» Gerçekten başka
larını düzene koymak az iş değildir; kendi kendimize düzen vermenin 
zorluğunu biliriz. İnsanlara kumanda etmek pek rahat bir iş gibi görü
nür, ama ben kendi hesabıma insan kafasının ne kadar âciz; yeni' ve 
şüpheli şeyler arasında doğruyu bulmanın ne kadar güç olduğunu 
gördükten sonra, şu kanaata vardım ki, başkalarının ardından gitmek, 
Önde gitmekten daha kolay, daha hoştur. Çizilmiş bir ytolda yürümek 
ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak ruh için büyük rahatlıktır. 
Kaldı ki Keyhusrev’in dediği gibi, insanın kumanda etmeye hakkı olması 
için, kumanda ettiklerinden daha değerli olması gerekir.

Ksenophon’un anlattığına göre, kral Hieron daha ileri giderek diyor 
ki: Krallar beden hazlannı bile herkes kadar tadabilecek halde değildir
ler; çünkü rahatlık ve kolaylık onlara bu hazlarda bizim bulduğumuz 
acıyla karışık tatlılığı, mayhoşluğu tattıramaz.

«Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir; iyi bir 
yemeği fazla kaçırmak da mideyi bozar.» (Ovidius)

Bolluk kadar insanı sıkan, usandıran şey yoktur. Büyük Sultanın 
sarayında öyle imiş. Onun atalarından biri de ava giderken beraberinde 
en az yedi bin şahinci götürmüş, böyle bir avın manası ve zevki acaba 
neresinde idi?

Kısa Bilgiler:

Saadete Dair başlıklı parça XVI. yüzyıl Fransız yazarlarından Montaigne (Mon- 
teny) in Les Essais - Denemeler adlı üç ciltlik eserinden seçilmiş parçalardandır. 
Edebiyat dünyasına Monteny'nin kazandırdığı bir edebiyat türü olan deneme hak
kında geçen yıllarda gereken bilgileri almıştınız. Bu bilgilerinizi hatırlayınız ve 
okuduğunuz parçayı bu bakımdan inceleyiniz. Les Essais’nin her üç cildinden se
çilmiş bazı parçalar, Sabahattin Eyüboğlu taralından Türkçeye çevrilerek Denemeler 
adiyle yayımlanmıştır. Bakınız: Denemeler. Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasik
leri, No. 142 ve Montaigne; Varlık Yayımlarından (İstanbul, 1953).
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1 —  Saadete Dair yazısında ana fikir nedir? Yazar, gerçek saadeti nasıl, ne
rede ve insanların hangi meziyetlerinde arıyor?

2 —  Montaigne bu denemesini yalnız kendi görüşleriyle mi yazmış? Onun 
cümleleri arasında tercümelerini okuduğunuz fikirler ve mısralar, en çok hangi ede
biyatlardan alınmış? Bu örnekler size yeni Batı edebiyatının, kendi eski kaynak
larından nasıl faydalandığını gösteriyor mu? Sizce yeni edebiyatlar, eski kaynak
lardan faydalanmak yoluyle mi, yoksa her şeyi yeniden yaratarak mı gelişir? Ni
çin? Anlatınız.

3 —  Montaigne’in hangi cümleleri size Ziya Paşa’nm:

Bed-asla necâbet mİ verir hiç üniforma 
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir

mısralarını hatırlatıyor?

4 — Kanuni Sultan Süleyman'ın Türk atasözleri arasına girmiş bulunan:

Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

mısralarıyle Montaigne’in düşünceleri arasındaki benzer noktalan gösteriniz. Bu 
sözlerden hangilerini ifade bakımından daha kuvvetli buluyorsunuz? Böyle bir sö
zün Kanom gibi bir hükümdar ağzından duyulmasında nasıl bir mana ve Önem 
vardır?

5 —  Bu incelemeye göre, tanınmış Fransız yazarı, Saadete Dair denemesinde 
bize yeni fikirler mi söylüyor? Yoksa, öteden beri söylenmiş fikirlere yeni bir ifa
de, yeni bir şekil mi veriyor? Bütün bunlara bakarak, yazarın deneme 
hakkında bir hükme varabilir misiniz? Nasıl? Anlatınız.

€ —  Kral Seleucus’un söylediği: «Hükümdar asâsımn ne kadar ağır olduğunu 
bilen, onu yolda bulsa elini sürmez, geçer» sözlerinin manası nedir? Açıklayınız.

7 —  Aynı metinde sizin beğendiğiniz en güzel düşünce ve en güzel görüş han
gisidir? Niçin? Belirtiniz.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
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H O M E R O S ’ A  D A İ R

Bu adamı büyük ve âdeta insanüstü bir varlık sayarken ben, 
birçok başka şeyleri hesaba katıyorum. Hatta bazen, dehasıyle bunca 
Tanrılar yaratmış, insanlara da kabul ettirmiş bir adamın tanrılar ara
sında yer almamış olmasına şaştığım bile oluyor. Körlüğüne, yoksullu
ğun rağmen, öyle hakikatlere ulaşmış ki, ondan sonra yeni bir düzen 
kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden veya sanatlardan söz 
açmak isteyenler, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, hep .ondan ders 
almışlar, her şeyi bilen bu kusursuz üstadın kitaplarım bütün bilgilerin 
kaynağı saymışlardır.

«Permessos’un suyunu şairin ağzına akıtan ebedî kaynak odur» 
(Ovidius)

«Musa’ların yoldaşlarına katılan, yıldızlara yükselen Homeros, onlar 
arasındadır.» (Lucretius)

Bu büyük adam insan eserlerinin en değerlisini tabiatın düzenine 
aykırı giderek yaratmıştır; çünkü doğuştan her şey kusurlu olduğu halde 
Homeros’ta şiir ve daha birçok bilgiler çocukluk çağına olguiı, kusursuz 
ve pürüzsüz olarak girmişlerdir. Bu bakımdan onu ilk ve son şair 
sayabiliriz. Eskilerin de çok güzel gördükleri gibi Homeros, kendinden 
önce gelenlerden hiç kimseyi taklit etmediği için kendinden sonrakiler
den hiç biri de onu taklit edememiştir. Aristoteles’e göre hayat ve hareket 
yalnız onun sözlerinde vardır. Yalnız onun sözleri özlü sözlerdir. Büyük 
İskender, Darius’tan aldığı ganimetler arasında değerli bir çekmece bul
muş ve demiş ki: «Bunun içine benim Homeros’umu koyun; savaşlarda 
bana en doğru yolları gösteren odur.»

Plutarkhos’un Homeros’ta beğendiği taraf onun insanı hiç bir 
zaman doyurup usandırmaması, okuyucuya durmadan değişen bir yüz 
göstermesi, her sayfada yeni bir güzelliğe bürünmesidir. Bu değeri Ho- 
meros’tan başkasında bulamazsınız.

Delişmen Alkibiades bir gün edebiyatla uğraşan birisinden îliada’yı 
istemiş; adam yok deyince Alkibiades tokadı yapıştırmış. Siz de bugün 
dua kitabı olmayan bir papaza ne dersiniz?

Ksenophanes bir gün Syrakusa kralı Hieron’a fakirliğinden şikâyet 
ederken iki hizmetçi tutmaya kudreti olmadığını söylemiş. Hieron da 
demiş ki: «îyi ama senden çok daha fakir olan Homeros’un ölmüşken 
bile, on binden fazla kölesi var.»

Panaetius’un Eflatun’a «filozofların Homeros’u» demesi de pek mana
lıdır. Bütün bunlardan başka onun kadar kim dünyada ün kazanmıştır?
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Onun adı ve eserleri kadar dillere destan olmuş ne vardır? Troia, Helena 
ve savaşları belki de olmuş şeyler değildir. Ama onları bildiğimiz kadar 
neyi biliriz? Çocuklarımıza hâlâ Homeros’un üç bin yıl önce uydurmuş 
olduğu adları veriyoruz. Hector’u, Akhilleus’u kim tanımaz? Yalnız bir
kaç soy değil, milletlerin birçoğu kaynaklarını bu masallarda arıyor.

— İliada öyle büyük bir komedya ki yüzyıllardan beri krallar, 
devletler, imparatorlar sanki ondan aldıkları rolleri oynuyorlar. Bütün 
dünya bu komedyanın sahnesi oluyor. Yedi büyük Yunan şehri arasında 
Homeros’un doğduğu yer meselesi yüzünden kavga çıktı; aslının bilin
memesi bile onun için bir şeref oldu.

Kısa Bilgiler:

Okuduğunuz denemede Homeros destanları için, «Yalnız birkaç soy değil, mil
letlerin çoğu, kaynaklarını bu masallarda arıyor.» diye bir cümle var. Bu söz, 
Montaigne zamanında doğruydu. XVIII. yüzyıl sonlarına kadar hemen bütün Av
rupa milletleri tek bir kaynak destan tanıyorlardı: Homeros Destanı. Tek bir ör
nek kahraman biliyorlardı: AşIl:

Fakat, XVIII. yüzyıl sonlarında, büyük tarih ve folklor araştırmalarıyle öğ
renildi ki, Avrupa milletlerinin çoğunun milli mazileri eski Yunanda ve Latinde 
değildir. Cermen ve kuzey milletlerinin de kendi millî mazilerine ait destanları ve 
kahramanlıkları vardır. Bu öğreniş, öncc Almanların millî iman ve heyecanım ar
tırdı. Onlara yeni bir hız verdi. Kendi Nibelungen destanlarını öğrendiler. Sieffrİed 
gibi kahramanlarını tanıdılar. Sanat, edebiyat ve operalarında bu millî destanları 
dirilttiler. Almanya’yı, Avrupa ortasında komşularından üstün hale koyan kuvvet
ler arasında bu milli kaynaklardan iz ve güven alışın büyük etkisi vardır. Avrupa’ 
da Romantisme denilen ruh, fikir ve sanat çığırının Cermen milletleri için çok 
önemli bir tarafı da budur. «Romantisme, milletlerin kültür ve edebiyatlarında ken
dilerini buluşudur.» sözü biraz da bunun için söylenmiştir. Buna göre düşününüz. •

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Bizim de millî destanımız var mıdır? Biz de yeni memleket hamleleri

mizde kendi miilî kaynaklarımızdan ve millî mazimizin zafer ve şeref sayfaların
dan hız alabilir miyiz? Kendi millî cevherimizi ciddî ve ilmî bir şekilde öğrenir
sek, yeni sanat ve medeniyet yolunda bundan faydalanabilir ve iyi sonuç alabilir 
miyiz?

2 — Eflatun’dan okuduğunuz parçalarda, büyük Yunan filozofunun, Homeros’u 
bazı yönlerden tenkit ettiğini görmüştünüz. Montaigne ise aynı destan şairini gök
lere çıkarıyor. Eflatun, Homeros’u ne yönden tenkit ediyordu? Montaigne niçin çok 
beğeniyor? Karşılaştırınız.
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.3 —  Yazar, Homeros’da büyük çeşitlilik buluyor. Dünya edebiyatına dikkat 
ediniz: Büyük edebiyatçılar, Shakespeare, Goethe, Hâmid... hep böyle çeşitli konu
larda eser verenlerdir. Fakat, Homeros’daki çeşitlilik, yalnız kendi eseri sayılabi
lir mi? Destanların doğuşu ve Homeros destanları hakkında Montaigne’den bu ya
na neler öğrenmiş bulunuyorsunuz? Bu soruyu, destanlar hakkında geçen yıllarda 
öğrendiğiniz bilgileri hatırlayarak cevaplandırınız.

 4  Alklbiades’in tokadı ve Montaifne’in bunu doğru buluşu, size Homeros’
un yeni Avrupa dünyasındaki önemi hakkında nasıl bir fikir veriyor? Yazar, bir 
şairin Homeros’u tanımamasını neyle denk tutuyor?

5 _  İzmir» Rodos, Kolophon, Salamiş, Khios, Atina, Argos gibi yedi Yunan 
şehri, Hömeros’u niçin paylaşamıyorlarmış? Bizim Anadolumuzda da böyle pay- 
laşılamayan ve birçok Anadolu bölgelerinde «Bizim toprağımızda yatıyor» diye be
nimsenen büyük bir şair var mıdır?
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Pasça l

D Ü Ş Ü N C E L E R

İnsan bir saz, tabiatın en zayıf bir sazıdır, fakat düşünen bir sazdır. 
Onu ezmek için bütün kâinatın silâhlanması lâzım gelmez. Dimağında 
hafif bir bozukluk, bir su damlası onu öldürmeye kâfidir. Fakat kâinat 
insanı ezse de, o yine kendini öldüren kuvvetten daha necip sayılır. 
Çünkü o öldüğünü ve kâinatın kendisine üstün olduğunu bilir. Fakat 
kâinat bunu bilmez. Şu halde bütün üstünlüğümüz düşüncemizdedir ve 
bize bu noktadan ehemmiyet ve mevki vermek lâzımdır, yoksa doldur
maya muvaffak olamayacağımız mesafe ve devam noktasından değil... 
Binaenaleyh iyi düşünmeye gayret edelim; ahlâkın da esası budur.

Kalbin kendisine mahsus sebepleri vardır ki akıl hiç bir zaman idrak 
edemez.

... Felsefe ile eğlenmek, tam manasıyle felsefe yapmaktır.

... Kelime zoruyle tezatlar yapanlar, simetri sağlamak için yalandan 
pencere resmi yapanlara benzerler. Onların kaideleri doğru söz söylemek . 
değil, doğru mecazlar yapmaktır.

... Başkalarının sizin hakkınızda iyi düşünmelerini ister misiniz? 
Kendi hakkınızda katiyen iyi söylemeyiniz.

... İnsan bir eser vücuda getirirken son bulduğu şey, eserin başına 
konulması gereken ilk şeydir.

însan tabiî üslubu gördüğü vakit hem şaşırır, hem memnun olur, 
çünkü bir muharrir göreceğim diye beklerken karşısında bir insan bul
muş olur.

... İnsanların birbirleri hakkında söyledikleri bütün şeyleri haber 
almak mümkün olsaydı, koca dünyada dört dost bulunmazdı.

... Kleopatra’nm burnu biraz daha kısa olsaydı, bütün dünyanın 
çehresi değişmiş olacaktı.

... Ne kadar kahramanlık taslarsak taslayalım, dünyanın en güzel 
hayatını bekleyen ölümü gözümüzün önünden defedemeyiz. Bu nokta 
üzerinde düşünelim. Neticede, bu hayatta başka bir hayat ümit etmekten 
daha büyük sadet olmadığı muhakkak değil midir?
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Bunu söyleyelim. Evet insan bu ikinci hayata yaklaştığı nispette 
saadetinin arttığını hisseder. Ebedîliğine tam itikadı olan insan için nasıl 
felâket yoksa, itikatsız olan insan için öylece saadet yoktur.^

Şüphe içinde yaşamanın, insan için büyük felâket olduğu muhakkak- 
tır. Fakat hiç olmazsa böyle bir felâkete uğramış olan insan hem bedbaht, 
hem de haksızdır.

Kısa Bilgiler:
Edebiyat derslerinden önce fizik derslerinde tanıdığınız Pascal (1623-1662), 

büyük bir matematik bilgini, bir fizik âlimi ve o ölçüde büyük bir filozof, şair ve 
yazardır. Fizik derslerinde okuduğunuz, havanın ağırlığı, sıvıların basıncı konula
rındaki Pascal Kanonları onundur.

Pascal, felsefe, din ve sanat konularında da aynı ölçüde değerli eserler ver
miş bazı düşünüş cümleleri, çok beğenilen atasözleri halinde dünya dillerine ya
y ılış t ır . Çok tanınmış bir yazısı olan Hendesî Düşimce’si, dilimize Mehmet Kara
basan tarafından çevrilmiştir. (Kültür Haftası Mecmuası, sayı: 13).

Büyük bir icat, düşünüş ve inanış hayatını 39 yıl gibi çok kısa bir zamana 
sığdıran ve bu yaşta ölen Pascal’ın fikir ve edebiyat alanında en tanınmış eserleri: 
Pensees - Düşünceler adlı kitabiyle, Lettres Provincial - Taşra Mektupları adlı
eseridir.

Okuduğunuz Düşünceler, dilimize Reşat Nuri Güntekin tarafından çevrilmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1   pascal’dan okuduğunuz düşüncelere göre, edebiyata matematik kültürüy

le gelen yazarların hangi tarafları daha kuvvetli oluyor? Niçin?
2   Edebiyat, bir ölçülü söz söyleme sanatı olarak da^tarif edilebilir. Pascal*

ın sözlerine bu bakımdan dikkat ediniz. Ayrıca, Doğuda ve Batıda edebiyata ma
tematik kültürüyle gelmiş, başka büyük yazarlar var mıdır? Araştırınız. Bunlar 
size* matematik kültürünün edebiyat için de faydalı, hatta elzem olduğunu düşün
dürüyor mu? Ne bakımdan? Belirtiniz.

3    Pascal, düşüncelerinde insanı en çok hangi bakımdan üstün görüyor? Ya
zarın bu konudaki fikirlerini açıklayınız.

4   Yazar, yalnız düşünceye önem verip, duyguyu küçük görme hatasına dü-
, şüyor mu? Düşmüyorsa, bunu nereden anlıyorsunuz?

5   Yazarın üslup hakkındaki sözleriyle ne demek istediğini anlatınız.
6  —  Pascal’ın inanış hakkındaki düşüncesi doğru ve kuvvetli midir? Niçin?
7   Okuduğunuz düşünce cümlelerinden birini ele alarak, kendi görüş ve dü

şünüşünüzle genişletip, o konuda bir kompozisyon hazırlayınız.
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Voltaire

Z E V K E  D A İ R

Zevk, o yediğimiz şeyleri ayırt etmek hissi, kabiliyeti, bütün dillerde 
güzellikler ve çirkinlikler duygusunu «zevk» kelimesiyle ifade eden mecazı 
meydana getirmiştir.

Bu fark ediş, dil ve damağınki gibi çabuk bir tefriktir ve tıpkı onun 
gibi düşünceden evvel gelir. Onun gibi güzele karşı hassas ve isteklidir; 
onun gibi fenayı isyanla reddeder.

Zevk vasıtasıyle bir eserin güzelliğini tanımak kâfi değildir; onu 
duymak, ondan müteessir olmak da lâzımdır.

Mütereddi zevk yemeklerde başka adamları iğrendiren şeyleri seçen 
zevktir ki bir nevi hastalıktır. Sanatta ise mütereddi zevk, iyi işlenmiş 
zekâları isyan etiren mevzulardan hoşlanan ve maskarayı asile tercih 
eden zevktir bu da bir ruh hastalığıdır.

Sanat zevki maddî zevkten ziyade terbiye edilmeye muhtaçtır. Çünkü 
maddî zevkte insan gerçi evvelce nefret ettiği şeylerden sonra hoşlanmaya 
başlayabilir. Fakat manevî zevkin mükemmelleşmesi daha fazla zamana 
muhtaçtır. Duygulu fakat bilgisiz bir genç, büyük bir musiki korosundaki 
partileri ayırt edemez. Nitekim onun gözleri de bir tablodaki renk dere
celerini. ışık ve gölgeyi, perspektifi, çizgileri ve resmin kıymetini ilkin 
fark etmez. Fakat yavaş yavaş kulakları işitmeyi, gözleri görmeyi öğ
renir.

Böyle işlenmemiş bir insan, güzel bir trajediyi ilk gördüğü zaman 
bir teessür duyar, fakat ne *üç birlikteki kıymeti, ne hiç bir şahsın 
sebepsiz sahneye girip çıkmamasındaki ince sanatı, ne eserin bütün 
tafsilât ve teferruatını bir tek nokta etrafında toplamaktaki büyük ma
hareti ne de başarıyle mağlup edilmiş diğer güçlükleri, ayırt edemez. 
Onun evvelce ayırt edemediği şeyleri sonradan birdenbire hissetmeye 
muvaffa kolması itiyat ve düşünce sayesinde olur.

Zevkten mahrum bir millette zevk' hissedilmez bir surette teşekkül 
eder. Çünkü yüksek sanatkârların ruhu yavaş yavaş halka yayılır. İnsanlar 
o zaman tabloları Lebnın’ün, Poussin’in gözleriyle görmeye, opera beste
lerini Lulli’nin kulağıyle işitmeye başlarlar. Kitapları büyük yazarların 
kafasıyle okurlar.
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... Kumaşlar, süsler, atlar, arabalar, hâsılı güzel sanatlar derecesine 
yükselmeyen bazı şeylerde zevk hakikaten çok değişir. Fakat zevkin bu 
nev’ine zevkten ziyade fantazi demek doğru olur.

Yeni modaları çıkaran şey zevkten ziyade fantazidir.
Zevk bir millette bozulabilir. Bu felâket ekseriya mükemmellik asır

larından sonra gelir. Sanatkârlar taklitçi mertebesine düşmekten kork
tukları için aykırı yollar ararlar; kendilerinden evvel gelenlerin görüp 
anladıkları güzel tabiattan uzaklaşırlar. Yenilik düşkünü olan halk bir 
zaman onların ardısıra gider, fakat nihayet usanır. O vakit yeni gayret
lerle kendilerini beğendirmeye çalışan başka sanatkârlar çıkar. Bu yeniler 
tabiîlikten daha fazla uzaklaşırlar. Böyle böyle zevk' kaybolur. Etrafımızı, 
birbirini kolayca kırıp geçiren yenilikler sarar. Halk neye uğradığını bi
lemez; bir daha geri dönmesine imkân olmayan güzel asra hasret çeker. 
Zevk artık birkaç dürüst düşünceli insanın halktan, kalabalıktan uzak 
bir yerde muhafaza ettiği bir emanetten başka bir şey değildir.

Kısa Bilgiler:

Voltaire’in Dictionnaire Philosophique - Felsefe Sözlüğü adlı, tanınmış eserin
den seçilen bu parça, Türkçeye Reşat Nuri Güntekin tarafından çevrilmiştir. (Fran
sız Edebiyatı Antolojisi, İstanbul, 1930). Parça buraya biraz kısaltılarak ve bir iki 
kelimesi sadeleştirilerek alınmıştır.

(Felsefe Sözlüğü, Voltaire’in: Abra ham: İbrahim; Adam: Âdem; Amour: Aşk; 
Beau, Beaute: Güzel, Güzellik gibi, alfabe sırasıyle ele aldığı çok sayıda ve çok 
çeşitli konular üzerindeki düşüncelerini anlatan, zengin bir bilgi, fikir ve sanat 
eseridir).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1   Voltaire’e göre sanat zevki, başlangıçta insanların hangi duygularından
doğmuştur? Yazarın zevk kelimesine mecaz demesi nedendir? Mecazın ne demek 
olduğunu düşününüz. '

2    Yazar, tam bir zevkin çirkinle güzeli seçebilmesindeki sürati neye ben
zetiyor? Voltair’e göre zevki geri olanlar, sanatta neden hoşlanır ve asıl sanat 
yerine neleri beğenirlermiş? Yazar, böyle bir zevk bozukluğunun sebebini nerede 
buluyor?

3    Yazar, sanat zevkiyle moda arasında ne gibi bir fark görüyor? Bu farkı
hangi kelimeyle ifade ediyor?

4    Sanat eserlerinden tam bir zevk almak için yalnız duygulu olmak yetiyor
mu? Bu yolda insanın başka neye ihtiyacı vardır? Aym görüşe siz de katılıyor 
musunuz? Bu gerçeği kendi genç tecrübelerinizle ispatlayabilir misiniz?
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5   Yazıda tiyatro sanatının teknik incelikleri hakkında bazı tarifler yapılı
yor mu? Buna göre, bir tiyatro eserinde ne gibi incelikler olurmuş? Voltalre’in 
tarif ettiği tiyatro daha çok, hangi devrin tiyatrosudur? Bunu yazarın hangi sö
zünden anlıyorsunuz?

 6   Bir toplumda zevk, nasıl ve kimlerin çalışmasıyle yükselirmiş? Bu su
retle cemiyete yayılan zevk, aslında kimlerin zevki olurmuş? Bu soruyu, cemi
yete zevk verenlerin yine cemiyet içinden yetiştiklerini düşünerek cevaplandırınız.

7    Bir toplumda zevk, hangi çağlardan sonra, nasıl sükut edermiş? Zevkin
düştüğü çağlarda sanatçılar ne biçim eserler verirlermiş? Böyle devirlerde sanat 
anlayışları niçin sık sık değişir, gerçek zevk yine kimlerde kalırmış? Bu bakım
dan Voltaire’in beğendiği zevk, hangi sanat çığırının zevkidir? Açıklayınız.

Voltaire’in söyledikleri, yazarın kendi devrinden sonra da aynen olmuş mu
dur? Nasıl, nerelerde? Araştırıp öğreniniz.
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B İ R  D E R S

Medya valisi Iraks hakkında her gün saraya şikâyetler geliyordu. 
Iraks asil bir adamdı, fena bir ruhu yoktu, fakat gurur ve sefahate düş
künlüğü onu bozmuştu.

Kendisine söz söylenmesine pek nâdiren tahammül ediyor, fakat biri
sinin itiraza cesaret etmesine,hiç razı olmuyordu... Iraks, sırf yabancı 
şerefler ve yabancı zevkler için yaşardı.,

Zadig bu adamı yola getirmeye teşebbüs etti. Zadig, ona şah tarafın
dan bir çalgıcıbaşı, on iki hanende, yirmi dört kemancı, bir aşçıbaşı, altı
aşçı, dört mabeyinci gönderdi.

Şahın iradesi gereğince şöyle bir teşrifat usulü tatbik edilecek ve 
bu usul hiç bir suretle bozulmayacaktı.

Bakınız netice ne oldu:
Safa düşkünü Iraks ilk sabah uyanınca, çalgıcıbaşı, arkasında hanen

deler ve kemancılarla içeri girdi. İki saat devam eden bir uzun kaside 
okudu. İki üç dakikada bir şu nakarat tekrar ediliyordu:

«Onun değeri ne kadar yüksektir,
Ne güzellikler, ne büyüklükler;
Ah efendimiz kim bilir 
Kendilerinden ne kadar memnundurlar.»

Kasideden sonra bir mabeyinci ona üç çeyrek saat devam eden bir 
nutuk okudu. Valiyi bu nutukta, kendisinde bulunmayan bütün mezi
yetler için methediyorlardı. Nutuk bitince onu çalgı ahenkleri içinde 
sofraya götürdüler. Yemek üç saat sürdü. O bir lakırdı söylemek için 
ağzını açarken birinci mabeyinci «Muhakkak bir hikmet söyleyecekler» 
diyordu. Dört kelime söyler söylemez ikinci mabeyinci, «Hakları var» 
diyordu.

Iraks’ın ağzından zarif bir söz çıktığı veya çıkması lâzım geldiği 
zaman öteki mabeyinciler gürültülü kahkahalarla gülüyorlardı. Yemek
ten sonra kasideyi tekrar(ettiler.

Bu ilk gün valiye pek tatlı geldi. Şahlar şahı, kendisini meziyetlerin
den dolayı tebcil ettiriyor sandı. İkinci gün daha az zevk duydu. Üçüncü 
gün, sıkıldı, dördüncü gün ise dayanamaz hale geldi, beşinci gün onun 
için âdeta bir işkence oldu. Nihayet:

«Ah efendimiz kim bilir 
Kendilerinden ne kadar memnundurlar»
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nakaratını işitmekten, daima haklı olduğu teranesini ve her gün aynı 
saatta aynı nutku dinlemekten bezdi, ve saraya bir mektup yazarak 
mabeyincilerini, çalgıcılarını, sofracıbaşısmı geri çağırmasını şahtan rica 
etti. O zamandan sonra daha az mağrur ve daha dikkatli olacağını vaat 
etti- Kendisini daha az pohpohlattı, daha az eğlence âlemleri tertip etti, 
daha mesut oldu. Çünkü bir Şark filozofunun dediği gibi, «Her zaman 
devam eden zevk, zevk değildir.»

Kısa Bilgiler:
Okuduğunuz parça, Voltaire’in Zadig isimli -felsefi hikâyesinden alınmıştır.- 

Bu parçayı dilimize Reşat Nuri Güntekin çevirmiştir (Fransız Edebiyatı Antolojisi, 
cilt II). Eserin bütünü Zadig ve Başka Hikâyeler adiyle ve Voltaire’in diğer dört 
başka hikâyesiyle birlikte Yaşar Nabi Nayır taralından Türkçeye çevrilmiş bulun
maktadır (Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri, No. 110, İstanbul, 1946).

Zadig, insanların sosyal hayattan kaptıkları gülünç huyları karikatürize eden 
Te bazı eski Doğu kitaplarında olduğu gibi, ibret alınacak vakalar halinde anlatan, 
eğlenceli, fakat düşündürücü bir eserdir. Voltaire, başta Zadig ve Candide olmak 
üzere bu gibi büyük hikâyelerinde birtakım güldürücü sergüzeşterler anlatmak su
retiyle bir fikri ispatlamak, bir fena âdet ve idareyle alay etmek, eski ve yanlış 
bir inanışı yıkmak... gibi hedefler gütmüştür.

(Eski Babil’de zekâsı ve bilgisiyle vezirliğe yükselen Zadig, çevresinde uya
nan hasetler yüzünden iftiraya uğrar, Babil’den kaçmak zorunda kalır. Mısır’a, Se- 
rendip adasına gider. Bazen iyiliği yüzünden felâkete uğrar, bazen zekâsıyle ser
vet kazanır. Yurduna döndüğü zaman eski Babil hükümdarının öldüğünü öğrenir, 
ölen hükümdarın yerine yenisini seçmek için açılan bir cirit müsabakasını kaza
nır. Öteden beri sevdiği Babil kraliçesiyle evlenerek saadete kavuşur. Tanrıya şük
reder).

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Okuduğunuz hikâyede insanların toplum hayatından kaptıkları hangi huy

la alay ediliyor? Iraks’ı böyle bir huya sürükleyen kendi yaradılışı mıdır? Yoksa, 
sebepleri mi var? Hikâyede bu nokta seziliyor mu? Düşününüz.

2    Zadig, Iraks’ı ne ile tedavi ediyor? Şiddetle mi, yoksa onun beğendiği
yaşayışta aşırılık sağlayarak mı? Niçin? Anlatınız.

3    Voltaire, hikâyesinin bu fıkrasını hangi sözle bitiriyor? Bu sözü bir Doğu
filozofundan almış olduğuna dikkat ediniz. Yazarın başka eserlerinde de eski Do- 
ğu’nun üstünlüklerinden, kültür ve edebiyatından istifadeler vardır. Bu nokta size 
eski Doğa hakkında nasıl bir fikir veriyor? Belirtiniz.

T. ve B. Edebiyatı I I I  (F. 18) -

— 273 —



Jcan~Jacque$ Rousseau

Ç O C U K  v e  L A  F O N T A I N E

Emile ezber suretiyle hiç bir şey bellemeyecek, hatta efsaneleri ve 
La Fontaine’in o sade ve sevimli efsanelerini bile. Çünkü tarihin kelime
leri nasıl tarih değils.e, efsanelerin kelimeleri de öylece efsane değildir.

Masalın, çocukları eğlendirmek suretiyle aldattığını hiç akla getir
meyerek, efsaneye çocukların ahlâk dersi demek için insan ne dereceye 
kadar kör olmalıdır?' Çocuklar efsanenin yalan kısmındaki cazibeye ka
pılırlar ve hakikati ihmal ederler. Bu suretle bir dersi tatlılaştırmak için 
yapılan şey onlann o derstan istifade etmelerine mani olmaktan başka 
bir netice vermez. Efsaneler büyük insanların bilgilerini artırabilir. Fakat 
çocuklara hakikati apaçık söylemek lâzımdır. Hakikatin üstüne bir örtü 
çekilecek olursa, çocuk onu açmak zahmetine katlanmaz.

La Fontaine’in efsanelerini bütün çocuklara belletirler; fakat onlar
dan bir teki bile manalarını anlamaz. Onlar bu manayı anlayabilecek 
kabiliyette olsaydılar, netice daha fena olacaktı; * çünkü onlardan çıkan 
ahlâk derslerinde iyi ile fena o kadar birbirine karışmış bir halde ve 
yaşlarıyle o kadar az mütenasiptir ki bu dersler onları faziletten ziyade 
fenalık yoluna götüreceklerdir...

Efsaneleri ezberleyen çocukları takip ediniz; göreceksiniz ki okuduk
larını tatbike fırsat bulduklan vakit daima muharririn maksat ve niyetine 
zıt bir şekilde hareket ederler ve ıslahı istenen kusur ve hatalarından 
istifade edilmesini temin eden fenalığı sevmeye meylederler.

Yukardaki efsanede (Karga ile Tilki hikâyesi) çocuklar karga ile 
alay ederler. Fakat aynı zamanda tilkiyi de çok beğenir ve takdir 
ederler; onu takip eden Ağustosböceği ile Karınca’da ağustosböceği’nin 
onlar için bir ibret dersi olacağını zannedersiniz; halbuki onlar karıncayı 
intihap ederler.

îçinde aslan bulunan hikâyelerde —aslan gösterişli, parlak bir hayvan 
olduğu için— çocuk hemen aslan rolünü kabullenir ve bir taksime riayet 
ettiği zaman —hikâyeden aldığı ders mucibince— taksim edilecek şeyin 
hepsini kendi alır.

Fakat Aslan ile Sivrisinek efsanesinde sivrisinek aslanı yere vur
duğu vakit iş değişir. Çocuk artık aslan değil, sivrisinektir. Göğüs göğse 
çarpışmaya cesaret edemeyeceği kimseleri, iğneleye iğneleye öldürmeyi 
öğrenir.
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Zayıf Kurt ve Semiz Köpek masalı, çocuğa bir itidal dersi vereceği 
yerde bilâkis bir taşkınlık dersi verir. Bu efsaneyi belleyen küçük bir 
kız çocuğunun katıla katıla ağladığını hiç unutmayacağım.

Bu göz yaşlarının sebebini öğrenmek için çok güçlük çekildi, fakat 
nihayet iş meydana çıktı. Zavallı çocuk zincire bağlı kalmaktan sıkılı
yordu. Tasma içinde boynunun derilerinin yüzüldüğünü hissediyor, kurt 
olmadığına ağlıyordu.

Görülüyor ki, zikrettiğim birinci efsaneden çıkan hisse, çocuk için en 
âdî bir dalkavukluk dersidir; ikincisininki bir insaniyetsizlik, üçüncü- 
sününki bir haksızlık, dördüncüsününkü bir hiciv, beşincisininki bir 
başıboşluk dersidir.

Sizinle anlaşalım Mösyö de La Fontaine, ben kendi hesabıma sizi 
okuyacağımı ve seveceğimi ve efsanelerinizden ders alacağımı vaad ede
rim. Çünkü ben onlardaki maksat ve niyeti tayinde hatâ etmem; fakat 
talebeme gelince, müsaade ediniz de ben onların bir tekini bile onlara 
belletmeyeyim, meğer ki bir çocuğun dörtte birini bile anlayamayacağı 
şeyleri bellemesinde bir fayda olduğunu ve anlayabildiklerinde de ters 
bir yola sapmayacağını ve hikâyede anlatılan şahıstan ibret alarak kendini 
ıslah edecek yerde aldatanı model ittihaz etmeyeceğini ispata muktedir 
olabilesiniz.

Kısa Bilgiler:
Çocuk ve La Fontaine başlıklı bu yazı, J.-J. Rousseau’nun Emile adlı (Ter

biyeye Dair) romanından çevrilmiştir. Rousseau, bu eserinde Emile isimli, hayalî 
bir çocuğun eğitimini üzerine almış ve kendi görüşlerine göre bir çocuk nasıl ye
tiştirilmelidir? Bu konudaki düşüncelerini yazmış, bunları vakalar ve düşünceler 
halinde anlatmıştır.

«Tabiat, insanı iyi ve mesut yaratır, insanı bozan, sefil ve bedbaht eden, ce
miyettir» gibi, sosyal hayat için ağır hükümler veren Rousseau, Emile’i «tabiatın 
çocüğu •> olarak yetiştirmek ister.

«Tabiat, çocuğu adam olmadan evvel çocuk olmayı emreder» diyen Rousseau’ 
ya göre Emile, hür tabiat içinde, açık havada yetişecek, anne sütüyle beslenecek, 
öteki çocuklara anlatılan gönül yorucu masallar Emile’e söylenmeyecek. Eski ve 
manasız inanışlarla kafası ve ruhu şaşırtılmayacak; Emile, hüzünlü duygularla cı
lız, vakitsiz bilgilerle şaşkın ya da ukalâ olmayacak; bunun yerine, vücudu kuv
vetlendirilecek, Emile temiz hava alacak, yavaş yavaş öğrenecek, duyguları ve mu
hakemesi,, usta bir eğitimin kendisine hissettirilmeyen rehberliğiyle yavaş yavaş, 
kendi kendine gelişecek.»

Okuduğunuz parça, Türkçeye Reşat Nuri Güntekin tarafından çevrilmiştir. 
(Fransız Edebiyatı Antolojisi, cilt II).
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1 —  Rousseau’nun, La Fontaine masalları, hakkındaki görüşlerini doğru bu
luyor musunuz? Bu masallar, çocuklara zararlı mıdır? Çocuk, mademki. toplum 
içinde yaşayacaktır, onu birtakım sosyal darbelere, hile ve haksızlıklara karşı si
lahlı olarak yetiştirmek daha doğru olmaz mı? Bu görüşleri münakaşa ediniẑ .

2 —  Rousseau’nun La Fontaine’den seçtiği masallar hangileridir? Siz bunları 
biliyor musunuz? Adı geçen fablleri tercümelerinden okuyunuz. Rousseau’nun iti— 
razlarıyle onları karşılaştırınız. Bu fabllerin hakikaten çocukta derin iz bırakacak 
tarafları var mıdır? Araştırınız.

3 —  Aslan, bir paylaşmaya başkanlık ettiği zaman nasıl davranırmış? Türk- 
Cede bu görüşü belirten bir halk deyimi biliyor musunuz? Hatırlayınız.

4 —  Rousseau’nun «Tarih vakaları gibi, efsanelerin de gizli bir manası var
dır ki, çocuk zihni onu kavrayamaz.» demek istediği cümle hangisidir? Emile’nin 
yayımlanmasından beri hemen hiç bir toplumun Rousseau’yu dinlemediğine; ço
cuklara yine La Fontaine masallarıyle tarih öğretildiğine göre; Rousseau’nun ay
kırılığı sizce yazarın ruhu ve karakteri hakkında bir fikir veriyor mu? Nasıl? Bunu 
yazarın hayatı hakkında bilgi edinerek inceleyiniz.

5 — Emile’ Fransa’da derin yankı uyandırmış, meselâ o çağlarda çocuklarına 
anne sütü vermeyi aşağı bir iş sanan ve yavrularını sütnineler eline bırakan bir
çok kibar Fransız kadınları tekrar çocuklarına dönmüşler, onları kucaklarında bü
yütmeyi, yeniden bir şeref saymışlardır. Böyle olunca Emile, Fransız ailesini "kur
tarmış sayılabilir mi? Bu noktayı, Rousseau’dan sonraki Fransız toplumu hakkında 
bazı soruşturmalar yaparak inceleyiniz.

İ L İ M L E R  v e  S A N A T L A R

HAKKINDA NUTUK

Mısırlılardan Yunanlılara geçmiş eski bir geleneğe göre, ilimleri icat 
eden, insanların rahatına düşman bir Tanrıdır. Demek ki Mısırlılar kendi 
yurtlarında doğan ilimler hakkında hiç de iyi fikir beslemiyorlardı. Çünkü 
onlar, ilimlerin hangi kaynaklardan çıktığını görmüşlerdi. Gerçekten, ister 
dünyanın eski tarihlerini karıştırın, ister şüpheli vesikaları felsefe yolu 
ile aydınlatın, insan bilgilerinin sanıldığı gibi güzel bir kaynağı olmadı
ğını göreceksiniz.

Astronomi hurafelerden doğmuştur; belâgat hırstan, kinden, dalka
vukluk ve yalandan; hendese cimrilikten, hatta ahlâk bile insanın kendini 
beğenmesinden doğmuştur.

(İlimlerin) doğuşlarındaki kötülük, gayelerine bakılınca büsbütün 
meydana çıkar: Lüks olmasaydı, lüksün beslediği sanatları ne yapardım? 
Haksızlık olmasaydı, hukuk ilmi ne işimize yarardı? Zalim hükümdarlar, 
isyanlar olmasaydı, tarih ne olurdu? Kısacası, herkes yalnız insanlık

Metin Üzerinde Çalışmalar:
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vazifelerini ve tabiî ihtiyaçlarım düşünseydi, yalnız vatanım, bahtsız 
insanları ve sevdiklerini korumaya vakit bulsaydı, hayatını boş düşün
celere dalmakla geçirmek kimin aklına gelirdi?

Ahlâk üzerinde düşünürken ilk çağların sadeliğini hasretle anmamak 
mümkün değildir. O devir, yalnız tabiatın eliyle süslenmiş, güzel bir 
kıyıdır: Her an biraz daha uzaklaştığımız bu kıyıya dönüp dönüp yeisle 
bakarız. Her işlerini Tanrıların gözü önünde yapmaktan zevk alan insan
lar, o zaman kulübelerinde, Tanrılarla birlikte yaşarlardı. Kötülükler 
başlayınca, insanlar bu rahat kaçıran seyircilerden usandılar ve onları 
heybetli mabetlere koyup kendilerinden uzaklaştırdılar. En sonunda Tan
rıları bu mabetlerden de attılar ve içlerine kendileri yerleştiler. İşte o 
zaman ahlâk bozukluğu son haddine vardı.

... Hayatta rahatlık arttıkça, sanatlar ilerledikçe, lüks her tarafa ya
yıldıkça mertlik bozuluyor, askerlik değerleri kayboluyor. Bu da yine 
kapanık odalarda türeyen ilimlerin ve sanatların işidir. Gothlar Yuna
nistan’ı yağma ettikleri sırada bütün kütüphanelerin yangından kurtul
masına, içlerinden birinin ortaya attığı şu fikir sebep oldu: «Düşmanları
mızı askerlikten uzaklaştırmaya bire bir olan bu eşyayı kendilerine bıra
kalım. Oturdukları yerde kalıp onlarla boşu boşuna oyalansınlar.»

Montaigne der ki: «Ben talebemin, vaktini top oynamakla geçirme
sine razıyım. Hiç olmazsa vücudu gürbüzleşir. Biliyorum, çocuğu bir şeyle 
uğraştırmak lâzımdır ve boş oturmak çocuk için en büyük tehlikedir, 
öyleyse ne öğrensinler? diyeceksiniz. Bu da sorulur mu? Adam olunca 
ne yapacaklarsa onu öğrensinler. Unutacakları şeyi değil.

En büyük krallarının anlattığına göre Ispartalılar böyle bir terbiye 
görürlerdi. Montaigne diyor ki: «Lykurgos’un kurduğu eşsiz ve korkunç 
derecede mükemmel düzende çocukların yetiştirilmesine büyük bir itina 
gösterdiği halde, hem de Yunanistan gibi bir yerde, ilimlere pek az yer 
verilmesi, üstünde çok düşünmeye değer bir noktadır. İsparta’nın mert 
gençliği sanki faziletten başka hiç bir boyunduruk altına girmek istemi
yormuş gibi, ona bizim ilim öğretmenleri değil,, yalnız cesaret, temkin 
ve adalet öğretmenleri aranıyordu.

Bahçelerimiz heykellerle, galerilerimiz tablolarla doludur. Halka be
ğendirilmek istenen bu sanat şaheserlerinde neler tasvir ediliyor dersi
niz? Vatanı koruyanlar mı? Yahut vatanı değerleriyle zenginleştirmiş 
insanlar mı? Hayır, bu eserlerde insan aklının ve duygularının düştüğü 
bütün sapıklıklar tasvir edilmiştir. Yunan mitolojisinden özene bezene
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çıkarılmış bu tasvirler çocuklarımıza genç yaşlarında merakla seyretti
riliyor.

Bütün bu kötülükler, ilim ve sanat değerlerinin yükselmesi ve ahlâk 
değerlerinin alçalmasıyle, insanlar arasına giren müsavatsızlık belâsından 
değil de neden doğmuştur?

Artık bir insanın namuslu olup olmadığına değil, bir sanat kabiliyeti 
olup olmadığına bakılıyor; bir kitabın faydalı olması değil, iyi yazılmış 
olması isteniyor. Parlak zekâ, insanı bütün nimetlere kavuşturmuyor. 
Fazilet ise hiç bir şeref getirmiyor.

Kısa Bilgiler:
J.-J. Rousseau, Dijon Akademisi’nin 1749’da sorduğu «İlimlerin ve sanatların 

ihyası, ahlâkın düzelmesine yardım' etmiş midir?» şeklindeki bir müsabaka soru
suna, atak bir cesaretle: »Hayır!» cevabını vermişti. Bu cesur cevabı ispatlamak 
için yazdığı Nutuk ise, yazarın şöhretine vesile oldu. Nutku bütünleyen fikirler, 
Rousseau’nun hemen bütün eserlerinin, bütün hayat ve karakterinin özeti sayıl
maktadır.

Okuduğunuz parçalar, bu tanınmış nutkun ikinci bölümünden seçilmiştir. Nu
tuk, dilimize Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevrilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığı 
Fransız Klasikleri serisinde yayımlanmıştır (Ankara, 1943).

Metin Üzerinde Çalışmalar:

1 —- Rousseau’nun bu yazısını şu iki bakımdan inceleyiniz:
a) Yazarın öyle söylemekle yanıldığını sandığınız noktalar varsa, sebeple

riyle belirtiniz.
b) Yazarın haklı bulduğunuz fikirlerini de yine sebepleriyle gösteriniz.
Bir- d e /şunu düşününüz: Rousseau, müsbet ilimlerin XIX. yüzyıl ortalarında 

başlayan yeni gelişmelerine şahit olsaydı, onlara aynı şiddetle hücum eder miydi?
2 —  Okuduğunuz yazının ilk ve son kısımlarındaki bütün fikirler, değişmez 

temeller üzerine mi kurulmuştur? Meselâ belâgat (söz sanatı) in kimlerden, dal
kavukluktan doğduğu, kesin bir bilgi sayılabilir mi? Buna karşı aynı sanatın, mu
siki ve. raks ile birlikte, dini törenlerden, yani insanların vicdan ve inanış heye
canlarını başkalarına da duyurmak ihtiyaçlarından doğduğu daha sağlam bir bilgi 
değil midir? Bunun gibi:

İnsanlar, vatan kurtaran ve vatana hizmet edenler için hiç mi eser yazma
mış, heykel dikmemişlerdir? Şu halde, Rousseau, neden böyle söylüyor?

3 —  İnsanların her işlerini tanrıların gözü önünde yapmaları ne demektir? 
Rousseau, «En sonunda tanrıları bu mabetlerden de attılar ve -yerlerine kendileri 
yerleştiler» demekle insanların kudretlerini mi, yoksa zaaflarını mı söylüyor? 
Niçin?

4 —  Gothlar, Yunan kitaplarını niçin yakmamışlardır? Bu fıkradaki «kitap
ların kurtulması» sözlerine dikkat ediniz. Bundan, yazarın iddiasına zıt bir mana 
sezilebilir mi?

5 —  Bütün parçada, Montaigne’den alınan fikirlerin de yardımıyle, Rousseau, 
insanlarda en çok hangi meziyetin gelişmesini istiyor?
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Balzac

V A D İ D E K İ  Z A M B A K

Vadideki Zambak romanının kahramanı Felix: «Okul haya
tında bine yakın arkadaş tanıdım, fakat hiç birisinin, ailesi ta
rafından benim kadar ihmal edildiğini görmedim.» diyecek kadar 
aile sevgi ve ilgisinden yoksul büyümüş bir gençtir. FĞlbc, çe
şitli hayat darbeleri içinde âdeta kendi kendine yetişir. Liseyi 
bitirir, Paris’de hukuk öğrenimine başlar.

Bu sırada Fransa’da karışıklık vardır: Birleşik Avrupa or
dularına yenilen Napoleon, Elbe adasına çekilmiştir. Kral aile
sinden olup, Paris’e gitmekte olan Duc d’Agoulem, geçtiği her 
yerde Fransızlar tarafından büyük tezahüratla karşılanır. Duc 
şerefine verilen bir baloya Felix’in ailesi de katılacaktır. Baba
sı ve ağabeyisi uzakta bulundukları için, kardeşlerini bu baloya 
Felix götürür.

Felix, baloda çok güzel ve kibar bir kadınla tanışır. Bu ka
dını unutamaz. Bir başka zaman aynı kadına Indre Irmağı vadi
sinde, bir sabah gezintisinde rastlar. Aralarında büyük bir ya
kınlık olur. Felix, ruh, ten ve elbise beyazlıkları dolayısıyle, bu 
kadına “vadinin zambağı”  demektedir. Fakat, aynı zamanda an
ne olan Comtesse de Mortsauf adlı bu kibar kadın, duyduğu te
miz' aşkı kirletemez. Felix’i bir melek himayesindeymiş gibi sev
mek ve yükseltmek ister. Felix, kralın Özel kâtibi olur. Paris’de 
Lady Arabelle adlı bir başka kadınla tanışır. Kontes, bunu du
yunca çok üzülür, hastalanır ve kısa zamanda ölür. Kontes, Felix’ 
İn, «Sizin için o kadar itina ile büyüttüğüm" dediği kızı Madeleine’ 
le evlenmesini vasiyet etmiştir. Fakat genç kız, her şeye rağmen, 
annesini bedbaht eden adamla evlenmek istemez. Paris’e dönen 
Felix, tekrar her türlü samimî sevgi ve alâkadan mahrum olarak, 
mukadder hayatım yaşamaya devam eder.

F e 1 i x ’ e M e k t u p

Comtese de Mortsauf’dan Felix’e:

«Dağınık bir halde tecrübelerimi size devretmek üzere bir araya top
lamak ve k e n d i n i z i  maharetle idare etmeniz gereken bir âlemde tehli
kelere karşı korumanız için, sizi silâhlandırmak ne büyük bir. saadet dos
tum! Birkaç gece sizinle meşgul olmak suretiyle analık duygusunun mü
saade ettiği zevkleri tattım. Bu mektubu cümle cümle yazarken kendi
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kendime, “O uyuyor, bense onu korumak için uyanık duruyorum!” di
yordum.»

«Beni devrimize hâkim olan kanunlar ve töreler üzerinde düşünme
ye .sevk ettiğiniz, yakında dört ay olacak.» «Cemiyetlerin İlâhî bir kuv
vet tarafından mı, yoksa insanlar tarafından mı vücuda getirildiklerini 
bilmiyorum; hangi istikamette geliştiklerini keza; fakat, benim için mu
hakkak olan bir şey varsa, o da bu cemiyetlerin mevcut olduklarıdır. Bu 
cemiyetlerin dışında yaşayacak yerde, onları kabul ettiğiniz andan iti
baren şartlarını da iyi diye kabul etmek mecburiyetindesiniz demektir. 
İşte, yarın bu cemiyetlerle sizin aranızda bir nevi antlaşma imzalana
cak. Bugünkü cemiyet, acaba insana faydalı olmaktan çok, onu .istismar 
eden bir topluluk değil midir? Zannediyorum. Fakat insan, kârdan çok 
mükellefiyetle karşılaşır, yahut elde ettiği kazanç kendisine pahalıya mal 
olursa, bunlar fertten çok kanunları yapanları alâkadar eden olaylar
dır. Kanaatimce, her şeyde menfaatinize uygun olsun, olmasın, umumî 
kaideye uymanız gerekir. Bu prensip, her ne kadar size basit görünür
se bu tatbikatı güçtür. Gerçekten, bu prensip bir ağaca hayat vermek, 
yeşilliğini korumak, çiçeklerini açtırmak ve herkesin hoşuna giden o ne
fis meyvelerini olgunlaştırmak için, onun gözle görülmeyecek kadar ince 
olan liflerine kadar nüfuz eden usareye benzer.»

«Aziz Felix, kanunların hepsi kitaplarda yazılı değildir, zira töreler
den de birtakım kanunlar meydana gelir. Hem, bunların en önemli olan
ları, en az bilinenleridir; hareketinizi, sözlerinizi, dış hayatınızı, cemi
yet hayatına atılmak, yahut ikbale ulaşmak gibi olayları düzenleyen ka
nunları öğreten ne bir okul, ne kitap, ne de profesörler vardır. Bu gizli 
kanunlara itaat etmek hususunda kusur etmek, sosyal dünyaya hâkim 
olmak değil, onun kölesi olmak demektir.»

«Cemiyeti, herkesin zararına olarak kurnazca elde edilen ferdî saa
det nazariyesiyle izah etmeye kalkışmak, vahim sonuçlar verir. (Bu na
zariye) insanı, kanunu, topluluğu, yahut ferdi atlatarak elde ettiği şe
yin haklı veya usulü dairesinde kazanıldığına sevk eden meşum bir na
zariyedir. Bu yasaya göre usta, ayni yakalanmayan hırsız, suçsuzdur; 
kimse farkına varmadan kocasına vefasızlık eden kadın, uslu ve bahti
yardır. Adaletin eline hiç bir ipucu vermeyecek şekilde birisini öldürüp, 
siz de Macbeth gibi bir taç elde ederseniz, meşru bir harekette bulun
muş sayılırsınız; en büyük kanun, menfaatiniz olur.» «Cemiyeti bu şe
kilde gören bir insan için, dostum, mesele, sonu bir milyon lira veya 
zindan, siyasî bir mevki veya şerefsizlik olan bir kumar oyununa in
hisar eder. Kaldı ki, yeşil çuha kaplı kumar masası, etrafına toplanan 
oyuncuların hepsine talih dağıtacak kadar geniş değildir.»

—  280 —



«Size burada, ne dinî inançlardan, ne de duygulardan bahsediyorum. 
Burada bahis konusu olan şey, altın ve demirden yapılmış bir makine
nin çarkları ve bu makinenin insanları ilgilendiren en yakın neticele
ridir.

Kalbimin sevgili çocuğu, bu caniler nazariyesine karşı duyduğum 
nefreti siz de paylaşacak olsanız, cemiyet, her sağlam düşünceli insan 
için olduğu gibi, sizin önünüzde de vazifeler nazariyesiyle izah edilmiş 
olacaktır. Evet, birbirinize bin bir şekilde yardım etmekle mükellefsi
niz. Benim kanaatime göre, kendisine babadan senato üyeliği kalan bir 
dük, bir fakire, yahut bir zanaatçıya karşı, bu adamların kendisine borç
lu olduğundan çok daha fazla borçludur.»

«Kalabalık, önünde konuşmak sanatı hakkında birkaç söz dostum: 
Gençler hüküm vermekte, bilmem neden acele ederler? Vakıa bu çabuk
luk onlara şeref kazandırır, ama aynı zamanda zararı da dokunur, işte 
hayatı öğrenmek hususunda büyüklerinin yanında staj yapan gençlere 
eski terbiye sisteminin susmayı emretmesi bundan ileri geliyordu. Zi
ra, vaktiyle asaletin de sanat gibi bir çıraklık devresi, kendilerini bes
leyen efendilerine bağlı çömezleri vardı.

Bugünün gençliği, hareketleri, düşünceleri ve yazıları insafsızca ten
kit etmektedir. Gençler-, daha henüz kullanılmamış olan keskin bir bı
çakla kesip atıyorlar. Siz de bu hayata düşmeyiniz. Yoksa, vereceğiniz 
hükümler etrafınızdaki birçok kimselerin kalbini kırar. Gençlerde mü
samaha denilen şeyden eser yoktur, çünkü onların hayat ve hayatın zor
lukları hakkında bilgileri yoktur. İhtiyar münekkit, tatlı dilli ve iyi kalp
lidir, halbuki genç münekkit insafsızdır, beriki bir şey bilmez, Ötekisi 
ise, her şeyi bilir de ondan.»

Kısa Bilgiler:

Vadideki Zambak romanının milletlerarası şöhretini sağlayan bir parçası da, 
adı geçen kontesin, Felix’e gönderdiği bu mektuptur. Mektupta, temiz, bilgili, fa
ziletli ve yetiştirici bir kadının, her devrin gençliğine tavsiye edilebilecek uyar
maları vardır. Eseri Türkçeye çevirenin: «Aslı bir formadan fazla tutan bu mek
tubu birkaç defa okudum, kendim için okudum. Bu mektubu bütün Türk gençli
ğinin okumasını isterdim" sözleri, bu bakımdan önemlidir.

Vadideki Zambak, Türkçeye Cevdet Perin tarafından çevrilmiştir (İstanbul, 
1953). Okuduğunuz parçalar, bu eserden, yer yer kısaltılarak alınmıştır.
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1 —  Fransız yazarlarından Alain, Vadideki Zambak romanı için: «Bu roma
nı bir ahbabımın neden çok beğenmediğini anladım: Çünkü, bir defa okumuş da 
ondan.» diyor. Bu sözden ne anlıyorsunuz? Ayrıca; okuduğunuz küçük parçaya rağ
men siz de bu fikre katılıyor musunuz? iyi anlamak ve faydalanmak için bu par
çayı da birkaç defa okumak lâzım mıdır?

2 —  Bahis konusu olan şey, altın ve demirden yapılmış bir makinenin «ark
ları ve bu makinenin insanları ilgilendiren en yakm neticeleridir cümlesinden an
ladıklarınızı açıklayınız.

3 —  Mektupta, meşum nazariye, caniler nazariyesi, vazifeler nazariyesi gibi 
sözlerle hangi sosyal görüşler düşünülüyor? Anladıklarınızı anlatınız.

4 —  Mektupta sizin faydalı ve doğru bulup beğendiğiniz fikirler hangileri
dir? Niçin?

5 —  Felix’e yazılan öğütlerin ancak beşte birini okuduğunuza göre, bu mek
tubu roman tekniği bakımından inceleyiniz. Sizce, aym öğütler eserde daha baş
ka şekilde verilebilir miydi? Düğününüz.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
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Stendhal

K I R M I Z I  V E  S İ Y A H

K ihihh ve Siyah, sosyal ve psikolojik bir buhran romanı, 
bir ihtiras, aşk ve ölüm hikâyesidir; Julien Sorel, yaşamak ve 
mevki kazanmak ihtirasıyle dolu, mağrur bir karakterdir. Bir ke
resteci oğlu olması, babası ve ağabeyisi tarafından hor görülme
si, bu çocuğun ruhunda hem ailesinin, hem de devrinin şımarık 
ve zengin aristokratlarına karşı gizli bir kin yaratır.

Julien, mutlaka muvaffak olmak için hayatla mücadeleye 
atılır. Bir papazdan Latince ve din dersi öğrenir. Bu siyah cüb
belerin hükmü altındaki cemiyette papaz olmak çarelerini arar.

Şehrin belediye reisi, Mösyö Renal, Julien’i çocuklarının La
tince hocası tutar. O zamana kadar dindar ve namuslu bir kadın 
olan Madame de Renal, evlerine gelen bu güzel genci sever. Fa
kat aşkları çabuk duyulur.

Julien, bir manastıra gitmek için çalışır, bu arada soğuk
kanlılık ve ikiyüzlülük talimleri yapar.

Bir gün, kader onu Marquis de La Mole’ün evine kâtip ya
par. Julien kısa zamanda sivrilir, kibarların davranışlarını öğ
renir. Ailenin kızı Mathilde, bu genci hayalinin insanı sanarak 
sevmeye başlar. Fakat bu, mağrur bir kızdır, iki inatçı karak
ter arasında bir zekâ ve gurur savaşı olur.

Mathilde, Julien’i gönlünden ve kafasından atmayı dener. Ona 
ağır sözler söyler.

Mathilde’in gururundan içi içine sığmıyordu. Demek, artık Julien’ 
den bir daha yaklaşmamak üzere ayrılmıştı! O kadar kuvvetli bir mey
li tamamıyle yenmiş olduğunu düşünerek büyük zevk duyuyordu.

«Benim üzerimde zerre kadar nüfuzu olmadığı ve olmayacağı, bu 
küçük beyin kafasına artık iyice dank etmiştir.» diyordu. Mathilde, ken
dini o kadar mesut hissediyordu ki, o anda gerçekten kalbinde aşk na
mına bir şey kalmamıştı.

Bu kadar feci, bu kadar hakaret dolu bir sahneden sonra, Julien’ 
in yerinde daha az ihtiraslı birisi olsaydı, imkânı yok sevmezdi. Ma- 
demoiselle de la Mole, kendi haysiyetini bile gözetmeden, ona o kadar 
ağır, o kadar sinsice hesaplanmış sözler söylemişti ki, insan bunları en 
salim kafa ile düşünecek olsa yine haklı bulurdu.

Julien’in bu kadar hayret verici bir sahneden çıkardığı netice, ilk 
anda Mathilde’in hudutsuz bir gururu olduğu kanaatiydi. Aralarında ar-
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tık her şeyin sona erdiğini, bir daha ölünceye kadar barışmayacakları
nı sanıyordu. Bununla beraber ertesi gün, öğle yemeğinde onun karşı
sında yine dostça hareket etti.

O gün, yemekten sonra, Mademoiselle de la Mole, ondan, konsolun 
üstünde duran bir broşürü istedi. Siyasî tenkitlerle dolu ve bulunması 

( güç olan bu broşürü Marquise’e o sabah, gizlice, rahip vermişti. Julien,
kitabı alırken, son derece çirkin, eski bir mavi vazoyu devirdi.

Madame de la Mole, o kadar üzüldü ki, bir çığlık kopararak yerin
den fırladı ve'gelip sevgili vazosunun parçalarını yakından seyretti.

— Bu eski bir Japon vazosuydu. Babamın halasından kalmış bir ha
tıra. HollandalIlar, naipliği zamanında Duc d’Orleans’a armağan etmiş
ler. O da kızına vermiş.

Mathilde, annesinin hareketlerini gözleriyle takibetmiş, pek çirkin 
bulduğu mavi vazonun paramparça oluşuna son derece memnun olmuş
tu. Julien’in sesi çıkmıyor, zerre kadar telâş da etmiyordu. Mademoiselle 
de la Mole’ün tâ yanına geldiğini hissetti, ona:

— İşte, dedi, bu vazo bir daha tamir edilmeyecek şekilde kırıldı git
ti. Tabiî, benim kalbime bir zamanlar hâkim olan o duygu gibi... Bu 
duygunun tesiriyle yaptığım büfün çılgınlıkları bağışlamanızı rica ede
rim.

Bu sözleri söyledikten sonra çıkıp giderken, Madame de la Mole:
— Şu Monsieur Sorel, yaptığına, âdeta sevindi, iftihar ediyor, dedi.
Bu söz, Mathilde’in kalbine ok gibi saplandı. İçinden:
— Doğru, dedi, annem iyi anladı, gerçekten.’o anda sevindi ve if

tihar etti.

Bu gurur çarpışması, her iki genci de bedbaht eder. Fakat 
mücadelede önce Mathilde’in gururu söner. Julien’den ağlayarak 
af diler. Julien, kendini yeniden mesut zanneder, fakat saadeti
ni artık Mathilde’e hissettirmekten çekinir.

Marquis, kızının bu kabiliyetli gençle evlenmesine razı olur. 
Fakat. Madame Renal’den aldığı bir mektup üzerine bu izdivaca 
şiddetle mani olmak ister. Bu haberi Julien’e bizzat Mathilde ve
rir:

— Her şey mahvoldu. Babam gözyaşlarımdan çekinerek, perşembe 
akşamı hareket etti. Nereye? Kimse bilmiyor. İşte mektubu, okuyunuz 
ve arabaya Julien’le beraber girdi.

«Her şeyi affedebilirdim. Fakat zenginsiniz diye sizi baştan' çıkar
masını asla. İşte zavallı kız, iğrenç hakikat... Size namusum üzerine söy
lüyorum ki, bu adamla evlenmenize asla razı olmayacağım... Samimî 
olarak böyle alçak bir adamdan vazgeçmelisiniz, o zaman babanıza ka
vuşabilirsiniz.
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Julien, soğuk bir edayla:
— Madame de Renal’in mektubu nerede? dedi.
— İşte. Onu göstermeden önce seni vaziyete biraz hazırlamak iste

dim.
«Mösyö, dinin ve ahlâkın mukaddes gayesine kendimi borçlu hisset

tiğim içindir ki, nezdinizde bu müşkül teşebbüste bulunuyorum. Şaşmaz 
bir kaide, şu anda büyük bir rezalete meydan vermemek için, diğer bir 
insanın aleyhine hareket etmemi emrediyor. Duyduğum ıstırap, vazife 
hissi karşısında yenilmelidir. Hakkında benden malumat istediğiniz şah
sın tavr ü hareketinin anlaşılmaması ve hattâ namuslu görünmüş olma
sı ziyadesiyle muhtemeldir. Gerçi din, her şeyin söylenmemesi lâzım gel
diğini emreder. Fakat fakir ve açıkgöz olan bu adam, son derece iki
yüzlülüğü sayesinde zayıf ve bedbaht bir kadını baştan çıkararak, ken
dine bir mevki edinmek ve bir şeyler olmak istedi. Müşkül vazifemin 
bir kısmını da bu adamın en ufak bir dinî duyguya sahip olmadığını söy- 
lemekliğim teşkil ediyor. Vicdanımın sesini dinleyecek olursam, itiraf et
meliyim ki, bu zatın yükselmek için kullandığı vasıtalardan biri de, bir 
evde fazla nüfuzlu olan kadını baştan çıkarmaktır; evin tzendisi ve ser
vetini kendine çekmek, arkasında felâket ve nedametten başka bir şey 
bırakmamaktır...»

Julien, mektubu okuduktan sonra:
— Mademoiselle de la Mole’e sitem edemem, dedi, haklı ve ihtiyat- 

kâr davranıyor. Hangi baba, kızını böyle bir adama vermek ister? El
veda!

Arabadan atladı ve sokağın ucunda duran posta iskelesine koştu. 
Unutmuşa benzediği Mathilde onun peşi sıra gitmek için'bir iki adım 
attı, fakat kendisini tanıyan ve dükkânlarının önüne çıkan satıcıların ba
kışları, onu lakayt bir tavırla bahçeye girmeye mecbur etti.

Julien, Verrieres’e gitmişti. Çabuk geçen yolculuk esnasında, Ma. 
thilde’e mektup yazmaya niyet etmişti ama, bir türlü muvaffak olamadı. 
Eli, kâğıdın üzerinde mânâsız çizgiler karalıyordu.

Bir sabah Verrieres’e vardı. Şehrin silâhçısının dükkânına girdi. 
Adam, servetinden dolayı ona tebrik üzerine tebrik yağdırıyordu. Bü
tün şehirlilerin ağzında bu dolaşıyordu.

Julien, bin müşkülâtla ona bir çift tabanca istediğini anlatabildi. Ar
zusu üzerine tüfekçi, tabancaları doldurdu.

Üç darbe çalmaya başlamıştı. Fransa’nın eyaletlerinde bu işaret her
kes tarafından bilinir. Üç darbe, sabahleyin duyulan muhtelif çanlardan 
sonra, dinî âyinin başladığını bildirir.
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Julien Verrieres’in yeni kilisesine girdi. Binanın bütün yüksek pen
cerelerine koyu kırmızı perdeler gerilmişti. Julien, Madame de Renal’in 
bulunduğu sıranın bir iki adım gerisinde durdu. Ona, genç kadın şevk
le dua ediyor gibi geldi. Kendisini o kadar seven bu kadını karşısında 
gören Julien’in kolu öyle bir şekilde titremeye başladı ki, önce, aklına 
koyduğu projeyi tatbik edemedi. Kendi kendine:

— Yapamayacağım, diyordu, hayır, yapamayacağım!..

O sırada dinî âyinde hizmet eden genç bir rahip, dua için çıngıra
ğını salladı. Madame de Renal, başını eğdi ve bu suretle bir saniye için, 
yüzü şalının arkasında hemen hemen hiç görünmez oldu. Julien artık 
onu tanıyamıyordu. Üzerine bir el ateş etti. Kadın yere yuvarlandı.

Bu cinayeti üzerine Julien, ölüm cezasına çarpılır. Fakat al
dırmaz. Zindanda, kendisine sevdiği ilk kadının ölmediğini ha
ber verdikleri zaman, gerçekten sevinir:

— Allah,, ölmemiş! diye yere diz çöktü. Gözlerinden sıcak yaşlar akı
yordu. Ruhunun bu en heyecanlı anında, artık Allaha da inanıyor, ona 
sığmıyordu. «Varsın papazlar ikiyüzlü olsunlar. Ne çıkar?» diyordu. «Bu 
yüzden Allah gerçekliğinden ve yüceliğinden bir şey kaybetmez ya!»

Fakat, Julien’i kurtarmak için, ne Mathilde’in yaptığı büyük 
fedakârlıklar, her yere baş vurmalar, ne de vurduğu kadının, biz
zat krala gidip, her şeyi itiraf ederek onu kurtarmak için yal
varmak istemesi, bir fayda vermez. Julien, bu ikinci teşebbüsü 
zaten şiddetle reddeder. Hatta ölümüne yakın ona bir cesaret 
gelir. Bir arkadaşına:

— Heyecana kapılmayacağıma söz vermem. Bu loş, rutubetli zindan
da da hararetli anlar geçiriyorum, kendimden geçiyorum, fakat korkmu
yorum. Hiç kimse, Julien sarardı demiyecektir.

der. Ölümünden sonra Mathilde, büyük gayret göstererek, ona ev
velce istediği yerde bir mezar yaptırır. Madame de Renal ise, bu 
acıya ancak üç gün dayanabilir, Julien’in arkasından o da ölür.

Kısa Bilgiler:

Bir özetini ve bazı parçalarını okuduğunuz Kırmızı ve Siyah romanı dilimize 
Cevdet Perin ve Nuruİlah Ataç tarafından çevrilmiştir. Nurullah Ataç tercümesi: 
Kızıl ve Kara, Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri Serisi’nden, 1942. Okudu
ğunuz parçalar, Cevdet Perin tercümesinin üçüncü baskısından, yer yer kısaltıla
rak alınmıştır (İstanbul, 1955).
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1   Okuduğunuz eser dolayısıyle, Kanadalı yazar Morlet Gallashan, «Julien
Sorel durmaksızın yaşamak için, doğuşun ve bulunduğu mevkiin engelleriyle sa
vaşan mağrur gençliğin tipik örneğidir.» diyor. Okuduğunuz özet ve parçalarda ya
zarın bu hükmünü haklı çıkaran noktaları araştırınız.

2 —  Bu genç, «aklı başında., «şuursuz», «ihtiraslı» ve «mağrur» insan özellik
lerinden hangileriyle hareket ediyor? Nerelerde? Belirtiniz.

3 —  Eserde, Mathilde’in ve Madam de Rânâl’in birbirine zıt davranışları ne
lerdir? Bunları niçin yapıyorlar? Yazar, bu hareketlerden kadınlar için bir ibret 
dersi çıkarmamızı istiyor mu? O istemiyorsa, biz çıkarabilir miyiz? Nasıl? Açık
layınız.

4 —  Bütün bu yaptıklarına rağmen, Julien’in ruhunda gizli kalmış iyi taraf
lar var mıdır? Nereden anlıyorsunuz?

5 —  Julien, topluma faydalı olabilir miydi? Neden zararlı olmuş ve (23 yaş 
gibi) çok genç bir yaşta idam edilmiştir? Bunun suçu yalmz Julien’de midir?

6 — Okuduğunuz romanın vaka ve parçalarında gerçeğe uymaz gibi gördü
ğünüz taraflar var mıdır? Edindiğiniz kanaate göre, bu roman, romantik veya rea
list roman sınıflarından hangisine girebilir?

7  Okuduğunuz parçalarda vaka ve konuşma halinde ifade edilmiş, en ince
düşünce, sizce hangisidir?

Metin Üzerinde Çalışmalar:



Victor Hugo

B Ü Y Ü K  G Ö Z

Kaabil, hayvan postları giymiş çocuklanyle beraber, fırtınalar or
tasında saçları dağılmış, yüzü mosmor kesilmiş bir halde, Yahova’mn 
huzurundan kaçıyordu. Akşam olurken, büyük bir sahrada bir dağ ete
ğine vardılar.

Yorgun karisiyle bitkin çocukları ona dediler ki: «Toprağın üstüne 
yatalım da uyuyalım.»

Kaabil uyumuyor, dağların eteğinde düşünüyordu. Mezar görünüş
lü göklere başını kaldırdığı vakit, gecenin içinde açılmış bir büyük göz 
gördü. Bu göz, karanlıkların arasından sabit bir bakışla, kendisine ba
kıyordu. Titreyerek: «Daha, çok yakınındayım.» dedi.

Uyuyan çocuklarını, yorgun karısını uyandırdı ve mesafelerin için
de kaçmaya devam etti. Otuz gece yürüdüler. Dili tutulmuş, rengi uç
muş, bir gürültü duydukça tir tir titreyerek, ardına bakmadan, durma
dan dinlenmeden, uyumadan yürüyordu. Nihayet Hazer Denizi’nin ce
nup kıyısına vardılar. Kaabil: «Artık burada duralım,» dedi, «burası emin 
bir yerdir. Burada yerleşelim. Artık dünyanın hududuna eriştik.»

Fakat, daha yere otururken, mağmum gökte, ufuktaki eski yerinde 
gene o büyük gözü gördü. O zaman vücuduna müthiş bir titreme yapış
tı. «Beni saklayınız!» diye bağırdı. Çocukları, parmakları dudaklarında, 
vahşî gözün titrediğini görüyorlardı.

Kaabil, derin çölde kıldan çadırlar altında konup göçenlerin babası 
olan Jabel’e dedi ki:

*— Çadır bezini şu tarafa yay!
Dalgalı duvarı açtılar. Onu kurşun ağırlıklarla, tespit ettikleri za

man, oğlunun sabah ışıkları gibi güzel ve tatlı olan kumral kızı: «Artık 
bir şey görmüyorsunuz ya?» dedi. Kaabil cevap verdi:

— O büyük gözü hâlâ görüyorum.

(Kaabil’İn çocukları, babalarını o büyük gözün izacradan kur
tarmak için kaleleri, kuleleriyle koca bir şehir yaptılar ve et
rafından kuş uçurtmaz oldular).

Geceleri yıldızlara oklar atıyorlardı. Bezden duvarlı çadırların ye
rine granit taşlar kaim oldu. Taş parçalarını demir çemberlerle birbirle
rine bağlıyor, şehri bir cehennem memleketine benzetiyorlardı.
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Kulelerin gölgeleri, kırların üzerine gece karanlıkları indiriyordu, 
duvarlara dağ kalınlığı verdiler. Kapının üzerine «Allahın içeri girmesi 
yasaktır!» diye yazdılar. BÖylece, her tarafı sımsıkı kapadıktan sonra, bü
yükbabalarını şehrin ortasında muazzam bir taş kuleye koydular. Kum
ral genç kız, titreyerek, tekrar sordu:

— Göz artık kayboldu mu, büyükbaba?
Kaabil cevap verdi:
— Hayır, hâlâ oradan bakıyor.
O vakit bir karar verdi:
«Mezarda Allah beni artık görmeyecek, ben de bir şey görmeyece

ğim.»
Bunun üzerine bir çukur kazdılar. Kaabil: «Çok âlâ!» dedi.
Sonra, tek başına bu karanlık kubbenin altına girdi. Karanlıkta, ken

disi için hazırlanan sandalyeye oturduğu ve mağaranın kapısı yüzüne ka
pandığı zaman, büyük göz mezarın içindeydi ve Kaabil’e bakıyordu.

Kışa Bilgiler:
Yahova, İbranîlerin Allah’a ' verdikleri isimdir, tbranîler, bu isimle, her şeyi 

yaratan tek ve büyük bir Allah’a inanıyorlardı. Bu kavmin imam zayıfladığı ve 
kısmen putperestliğe yöneldikleri her devirde bir peygamber gelerek, imanları ça
buk bozulan bu kavmi doğru yola çağırırdı.

Bu yazının ilham aldığı Kaabil efsanesi de kısaca şöyledir: Âdem peygambe
rin iki oğlundan, bir toprak adamı olan Kaabil, bir çoban olan Habil’i Tanrıya ko
yun kurban ediyor diye, kıskanıp öldürmüştür.

Bir başka inanışa göre Kaabil, ikiz olarak kendisiyle birlikte doğan kız kar
deşini, Habil’den kıskandığı için, katil olmuştur. Tanrı, işlediği büyük suçtan do
layı, yeryüzünün bu ilk katilini, bir serseri olarak, dünyayı dolaşmaya ve nesil
lerini putperestliğe mahkûm etmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
Büyük Göz yazısının aslı manzumdur. Türkçeye Reşat Nuri Güntekin tara

fından çevrilmiştir.
1 —  Okuduğunuz yazının teması nedir? Yazar, bu manzumesini hangi duy- 

gu-düşünce temeli üzerinde yazmıştır?
2 — Bu yazıda ve hakkmdaki kısa bilgilerden öğrendiğinize göre, Kaabil niçin 

Allahtan kaçıyor? Bu adamın, Tanrıyı daima karşısında gören gözleri midir, vic
danı mı? Niçin? Açıklayınız.

3 — Kaabil’in azabını, kitabınıza Shakespeare’den alınan Macbeth dramında
ki Macbeth’in vicdan azabı ile karşılaştırınız, arada ne gibi benzerlikler gördü
ğünüzü belirtiniz.

T. ve B. Edebiyatı III (F. 19)
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H E R N A N İ

Dona Sol adlı, genç ve güzel kız, akrabasından, ihtiyar Don 
Ruy Gomez tarafından sevilmektedir. Aynı kızı İspanya Kralı Don 
Carlos da sever. Dona Sol ise, ne ihtiyarı, ne kralı ister. Onun 
gönlü, Hemani’dedir.

Hemani, Katalonya ormanlarında kan davası güden ve dağ
larda yaşayan bir haydut çetesinin başkamdir. Kendisini Dona 
Sol’e şu sözlerle anlatır:

— Siz bilmiyorsunuz, ben bir haydudum! Bütün İspanya beni takip 
ederken yalnız ihtiyar Katalonya bana bir ana gibi kollarını açtı. Or
manlarında, yüksek dağlarında, insanı yalnız kartalların görebildiği ka
yalıklarında barındırdı. Ben, onun hür, fakir ve vakur dağlan arasında 
büyüdüm. Yann Katalonya dağlarında bu av borusunu öttürecek olur
sam, onun sesine üç bin kahraman gelecek.

(Bahsettiği av borusu, Hemani’nin belindedir.)
Titriyorsunuz. Biraz daha düşününüz... Beni dağlar, dereler, orman

larda takip etmek, rüyalarınızdaki şeytanlara benzeyen insanların arası
na karışmak, gözlerden, seslerden, ayak patirdılanndan, gürültülerden, 
hâsılı her şeyden kuşkulanmak, otlar üzerinde uyumak, çağlayanlardan 
su içmek, benimle beraber bir serseri, bir mahkûm olmak ve icabederse, 
beni, babamı takip edeceğim yere, yani siyasetgâha kadar takip etmek...

Hernani’nin babası, kral Don Carlos’un babasının emriyle 
idam edilmişti. Dona Sol’e hatırlattığı budur. Dona Sol, bütün 
bunlara yalnız şu cevabı verir: «Sizi takip edeceğim.»

Fakat, Don Gomez, Hemani ile Dona Sol’ü bir arada ya
kalar. Haydudu kralm intikamından kurtarmak için ona müthiş 
bir şart koşar: Hemani serbest bırakılacak, fakat bir av borusu 
işittiği zaman, gelip teslim olacak ve ölüme boyun eğecektir. Her- 
nani, buna razı olur. Namus sözü verir, yemin eder.

Birçok vakalardan sonra kral, Hernani’yi affetmeye ve onun 
Dona Sol’le evlenmesine razı olur. Fakat tam evlendikleri gece, 
meşhur boru öter. İhtiyar Don Gomez, Hernani’yi kendisine tes
lim olmaya çağırır:

Dona Sol — (Bir balkonda, parmaklıklara yaklaşarak) Şenlik meşa
leleri, musiki, her şey söndü. Gece ile bizden başka bir şey yok. Tam saa. 
det! Gökte bir tek bulut yok. Her şey, bizim gibi, dinleniyor. Gel de 
gül kokusuyle dolu havayı benimle birlikte teneffüs et. Ay biraz evvel
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ufukta yükseliyordu. Sen söz söylerken onun titreyen ışığı, senin sesin
le bir arada kalbime giriyordu. Kendimi şen, sakin hissediyor ve bu da
kikada ölmek istiyordum.

Hemani — Bu semavi sesi kim işitir de her şeyi unutmaz! Senin 
sözlerin bir nağmedir ki, içinde insanlığa ait bir şey kalmamıştır.

Dona Sol — Bu sessizlik çok kara, bu sükût çok derindir. Söyle 
bu gökyüzünün nihayetlerinde bir yıldız görmek, yahut gecelerin için
den güzel ve tatlı bir sesin yükselip şarkı söylediğini işitmek istemez 
misin?

Hernani — (Gülerek) Ne hercaî bir tabiat! Biraz evvel ışıktan ve 
nağmelerden kaçıyordun...

Dona Sol — Evet, balodan! Fakat kırlarda terennüm eden bir kuş, 
gölge ve yosun içinde kaybolmuş bir bülbül, yahut tâ uzaklarda bir flüt... 
Çünkü, musikî tatlıdır. Ruha ahenk verir ve bir İlâhî koro gibi kalbin 
içinde terennüm eden binlerce ses uyandırır! Böyle bir musikî çok koş 
olurdu. (Uzakta karanlığın içinden bir boru sesi duyulur) Yarabbi! İs
tediğim oldu.

Hernani — (Titreyerek, kendi kendine) Ah bedbaht!
Dona Sol — Bir melek benim düşüncemi anladı! Hiç şüphesiz senin 

müşfik meleğin.
Hernani — (Acı acı) Evet, benim müşfik meleğim!
Dona Sol — (Gülümseyerek) Don Juan, borunuzun sesini tanıyorum*

(Gerçekten öten boru, Hernani’nin Don Gomez’e verdiği bo
rudur ve ihtiyar, rakibini şimdi kendi borusuyle ölüme davet 
etmektedir).

Hernani — Öyle değil mi ya?
Dona Sol — Sakın bu serenadın yansı sizin işiniz olmasın?
Hernani -— Yansı, iyi söylediniz.
Dona Sol — Neşesiz, tatsız bir balo! Ormanlar içinde çalman bir bo

ruyu ben ona tercih ederim. Sonra bu sizin borunuz ki, sizin sesiniz de
mektir.

(Boru bir daha çalar.)
Hernani — (Kendi kendine) Kaplan aşağıda uluyor ve avını istiyor.
Dona Sol — Don Juan... Bu ahenk, kalbi sevinçle dolduruyor.
Hernani — (Korkunç bir tavırla ayağa kalkarak) Bana Hernani de

yiniz, bana Hernani deyiniz. Bu melun isimle alâkamı kesmedim.
Dona Sol — (Titreyerek) Ne oluyorsunuz?
Hernani — İhtiyar geldi.
Dona Sol — Yarabbi! Bunlar ne meşum bakışlar! Neniz var?
Hernani — İhtiyar, karanlıklarda gülüyor. Onu görmüyor musun?
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Dona Sol — Neler söylüyorsunuz? İhtiyar dediğiniz de kim?
Hernani — İhtiyar!
Dona Sol — (Diz üstü düşerek) Sana diz üstü yalvarıyorum, seni bu 

kadar mustarip eden sır nedir? Nen var?
Hernani — Yemin ettim.
Dona Sol — Yemin mi? (Onun bütün hareketlerini merakla takip eder, 

birdenbire durur ve elini alnına götürür).
Hernani — (Kendi kendine) Ne yapacaktım? Onu ıstıraptan koru

mak lâzım (Yüksek sesle) Ben mi? Hiç. Sana neden bahsettim? ı
Dona Sol — Bana dediniz ki...
Hernani — Hayır hayır. Zihnim karışmıştı da... Bir parça mustari

bim. Korkma.
Dona Sol — Bir şeye ihtiyacın var mı? Cariyene emret. !

(Boru tekrar çalar.)

Hernani — (Kendi kendine) Ölümümü istiyor, ölümümü istiyor! Bu
nun için yemin ettim. (Kılıçsız ve hançersiz kemerini arayarak) Hiç bir ı 
şey! Bu şimdiye kadar b* miş olmalıydı.

Dona Sol — Çok ıstırap çekiyor musun?
Hernani — Kapanmış gibi görünen bir eski yara, tekrar açıldı. (Ken

di kendine) Onu uzaklaştırmaya çalışmalı. (Yüksek sesle) Sevgili Doiıa 
Sol, dinle beni... Hani bundan daha az mesut günlerde yanımda taşıdı
ğım bir çekmece vardı...

Dona Sol — İstediğini anladım! Ne yapacaksın onu?
Hernani — O çekmece içinde bir şişe, şişenin içinde bir iksir var ki, 

benim bu ıstırabıma bir nihayet verecek.., Haydi, onu bana getir!
Dona Sol — Gidiyorum Monsenyör.

(Gelin odasının kapısından çıkar.)

Kısa Bilgiler:
Dona Sol’ün getirdiği zehiri her ikisi de içerek intihar ederler. Hernani, Victor 

Hugo'nun klasik trajediden sonra neşeyle endişeyi bir araya getirerek yazdığı «mo
dern dramdın ilk önemli örneğidir. Tiyatroda dram anlayışı, daha XVI. yüzyılda, 
İngiltere’de Shakespeare’in dramlarıyle başlamış bulunuyordu. Victor Hugo’nun «ye
ni dramımda Shakespeare tiyatrosunun büyük etkisi vardır.

Victor Hugo, yeni dram anlayışını daha önce yazdığı Cromwell piyesinin baş 
tarafında anlatmıştı. Cromwell önsözü aym zamanda Hugo’nun mensup olduğu ro
mantisme akımının da bir bildirisi sayılmıştır. Hernani’nin sonunda, iki sevgilinin 
tamamıyle romantik duygularla, birlikte intihar edişleri önemlidir: Bu hadise, ev
velce Alman şairi Goethe’nin yazdığı Werther adlı eserle alevlenmiş bir «intihar 
edebiyatı» akımının, yani aşkın ümitsizliği ve ıstırabın şiddeti karşısında ölümü
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tercih etme gibi, o yüzyılların hasta ruhundan doğma bir zihniyetin Victor 
ya da tesir ettiğini gösterir. Hakikatte Huro, hislerinde marazîlikten ziyade coş
kunluk, hatta heybetlilik bulunan bir şairdir.

Okuduğunuz parçalar, dilimize Reşat Nuri Güntekİn tarafından çevrilmiş, bu* 
raya, yazarm Fransız Edebiyatı AntolojUi’nden kısaltılarak alınmıştır. Eserin aslı 
manzumdur.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Hernani dramında konuşmalar, tabii bir sahne dilinin sözleriyle mi, yok

sa birtakım edebiyat cümleleri halinde mi söyleniyor? Eserin aslında, manzum ol
duğunu da düşünerek, bu söylenen sözlerden, Victor Hngo’nun tiyatro anlayışı ve 
dram dili hakkında az çok bir fikir edinmiş oluyor musunuz?

' 2 —  Hernani’nin, kral tarafından da affedildiği halde, evvelce verilmiş bir 
sözü yüzünden, bütün saadetini feda ederek, ölümü kabul edişini tabii buluyor 
musunuz? Böyle davranışlar, hangi devirlerde ve ne çeşit insanlarda tabiî görü
lebilir? Gördüğünüz filmlerde, okuduğunuz romanlarda, işittiğiniz olaylarda buna 
benzer vakalar hatırlıyor musunuz?

3 —  Hernmni’den okuduğunuz parçalarda aşın romantik bulduğunuz sözler ve 
hareketler var mıdır? Piyesi okumayıp da seyretseydiniz, bu ses ve hareket tek
rarlan size heyecan ve ilgi verir miydi? Niçin? Vakadan, tiyatro tekniği bakımın
dan nasıl bir bilgi edindiniz? Anlatınız.



Gustave Flaubcrt

M A D A M E  B O V A R Y

Hayal kurmayı seven ve gönlü kurduğu hayallerle dolu bir 
çiftçi kızı olan Emma, Charles Bovary adında, sade ve sönük 
ruhlu bir doktorla evlenir. Kocasıyle birlikte Rouen şehrine ya
kın bir kasabada yerleşip mucizesiz bir hayatı yaşamaya koyu
lurlar. Halbuki Emma Bovary, hayalsever bir kadındır.. Üstelik, 
hayalinin gelişmesini sağlayacak şartlar içinde yetişmiştir. Daha 
çok küçükken macera romanları okumuş ve okuduğu romanlar
daki hayatı yaşamak emelleriyle dolmuş bir ruhtur. Bu sebep
le, yaşadığı çevrenin kendisinden çok, ufuklarıyle oyalanan ve 
ufuklar ötesini düşünen Emma, kocasının sade ve hevessiz bir 
insan olduğunu hissedince, onu kaba ve zavallı bulur. Yeniden 
hayallere dalar, bu sebeple, yaşadığı kasabada bir malikâne sa
hibi olan Rodolphe Boulanger’nın ağma düşmesi kolay olur.

Emme Bovary, iffetini kaybeder. Bu maceranın hayal kıran 
acı gerçekleriyle sersemlediği sıralarda bir başka çapkın erkeğin 
tuzağına düşmekten kurtulamaz. Böylelikle, bütün vücudu ve ru- 
huyle bedbaht olan kadın, nihayet gerçeklerin dışında yaşamanın 
cezasını hayatiyle öder: Kendini arsenikle zehirleyerek intihar 
eder.

Aşağıdaki parçalar, bu romanın, Emma Bovary henüz on üç 
yaşında bir çocukken, böyle bir hayata nasıl hazırlandığını gös
teren sayfalarından alınmıştır:

Emma’nın Hayalleri

Paule et Virginie’yi okumuş, kamışlardan yapılmış kulübe, zenci Din- 
go, köpek Fidel, hele —sizin için gidip, çan kulelerinden yüksek ağaçlar
dan kırmızı yemişler toplayan, veya size bir kuş yuvası getirmek için 
kumda yalınayak koşan— bir küçük erkek kardeşin tatlı sevgisi onu hül
yalara daldırmıştı.

On üçüne gelince babası onu, rahibeler mektebine yazdırmak üze. 
re şehre kendi eliyle götürmüştü. Saint-Gervais mahallesinde bir hana 
indiler, orada akşam yemeğini Mademoiselle de la Valliere’in sergüzeş
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tini anlatan resimli tabakalarda yediler. Resimlerin etrafında, bıçakların 
yer yer kazıyıp bozduğu yazıların hepsi de ya dindarlık faziletlerini, ya 
kalp inceliklerini, ya saray hayatının inceliklerini sena ile anlatıyordu.

İlk zamanlar sıkılmak şöyle dursun, kendisini, eğlensin diye, mekte
bin küçük kilisesine götüren rahibelerin sohbetinden pek hoşlandı.

« Sınıfların ılık havası içinde ve bakır haçlı tespihler taşıyan o be
yaz tenli kadınlar arasında yaşaya yaşaya mihrap buhurlarından, kilise 
şamdanlarının ışıltısından süzülen huşûlu rehavete o da kapıldı. Duaları 
takibedeceği yerde kitabının, gök mavi çerçeve içindeki mukaddes tarih 
resimlerine bakardı. Haça gerilmeye giderken düşen İsa’ya gönül ver
mişti. Nefsine azabetmek için bütün bir gün aç oturmaya kalktı. Düşü
nüyor, edasına kendini hasredeceği bir nezir arıyordu.

Günah çıkarmaya gittiği günler gölgede ellerini kavuşturup yüzünü 
kafese dayayarak papazın fısıltısını daha uzun müddet dinleyebilmek için 
birtakım küçük suçlar icat ederdi.

Mektebe her ay gelip sekiz gün çamaşırhanede çalışan bir ihtiyar 
kız vardı. İhtilâl zamanında malı mülkü mahvolmuş bir eski kibar aile
ye mensup olduğu için, piskoposluktan himaye görür, yemekhanede ra
hibelerin sofrasına alınır, karnını doyurup, yukarı işi başına çıkmadan 
önce de onlarla bir müddet konuşurdu. Ekseriya kızlar, gidip onunla ko
nuşmak için, çalışma salonundan kaçarlardı. Geçen asrın birçok aşk şar
kılarını ezbere bilir, dikişini dikerken yavaş sesle onları söylerdi. Hikâ
yeler anlatır, haberler getirir, kızların şehirden ısmarladıkları öteberiyi 
alır, daima önlüğünün cebinde taşıdığı ve iki iş arasında uzun uzun bir
kaç faslını birden okuduğu romanları, büyük talebelere gizlice verirdi. 
Bu kitaplarda hep aşktan, sevgiliden, sevdalıdan, ıssız paviyonlarda ba
yılıp kalan zulüm görmüş kadınlardan, her konak yerinde bir iki tanesi 
öldürülen sürücülerden, her sayfada bir iki tanesi çatlatılan atlardan, 
karanlık ormanlardan, gönül endişelerinden, yeminlerden, hıçkırıklardan, 
gözyaşlarmdan, mehtaplı gecelerde yüzen sandallardan, ağaçlıklarda fer
yada gelen bülbülden, birer aslan gibi yiğit, birer kuzu gibi yumuşak 
huylu, artık misli görülmeyen derecede faziletli, daima tertemiz giyinip 
kuşanmış ve çağlayanlar gibi ağlayan beylerden, yalnız bunlardan bahso- 
lunurdu. İşte böylece, daha on beşinde, Emma’nın ellerine kiralık ro
manların yağlı tozu sürüldü. Sonradan, Walter Scott’u okudu. Tarihî va
kalara merak sardı, rüyalarını, hülyalarını artık hep hurçlar, sahâreler 
altında, dirsekleri taşa, çeneleri ellerine dayalı, bütün günlerini, kırların 
tâ ötesinden yağış atını dört nala sürerek gelecek beyaz sorguçlu süva
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riyi beklemekle geçiren uzun elbiseli hanımlar gibi, eski şatoda yaşa
mak hayalini kurardı. O vakitler, Marie Stuart’ı dindarcasına severdi; 
kahramanlıklanyle çektikleri ıstırapla isim bırakmış kadınlara gönlünde 
coşkun saygı hisleri beslerdi.

Musiki dersinde öğrendiği şarkılar yalnız altın kanatlı meleklerden 
Meryem Ana'dan, deniz kenarına yakın gölcüklerden, gondollardan bah
sederdi, bunlar zararı dokunmayan şeyler sanılırdı ama, güftenin mâna- 
sızlığı, bestenin bayağılığı arasında, hissî hakikatlerin lüzumsuz, insanı 
cezbeden, hayalini sezdiriyorlardı. Arkadaşlarından bazıları mektebe, ken
dilerine isim günü hediyesi diye verilen kitapları getirirlerdi. Bunları 
gizlemek lâzımdı ki, bu da hayli zor bir işti. Gece yatakhanede okurlar
dı. Emma, onların seten ciltlerini itina ile açarak eserlerinin altına im
zalarını atan ve çoğu ya bir comte, ya bir vicomte olan muharrirlerin isim
lerine gözü kamaşa kamaşa bakardı.

Resimlerin üstünden titreye titreye üfleyerek kaldırdığı kâğıt, yan 
kıvrıldıktan sonra usulca öbür sayfaya kapamverince, meydana bir bal
kon parmaklığı arkasından öne doğru uzanıp, beyazlar giymiş, kemerine 
ipek kese takmış bir kızı kucaklayan kısa mantolu bir delikanlı veya 
yuvarlak hasır şapkaları altından insana berrak gözlerle bakalı İngiliz 
hanımları çıkardı. Kadınların bazıları, beyaz pantolonlu iki genç seyisin 
sürdüğü ve önünde kıvrak bir tazı koşan arabalara yayılmış, büyük bah
çelerde dolaşırlardı. Bazıları da, siyah örtüler içinde sedirlere oturmuş, 
yanlarında zarfı yeni yırtılmış bir mektup, yarı açık pencereden ay ışı
ğını seyrederek hülyalara dalarlardı. En saflan, gotik bir kafesin çu
bukları arasından, bir kumru ile ağız ağza öpüşür veya, gülümseyen yüz
leri omuzlarına yatmış, gemi burnu pabuçlar gibi ucu yukarı kalkık, siv
ri tırnaklı elleri ile yaprak yaprak papatya koparırlardı. Çardaklar altın
da, Hind rakkaseleri arasında kendinden geçmiş uzun çubuklu sultan
lar, gâvur cengâverleri, Türk kılıçları, Yunan külahları, hiç biriniz 
bu resimlerde eksik değildiniz. Hele sizler, şairâne, iklimlerin manzara
ları: Hurma ağaçları, çamları bir arada gösteren, sağında kaplanlar, so
lunda bir aslan, ufukta tatarkârî minareler, önde Romalılar tarafından 
kurulmuş bir şehrin harabeleri, bir yanda da diz çökmüş develer bulu
nan manzaralar... Bütün bunların etrafında da, balta girmemiş, fakat ter
temiz bir orman, güneşin şakulî düşüp titrediği suyun çelik mavisi ay
nası üzerinde birer tırmık yeri gibi gözüken kuğular...

Emma, tam başucuna asılmış gaz lâmbasının altında, yatakhanenin 
sükûtunu ve geç kalmış bir arabanın uzak caddelerden koşup giderken 
çıkardığı sesi dinleyerek, gözünün önünden birer birer geçip giden âlemi 
anlatan bu resimleri seyrederdi.
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Kışa Bilgiler:
Madame Bovary romanının, tercümesinden parçalar okudunuz. Romanı Türk

çeye çeviren yazar: «Emma Bovary, kendini içinde yaşadığı çevreden üstün gören, 
kocasıyle geçirdiği silik hayattan nefret edip daha ince bir yaşama arzusuyle, ken
dini birtakım kuklalara, taşra çapkınlıklarına kaptıran kadının hikâyesidir.* diyor.

Gerçekten GuStave Flaubert, eserini bu esas üzerinde yazmış, hatta mevzuu
nu hemen aynı şekilde yaşanmış bir hayat vakasından almıştır.

Madame Bovary, yazarının ilk romanıdır ve Gustave Flaubert, kısmen roman
tik bir yazardır. Böyle olduğu halde, bu en tanınmış eserini, görülmemiş bir ti
tizlikle, böyle bir hayat, gerçekte nasıl olursa öyle yazmak için çalışılmış ve eser, 
dünya edebiyatında realist roman tarzının ilk başarılarından sayılmıştır. Yazar, ese
rin üslubuna da büyük önem vererek, onun bazı cümlelerini daha iyi yazmak için 
saatlerce, hatta günlerce çalışmaktan çekinmemiştir.

Bu sebeplerle, birçok roman tenkitçileri, Madame Bovary’yi, dünyanın en bü
yük 10-15 romanı arasında ve hatta onların başında sayarlar.

Madame Bovary romanı, Fransa’da bir hadise olmuş, eser, «ahlâka aykırıdır!» 
denilerek mahkemeye verilmiş, fakat kuvvetle müdafaa edilerek ve terbiyeye yar
dımı olacağı belirtilerek, beraet etmiştir.

Madame Bovary, dilimize, başlıca, AU Kami Akyüz ve Nnnıllah Ataç imza- 
larıyle çevrilmiştir. Okuduğunuz parçalar, Nurullah Ataç tercümesinden (kısaltı
larak) alınmıştır. (Ayda Bir Dergisi, sayı: 8-15, 1936).

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Madame Bovary hakkında okuduğunuz parça ve bilgilere göre, bu ro

man, insan ve toplum hayatının hangi problemini incelemiştir?
2 —  Emma’yı bir felâkete hazırlayan sebepler nelerdir? Emma, roman oku- • 

duğu için mi, yoksa romanları, onları okuyacak yaşa gelmeden ve rehbersiz oku
duğu için mi bu kitaplardan zarar görmüştür?

3 —  Çocuk, hele hayalleriyle yaşarsa, okuduğu romanların en çok nerelerine 
dikkat eder; aklında, hayalinde onların en çok nereleri kalır, nerelere heveslenir- 
miş? Bu arada yalnız romanların değil, içinde bulunduğu hayatın, hatta gördüğü 
resimlerin de ona zararlı tesirleri olabilir miymiş? Bunlar, parçanın hangi cümle
lerinde dikkati çekecek bir ustalıkla anlatılıyor?

4 —  Emma’yı yanıltan hareketler arasında hayatla ilgisini kesmiş yanlış bir 
din anlayışının da tesiri var mıdır? Nereden anlıyorsunuz?

5 —  Emma, ufuklar ötesindeki dünya bölgelerini nasıl hayal ediyor? Buna 
göre her memleketin- onun gözünde canlanan en karakteristik çizgileri nelerdir? 
Yahut, Emma’nın gözünde canlanan manzaralar, ayrı ayrı, hangi memleketlere 
aittir?
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İ n g i l i z  E d e b i y a t ı

Shakespeare

M A C B E T H

Başlarında kralları olduğu halde, Iskoçya’ya akın eden asi 
bir Norveç ordusu, îskoçya Kralı Duncan’ın yeğeni ve ordu ku
mandanı, kahraman Macbeth tarafından mağlup ve perişan edilir.

Zaferden sonra Macbeth, kumanda arkadaşı Banquo ile baş
şehre dönerken, yolda büyücü kadınlarla karşılaşır. Büyücü ka
dınlar, Macbeth’e, Cawdor Thane’i (Kodor Teyin’i =  Kodor emi- 
ri), hatta kral olacağını söylerler. Aynı büyü hayaletleri, Banquo’ 
ya da: «Sen kral olmayacaksın, fakat senden krallar doğacak.» 
derler.

Gerçekten, bu isyanı bastırmakta gösterdiği yararlıklardan 
dolayı kral Duncan, Macbeth’i Kodor Teyin’i rütbesiyle mükâfat
landırır.

Büyücülerin dediği çıkınca, Macbeth’i derin bir düşünce alır: 
Demek, kral da olacak... Bu sırada kral ve maiyeti, Macbeth’in 
rütbe ve zaferini kutlamak için, onun şatosuna misafir gelirler. 
Çok eğlenilen, çok içilen bir ziyafetten sonra, kocasının kral ol
ması hikâyesine heveslenen, ihtiraslı kadın Lady Macbeth: “Ma
demki fal böyle söylüyor, sen kralı öldürüp yerine geçmelisin!» 
diyerek Macbeth’i bir cinayete sürükler.

Macbeth, aslında iyi bir insandır. Fakat arada bir, küçük sar’a 
nöbetleri geçirir. Bu anlarda iradesine hâkim olamaz. Nitekim, 
önce bu cinayete yanaşmaz. O zaman Lady Macbeth, bir kama 
alarak, uyuyan kralın odasına girer. Fakat kralın, uyku halin
de, kendi babasına çok benzediğini görünce geri döner. Bu ci
nayeti, olayların heyecanı içinde sar’a nöbeti tutan Macbeth’e iş
letir. Macbeth, tam kralı öldürüyorken, müthiş bir ses duyar. El
leri kan içinde, vicdan azabıyle mustarip ve perişan, karısının 
yanma döner:

Macbeth — Bir ses duydum! Şöyle bağırıyordu: «Artık uyumayınız! 
Macbeth, uykuyu öldürdü! Masum uykuyu, ıstırabı dindiren, kuvvetleri 
tazeleyen, hasta ruhlara teselli veren uykuyu öldürdü!

Büyük tabiatın ikinci koruyucusu ve hayat ziyafetinin en büyük ni
meti olan uykuyu öldürdü.

Lady Macbeth — Böyle bağıran kimdi? Ünlü efendimiz, hasta bir di
mağa yakışan düşüncelerle asîl cesaretinizi elden bırakmak size yakışır
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mı? Haydi, biraz su bulup, elinizdeki şu çirkin lekeleri yıkayınız. Niye 
hançerleri yerlerine koymadınız? Onlan yukarda bırakacaktınız. Haydi 
götürünüz ve uyuyan mabeyincilerin üstlerine başlarına kan lekesi sür
meyi unutmayınız.

Macbeth — Gitmeyeceğim! Yaptığım işi düşünmekten korkuyorum. 
Onu bir daha görmeye cesaret edemiyorum.

Lady Macbeth — Korkak! Veriniz hançerleri bana... Ölüler ve uy
kuda olanlar hayaletten başka bir şey değildir. Umacıdan yalnız çocuk 
lar korkar. Eğer yaraları hâlâ kanıyorsa, herkes cinayeti onlar yaptı san
sın diye, bu kanla mabeyincilerin yüzlerini boyayacağım.

(Çıkar. Dışarıdan kapı vurulur.)
Macbeth — Neresi vuruluyor? Bana ne oldu böyle? Küçük bir gü

rültüden ödüm patlıyor! Eyvah, gözlerimi evlerinden fırlatan bu eller 
ne? Elimdeki bu kan lekesini Neptune’ün bütün denizleri temizleyemez. 
Hayır, asıl benim elim denizlerin mavi sularını kızartarak, enginleri kan 
rengine boyar.

(Lady Macbeth döner):

Lady Macbeth — İşte, benim ellerim de sizinkilerin renginde. Fakat 
sizinki kadar beyaz bir kalp sahibi olmaktan utanırım. (Kapı vurulur) 
Cenup kapısı vuruluyor... Odanıza çekiliniz. Biraz su her şeyi temizler. 
Görüyor musunuz, ne kadar kolay!.. Cesaretiniz sizi yan yolda bıraktı. 
(Kapı vurulur) Dinleyiniz, hâlâ kapı vuruluyor! Gecelik mantonuzu gi
yiniz. Geçerken belki nöbetçilere rastlarız. Kendinizi böyle acı düşün, 
çelere bırakmayınız.

Macbeth — Ne yaptığımı anladıktan sonra kendimi hiç bilmesem da
ha iyi olurdu. (Kapı vurulur) Hey, bu nasıl vuruş? Kralı uyandıracak
sınız!.. Ah, keşke uyandırabilsem! ..

Çıkarlar. Kralın ölüm haberi, ortalığa dehşet ve heyecan ve
rir. Macbeth, kralı katlettiler diye, üstleri kanla lekelenmiş ma
beyincileri de öldürür, fakat kralın oğulları bu cinayetteki hileyi 
sezerek İngiltere’ye kaçarlar.

Macbeth, kral olduktan sonra büsbütün canavarlaşır. Her
kesten şüphelenmeye başlar. Kral ailesinden bütün asilzadeleri, 
hatta onların kadın ve çocuklarını, adi katiller vasıtasıyle öldürt
meye kalkar. Bu arada falcıların, çocuklarına krallık müjdeledik
leri arkadaşı Banquo’yu da öldürür.

İşlediği cinayetler sayısınca vicdan azapları da çoğalan Mac- 
beth’in, gözlerinin önünde artık korkunç hayaletler dolaşmakta
dır. Macbeth, tekrar büyücü kadınlara koşar. Onların çağırdık
ları bir hayalet, Macbeth’e der ki:

«Bir kadından doğmuş hiç kimse sana zarar vermeyecektir.» 
«Bir orman canlanıp üzerine yürümedikçe sana felâket yoktur.»
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Bu şurada Macbeth’in zulmünden kaçanlar, Ingiltere’de bir- 
leşip, onu devirmek için kuvvet hazırlamışlardır.

Aynı günlerde, aynı vicdan azabıyle kıvranan Lady Macbeth’ 
in, geceleri uyurgezer dolaşarak, çıldırdığı anlaşılır. (Sahne, şa
toda bir odayı gösterir. Bir doktorla kraliçenin bir nedimesi gi
rerler):

Doktor — İşte iki gecedir sizinle beraber bekliyorum. Fakat anlat
tıklarınızın doğru olduğunu görmedim. Son defa böyle hangi geçe ge
zinmişti?

Nedime — Kralm savaşa gittiğinden beri, yatağından kalkıp, geceli
ğini giyerek, yazı masasını açtığını, çıkardığı kâğıdı katlayıp, üzerine bir 
şeyler yazdığını ve nihayet yine yatağına döndüğünü görüyorum. Bü
tün bunlar derin bir uyku içinde oluyor.

Doktor — Bu, hareketlerinde büyük bir iç buhranın hâkimiyetini gös
terir. Hem uykunun nimetlerinden faydalanmak, hem de uyanıkmış gibi 
harekette bulunmak! Bu gezintiler içinde bir şeyler söylediğini de işit
tiniz mi?

Nedime — Tekrarlamak istemediğim birçok şeyler, efendim.
Doktor — Fakat bana söyleyebilirsiniz. Hattâ söylemeniz lâzım.
Nedime — Söylediklerimi ispat edecek şahidim olmadıktan sonra, ne 

size söyleyebilirim, ne de başkasına.
(Lady Macbeth, elinde bir meşale ile girer.)

Bakınız, işte geliyorlar! Yine her vakitki gibi derin bir uykuda, tyi 
dikkat ediniz. Tam yanına yaklaşınız.

Doktor — Bu ışığı nasıl bulmuş?
Nedime — Nasıl mı? Yanında. Bu ışık her vakit onun yanında. Bi- 

ze emri böyle.
Doktor — Bakınız, gözleri açık.
Nedime — Evet, fakat görmüyor.
Doktor — Ne yapıyor öyle? Görmüyor musunuz? Ellerini nasıl oğuş- 

turuyor?
Nedime — Her zaman öyle yapar, sanki ellerini yıkıyor. Böyle bir 

çeyrek saat devam ettiğini gördüm.
Lady Macbeth — Leke hep orada.
Doktor — Dinleyiniz. Bir şey söylüyor. Hâfızamıza nakşetmek için 

iyi dinleyelim.
Lady Macbeth — Defol! Mel’un leke! Sana defol diyorum!.. Bir, iki... 

Tam zamanı... Yok canım, cehennem o kadar karanlık değil... Yazık sa
na efendimiz, yazık! Bir asker korksun ha! Neden korkacakmışız? Biz- 
den hesap sormak IHmin haddine... Bununla beraber kim zannederdi ki 
bu ihtiyarda bu kadar kan olsun?
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Doktor — Dikkat ediyor musunuz?
Lady Macbeth — Fife Thane’nin bir kansı vardı. Şimdi nerede? Bu 

eller hiç temizlenmeyecek mi? Yeter, efendimiz, yeter! Bu titremeleri
nizle her şeyi bozuyorsunuz.

Doktor — (Nedimeye) Gidiniz! Gidiniz! Bilmeniz icabetmeyen bir şey 
öğrendiniz.

Nedime — Söylemeye mecbur olmadığı bir şey söyledi, buna eminim. 
Onun bildiğini Allah da biliyor!

Lady Macbeth — Hep kan kokusu!.. Arabistan’ın bütün kokulan hu 
küçük eli temizleyemeyecek! Oh! Oh! Oh! (2).

Doktor — Nasıl hıçkınyor! Kalbinde büyük bir elemin ağırlığı var.
Nedime — Şahsına olan bütün hürmetime rağmen, göğsümde onun* 

ki gibi bir kalp bulunmasını istemezdim.
Doktor — Bu hastalık benim sanatımın dışında. Bununla beraber, uy

kuları esnasında dolaşan birtakım hastalar gördüm ki, yataklannda ölü
den farkları yoktu.

Lady Macbeth — Ellerinizi yıkayınız... Geceliğinizi giyiniz. Bu kadar 
sararmayınız! Tekrar ediyorum, Banquo yeraltındadır. Mezarından çıka
maz.

Doktor — Demek onu da...
Lady Macbeth — Yatağa... Kapı vuruluyor!.. Geliniz, elinizi veriniz. 

Olan oldu! Yatağa, yatağa!..

(Lady Macbeth çıkar.)

Doktor — Yatağına mı gidiyor?
Nedime — Doğruca.
Doktor — Yarım sesle mırıldanılmış korkunç şeyler!.. Kirli ruhların 

gizli itiraflarını sağır yastıklar dinler. Onun doktordan ziyade Allaha ih. 
tiyacı var. Arkasından gidiniz. Kendine fenalık yapabileceği şeyleri ondan 
uzaklaştınnız. Geceniz hayrolsun. Ruhumu karıştırdı. Düşünüyorum, fa
kat söylemeye cesaret edemiyorum.

Nedime — Geceniz hayrolsun, iyi doktor.

Çıkarlar. Bir zaman sonra Lady Macbeth ölür. İngiltere’de 
hazırlanan ordu, îngilizlerden de kuvvet alarak, Macbeth’in üze
rine yürür. Gelenler, bir ormanın dallarını keserek arkasına giz
lendikleri için gelişleri, bir orman yürüyor hissini verir. Macbeth 
bu orduyla çarpışır. Çarpışmada, bir tskoçya asilzadesi olan Mak- 
taf, Macbeth’i öldürür. Çünkü bu asilzade, bir anneden doğma
mış, onu doğurmadan ölen annesinin karnı yarılarak dünyaya 
getirilmiştir. Macbeth dramı, iskoçya’ya eski kralın çocukların
dan birinin hükümdar olmasıyle neticelenir.
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Kısa Bilgiler:

Macbeth, konusu îskpçya tarihinden alınmış, gerçeğe uygun bir eserdir.
îskoçyalı bir macera adamı olan Macbeth; 1040 tarihinde îskoçya Kralı Dun- 

can’ı öldürüp, yerine geçmiş, fakat 1057’de, kendisi de öldürdüğü kralın oğlu ta
rafından katledilerek, işlediği cinayetin cezasını bulmuştu.

t İnsanlar, niçin adam öldürürler?» problemini birçok eserlerinde ustalıkla ele 
alan ve bu konuda hayret verici sonuçlara vardığı görülen Shakespeare, Macbeth’ 
de “doğuştan cani” denilen bir karakteri yaşatmıştır. Macbeth’in sar’a nöbetleri 
amnda cinayet işleyebilen, doğuştan cani karakteri, eserin birçok yerlerinde be
lirtilmiştir. Fakat, bir ziyafet gecesinde gözlerine korkunç hayaletler göründüğü 
vakit, Macbeth, sar’a buhranları geçirirken, Lady Macbeth’in söylediği şu: «Telâş 
etmeyiniz asil arkadaşlar, Efendimiz gençliğinden beri sık sık bu hale düşer. Buh
ran ancak bir an sürer. Şimdi kendine gelir.» sözleri, bu gerçeği daha kuvvetle 
belirtir.

Böylelikle, büyük karakter yaratıcısı Shakespeare’in, daha XVI. yüzyılda, cani 
tiplerini inceleyerek yazdığı anlaşılan eserler arasında Macbeth, dünya cinayet ede
biyatının bir şaheseri sayılmaktadır.

Macbeth, dilimize önce Mehmet Şükrü imzasıyle çevrilmiş ve İstanbul Şehir 
Tiyatrosu (Darülbedayi) nun Shakespeare Külliyatı arasında yayımlanmıştır, 1931. 
Okuduğunuz parçalar bu eserden, küçük değişikliklerle ve kısaltılarak alınmıştır.

Aym eserin Orhan Bnrian imzasıyle bir tercümesi Millî Eğitim Bakanlığı İn
giliz Klasikleri serisindedir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 ' __Macbeth’in kral Duncan’ı öldürürken duyduğu ses nereden geliyor? Bu

ses niçin, .Macbeth uykuyu öldürdü!» diye bağırıyor? Eserin devamı, bu sesin dai
ma en doğruyu söyleyen ses olduğunu gösteriyor mu? Nasıl? Açıklayınız.

2  Lady Macbeth’in kocasına bu cinayeti işletmek için ısrarı nedendir? Bu
kadına Cawdor Thane’nin karısı olmak neden yetişmiyor? Macbethleri bu cina
yete sürükleyen ihtiras ne çeşit bir ihtirastır?

3  Cinayet işlenirken kadın mı, erkek mi daha soğukkanlıdır? Odaya önce
Lady Macbeth girdiği halde, kadın, kralı niçin öldürmeden geri dönmüştür? Bu
radaki ruh halini belirtiniz. Macbethlerin vicdan azaplarını ifade eden en kuvvet
li sözleri sizce hangileridir?

 4  Lady Macbeth’in kayıtsızlığı uzun sürebiliyor mu? Niçin? Bu kadının
hastalığı ve cinayet, ona sonradan mı gelmiştir? Yoksa, onun ilk davranışlarında 
da böyle haller var mıydı? Düşününüz.

6 —  Ellerindeki kan lekelerini erkek, neyin, kadın ise nelerin temizleyeme- 
yeceğini söylüyorlar? Bu sözlerde erkek ve kadın özelliklerini belirten çizgiler bu
luyor musunuz?

 6   Eserin özetini dikkatle okuyunuz: Macbeth’in arzularını ve cinayetlerini
kamçılayan kuvvet, sizce hangi kuvvettir? Bu konuda ne düşünüyor, bu kuvvete 
inanıyor musunuz?

7   Eski Yunan-Latin trajedisinin tanınmış eserlerinde sahneye en çok in
sanlar, hatta tanrılar tarafından işlenen cinayetlerin konulduğunu biliyorsunuz. 
Sbakespeare’in Hamlet’inde «deli cani- tipi, Othello’da «kıskanç ve ihtiraslı cani» 
karakteri ele alınmıştır.
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Fransız, Alman ve Rus -edebiyatında da birçok htiytik eserlerin böyle cinayet 
edebiyatı eserleri olduğu görülür. Bizde Namık Kemal’in İntibah romanında ve 
Abdülhak Hâmid’in Finten dramında çeşitli cani tiplerinin yaşatıldığını biliyor
sunuz. Bu bilgi size nasıl bir düşünce veriyor? Cinayet olayının, dünyanın en büyük 
yazarlarını bu ölçüde ilgilendirmesi, sizce nasıl bir sebebe dayanıyor? Düşününüz 
ve araştırınız.

8  Eserin sonunda Macbeth’i öldüren kumandan Maktaf, Macbeth’in kesik
başını bir sırığa takarak, sahneye getirir. Ayrıca, Macbeth dramının vakaları, ay
larca devam eden bir olaydır. Vaka, îskoçya’da, İngiltere'de, açık meydanlarda, 
fundalıklarda, saray ve şato salonlarında, değişik yerlerde ve değişik zamanlarda 
geçer. Yunan trajedisinde ve evvelce gördüğünüz Corneille-Racine devri, klasik ti
yatrosunda böyle hareketler ve böyle değişik sahneler olabilir miydi? Niçin? Ha
tırlayınız.

(Not: 1) Neptune, Neptuns, eski Roma mitolojisinde denizler ve okyanuslar 
tanrısıdır. (Yunanlılar ona, Poseidon derlerdi). (Not: 2) Macbeth’deki bu sözler, 
Shakespeare’in dünya edebiyatında derin yankılar uyandırmış ve dillerde yer et
miş cümleleri arasındadır.
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A l m a n  E d e b i y a t ı

G o e tb e

F A U S T

Faust, bir bakıma insanlığa Allahın mı, yoksa şeytanın mı 
hâkim olduğunu, ya da olacağını düşünen dramdır: Felsefe, hu
kuk, tip, ilâhiyat... bunların hepsini okumuş, üstat doktor, tanın
mış âlim Faust, bu bilgilerin hiç biriyle ışığa ve Allaha ulaşa
mayınca yaradılıştaki sırları bulmak için sihir kitaplarına baş 
vurur.

Allah, Faust’un kendisini aramakta olduğunu bildiğinden, onu 
aydınlığa çıkaracaktır. Fakat şeytan, bu adamı azdırabileceğini 
söyleyerek, Allahla bahse girer. Tanrı, bunu kabul edince, Fanst’u 
kandırmaya koşar. Kendini tanıtır ve şöyle konuşurlar:

Faust — Söyle bakayım, kimsin sen?
Mefisto — Işığı doğuran karanlığın bir kısmı. O mağrur ışık ki ana

sı olan gecenin eski yerini ve bütün meydanı kaplamak için bugün onun
la çarpışıyor. Fakat buna muvaffak olamıyor. Zira, ne kadar gayret eder, 
se etsin, cisimlere sıkıca yapışık kalıyor. Cisimlerden fışkırıyor, cisim
leri güzelleştiriyor, bir cisim onu yolundan alıkoyuyor. Umarım ki böy
le uzun müddet devam etmeyecektir, cisimlerle beraber nihayet bula
caktır.

Faust — Şimdi senin âsîl vazifelerini anlıyorum! Büyüğü mahvede- 
mediğin için küçüğe saldırıyorsun.

Mefisto — İşte böyle hoşuma gidiyorsun. Seninle anlaşacağımızı umu
yorum. Seni kâbuslardan kurtarmak için buraya bir genç asilzade olarak 
geldim. Bu üzerimdeki kırmızı elbise ile manto, sırmalarla işlenmiş ipek
tendir. Şapkamın üstünde horoz tüyü, belimde sivri uçlu kılıç... Sana 
da kısaca tavsiye ederim. Hemen bu kılığa gir. Böylece bütün bağlardan 
kurtulmuş ve serbest olarak hayatın ne olduğunu anlamış olursun.

Faust — Hangi kılığa girsem, yeryüzündeki dar hayatın acılarını du
yacağım. Kendimi yalnız oyuna vermek için çok yaşlıyım, isteksiz ol
mak için de çok genç... Bu dünya bana ne verebilir ki?
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Mefisto — Hayatını bir akbaba gibi kemiren tasanla oynamaya bir 
nihayet ver. En fena bir arkadaşlık» arkadaşsızlıktan daha iyidir. Ben 
büyük bir şahsiyet değilim, fakat hayat yolunda yanımsıra yürümek is
tersen, hemen şu dakikadan itibaren senin olmayı memnuniyetle kabul 
ederim. Arkadaşın olurum ve eğer hoşuna giderse hizmetçin, uşağın olu
rum.

Faust — Bunun karşılığı ne olacak?
Mefisto __ Bu âlemde senin hizmetine girmek istiyorum. Senin en

küçük bir işaretine hemen ve durup dinlenmeden baş eğeceğim. Öbür 
âlemde tekrar buluştuğumuz zaman, sen de bana aynı şeyi yapacaksın.

Faust — Zavallı şeytan, sen bana ne vermek istiyorsun? Bir insanın 
yüksek Özleyişler içinde bulunan ruhu, senin benzerlerin tarafından hiç 
bir vakit anlaşılabilmiş midir? Bana, daha koparılmadan çürüyen mey
veyi ve her gün yeniden yeşillenen ağaçlan göster!

Mefisto — Böyle bir dilek beni korkutmaz. Sana böyle hazineler ara
yıp bulmaya hazınm. Evet dostum, rahatça, iyi bir şey tatmaktan zevk
alacağımız zaman da gelecek!..

Faust — Eğer zaman olur da sükûnet bulmuş bir halde tembellik 
yatağına uzanırsam, o zaman benim son dakikam olsun! Eğer beni poh
pohlayarak kendi kendimi beğenecek kadar aldatabilirsen ve eğer beni 
zevklerle avutabilirsen, son günüm olsun! İşte bahse girişiyorum!

Mefisto — Öyle olsun.
Faust — Evet, öyle olsun. Eğer geçen âna, dur, o kadar güzelsin 

ki dersem!.. O zaman beni zincirleyebilirsin! O zaman sevinçle yok ol
maya razıyım. O zaman ölüm çanları çalınabilir. O zaman vazifen bit
miş olur! O zaman saat dursun, yelkovan düşsün! Vaktim tamam olsun!

Böylece anlaşırlar. Faust, bu mukaveleyi bir kâğıda kendi 
kaniyle yazarak, imzalar.

Faust, şeytanı yükseltmek için, şeytan da Faust’u düşürmek 
için harekete geçerler. Şeytan, Faust’u gençleştirir, önce, Mar- 
garete isimli masum bir kızı düşürürler. Margarete, bunu aşk 
zannederek, Faust’un sevgisiyle, önce annesinin, sonra çocuğu
nun ölümüne sebep olur. Hapse atılır. Faust vicdan azabı du
yar. Avunmak için, şeytan tarafından bir sihirbazlar eğlencesi
ne götürülür. Hepsi de şeytana kul, köle olmuş bu sihirbazların 
eğlencesi, aslında yüksek mevkileri ve şöhretleri olduğu. halde, 
içlerinde bayağılıklar yaşayan kof insanların eğlencesidir, haya
tıdır. Faust burada bir daha düşecekken, Margarete’in hayali onu 
kurtarır. Faust’un Margaret’e sevgisi, bir ilâhl aşk derecesini 
bulur. Faust, onu kurtarmak için hapishaneye koşar. Fakat, uğ
radığı felâketlerle çıldırmış olan Margarete, kendini Faust’a de
ğil, sema meleklerine teslim eder. Günahları affedilir.
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Faust, şeytanın kışkırtmasıyle saraya gider, imparatorla ko
nuşur. Kayzer’in para sıkıntısını gidermek için kâğıt para ve en
flasyon yollarını gösterir. Yurda sahte bir refah gelir. İmpara
tor, bunların sihirlerinden hoşlanır. Homeros’un klasik güzelli
ğe örnek olan iki mühim kahramanı, Helena ile Paris’i kendi
sine göstermelerini ister: Tanrılar devri Yunan dünyasına şeytan 
tesir edemediği için, bu iki hayal, Faust’un sihirleriyle davet edi
lir. Anlaşılır ki Helena, uğrunda cinayetler işlenecek kadar, da
yanılmaz bir güzeldir. Paris de öyle. Böylelikle, Homeros’daki, 
tanrıların ve tanrıçaların da kapıldığı, cinayete sürükleyen he
veslerin sırrı çözülmüş olur. Bu arada Faust ile Helena’nın ha
yali arasında derin bir aşk başlar. Bu aşk, en büyük güzellik 
olan klasik güzellikle, Goethe’nin vurgun olduğu tabiat güzelli
ğinin ve Cermen ruhunun birleşmesinden doğar. Fakat, rüzellik 
ve saadet uzun sürmez. Helena, Faust’un elinde buluttan bir el
bise bırakarak semaya döner.

Fatıst, imparatoru bir savaşa sürükler. Ona zafer kazandı
rır. Mükâfat olarak, denize mahkûm, boş ve çorak kıyıların ken
disine verilmesini ister. Buraya, şeytanın yardımıyle dalgalara 
karşı koyacak setler yaptırır. Denizden büyük toprak kazanır. 
Cennet gibi bir ülke yaratarak oranın hükümdarı olur. Deniz
den çalman ülkeye güvenemeyen iki ihtiyar, tabiî bir tepe üze
rindeki sakin evlerinde ve yanlarındaki kilisede temiz bir karı- 
koca olarak son günlerini yaşamaktadırlar. Faust, bunların da 
kendi ülkesine ram olmalarını ister. Mefisto, fırsattan faydala
narak, ihtiyarların evini yakar, ölümlerine sebep olur. Faust, 
yeni cinayetinin vicdan azabını duyar. Yanan evin alevli du
manları, sarayının taraçasına kadar gelir. Dumanların içinden 
dört hayalet belirir:

Birincisi — Benim adım yoksulluktur.
İkincisi — Benim adım da borçtur.
Üçüncüsü — Benimki yeistir.
Dördüncü — Benimki de ihtiyaçtır.
Üçü birden — Kapı iyice kapalı, içeri giremeyiz, içeride bir zengin 

oturuyor, giremeyiz.
Yoksulluk — O halde ben gölge oluyorum.
Borç — Ben de bir hiç oluyorum.
İhtiyaç — Alışık olmayanlar benden yüz çevirir.
Yeis —  Kardeşlerim, siz buraya giremezsiniz ve girmemelisiniz. Yeis, 

anahtar deliğinden bile süzülür geçer.
Faust — (Ürkerek) Orada bir kimse mi var?
Yeis — (Bir iskemle arkasından görünür) Bu sualin cevabı, evettir. 
Faust — Kimsin sen?
Yeis — Ben artık buradayım.
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Faust — Çekil buradan!
Y eis _  Burada» tam yerimdeyim.
Faust — Ben, durmadan dinlenmeden dünyayı dolaştım. Her istedi

ğimi uçarken yakaladın!. İstedim, elde ettim, tekrar istedim. Şimdi us
lu ve ölçülüyüm. Dünyanın hududunu tanıyorum. Ondan ötesi bizim gö
zümüze kapalıdır. Aklı başında adam için bu âlem dilsiz değildir. Ebe
diyette dolaşmaya ne ihtiyacı var? O, yaşadığı müddetçe böyle yürüsün, 
hayaletler etrafını sarmasın. Daima kötümser olan o, saadet ve felâke
ti ileri yürüyüşte bulsun.

Y eis__Ben bir kimseyi bir kere ele geçirdim mi, bütün dünya onun
için hiç olur. Üzerine ebedî karanlıklar çöker. Güneş, ne doğar, ne ba
tar. O görünüşte mükemmeldir. Fakat içini karanlıklar kaplamıştır. Hâ
zinelerinden nasıl istifade edeceğini bilmez, saadet de felâket de ona 
azap verir. Bolluk içinde açtır. Zevk olsun, keder olsun, onu ertesi gü
ne bırakır, yalnız istikbale önem verir ve böylece hiç bir vakit maksa
dına erişemez.

Faust — Yeter! Beni böylelikle elde edemezsin. Bu münasebetsizlik
leri dinlemek istemiyorum Çekil karşımdan! Bu kötü gevezelikler en ak
lı başında olanları bile baştan çıkarır. Biliyorum ki, şeytanlardan kur
tulmak güçtür. Bizi ruhlara bağlayan kuvvetli bağ kopanlamaz. Fakat 
ey Yeis, senin nüfuz edici büyük kuvvetini hiç bir zaman tanımayaca
ğım!

Yeis — Lânet ederek senden yüz çevirdiğim şu anda onu tanı! İn
sanlar bütün hayatlarında kördürler, sen de sonunda öyle ol, Faust!

Faust’u üfler ve kaçar. Faust kör olur. Böylelikle ihtiyarlı
ğında yeis yüzünden dünyayı görmez olan Faust için, dışarda bir 
mezar hazırlanır. Şeytan, ölülerin ruhları ve hayaletleri demek 
olan Lemurlar’ı kandırmış, onlara ne yaptıklarını hissettirmeden 
Faust için bir mezar kazdırmaktadır. Faust, az sonra, geçen za
mana, «Dur! O kadar güzelsin ki!..» diyecek ve şeytan, bunu za
feri sanarak, Faust’un ruhunu almak isteyecektir.

Faust, elleriyle yoklayarak ve gözlerini oğuşturarak bu sah
nede görünür:

Faust — Kazma kürek sesi ne kadar hoşuma gidiyor. Bunlar benim 
emrime koşan; toprağı kendi kendisiyle barıştıran, dalgalara hudut çi
zen işçiler olmalı. Kâhya!..

Mefisto — Buradayım.
Faust — Mümkün olduğu kadar çok, sürülerle işçi bul! Onları iyi

likle veya zorla gayrete getir, para ver, sıkıştır; kazılmakta olan hende
ğin ne kadar ilerlediğini her gün haber almak istiyorum.
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Mefisto — Bana haber verildiğine göre, kazılmakta olan bir hendek 
değil, bir çukurdur.

Faust — Dağın eteğinde bir bataklık uzanıyor. Kazandığımız bu ül
keyi berbat ediyor. Şu pis bataklığı kurutmak son ve en büyük muvaf
fakiyetimiz olacak. Milyonlarca insana, hür ve faal yaşayacakları saha
ları açıyorum. Yemyeşil ve bereketli kırlar, insanlar ve sürüler bu yeni 
doğan toprağın üstünde rahatça barınacak. Ondan sonra cesur ve çalış
kan bir halkın emeğiyle vücuda gelen şu tepe boyunca yerleşecekler. 
İçeride cennet gibi bir şehir, dışanda varsın, dalgalar kudursun, kenar
lara saldırsın. İçeriye şiddetle hücum etmek için şeddi kemirdikleri za
man, şehir halkı bir hamlede, açılan gedikleri kapar.

Evet, kendimi tamamıyle bu düşünceye verdim. Akl-ı selimin en son 
hükmü şudur: Hayata ve hürriyete o kimse müstahaktır ki, her gün on
ları fethetmek mecburiyetinde kalır ve böylece tehlikelerle sarılmış ol
duğu halde, burada çocukluğun, gençliğin ve ihtiyarlığın feyizli yılları
nı geçirir. Böyle bir kannca kalabalığı görmek, hür bir toprakta hür bir 
halk arasında bulunmak istiyorum. O zaman, geçen âna: «Dur! O kadar 
güzelsin ki!» diyebilirim. Yeryüzünde geçirdiğim günlerin izi kaybolmaz... 
Böyle büyük bir saadetin kablel-vuku hissi içinde, şimdi o en yüksek 
ânın zevkini tadıyorum.

Faust düşer Hayaletler onu yakalayarak mezara koyarlar. 
Sessizlik... Mefisto, Faust’un üzerine eğilir ve hepsi sessiz du
rurlar.

Mefisto — Hiç bir zevk onu doyurmuyor. Hiç bir saadet ona yetmi
yor. Böylece hiç durmadan, daima değişen şekiller peşinden koşuyor. Şim
di de zavallı adam, boş ve en kötü saniyeyi durdurmak istiyor. Saat 
durdu.

Hayaletler Korosu — Durdu! Gece yarısı gibi sessiz... Yelkovan düştü.
Mefisto — Düştü! Her şey tamam oldu.

Kısa Bilgiler:

Faust dramı, dünya edebiyatının düşünen eserlerindendir. Dramın konusu, 
Goethe tarafından bulunmuş değildir. Faust, Goethe’den önce, birkaç defa, başka 
yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Bunlar arasında İngiliz şairi Marlow’un 
Doktor Faust adlı tanınmış eseri de vardır. Goethe zamanında Faust adlı sihirba
zın destanı Alman halkı arasında, kukla oyunlarında temsil edilecek kadar yayıl
mış bulunuyordu. Goethe, büyük eserini bu oyunlardan birini seyrederken yaz
mayı düşünmüş ve 1774 yılında yazmaya başladığı Faust üzerinde bir ömür boyu 
işleyerek, eserini 60 yıl gibi uzun bir zamanda tamamlamıştır.
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Faust, Türkçeye Recai Bilgin tarafından çevrilmiş, Maarif Vekâleti Klasikleri 
arasında yayımlanmıştır. Aynı eserin, bir defa da temsil edilmek üzere Paul Me- 
derow tarafından tertiplenmiş, güzel bir nüshası da Seniha Bedri Göknil'in kale
miyle Türkçeye kazandırılmıştır. Okuduğunuz parçalar, kitabınıza Seniha Bedri 
tercümesinden, bazı sahneler seçilerek ve bazı sözler kısaltılarak alınmıştır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Okuduğunuz parça ve Özetlerden anladığınıza göre, yazar, insanlığın yeis

ten kurtulma çarelerini nasıl ve nerede buluyor? Bu noktayı, Faust hakkında ya
zılmış eserlerden de araştırabilirsiniz. (Seniha Bedri: Faust, mukaddime kısmı, 1935; 
Burhaneddin Batıman: Alman Edebiyatı, İstanbul, 1945).

2  Faust dramında tipler, hakikî hayatta yaşayan gerçek tipler midir? De
ğillerse, bu tipler, sizce kimleri ve neleri temsil ediyorlar? Aynı tiplerin gerçek 
hayatla* hiç ilgisi yok mudur? Varsa, ne ölçüde vardır? Belirtiniz.

3  Okuduğunuz eser, bir tiyatro halinde değil de, bir hikâye şeklinde ya
zılsaydı, buna roman mı, masal mı diyecektiniz? Niçin? (Tiyatro edebiyatında, pe
riler, melekler, şeytanlar gibi masal unsurlarıyle yazılan eserlere genel olarak feerie 
denilir).

 4  Faust, yaptığı fenalıklardan vicdan azabı duyduğuna, felâketine sebep ol
duğu genç kıza karşı (insanı Tanrıya götüren) bir İlâhî aşk duymaya başladığına 
göre, şeytan, Faust’u azdırmaya muvaffak olmuş sayılabilir mi? Ne ölçüde? Dü
şününüz.

-5 —  Eserin sonunda Faust’un ruhu, Allah tarafından gönderilen melekler va- 
sıtasıyle semaya çıkarılır. Sizce Tanrı, Faust’u neden affetmiştir? Faust, geçen za
mana, «Dur!» dediği zaman şeytanca duygular mı besliyordu?

6  Neticede Allahla şeytan arasındaki bahsi, size göre kim kazanmıştır?
7 — Faust’da tipler nasıl konuşuyorlar? Söyledikleri, genel olarak, duygu ve 

heyecan sözleri mi, yoksa düşünüş cümleleri midir? Siz, okuduğunuz cümleler ara
sında hangilerini kuvvetli ve güzel buluyorsunuz? Niçin? Belirtiniz.



Sehiller

W I L H E L M  T E L L

I

XIII. yüzyıl sonlarında, İsviçre’de Dört Kanton Gölü çevre
sinde, eski Iskandinav-Cermen halkından dört kanton vardır. Za
manla, bunlardan biri, Habsburg (Avusturya) hâkimiyetini ka
bul etmiş, diğer üçü istiklâllerini korumaya karar vermişlerdir.
O zaman Avusturya imparatoru, bu çevrelere birtakım zalim va
liler ve silahlı kuvvetler yollamış; valiler, arkalarını imparatora 
vererek, halka akla gelmez zulümler yapmaya başlamışlardır.

Bunun üzerine kantonların bazı genç ve yaşlı vatanseverleri 
gizlice toplanarak, vatan ve hürriyetlerini kurtarmaya yemin et
mişlerdir. Yemin edenler arasında Stauffacher, Watter Fürst, Ar- 
nold Melctathal gibi asil kimseler vardır.

Vakanın asıl kahramanı Teli ise, »Memleketim beni çağırır
sa giderim» düşüncesiyle konuşmalara katılmamıştır. Teli, cesur, 
ok atmakta görülmemiş derecede nişancı, temiz bir aile babası, 
hür tabiatlı bir dağ adamı, bir avcıdır; kendinde maddî ma
nevî kudretler toplanmış gizli bir kahramandır. Hedwing adlı 
bir karısı, Walter ve Wilhelm adlı iki küçük oğlu vardır.

Teli, aile şerefini silahla koruduğu için, valinin adamları ta
rafından kovalanan bir vatandaşı, müthiş fırtınaya rağmen gö
lün öbür kıyısına geçirmiş, kurtarmıştır. Kantonun yeni valisi 
Gessler, bu güçlü ve kudretli adamın kahramanlığı kendisini ra
hatsız ettiği için Teli’e karşı, sinsi bir düşmanlık duymaktadır.

Gessler, halkı boyun eğmeye alıştırmak için, bir meydana 
bir sırık diktirmiş, ucuna bir Avusturya şapkası astırmıştır. Ge
lip geçen her İsviçreli, bu şapkayı selâmlamaya mecbur tutul
muştur.

Bir gün, bu şapkanın yanından, çocuğu Walter ile birlikte 
Teli de geçer.

Walter — Ayy, baba! Şu sırığın üstündeki şapkaya bak!
Teli — O şapkadan bize ne? Gel, gidelim.

(Tam gidecekleri sırada, birinci mızraklı, mızrağını 
indirerek karşılarına dikilir):

Birinci Mızraklı — İmparator adına! Durun, kımıldamayın!
Teli — (Mızrağı yakalayarak) Ne istiyorsunuz? Beni niçin durduru

yorsunuz?
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Birinci Mızraklı — Emre itaat etmediniz. Arkamız sıra geleceksiniz. 
İkinci Mızraklı — Şapkanın önünde eğilmediniz.
Teli — Dostum, bırak beni gideyim.
Birinci Mızraklı — Haydi, haydi hapse!
Walter — Babamı hapse koyma! İmdat! İmdat!.. Yetişin erkekler, 

İyi insanlar! Bizi zorluyorlar! Evet; zorluyorlar; onu hapse götürüyor- 
lar!..

(Rahip Rösselmann ve kilise muhafızı Petermann, da
ha üç adamla gelirler.)

Kilise Muhafızı — Ne oluyor?
Rösselmann — Bu adamı niye tutuyorsunuz?
Friesshardt — Bu adam, imparator düşmanıdır, bir hâindir!
Teli — (Onu hiddetle yakalayarak) Ben, hâin!
Rösselmann — Yanılıyorsun arkadaş, bu adam Tell’dir. Şerefli bir

insan ve iyi bir burjuvadır. v
' Walter — (Annesinin babası olan Walter Fürst’ü görür ve ona doğ

ru koşar) Büyükbaba, yetiş! Babamı zorluyorlar!
Walter Fürst — (Koşarak gelir) Ben kefil oluyorum, durun! Allah

aşkına Teli, ne oldu?
Birinci Mızraklı — Valinin yüksek kudretini küçümsedi ve onu ta

nımak istemedi.
Stauffacher — Bunu Teli mi yaptı?
Arnold — Yalan söylüyorsun, köle!
İkinci Mızraklı — Şapkayı selâmlamadı.
Walter Fürst — Onun için mi hapse girecek? Arkadaş, beni kefil

tut ve onu serbest bırak.
Birinci Mızraklı — Sen kendine ve kendi canına kefil ol! Biz vazı.

femizi yapıyoruz. Haydi götürelim.
Arnold — (Köylülere) Hayır, bu açıktan açığa zorbalıktır! Gözümü

zün önünde onu pervasızca hapse götürmelerine katlanacak mıyız?
Kilise Muhafızı — Biz onlardan daha kuvvetliyiz arkadaşlar, buna

boyun eğmeyiniz!
Birinci Mızraklı — Valinin emirlerine karşı koyan kimmiş bakalım?
Teli __ Ben kendimi kurtarmasını bilirim. Haydi siz gidiniz, yiğit

arkadaşlar! Kuvvetimi kullanmak isteseydim, zanneder misiniz ki onla
rın mızraklarından korkardım?

(Av boruları duyulur.)
Kadınlar — İşte vali geliyor!
Birinci Mızraklı — (Sesini yükselterek) İhtilâl! İsyan!
Arnold — Çatlayıncaya kadar haykır, alçak!
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Daha gelenler olur, hiddet, heyecan ve kalabalık büyür.
Gessler, at üzerinde, yanında adamları ve kolunda bir şa

hin olduğu halde gelir. Gürültü ve kalabalığın sebebini sorar, 
birinci mızraklıdan öğrenir. Kısa bir sessizlikten sonra, Tell'e 
dönerek konuşur:

Gessler — İmparatordan ve onun adına burada hükmeden benden o 
kadar nefret mi ediyorsun ki Teli, itaatinizi denemek için şuraya astı* 
ğım şapkaya saygıdan kaçınıyorsun? Bu suretle kötü niyetlerini açığa 
vurdun!

Teli — Beni affedin, sevgili efendim, istemeyerek böyle oldu, yoksa 
size ehemmiyet vermemekten değil. Eğer düşünceli bir adam olsaydım, 
adım Teli olmazdı. (Teli, çocukça düşünmek ve öyle hareket etmek an
lamındaki talen kelimesinden gelme bir sözdür).

Gessler — (Bir an sustuktan sonra) Sen ok kullanmakta üstatsın 
Teli, değme nişancılarla boy ölçüştüğün söylenir.

Walter Teli — Doğrudur, efendim... Babam yüz adımdan ağaçtaki 
elmayı vurur.

Gessler — Bu senin oğlun mu, Teli?
Teli — Evet, sevgili efendim.
Gessler — Pekâlâ Teli, mademki yüz adımdan ağaçtaki elmayı vu

rabiliyorsun, benim karşımda da marifetini göstermelisin. Okunu al ve 
oğlunun başı üzerindeki elmayı vurmaya hazır ol. Fakat, sana tavsiye 
ederim, iyi nişan al ki ilk çekişte elmaya isabet ettiresin. Çünkü bunu 
yapamazsan, kelleni kaybedersin.

(Halkta korku alâmetleri görülür.)

Teli — Efendim, bana ne korkunç bir teklifte bulunuyorsunuz? Ço
cuğumun başı üstünde... Hayır, elbette hayır, sevgili efendim, siz böyle 
bir şey düşünemezsiniz... Ulu Tanrı beni esirgesin... Ciddî olarak bunu 
bir babadan istemezsiniz.

Gessler — Çocuğun başı üstündeki elmayı vuracaksın. Bunu istiyo
rum ve ısrar ediyorum!

Teli — Kendi okumla sevgili yavrumun başı üzerine nişan almak? 
Ölmek dafcv iyi!

Gessler — Ya dediğimi yapar, yahut oğlunla beraber ölürsün.
Berta — (Asîl ve vatansever bir genç kız) Efendim, bu zavallı adam

larla şaka etmeyiniz! Görüyorsunuz nasıl bembeyaz kesilmiş, titriyor... 
Sizin ağzınızdan böyle şakalara o kadar az alışıklar ki.

Gessler — Benim şaka ettiğimi size kim söylüyor? (Üzerinde salla
nan bir ağaç dalını yakalar) İşte elma. Yer açsınlar. Âdet olduğu gibi 
mesafe olsun... Ona seksen adım veriyorum. Ne daha eksik, ne daha faz
la. Adamı yüz adımdan vururum diye övünüyordu... Haydi nişancı, vur
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ve hedefi şaşırma! Maharetini göstermenin sırasıdır nişancı! Hedef de
ğerli, mükâfat da büyüktür. Nişan tahtasının siyah noktasına isabet et
tirmeyi senin kadar bir başkası da yapabilir. Ben, üstat ona derim ki, 
her yerde sanatından emindir ve yüreği ne elini, ne de gözünü şaşırtır. 
(Çocuğu göstererek) Onu şurada bir ıhlamur ağacma bağlasınlar.

Walter — Beni bağlamak! Hayır, ben bağlanmak istemiyorum. Bir 
kuzu gibi uslu duracağım. Nefes bile almayacağım. Eğer beni bağlarsa
nız, hayır, ona dayanamam. Bağlarımdan kurtulmaya çalışırım.

Walter Teli — Niçin gözlerimi bağlasınlar? Babamın eliyle atacağı 
oktan korkar mıyım sanıyorsunuz? Onu cesaretle bekleyeceğim. Gözle
rimi bile kırpmayacağım. Haydi baba, nişancı olduğunu göster! Sana 
inanmıyor, bizi yok edeceğini sanıyor... Bu zalimin keyfini kaçırmak için 
okunu at, nişanını vur!

Teli __ öyle olması lâzım. (Kendini toplar ve nişan almaya hazır
lanır.)

Rudnez — (İmparatora bağlı bir asilzade... Bütün bu müddet zar. 
fmda zorla kendini tutmaya çalışarak, büyük bir dikkatle konuşmala
rı dinlemiştir, ilerler) Vali efendi, bu oyunu daha ileri götürmeyeceksi
niz, hayır bunu yapmayacaksınız! Bu, sadece bir deneme idi. Maksada 
ulaştınız. Hadden aşın şiddet, gayesindeki hikmeti kaybeder ve eğer yay 
lüzumundan fazla gerilirse kırılır.

Gessler — Siz susunuz, sizi çağınncaya kadar sesinizi çıkarmayınız.
Rudnez — Konuşacağım. Buna hakkım var! Kralın şerefi benim için 

mukaddestir. Fakat böyle bir hükümet, kin uyandırır. Kralın arzusu da 
bu değildir... Size şunu söylemek mecburiyetindeyim ki... Böyle bir gad
darlığa milletim müstahak değildir. Bunu yapmaya hiç bir salâhiyetiniz 
yoktur.

Gessler — Küstah, efendine karşı bu dili kullanmak?
Rudnez — Benim efendim imparatordur, siz değilsiniz. Ben de sizin 

gibi hür doğdum ve asilzadeliğin bütün faziletlerinde sizinle boy ölçü
şebilirim. Eğer siz burada, kendisine utanç verecek hareketlerde bulu
nulduğu halde, saygım eksilmeyen imparatoru temsil etmeseydiniz, el
divenimi önünüze atardım, siz de asilzadelik kaidelerine göre, buna ce
vap vermek zorunda kalırdınız. Evet! Atlılarınıza işaret edin, ben şun
lar gibi silâhsız değilim. (Halkı gösterir) Bir kılıcım var ve kim bana
yaklaşırsa..

Birinci Mızraklı — (Haykırır) Elma düştü!
Herkes o tarafa bakarken Berta, kendini Rudnez’le valinin 

arasına attığı bir sırada Teli, oku atmıştır.

Rösselmann — Çocuk yaşıyor!..
Birçok sesler — Elmayı vurdu!..
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Gessler — (Hayretle) Oku attı mı? Nasıl? Hay çılgın!
Walter Teli — (Elinde elma, sıçrayarak gelir) Babacığım, işte elma! 

Ben zaten biliyordum. Sen, oğlunu vurur musun hiç?
Rudolf — Dünya durdukça nişancı Teli dillere destan olacaktır.

(Elmayı valiye uzatır.)

Gessler — Tanrı hakkı için elma tam ortasından yarılmış, ustaca bir 
atıştı doğrusu, onu övmek zorundayım.

Rösselmann — Atış iyi idi, fakat Tanrıyı böyle bir denemeye sevk 
eden için ne felâket!

Stauffacher — Kendinize gelin Teli, ayağa kalkın. Erkekçe hareket 
ettiniz, şimdi serbestçe evinize dönebilirsiniz.

- (Onu götürmek isterler.)

Gessler — Teli, beni dinle!
Teli — (Geri döner) Ne emrediyorsunuz efendim?
Gessler — Sen üzerinde bir ikinci ok daha sakladın... Evet, evet, ben 

iyice gördüm... Bundan maksadın neydi?
Teli — (Sıkılgan) Efendim, bu atışta âdettir.
Gessler — Hayır Teli, bu cevabı yeter bulmuyorum. Her halde bu

nun başka bir mânası vardı? Bana açık yürekle ve cesaretle doğruyu 
söyle! Teli, herne olursa olsun, hayatın kurtuldu, buna emin ol! İkinci 
ok niçindi?

Teli — Pekâlâ efendimiz, mademki hayatımın emniyette olduğunu 
söylüyorsunuz, o halde size doğruyu olduğu gibi söyleyeceğim... (Elbise» 
sinin altından oku çıkarır ve müthiş bir bakışla valiye bakar) Eğer ok 
sevgili yavruma isabet etseydi, bu İkinciyi size çekecektim ve şüphesiz 
ki isabet ettirecektim.

Kısa Bilgiler:
Wilhelm Tell’in konusu, eski bir Cermen menkıbesinden alınmıştır. Bu men

kıbe, İsviçre tarihine mal edilmiş, belki de İsviçre’de bir vakadan doğmuştur? Vaka 
hakkında tarihî bilgiler, İsviçre tarihlerinde, bu arada Johannes von Müller’in İs
viçre Birliklerinin Tarihi adlı eserinde yazılıdır.

Bir asker çocuğu, bir doktor ve bir tarih profesörü olan Schiller’in dünya 
çapında tanınmış en önemli bir eseri Wilhelm Tell’dir. Bu eser, bir çocuk edebiyatı 
eseri olarak da, çocuklar için tertiplenmiş basımlarıyle tanınmış ve faydalı olmuş
tur (Schiller için, kitap sonundaki sözlüğe bakınız).

Wilhelm Teli, dilimize Seniha Bedri Göknil tarafından çevrilmiş ve Millî Eği
tim Bakanlığı Alman Klasikleri serisinde yayımlanmıştır (No. 31). Okuduğunuz 
parçalar, bu tercümelerden kısaltılarak alınmıştır.
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1 —  Okuduğunuz vakada bellibaşlı kaç tip vardır? Bu tipler, kendi karak
terlerini en çok hangi sözleriylt belli ediyorlar?

2  Tell’in son cümleye kadarki konuşmaları, onun gücüne, kuvvet ve ce
saretine uygun sözler midir? Tell’i böyle konuşturan, onun hangi meziyetleridir? 
Bu çeşit adamlar hep böyle mi konuşurlar? Tahlil ediniz.

3  Tell’in çocuğu, bağlanmaktan niçin nefret ediyor? Onun bu isyanında,
çevresinde gördüğü ve duyduğu hareketlerin ve sözlerin bir tesiri var mıdır? Bu 
çocuğun, en çok hangi sözlerini manalı buluyorsunuz?

 4  walter Tell’ in babasına güveni niçin herkesten, hatta Tell’den bile faz
ladır? Bunun sebebini tahlil ediniz.

5   ç 0k eski bir Türk destanı olan ve XVI. yüzyıl Anadolusunda yurdun ve
zamanın olaylarıyle birleşip gelişen KÖTOğlu destanında Wilhelm Tell’deki elma 
vakasını andırır bir olay vardır. Köroflu destanının eski bir yazması, Paris’de Millî 
Kütüphane’de bulunan (yazma) nüshasındaki rivayete göre: -Nahcivanlı Demirci- 
oğlu, Köroğlu’nun şöhretini duymuş, onun kahramanları arasına girmek için Çam- 
lıbel’e gelmiştir. Köroğlu, hizmetine girecek kimseleri, kuvvet ve cesaretlerini de
neyerek alırdı. Bu sefer de öyle yapmış, Demircioğlu’nun başına bir elma, bu el
manın da üzerine bir yüzük koymuş. Uzaktan nişanlayarak, yüzüğün içinden sek
sen ok geçirmiş. Bunu, gözünü kırpmadan seyreden Demircioğlu’nu yakın arka
daşları arasına almış.»

Yapılan araştırmalara göre, bu rivayetlerin biri diğerinden faydalanmış de
ğildir. Böyle olunca aralarındaki benzerlik size nasıl bir fikir veriyor? Milletlerin 
ok atma devrine ait kahramanlık destanlarında bazı benzer motifler olması tabiî 
midir? Niçin? Belirtiniz.

Metin Üzerinde Çalışmalar:

W I L H E L M T E L L

II

Fakat Gessler’in maksadı Tell’in okundan kurtulmaktır. Bu 
sebeple onun itirafından istifade eder. Tell’i bağlatır. Küssanach’ 
da bir zindana koymak için onu bir kayığa attırır. Kendisi de 
adamlarıyle aym kayığa biner. Fakat, gölün ortasında amansız 
bir kasırga kopar. Teli, dümene geçmezse batacaklardır. Kolları 
çözülüp dümene geçen Teli, uygun bir yerde karaya atlar. Oku
nu ve yayını almıştır. Kayığa müthiş bir tekme vurur. Tekne 
gölde bocalarken, kendisi dağa tırmanır. Dağın tek geçidinde pu
su kurar. Sahne bu dağ geçidini gösterir. Teli, önce bu geçitte 
görünür:

Teli — Bu ıssız yoldan gelmesi lâzım. Burada işimi bitiririm. Şura
daki mürver ağaçlıkları beni gizler. Yolun darlığı kovalayacaklara en
gel olur. Tanrı ile hesabını gör vali! Yok olacaksın, saatin çaldı. Sakin 
ve rahat yaşıyordum. Silâhım yalnız orman hayvanlarına çevriliyor-
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du. Adam öldürmek aklımdan geçmezdi. (Fakat) çocuğunun başına 
nişan alan kimse, düşmanının kalbini de vurabilir. Zavallı çocuklarımı, 
o masumlan, sadık karımı senin gazabından kurtarmalıyım vali! O gün 
titrek ellerimle yayımı gererken, yalnız Tanrının işittiği müthiş bir ye
minle, bundan sonraki atışımın ilk hedefi senin kalbin olacaktır, diye 
ahdetmiştim. O cehennem azabı anmda neye ahdetmişsem, o benim için 
mutlu bir borçtur, onu ödeyeceğim.

(Uzaktan gittikçe yaklaşan bir müzik duyulur. Sah
neden, önce bir düğün alayı geçer. Teli, oradan uzakla, 
şır. Az sonra Gessler, iki adamıyle at üstünde geçide 
girer.)

Gessler — Ne derseniz deyiniz. Ben imparatorun hizmetkârıyım ve 
ona hoş görünmeyi düşünmeliyim. Beni bu memlekete, halkı pohpohla
mak, ona tatlılıkla muamele etmek için göndermedi. O, itaat bekliyor. 
Dâva şu: Memlekette köylü mü, yoksa imparator mu efendi olacak?

Armgart — (Fakir ve perişan bir köylü kadın) Tam sırası? Şimdi 
ona yalvaracağım.

Gessler — Altodrofda şapkayı, şaka olsun diye veya halkın kalbini 
denemek için dikmedim; onu çoktandır biliyorum. Ben onu, oraya ka
dar dik tuttukları boyunlarını eğmeyi öğrensinler diye diktim.

Armgart — Merhametli valimiz! Bize acıyın!
Gessler — Böyle yolun ortasında karşıma çıkmanıza sebep nedir? 

Çekilin oradan!
Armgart — Kocamı hapse attılar, zavallı yetimler ekmek diye hay

kırıyorlar... Bizim bu perişan halimize acıyın, hayırsever efendimiz!
Rudolf — (Kadına) Size adaletle muamele edilecektir. Dilekçenizi 

şatoya sununuz. Burası yeri değil.
Armgart — Hayır, hayır, vali kocamı geri verinceye kadar buradan 

bir yere gitmem. Altı aydır kuleye hapsedilmiş, boşuna hâkimin kara
rını bekliyor.

Gessler — Kadın, bana zorla iş gördürmek mi istiyorsun? Çekil ora
dan!

Armgart — (Atın dizginlerini tutarak) Hayır, hayır, artık kaybede
cek şeyim kalmadı. Hakkı vermeden vali, bu yerden kımıldayamazsın! 
Felâketimiz o kadar büyük ki, artık senin gazabından bile korkmuyo
rum.

Gessler — Kadın, yol ver, yoksa atım seni çiğneyip geçer.
Armgart — Çiğneyip geçsin! İşte... (Çocuklannı yere iter. Kendini 

de onlarla beraber yolun üzerine atar.)
Rudolf — Kadın, siz çıldırdınız mı?
Armgart — (Daha ateşli devam eder) Çoktandır şu imparatorluk
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toprağını ayağının altında çiğniyorsun!.. Ne yazık ki ben kadınım. Eğer 
erkek olsaydım, burada toz toprak içinde yatmaktan daha iyi bir çare 
bulurdum.

Gessler — Uşaklarım nerede? Şunlan uzağa sürüklesinler. Yoksa 
kendimi kaybedip, sonradan beni pişman edecek bir şey yapacağım.

Rudolf — Uşaklar bize kadar gelemezler! Bir düğün alayı çukur yo
lu kaplamış.

Gessler — Bu millete karşı hâlâ fazla tatlı bir efendiyim. Dilleri 
serbestçe ötüyor, hâlâ lüzumu kadar uysal değiller. Fakat, bu değişe
cek... Buna söz veriyorum. Bu dik başlı karakteri kıracağım. Bu küstah 
hürriyet zihniyetini yıldıracağım. Bu memlekete yeni bir kanun koyaca
ğım... Ben...

(Vücuduna bir ok saplanır. Elini kalbine götürür. At
tan düşmek üzeredir. Kısık bir sesle):

Tanrı bana acısın!..
Rudolf —■ Efendimiz. Tanrım, ne oluyor? Bu nereden geldi?
Armgart — (Sıçrayarak kalkar) Cinayet! Cinayet! Sallanıyor, düşü

yor! Vuruldu! Ok kalbinin ortasına saplandı.
Rudolf — (Attan sıçrar) Ne çirkin hâdise!.. Tanrım... Asilzadem efen

dim. Tanrıdan rahmet dileyin, ölüyorsunuz!
Gessler — Bu, Tell’in okudur.

(Attan düşer ve sıranın üzerine yatırılır.)
Teli __ (Yukarda, kayaların üzerinde görünür) Nişancıyı tanıdın,

başkasını arama! Kulübeler hürriyete kavuştu, günahsızların korkusu kal
madı. Artık memlekete zarar veremeyeceksin.

(Yükseklerden kaybolur. Halk, vakanın geçtiği yere 
dolar.)

Armgart — (Bir çocuğu yükseğe kaldırarak) Bakın, çocuklar, bir za
lim nasıl ölüyor!

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 _  Wilheim Teli dramının esas vakalarını okumuş bulunuyorsunuz. Okudu

ğunuz kısımlardan edindiğiniz bilgiye göre, bu dramın bize söylemek istediği esas 
fikir nedir? Bu fikri düzgün bir cümleyle özetleyiniz.

2   Yazar, Gessler’in zulmüne karşı yalnız insanları mı isyan ettiriyor? İn-'
sanlardan başka bu zulme isyan eden ve zâlimin mahvını hazırlayan bazı tabiat 
olayları da var mıdır? Adaletin tecellisine tabiatın da yardım edişi, yazarın hayat 
ve adalet felsefesi hakkında sizce nasıl bir fikir veriyor?

3 — Armgart isimli kadının sözlerini ve hareketlerini takip ediniz: Kadın, 
önce ne yapmak istiyor ve nasıl konuşuyor? Sonra nasıl hareket ediyor? Kadına 
böyle çılgın bir cesaret veren sebep nedir? Bunu bir kelimeyle özetleyiniz.

4 — Tell’in ve bu kadının sözleri içinde hangi cümleleri beğeniyorsunuz? Ni
çin? Anlatınız.
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R u s  E d e b i y a t ı

L. Tolstoy

A N N  A K A R E N İ N  A

Anna Karenin», Rus aristokrasisine mensup bir Madame Bo- 
vary’dir. Fakat Rus toplumunun Emma’sı, iyi yetişmiş, kibar, 
kültürlü, millî duygularla dolu, bütün hayat konforlarına sahip, 
yüksek bir kadındır. Aile yıkmak şöyle dursun, başka aileleri 
yıkılmaktan kurtaracak fazilettedir. Anna, bir aşk izdivacı yap
mamıştır. Kocası, büyük bir devlet adamıdır. Bu kibar kadın, 
kendisini mesut edemeyecek bir erkekle evlendiğini, ancak yüz
başı Aleksi Vronski’yi gördükten ve onu bir yıldırım aşkıyle sev
dikten sonra hisseder.

Anna, sevgisini kocasından gizlemez. Buna rağmen, serbest 
kalamayınca, evini terk ederek, Vronski ile birlikte İtalya’ya gi
der. Geri döndüğü zaman, hürmet gördüğü muhitinin kendisine 
kapandığım anlar. Kocasından boşanma istekleri yine bir netice 
vermez. Öte yandan sevdiği adamın kendisini eskisi kadar sev
mediği şüphesine kapılır. Ahlâkî bir düşkünlük içinde bulundu
ğunu bütün dehşetiyle hisseder. Çeşitli ruh buhranlarıyle kıv
ranırken, bir tren altında intihar eder.

Anna Karenina’da, bir değil, birkaç roman birleşmiştir. Bun
lar arasında Anna'nm bilmeyerek sebep olduğu bir hayat vakası 
vardır: Sevdiği adam Vronski, evvelce Kiti isimli bir başka genç 
kız tarafından seviliyordu. Kiti, Anna yüzünden terk edilince, 
derin bir onur yarasıyle kıvramr. Sonra, öteden beri kendini is
teyen Levinle evlenir. Ancak Levin, Kiti’den ümidini kestiği gün
lerde, hayata küsmüş, kendini tabiata, tabiat incelemelerine ver
miş, değişik bir insandır. Kiti, kendisine kalınca tam bir saadet 
duymaz. Karısını başkalarından kıskandığı olur. Öteden beri şüp
he içinde yaşayan, Allahsız bir adam oluşu, onu ruh huzurun
dan mahrum etmiştir. Karısının iyi bir insan olduğunu, kendi
sine bağlı bulunduğunu anlaması ve mesut olması, ancak zaman
la Allahı kabul etmesi ve manevî hayatının, ruhunu tatmin ede
cek bir olgunluğa yükselmesiyle mümkün olur.

Levin, karısının hastalandığı günlerde garip bir hissin tesiri altında 
kalmıştı: İman ve itikat sahibi bir insan olmadığı halde dua etmişti. Ona 
hakikatler âlemi ne zaman açılmıştı? Aldanmış olduğunu farz edebilir 
miydi? Bütün bunları soğukkanlılıkla tahlil edince, Allah fikrine karşı 
duymakta olduğu alâka ve heyecan sönüyordu. Yoksa, bütün bu heyecan, 
lar, alâkalar, zaaflarının birer alâmeti miydi? Bu iç mücadele ona ağır
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bir ıstırap veriyor ve Levin, varlığının bütün kuvvetlerini kullanarak, 
kendisini bu çıkmazdan kurtarmaya çabalıyordu.

Senenin en meşgul günlerindeydiler. Ekinleri biçmek, buğdayları top
lamak, otları kesmek, çift sürmek, harman yapmak, tohum ekmek hay
ret verecek işlerden değildi. Fakat, bunlar! tabiatın ancak müsaade ettiği 
dar bir zamana sığdırmak çok güçtü. Bunun için büyük, küçük, herkesin 
işe girişmesi lâzımdı. Üç dört hafta yalnız soğan ekmek yiyip ayran içi
lerek ve ancak birkaç saatlik bir uyku ile iktifa edilerek ve gece gündüz 
çalışarak bu mucize tekemmül ettirilebiliyordu.

Levin, kendisinin halk ile beraber olduğunu hissediyordu. Sabahleyin 
erkenden tarlaya gidiyor, kansıyle ve baldızıyle yemek yemek için öğ
leyin dönüyor ve sonra yine bir harman makinesi kurmakta olduğu çift
liğe gidiyordu.

Damı yeni buğday saplarıyle örtülmüş olan zahire ambarının yanın
da ayakta duruyor ve harman makinesinden çıkan tozların uçuşmasına, 
samanların, çayırların üstüne yayılmasına bakıyordu. Bir taraftan kır
langıçlar saçakların altına saklanırken, öbür yanda işçiler ambarın loş
luklarında çalışıyorlardı.

Levin: «Bütün bunlar niçin?» diye düşünüyordu. «Niçin onlara neza
ret ediyorum ve niçin onlar benim önümde daha fazla çalışır görünmek 
istiyorlar? İşte eski ahbabım Matrona (toprağı kuvvetle çapalayan bu 
uzun boylu, zayıf kadının bir yanık yarasını tedavi ettirmişti). Ben, onu 
iyi ettim, doğru ama, bugün değilse bir sene sonra, on sene sonra, onu 
toprağa vermek icabedecek. Herkes, şu güzel endamlı genç kız, dolaba 
koşulmuş olan şu yorgun beygir, harman makinesine nezaret eden Fyo- 
dor ve ben, hepimiz, aynı akıbete uğrayacağız...»

«Niçin?» Ve bütün bunları düşünürken işçilerine iş verebilmek için 
hiç farkına varmadan saatine bakıp duruyordu.

Öğle yemeği vakti gelmiş olduğu için Levin, işçilerin dağılmasına mü
saade etti ve tohumluk olarak ayrılmış olan buğdayların teşkil ettiği bir 
yığma yaslanarak Fyodor ile konuşmaya başladı. Onunla ortaklığa çıka
rılmış ve bir sene evvel bir köylü tarafından sürülmüş olan tarlayı ki
ralamaktan kaçman Platon adlı bir zengin köylü hakkında konuşuyordu. 
Fyodor:

— Platon, Mituh ile aynı kirayı veremez. İhtiyar Platon, istikbali
ni tehlikeye koymaz. Onun fakirlere merhameti vardır. İcabında onlara 
kredi bile verir.

— Niçin kredi veriyor?
— İnsanların hepsi birbirine benzemez. Kimisi Mituh gibi midesi için 

yaşar, kimisi de ihtiyar Plâton gibi ruhu için, Allah için yaşar.
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Levin heyecanla sordu:
— Ruhu için, Allah için yaşamak dediğin nedir?
— Çok basit; Allah için yaşamak demek, hakikat için yaşamak de. 

mektir. Herkes elbet birbirine benzemez. Meselâ siz de fakirlere karşı 
kötü hareket edemezsiniz.

Levin, şiddetli bir heyecan tesiri altında:
— Evet... Evet... Allaha ısmarladık, diye kekeledi ve bastonunu ala

rak evin yolunu tuttu. Köylünün: «Allah için, hakikat için yaşamak, ru
hu için yaşamak» kelimeleri ruhunda derin akisler bırakıyordu. Kafasın
da, bu âna kadar varlığının gizlendiği köşelerinden sıyrılarak yeni bir 
ışıkla parlamaya başlayan karışık, fakat meyve vereceğinden. emin oldu
ğu fikirler kaynaşıyordu.

Levin, yakınlarda Doli ve çocukları arasında geçen bir vakayı hatır
ladı. Bir gün yalnız kalan çocuklar, bir mumun alevinde ısıtmaya baş
ladıkları fincanın içinde reçel yapmaya uğraşmış ve birbirlerinin yüzle
rine sütlerini atmışlardı. Anneleri onları bu halde yakaladı, enişteleri
nin önünde azarladı ve onlara eğer fincanları kırılırsa artık çay içmek
ten mahrum kalacaklarını ve sütlerini ziyan ederlerse açlıktan ıstırap 
çekeceklerini anlatmaya çalıştı. Levin, çocukların, annelerini şüphe ile 
dinlediklerine dikkat etti. Onun sözlerini soğuk bir şekilde karşıladılar 
ve oyunlarının bozulduğuna üzüldüler. Bunun sebebi, istifade ettikleri 
iyiliklerin kıymetini bilmemeleri ve onları tahrip etmekle biraz da ken
di varlıklarını tahrip etmekte olduklarını idrak edemeyişleriydi.

Kendi kendilerine ihtimal şöyle düşünüyorlardı: «Bütün bunların hep
si âlâ, güzel... Fakat bize verilen şeyler bu kadar kıymetli mi? Bugün 
ve yarın hep aynı şekilde geçiyor. Halbuki bir mum üstünde reçel kay
natmak ve birbirimize süt atmak ne kadar eğlenceli. Hem de bu yeni 
oyun bizim icadımız.»

«Biz de böyle hareket etmiyor muyuz? Ben de tabiatın sırlarına ve 
insanın hayatî meselelerine mantıkla nüfuz etmeye çalışırken aynı şeyi 
yapmış olmadım mı? Bunların hepsindş, bir köylüden başka bir şey ol
mayan Fyodor’un açıkça anlattığı hayatın mantını sezmiyor muyuz? Hep
si bir neticeye az veya çok karışık bir yoldan geliyorlar. Eğer çocuklar, 
kendi ihtiyaçları ile karşı karşıya bırakılmış olsaydı, böyle maskaralık, 
lar yapmazlar, açlıktan ölürlerdi. Bizi yaradanı bilmeden, iyilik ve fe
nalık hissinden mahrum bir halde bizi de fikirlerimizle ve ihtirasları
mızla başbaşa bıraksaydılar...

Netice ne olurdu? Eğer biz itikatlarımızı sarsıyorsak, bu çocuklar 
gibi tamamıyle doymuş olmamızdan, açlığın ne demek olduğunu bilme- 
yişimizdendir. Ben Hıristiyan olduğum, inanmış insanlar arasında büyü- 
düğüm ve dinin bütün iyiliklerinden faydalandığım ve hiç farkına var-
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madan hâlâ o iyiliklerin sayesinde yaşadığım halde, bu çocuklar gibi, 
hayatımın en büyük mesnedini tahrip etmeye çalışmışım... Fakat ıstırap 
saati çalınca O’ndan yardım istedim ve şimdi o eski çocukça isyanları
mın affedildiğini hissediyorum.»

«Evet, akıl bana hiç bir şey öğretmedi. Bildiğim her şey bana kalp 
yolu ile geldi ve bilhassa kilisenin telkin ettiği imanla çok şey kazan
dım.»

Sırt üstü yattığı için, başının üstünde hudutsuz bir derinlik halinde 
yayılan göğü seyretmeye başladı: «Biliyorum ki bu seyrettiğim, mavi bir 
kubbe değil. Mekânın hudutsuzluğudur. Fakat gözüm orada yuvarlak bir 
kubbeden başka bir şey fark etmiyor ve öte tarafı araştırırken gözlerim 
daha iyi görüyor.*

Levin artık düşünmekten vazgeçti. Varlığında akislenejn esrarlı ses
lere kulak verdi. Duyduğu saadet hissine pek güvenemeyerek, kendi ken
dine: «İnanmak bu mu?» dedi. «Sana teşekkür ederim Allahım!»

Ve gözlerini dolduran minnet yaşlan yanaklarına doğru süzüldü.

Kısa Bilgiler:
Anna Karenina, Tolstoy’un en tanınmış eserlerindendir. Romanda birçok rea

list hayat sahneleri, küçük fasıllar halinde hikâye edilmiştir. Roman kahramanla
rının, kendi içlerine eğildikleri, kendi kendilerini tahlil ettikleri parçalar, bu ese
ri, psikolojik roman çeşidinin de zaferleri araşma katmıştır. Anna Karenİna’da ha
yatları ne olursa olsun, insanlara iyi duygularla bakan, onları seven ve anlayan 
bir ruh vardır.

Eser dilimize Bahadır Dülger tarafından çevrilmiştir (İstanbul, 1949). Okudu
ğunuz parçalar bu tercümenin ikinci cildinden kısaltılarak alınmıştır. Bu kısımlar
da Anna Karenİna’mn diğer bir kahramanı olan Levin’in inanmaya yönelişi hikâye 
edilmektedir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  İnsanları Allah fikrine ulaştıran, her zaman yüksek düşüncelerle, görül

memiş olaylar mıdır? Bazen küçücük dikkatlerle de insan Allaha varabilir mi? Bu 
parçada bu konuyu düşündürecek özellikler görüyor musunuz?

2 —  Levin, olaylar karşısında kendi kendine ne gibi sualler soruyor? Bu so
ruların hangileri ona inanmak lâzım geldiğini düşündürüyor?

3 —  Köylü Fyodor’un, bu okumuş ve araştırmış adama söyledikleri, Levin’e 
niçin karanlıkta bir ışık tesiri yapıyor? Bir köylü, bu irfam nasıl elde etmiş ola
bilir? Türk köylüsünde böyle bir irfanın ne ölçüde ileri olduğuna dair bilgileriniz 
ve hatıralarınız var mı? Hatırlayınız.

4 —  Hikâyedeki felsefeye göre insan, Allaha hisle mi, akılla mı ulaşıyor? Yor - 
sa gerçekleri, her ikisinin birleşmesi mi haber veriyor? Düşününüz.

5 —  Levin, niçin insanları Doli’nin çocuklarına benzetiyor? Buna göre Tanrıyı 
rahat insan mı, mustarip insan mı daha iyi tanırmış?

6 —  Levin, nasıi bir insandır? Hikâyeden edindiğiniz bilgiye göre, onun ka
rakterini tarif edecek sıfatları bulunuz.
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İ s k a n d i n a v  E d e b i y a t ı

Henrîk Ibsen

P E E R  G Y N T

(Ağaçlık bir saha, aşağıda bir dere, değirmen... Sıcak bir 
pazar günü. Peer Gynt, yirmi yaşlarında, sağlam yapılı bir genç. 
Annesi Aafce, zarif bir kadın. Yürürler. Anne, çocuğuna hiddet
lidir.)

Aase — Yalan söylüyorsun Peer!
Peer — Hayır, doğru söylüyorum.
Aase — Doğruysa yemin et bakayım!
Peer — Yemine ne hacet!
Aase __ Bak yemin etmeye dilin varmıyor. Seni maskara seni! Ge

ne masal okuyorsun.
Peer — Hayır, söylediklerim masal değil, tamamıyle doğru.
Aase __ (Peer’in önüne dikilir) Annene yalan söylemeye utanmı

yor musun, sen? Aylarca dağlarda geyik peşinde koşuyorsun. Sonunda; 
avsız, silâhsız, eli boş, üst baş perişan geri dönüyorsun. Şimdi de uy
durma av hikâyeleriyle beni aldatmaya çalışıyorsun. Anlat bakalım, bu 
geyiğe nerede rastgeldin?

Peer — Gendin’in batısında.
Aase — (Müstehzi) Pekâlâ, sonra ne oldu?
Peer — Rüzgâr karşıdan esiyordu. Çok şiddetli bir rüzgâr. Hayvan 

devrilmiş bir ağaç gövdesinin arkasında, karların altında yosun arıyor
du.

Aase — Daha sonra neler oldu?
p eer — Ben nefesimi tutmuş, elim tetikte bekliyordum. Bulundu

ğum yerden kar yığınının üstünde ayaklarının gıcırtısını duyuyor, boy
nuzunun ucunu görüyordum. Yavaş yavaş ona doğru emeklemeye baş
ladım. Sen hayatında bu kadar besili, bu kadar parlak tüylü bir geyik
görmemişsindir.

Aase — O muhakkak!
Peer — Derken efendim, ateş ettim. Geyik yere yuvarlandı. Ben de 

hemen üzerine atıldım. Sol kulağım yakaladım. Tam bıçağımı iki kü
reğinin ortasına indireceğim sırada, yezit hayvan, vahşî bir ses çıkar
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dı. Dört ayağı üstüne kalktı. Başını birkaç defa ileri geri salladı ve elim
den bıçağı düşürttü1. Beni boynuzlan arasına sıkıştırarak yalçın kaya
lıklara doğru sıçradı.

Aase — (Gayri ihtiyarî) Aman Yarabbi!
Peer — Sen o sarp kayalıkları, yarım mil uzunluğunda keskin bir 

ok gibi sivri kayaları gördün mü hiç? Binlerce ayak derinliğinde, iki 
tarafı yalçın kayalarla örtülü, simsiyah, korkunç, baş döndürücü bir uçu
rum... Hayvanla ben, bu uçuruma doğru uçar gibi gidiyorduk. Hayatım
da böyle bir ata bindiğimi bilmiyorum. Sanki güneşe doğru yol alıyor
duk. Altımızdaki uçurumda siyah kanatlı kartallar, rüzgârla savrulmuş 
saman çöpleri gibi, geri geri uçuyorlardı. Tâ dipte koca bir buz parça
sının kenarlara çarparak dağıldığını gördüm. Fakat, bulunduğum yere en 
hafif bir ses bile gelmedi. Gözlerimin önünde bin bir güneş kıvılcımla- 
nıyor, kulaklarım korkunç uğultularla doluyordu.

Aase — (Bayılacak gibi bir halde) Aman Allahım, sana sığındım!
Peer — Kayaların arasına saklanmış bir güvercin sürüsü geyiğin 

ayak seslerinden korkarak kaçıştılar. Derken efendim, hayvan şöyle bir 
dönüp de bir sıçrayışta kendini uçuruma doğru atmasın mı?

(Aase olduğu yerde sendeler, düşmemek için bir ağa
ca tutunur. Peer durmadan devam eder):

Arkamızda simsiyah kayalıklar, önümüzde dipsiz bir uçurum. Evve
lâ kalın bir sis tabakasını yardık. Sonra da korku ile bağrışan ve kaçı
şan bir martı sürüsünün arasından geçtik. Uçuruma doğru yıldırım gibi 
iniyorduk. Tâ dipte geyik kamı gibi beyaz, parlak bir leke görünüyor
du. Anne! Meğer bu leke, durgun göle, akseden bizim gölgemiz değil 
miymiş! Bu gölge de suyun üstünde bizim gibi aynı süratle gidiyordu.

Aase — Peer, yavrum! Aman Yarabbi! Anlat, anlat! Daha sonra ne 
oldu?

Peer — Nihayet havadaki geyik, sudaki geyikle karıştılar. Gözleri, 
me köpürmüş sular göründü. Bu sefer de geyik suyun üstünde yüzüyor, 
beni de sürüklüyordu. Sularla çarpışa çarpışa gölün karşı yakasına var
dık. Ondan sonra ben de buraya döndüm.

Aase — Ya geyik?
Peer — Geyik mi? O hâlâ koşuyor. (Parmaklarını şakırdatarak ve 

tek ayağı üzerinde dönerek) Tutabilene aşkolsun!

Peer Gynt dramı böyle başlar. Annesine kendi macerası di
ye, eski bir masal kahramanının hikâyesini anlatan Peer, böyle 
çocukça yalanlar söyleyen ve kendi yalanlarına kendisi de ina
narak, gerçek dünyada hayalleriyle yaşayan bir karakterdir. An
nesinin, -Talan söylüyorsun Peer!» sözü bu bakımdan bütün pi
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yesin bir özetidir. Bu cümle, yalanları ve hayalleriyle oyalanan 
bütün çocuksu insanları özetlediği için, dünya edebiyatının ta
nınmış cümleleri arasındadır.

Peer Gynt’de vakalar şöyle devam eder: Geçici bir hevesle 
Peer, Infrid adlı bir köylü kızını, gelinlik elbisesiyle kaçırır. Fa
kat hemen pişman olur. Çünkü o, saçları altın gibi parlayan, elin
de mendille sarılı bir dua kitabiyle annesinin elini tutarak yü
rüyen Solveif adlı masum bir kızı sevmektedir. Ingrid’in ailesi 
tarafından kovalanacağını anlayan Peer, dağlara kaçar. Büsbü
tün hayalleriyle yaşamaya koyulur, öteden beri bir kral olma
nın rüyasını gören Peer, cinler, periler âlemine girer. Kralları
nın Rızıyle evlenip cinler kralı olmaya kalkar.

Cinler, Peer’e ağır şartlar koşarlar. Peer, cinlerin felsefesi
ni kavrayacak, insanlıktan uzaklaşacak, kuyruk takacaktır. Bun
lara razı olan Peer, dünyayı daha güzel görmesi için kendi göz
leri yerine kocaman bir öküz gözü takılacağını duyunca, benli
ğinden ayrılmanın dehşetini kavrar ve krallıktan vazgeçer.

Bir ormanda herkesten uzak yaşayan Peer’i yalnız Solvelg 
arar. Küçük eşyasını alarak, onun orman kulübesinde Peer’le bir
likte yaşamaya gelir. Peer, bir an mesut olduğunu hisseder. Fa
kat, annesinin çok hasta olduğunu duyunca,, ormanda kalamaz. 
Solveig’e: 1er ne olursa olsun, ' sen beni beklemelisin.» der. 
Solveİc, bekleyeceğine söz verir.

Peer, hasta annesinin yanına koşar. Oğlu gibi hayalsever bir 
kadın olan Aase sevinir. Peer’in çocukluğunu hatırlar. Birlikte 
maziden konuşmaya dalarlar.

Aase — Demek hatırlıyorsun! Babanın o uzun seyahatlerinde yalnız 
kalınca seninle kızak oynardık. Yorgan örtü olurdu, döşeme de karlı dağ
lar...

p eer — y a kızak arabamız anne? En güzeli o idi.
Aase — Ben arabacı yerine otururdum. Şuraya, yatağın ayak ucuna.
Peer — Evet, evet, sonra ara sıra dizginleri sallayarak, bana döner, 

üşüyüp üşümediğimi sorardın. Allah seni bağışlasın! Bana darıldın, ama. 
yine beni seversin. Niye öyle inliyorsun?

Aase — Sert yerde yata yata arkam öyle ağrıyor ki...
Peer — Dur! Tamam, şimdi uzan bakayım, böyle daha iyi değil mi

sin?
Aase — Hayır Peer, ben artık gitmek istiyorum.
Peer — Gitmek mi?
Aase —r Evet, evet, gitmek, gitmek!
Peer — (Anlamazlıktan gelir) Haydi bakayım, örtüyü çek, ben de 

yatağın ayak ucunda arabacı yerinde oturacağım. Ondan sonra insana 
hoşça vakit geçirten tatlı hikâyeler anlatacağız.
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Aase — Dolapta dua kitabım olacak. Onu versen iyi olur.
Peer — (Yine anlamazlıktan gelir):

Soria Moria şatosunda 
Kral ziyafet veriyor,
Deh deh deh deh,
Deh. deh deh deh,
Bekleyin Aase geliyor!

Aase — İyi ama Peer, ben de o ziyafete davetli miyim?
Peer — Tabii, ikimiz de davetliyiz. (Oturduğu iskemlenin etrafına bir 

ip geçirir. Eline bir değnek alır, yatağın ucuna oturur. Aase’ye dönerek) 
Üşüyor musun, anne?

Aase — Kulağıma sesler geliyor.
Peer — Sürünün çıngıraklarıdır, anneciğim.
Aase — Ciyak ciyak Ötüyor, korkuyorum! Sanki şiddetli bir rüzgâr 

esiyor.
Peer — Ormanın çamlarıdır. Sen kulak asma anneciğim.
Aase — Ya orada, tâ uzaklarda parlayan şey nedir? Bu aydınlık ne

reden geliyor?
Peer — Şatonun pencerelerinden. Dans ediyorlar, işitmiyor musun?
Aase — İşitiyorum.
Peer — Kapının önünde Saint Pierre’i görüyorum. Orada durmuş, 

gülerek seni içeri çağırıyor.
Aase — Bana selâm da veriyor mu?
Peer — Evet, büyük bir nezaketle, herkese ayn ayrı en tatlı şara

bından ikram ediyor.
Aase — Şarap mı? Yanında pasta da var mı?
Peer — Tabiî değil mi ya? Elinde pasta dolu bir tepsi de var. Hem 

nefis şeylere benziyor? Rahibin rahmetli karısı da kahve ile tatlı hazır
lıyor.

Aase — Aman Yarabbi! Demek orada tekrar görüşeceğiz?
Peer — Evet, bol bol gevezelik edebilirsiniz.
Aase — Ah Peer, seninle beraber olunca bu dünyadan bile sevinçle 

göçülür.
Peer — (Tekrar kamçılar) Deh, hopla!
Aase — Oğlum, yanlış yola gitmediğine emin misin?
Peer — Hayır, tam büyük yolun üzerindeyiz.
Aase — Pekâlâ, ben de gözlerimi kapıyorum. Kendimi de sana ema

net ediyorum.
Peer— (İskemle atı tekrar kamçılayarak):
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Deh, deh, gayret atım, arabamız dağ taş aşsın,
Peer’le annesini ziyafette gören şaşsın.
Saint Pierre! Anlamadım, öyle ne söylüyorsun?
Ama sen bu sözünden bir gün pişman olursun,
Aase gibi İcadım bir daha zor bulursun.
Benden bahsetmiyorum, sen beni hiç düşünme,
Orda fazla yer yoksa, telâş edip üzülme.
Evet, hafr ılık l»  anneciğimi üzerdim,
O öyle bağırdıkça ben eğlenir, gezerdim.
Çok insafsızlık ettim. Ne deseniz hakkınız.
Bari siz hürmet edin, ona iyi bakınız.
İşte Allah Baba da sana karşı geliyor.
Bak elini uzatmış seni takdis ediyor.
Artık hiç kulak asmam, her kim ne derse desin,
Açınız kapıları, Aase içeri girsin!

(Yüksek sesle güler ve annesine döner): Bak, görüyor musun? Sana ne 
güzel bir masal söyledim. (Endişeli) Niye öyle hareketsiz duruyorsun? 
GÖzbebeklerini dikmiş, hana bakıyorsun? (Yatağın başucuna yaklaşarak) 
Bana öyle dik dik bakma! Haydi, konuş, anne? Benim! Oğlun, oğlun! 
(Büyük bir ihtiyatla annesinin alnına ve ellerine dokunur) Ah, demek 
mesele bu imiş! Haydi atım, artık istirahat edebilirsin!.. Gideceğimiz ye
re vardık.

Kısa Bilgiler:
Böylelikle yine çocuksu masallarla avutarak, annesine ölümü bile hissettirme

yen Peer, kimsesiz kalınca büsbütün serserileşir. O zamana kadar hayaliyle yap
tığı küçük seyahatlerle kanmayıp, daha büyük bir dünya gezisine çıkar. Çölde bir 
imparatorluk kurarak çöl kızlan tarafından tapınılan bir peygamber olmak, eski 
tarih eserlerini inceleyen bir âlim tavrıyle, Mısır ehramları çevresinde dolaşmak 
gibi avarelikleri olur.

Peer, vatanına güngörmüş bir ihtiyar olarak döner: Fakat yine de bedbaht
tır. Her şey ona: «Daima istediğini yaşadın, fakat hayatı anlamadın ve kendi ken
din olmadın!» der. Herkes onun hakkında ağır şeyler konuşur. Tek ümidi, Solveİg’ 
dedir. Bu görülmemiş derecede vefalı kızı bıraktığı orman kulübesinde, ak saçlı 
bir kadın olarak; kendini bekler bulur. Peer, Solveif’in onu affeden göğsü üze
rinde, onun güzel sesini dinleyerek, yine bir çocuk gibi, son uykuya dalar.

Peer Gynt tipi, Iteen’in hakikî hayattan aldığı bir karakterdir. XVII. yüzyılda 
Haagaa’da böyle masallar uyduran ve masallarındaki hayatı yaşayan tanınmış bir 
tip, Ibien’in Örneği olmuştur. Eserin aslı manzumdur. Dilimize Seniha Bedri Göknil 
tarafından çevrilmiştir. Okuduğunuz parçalar, bu tercümeden seçilmiş ve kısaltı
larak alınmıştır (İstanbul, 1933).
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Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 —  Ib*en, Peer Gynt dramıyle ne düşünerek, nasıl bir hayat olayını ve na

sıl bir insan karakterini sahneye koymak istemiştir? Bir defa da siz »niatmiT
2 —  Böyle çocuksu, masallarla yaşayan insan tiplerine ait en kuvvetli eseri bir 

İskandinav şairinin yazması bir tesadüf müdür?
Iskandihav edebiyatında masallarıyle tanınmış başka büyük yazarlar biliyor 

musunuz? Zengin masallar yazan Andenen, yine masallar yazan ve başka eser
lerinde de saf ve temiz bir, hayal âlemi bulunan Selma Laıerltf, birer İskandinav 
yazandır. Bu noktaya dikkat ederek, cemiyet ruhunun ve coğrafyanın sanat eser
leri üzerindeki tesirleri konusunda bir fikir edinmiş olabilir' misiniz? Nasıl Be
lirtiniz.

(Araştırma yapmak isteyenleriniz şu eserlere, bakmalıdır: A n i ersen: Seçme Ma
sallar. Çeviren; Selâhattin Batu, İstanbul, 1953. Ve Selma Laferlöf: NUs n ı l i c ı m ı '  
un tıvef Gezisi. Çevirenler: Hayrullah örs, Behiç Enver Koryak).

3 —  Aase anne, çocuğunun yalan söylediğini bildiği halde onun masallarına 
niçin kapılıyor? Metinde ve özette araştırınız.

4 —  ölüm döşeğinde başka sesler duyduğu halde, Peer’in, «Şato penceresinden 
dans sesleri geliyor, işitmiyor musun?* demesi üzerine Aase’nin, ■ İşitiyorum.* de
yişi nedendir? Aase yalan mı söylüyor? Yoksa, bu sesleri gerçekten duymuş mu
dur? Düşününüz.

5 —  Peer Gynt dramından -okuduğunuz parçalardan hangisini, niçin daha çok 
beğendiniz? Açıklayınız, içinde cinler, periler ve türlü masallar bulunan Peer Gynt, 
dram çeşitlerinden hangisine girer? Hatırlayınız.
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A m e r i k a n E d e b i y a t ı

Edgar Allan Poe
B E Y Z Î  P O R T R E

Uşağının, yaralı halimle geceyi dışarıda geçirmeme razı olmayarak, 
zorla girmemi istediği şato, Apenin’lerin arasında yükselen, eskiden kal
ma, kasvet ve azamet yığınlarından biriydi. Görünüşe bakılırsa, son za
manlarda, kısa bir müddet için terkedilmişe benziyordu. En küçük ve en 
az debdebe ile döşenmiş odalarından birine yerleştik. Bu, binanın uzak 
kulelerinden birinde, çengin, fakat harap ve eski tarz dekorasyonlu bir 
oda idi. Duvarlara pek çok askerî ganimetler ve altın arabeskli çerçe
veler içinde müteaddit modern resimler asılmıştı. Duvarların yalnız cep
helerinde değil, aynı zamanda şatonun garip mimarîsinin icap ettirdiği 
birçok kuytu köşelerine de asılı bu resimler, yeni başlayan bjx humma 
nöbeti içinde, beni derinden alâkadar etmişti. Pedro’ya odanın ağır pan- 
curlarını kapaması; yatağımın başucundaki kocaman şamdanı yakması ve 
yatağı kaplayan siyah kadifeden saçaklı perdeleri ardına kadar açması 
için emir verdim. Bütün bunları yaptırmaktan maksadım uyuyamasam 
bile rahat etmek ve hiç olmazsa karşımdaki resimleri seyrederek, yas
tığın üzerinde bulduğum, resimleri tenkit ve izah eden küçük bir kita
bi okuyabilmek içindi.

Saatler birbiri ardınca gelip geçti ve nihayet gece 'yarısı oldu. Şam
danın vaziyeti hoşuma gitmedi, uyuyan uşağı rahatsız etmemek için, güç
lükle kolumu uzatarak ışığın tamamıyle kitaba aksetmesi için en müna
sip yere yerleştirdim.

Fakat bu hareket hiç beklenilmeyen bir netice verdi. Müteaddit mum
ların (çünkü birçok mum vardı) huzmeleri daha evvel yatak topuzları
nın gölgesiyle derin bir karanlığa gömülen hücrelerden birine aksetti. Bu 
suretle, parlak bir ışıkta daha evvel hiç farkına varamadığım bir resim 
gördüm. Kadınlık çağma yeni giren bir genç kız portresi. Acele ile res
me baktım ve hemen gözlerimi kapadım. Niçin bu şekilde hareket etti
ğimin sebebi, ilk önce kendi düşüncelerime bile vazıh değildi. Fakat göz- 
kapaklarım sımsıkı kapalı dururken gözlerimi niçin kapadığımın sebep
lerini araştırdım. Bu, düşünmek için vakit kazanmak maksadıyle yapı
lan anî bir hareketti. Bu suretle gördüklerimin beni aldatmadığına emin 
olmak ve tekrar baktığım zaman hislerimi teskin edebilmek, duygula- 

x rıma hâkim olmak istiyordum.
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Biraz sonra resme tekrar baktım.
Bu sefer resmi hakikaten gördüğüme hiç şüphe yoktu, çünkü mum

lar, tuvalin üstüne ilk defa ışıklarını serperken, hislerimi kaplayan, rü
yaya benzer bir sersemliği dağıtır gibi olmuştu, beni hemen uyandırarak 
hayata getirmişti.

Portre, biraz- evvel söylediğim gibi, bir genç kız resmiydi. Teknik 
itibariyle «Vignette» namıyle tanılan bir üslupla, Sully’nin en beğenilen 
portre resimleri tarzında yapılmış; baş ve omuzlardan ibaret bir resim
di. Kollar, göğüs, hattâ parlak saçların uçlan bile, resmin fonunu teş
kil eden müphem, fakat derin gölgelere karışarak kayboluyordu. Çer
çeve beyzî şekilde, bol yaldızlı, altın tellerle işlenmiş arabesk üslubun, 
daydı. Bir sanat eseri olan bu resimden daha güzel bir şey tasavvur edi
lemezdi. Fakat bana bu kadar anî ve bu kadar fazla tesir eden şey, ne 
resimdeki çalışma tarzı, ne de yüzün lâhûtî güzelliğiydi. Yoksa, yarı uy
ku halinde birdenbire sarsılan muhayyilem, portredeki başı, yaşayan bir 
insan başı mı zannetmişti? Bu, çok zayıf bir ihtimaldi, Tekrar baktığım 
zaman, desendeki, şekillerdeki ve çerçevedeki tuhaflıklar böyle bir ihti
mali ortadan kaldırmış, hattâ bir an bile böyle saçma fikirler besleme
me mâni olmuştu. Bu noktalar hakkında derin derin düşünerek, yarı 
oturur, yarı uzanır vaziyette, belki yarım saat kaldım. Bütün hayal kuv
vetim bu resim üzerinde perçinlenmiş gibiydi. Nihayet bu tesirin hakikî 
sırrıyle tatmin olarak yatağa uzandım. Resmin bendeki tesirimi hayata 
benzer br canlılık ifade etmesinde buldum. Bu canlı mâna, beni evvelâ 
şaşırttı, nihayet hayrete düşürdü, tesir etti ve korkuttu. Derin, hürmet 
dolu bir haşyetle şamdanı eski yerine yerleştirdim. Bana heyecan ve
ren sebep bu şekilde gözümün önünden çekilince, büyük bir istekle, re
simleri tenkit eden ve tarihlerini anlatan cildi aradım. Beyzî portre
yi tâyin eden numarayı çevirerek aşağıdaki müphem ve garip kelime
leri okudum:

«Ender güzellikte bir kızdı. Güzel olduğu kadar da neşeliydi. Hey
hat ki, günün birinde bir ressamı gördü, sevdi ve evlendi. Ressam ateş
li, çalışkan, haşin bir adamdı. Sanatına âşıktı. Halbuki kız, çok ender gü
zelliği, güzelliği kadar bol neşesiyle, genç bir geyik kadar oynak, etra
fa ışık ve tebessüm saçardı. Her şeyi sever, her şeyi himaye etmeye ça
lışırdı. Yegâne nefret ettiği şey, kendine rakip olan sanattı, yegâne kork
tuğu şey, sevgilisinin yüzünü ondan ayıran palet ve fırçaydı. İşte bu
nun içindir ki ressam, genç karısının resmini yapmak arzusunu .göster
diği zaman, bu zavallı kızcağız için müthiş bir darbe oldu. Lâkin, mü- 
tevazi ve itaatkârdı... Birçok haftalar yalnız yukardan gelen ışığın sol
gun tuval üzerine hafif bir aydınlık serptiği yüksek bir kulede mutîâne 
oturdu. Ressam, saatten saate, günden güne ilerleyen işinde büyük bir 
iftihar duyarak çalışmaya devam ediyordu. Ateşli, vahşî, sinirli bir adam
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dı, uzun tahayyülât içinde kendini kaybediyordu. Bu hali tavanarası oda
sına süzülen solgun ışığın, ressamdan başka herkesin farkına vardığı bir 
zafiyete düşen zevcesinin bütün sıhhat ve neşesini harap ettiğinin far
kına varamıyordu. Ve kızcağız, hiç şikâyet göstermeden, tebessüm etmek
te devam ediyordu. Çünkü, bir şöhret sahibi olan ressamın işinde hum
malı ve yakıcı bir zevk duyarak çalıştığını, onu bu kadar seven, fakat 
günden güne neşesini kaybederek zayıflayan genç kadının resmini, gece 
gündüz, ne büyük bir gayretle bitirmeye uğraştığını görüyordu. Resmi 
görenler, bu büyük müşabehetten muazzam bir hârika imiş gibi, alçak 
sesle konuşuyorlar ve bu muvaffakiyet, ressamın kabiliyeti kadar da sev
gilisine karşı duyduğu sevginin bir ispatı olduğunu iddia ediyorlardı. Res
min bitmesine vakit azaldıkça tavanarasma kimse kabul edilmez oldu. 
Ressam işinin hırsıyle çıldırmış gibiydi. Gözlerini, zevcesinin yüzüne bak
mak için bile, tuvalden ayırmak istemiyordu. Tuvalin üzerine serptiği 
renkleri, yanında oturan ve gittikçe solan zevcesinin yüzünden aldığının 
farkında bile değildi. Birçok haftalardan sonra resmin bitmesine pek az 
bir zaman, ancak dudağa vurulacak bir fırça darbesi, gözlere verilecek 
bir renk kalmışken, kızcağızın ruhu, bir lâmbanın yuvasından ışıldayan 
bir alev gibi titredi. Nihayet son fırça da vuruldu, son renk de yerine 
kondu ve ressam, yaptığı eserin karşısında, bir an kendinden geçerek 
durdu. Öylece, resme bakarken birdenbire titredi, bembeyaz kesildi. Ve 
yüksek sesle: “Ah, işte hayatın tâ kendisi!” diye bağırarak, sevgilisine 
döndü.

Fakat o... ölmüştü!..»

Kısa Bilgiler:
Edtar Allan Poe, XIX. yüzyıl Amerikan edebiyatının tanınmış bir yazandır. 

Dehşet verici, fevkalâde hikâyeler anlatmak zevkiyle yazan ve araştıran bir hika
yeci, kudretli bir şairdir. Şiir hakkında konferansları, «şiirin esas kuralı" üzerin
de kuvvetli görüşleri vardır. En güzel hikâyeleri, Muallim Seraceddin tarafından di
limize tş<tn»n«>d!k Hikâyeler adiyle çevrilmiştir (İstanbul, 1938). Beyzî Portre’nin 
hem bu kitapta, hem de Kültür Haftası Mecmuasında (sayı: 14, 1936) Metin Nigâr 
imzasıyle tercümeleri vardır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
X —  Beyzî Portre hikâyesinde, duygu, görgü, hayal, tecessüs, merak ve esrar 

özelliklerinden hangisi ağır basıyor? öteki özelliklerin hikâyedeki varlığı ve ölçü
sü nedir? Buna göre hikâyenin karakterini tarif ediniz.

2   Hikâyeyi anlatanın Beyzi Portre ile o kadar. fazla ilgilenmesi nedendir?
Nasıl bir dekor ve ne gibi şeyler, yaralı ve yorgun adamı bu portre üzerinde me
raka ve araştırmaya götürmüştür?

3   Hikâyede bize tanıtılan ressamın ve karısının tiplerini tarif ediniz.
4   Renkleri ve onların değişen farklarını herkesten iyi görmesi gereken res

sam, niçin karısının çehresinde solan bir şey olduğunu farkedemiyor? Açıklayınız.
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A N N A B E L  L E E

Senelerce, senelerce evveldi;
Bir deniz ülkesinde 

Yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz.
İsmi Annabel Lee;

Hiç bir şey düşünmezdi sevilmekten 
Sevmekten başka beni.

O çocuk, ben çocuk, memleketimiz 
O deniz ülkesiydi,

Sevdalı değil, karasevdalıydık 
Ben ve Annabel Lee;

Göklerde uçan melekler bile 
Kıskanırlardı bizi.

Bir gün işte bu yüzden göze geldi 
O deniz ülkesinde,

Üşüdü rüzgârından bir bulutun 
.Güzelim Annabel Lee;

Götürdüler el üstünde 
Koyup gittiler beni.

Mezan oradadır şimdi,
O deniz ülkesinde.

Biz daha bahtiyardık meleklerden, 
Onlar kıskandı bizi,

Evet! Bu yüzden şabidimdir herkes 
Ve deniz ülkesi 

Bir gece bulutunun rüzgârından 
Üşüdü gitti Annabel Lee.

Sevdadan yana kim olursa olsun, 
Yaşça başça ileri,
Geçemezlerdi bizi;

Ne yedi kat göklerdeki melekler,
Ne deniz dibi cinleri,

Hiç biri ayıramaz beni senden 
Güzelim Annabel Lee;
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Ay gelip ışır, hayalin irişir 
Güzelim Annabel Lee;

Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar 
Güzelim Annabel Lee;

Orda gecelerim, uzanır beklerim 
Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim 

O azgın sahildeki 
Yattığın yerde seni.

Kısa Bilgiler:
Annabel Lee, Edfar Allan Poe’nun beğenilmiş şiirlerinden biridir. Dilimize 

Melih Cevdet Anday tarafından çevrilmiştir (Tercüme Derriai, şiir özel sayısı. 1946). 
Şiirde Lee adı, Lt sesiyle okunmalıdır.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1  Annabel Lee şiirinin Türkçeye çevrilişinde, bir «Türkçe söyleyiş» özelliği

buluyor musunuz? Sizce bu başarıyı sağlayan sebepler nelerdir?
2   Şiirde ses tekrarına rastladığınız yerler var mı? (Nerelerde, ne çeşit ka

fiye ile karşılaşıyorsunuz?
3 —  Şiirin teması nedir? Kaybedilmiş bir sevgiliye karşı dinmeyen bir özle

yiş, bu şiiri özetliyor mu? Siz, şiirde başka ne çeşit duygular buluyorsunuz?
4  Deniz ülkesi, başlangıçta güzel bir yer olduğu halde, şiirin sonunda ne

den azgın sahU diye kötüleniyor? Belirtiniz.
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MarU Ttvain

B İ R  Z İ R A A T  M E C M U A S I N I  
N A S I L  İ D A R E  E T T İ M

Nasıl bir çiftçi gemi kaptanlığına getirilir de işler karmakarışık olur
sa, bir ziraat mecmuasında kısa bir zaman için bile hatasız bir müdür
lük yapamadım. Fakat bu işi biraz da ücretimin azlığından dolayı mah
sus yaptım diyebilirim. Mecmuanın asıl müdürü izinliydi; yerini bana 
teklif ettiler, kabul ettim.

Yeni baştan işbaşına gelmenin zevkine pâyan olmuyor, bütün haf
ta neşe içindeydim. Neyse, mecmua matbaaya verildi; emeklerimin ne
ticesini merakla beklemeye koyuldum. Acaba mühim bir hadise yarata
bilecek, herkesin dikkatini çekebilecek miydim? O akşam idarehanenin 
kapısı kalabalık bir grup tarafından sarılmıştı. Ben dışarı çıkarken ke
nara çekilip yol açtılar, birkaç kişinin: «İşte o!» diye beni gösterdiğini 
farkettim. Koltuklarım kabardı, memnun olmuştum. Ertesi sabah kapı
nın önü yine öyle kalabalıktı. Sokakta üçer dörder kişi bir araya gel
miş, geçerken beni gösteriyor, fısıldaşıyorlardı. Ben yaklaşınca kapının 
önündeki kalabalık bir kenara çekildi, içlerinden birisi: «Gözlerine bak!..» 
diye bağırdı. Bana karşı gösterilen alâkanın farkında değilmişim gibi 
davranıyordum ama, için için duyduğum memnuniyeti tarif edemem. 
Merdivenlerden çıkarken kendimi bir kuş kadar hafif hissediyordum. 
Odamdan sesler, neşeli kahkahalar geliyordu. Kapıyı açıp içeriye girdim. 
Odamda iki genç vardı. Beni görünce afallayıverdiler, yüzleri bembeyaz 
kesilmiş, elleri titriyordu. Onlara doğru bir iki adım atmaya kalkınca, 
deli gibi, açık duran pencereden atlayıp kaçtılar. Bu hareketlerine hiç 
mana verememiş, hayret içinde kalmıştım.

Aradan yarım saat geçmemişti ki, odanın kapısı açıldı, içeri kır sa
kallı, temiz giyinmiş bir ihtiyar girdi. Bana bir şey söylemek istiyormuş 
gibi bir hali vardı. Başından şapkasını çıkarıp yere koydu; elinde kır
mızı bir mendille bizim mecmuanın son sayısı vardı.

Mecmuayı kucağına koyup mendiliyle gözlüklerini silerken: «Yeni 
müdür siz misiniz?» diye sordu.

Ben olduğumu söyledim. •
«Şimdiye kadar başka bir ziraî mecmua idare ettiniz mi?*
«Hayır, bu ilk editörlüğüm.»-
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«Esasen ben de öyle tahmin etmiştim. Kendiniz ziraat yaptınız mı? 
Yani, bu işleri pratik olarak bilir misiniz?»

«Maalesef hayır.»
■Turpları zorla koparmamak lâzımdır. Daha doğrusu, ağaca 

bir çocuk çıkartıp, sallatmak en iyi usuldür.» •

İhtiyar: «Ben de Öyle düşünmüştüm.» diyerek gözlüklerini taktı; ga
zetesini münasip bir şekilde katlarken, beni tepeden tırnağa süzüyordu. 
«Bana bu fikri veren yazıyı okumak istiyorum. İşte şu makale, dinleyin: 
Buna ne buyrulur? Zannedersem bu yazı sizindir?..»

«Evet, ama nesi var? Haksız mıyım? Her sene milyonlarca, belki 
milyarlarca turup ham ham koparıldığı için ziyan olup gidiyor. Hem, ağa
ca bir çocuk çıkarttırıp sallatacak olsalar...»

«Be herif, hâlâ mı anlamıyorsun; turp ağaçta mı yetişir?»
«Yaa, yetişmez değil mi? Ağaçta yetişir diyen kim?! Burada süslü 

bir ifade kullanılmaya çalışılmış, farkında değil misiniz? Bu işleri bi
len bir insan kolayca ne demek istediğimi anlar. Yani, turpun sapını 
sallayarak sökülmesini tavsiye ediyorum.»

Adam, hiddetle ayağa fırlamıştı. Mecmuayı parça parça edip yere 
attı. Elindeki bastonu ile masaya vurarak, benim bir öküz kadar bön, 
saman kafalı olduğumu haykırmaya başladı. Sonra kapıyı hızla çarptı, 
çekip gitti. Şaşırmış kalmıştım. Acaba ne demek istiyordu? Tabiî der
dinin ne olduğunu öğrenmeden nasıl yardım edebilirdim?..

. Bu hadiseden pek az sonra mumya gibi sapsan yüzlü, yüzünün va
dileri ve tepeleri bir haftalık sakalla kaplı upuzun bir adam çıkageldi. 
Kapıda durmuş, eli ağzında, hareket etmeden sabit nazarlarla yüzüme 
bakıyordu. Bir şeyler dinler gibi bir hali vardı. Gel gör ki, etrafta da 
ses seda yoktu. Sonra yavaş yavaş, ayaklannın ucuna basa basa masa
ma yaklaştı, elindeki mecmuayi uzatarak: «Şunu sen mi yazdın? Allahaş- 
kma oku da, mânasını izah et, sabahtan beri deli olacağım!»

Gazeteyi alıp yüksek sesle okumaya başladım. Ben okudukça adam 
sakinleşiyor, yüzünün hatları yumuşuyor, yanaklarına renk geliyordu. 
Büyük bir yükten kurtulmuş gibiydi. Yazı şöyle devam ediyordu:

«Guano (1) hakikaten iyi bir kuştur. Yalnız, yetiştirilmesi 
biraz dikkat ister. Hazirandan evvel veya eylülden evvel kuluç
kaya yatırılmalı, kışın sıcak yerlerde muhafaza edilmelidir.»

■Bu yıl mahsul iyi olmayacak gibi görünüyor. Bu sebeple 
mısır koçanlarını ve karabuğdayı ağustos yerine, temmuzda ek
melerini tavsiye ederiz.»

(1) Deniz nebatlarından yapılan bir gübre.
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«Kabaklara jrelince: Dut ve çilek cinsinden olan bn meyve, 
bilhassa Orta İngiltere'de pek makbul sayılır ve pastacılar, inek 
besleyenler tarafından pek mebzulen kollanılır. Portakal cinsin
den olap, şimal yarım küresinde yatişen başka bir kabak cin
sinin muhtelif türleri vardır. Son sunanlarda ön bahçeye dikil
me modası ortadan kalkıyor. Bugün artık kimse gölge yapsın di
ye bahçesine kabak ağacı dikmemektedir.»

■ Sıcakların yaklaşmaya başladığı şu günlerde kazlar serpil
meye başlamış... ■

Dinleyicim birdenbire ayağa fırlayarak elime sarıldı: «Yeter, bu ka
darı yeter!» diye bağırdı. «Meğer aklım başımdaymış. Sen de benim oku
duklarımı okuduğuna göre, henüz oynatmamışım. Fakat, tuhaftır, bu sa
bah gazeteyi açıp da bu satırları okuyunca deli olduğuma hükmettim. Şim
diye kadar kimbilir beni nasıl oyalayabiliyorlardı ki, bu halimin farkı
na varmadım, diye düşündüm. Kilometrelerce uzaktan duyulabilecek bir 
nâra ile yerimden fırladım. Gözlerimi kan bürümüştü. Birini öldürmek, 
kan akıtmak istiyordum. Ergeç birini haklamazsam, rahat edemeyece
ğimi biliyordur^. Yazıyı bir daha okuyarak iyice emin olduktan sonra, 
evimi ateşleyip yollara düştüm. Yolda bir iki kişinin kolunu, iki üçü
nün bacağını kırdım, içlerinden biri ağaca tırmanarak zor kurtuldu. İs
tesem onu da haklardım ya, daha iyice emin olmak istedim. Sana gel
dim. Elhamdülillah şimdi kaçırmadığımı anlamış bulunuyorum. Neyse, 
ağaca çıkan adamın verilmiş sadakası varmış... Haydi eyvallah beyim. 
Allahaısmarladık, beni büyük bir yükten kurtardın; okuduğum yazı ak
lımı başımdan almıştı. Onu yerine getirdin. Eksik olma. Bu iyiliğini öm
rümün sonuna kadar unutmayacağım.»

İçimde bu mecmuanın sakatladığı zavallılar için bir acı uyanmıştı. 
Fakat bu düşüncem uzun sürmedi, biraz sonra karşımda asıl müdür du
ruyordu. Kendi kendime: «Sana tavsiye ettiğim gibi Mısır’a gitseydin, 
sana yardım ederdim. Mademki tavsiyemi dinlemedin, seninle uğraşa- 
mam.» diye söylendim.

Müdür şaşırmış, afallamış, kelimenin tam mânasıyle aptallaşmıştı.
İhtiyar çiftçi ile biraz evvelki mecmuanın kırıp döktüğü eşyayı işa

retle: «Bu çok kötü bir iş, çok kötü bir iş.» diye söylendi. Mecmuanın 
şerefi mahvoldu. Bir daha iflâh olmaz. Doğru, şimdiye kadar bu dere
ce rağbet görmemiş, hususî nüshalarında bile bu derece yüksek satışa 
ulaşmamıştık, ama insan meşhur olacağım diye delilik taklidi yapar, zer
re kadar aklı olmadığını iddia eder mi? Dostum, ben şerefli bir insa
nım. Kapının önü, sokaklar, insanlarla dolmuş, senin çıkmanı bekliyor
lar. Çünkü herkes, senin zırdeli olduğunu zannediyor. Hakları da var ya, 
o yazıları okuduktan sonra başka türlü düşünmek mümkün mü? Bun
lar gazeteciliğin yüzkarası olarak yaşayacak. Böyle bir yazı yazmak fik
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ri nereden geldi sana? Meğer sen, ziraatin Z’sini bilmezmişsin. Sanki tır
mıkla saban aynı şeymiş gibi konuşuyorsun; ineklerin kuluçka mevsi
minden, ne bileyim ben, bin türlü akla hayale gelmez saçmalardan bah
setmişsin. Hafif bir müzik çalınırsa midyelerin daha sakin olacağı hak- 
kmdaki yazın da mânâsız. Midyeler her zaman hareketsiz duran, sakin 
hayvanlardır. Müziğin tesiri altında kalmak şöyle dursun, duymazlar bi
le. Allahım, ne günlere kaldık!.. Bu yaşa geldim daha senin gibisiyle 
karşılaşmadım. Atkestanelerinin gittikçe kıymet kazanan ticarî bir ma
tah olduğunu söylemen, bu mecmuayı mahvetmek için yapılmış bir ter
tipten başka bir şey olamaz. Hemen şu anda defolup gitmeni istiyorum. 
Tatilimi zehir ettin. Sen bu sandalyede oturdukça bana rahat nefes al
mak kısmet olmayacak. Senin şehir bahçesindeki istiridye tarlaları hak
kında münakaşa ettiğini hatırladıkça bütün sabrımı, tahammülümü kay
bedecek, nihayet çıldırıp gideceğim. Be adam, ne diye daha evvel bu iş
ten anlamadığını söylemedin?»

' Sabrım tükenmişti: «Bana baksana!..» diye haykırdım. «Sersem!.. Öm
rümde bu derece kötü niyetle söylenmiş lâf işitmedim. Tam 14 senedir 
matbuatta çalışıyorum. Defalarca editörlük yaptım. Sen karşıma geçmiş, 
bu işten anlamadığımı söylüyorsun. Düşünsene! Taşra gazetelerine ti
yatro tenkitlerini kim yazar? Tiyatrodan, sanattan, benim çiftçilikten an
ladığım kadar anlayan boş adamlar. Kitap tahlillerini kim yapar? Öm
ründe kitap yazmamış insanlar... En tumturaklı malî makaleler kimin 
kaleminden çıkar? Bu işte zerre kadar bilgisi olmayan en büyük cahil
lerin... Ziraî mecmuaları kim idare eder? Sen, evet senin gibi odun ka
falılar! Şiirden, edebiyattan anlamayan, tiyatro nedir bilmez, doğru dü
rüst gazeteciliği de becerememiş kara cahiller, dilenmek için gelir böy
le ziraat mecmuaları çıkarırlar. Şimdi karşıma geçmiş bana gazetecili
ğin ne demek olduğunu göstermeye çalışıyorsun! Biz bu işin içinde çü
rümüşüz beyim. Boş fıçı çok ses verir derler. Zaten en büyük mevki
ler hiç bir şey bilmeyenlerindir. Bu kadar geniş kültüre sahip olacak 
yerde cahil, mahcup olacak yerde, küstah olsaydım, şimdiye kadar ne mev
kilere ulaşırdım. Allah bilir.

Evet, gidiyorum beyim, bana bu şekilde muamele ettikten sonra si
zin yanınızda kalır mıyım sanıyorsunuz? Şunu bilin ki, ben vazifemden 
başka bir şey yapmadım. Size mecmuanın sürümünü artırmayı vadet- 
miştim. Sözümde durdum. Benim hazırladığım sayının satışı hemen he
men yirmi bini aşmıştır. Size bir ziraat mecmuasının temin edemeyece
ği kadar geniş ve seçkin bir okuyucu kitlesi sağladım. Bu işte kaybeden 
ben değil, sizsiniz. Anladınız mı?»

Sonra çıkıp gittim.
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Kısa Bilgiler: ^
Bir çocuk edebiyatı yazarı diye tanınan, fakat, çocuklar için yazıyormuş gibi 

yaparak, daha büyüklere hitabeden tanınmış Amerikan yazarı Mark Twain’in « d  
adı Samuel Clemens’dir. Hayatı maceralı geçen bu yazarın gazete mürettipliği ve 
gazeteciliği de vardır. En çok tanınmış eserleri Tom Sawyer’in Maceraları, daha 
çok çocuk ruhunu okşar bir eserdir. (Türkçesi: N. Müstakimoğlu, 1945). Yazar; 
bir zaman Missisipi üzerinde bir vapurda çalıştığı için, gerek bu eseri, gerek onun 
dünyaca tanınmış Huckleberry Finn romanı, bu çevredeki hayatının' olaylanyle 
yazılmıştır. Bu ikinci eser, «dertsiz, tasasız, her şeyin uzak, çocukluğun ölmez 
ruhunu yakalamış başarılı kitaplardandır. Yazarın bu eseri, çocuklar kadar ve bel
ki onlardan çok, büyükleri zevklendirecek ve düşündürecek özelliktedir.

Mark Twain bir Amerikan mizahçısıdır. Zeki cümleler, nüktelerle süslediği ro
man, hikâye ve seyahat edebiyatı yazılarında, okuyucuyu güldürmek maksadı üs
tün görünür; fakat aynı yazılar, toplum hayatının gülünçlüklerini kuvvetle kari*, 
katürize eden bir mizah çeşnisi taşır.

Romanlarından başka çok sayıda hikâyeleri birkaç cilt tutarındadır. Okudu
ğunuz hikâyeyi dilimize Orhan Azizojflu çevirmiştir.

Metin Üzerinde Çalışmalar:
1 — Hikâye kahramanı bu garip vakaları niçin yapmış? Bu nokta, hikâyede 

ve bütün bu çeşit maceraların oluşunda nasıl bir önem taşıyor?
2 — Yazıdaki, -Bütün hafta neşe içindeyim- sözü kaç manada kullanılıyor? 

Niçin?
3   Hikâyedeki vakalar, gerçeklere uygun mudur? Bu vakaların hiç mi ger

çek tarafı yoktur? Yazar, bu hikâyesiyle birtakım komik sözler mi sıralamak is
temiş, yoksa sözlerinin arkasında, söylemek istediği, hatta söylediği bazı gerçekler 
var mıdır? Açıklayınız.
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EDEBİYAT TARİHİ

Tanzimat’tan Beri Türk Edebiyatı 
Üzerinde Genel Bilgiler

TANZİMAT İNKILÂBI: Tanzimat, OsmanlI devletinin öteden beri ilgilenmek
te olduğu Avrupa medeniyetini, bütün Türk-Osmanlı 

toplumu için kabul etmek yolunda giriştiği cesur bir devlet hamlesidir. Bu hamle 
ilk bakışta Türkiye’nin Avrupa medeniyetini kabulü gibi görünür. Aslında, Tan
zimat inkılâbı, Avrupa medeniyetinin birtakım sosyal, İktisadî ve askerî baskılar
la kendini Türkiye’ye kabul ettirmesi demektir.

Osmanlı İmparatorluğu, geçen yüzyıllardaki askerî bozgunlar, siyasî mağlubi
yetler, iç isyanları, dış baskıları yüzünden medenî ve İktisadî bir gerileme içindey
di. Askerlikte ise, Batı tekniği Doğu’ya üstün hale gelmişti. Dünya tarihini as
kerî zaferleriyle dolduran Türk milletinin üst üste askerî mağlubiyetlere uğrama
sı, orduyu yürütecek devlet teşkilâtının ıslahıyle yeni silahların kabulünü mec
burî kılıyordu.

O çağlarda imparatorluğun elinde hâlâ çok geniş ve kıymetli topraklar var
dı. Bu topraklarda bütün devletlerin gözü vardı. Ancak, AvrupalIlar, bunların ve 
Boğazlar’ın, Rusya’nın eline geçmesini, dünya nizamı için çok tehlikeli buluyor
lardı. Hatta, 1853 Kırım Savaşt’nda Ingiliz, Fransız ordu ve donanması, Sivastopol’ 
da Ruslara karşı bizimle birlikte savaşmışlardı.

Öte yandan, Mısır meselesi sonunda, Londra’da imzalanan Boğazlar Mukave
lenamesi İle Türkiye, Avrupa devletlerinin himayesi altına girmişti. Buna karşı 
AvrupalIlar, Türkiye’den İmparatorluk topraklarındaki Hıristiyan tebaa için, me
denî ve İktisadî geniş haklar istemişlerdi. ^

Gerçekten, İmparatorluk hudutları içinde Türk milletinden başka, Romenler, 
Yunanlılar, Arnavutlar, Sırplar, Bulgarlar gibi yabancı azınlıklar vardı. Bunlar 
arasmda Fransız inkılâbının doğurduğu milliyetçilik ve demokrasi fikirleri, yine 
AvrupalIlar tarafından yayılmıştı. Şimdi ise, yine AvrupalIlar kendi ülkelerinde
ki idarî, adlî ve İktisadî haklarıh Türk milletine verilmese bile, Türk uyruğunda 
bulunan bu azınlıklara verilmesini istiyorlardı.

Osmanlı İmparatorluğunu öteden beri şiddetle kemiren kapitülasyonlar reji
minin Türkiye’deki Hıristiyan tebaaya da yayılması demek olan bu teklif, çok ağır
dı. Böyle bir durum, Osmanlı devletini kısa bir zaman yaşatsa bile, bütün İktisa
dî gelişme imkânlarım kaybeden ve her türlü kazanç yollarını yurt içindeki Hıris- 
tiyanlara bırakmak zorunda kalacak Türk milletini mahvederdi.

Tek çare, AvrupalIların, Türk tebası Hıristiyanlar için istedikleri medenî, 
hukukî ve İktisadî serbestliği, bütün Türk ve Türkiye halkına vermekti. Halbuki 
o devir için bu asla kolay değildi. Herhangi bir Avrupai yenilik, yalnız kışkırtı
lan halkın değil, aydın sayılan medreselilerin de itirazına uğruyordu. Nasıl ki 
daha önce yapılmak istenen türlü yenilikler büyük isyanlarla baltalanmıştı.
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Fakat, 1839 yılında, zamanın Hariciye Nazın Büyük Reşid Paşa ve onunla 
İşbirliği yapan birkaç devlet adamı, Türk milletini bu zor durumdan kurtarmak 
için harekete geçtiler. Devrin hükümdarını da buna inandırarak, Türkiye’de Hıris- 
•tiyanlara verilmek istenen her türlü medenî ve İktisadî hakları bütün Türk mil
letine vermek için, büyük ve cesur bir hamle yaptılar ki, işte Tanzimat denilen 
inkılâp bu hamleyle başladı.

3 kasım 1839’da Büyük Reşid Paşa, İstanbul’da Gülhane Meydanı’nda Gülhane 
Hatt-ı Hümâyûnu denilen bir inkılâp beratı okudu. Berat okunurken büyük tören 
yapıldı. Meydana yabancı devlet elçileriyle binlerce halk toplandı. Gülhane Hattı 
ile:

1) Müslüman olsun olmasın, bütün tebaanın kanun nazarında eşit olacağı,
. 2) Müslüman olsun olmasın, her ferdin canından, malından, namusundan emin 

olacağı, x
3) Vergilerin muntazam şekilde ve mükelleflerin verebilecekleri nisbette alı

nacağı.
4) Rüşvet alınmayacağı,
5) Bir mahkemenin kararı olmadıkça hiç kimsenin ceza görmeyeceği,
6) Askerlik süresinin bir hududu olacağı,

devlet tarafından Türkiye halkına ve dünya milletlerine ilân edilmiş oluyordu. 
Kırım Muharebesi’nden sonra imzalanan Paris Antlaşmasında ise, AvrupalIlar, Sul
tan Abdülmecid’den bir başka ferman istediler. 1856’da yayımlanan bu fermanda 
Türk devletinin «bütün din ve mezheplerinin hürriyetine» riayet edeceği daha ke
sin bir ifadeyle söylendi. AvrupalIlar, yeni fermanın bu maddesini Paris Antlaş
masına da alarak Türkiye’deki Hıristiyan tebaanın durumunu bir kat daha sağ
lamladılar. Yeni fermana Tanzimat Fermanı denildi. Türkiye’nin Avrupalılaşması, 
işte bu iki fermanla resmî bir çehre aldı.

Türkiye’de Bati Büyük Reşid Paşa’dan başka, Âlî ve Fuad Paşalar gibi Tan- 
Kültürü • zimat büyükleri, bir taraftan Hıristiyan tebaaya böyle mec

buri bir hürriyet verirken, öte yandan Türk halkını yeni me
deniyetin icaplarına göre hazırlamaya çalıştılar. Yeni medeniyet ise, Türkiye’ye 
en çok kültür yoluyle girebilirdi.

Türkiye’de Tanzimat'dan önceki Avrupa kültürü, devlet ve ordu sınırlarını 
aşamamıştı. 1834’de açılan Mekteb-i Harbiye ve 1838’de kurulan Mekteb-i Tıbbiye, 
Tanzimat’ın ilânından önce Avrupa kültürüne göre Öğretim yapmaya çalışan yük
sek okullardı. Ancak, Tanzimat’ın ilânından sonradır ki, Türkiye’de Avrupai kül
tür müesseseleri kurmak yolunda büyük ve hızlı adımlar atıldı. Yeni açılan mek
teplerde okutulacak ders kitaplarını hazırlamak üzere, akademik teşekküller vü
cuda getirildi. Askerî İdadî mektepleri açıldı. Bir Mecmua-i Fünun yayımlandı. 
Bir Maarif Nezareti kuruldu. Yeni mekteplere öğretmen yetiştirmek için erkek ve 
kız Muallim Mektepleri’nin açılmasına başlandı. İstanbul’da Kız Rüştiyeleri aç
mak için teşebbüsler başladı. Çeşitli baltalama "hareketlerine rağmen bir üniver- 
site’nin temelini atmak için uğraşıldı. Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi, Galata
saray Sultanisi açıldı.

Tanzimat sadrazamlarının kendileri de birer kültür ve sanat ‘ adamıydılar. Tür
kiye’de yeni bir diplomasî edebiyatı kurdular. Öte yandan, dilimize Batı dillerin-
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deki ilim ve fen kitaplarının tercümesi başladı. Bu yollarda yeni eserler yazıldı. 
Hoca İshâk Efendi gibi matematik bilginleri, Şânî-*ade gibi, Hekimbaşı Mustafa 
Behçet gibi tıp ve biyoloji âlimleri, Hoca Tahsin Efendi gibi, fizik, kimya,
astronomi uzmanları, Mütercim Asım gibi yeni kültüre kelime kaynaklan hazır
layan büyük sözlük yazarları yetişti.

Avrupa’ya öğrenci gönderildi. Türkiye’de gazete çıkarma denemeleri oldu ve 
bütün bu çalışmalar sırasında, yurdumuzda Batı kültürünü az çok anlayan ve tak
dir eden aydm bir orta kültür sınıfı'yetişti. Yine bu çalışmalar arasında pek ta
biî olarak Türkiye’de Avrupa edebiyatı anlayışına doğru bir adım atılacaktı. Bu 
adımı, bizde Avrupai edebiyatın kurucusu olmak şerefini kazanan Şinaai attı. Ar
dından Ziya Pa|a ve Namık Kemal gibi, yeni edebiyata zafer sağlayan daha bü
yük yazarlar yetişti.

Ş İ N A S Î - Z İ Y A  PAŞA - NAMIK KEMAL 
O K U L U

Tanzimat edebiyatı denilen Avrupai Türk edebiyatının birinci devresine, ede
biyat tarihimizde, Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal Okulu denir. Bu edebî okul, 
eski Türk edebiyatından kuvvetli hatıralar saklamakla beraber, en çok Batı ve 
özellikle Fransız edebiyatı etkisiyle kurulmuştur.

Yeni edebiyatm kurucusu olan Şinasi, edebiyatımızdaki yerini, Fransa’da oku
mak için gösterdiği hevese ve bu memlekette yaptığı öğrenime borçludur. İmpara
torluğun, Fransa’ya gönderdiği ilk öğrenciler arasında bulunan Şinasi, Batı ede
biyatım/ kendi ülkesinde tanımıştı. Aym okulun ikinci önemli yazarı Ziya Paşa 
ve Avrupaî Türk edebiyatına kesin zafer kazandıran Namık Kanal ise, yeni fi
kirleri önce Türkiye’de tammışlar, hatta yine Türkiye’de bu fikirler için savaş
mışlar, fakat gerek fikrî, gerek edebî kültürlerini Avrupa’da bütünlemişlerdi. On
ların Avrupa’da bulundukları çağlar; Batı’da, vatancılık, milliyetçilik, halkçılık ve • 
hürriyetçilik ideallerinin yaygın zamanlarıydı ve edebiyat, bu ideallerin yayılma
sına geniş ölçüde hizmet ediyordu. Bu sebepledir ki, onlar:

^  Eski edebiyatı yıkmak,_ yerine sosyal hayatla geniş ^ölçüde _ilgiUL_yeni_ve , .
^  inkılâpçı bir edebiyat getirmek,
~ "  Sade dile ve halk Türkçesîne değer vererek, halka halk diliyle hitabetmek, -  

~yâtân sevgjii, milliyet duygusu,~hürriyet aşkı, "halk sevgisi, meşrutiyet__ 
rejimi gibir"mületlerF^yaşatan duygu, bilgi ve iman ş^tenüerim_Türk 
miUetine~de~tanıtm5k, 

yolundaki bütün fikrî ve edebî davranışlarının ilhamını hemen tamamıyle, Avru
pa’da bu ideallere kaynaklık eden Fransız toplumundan almışlardır.

Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal Ökulu, birbiri ardından ve birbirini bütün- 
leyen çalışmalarla, Türkiye’de siyasî Tanzimat devriyle ölçülemeyecek kadar geniş 
bir yeni aydınlar sınıfı yetiştirmiştir.

Gazete makalesi, Batı dillerinden edebi ve fikri tercümeler, Avrupa tipi ro
man, tiyatro, tenkit gibi yenilikler, Türk edebiyatmda önce bu okulun yazarları 
tarafından başarıyle uygulanmıştır.
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Aynı okulun edebiyatımız için çok mühim ve çok yeni olan bir tarafı da, on
ların, birer sanatkâr olmaktan ziyade birer idealist olarak çalışmaları ve sanat
larını, sosyal faydalar için bir vasıta olarak kullanmalarıdır.

Ş î  N A  S t  Avrupa tarzı Türk edebiyatının ilk eserlerini veren yazar, Şinasi1 
(1826 - 1871) (*̂ r ‘ Türkiye’deyken Fransızca öğrenen ve Fransa’ya gön

derilen ilk öğrenciler arasında bulunan Şinasi, yeni edebiyatın 
kurucusudur. Bir kısım Batı fikirlerini ve bazı Batı edebiyatı türlerini memleke
timize önce o getirmiştir (1).

. Şinasi Fransa’ya oradaki fikir ve sanat çığırlarının hareketli bir devrinde git
mişti. Fransa’da XVIII. yüzyılın büyük fikir akımları hararetini kaybetmemişti. 
Romantikler hayattaydı. Ayrıca, yeni edebî akımların temelleri atılıyordu.

Şinasi, bütün bunların oluşunda toplum ile sanatçı arasındaki büyük bağlı
lığı görmüş, yazarların sosyal hayat üzerinde önemli roller oynadıklarına dikkat 
etmiş, o devir Fransasındaki medenî ilerleyişe, kültür ve hürriyet havasına hay
ran olmuştu.

Türkiye’ye bu kuvvetli Frenk hayranlığı ile ve kendi yurdunda Avrupai bir 
düşünüş ve edebiyat çığırı açmak hevesiyle döndü.

Şinasi’nin ne parlak bir üslubu, ne de esaslı bir şairliği vardı. Onun mezi
yeti, yeni fikirlere sahip olması, bu yenilikleri kendi ülkesinde görüp oldukça 
hazmetmiş bulunmasıydı. Onun basın ve edebiyat yolundaki çalışmaları Avrupai 
bir halkçılık idealinin eseriydi. Edebiyatta halk dilini seçmesi, arada bir Öz-Türkçe 
şiirler söylemesi bundandı, (örnekler kısmında okuduğunuz Şair Evlenmesi’ni avam 
diliyle yazması da aynı anlayışın, eseriydi). Ayrıca, La Fontaine’in tabilerine ben
zeterek kaleme aldığı Karakuş Yavrusuyle Karga Hikâyesi’ni de böyle bir dille 
yazmıştı. Agâh Efendi ile birlikte, Türkiye’de ilk defa, halka hitap maksadıyle çı
kardığı Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde, ondan iki yıl sonra da tek başına yayım
ladığı Tasvİr-i Efkâr’da zaman zaman sade bir dil kullanması ve giderek, «mnm 
halkın kolaylıkla anlayabileceği bir dil kullanmak istemesi bütün bunlar, Fransa’ 
da gördüğü gazeteciliğin tabi! icaplarındandı.

Şinasi’nin Türk şiirinde ilk defa kullandığı bazı yeni kavramlar da vardı. 
Meselâ, Reşid Paşa’ya yazdığı bir kasidede, ona «Eyâ ahâli-i fazlın rets-i cümhûru» 
demiş, saltanat devrinde reis-i cumhur tabirini kullanmak cesaretini göstermişti. 
Reşid Paşa’ya medeniyet resûlü deyişi; bildirir haddini sultâna senin kanunun di
yebilmesi; bir yazısında devlet-i meşruta deyimini kullanması; annesine yazdığı 
bir mektupta, «Vatan ve millet yoluna kendimi feda etmek isterim.* demesi, bütün 
bunlar, o devir Türkiyesinde yeni şeylerdi. *

Şinasi’nin şiirlerinde şekil bakımından bir yenilik yoktur. Tıpkı, Divan şair
leri gibi, o da münacatlar, kasideler, gazel nazireleri söylemiş, devrinin bazı yapı
ları için tarihler düşürmüştür... Onun şiirde yaptığı yenilik, kompozisyondadır. Kü
çük divanındaki samimî münacatmda, bazı keşidelerinde, Hâk! adlı bir manzume
sinde, Arz-ı Mahabbet adlı aşk şiirinde ve La Fontaine tarzı masallarında, mısra

(1) Şinasi’nin ve bu kitapta eserlerinden parçalar okuduğunuz bütün yazar
ların biyografilerini öğrenmek için, Resimli ?ürk Edebiyatı Tarihi’ne, Türk Meş
hurları Ansiklopedisİ’ne, Türk ve İslâm Ansiklopedileri’ne bakınız.
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ve beyitleri işlemekten doğan bir parça güzelliği değil, oldukça Avrupai sayılacak 
bir kompozisyon yeniliği vardır.

Eserleri: Şinasi’nin en önemli eseri, gazeteleri ve bu gazetelerdeki makaleleridir.
Edebiyatımızda makale ve başmakale türü, onunla başlamış, sosyal, İda

rî, edebî tenkit makaleleri de gazetelerde önce Şinasi tarafından yazılmıştır.
Şinasi, halk dili kadar, halk felsefesi diye karşıladığı atasözlerine de önem 

vermiş, Türk atasözlerini Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye adlı bir eşeyde toplamıştır. 
■Durûb-ı emsal ki hikmetü’l-avamdır, lisânından sâdir olduğu milletin mâhiyet-i 
efkârına delâlet eder.- diyen. Şinasi’nin bu eserini de yine halkçı bir düşünüşle 
hazırladığı söylenebilir.

Yazarın yüksek zümre edebiyatında başlı başına bir yenilik sayılan eseri ise, 
Şair Evlenmesi adlı tiyatro denemesidir. Küçük çapta bir karakter komedisi olan 
bir perdelik Şair Evlenmesi, Batı tesiri altında, fakat tamamıyle yerli hayat sah
neleriyle düzenlenmiş millî bir tiyatro örneğidir.

Şinasi’nin şiirleri çok değildir. Bunlar, Dlvan-ı Şinasi adı verilen küçük bir 
kitapta toplanmıştır. Bu kitap, şairi tarafından Müntahabât-ı Eş’ârım diye isimlen
dirilmişti. İçinde, kaside, gazel, mesnevi şekilleriyle yazılmış manzumeler, eski şair
lere nazireler, münacat, İlâhi adlı şiirler, Arz-ı Mababbet adlı, yeni ve bütün bir 
şiir, beyitler, mısralar, tarihler vardır. Kasidelerinin hemen hepsi, Mustafa Reşid 
Paşa için yazılmış manzumelerdir.

Yazarın, La Fontaine tarzında kaleme aldığı küçük manzum masallar, Divan’ 
ınm orijinal sayılacak yazılarındandır.

Bu Divan’daki bazı beyitlerini Fransızcaya çeviren Şinasi, ayrıca Fransız ede
biyatından Türkçeye bazı manzumeler tercüme etmiş ve b.unları Tercüme-İ Man
zume adlı küçük bir kitapta toplamıştır. Şinasi’nin bu eseri, 1859’da yayımlanmış
tır. Şair Evlenmesi’ni de aynı yılda yazdığı anlaşılan yazar, bundan bir yıl sonra 
1860’da Tercüman-ı Ahvâl gazetesi ile yeni edebiyata kesin olarak başlamış bulu
nuyordu.

2İYA PASA Avrupai Türk edebiyatının ikinci önemli yazan Ziya Paşa’dır.
Ziya Pasa, önce~Doğu edebiyatı""kültürüyle yetişmiş, "sonra kısa 

(1825- 1880) zamanda Batıy^"dönerek,"- Türk edebiyatına Avrupai özellikler 
vermek için çalışanlar arasında önemli bir'yer alrhişti'r.

Eski sanat ve edebiyat anlayışlarını değiştirerek, edebiyatımıza tabii bir söy
leyiş ve sosyal bir yön vermek için çalışmak, bu arada halk diline ve halk  ̂zev
kine dönerek, halk edebiyatınîh 'vezin ve şekillerinden faydalanmak gibi fikirleri 
Ziya Paşa’nm da ileri sürüp, gerçekleştirmeye çalıştığı fikirler arasındadır.

§u kadar ki, Ziya Paşa'nın bu yeni fikirler için sistemli ve sürekli çalıştığı 
söylenemez. Ziya Paşa’da bağlı bulunduğu edebiyat pkulununbütün özellikleri top- 
lanmıştır Tanzimat "şairleri, 'Divan"şiiri',' Mahallîleşme cereyanı, Türk Halk'edebiya
tı ve Avrupa edebiyatı gibi, dört edebiyat tarzının sanat anlayışlarını* ve çeşitli 
miraslarmT^kendî~eserlerinde^topramışrardır. Ziya Paşa dâ öyledir. Şiirleri, Avrupa’ 
yı tanımadan önce tamamıyle, tanıdıktan sonra dil_ ve^ şekil bakımından Divan 

"şiiri üslubuyle yazıİmîştırT~Bi~r kısım_ şiirlerinde, Nedim, Vasıf târzinıfı, yani Ma- 
hallîleşme~Âkımı’nın~diîT ve zevki .vardır. Bir kısım şiirleri halk tarzında, Halk 
şiirinin vezin. sekiTve~kafiyeleriyle' söylenmiştir. Avrupa’yı tanıdıktan jonra yaz-
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dığı manzumelerinde ise, duyuş ve düşünfiş bakımından yeni ve Avrupai özellik- 
ler görülür. Edebî ve siyasî makalelerinde, Defter-i A ’mâf isimli hatıralar dene
mesinde ve daha bazı eserlerinde Batı edebiyatının vasıfları hâkimdir. Ahmed Vefik 
Paşa’nın Moliere’den çevirdiği Tartuffe komedisini Adana’da temsil ettirirken, eser 
üzerinde yaptığı değişiklik ve burada kullandığı hece vezni tamamıyle Avrupaîdir.

Onun bu özelliğine varıldıktan sonradır ki, eser ve davranışlarında görülen 
birbirini tutmaz taraflar daha iyi anlaşılır.

Tanzimat şairleri, eski edebiyatı yıkmak istemişlerse de bu edebiyatın dilini, 
nazım şekillerini, beyit istiklâlini, hatta çeşitli sanat ve mazmunlarını aynen kul
lanmaktan geri kalmamışlardır. Gerçi onlar, edebiyatımızda Divan tarzından baş
ka şiir ve o dilden başka bir dil bilmeyen, geniş bir aydınlar kütlesine hitap ede
ceklerdi. Bunun için, ister istemez onların anlayacağı, beğenip okuyacağı bir söy
leyişe baş vurmak zorundaydılar. Fakat, kendileri de Abdülhak Hâmid’e gelince
ye kadar, yeni şekilleri ve yeni söyleyişi başkalarına beğendirecek derecede yeni 
değillerdi. Hatta eski söyleyişe devam etmek, diğer Tanzimatçılarda olduğu gibi, 
Ziya Paşa’nın da zevki ve alişkanlığıydı.

Bu sebepledir ki, Ziya Paşa, Batı medeniyetinin Doğu’ya üstünlüğünden bah
sederken söylediği:

«Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler, kâşaneler gördüm 
Dolaştım mülk-i islimi bütün viraneler gördüm»

gibi şiirlerini yine gazel tarzında söylüyordu, içinde kimisi Doğu, kimisi Batı te
siriyle söylenmiş beyitler bulunan en güzel şiirini Terkib-i Bend şeklinde yazmıştı. 

<Şiir ve tnşa makalesinde Divan şiirini Türk şiirinden saymıyor, «Bizim şiirimiz 
Saz şiiridir.» diyor, fakat Harabat isimli klasik Doğu Edebiyatı Antolojisinde, âjık 
tarzını kaba ve bayağı buluyordu. Dil konusunda Mütercim Asım’ın sade ve tabiî 
lisanını beğeniyor, fakat Türkçeyi üç dilden mürekkep karma bir lisan zannedi- 
yordu. "

Bütün bu zıt hareketlerine rağmen Ziya Paşa, Avrupa’yı jtamdıktan sonra, 
birçok eserlerini Türk edebiyatının ve Türk toplumunun Avrupalılaşması üsküsüy- 
le yazmıştır. Başta, yine Şiir ve tnşa makalesi olduğu halde, edebiyatla ilgili bir- 
çok yazılarında edebiyatımızın geçmişi ve geleceği hakkında ileri sürdüğü fikir
lerin çoğu, yeni ve Avrupaîdir. Onun Cenevre’den İstanbul’a döndükten, sonra, es
ki Arap, İran, Çağatay ve Osmanlı şiiri için büyük bir antoloji hazırlayarak eski 
edebiyatın güzel taraflarını meydana koymak istemesi, bir__zaman bu şiiri yıkmak 
arzularına uymaz. Fakat, Ziya Paşa’nm Avrupa’yı tanıdıktan _sonra,_ gerçekleri gö
ren bir Türk aydını olarak, eski Türk şiirinin en güzel ve üstün tarafları olduğu- 
nu kabul etmesi, o devir için önemli bir olaydır.

E se r le r i: Ziya Paşa’nın ilk eserleri divan tarzındaki şiirleri, gazel, kaside ve 
şarkılarıdır. Gençliğinin ilk önemli eseri, içindeki fikir ve felsefe un

surları dolayısıyle, iyi kötü, bir düşünüş şiiri halinde yazdığı büyük Tercî-i Bend 
manzumesidir. Şairliğinin geniş ve devamlı şöhretini ise Avrupa’dayken yazdığı 
meşhur, Terkib-i Bend’i ile elde etmiştir.

Ziya Paşa’nın şiirleri, kendi hayatında bir araya toplanmamış, o öldükten 
sonra, Külliyat-ı Ziya Paşa, Eş’âr-ı Ziya adlarıyle yayımlanmıştır.

Yazarın diğer eseri, yine Avrupa’dayken yazdığı Zafernâme adlı mizahî ve 
satirik kasidesidir. Ziya Paşa bunu, hiç geçinemediği Tanzimat büyüklerinden Ali
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Paşa’yı yermek için yazmış, sonra her beytine üç mısra katıp, onu bir tahmis 
haline koymuş, nihayet bu tahmisin her kıtası için nesirle mizahî açıklamalar ya
parak, bir Zafernâme Şerhi meydana getirmiştir. İçinde garazkârane bir hava bu
lunmakla beraber, Zafernâme, yalnız Ali Paşa’yı değil, devrin bazı sosyal bozuk
luklarım da tenkit eden, başarılı bir eserdir.

Mensur eserleri içinde en kıymetlileri, Londra’da Hürriyet gazetesine yazdığı 
çeşitli makalelerdir. Yine Londra’da kaleme aldığı Rü’yâ, karşılıklı konuşma tar
zında yazılmış küçük, mensur bir eserdir: «Yazar, Londra’da Hampton Court’da bir 
bahçe sırası üzerinde uykuya dalmış, rüyasında kendini İstanbul sarayıpda görmüş, 
Sultan Abdülaziz’le görüşmüş, ona Âli Paşa’yı şikâyet etmiş, rüyasında paşayı az- 
lettirmeye muvaffak olmuştur.» Rü’yâ, zamanında çok beğenilmiş, diğer Tanzimat
çılar tarafından benzerleri yazılmıştır. Onun nesirle başka bir eseri, J.-J. Rousseau’ 
nun îtiraflar’ından aldığı ilhamla yazdığı Pefter-i A ’mâl adlı hatıra yazılarıdır.

Paşanın bunlardan başka tarih sahasında tercüme ve telif denemeleri, Avru
pa’da kendilerini himaye eden Mustafa î^ z^  Paşa’yı müdafaa için yazdığı Veraset 
Mektupları; J.-J. Rousseau’nun Emile ve Confessions - İtiraflar adlı eserlerini Türk
çeye çevirme teşebbüsleri, nihayet Harabat adiyle hazırladığı bir klasik Şark ede
biyatı antolojisi vardır. Bu son esere, Ziya Paşa, eski şiirimiz ve eski şairlerimiz 
hakkındaki görüşlerini belirten manzum bir önsöz yazmıştır. Harabat, önsöz’ündeki 
gelişigüzel fikirler ve bazı yanlış bilgiler yüzünden —bu eseri, yeni edebiyata bir 
ihanet diye karşılayan— Namık Kemal’in şiddetli tenkidine uğramıştır.

NAMIK KEMAL Avrupai Türk edebiyatına kesin başarı sağlayan ilk büyük 
yazar, Namık Kemal’dir. Namık Kemal, Tanzimat’ın yetiş-

(1840 - 1888) tirdiğ'i bir vatan şairi, bir fikir ve sanat inkılâpçısıdır. Onun, 
Türk milletine vatan topraklarım ve vatanda hür yaşamayı sevdirmek için giriş
tiği sosyal, politik ve edebî çarpışmalar, tam bir başarıyle sonuçlanmıştır.

Türk tarihinde edebiyat sanatını ideali için vasıta bilerek, eserlerini sosyal 
kalkınmamız için kaleme alan ilk büyük yazar, Namık Kemal’dir. Böylelikle Türk 
edebiyatında, sanat, önce Namık Kemal’in kalemiyle sosyal ülküler uğrunda sürekli 
vazife görmüştür.

Namık Kemal, daha çok, hususî hocalar elinde öğrenim görmüştür. Divan şii
rini öğrenmiş, genç yaşta eski, yolda şiirler yazmış, bu arada yeni buluşları, yeni 
fikirleriyle dikkati çekmiştir. Fakat, yine genç yaşta tanıdığı Şinasi ile anlaştık
tan sonra, Doğu edebiyatından Batı edebiyatına yönelmiştir. Aynı yaşlarda Tas- 
vir-i Efkâr gazetesinde Şinasi ile birlikte çalışmış, bu gazetedeki her makalesiyle 
Türkiye’de Batı âlemine ve Batı düşünüşüne doğru bir yol açmaya başlamıştır.

Namık Kemal, Türkiye’de bir meşrutiyet idaresi kurmak isteyen Yeni Osman
lIlar cemiyetine girmiş, ideali uğrunda çalışmak için Avrupa’ya kaçmış, Londra’ 
da Hürriyet gazetesinde vatan ve hürriyet ideali için makaleler yazmış; tekrar İs
tanbul’a gelince, yayımlarına İstanbul gazetelerinde devam etmiş, hükümetin çı
kardığı zorluklara cesaretle göğüs germiştir. Vatan piyesinin halk arasında heye
can yaratması üzerine Kemal, Magosa zindanına gönderilmiş, orada çeşitli eserler 
ve çok sayıda mektuplar yazarak, yine ülküsü için çalışmıştır. Sultan II. Abdül- 
hamid tahta geçince Kemal, Ziya Paşa ile birlikte Kanun-ı Esasi’yi hazırlayan 
komisyona çağrılmıştır. Fakat' Sultan Hamid idaresinin sertleşmesi üzerine yeni
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den muhalefete geçmiş, önce Midilli adasına sürülmüş, sonra Sakız, Rodos muta
sarrıfı ıklarıyle, İstanbul’dan uzak tutulmuş ve Sakız’da ölmüştür (1).

H iz m e ti : Namık Kemal, vatan kelimesini Türkçede, bugünkü manasında kulla
nan ilk şairdir. Milliyet ve hürriyet kelimelerini de Türkçeye o ka

zandırmıştır. Bunlardan milliyet kelimesi, eski dilde «din, mezhep, bir dine bağlı 
insan topluluğu» anlamındaki millet sözünden, hürriyet kelimesi de «azat edilmiş 
köle» manasındaki hür lügatinden türetilmiştir. Bu kelimeler, onun kaleminde hitap 
ettiği milleti uyandırıcı bir vazife görmüştü. -

Namık Kemal’in, hürriyet idealini, meşrutiyet rejimini tanıtma ve yayma yo
lunda, kendi devri için çok yeni fikirleri vardı. Güçlü bir yazar ve ateşli b ir mü
cadeleci olduğu için, şahsiyeti ve fikirleriyle dikkati çekiyordu.

Yeni fikirlerin yayılmasını sağlamak için devlete, yeni edebiyatın tutunması 
için eski edebiyata hücum etti. Halkm anlayacağı bir dille yazmak için çalıştı. 
Avrupa edebiyatmın hemen her türünde eserler yazarak, Türkiye’de bunları okuya
rak yetişen genç bir orta kültür sınıfının kurulmasında herkesten çok vazife gör
dü; hayatı, eserleri ve şahsiyetiyle Türkiye’nin Tanzimat’dan zamanımıza kadarki 
fikrî, edebî, siyasî inkılâplarında, uzaktan yakından tesirli oldu.

Edebî Şahsiyeti Te Üslubu: Başlangıçta Divan şiiri kültürüyle yetişen Na
mık Kemal’in şiir dili, Nef’i ye Nâbî iısıubunun 

birleşmesiyle meydana gelmiş; hayal, ahenk ve kültür bakımından zengin ve du
yurucu bir dildi. Onun daha Divan tarzı şiirlerinde görülen bu inandırıcı sağlam
lık, hürriyet fikirleri ve vatan sevgisi heyecanlanyle birleşince, hafızalardan si
linmez bir yaşama niteliği kazandı. Onun bu şiirleri, tek bir ağızdan değil, bütün 
bir milletin göğsünden yükseliyormuş gibi, gür sesli bir ifadeyle söylendi.

Namık Kemal, şiirde olduğu kadar, nesirde de kuvvetli bir üslupçudur. Vatan, 
Askerlik, Mahabbet gibi makalelerinde, Vatan yahut SİUstre gibi tiyatrolarında, Rü’yâ 
gibi nesirlerinde, tarihe, tenkide ait eserlerinin birçoğunda, hatta özel mektuplarında 
kullandığı dil, Hürriyet Kasidesi'ndeki şiddet, hiddet ve heyecan dilinden farklı 
değildir. Bu üslup, fikirin heyecanla birleşmesinden doğan, haykırı» bir üsluptur 
ve yazmaktan çok, insan topluluklarına işittirmek için ayarlanmış bir hitabet li
sanı gibidir. Şair, başkalarına sunacağı heyecanı bizzat ve kuvvetle yaşadığı için, 
fikirlerini klasik moralistlere mahsus alelâde dersler seviyesinden yükselterek, söz
lerini sanatlı b ir inanış ve heyecan diliyle söylemeye muvaffak olmuştur.

Yeni Fikirleri: Namık Kemal’in vatan, hürriyet ve milliyet anlayışım, aile dü
şüncesini, dil ve edebiyat hakkındaki düşüncelerini kitabınızın 

metinler bölümünde örnekleriyle görmüş ve öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kemal’in 
eserlerindeki birçok fikirler, kavramlar ve inanışlar, o çağlar Türkiyesi için yep
yeni şeylerdi. Onun vatancılığı, çağdaş Fransız ve Alman vatancılığından haberli 
olmakla beraber, Türk ruhunda esasen var olan vatan sevgisiyle birleşmiş, Tür-

(1) Hayatından, vatan ve hürriyet yolundaki çarpışmalarıyle eserleri arasın
da büyük yakınlık dolayısıyle bahsettiğimiz Namık Kemal’in hayatını bu yolda 
yazılmış eserlerden dikkatle okumalısınız. Bunun için: Resimli Türk Edebiyatı Ta- 
rihi’ne, İslâm Ansiklopedisine, Aylık Ansiklopediye, İhsan Sungu’nun Namık Ke
mal adlı broşürüne bakabilirsiniz.
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kiye tipi bir vatancılıktı. Bu vatan, her taşı için bir can verilmiş olduğu halde, 
Vaveylâ’da Askerlik makalesinde söylendiği gibi, dünyanın üç kıtasına uzanmış, 
güzel ve heybetli topraktı.

Namık Kemal’de milliyet fikri, ilk bakışta bir İslâm ve OsmanlI milliyetçiliği 
gibi görünür. îslâm dini ve Osmanlılık geleneğiyle birbirine bağlanmış, değişik 
kavimlere hükmeden bir imparatorluk içinde hâkim milletten b ir  vatan şairinin 
kavimci bir milliyetçilik gütmesi doğru değildi. Bununla beraber, eserleri dikkatle 
incelendiği zaman, kalbinde Türkler için çarpan tarafın ağır bastığı görülür ve 
anlaşılır ki, Namık Kemal’in îşlâm veya Osmanlı milliyetçiliği, imparatorluğun 
bütünlüğünü sarsmamak için gözetilmiş bir tedbirdir ve aslı yine Türk milliyet
çiliğidir.

Namık Kemal’in . hürriyet fikri, XVIII. yüzyıl Fransız fikir hareketlerinin ve 
Fransız thtilâli’nin meydana koyduğu hürriyet anlayışının aynıdır. Kemal, Avru
palI milletlerin elde ettiği fikir ve toplum hürriyetini, kendi milleti için de müm
kün gönnek istemiştir. Hürriyet aşkı, büyük vatancının, milletine sevdirdiği ülkü
lerden biri olmuştur.

Namık Kemal, Avrupa medeniyetinin vatan, millet ve hürriyet görüşlerini 
beğenmekle beraber, bunların Türk-lslâm milletleri için büsbütün yeni olmadı
ğım düşünmüş ve Türk-islâm tarihinde az çok onlara benzeyen düşünce ve ha
reketleri hatırlayarak, ideallerine elden geldiği kadar yerli çeşni vermeye çalış
mıştır.

Dil ve edebiyat anlayışını, «edebiyatsız milet, dilsiz insan gibidir» cümlesiyle 
özetleyen Namık Kemal, edebiyatımızın, Türk milletinin söyleyen dili olması için 
çalışmış, halk Türkçesini anlayışla bir kısım eserlerini halkın konuştuğu dille yaz
mıştır.

Türkçeyi, Türk milletinin tek ve müstakil lisanı haline getirmek için çalış
mıştır. Türkçede üç kıtadan derlenmiş güzellikler bulunduğunu çok iyi gören Kemal, 
bu güzel dilin, daha sade, daha tabiî ve daha halk dili olabilmesi için, şu çareleri 
düşünmüştür:

a) Türkçenin kaideleri mükemmel surette tespit ve tanzim edilmelidir.
b ) Kelimelerimiz, halkın kullandığı kelimeler olmalıdır.
c) Lisanı meydana getiren unsurlar imlâ ve mana bakımından kuvvetle bir- 

leştirilmelidir.
ç) Dil, her bakımdan tabiileştirilmeli ve bu tabiiliğe engel olan külfetli sa

natlardan uzaklaştırılmalıdır.

E se r le r i : Türkiye’de Avrupai edebiyatın kesinleşmesini sağlayan Namık Kemal, 
Şinasi -  Ziya Paşa -  Namık Kemal Okuhı’nun en çok eser veren ya- 

zarıdır. Kemal’in, edebi türlerin hemen hepsinde eseri vardır.

Ş iir le r i : Namık Kemal, başlangıçta, Divan şüri tarzında birçok gazeller söyle
miştir. Gazellerinde, Fuzulî, Nailî, Nabl, Nedim, Fehim ve Galib gibi 

Divan şairlerinin ve Divan’ını ezberlemiş bulunduğu şair Nef’î ’nin tesirleri görür 
lür. Bu gazellerde, kuvvetli bir ifade; aşk, tasavvuf ve düşünüş unsurlarıyle zen
gin bir söyleyiş vardır. Fakat onun en tanınmış ve sevilmiş şiirleri, yine Avrupai 
manzumeleridir. Hürriyet Kasidesi, lâzımsa, rağmına redifli gazelleri, murabba- 
lan  ve her biri ayrı ayrı hafızalarda kalan kıtaları bunlar arasındadır. Ayrıca, 
Vaveyla gibi, hem şekil, hem tema bakımından yeni şiirleri hece vezniyle küçük
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ve samimi denemeleri: Kedi Manzumesi gibi mizahî şiirleri vardır. Şiirleri, ken
disi tarafından kitap halinde neşredilmemiş, Sadettin Ntizhet Ercim ve Rıza Nur 
tarafından, hakkında yazılan kitaplarda yayımlanmıştır (İstanbul, 1933; İskende
riye,. 1936).

Nesirleri: Namık Kemal'in nesirlerinde sağlam bir dil;, bir fikir ve heyecan li
sanı; yer yer zengin bir tekrar sanatı, ve bir ifade şiddeti vardır. Onun 

sade dille yazılmış tiyatro eserlerinde, makale, roman ve mektuplarında bile yer 
yer bir üslupçuluk görülür. Hâmid’in «Ebr-i seher mİ inmiş türâbe» mısraını ten
kit ederken, «Ben, daima yazdığım şeylerde şiddet taraftarı olduğundan, o  hayal, 
ilham âleminden benim fikrime inseydi, İnmiş yerine düşmüş kelimesini kullanır
dım-* diyen Kemal, kendi ifadesindeki bu özelliğin farkındadır. Kemal’in müsta
kil nesirleri içinde en önemlisi Rü’yâ isimli büyük nesridir. Rü’yâ, hürriyet peri
sinin bir güneş gibi doğarak, Türk milletine söylediği bir hitabeyi tasvir ve nakleder.

Tiyatroları: «Tiyatro eğlencedir, fakat eğlencelerin en faydalısıdır.» diyen Ke
mal, tiyatroya bir «terbiye vasıtası» gözüyle bakıyordu. Tiyatro

nun çok ve çabuk tesirli faydaları, memleketine acele hizmet etmek isteyen şai
rin hoşuna gitmişti. Kemal, tiyatronun, Batı kültürüne hizmetlerini yakından gör
müş, kendisi de Türk milletini kalkındırma yolunda tiyatrodan faydalanmıştı. Vâtan 
piyesinin halk üzerindeki derin tesiri, Kemal’i bir tiyatro âşığı yapmış, idealist 
yazar, sürgünde bile tiyatro eserleri yazmaktan kendini alamamıştır.

Onun, Vatan yahut Silistre piyesi, Türkiye'de çok sevilmiş, Türkiye dışında ise, 
Almanca, Rusça, Fransızcaya, Sırp ve Macar dillerine çevrilmiştir.

Gül-nihâl adlı tiyatrosu, zulüm ve istibdat aleyhinde yazılmış bir eserdir. 
Zavallı Çocuk piyesini, yine aile konusunda yazmıştır. Bu eserde, annelerinin,, ba
balarının emirleriyle, sevmedikleri, sevemeyecekleri insanlarla evlenmek zorunda 
kalan gençlerin bahtsızlığı gösterilir. Eser, Türk edebiyatında .Batı romantizminde
ki verem ve intihar edebiyatlarının da bir yankısı özelliğindedir.

Kemal’in diğer başarılı bir tiyatro eseri Akif Bey’dir. Bu eser, mert ve kah
raman bir kocaya ihanet edecek kadar kötü ruhlu bir kadının aile ve toplum 
hayatmda oynadığı korkunç rolü gösterir. Konusunu Harzemşahlar devri Türk ta
rihinden alan Celâleddin Harzemşah adlı 15 perdelik büyük sahne eserini ise Kemal, 
tiyatrodan ziyade okunsun diye, tarihî bir sahne romanı halinde yazmıştır. Vakası 
Hindistan’da Babürlüler sarayında geçen Kara Belâ adlı tiyatro eserinde yine aşk, 
iffet, intihar konuları işlenmiştir.

Namık Kemal’in tiyatrolarında sahne tekniği bakımından, pek tabii olarak, 
bir başarı yoktur. Bunlar, Türk sahne edebiyatının ilk eserleri, ilk denemeleri
dir. Böyle olduğu halde vazifelerini başarıyle görmüş, Türkçeye sade bir sahne 
dili kazandırmış, tiyatro edebiyatımız için şerefli birer başlangıç olmuşlardır.

Romanları: Röman, Namık Kemal’in en geç denediği edebiyat türüdür. Kemal’ 
den önce Ahmed Midhat ve Şemseddin Sami, Avrupa tarzı hikâye 

ve roman denemeleri yazmışlardır. Kemal’in romanları, edebî ifade bakımından 
onlardan üstündür. Kemal’in ilk romanının adı Intibah’dır. İntibah romanına Namık 
Kemal’in verdiği isim Son Pişmanlık’dır. Bu isim, eserin basılmasına izin veren, 
devrin Maarif Nezaretince İntibah yahut Sergüzeşt-İ Ali Bey’e çevrilmiştir. Eser, 
o çağların aile hayatı, kadın-erkek münasebetleri, aile ve ahlâk sarsıntıları ko
nusunda ve bunları hazırlayan sebepler üzerinde yazılmış bir roman denemesidir.
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Kemal, Akif Bey ve Zavallı Çocuk gibi tiyatro eserlerinde de yine aile facialarına 
sebep olan aksaklıklar üzerinde durmuştu, tntlbah’m tenkitli ve izahlı bir basımı 
Mustafa Nihat Ozon tarafından neşredilmiştir. Yazarın ikinci romanı Cezmi’dir. 
Cezmi, yalnız birinci cildi yazılmış millî ve tarihî bir romandır. Vakası, n . Selim 
zamanındaki Türk-lran savaşları sırasında, orduda ve İran sarayında geçer. Eser, 
romantik Fransız romanının tesiri altında, his ve hayal unsurlarıyle ve zayıf bir 
roman tekniğiyle yazılmıştır.

Tenkide Dair Eserleri: Namık Kemal’in edebiyatta yenilik istemeyen eskiler
le yenilerin eksik taraflarını yermek için yazdığı kuv

vetli tenkitleri vardır. Mecmua*! İrfan Paşa için kaleme aldığı Muâhazât-ı Edebiyye 
adlı, uzun tenkit mektubu bunlardan biridir.Ziya Paşa’nın Harâbat-ı dolayısıyle 
Magosa’da yazdığı Tahrib-i Harabat ve Takip adlı eserleri devrin tenkit örnekle
rindendir. Türk-tran edebî münasebetleri ve edebiyat anlayışları hakkında bazı 
fikirlerini Bahar-ı Dâniş mukaddimesinde yazmıştır. (Bahar-ı Dâniş, Kemal’in Türk- 
çeye Farsçadan çevirdiği, Hint edebiyatına ait basit bir masaldır)-.

Kemal’in dil, edebiyat, roman ve tiyatro konusundaki birçok bilgi, fikir ve 
görüşleri de Celâleddin Harzemşah mukaddimesindedir.

Me Prizon Muâhazenâmesi, İtalyan şairi Silvio Fellico’nun Le Mie Priciono
adlı, hapishane hatıralarının Türkçeye tercümesi dolayısıyle yazılmıştır. Eseri di
limize çeviren Recaîzade Ekrem, bu İtalyan şairiyle Kemal arasında bir münase
bet görmek istemiş, fakat Kemal, kendisinin, hapishanede ağla, an bir îtalyana 
benzetilmesini güzel bulmamış, hem eseri, hem tercümesini tenkit etmiştir. Namık 
Kemal’in diğer bir tenkit eseri, Renan Müdafaanâmesi’dir. Fransız mütefekkiri Er- 
nest Renan’ın «İslâmiyet ve Maarif» adlı konferansına karşı yazılan bu tenkit, aynı 
zamanda İslâm medeniyetinin müdafaasıdır.

Tarihleri : Namık Kemal, Osmanlı tarihini de çok sevmekle beraber, Türk tari
hinin Harzemşahlar devrine kadar uzanan bölümlerini de incelemiş, 

okumuş, sevmiş ve bu konularda ciddî araştırmalar yaparak, kaynaklar, vesikalar 
göstererek, muhtelif eserler yazmıştır.

Devr-i İstilâ adlı, Osmanlı devletinin istilâ devrine ait kuvvetli bir makalesi 
ile Salâhaddin Eyyûbî, Fâtih ve Sultan Selim hakkındaki güzel biyografileri, Ev- 
rak-ı Perişan adlı kitabındadır. Kanije adlı eseri, Tiryaki Haşan Paşa’nm Kanije 
muhasarasında gösterdiği yararlıkları anlatır. Kemal’in tarihe ait en mühim eseri, 
Osmanlı Tarihi’dir. Elimizde bir mukaddimesi ve baş kısımları bulunan bu ese
rini Namık Kemal de sevmiş ve iyi hazırlamıştı.

Kemal’in bunlardan başka, çeşitli edebî, içtimai konularda yazdığı çok sayıda 
makaleleri vardır. En önemli makaleleri,- Makalât-ı Siyâsiyye ve Edebiyye adlı ki
tapta ve Mustafa Nihat özön’ün Namık Kemal ve İbret Gazetesi adlı kitabında top
lanmıştır. Abdülhak Hâmid’e yazdığı mektupları, Fevziye Abdullah Tansel’in Na
mık Kemal ve Abdülhak Hâmid adlı eserindedir. (Namık Kemal’in diğer çok sa
yıda mektupları için ayrıca bakınız: Fevziye Abdullah Tansel: Namık Kemal’in Mek
tupları, cilt I -I l , Ankara, 1967 ,1969).

T esirleri : Namık Kemal, Türk edebiyat ve toplum hayatında geniş ve devamlı 
yankılar bırakan şairdir. Türkiye’de Tanzimat’dan beri söylenen her 

vatan şiirinde ondan bir ses, her vatan ve hüriyet sevgisinde ondan bir iz var
dır. Türk edebiyatı en çok onun hamleleriyle yenileşmiş, Türk inkılâplarının bir
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çoğunda onun fikirlerinin, onun heyecanlarının, onun imanının büyük akisleri gö
rülmüştür. Namık Kemal'in tesirleri yalnız Türkiye hudutları içinde kalmamış, di
ğer Türk topluluklarına ve başka milletlere yayılmıştır. Eserleri, Alman, Fransız, 
Macar, Rus ve Sırp edebiyatlarında yankılar ve takdirler uyandırmıştır.

E K R E M - H Â M İ D - S E Z A İ  
O K U L U  

ve 

Edebiyatımızda Sanat İçin Sanat Temayülleri

Türk edebiyatı, Şinasi - Ziya Paşa -  Namık Kemal devrinde bir taraftan git
tikçe daha Avrupai bir edebiyat haline girerken, diğer taraftan bu edebiyata daha 
kolaylıkla uyan yeni yazarlar yetişmiştir.

Bunlar arasında üç yazar, sanat anlayışları bakımından birbirine yakın ça- 
lışmalarıyle yeni edebiyatta ikinci bir mektep sayılabilecek, yeni bir hareket yap
mışlardır. Bu yazarlar, sırasıyle, Recaîzade Ekrem, Abdülhak Hâmid ve Sami Paşa
zade Sezai Beylerdir.

Ekrem -  Hâmid - Sezai grubu, bir bakıma Şinasi -  Ziya Paşa - Namık Kemal 
grubunun devamıdır. Fakat bu İkincilerin hayatları ve sanat anlayışları birinci
lerden farklıdır. Çünkü, Şinasi -  Ziya paşa -  Namık Kemal zümresi, genel olarak, 
halk için sanat, vatan ve hürriyet için sanat, tek bir söyleyişle, toplum için sanat 
gayesiyle çalışıyordu. O kadar ki, Türk edebiyatı tarihinde sanat, ilk defa bu ya
zarların elinde, memleketin millî, sosyal, hatta siyasî menfaatleri uğrunda büyük 
vazife görmüş, bu yolda eski edebiyatla, eskilik taraftarlarıyle, hatta devletle mü
cadele etmişti.

Halbuki, Ekrem - Hâmid - Sezai zümresi, toplum için sanat anlayışına değil, 
sanat için sanat anlayışına yakınlık göstermişlerdir. Bunun sebebi, Ekrem - Hâmid - 
Sezai neslinin eser verdikleri çağlarda Türkiye’de devlet otoritesinin edebiyatçıla
ra fırsat vermeyecek kadar sert olmasıdır. İkinci bir sebep de, Ekrem - Hâmid - Se
zai grubunun, yaradılış bakımından, Namık Kemal gibi mücadeleci bir ruh taşı- 
mayışlarıdır.

Buna karşı, ikinci mektep, yeni edebiyata, onun örneklerini Türkiye’de göre
rek başladığından, Avrupai edebiyat anlayışına daha hazırlığıdır. Böylelikle, yeni 
bir sanat eğitimiyle yetişen ikinci grup, edebiyatımıza daha Avrupai bir çehre 
vermek yolunda daha elverişli şartlar içinde çalışmıştır.

Yeniler, gerçi devletle mücadele edememişler, fakat eski edebiyatçılarla çar
pışmaya devam etmişlerdir. Bunlar içinde Avrupai edebiyatın ilk büyük şairi ve 
bol eser veren yazarı, Hâmid’dir.

Hâmid, Batı edebiyatının şekil ve türlerini, klasik ve romantik Avrupa ede
biyatı örneklerini bizim edebiyatımıza başarıyle aksettirmiş; dramları, küçük ve 
büyük şiirleriyle, Türk edebiyatında Avrupaîliğin tam bir temsilcisi sayılmıştır. 
Sezai Bey, yeni mektebin daha mütevazı bir yazarıdır; bir romanı, bazı hatıraları
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ve bilhassa küçük hikâyeleriyle, edebiyatımızda romantik ye realist ekolleri ince
liklerine varmış bir yazar olarak çalışmıştır.

Bu arada, yeni edebiyatın daha anlayışla gelişebilmesi için, ona yol göstere
cek bir edebî bilgiler yazarı, bir edebiyat öğretmeni lâzımdı ki, o yıllarda bu va
zifeyi de Recaîzade Ekrem görmüştür.

RECAÎZADE EKREM Recaîzade Ekrem, edebiyatımıza, şiir, roman, tiyatro 
(1847 - 1914) yazarak, tenkitçi, edebi bilgiler yazarı ve edebiyat öğ

retmeni olarak hizmet etmiş bir edibimizdlr. Onun 
Avrupa! edebiyat alanında, başkalarına hocalık yapabilecek özellikleri, bu arada 
yeniyi koruyan, eskiyle savaşan bir yazı hayatı vardır.

Şair olarak Ekrem Bey, bütün Tanzimat şairleri gibi, birkaç cepheli bir ya
zardır. Onun da şiirlerinde Divan şiirinden hatıralar, halk söyleyişinden yankı
lar, Mahallîleşme Akım ı’ndan izler ve bunların hepsinin üstünde bir Avrupa ede
biyatı kültürü vardır.

Recaizade Ekrem Bey’in bir kısım manzumelerinde tabiatın, ölümü hatırla
tan, hüzünlü, romantik güzellikler ve böyle duygular vardır. Solgun güller, kitap 
yaprakları arasında kurutulmuş çiçekler, küçük kuşlar, Ekrem Bey için birer şiir 
konusudur. Gazel ve şarkılarında, Avrupai şiirlerinde: Hâmid’in tesiri altında söy
lediği manzumelerinde; bilhassa Nijad Ekrem isimli şiirler ve nesirler kitabında, 
hep aynı ir^ce hisli söyleyişler görülür. Ekrem Bey’in en içten ve duygulu yazıları, 
çok sevdiği oğlu Nijad’ın ölümünden sonra söylediği manzum ve mensur mersiye
leridir. Ekrem, kaybettiği başka çocukları için de göz yaşı dökmüş, fakat Nijad 
için, aruzla, heceyle, nazımla, nesirle çeşitli özleyiş şiirleri yazarak, her çeşit şiiri 
Nijad’m  ölümü için ağlar görmek istemiştir.

Hikâye ve tiyatro yazarı olarak Ekrem Bey, histen, hayalden çok, hakikatleri 
görmeye çalışan bir yazardır. Muhsin Bey ve Şemsa isimli, oldukça basit hikâye
lerinden sonra yazdığı Araba Sevdası, onun hikâye-roman alanındaki başarılı ese
ridir. Bu eserde Ekrem Bey, Tanzimat romanındaki geleneğe uyarak, Türkiye’deki 
aile sarsıntıları konusunu işlemiş, memleketimizdeki çocuk terbiyesi ve aile ha
yatı bakımından zararlı Frenkleşmeyi alaya almıştır.

Ekrem Bey’in hayattayken neşrettiği tiyatro denemeleri, onun tiyatro yazar
lığı bakımından birer başarı değildir. Fakat ölümünden sonra, oğlu Ercümend Ek
rem Talu tarafından yayımlanan Çok Bilen Çok Yanılır komedisi, oldukça usta
lıklı bir sahne eseridir. Bu eserin konusunu Binbir Gün hikâyelerinden almakla be
raber, yazar, onu başarıyle yerlileştirmiştir. Ancak bu eser, edebî hayatımıza ken
di devrinde örneklik yapmadığı için, tiyatro tarihimizde faydalı olmamıştır.

Namık Kemal Avrupa’ya giderken Tasvir-i Efkâr gazetesini Ekrem Bey’e bı
raktığı için, Recaîzade’nin gazete yazarlığı da vardır. Fakat bu Tanzimat yazarı, 
aynı zamanda bir devlet memuru için, gazetelerdeki politik çatışmalara katılma
mıştır.

Ekrem Bey, bir taraftan edebiyat hocalığı'yapm ış, ince, kibar davranışlarıyle 
kendisini öğrencilerine sevdirmiş; bir kısım öğrencilerin edebiyat hayatına atılma
larında tesirli olmuştur. O çağlar edebiyatında büyük yenilikler yapan Hâmid’le 
daha hazımlı bir yeniliğe taraftar olan Muallim Naci arasındaki çarpışmalarda Hâ-
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mid’i tutarak bir - edebi tartışmaya sürüklenmiştir. Bu çarpışma uzun sürmüş, Ek
rem, Naci’nin ölümünden sonra da onun taraftarlarıyle çarpışmak zorunda kal
mıştır.

Sonunda, Naci taraftarlarının sürekli hücumlarına karşı, bazı genç yazarları 
Servet-i Fünun mecmuasına toplamış ve bu toplanış, yeni nesil tarafından er geç 
açılması beklenen bir edebiyat çığırının hareketi olmuştur. Böylelikle, Türkiye’de 
Avrupai edebiyatın Servet-i Fünun edebiyatı dediğimiz ikinci hareketi başlamıştır.

Recaîzade, Mülkiye Mektebi’nde ve Galatasaray - Sultanisi’nde edebiyat öğret
menliği yaparken, talebesine verdiği notları bir araya getirerek Tâlim-i Edebiyat 
adlı, b ir edebî bilgiler kitabı yayımlamıştır. Birçok edebiyat bilgilerini ve edebî 
sanatları günün edebiyatından alınan örneklerle tanıtan bu eser, o devir gençliği
nin edebiyat öğreniminde temel kitap olmuştur.

E s e r le r i : Ekrem Bey’in şiir kitapları, Nağme-i Seher, Yadifâr-ı Şebab, Zemzeme, 
Nâçiz, Pejmürde ve Nijad Ekrem isimli eserlerdir. £n tanınmış şiirleri, 

1883-1886’da yayımladığı, üç ciltlik Zemzeme’lerdedir.

Hikâye ve roman türündeki eserleri, Muhsin Bey, Şemsa isimli hikâyeleri ile, 
Araba Sevdası adlı, tanınmış romanıdır. Tiyatro eserleri, Afife Anjelik adlı, za
y ıf bir tercüme veya adaptesiyle, Vuslat isimli bir piyesi, Chateaubriand’dan tercü
me ettiği, Atala romanının tiyatroya çevrilmiş şekli ve nihayet, ölümünden sonra 
yayımlanan Çok Bilen Çok Yanılır adlı başarılı komedisidir.

Tenkit ve araştırma eserleri içinde en önemlisi, Tâlİm-i Edebiyat’dır. Zemzeme 
isimli şiir kitaplarının üçüncüsüne yazdığı bir mukaddime ile, Menemenlizade Tahir’ 
in Elhan isimli şiir kitabı için yazdığı Takdir-İ Elham adlı bir tenkit risalesi, hem 
yeni edebiyat hakkındaki fikirlerini, hem de Muallim Naci’ye karşı tarizlerini ih
tiva eder.

O kadar ki, Muallim Naci, bu tarizlere Demdeme adlı eseriyle cevap vermek 
zorunda kalmış ve edebiyatımızda Ekrem - Naci çarpışması bu şekilde başlamıştır.

Recaîzade’nin bunlardan başka, Kudemâdan Birkaç Şair isimli, bir monogra
fisi vardır. Türkçeye Silvio Peilico’dan çevirdiği Me' Prizon (Fr. Mes Prisons) adlı 
zindan hatıraları Namık Kemal’in tenkidine uğramıştır. Recaîzade Mahmud Ekrem 
Bey, devrinin genç edebiyatçıları tarafından çok sevilmiş, saygı görmüş ve uzun 
müddet Üstat Ekrem diye anılmıştır.

♦

ABD Ü LH AK  HÂM İD Avrupai Türk edebiyatının yetiştirdiği yazarlar içinde 
{1852-1937^  yeni edebiyatı en iyi anlayan, şiirde önemli yenilik

ler yapan, ilk büyük şair, Abdülhak Hâmid’dir. ö n 
celeri, Namık Kemal’in izinde yetişen Hâmid, o zamana kadar büyük değişikliğe 
uğramayan klasik Türk nazmında yenilikler yapmış, Türk şiirine Batı şekillerini 
getirmiştir. Gerek şiirin, gerek en çok eser verdiği tiyatro türünün iç yapısında ye
nilikler yapmaya muvaffak olmuştur.

Hâmid, 2 ocak 1852’de İstanbul’da doğmuştur. Daha çok hususî hocalardan 
ders görmüş, on yaşındayken ağabeyisiyle birlikte gittiği Paris’de bir yıldan fazla 
Ecole Nationaie’de okumuştur. On üç. yaşında, Tahran Elçiliğine gönderilen baba- 
sıyle İran’a gitmiş, 1876’da Paris Elçiliği ikinci kâtipliğiyle hariciye mesleğine baş
lamıştır. Daha sonra, Poti’de, Golos’da şehbenderlik, Bombay’da başşehbenderlik 
vazifesinde bulunmuştur. Bombay’da, hastalığı artan birinci karısı Fatma Hanım'ı
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İstanbul’a getirirken Beyrut’a gömdükten sonra, 1885’de Londra Elçiliği başmüs- 
teşarlığına kadar yükselmiş, Lahey’de, Brüksel’de elçilik vazifelerinde bulunmuş
tur. İngiltere’de Nelly Hanım’la, onun ölümü üzerine Brüksel’de Lüsyen Hanım’la 
evlenmiştir. Brüksel elçiliğinden azledildikten sonra, Meclis-i Ayan âzalığma se
çilen Hâmid, evvelce îngilizler aleyhinde yazılar yazdığı için, mütareke yıllarım 
Viyana’da geçirmiş, 1928’de Büyük Millet Meclisi’ne İstanbul mebusu seçilmiş, 1937’de 
İstanbul’da ölmüştür.

Edebî Şahsiyeti: Abdülhak Hâmid, eserlerinde Doğu ve Batı edebiyatlarının 
çeşitli sanat özelliklerini, fikir ve kültürlerini ustalıkla bir

leştiren bir Tanzimat şairidir. Şiirlerinde, sanatı nesirlerinde ve Türk tiyatrosun
da büyük yenilik sayılan dramatik eserlerinde göze çarpan ilk vasıf budür. Şair, 
b ir talih eseri olarak, Doğu ve Batı sanatını bu sanatların ülkelerine giderek, 
kendi kaynaklarından ve kendi dillerinden öğrenmiştir. Hâmid'e örnek olan dün
ya şairleri de, Doğu ve Batı edebiyatlarının, Sâdi, Hâfız, Fuzûlî, Galib Dede, Na
mık Kemal; Corneille, Shakespeare, Goethe, Hugo, Ibsen gibi, dünyaca tanınmış 
dehalarıdır.

Hâmid’in sanatında romantik özellikler vardır: Yazar, bazen şiiri tiyatrolaş- 
tırmış, bazen tiyatroya hikâye çeşnisi vermiştir. Şekilde ve söyleyişte belirli ku
rallara bağlı kalmak, onun yapmak istediği halde yapamadığı şeylerdendir. Hâmid* 
de vezin, kafiye, hatta dil ve cümle kaygusu ikinci plana bırakılmıştır ki, bazen 
birinci plana alındıkları da olur. Zengin bir lirizmle taşkın bir ilhamın söylettik
lerini kaleme almak ve kaleme aldığı yazılar üzerinde çok az işlemek, sanatının 
özellikleri arasındadır. Şiirde taşkınlık ve  yücelik, onun şairliğinin özelliği, söy
leyişte tezat sanatı, bu özelliğin ifade vasıtasıdır. Birçok üstün mısralannm ya
nında yer yer çok zayıf mısralara da yer vermesi, yine onun sanatındaki tezat
lardandır.

Hâmid’in diğer, önemli bir cephesi de, Shakespeare gibi, çok çeşitli konular 
üzerinde işlemesidir. Onun şiirlerinde, tiyatrolarında zengin bir tarih kültürü gö
ze çarpar. Dünya tarihinin, tarihte ad ve eser bırakmış birçok kahramanları Hâmid’ 
in eserlerinde yeniden sahneye çıkmış, hayata dönmüş, eski yaptıklarını tekrar
lamış, ya da yeni hareketler yapmışlardır.

Tarihin büyük cihangirleri, cihangirlere boyun eğmeyen, gerçek veya hayalî 
kahramanları; Doğu’nun, Batı’nın uzak, yakın yüzyıllarındaki âlim, şair ve filo
zofları; Afganistan, Hindistan, Asur, Endülüs, tlhanlı ve Osmanlı sarayındaki çe
şitli tarih olayları; çağdaş Paris’in ışıklı hayatı, şen, şuh kadınları; Londra’nın aris
tokrat salonlarındaki hayat ve asalet bağlılıkları; İngiltere’nin, Kanada’nın, Hin
distan’ın zengin, fakat saf, temiz, uysal, ihtiraslı tipleri, bütün bu tiplerde duyan, 
düşünen, ağlayan, hayal eden, zalim mazlum, değişik insan ruhları Hâmid’in eser
lerindeki tarihî ve beşerî geçit resminin renkli ve çeşitli simalarıdır.

Hâmid’in sanatının diğer bir özelliği, sanatı sanat için kabul eden anlayıştır. 
Onun eserlerindeki felsefî sosyal ve ahlâkî görüşler bile, böyle bir sanat anla- 
yışıyle birleşmiş durumdadır.

Şiirleri: Hâmid’in Hep yahut Hiç ismi altında toplamak istediği, küçük şiirleri 
kitap haline getirilmemiştir. Şiirlerinde şekil yenilikleri çoktur. Divan 

tarzında yazdığı şiirlerinde bile çok kere Avrupai bir şiir anlayışı görülür. Dil 
bakımından bu şiirler, Şinasi -  Ziya Paşa - Namık Kemal Okulu’nun Türkçe an-
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layışına uygun değildir. Hâmid, şiirlerini sadece Türkçeyle değil, hayli külfetli 
ve yabancı kelime ve terkiplerle yüklü bir Osmanlı Türkçesiyle yazmıştır. Bazen 
çok sade mısralarının yanında çok terkipli ve külfetli mısralar sıralaması da onun 
dil anlayışındaki tezatlardandır. Kürsî-i İstiğrak, Haydpark’dan Geçerken, Kabr-i 
Selim-i Evveli Ziyaret, Devrân-ı Muhabbet, Gâzûb Bir Şâir, Gâzûb Bir Şâiri Tâkib 
iâimli şiirleri, onun en tanınmış ve sevilmiş güzel şiirleri arasındadır. Şairin, ki
tap halinde yayımladığı şiirleri ve büyük manzumeleri de şunlardır:

Sahra, Belde, Makber, Ölü, Bunlar Odur, Hacle, Bir Sefilenin Hasbihâli, Ga- 
râm, Bâlâdan Bir Ses, Validem, Tayflar Geçidi, Ruhlar, Arzîler, Yabancı Dostlar, 
îlhâm-ı Vatan, Yâdigâr-ı Harb.

TTâıttııij bütün bu şiirlerinde; Makber ve ölü gibi büyük manzumelerini, ha
yat, tabiat, ölüm, insanlık ve diğer konulardaki zengin görgü, bilgi, duygu ve 
düşüncelerini birleştirerek yazmış, onların birçoklarını Allah, yaradılış, ölüm ve ötesi 
gibi konularda düşünen insan heyecanının kuvvetli mısralarıyle meydana getir
miştir. Hâmid’in büyük manzum eserleri içinde en şöhretlisi Makber’dir. Baştan 
sona Ölüm teması üzerinde yazılan bu eser, şekil ve kafiyeleniş bakımından A v
rupai bir çehre gösterir. Bu eserde Hâmid’in ölüm ve hüzün karşısında yer yer 
sofiyane bir ifade kullanması, Fuzulî’nin ve Galib Dede’nin tesiriyledir. Eserin bir
çok mısralarında da tanınmış Avrupalı yazar ve filozofların ölüm ve Yaradan kar
şısındaki cesur düşüncelerinden yankılar vardır. Hâmid, bu büyük manzum eserin 
her mısraında, hatta her kıtasında başarılı değildir. Ancak, yer yer öyle kuvvetli 
mısralar söylemiş, bilgiyle, düşünüşle, ıstırapla olgunlaşmış bir dimağın öyle kuv
vetli heyecanlarını mısralaştırmıştır ki, bunlar, ölüm karşısında bocalayan bütün 
insanlığın bu konudaki duygularını aksettiren şiirleri olmuştur. Hâmid, Makber’ 
inde, kendi büyük yazısına bütün tabiatı ortak etmiş, Makber’de Hâmid’le birlikte 
bütün tabiat ağlamış, kelimeler hıçkırık şekline girmiştir. Bu eserde şairin ba
zen düşündüğü, bazen haykırıp isyan ettiği, bazen de ölüm karşısında bütün ac
zini anlayarak sustuğu ve Tanrıdan özürler dilediği görülür. Her halde Makber, 
Hâmid’in kendi söyleyişiyle, en büyük mahşer olan ölüm karşısındaki insanın ve 
insan aczinin kuvvetli eserlerinden biridir.

Tiyatroları: Abdülhak Hâmid’in tiyatro alanındaki eserleri, şiirlerinden daha 
büyük yer tutar. Tiyatroyu, milletini uyandırmak için bir mektep 

sayan Namık Kemal, bu edebi türden ne ölçüde faydalanmışsa; söylemek ve yaşa
mak istediği her sözü, her vakayı tiyatrolarında yaşatan Hâmid de bu hareketli 
edebiyat türünden o ölçüde faydalanmıştır.

Hâmid, tiyatrolarının kendi çağındaki Türk sahnesine konulabilmesi için her
hangi bir kayıt altına girmemiş; eserlerini zaman, mekân, dekor ve diğer sahne 
imkânlarını dikkate almaksızın yazmıştır.

Bu tiyatrolarda, yaşayan insanlar kadar, ölüler ve ruhlar da vazife almıştır. 
Dünya tarihinin birçok büyükleri yeniden hayata dönmüş, fikirleri, felsefeleri ve 
her türlü hevesleriyle bir defa daha yaşamışlardır. Cinler, periler, ruhlar, haya
letler, konuşan mezarlar, deniz ortasında fırtınalar, savaşan ordular, yıkılmış kale 
duvarları üstünden, yere serilmiş dügman orduları içine muzafferane giren cihan
girler ve daha birçok değişik hayat sahneleri ve tipleri vardır.

Hâmid, bu eserlerinin bir kısmını aruzla, bazılarını heceyle, manzum olarak 
yazmıştır. Bir kısmını nesirle kaleme almış, bazı eserlerini de nesirle ve kısmen
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nazımla, karışık yazmıştır. Eserlerinin bir kısmında, olduğu gibi sahneye konula
bilecek tabiî sahneler ve başarılı bir sahne dili vardır. Fakat birer bütün olarak, 
Hâmid’in eserlerini sahneye konmaktan uzak tutan en önemli engel, bu tiyatro
larda kullanılan Türkçenin çok külfetli oluşudur.

Hâmid, işte burada, Namık Kemal’in kendisine yaptığı tavsiyeleri mühimse- 
memiş olmakla eserlerini kendi lisanıyle temsil edilmekten mahrum bırakmıştır.

Hâmid’in ilk tiyatro eserleri, Mâcerâ-yı Aşk, Sabr ü Sebat, îçli Kız gibi Kemal’ 
in Vefik Paşa’nm, Ekrem Bey’in tesirleriyle yazılmış piyeslerdir. Bunlardan Sabr ü 
Sebat’ın kahramanları, hep atasözleriyle konuşurlar. Hâmid’in edebiyatımızda şöh
ret kazanan ilk tiyatrosu, Duhter-i Hindû adlı piyesidir. Bu eser, konusu Hint ha
yatı ve Ingilizlerin Hintlilere revâ gördükleri zâlim davranışlardır.

Şairin ilk manzum piyesi Sardanapaİ’dir. Konusu Asur tarihinden alınmıştır. 
Diğer manzum bir eseri, Liberte’dir, hece vezniyle yazılmıştır.

Hâmid’in Türkiye dışında şöhret kazanan ilk eseri, Târık’dır. Endülüs’ün Müs- 
lümanlar tarafından fethi hadisesini sahneye koyan bu eser, önce Islâm dünya
sında ilgi toplamış, Arap, Fars, Alman ve Sırp dillerine çevrilmiştir. Arasında 
manzum bölümler de bulunan Târik, genel olarak nesirle yazılmıştır. Ispanya fa
tihi Târık’ın Endülüs hükümdarlarının hâzineleri karşısında söylediği mensur ti- 
rad, bu eserin en güzel edebî parçasıdır. Hâmid, Fransız trajedi şairi CorneiUe’in 
Le Cid isimli eserini Afganistan hayatına ve Kabil sarayına adapte ederek, Nes- 
teren tiyatrosunu yazmıştır. Duraksız, on birli hece vezniyle yazılan bu eserde va
tan sevgisi, ahlâk ve kahramanlık konularında güzel sözler vardır. Nesteren’den 
sonra, yine Ispanya tarihine ait Nazife ve Tezer adlı iki piyes daha yazan şairin 
manzum tiyatroları içinde en tanınmışı, Eşber’dir; MakedonyalI cihangir İskender’ 
in kahredici orduları karşısına yenilmez bir millî gurur ve imanla çıkan, küçük 
Pencap hükümdarı Eşber ve bütün milleti bu savaşta vatanlarım korumak için 
ölünceye kadar çarpışır ve millet halinde ölürler. Gördüğü heybetli kahramanlık 
manzarası karşısında yaptığına pişman olan İskender, bu halin ne demek oldu
ğunu, hocası Aristo’ya sorar ve şu cevabı alır: »2afer veya hiç!..» Eserde Eşber’in, 
İskender’le sevişen kız kardeşi Şumrû ile yaptığı bir millî izzetinefis tartışması so
nunda Sumrû’yu öldürmesi, Corneille’in Horace trajedisini andırır. Bu eser, gerek 
Türk miletinin vatanseverlik duygularım okşayışı, gerek bazı kuvvetli mısraları 
dolayısıyle edebiyatımızda çok beğenilmiş ve son sahnesi okullarımızda defalarca 
temsil edilmiştir.

Hâmid, bunlardan başka, Abdüllahussagir, Zeyneb, İbn-i Mûsâ tiyatrolarını 
yazmış, fakat tiyatro alanındaki en güzel eserini 1887’de Londra’da yazdığı Finten' 
le vermiştir: Hayatlarım kadınlık ihtiraslarına ve asalet bağlarına göre ayarlayan 
çeşitli kadın tipleri, Londra’nın aristokrat salonlarındaki türlü kaprisler, kinayeli, 
nükteli, âdeta siyasî salon konuşmaları, kadın elinde oyuncak olan, âlim, salon 
adamı, işadamı, dağ adamı insan tipleri; süslü, ışıklı, renkli, mücevherli, atlı, ara
balı hayatlardan, geceleri mezarlıkta yatan sefil insan hayatlarına kadar değişik 
kader cilveleri; mezarlarının üzerine inerek, dünyada bıraktıkları insanlara dair 
dedikodu yapan şeffaf ruhlar; tekrar dünyaya getirilmek üzere uyutulup mezara 
gömülen bir veremli kız; mezar topraklarını parmaklarıyle kazan iddialı bir ka
dın; bir lordla veremli bir kızın evlenme töreninde konuşan kadın, erkek, yaşlı, 
çocuk, işli, işsiz, çirkin, güzel, yerli, yabancı, efendi, hizmetçi, âlim, filozof, bir
çok insan; zenci bir dağ adamı ile bir beyaz kadının evlenmesinden doğan yaradılış
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garibesi korkunç bir çocuk; dalgalar ortasında gürler gibi seslenen ve adını Hin
distan’da bir yanardağdan alan insan azmanı bir katil, veremli karısına onunla ev
lendikten ve onu bir mucizeyle iyi ettikten sonra âşık olan bir İngiliz lordu; in
san gözlerine ihtiras, kıskançlık, hastalık buhranları arasında görülen güzel ha
reket, bazen sürekli ve meraklı sahneler halinde, fakat mutlaka düşündürücü ve 
şaşırtıcı bir felsefe ve insanlık görüşüyle kaynakmış olarak sahneye konulmuştur.

Shakespeare’in kuvvetli tesiri altında bulunmasına, Hamlet’i, Othello’yu, 
Macbeth’i ve H. Ibsen’in Peer Gynt’ünü andıran bazı sahnelerine rağmen Finten, 
karışık hayat olaylarım, değişik insan karakterlerini bir araya toplayan, bunları 
yüksek bir edebiyat diliyle ifadelendiren kuvvetli bir tiyatro eseridir. Finten, ilk 
defa 1917’de basılmış, bu basım, son Halife Abdülmecid Efendi’nin riyasetinde bir 
edebiyatçılar töreniyle kutlanmıştır.

Hâmid, 1911’den sonra Türkiye’de kuvvetlenen millî edebiyat akımına uyarak 
ve konularını Türk ve Türkistan tarihinden alarak yazdığı İlhan ve Turhan gibi 
tiyatrolarında evvelki ölçüsünde muvaffak olamamıştır. Şairin tiyatro alanında son 
eserleri, Hakan piyesiyle, mevzuunu Şehzade Mustafa’nın katli hadisesinden alan 
Kanuninin Vicdan Azabı tiyatrosudur. Kitap halinde basılmayan bir piyesi de, 
Cünûn-ı Aşk’dır. Hâmid’in, bir kısmı İkdam gazetesinde basılan Hâtırât’ı da kitap 
haline konulmamıştır. Mektuplarının bir kısmı, 1918’de iki cilt olarak basılmış, 
Namık Kemal’e yazdığı mektuplar, Fevziye Abdullah Tansel’in bir tetkikine mev
zu olmuştur.

Tesirleri: Hâmid, hemen gençlik çağından beri edebiyatımızda büyük tesir bı
rakan bir şairdir. Namık Kemal’den başlayarak Ekrem’de diğer Tan

zimat yazarlarında ve Servet-i Fünun şairlerinde Hâmid’in kuvvetli tesirleri o l
muştur. Aynı tesir, Mehmed Akif’in gençlik şiirlerinde de vardır. Başta Faik Ali 
olm ak üzere Servet-i Fünun şairleri, Hâmid’in lisanını şiir için örnek dil bilmiş
ler, bu yanlış, edebiyatımızda şiir dilinin sadeleşmesini geciktirmiştir. Yine başta 
Süleyman Nazif olmak üzere, Servet-i Fünuncular içinde Hâmid’e, «Şair-i a’zam», 
«Dâhî- ia’zam» diyenler olmuştur. Her halde Hâmid, Türkiye’de büyük Batı şair
leri ölçüsünde çeşitli ve bol eser vermiş, yüksek bir şairdir.

Sami Paşazade Yeni Türk edebiyatında Avrupa tipi küçük hikâyeleri ve bir
Q F  7  A  f  romamyle şöhret kazanan bir yazar da Sami Paşazade Sezai'dir.

Sezaî Bey’in küçük hikâyeleri Fransız realistlerinin sanat gö- 
(1859 -  1936) rüşlerine uygun hikâyelerdir. Sezaî Bey, yeni Türk edebiyatı

nın Namık Kemal gibi, Hâmid, hatta Ekrem gibi birinci planda vazife görmüş ya
zarlarından değildir. Fakat onun kendi çağındaki Avrupa edebiyatıyle yakından 
ve anlayarak ilgilenmesi, eserlerine Avrupai bir karakter vermiş ve yazar, bu 
yönden edebiyatımızın Avrupalılaşması tarihinde önemli bir yer almıştır.

Duygulu bir sanatkâr olan Sezai’nin arada bir romantik özellikler taşıyan 
şiirler yazdığı da olmuştur.

Sezai Bey, diğer Tanzimat yazarları gibi, çok eser vermemiş, bir roman, iki 
küçük hikâye kitabı, bazı nesirler, seyahat hatıraları ve hatırat yazıları yazmıştır.

(Bunlardan Sergüzeşt romanının bir özetini ve bazı parçalarını metinler bö
lümünde okumuş bulunuyorsunuz). Sergüzeşt romanı, bu eserin yazıldığı yıllarda 
hâlâ devam eden «beyaz esir ticaretinin sosyal hayatımızda yarattığı ıstırap ve
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haksızlıkları belirtir. Bu eserde kendi çağının bazı gerçek hayat sahnelerini; basit 
bir vaka etrafında romanlaştıran Sezai Bey, hikâyesini yer yer hissi ve romantik 
bir üslupla anlatmıştır. Buna karşı, orta halli aile hayatlarındaki bazı sarsıntıları 
ve yazarın iyi tanıdığı konak hayatlarını anlattığı yerlerde, kuvvetli realist sah
neler vardır. Böylelikle Sergüzeşt, yeni Türk edebiyatında Namık Kemal devri ro
mantizminden, oldukça başarılı bir realizme doğru atılmış bir adım sayılmıştır.

Sezaî Bey’in küçük hikâye yazarlığı, romancılığından daha üstündür. Onun 
küçük hikâyelerinde realist Fransız edebiyatının tesiri vardır. Yazar, önce Küçük 
Şeyler adı altında topladığı bu hikâyelerde birtakım küçük hayat hadiselerini ba- 
şarıyle hikâyeleştirmiştir. Küçük Şeyler’de: »Bu Büyük Adam Kimdir?-, «Hiç», 
«Kediler-, «Düğün-, «Pandomima» adlı hikâyeler ve iki nesir vardır. Aynı kitap
taki «Arlezyalı» adlı bir hikâye, Alphonse Daudet’den tercüme edilmiştir. Daudet' 
nin Jack isimli romanını Türkçeye çevirerek Servet-i Fünun mecmuasında yayın
layan Sezaî Bey’de bu realist ve üslupçu Fransız hikâyecisini örnek edinmiş gö
rünmektedir.

Seza! Bey, Küçük Şeyler’den sonra, bazı makale, hikâye ve musahabelerini 
Rümûzü’l-Edeb adlı bir kitapta toplamıştır. Bu eserin yayımlanmasından yirmi altı 
yıl sonra da,' çok sevdiği yeğeni îclâl’in ölümü üzerine yazdığı mensur bir mer
siye ile daha bazı nesir ve hatıralarını tclâl isimli bir kitapta yayımlamıştır.

Sergüzeşt 1887, Küçük Şeyler 1891, Rümûzül-Edeb 1898, telâ! de 1924’de ya
yımlanmıştır.

Tanzimat Yıllarında

TÜRK DİLİ VE TÜRK TARİHİ
*

Üzerinde Milliyetçi Çalışmalar

Tanzimat yıllarındaki Türk milliyetçiliği, Avrupa’daki Türkoloji hareKetleri- 
nin bilinmesiyle başlar.

XVIII. X IX . yüzyıllarda Avrupa’da bir taraftan müspet ilimlerin gelişmesi, 
bir taraftan milliyetçilik ülküsü ve millî tarih sevgileri, bu ülkelerde tarih araş
tırmalarına büyük önem kazandırmıştı. Tarihçilik, insanlık tarihinin o çağlara ka
dar görmediği ciddî bir araştırma konusu oldu. Tarih, Avrupa kavimlerinin Asya
lIlarla  olan münasebetlerini daha çok aydınlatınca, Avrupa milletlerinin mazisini 
araştıran tarihçilerin gözü, daha derin bir dikkatle Asya’ya çevrildi. Bu dikkat, 
yeni tarihçilere Asya’nın ana kavimlerinden olan Türk milletinin eski tarihini ve 
tarihteki yerini tanımak ve keşfetmek imkânını verdi. Bir kısım Avrupalı bil
ginler, Türk kavimlerinin dil, tarih, edebiyat, etnografya ve folklorü üzerinde ciddî 
incelemeler yaptılar: Ortaya konulan zengin ve meraklı eserler, Türkoloji -araştır
malarının büyük hızla gelişmesini sağladı. Türklerin OsmanlIlardan önceki es
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ki ve zengin medeniyetleri meydana çıkarıldı. Bu araştırmalara, Alman, Danimar
ka, Rus, Fransız ve başka Avrupalı âlimler katıldılar.

Türk aydınları uzun zaman bu araştırmalardan habersiz, kendi milli tarih
lerine yabancı kalmışlardı. Ancak, XIX. yüzyıl ortalarında lise tahsilini Fransa’ 
da yapan Ahmed Vefik Paşa, Batı ülkelerindeki Türkoloji çalışmalarını yakından 
gördü. Bu araştırmalara karşı derin ilgi duydu. Kendisi de Türk dili ve Türk ta
rihi üzerinde incelemeler yaptı. Onu Süleyman Paşa, Ali Suavi, Şemseddin Sami 
gibi diğer bir kısım Tanzimat yazarları takip ettiler. Böylelikle Türkiye’de XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında, İlmî bir Türkçülük hareketi başladı.

Tanzimat devrinin bu İlmî Türkçülük akımından Namık Kemal gibi, büyük 
Tanzimat şairlerinin de haberi vardı. Fakat, başta Osmanlı İmparatorluğu’nun bü
tünlüğünü korumak gibi birtakım siyasî ve sosyal sebeplerle, bu devrin milliyet
çiliği gür sesli bir milliyetçilik olmadı. Bilhassa edebiyata aksettirilmedi. Şu de
mek ki, doğrudan doğruya bu konu ve bu heyecanla milliyetçi şiirler yazılıp, Türk
çü eserler yerilmedi. Tanzimat Türkçülüğü bir edebî heyecan konusu olmadı.

AHMED VEFİK PAŞA Tanzimat yıllarında bir ilim hareketi halinde başla- 
(1823-1891) yan milliyetçi çalışmaların ilk yazarı, Ahmed Vefik

Paşa’dır. Paris’de St. Louis Lisesi’nde okuyan Vefik 
Paşa, devlet hizmetinde bulunmuş, Paris elçiliği, Edirne, Bursa valiliği, Âyan aza- 
lığı, Darülfünun müderrisliği, Dahiliye nazırlığı ve sadrazamlık gibi vazifeler gör
müştür.

Avrupa’daki Türkoloji hareketlerine büyük ilgi duyan Vefik Paşa, Türkiye’ 
de milliyetçi bir görüş ve düşünüşle, dil, tarih, folklor alanlarında eserler ver
miştir. Önce, Ebülgaazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türkî isimli kitabını Çağatay leh
çesinden Osmanlı Türkçesine çevirmiş, bununla Orta Asya Türk-M oğol tarihinin 
Osmanlılarca bilinmeyen bir kısmını Türkiye Türklerine tanıtmak, bizim Osman
lIlardan önce de büyük bir tarihimiz olduğunu belirtmek istemiştir.

Daha sonra Anadolu Türkçesinin ilk lügat kitabı olan Lehçe-i Osmanî’yi ha
zırlamış, bu eserin birinci cildinde yüzyıllardan beri ilk defa Türkçe sözler bir 
araya toplanmıştır. Bu eser, kendinden sonraki millî lisan çalışmalarına örnek ol
muş daha yeni araştırmalar için değerli bir kaynak vazifesi görmüştür. Vefik Paşa, 
Lehçe-i Osmanî’de Türk lehçeleri hakkında bilgiler vermiş, bunların Türkiye ve 
Türkistan’daki yayılış sahalarını belirtmiştir. Aynı eserde, Türk tarihinin Hicret’ 
ten beş bin yıl önce başladığına işaret etmiş, (metinler bölümünde okuduğunuz Türk 
maddesinde gördüğünüz gibi) Türklerin Oğuzlar -  Selçuklar - OsmanlIlar silsilesi
ne dikkat edip, Oğuzların Türk aşiretlerinin en şereflisi olduğunu belirtmeye lü
zum görmüştür.

Ahmet Vefik Paşa’nın yine milliyetçi düşüncelerle hazırladığı üçüncü eser,' 
Atalar Sözü isimli darbımesel mecmuasıdır. Tarihe ve Osmanlı tarihine ait daha 
başka eserleri de olan Ahmed Vefik Paşa, kendinden sonraki Türk milliyetçileri 
tarafından sevgiyle anılmış, »Türkçülük rehberi», »müfrit milliyetperver»' gibi söz
lerle tarif edilmiştir.

Tiyatroya Hizmeti: Vefik Paşa’nın bu ilmi çalışmaları yanında edebiyatımı
za Avrupa edebiyatından yaptığı çevirmelerle de büyük 

hizmeti olmuştur. Onun en zevkli ve orijinal tercümeleri, klasik Fransız komedi 
yazarı Moliere’den yaptığı çevirme ve adaptasyonlardır. İnsanların sosyal hayat
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tan kaptıkları gülünç huylan belirten Moliere komedilerim çok iyi kavrayan Vefik 
Paşa, Türk halkındaki komedi dehasını da iyi görerek bu çevirmelerle hem tiyat
romuza, hem de komedide millî zekâmızın belirmesine hizmet etmiştir. Vefik Paşa’ 
nın diğer tercümeleri içinde, Victor Hugo’nun Hernani isimli tanınmış dramı, Voltaire’ 
nin Micromega’sı, Le Sage’ın Gil Blas’ı ve Fenelon’un Tel£maque romanı vardır. Ve
fik Paşa bu son eseri, Türkçeye ilk tercümesini dil bakımından ağır ve külfetli 
bulduğu için, daha sade bir dille çevirmeye çalışmıştı. Böylelikle; Tanzimat tiyat
rosu, bir taraftan Namık Kemal, Ali Bey ve arkadaşlarının çalışmalarıyle Türkiye’ 
de o zaman için başarılı bir sahne hayatı kurarken, öte yandan ilk adaptesini 1869’da 
yayımlayan Ahmed Vefik Paşa’nın Moliere’den adapte ve tercüme ettiği eserlerle 
daha başarılı ve daha zengin sahne eserlerine kavuşmuştur.

Ahmed Vefik Paşa, Moliere’in bir kısım eserlerim Türkçeye tercüme etmiş, 
bir kısmını da Türk-Osmanlı hayat ve âdetlerine uydurarak, tiyatro adaptasyo
nuna âdeta orijinal bir sanat değeri kazandırmıştı. Onun sahne eserlerinde yerli 
karakterlere, yerli ağızlara dikkat ettiği; şahıslan mesleklerinin veya mensup ol
dukları zümrelerin lisanıyle konuşturduğu görülür. Meselâ, mollaları, secili ve kül
fetli dilleriyle, Türkiyeli Rumları kendi söyleyişleriyle konuşturur. Manzum ter
cümelerindeki dil de sadedir. Konuşmalar, mısraları parçalamak suretiyle tabiîleş- 
tirilmiştir. Fakat bu mısralarda vezin ve söyleyiş bakımından herhangi bir ahenk 
ve ustalık yoktur. Vefik Paşa’nın ilk adaptasyonları 1896’da yayımladığı Zor Nikâhı 
ve Zoraki Tabib isimli eserleridir. Bunlardan Zor Nikâhı, daha ilk temsilinden baş
layarak büyük rağbet görmüş, hatta izinsiz baskıları yapılmıştır. Vefik Paşa’nm 
Türk sahnesinde tercümelerinden çok, adaptasyonları tutunmuş, bunlar, yakın za
manlara kadar sahnelerimizde oynanmış ve sevilmiştir.

Yazarın, Moliere'den tercüme ve adapte ettiği tiyatro eserleri şunlardır:
Nesirle tercümeleri: Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Okumuş Ka

dınlar, Tartuffe.

Adaptasyonları: Zor Nikâhı, Zoraki Tabib, Tabib-i Aşk (Türkiye’deki Yahudi 
hayatına adapte), Yorgaki Dandini (Türkiye’deki Rum hayatına adapte), Dekbaz* 
lık, Merâkî isimli eserlerdir. '

SÜLEYMAN PAŞA Tanzimat devrindeki ilmî Türkçülüğün ikinci önemli si- 
(1838- 1892) ması meşhur Şıpka kahramanı Süleyman Hüsnü Paşa’

1 dır. Süleyman Paşa, büyük bir asker, bilgili bir milli
yetçiydi. Askerî Mektepler Nazırlığı yaptığı zaman, bu okullara millî-askerî ter
biyeyi geliştirerek, bir yön vermiş, bu arada mekteplerde okutulacak kitapları mü
tehassıslara tercüme ettirmiş, kendisi de Sarf-ı Türk! isimli bir dilbilgisi kitabı 
yazmıştı. Paşanın bu kitaba, o zamana kadar alışıldığı gibi, Sarf-ı Osmanî veya 
Kavaid-i Osmaniyye gibi isimler koymayıp, Sarf-ı Türkî demesi, Türkçeyi bütün 
Türk milletinin dili kabul eden doğru ve ilmî görüşü dolayısıyledir.

Süleyman Paşa, Recaizade’ye yazdığı bir mektupla Osmanlı Edebiyatı sözü
nün yanlış olduğunu; dilimize Osmanlı dili ve milletimize Osmanlı milleti dem
lemeyeceğini söylüyor; «Osmanlı tabiri, devletin adıdır, milletimizin adı ise Türk- 
tür; bu sebeple lisanımıza Türk dili, edebiyatımıza Türk edebiyatı demek lâzımdır," 
diyordu.

Fakat Süleyman Paşa’mn ilmî Türk milliyetçiliği alanındaki en önemli eseri, 
Tarih-i Alem’dir.
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Bu eserde Süleyman Paşa, «yaradılıştan, bütün millet ve hükümetlerin zama
nımıza kadar* cihan tarihini yazmaya başlamış, fakat ancak ilkçağlar tarihini ta
mamlamaya muvaffak olmuştur. Eserde Âdem ve Nuh menkıbelerinden sonra, Mı
sır, İran, İbranî, Çin, Hint, Türk, Ermeni, Suriye, Anadolu, Yunan tarihleri vardır.

Kitabını Doğu ve Batı kaynaklarından bilgi alarak yazan Süleyman Paşa, aynı 
esferin en geniş bölümü olan eski Türk tarihini yazmak için başlıca, Ebülgazi Ba
hadır Han’ın Şecere-i Türkî’sinden, Mîrhond ve Beyzâvî tarihlerinden, Herbelot’ 
nun, Deguignes’nin eserlerinden faydalanmıştır. Faydalandığı eserlerin en önem
lisi, Fransız tarihçisi Deguignes’nin, Türklere, Hunlara, Moğollara dair yazdığı bü
yük tarihtir.

Eserinde, Türk tarihi hakkında verdiği bilgilerin destanı karakterine dikkat 
eden yazar: «Bu rivayetler bir dereceye kadar Türk tarihinin efsanesi demek olup, 
bu gibi efsaneler, Yunan, İran, Roma, Çin ve diğer milletler tarihinde de vardır.» 
demektedir.

Tarih-i Alem’i Türk milletinin büyüklüğünü, medeni ve tarihî asaletini, genç 
Türk nesillerine tanıtmak gayesiyle de yazan Süleyman Paşa, bu eserinde o de
virde bilinen ilmî gerçeklerden ayrılmamıştır. Bu eser, X IX . yüzyıl Türk tarih
çiliğinde b ir  çığır açmış, Tarih-i Alem’den sonra Türk tarihi tekrar, ilkçağlardan 
beri yaşayan bir milletin tarihi olarak bilinmeye başlanmıştır.

ŞEMSEDDİN SAMİ Tanzimat yazarları içinde, Türk milliyetçiliği yolunda ça- 
(1 8 5 0 - 1904) lışan diğer bir şahsiyet de, Şemseddin Sami Bey’dir. Şem-
'  şeddin Sami, orta derecede bir edip, selâhiyetli bir mü

tercim, bilhassa büyük ve çalışkan bir dil ve lüğat âlimidir. Fransızcadan Türk
çeye ve Türkçeden Fransızcaya büyük ve değerli sözlükleriyle, Türk-Frenk kültür 
münasebetlerinin gelişmesi yolunda faydalı eserler hazırlamıştır. Onun Kaamûs-ı 
Fransevî adlı bu eserleri, kendinden sonraki bütün Fransızca-Türkçe sözlükler için 
bir kaynak ve örnek olmuştur. Altı cilt üzerine tertiplediği Kaamûsül’l-A ’lâm isimli 
eseri de tek başına- yazdığı bir tarih, coğrafya ve meşhur adamlar ansiklopedisidir.

Fakat bu çalışkan dilcinin en değerli gayretleri, Türk dilinin, eski, zengin, 
güzel ve bağımsız bir lisan olduğunu ileri sürerek, Türkçeyi sadeleştirmek ve mil
lîleştirmek yolundaki bilgili ve ülkülü çalışmalarıdır.

Daha 1880’de Hafta mecmuasında neşrettiği Lisan-ı Türkî makalesinde ve önce 
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınladığı Lisan ve Edebiyatımız (1897) adlı ya
zısında, Türk dili ve edebiyatı hakkındaki ilmi görüşlerini millî bir dil sevgisiyle 
birleştirerek ifade eden yazar, yıllarca bu görüş ve düşünüşle çalışarak, nihayet 
Türkçenin en zengin lügat kitabı olan iki ciltlik Kaamûs-ı Türkî adlı eserini mey
dana koymuştur (1901).

Birinci makalesinde Türkçeye başka dillerden giren kelimelerin, çıkarılabile
ceğini söyleyen yazar, ikinci yazısında Türkçeleşmiş kelimeleri Türkçe saymakta 
ve lisanımızın, ses bakımından dünyanın en güzel dillerinden biri olduğunu söy
lemektedir.

«Türk dilini konuşan milletin adı nasıl Türk ise, onun konuştuğu dilin adı 
da Osmanlıca değil, Türkçedir.» diyen yazar, büyük lügat kitabını bunun için Kaa- 
mûs-ı Osmanî yerine, Kaamûs-ı Türkî diye isimlendirmiştir. Lisan-ı Türkî ma
kalesinde Türk kelimesi için: «Bu isim, intisabiyle iftihar olunacak bir büyük üm
metin ismidir- demesi, Şemseddin Sami’nin Türk milliyetine bağlılığını belirtir.
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İşte bu görüş ve heyecanlarla, yıllarca çalışarak hazırladığı Kaamûs-ı Türkl’ 
de Şemseddin Sami, başta öz Türkçe kelimeler olmak üzere, Türkçede kullanılan 
Arapça, Acemce, Rumca, İtalyanca, Fransızca bütün kelimeleri bir araya toplama
ya çalışmıştır. Eser, 1574 büyük sayfadır.

Kaamûs-ı Türki mukaddimesinde Türkçeyi Şark Türkçesi ve Garp Türkçesi
diye iki bölümde inceleyen yazar, Şark Türkçesini daha doğru, daha Türkçe bul
makta, Garp-Osmanlı Türkçesinin ise, daha zarif, daha güzel ve güzel sesli bir 
dil olduğunu söylemektedir. Bununla- beraber bu iki Türkçenin aslında tek bir dil 
olduğunu, Türkçeyi zenginleştireceklerin, Şark-Çağatay Türkçesini asla ihmal ede
meyeceklerini düşünmektedir.

Bütün bu fikir, heyecan ve çalışmalarıyle Şemseddin Sami’yi Ahmed Vefik ve 
Süleyman Paşaların dil alanında daha derinleşmiş bir devamı olarak kabul etmek 
doğrudur.

Onun Türkçülük alanındaki çalışmaları bunlarla da kalmamış, Şemseddin Sami, 
hayatının son yıllarında Radloff yayımından faydalanarak Orhun Y?zıtları’nı Tür
kiye Türkçesine çevirmiş, ayrıca Karahanlılar devri Türk edebiyatının ilk İslâmî 
eseri olan Kutadgu Bilig üzerinde de, Vambery’nin yayımlarından istifade ederek, 
edebiyatımızda ilk incelemeyi o yapmıştır.

Şemseddin Sami’nin bunlardan başka, roman ve tiyatro denemeleri, Batı ro
manından Sefiller ve Robenson gibi tercümeleri ve Cep Kütüphanesi adiyle yayım
ladığı, küçük faydalı eserleri, Sabah, Hafta, Aile gibi, kurup yayımladığı gazete 
ve mecmuaları vardır.

Avrupaî Türk Edebiyatında

SERVET-İ F-ÜNUN DEVRİ

Avrupai Türk edebiyatının ikinci «toplu hareketli, 1895 yılında, Servet-i Fünun 
mecmuasında toplanan genç edebiyatçılar tarafından yapıldı. Servet-i Fünun Ede
biyatının başlıca kaynağı ve besleyici Örneği —Tanzimat edebiyatından başka—
XIX. yüzyılın ikinci yansındaki Fransız edebiyatıdır.

Servet-i Fünun Edebiyatı’nın bir başka adı, Edebiyat-ı Cedîde’dir. Aynı ede
biyat — usta şairinin Tevfik Fikret, üstat hikâye ve roman yazarının da Halid Ziya 
olması dolayısıyle—  Tevfik Fikret -  Halid Ziya Mektebi ismiyle de tanınmıştır.

Servet-i Fünun Edebiyatı, Sultan Abdülhamid devrindeki istibdat idaresinin, 
o devir aydınlarınca tahammül edilmez bir şiddet aldığı, sert bir zamana rastlar. 
Aynı yıllar, Türkiye’de vatan sevgisinin yeni ıstıraplarla; hürriyet aşkının da derin 
özleyişlerle yaşadığı yıllardır. Servet-i Fünun yazarları, Rusların Yeşilköy’e da
yandıkları 1877 savaşının elemini çocukluk yaşlarında duymuşlar; imparatorluğun, 
Rumeli’de istiklâl hevesine düşen küçük kavimler karşısında bile zayıf duruma 
düşürüldüğünü yakından görmüşlerdir.

İmparatorluğun yüzyıllardan beri sürüp gelen yıkılışı, daha çok ısrarlı bir 
büyük devletler ablukası içinde kalmasındandır. Dış baskı ve iç bozukluklar, bir
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taraftan da içeriden yıkılmak istenen devlet idaresine aşırı bir sertlik vermiş, bu 
arada haksız ve yolsuz hareketler ise, memleket aydınlarını bir ruh ve dimağ 
ıstırabına sürüklemiştir.

Bunun içindir ki, sanat anlayışları realist Fransız, edebiyatına yaklaşan Ser
vet-i Fünun yazarlarında, ayrıca yerli ve sosyal ıstıraplar karşısında ellerinden bir 
şey gelmeyenlere mahsus, hasta ve romantik bir kederlilik vardır.

S erv et-i FÜ nun’un Servet-i Fünun Mektebi, yeni fikirlerle yetişmiş aydınların
Kurulusu ♦ sayısı arttıkça, hürriyetsizliğin daha şiddetle hissedildiği böy-

* * le bir devirde kuruldu. Aynı devirde, Avrupa’daki fikir,
sanat ve hürriyet hayatına karşı öteden beri duyulan alâka, Türkiye’de bir özle
yip ve hayranlık derecesine vardı.

Yine bu yıllarda Tanzimat devrinin yıkmaya çalıştığı Divan Edebiyatı’mn ya
şayan taraflarıyle mücadeleye devam edildi. Fakat, yalnız Anadolu’da yedi yüz 
yıllık mâzisi olan bu büyük edebiyatı, bütün bütün yıkmak kolay değildi. Divan 
edebiyatının kökleşmiş gelenekleri, alışkanlıkları, Türk ruhuyle birleşmiş, millî de
ğerleri, şerefli hatıraları vardı. Daha Tanzimat devrinde Muallim Naci ve arka
daşlarının müdafaa ettikleri değerler, kısmen bunlardı. Nitekim, Servet-i Fünun 
Edebiyatı, Naci zamanındaki eskilik -  yenilik çarpışmasının, Naci hayranlarıyle Re
caîzade Ekrem taraftarları arasındaki devamından doğmuştu.

Recaîzade Ekrem’in talebesinden Ahmed Ihsan, Musavver Servet-i Fünun Mec
muasını 1891’den beri çıkarıyordu. Bu resimli, güzel bir fen bilgileri, sağlık bilgi
leri dergisiydi Edebiyatla ilgisi azdı. Fakat fennî keşiflere dair verdiği meraklı 
bilgileri ve resimleriyle ilgi çekiyor, satılıyordu. Aynı yıllarda çıkan Malûmat ad
lı başka bir dergi, Servet-i Fünun’la yarışma halindeydi.

1895 yılı sonlarında Malûmat mecmuası, Haşan Asaf isimli bir gencin, içinde:

«Zerre-i nurundan İken muktebes 
Mihr ü mehe etmek işaret abes.»

beyti de bulunan bir şiirini yayımladı. Malûmat, bir yandan bu şiiri basıyor, öte 
yandan yukardaki beytin gerek mana, gerek kafiye bakımından zayıf ve yanlış 
olduğunu bildiriyordu. Şiir sahibi, dergiye bir mektup göndererek, eserini müda
faa etti. Bu müdafaa mektubunda şu manada Bir cümle vardı: «Abes ile muktebes 
takfiye edilemez denilmiş.-, «Ekrem Beyefendi Hazretleri’nin Kafiye kulak içindir, 
göz için değildir, diye irad buyurdukları edebî hikmeti bizzat işitmişimdir. »

Hakikaten, Recaîzade Ekrem, yeni nesle, kafiyede şekilden çok, ses aramayı 
öğretiyor, onların bu çeşit kafiyelerini de takdirle karşılıyordu. Çünkü, eski ka
fiye anlayışında ifrata varanlara göre, kafiyeli kelimelerde yazılış benzerliği, ses 
benzerliğinden önemliydi ve bu anlayışa göre, sonu Arapçadaki se harfiyle biten 
abes kelimesi, sonu sin harfiyle biten muktebes kelimesiyle kafiyeli sayılamazdı. 
Bu yüzden, Haşan Asaf’ın mektubu, Malûmat’da alaylı bir lisanla karşılandı. Bu 
arada, Recaîzade’nin şahsına da ağır hücumlar yapıldı, işte, Servet-i Fünun Ede
biyatı, böyle bir kafiye meselesinden ve bir mecmua rekabetinden doğdu.

Recaîzade Ekrem, yeni edebiyata daha geniş bir hayat vermeyi, eski edebi
yatla, yeni eserler vererek çarpışmayı düşündü. Edebiyatımızda yeniliği sağlamak 
için genç neslin ileri gelenlerini Servet-i Fünun mecmuasında toplayarak, onlara 
geniş bir çalışma sahası hazırladı. Mecmuanın başyazarlığı Tevfik Fikret’e verildi.
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Aynı yıllarda, yazılarını başka dergilere veren genç yazarlar. Servet-i Fünun’a çağ
rıldı. Bir araya gelerek, edebiyatımızda Servet-i Fünun Çığırı denilen bir edebî 
hareket yaptılar. Bu yazarlar, Ali Ekrem, Ahmed Hikmet, Ahmet Reşid, Ahmed 
Şuayb, Celâl Sahir, Cenab Şehabeddin, Faik Ali, Hüseyin Cahit, Hüseyin Siret, Hü
seyin Suad, Mehmed Rauf, Süleyman Nazif, Süleyman Nesih gibi, her biri edebi
yat tarihimizde birer kıymet olacak şahsiyetlerdi. Bu zengin yazı kadrosu, yine 
Recaîzade’nin davetiyle, —ilk yazılarını İzmir gazetelerinde yayımlayan Halid Ziya’ 
yı da kazanmış bulunuyordu. Ayrıca, İsmail Safa gibi, şöhretlerini Servet-i Fünun’ 
dan önce yapmış bazı imzalar da bu yeni hareketle işbirliği yaptılar.

Böylelikle Servet-i Fünun Mecmuası, Türkiye’de hiç bir edebî kuruluşa nasip 
olmayan, zengin bir kadroya ve kuvvetli elemanlarla birkaç yıl, gerçekten edebî 
bir hareket yaptı. Hatta bir edebî çığır açtı. Bu edebî çığıra Servet-i Fünun adı, 
böyle haklı bir sebeple verildi.

Bununla beraber, Cenab Şehabeddin ve Süleyman Nazif gibi, edebiyatımızda 
birinci sınıf şahsiyet yapmış yazarlar, Fâik Ali ve İsmail Safa gibi, Edebiyat-ı Ce
dide üslubu dışında, başka söyleyişlere yönelmiş şairler bir tarafa bırakılırsa, Ser
vet-i Fünun’da çalışan hemen bütün şairler Tevfik Fikret’in tesiri altında kalmış; 
Fikret’in nazım üslubundaki kuvvetli musikiye ses uydurmuşlardır. Tıpkı bunun 
gibi, bu edebiyatın nesir, roman, hikâye yazarlarına önderlik eden yazar da, Halid 
Z iya’dır. Bu sebeple Servet-i Fünun Edebiyatı’na Tevfik Fikret - Halid Ziya Mektebi 
diyenleri haklı gösterecek sebepler vardır. Fakat, ister nazımda, ister nesirde ol
sun, her iki grubun da edebî yenilik yolundaki ortak ve gerçek örneği X IX . yüz
yılın birinci ve ikinci yarısındaki Fransız edebiyatıdır.

Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Servet-i Fünun Edebiyatı’nın birinci özelliği, 
özellikleri • çağdaş Fransız edebiyatına benzer eserler ver

mek ve bu eserlerde sanat için sanat anlayışına 
bağlı kalmaktır. Servet-i Fünuncuların örnek edindikleri Fransız yazarları, realist
lerle natüralistlerdir. Aynı edebiyatın şiirde yaptığı yeniliklerde kısmen Parnasse, 
kısmen Symbolisme akımlarının izleri vardır.

Bu edebiyatın ikinci özelliği, Avrupa tipi eserler vermek yolunda Tanzimat 
edebiyatından daha becerikli, daha çalışkan oluşudur. Servet-i Fünımcular, kendi
lerinden önceki Avrupaî Türk edebiyatını hem iptidaî, hem yetersiz buluyorlardı. 
Onlaı-a göre, Tanzimat edebiyatı: «J.-J. Rousseau’dan beş on sayfa, La Fontaine’ 
den birkaç efsane, Vefik Paşa’nın Moliere adaptasyonları, sayısı onu geçmediği 
halde sanat bakımından hiç de başarılı sayılamayacak birkaç hikâye »den ibaret
ti. Daha çok ahlâkî ve sosyal maksatlarla yazılmış birkaç zayıf sahne eseri, Hâmid’ 
in yine sahne tekniği bakımından kusurlu dramları bunlara katılabilirdi. O dev
rin şiiri de, gerek şiir anlayışı, gerek söyleyiş bakımından Divan şiirinin tesirin
den kurtulmuş değildi. Halbuki, Servet-i Fünımcular, Türkiye’ye tam manasıyle 
Avrupaî bir edebiyat getirdiklerine inanıyorlardı.

Bu edebiyatın üçüncü özelliği, herhangi bir halk sınıfına hitap etmekten uzak 
kalışıdır. Servet-i Fünımcular, yurt çoğunluğunun bediî-içtimaî ihtiyaçlarını dü
şünmemiş: Yurdun, İstanbul dışı hayatiyle çok az ilgilenmiş, mevzularını Avrupa
lılaşmış aydınların hayatından almış ve yine onlar için yazılmış bir salon edebiyatı 
meydana getirmişlerdir. Eserlerini mübalağalı derecede aristokrat bir dille yazma
ları. devirlerinin ürkütücü baskısı yüzünden hiç bir sosyal hareketin başına geç
mek imkânı bulamayışları; nihayet, karakter bakımından toplumcu olmaktan çok,
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sanatkâr bir ruh taşımaları, onları daha çok sanat için sanat anlayışına b a ğ lı'b ı
rakmıştır.

Servet-i Fünun Lisanı: Servet-i Fünun yazarları, Şinasi - Ziya Paşa - Namık
Kemal, devrinin (halka halk diliyle hitap etmek) ü l- 

' külerine yabancı kalmışlardır. Kendi çağlarında Mehmed Emin gibi bir temsilcisi 
bulunan Millî Edebiyat Cereyam’nın Türkçeyi, kendi saflığında tanıyıp sevmek 
yolundaki heyecanlarına da önem vermemişlerdir. Onlar, Namık Kemal’den çok, 
Abdülhak Hamid’in eserlerindeki yeni ve göz alıcı Osmanlı Türkçesini beğen
mişlerdir.

Bu sebeplerle Servet-i Fünun lisanı fazla külfetli ve aristokrat bir dildir. 
Servet-i Fünuncular, yazılarında süslü cümleler kullanarak, zarif, ahenkli, fakat 
işitilmemiş kelimeler sıralamak hevesindedirler. İçlerinde Arapça, Farsça lügat ki
taplarından seçtikleri kelimeleri ilk defa kullanmayı meziyet sayanlar vardır. On
lar, bilhassa Farsça kelimelerin söylenişinde âdeta bir alafrangalık buluyor, Farisî 
terkiplerle birleşik sıfatları, Fransızca söyleyişleri andırdıkları ve herkesçe bilin
meyen sözler oldukları için, zevk ve hevesle kullanıyorlardı. Fransızcada rastla
dıkları Neige d’or =  Altın kar terkibini Farsça, berf-i zerrin ifadesiyle, Frisson 
lumineux =  Işıklı titreyiş terkibini, lerze-i rûşen şekliyle Fârisîleştirmekte özel 
ahenk buluyorlardı.

Bununla beraber, Servet-i Fünun lisanı diye isimlendirilen bu özel dili, ede
biyatımız için tamamıyle zararlı bir lisan sanmak mübalağalıdır. O çağda edebi
yatımıza geniş bir düşünüş, yeni bir sanat anlayışı getirmek isteyenlerin, eldeki 
lisana elbette bir hamle yaptırmaları gerekecekti. Dilde milliyetçilik hareketleri
nin kuvvetli bir çığır halini almadığı o devirde, halk Türkçesinin inceliklerini bil
meyen Servet-i Fünuncular için, Servet-i Fünun dilinden başka bir lisan kullan
mak kolay değildi. Bu sebeple, Servet-i Fünun lisanı, sade Türkçe bakımından za
rarlı olmuş, fakat edebiyat sanatının gelişmesine ve daha zengin bir ifade va
sıtası bulmasına hizmet etmiştir. Fikret’in, Cenab’ın, Süleyman Nazif’in şiir ve ne
sirlerinde örneklerini gördüğünüz ve Halid Ziya'nın yazılarında süslü cümleleriy
le karşılaştığınız Servet-i Fünun dili, sanatkârlarının zevkle, hatta sevgiyle kul
landıkları bir lisandı. Bu dil, aşırı bir şekilde Farisî terkiplerle ve birtakım Ede- 
biyat-ı Cedide vasf-ı terkibileri ile, yani Fars kaidesiyle yapılan birleşik sıfatlar
la süsleniyor, kolaylığını, ahengini ve akıcılığını bu güzel, fakat yabancı unsur
lardan alıyordu. Zaman zaman: Sâât-ı semenfâm =  Yasemin renkli saatler gibi, 
devrin klasik lisan kurallarına ve klasik söyleyiş mantığına aykırı olarak yapılan 
bu yabancı terkiplerin Servet-i Fünun diline —bütün itirazlara rağmen—  bir ve
cize zarifliği ve bir vecize zenginliği verdiği meydandadır.

Fakat, Servet-i Fünun Edebiyatının en önemli başarısı, edebiyat türlerinde 
yaptığı yeniliklerde ve bu türlere daha Avrupaî bir görüşle bakmasındadır. Bu 
sebeple, Edebiyat-ı Cedlde’yi, belli başlı edebiyat türlerine göre gözden geçirmek 
yoluyle tanıtmak daha yerinde olur. ’

Şiir ve Servet-i Fünun Edebiyat-ı Cedide şiiri, gerek dil, gerek şekil, gerek 
Sairleri • şiir anlay1?1 bakımından Tanzimat şiirinden epey faı-k-
^  * lıdır. Servet-i Fünun şiirinde her şeyden önce, bir

musiki zevki ve kuvvetli bir musiki lisanı vardır. Bu lisan, dış musikisi, vezin ve 
şekil kusurluğu bakımından en ziyade Fikret’in nazmında gelişmiş; iç musikîsi, yani
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doyurucu şiir olabilmek özelliğini de en çok Cenab’ın şiirlerinde göstermiştir. Ede- 
biyat-ı Cedide şairleri, açık ve kapalı hecelerden kurulu Türkçeye Divan edebi
yatı yüzyıllarının kazandırdığı üçüncü heceyi, yani, uzun heceyi mısralarında Türk- 
çenin tabiî bir sesi gibi kullanmışlardır. Servet-i Fünun şairleri, aruzun Türk dili 
musikisine en uygun kalıplarına zevkle ve ihtimamla seçerek kullanmış, Türkçeyi 
bu vezinlere yerleştirmekte ustalık göstermişlerdir.

Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin nazım şekilleri bakımından yaptıkları değişik
lik, Avrupa şiirinin klasik bir nazım şekli olan sonnet’yi kullanmaları ve yine aruz 
vezniyle bir serbest nazım hareketi yapmalarıdır.

Onların, Divan şiirindeki müstezat şeklini genişleterek yaptıkları bir serbest 
nazım cereyanı, bilhassa Fikret ve Cenab gibi şairler tarafından başarıyle yürütül
müştür. Bu edebiyatın en güzel sonelerini de bu şairler yazmıştır.

Bu şairlerin kafiye anlayışları da şekilden çok ses benzerliğine dayanır. Ser- 
vet-i Fünuncular bu anlayışı, Recaîzade Ekrem’in, «Kafiye göz için değil, kulak 
içindir» cümlesiyle ifade ediyorlardı.

Divan şiirinde bir mısra, ya da bir beyitte tamamlanan manzum cümle an
layışı da, kesin olarak. Servet-i Fünuncular tarafından değiştirilmiştir. Eski şiirde 
herhangi bir manzum sözün bir beyitte başlayıp, yine aynı beyitte tamamlanması 
gerekirdi. Gerçi, bu söyleyiş, önce Nedim tarafından ihmal edilmiş, başta Hâmid 
olmak üzere .bazı Tanzimat şairlerinin de bu kurala uymayan şiirleri olmuştur. 
Fakat, bir sözün bir beyitte başlayıp, diğer bir — veya birkaç—  beyit boyunca de
vam ederek, bir başka beytin ortalarında bitmesi tarzındaki serbest söyleyişi, ke
sin olarak — ve âdeta kendi şiirlerinin karakteristik vasfı halinde— ‘ tatbik eden 
şairler, Servet-i Fünun şairleridir. Bu hareket, Fikret’in şiirlerinde nazmı nesre 
yaklaştırmak gibi aşırı bir derece almış, fakat şiirde toplu güzellik anlayışına bir 
kesinlik vermek gibi faydalı bir vazife görmüştür.

Edebiyat-ı Cedîdecilerin şiirde yaptıkları diğer bir yenilik de, onun mevzuu
nu genişletmiş olmalarıdır: Şiirimizde önce Hâmid’in eserlerinde başlayan bu çe
şitlilik, Servet-i Fünuncuların elinde hızla yayılmış ve Türk dilini hayatın iyi, 
kötü, çirkin, güzel, her hali, her duygusu, her düşüncesi, her sesi, her hadisesi 
için şiir söylemek yolunda bir gelişmeye ulaştırmıştır. Ancak bu çeşitlilik, şiirleşen 
heyecanların «yüceliğine engel olmamış, Servet-i Fünuncular, âdî duyguları, âdî 
sözlerle söyleyip, şiiri bayağılığa düşürmemişlerdir.

TEVFİK FİKRET Servet-İ Fünun şiirinin üstat şairi Tevfik Fikret’dir. Fik-
(1867 1915) ret’in sağlam ve ahenkli bir dili vardır. Mısralarında ses, 

söz ve resim sanatlarını birleştiren bir güzellik görülür. 
Duygu ve düşüncelerindeki seçkinlikle bunları söylemek için seçtiği kelimelerin 
güzelliği, bu şiiri yükselten Özelliklerdir.

Sanatı ve Şahsiyeti: Cenab Şehabeddin’in Symbolisme’e eğilişi, bir yana b ı
rakılırsa, Edebiyat-ı Cedide şiiri, daha çok, Fransız Par- 

nasyenlerinin anladığı şiire benzer. Servet-i Fünun Parnasçılığı da en çok Fikret* 
in şiirlerinde görülür.

Fikret, - yeni nazım şekillerini, hatta şekilsiz nazımları, hafızalarda kökleşe
cek, sağlam sesli mısralarla söylüyordu'. Aruz veznine ustalıkla hâkim olmuş, bir
çok mısralarını kusursuz bir aruzla söylemişti. Bir kısım mısralarındaki ufak dil
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ve aruz pürüzleri ise, nazmının ahengi içinde hissedilmez hale girmişti. Mısra 
sonlarına kendiliğinden gelip yerleşmiş hissini veren ustalıklı kafiyelerinde dik
kate değer yenilikler ve yine bir ses güzelliği vardı.

Fakat dış cephesi böylesine pürüzsüz olan bu şiirlerdeki iç âlemi aynı ölçü
de berrak değildir. Çünkü Tevfik Fikret, ruhunda tükenmez bir fazilet aşkı, bir mil
let ve insanlık sevgisi, bir ümit ışığı yanmasına rağmen, durmaksızın şahsi ve 
sosyal ıstıraplar içinde örselenmiş bir şairdir. O, Rübabın Cevabı isimli manzu
mesinde:

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

derken; hüzn-i umumî yüzünden şikâyet eden ve kendi gönlünün dertlerini ha
tırlamadığına yemin eden Namık Kemal’e benzer. Şu farkla ki, Namık Kemal’de 
durmak, darılmak ve yorulmak bilmeyen bir direnme vardır. Tevfik Fikret’in ise, 
hislerinin, alınganlıklarının ve küskünlüklerinin elinde kötümser ve hareketsiz kal
dığı zamanlar olmuştur.

Fikret, Galatasaray Sultanîsi’nde okumuş, bu mektebi birincilikle bitirmiştir. 
Öğrenim yıllarında muntazam bir öğrenci hayatı yaşayan Fikret’in, giyinişinden 
yazısına kadar düzgün, zevkli ve şekil düşkünü bir ruhu olduğu görülür. Fikret, 
el yazısını bir sanat derecesine yükseltmiş, yine bir çizgi, renk ve şekil sanatı olan 
resimde büyük istidat göstermiştir. Çocukluk çağlarında Fikret’in asla bedbin ol
mayan, ümit dolu bir ruhu, hayata temiz ve berrak hislerle bağlı, gölgelenmemiş 
bir gönlü vardı. Şair, bu yaşlarında dine inanıyor, Allaha inanıyor, aşka inanı
yor, devrin padişahı için duyduğu iyi dileklerini şiirine işleyecek kadar memle
ket büyüklerine karşı sevgi ve saygı besliyordu. Fakat onun gürbüz bir vücut 
içinde gizlenen hassas ruhu, kirli ve çirkin hayat hadiseleriyle karşılaştıkça bu
lanmaya ve buhranlar geçirmeye başladı. Bu sebepledir ki, Fikret’in şiirlerinde 
din, Kur’an, millet, kahramanlık, bayrak, aşk gibi mukaddes kavramlara karşı, 
ya ömür boyunca sürmüş derin bir sevgi ve inanış vardır, yahut kırgın ve küs
kün zamanlarında hırsını onlardan almak isteyen dargın bir söyleyiş duyulur, öy le  
hissedilir ki, Fikret’in asabî, hırçın ve kırıcı oluşları, değer verdiği faziletleri çiğ
nenir görmekten doğan hassas bir ruhun kıvranışlarıdır.

Bu hassasiyet Fikret’in vazife hayatına da tesir etmiş, meselâ, Galatasaray 
Sultanîsi’ndeki başarılı müdürlük vazifesini, zamanının maarif idaresine küserek 
terketmiş, Amerikan Koleji’ne ve kolej yanındaki «Aşiyan»ma çekilmiştir.

Sanatının ilk devresinde Fikret, daha çok sanat için sanat anlayışına bağlı 
bir şairdir. Rübûb-ı Şikeste adlı ilk şiir kitabının bir kısım manzumelerinde bu 
özellik açıkça görülür. Gerçi, onun bu devir şiirleri içinde, mustaripler karşısında 
elem duyan, hisli bir ruhun acıları eksik değildir.

Bunlar onun, ileride gelişecek içtimai ıstırap şairliğini müjdeleyen örnekler
dir. Ramazan Sadakası şiirinde soğuk ve yağmur altında dilenen bir yavrucuğun 
ıstırabına iştirak edişi, yahut Halûk’un Bayramı’nda sevinmeyen çocukların fer
yadım duyuşu bunu gösterir.

Fakat Tevfik Fikret’in Türk edebiyatı tarihinde mücadeleci bir şair ve top
lumcu bir yazar olarak vazife alışı, Servet-i Fünun mecmuasının istibdat hükü
meti tarafından kapatıldığı yıllarda başlar.

Mecmuanın başyazarlığını yaptığı müddetçe, istibdadın varlığım kuvvetle his
seden ve arkadaşlarının ıstırabını âdeta kendi omuzlarında taşıyan Fikret, gerçi

—  366 —  ‘



Servet-i Fünun’dan mecmua kapatılmadan ayrılmıştı. Fakat bu ayrılık, hükümet 
tarafından mecburi hale konulunca, Âşiyan’da çok yalnız kaldı. İçinde yaşa
dığı cemiyetin dertlerini daha kuvvetle duydu. İstibdada karşı gizli, fakat çok 
şiddetli haykırışlarını 1901’den 1908’e kadar süren bu yedi yıl içinde yazdı, Bun
lardan Sis şiirinde, eski ve çürümüş Bizans’ı hatırlayarak, görünüşte beyaz bir 
sis karanlığında ve gerçekte istibdat altında ezilen İstanbul’a lânet yağdırıyordu. 
Târih-i Kadîm manzumesinde, hemen bütün imanlarını, hatta sonradan tekrar av
det edeceği imanlarını inkâr edecek bir ıstırap içindeydi. Bir liâhza-i Teahhur’ 
da, Sultan Abdülhamid’e bomba atan Ermeni anarşistlerini alkışlıyordu.

Meşrutiyet ilân edilince Fikret, yeniden bir neşe ve ümit şairi oldu. Rübâb’m 
Cevabı’nda bu güzel ümidi açığa vurdu. Hele, Halûk’un Defteri’ni gençliğe karşı 
en iyi ruhlu, en cesaret gerici duygularla yazdı. Fikret’in bu kitaptaki Zelzele, Pro- 
mete, Halûk’un Vedâı, Hayata Karşı Beşer, Ferda gibi güzel şiirleri, sanat haya
tının en faydalı şiirleridir.

Tevfik Fikret’in şiirlerinde hemen bir ömür boyunca değişmeyen sosyal ve 
estetik bağlılıkların en önemlileri, tabiat ve aile sevgisidir. Şair,- bütün hayatınca 
dürüst bir aile babası olarak yaşamış, başka aileleri de mesut görmek istemiştir. 
Hem şair, hem ressam olan sanatkâr, tabiat güzelliklerini hayran bakışlarla sey
retmiş, şiirle resim yapmak hünerini böyle bir tabiat sevgisinden almıştır.

Üslup Özellikleri : Bu Servet-i Fünun şairinin, Türk tarihinde kuvvetli adam 
sayılan başarısı, şiirlerindeki dil güzelliğiyle ses unsurun- 

dadır. Onun manzumelerindeki nazım üslubu, Ekrem’in, Hâmid’in ve Naci’nin te
sirleri altında gelişmekle beraber, Fikret, güzel, doğru ve sağlam söyleyişte daha 
çok bir Muallim Naci talebesidir. Bilhassa aruz veznini bir Türk aruzu haline 
getirmek yolunda Muallim Naci’nin attığı kuvvetli adım, Fikret tarafından geliş
tirilmiştir. Şair, kısa zamanda bu vezne öylesine hâkim olmuştur ki, eski beyit 
bütünlüğünü daha serbest bir cesaretle kırarak, bütün manzume mimârisine gi
riştiği çağlarda nazmı âdeta nazımlıktan çıkarmış, ona nesre benzeyen bir ifade 
kolaylığı ve bir cümle uzunluğu vermiştir. Onun nazım mısraları halinde tertip
lenen bazı uzun nesir cümleleri, gramer kurallarına uygunluk bakımından da ak
saklık göstermeyen tam ve muntazam cümlelerdir.

Servet-i Fünun’da önce, geniş müstezat halinde başlayan, aruzla serbest nazım
hareketinin de en ahenkli mısraları yine Fikret’in şiirlerindedir. Onun aynı vez
nin değişik kalıplarıyle söylenmiş, küçüklü büyüklü mısraları alt alta sıralaya
rak düzenlediği bu serbest manzumeler, hafızalarda bir bütün halinde yer ede
cek kadar sağlam bir mimarîye ve âdeta özel bir şekil güzelliğine sahiptir. Nazmı 
nesre yaklaştırmak, hatta tam bir nesir haline getirmek özelliği Fikret’in geniş 
müstezatlarında da aynı kuvvetle devam etmiştir. Şairin, meselâ Zelzele şiiri, mıs
raları alt alta değil de, yanyana yazıldığı takdirde pürüzsüz bir nesir örneği ola
bilecek ölçüde nesir karakteri kuvvetli bir söyleyiştir.

Fikret’ in şiirde ses anlayışında bir Özellik daha vardır. Bu, tabiattan yükselen 
sesleri, bazen doğrudan doğruya ses halinde mısralara işlemek anlayışıdır. Balıkçılar 
hikâyesinde gördüğünüz -Deniz aynı şiddetiyle şırak-şırak döğüp eziyor köhne 
teknenin şişkin, siyah kaburgasını.« sözlerinde bu özellik görülür. Şair, Yağmur 
manzumesinde yağmurun kafeslerde, camlarda çıkardığı sesleri bu sefer vez
nin yardımıyle belirtmeye çalışmıştır; Yağmur mısralarının:
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Küçük, mut-tarit muh-teriz dar-beler 
Kafesler-de camlar-da pür ih-tizaz 
Olur dem-bedem nev-ha ger nağ-me saz 
Kafesler-de camlar-da pür Uı-tizaz 
Küçük, mut-tarit muh-teriz dar beler

tarzındaki kesilişinde böyle bir yağmur sesi duymak mümkündür.

Eserleri: Fikret’in büyük, küçük şiir kitapları ve müstakil manzumeler halin
deki eserleri, yayımlanış sırasıyle şunlardır:

1) Rübâb-ı Şikeste: Bu eser, *Rübâb-ı Şikeste», «Âveng-i Tesâvir», «Âveng-i 
Şühûr» ve «Eski Şeyler» gibi bölümlere ayrılır. Şairin aşk şiirleri, dinî heyecan 
şiirleri, kahramanlık şiirleri, mustaripler ve bahtsızlar için söylediği şiirler, aile 
sevgisi terennümleri, tabiat ve cemiyet şiirleri, eserin Rübâb-ı Şikeste bölümünde
dir. Kitabın Aveng-i Tesâvir bölümü, şairin Fuzûll, Nefi, Nedim, Ekrem, Hâmid 
ve Cenab için yazdığı manzum portrelerdir.

Aveng-i Şühûr’da, Fransız şairi François Coppe’den ilham alınarak, on iki ayın 
tasviri yapılmıştır. Eski Şeyler, bazen saf duygularla, bazen aruzun yardımıyle ses
lendirilmiş, bol sesli gençlik, hatta çocukluk manzumeleridir.

2) Halûk’un Defteri: Fikret’in taşbasması usuluyle ve kendi el yazısıyle neş
rettiği bu kitap, sosyal, ahlâkî, millî, vatanî, insanı öğütlerini, kendi çocuğuna ses
lenerek bütün yurt gençliğine duyurmak için yazdığı faydalı bir eserdir. Rübâb-ı 
Şikeste’sinde daha çok sanat için sanat prensibine sadık kalan şair, Halûk’un Def- 
teri’nde azimli bir terbiyeci ve iyi ruhlu bir mürşit lisanı kullanmıştır.

3) Rübâbın Cevabı: Uzun bir manzumedir. Bu manzumede istibdadın yıkı
lışından sonra da saadete kavuşamayan vatan annenin ıstırabı söylenir. Eser, her 
şeye rağmen ümit... ümit!., ünlemleriyle biter.

4) Şermin: Türk çocuk edebiyatının, büyük bir şair tarafından çocuklar için 
yazılmış ilk güzel örneğidir. Hece vezniyle, çocuk ruhu ve çocuk Türkçesiyle söy
lenmiş, zevkli ve sevimli bir eserdir.

Şairin, Târih-i Kadîm ve Doksanbeşe Doğru isimli manzumeleri, ölümünden 
sonra yayımlanmıştır. Bu eserlerde onun kırgın zamanlarında söylenmiş, duygu ve 
düşünceleri vardır.

Fikret, bütün bu eserleri ve eserlerindeki tesirli söyleyişlerle edebiyatımızda 
derin akisler uyandırmış, hakkında çok makale ve eser yazılmış, kuvvetli şahsi
yetiyle bütün memleketi ilgilendirmiş bir şairdir.

CENAB ŞEHABEDDÎN Servet-i Fünun Edebiyatı’nın ikinci büyük şairi, Ce- 
(1870 - 1934) nab Şehabeddin’dir. Cenab’ın Fikret’den ayrı bir söy

leyişi ve bir başka sair anlayışı vardır. Cenab, A v
rupai şiiri, Servet-İ Fünun’a daha bilgiyle, daha cesaretle getirmiş, bu tarz yeni
liklere Fikret’den daha önce başlamıştır. Hatta, Fikret’in şöhretinden önce, —kısa 
bir zaman için—  Cenab Şehabeddin, Edebiyat-ı Cedide şiirinin en büyük şairi 
sayılıyordu.

Cenab, Servet-i Fünun sayfalarında sanat için sanat anlayışına uyarak çalış
mış, şiirlerinde devrinin sosyal davalarıyle ilgilenmekten uzak kalmıştır. Fransız 
Parnasyenlerini de beğenmekle beraber, Cenab’ın şiir sanatı, Sembolistlerin şiir

—  368 —



anlayışlarına daha yakındır. Şiirin ahenk demek olduğunu, bu ahengin, duygula
rı, duyurucu bir sesle söylemek manasını Cenab, benimsemiş bulunuyordu. Ancak, 
Cenab’ın sembolizmi bir teşbih ve istiare sanatı zannetmek eğilimindeydi. Bu şiiri 
Cenab’dan biraz sonra Ahmed Haşim daha iyi anlayacak ve daha ustalıkla söyle
yecektir.

Aynı sebepledir ki Cenab’m şiirleri birçok yeni, zevkli, duyulmamış mecaz
larla; çeşitli teşbih ve istiarelerle, hatta bir çeşit kelime ve terkip oyunlanyle 
süslüdür. Cenab’m hissî tarafı ve eşyada bir ruh sezmek kabiliyeti de meselâ, Fik
ret’in şairliğinden üstündür. O kadar ki, bu iki şairden Fikret’i daha sanatkâr, 
Cenab’ı daha şair kabul etmek, Servet-i Fünun’dan beri genel bir inanış halin
dedir.

Şiir söylemeye, Tıbbiye Mektebi’nde öğrenciyken başlayan Cenab’m  ilk şiir
leri, Muallim Naci'nin ve Şeyh Vasfı Efendi’nin tesirleri altında söylenmiş gazel
lerdir. Divan şairi Siinbül-zâde Vehbî’nin Farsça-Türkçe manzum lügat kitabını 
daha Feyziye Mektebi’ndeyken ezberlemiş bulunması, şaire îrankârî bir zevk ve 
bir Fars dili kültürü vermişti; Şair, az sonra Recaîzade Ekrem’in ve Hâmid’in te
sirlerine kapıldı. Fransa’ya gönderildiği zaman ise, doğrudan doğruya çağdaş Fran
sız şiirini tanıyarak Türkiye’ye o yıllar için ileri sayılacak bir Avrupaî şiir anla- 
yışıyle döndü.

Cenab’ın daha çocukluk çağlarında, kır hayatından hoşlanan; tabiat güzel
likleri karşısında duygulanan bir ruhu vardı. Sistemli ve yüksek tahsil görmesi, 
onun kültürünü ve zekâsını geliştirmişti. Şiirlerinde duygu, görgü, bilgi ve zekâ 
unsurlarını ustalıkla birleştirmesi bundandır.

Onun sone şeklinde veya geniş müstezatla söylediği .şiirler, yalnız şekil baş- 
kalıklarıyle değil, çok cesur mecazları ve eski dil ve söyleyiş mantığım hiçe sa
yan —tamamıyle alafranga bir zevk mahsulü—  birleşik sıfatlarıyle de dikkati çek
miş ve tenkide uğramıştır. «Sâât-ı semenfam =  Yasemin renkli saatler» şeklinde 
yaptığı böyle bir terkip, tartışmalara yol açmıştır. Fakat Cenab, şiirlerine Fransız 
mısralarındaki ifade zenginliğini verebilmek için, Servet-i Fünun lisanına yeni ter
kipler katmak ihtiyacını herkesten fazla duymuştur. Bu sebeple Arap, Acem söz
lüklerinden yeni kelimeler seçmiş, bu kelimelerin söylenişinde Fransızca kelime
lere benzer bir ahenk bulunmasından hoşlanmış, hele Acem  dilinde Fransız söy
leyişini hatırlatır' sözler bulup seçmekte özel ustalık göstermiştir. Bununla be
raber, Cenab’ın şiirleri, hafızalarda Fikret’in şiirleri kadar yerleşmiş sayılamaz... 
Bunun sebebi, Fikret'in şiirlerinde daha yerli bir dil ile beşerî ve sosyal ıstırap
ları daha sıcak ve sağlam bir sesle söyleyen kuvvetli bir ahenk bulunmasıdır. Cenab’ 
ın şiirleri Fikret’e nispetle daha ince, fakat Fikret’in şiirleri daha sağlamdır.

Bu şiirleri Fikret gibi nesir diliyle söylemekten çekinen Cenab, niesir alanın
daki kudretini Servet-i Fünun’dan sonra daha çok yazdığı mensur eserlerde gös
termiştir. Onun daha Servet-i Fünun yıllarında Cidde seyahati dolayısıyle yazdığı 
Hac Yolanda başlıklı seyahat yazıları Edebiyat-ı Cedide nesrinin dikkati çeken bir 
örneğiydi.

Gittikçe güzelleşen ve — yazarın sade dil hareketlerine muarız olmasına rağ
men—  gittikçe sadeleşen bu nesir, yıllarca geniş bir okuyucu kütlesi tarafından 
zevkle, ilgiyle, hayranlıkla okunmuştur. Cenab bu nesirlerini zihinlerde bir vecize 
güzelliğiyle yer edecek, küçük, zarif, zeki ve bilgili cümlelerle söylüyor, ayrıca 
vecize özelliğindeki birçok müstakil cümlelerini bir araya toplayarak, meselâ Tir
yaki Sözleri gibi başlıklar altında yayımlıyordu.
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Eserleri: Cenab, Evrâk-ı Leyâl adı altında toplayacağını vadettiğı şiirlerini ki
tap haline getirmemiştir. Bu şiirler, Sadettin Nüzhet Ergim tarafından, 

Cenab Şehabeddin - Hayatı, Seçme Şiirleri başlığı altında 1935’de yayımlanmış
tır. Yazar, ancak mensur eserlerini Hac Yolunda (seyahat mektupları), Avrupa 
Mektupları, Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh, Afâk-ı frak (seyahat ha
tıraları) gibi kitaplar halinde yayınlamıştır. Muharririn bunlardan başka, Yalan, 
Körebe, Küçük Beyler gibi tiyatro denemeleri, Tuyûgat-ı Kadı Burhâneddin gibi 
ilmî neşirleri vardır. Bazı Batı edipleri hakkında yazdığı küçük etütlerden başka, 
Şekspir adlı bir monografisi, bu yolda hazırladığı yazıların en iyisidir. Şair, genç
lik şiirlerini evvelce Tâmât adiyle küçük bir kitapta toplamıştı.

SÜLEYMAN NAZİF Servet-i Fünuncularla bir arada çalıştığı için, Edebiyat-ı 
(1870 1927) Cedide şairleri arasında sayılan büyük bir yazar da Sü

leyman Nazif’dir. Fakat, gerek nazım, gerek nesir alan
larında Namık Kemal Mektebi’ni devam ettiren, vatancı, milliyetçi ve üslupçu ya
zar Süleyman Nazif, edebî şahsiyeti bakımından Servet-i Fünun’dan çok Tanzimat 
Mektebi’ne bağlı sayılır.

Süleyman Nazif’in şiir anlayışı ve şiir üslubu, başlangıçta Servet-i Fiinunculara 
benzer. Onun bu devir şiirleri, birtakım duygulu ve hüzünlü aşk şiirleridir. 1906’ 
da Mısır’da imzasız neşrettiği Gizli Figanlar adlı bir şiir kitabında, yurt elemleri 
için söylenmiş şiirler, Namık Kemal ve Hâmid tesiriyle yazılmış manzumeler vardır.

Fakat Süleyman Nazif’in edebî hayatındaki parlak devir, Meşrutiyetten sonra, 
milletçe ve vatanca uğradığımız büyük felâket ve haksızlıklara isyan eden, va
tan ve millet sevgisiyle dolu eserler meydana koyduğu devirdir. Bu devirde Sü
leyman Nazif, yine Namık Kemal’i andıran, heyecanlı bir üslupla ve hemen dai
ma haykıran, erkek sesli bir lisanla, daha çok, mensur yazılar yazmıştır. Türk 
ırkının meziyetlerine, Türk milletinin tarihî faziletlerine hayran olan yazar, böy
le büyük bir milleti, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, gibi, 
ıstıraptan ıstıraba sürükleyen haksızlıklara yıpranır görerek duyduğu elem ve 
yükselttiği isyan haykırışları, millî edebiyatımızın her zaman sevgiyle anacağı unu
tulmaz eserlerdir.

Süleyman Nazif, bu nesirlerde kullandığı lisan, çok sevdiği ve ısrarlı bir ta
raftarlıkla bir türlü terk etmediği, imparatorluk Türkçesinin yabancı kelime ve 
terkipleriyle dolu bir dildir.

Nazif, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilâf Devletleri’nin İstanbul’u işgal et
melerini, Hâdisat gazetesine yazdığı Kara Bir Gün başlıklı makalesiyle ve şiddet
le protesto etmişti. 23 ocak 1920’de İstanbul Darülfünunu konferans salonunda, 
güya Türk dostu Pierre Loti’yi anmak için yapılan bir «Pierre Loti Günü»nde, 
Nazif, bütün dinleyicileri coşturan, meşhur «Pierre Loti Hitabesi» ile, işgal zih
niyetine karşı fikrî, edebî, cesur bir isyan hamlesi yapmıştı. Bu hadise üzerine şair, 
işgal kuvvetleri tarafından Malta adasına sürüldü.

Maltadayken, vatan özlemiyle yazdığı Daüssıla şiiri, edebiyatımızda bu konu
da yazılan şiirlerin en güzelidir. Aynı şiirin, milletin tarihî azametiyle ve çağı
nın bütün felâketlerine rağmen, ümitle baktığı büyük yarın ile övünen diğer iman
lı şiirleri ve bir şiir üslubuyle yazılan kuvvetli nesirleri vardır. Bunlar, Süleyman 
Nazif’i, Servet-i Fünun’un umumî havasından ayrı ve Namık Kemal Mektebi’ne 
bağlı bir vatan şairi ve bir milli heyecan sanatkârı olarak tanımamızı gerektirir.
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Süleyman Nazif, Osmanlı Tiirkçesi edebiyatını da diğer Servet-i F ün uncular
dan iyi biliyor; ailesi arasında bir gelenek halinde yaşayan Divan şiiri kültürüne 
kuvvetle vâkıf bulunuyordu. Babası' Said Paşa, dedesi İbrahim Cehdî Efendi, de
virlerinin tanınmış Divan şairlerindendi. Türk şiirinin eski ve büyük şairlerini, Sü
leyman Nazif, yalnız şair oldukları için değil, aynı zamanda birer Türk büyü
ğü oldukları için seviyordu. Yazarın Avrupa edebiyatından sevdiği ve beğendiği 
şairler de Sully Prudhomme gibi, vatan şiirleri söylemiş sanatkârlardı.

E serleri: Süleyman Nazif’in olgunluk çağında yazdığı şiirler, gittikçe daha sa
de, daha samimî bir lisanla söylenmiştir. Fakat onun en güzel eser

leri, millet ve vatan sevgisiyle yazılmış çok sayıda makale ve nesirleridir.

Batarya ile Ateş, Firâk-ı İrak, Malta Geceleri Çalınmış Ülke gibi kitapları, 
onun bu tarz yazılarını bir araya toplayan eserlerdir. Diğer eserleri, Elcezîre Mek
tupları, tki İttifakın Tarihçesi, Pierre Loti Hitabesi, Tarihin Yılan Hikâyesi, Çal 
Çoban Çal vb. gibi isimler altında yayımlanmıştır. Süleyman Nazif’in ayrıca, Fu
zulî Namık Kemal, Mehmed Akif, Süleyman Paşa gibi Türk büyükleri ve Türk 
edipleri için yazılmış monografileri ve makaleleri vardır.

Ziya Paşa Külliyatı (şiir kısmı), İki Ö06t (Ziya Paşa ve Namık Kemal), Haz- 
ret-i İsa’ya Açık Mektup gibi tanınmış eserleri, yazarın diğer yayımları arasındadır.

Servet-i Fünun’da

NESİR - HİKÂYE - ROMAN YAZARLARI

Servet-i Fünun Nesri: Edebiyat-ı Cedide yazarlarının, Servet-l Fünun nes
ri denebilecek, özel bir nesri vardır. Bu nesir, Tan

zimat’ın sade nesriyle ölçülemeyecek kadar süslü, külfetli bir nesirdir. İçinde Arap 
ve Fars dillerinden seçilmiş ahenkli kelimeler, renkli terkipler ve alafranga söyle
yişler vardır. Halid Ziya’nın, hatta roman ve hikâyede kullandığı süslü Servet-l 
Fünun nesri, bu çığırın birçok yazarlarına örnek olmuş, âdeta ortak bir Servet-i 
Fünun üslubu haline gelmiştir.

Bununla beraber Halid Ziya’nın kaleminde sağlam işlenmiş bir dil, Servet-i 
Fünun dili, Edebiyat-ı Cedîde’nin diğer yazarları tarafından aynı itinayla kullanıl
mamıştır. Bir kısım Servet-i Fünuncular, nesirde kural dışı, hatta, kural yıkıcı 
hareketler yapmışlardır. Servet-i Fünun’a karşı olanların hücumlarına ve alayla
rına hedef olmuşlardır. Bu arada, Edebiyat-ı Cedide yazarlarının Türkçeye yeni bir 
nesir çeşidi getirdikleri görülmüştür. Bu, şairane duyguların söylenmesine ve yeni 
bir şiir anlayışına vasıta olan nesirdir: Bir kısım Servet-i Fünuncular, «nesirle şiir» 
söylemeyi denemişler, öteden beri nazımla söylenen şiiri, küçük mensur şiirler 
halinde söylemeye başlamışlardır. Fransız edebiyatında Bertrand, Baudelaire, Rim- 
baud gibi, birinci sınıf şairlerin söyledikleri bir mensur şiir denemesi, Türk ede
biyatına Servet-i Fünun yazarları tarafından getirilmişti. Mensur şiirler, Servet-Î 
Fünun yazarları tarafından getirilmişti. Mensur şiirler, Servet-i Fünun devrinde
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daha çok, Halid Ziya ve Mehmed Rauf tarafından yazılmıştır. Ancak bu deneme
nin o devirde herhangi başarılı bir örnek verdiğini söylemek kolay değildir.

H ikâye v e  R o m a n : Edebiyat-ı Cedide romancıları, aynı çığırın şairlerinden da
ha Avrupaîdir. Servet-i Fünun şairlerini, Batı’ya çeken 

kuvvetler ölçüsünde olmamakla beraber, eski Divan şiirine bağlayan zevkler ve 
alışkanlıklar olmuştur. Kullandıkları vezin, Divan şiirinin vezniydi. Nazım şekil
lerinde ve söyleyişlerinde eski Türk-Osmanlı şiirinden bazı akisler bulunuyordu. 
Fikret’in bazı Divan şairleri için porteler yazması, Süleyman Nazif’in Divan şii
rinden zevk ve ilham alması, bu edebiyatı az çok tanımaları, hatta sevmeleri de
mekti.

Halbuki, roman ve hikâye böyle değildir. Bu edebî tür, daha Tanzimat yıl
larında bile, yeni şiirin gördüğü ölçüde itiraz görmemiş, bünyesindeki Avrupaî 
yenilikleri Türk hayat ve edebiyatma daha kolay kabul ettirmiştir. Bunun baş
lıca sebebi, gazeteciliğin kuruluşundan beri edebiyatta nesrin daha geniş bir rağ
bet görmesi, nazmın ise hemen yalmz şiirde kullanılan bir ifade vasıtası haline 
gelmesidir.

Nesirle roman, Türk edebiyatında âdeta yepyeni bir edebî tür diye karşı
lanmış, onun, eski ve manzum Şark hikâyelerinin yerini aldığı, muhafazakârlarca 
fark edilmemiştir. Bu sebeple, önce tercüme eserlerle başlayan Avrupaî Türk ro
manı, kısa aramanda telif eserlerin yazılmasını teşvik eden, geniş bir rağbet gör
müştür.

Servet-i Fünun romancıları arasında dahi ilk öğrenimlerinden beri, Avrupa 
dillerini ve edebiyatlarını öğrenmiş bulunanlar vardı. Bunlar, roman zevkini ya 
doğrudan doğruya Batı edebiyatından, yahut yine Batı tesiri altında gelişen Tan
zimat romanından almış bulunuyorlardı. Yeni romancılar, eski Türk edebiyatına 
zevk, şekil ve edebî anlayış bakımından bağlı bulunmadıkları için, Türkiye’de A v
rupaî roman ve hikâyenin gelişmesi yolunda tam bir cesaretle ve geriye bakma
dan çalışabilmişlerdir.

Tanzimat’ın hikâye ve romanı, Fransız romantiklerinden biraz da realistler
den örnek almıştı. Servet-i Fünun romancılarına örnek olanlar da, genel olarak 
realist ve natüralist Fransız edebiyatıyle, yine Fransa’da bir psikolojik roman çı
ğırı açan yazarlardır.

Batı’ya dönüşün kuvvetli oluşu ve eski Doğu’dan hatıra taşımayışı yüzünden, 
Servet-i Fünun romanının yalnız roman mimarîsi değil, hayatı ve kahramanları 
da biraz Avrupaîdir. Bununla beraber, Edebiyat-ı Cedide romancılarının roman 
dünyamıza içinde bulundukları sosyal hayattan bazı kuvvetli tipler ve sahneler 
getirdikleri inkâr olunamaz. Halid Ziya’mn Mai ve Siyah romanındaki Ahmet Ce
mil tipi, A şk-ı Memnu’daki Firdevs Hanım, Nihâi ve Bihter, o devir İstanbul’unda 
yaşamışlardı.

Servet-i Fünun’un küçük hikâyesi, daha çok, Sami Paşazade Sezai’nin ulaş
tığı merhaleden harekete geçmiş durumdadır. Servet-i Fünun yazarlarının kitaplar 
dolusu küçük hikâyeler yazmaları çok önemlidir. Bu yazarların yaşadıkları çağ
lar, Türkiye’de küçük hikâye edebiyatının altın devri sayılır. Küçük hikâyenin, 
yazarlar ve okuyanlar arasında gördüğü rağbet, Servet-i Fünun’dan sonra da yeni 
birtakım küçük hikâyecilerin yetişmesini sağlamıştır.
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H A T .tn  ZİYA Edebiyat-ı Cedide yıllarındaki hikâye ve roman edebiyatımızın 
n ofie. ,q 4p-v önemli yazarı ve Servet-i Fünnn nesrinin usta sanatçısı Halid 
 ̂ " Ziya’dır. Halid Ziya, Edebiyat-ı Cedide romancılığında, Fikret’

in şiirde yaptığı vazifeyi görmüştür. Bu edebiyatın hemen bütün roman ve hikâ
ye yazarlarına ya lisan üslubuyle, ya da roman ve hikâye anlayışıyle örnek ol
muştur.

Halid Ziya, yeni Türk romanına Avrupai değer kazandırmış; kendi çağının 
ikinpT ücüncü ^mıf~~ygZ5fIarT~eîinde b ayağılaşmaya yüz tutan hikâye ve roman

örnekler vermiştir. Servet-i F un u ^ ^ _i?.ep^ -h ikâye 
've roman türünde çalışan yazarların çoğu; Halid Ziya’nm bu sanat koluna , ka- 
zr^ırdTğrTtibârdaıTkuvvet ve cesaret almışlardır . '

Sanatr: Halid Ziya, Edebiyat-ı Cedîde’nin çok eser veren, kültürlü ve çalışkan 
'* bir yazarıdır. Edebiyatımızda bir sanatlı nesir yazarı, b ir mensur şiirler 

şairi, üstat bir hikâye ve roman muharriri ve daha birçok eserlerin müellifi ola
rak haklı bir şöhret kazanmıştır.

Bir sanatlı nesir yazarı olarak, Halid Ziya’nın süslü, terkipli, külfetti, fakat 
sağlam jvr~zarü-biJ-ü-stobu- vardır: Yazar, kendi çağındaki dil anlayışının süse 
kıymet veren gafletine ve kendi ruhunun ilk sanat zevkine uyarak, böyle süslü 
bir üslubu, yer yer romanlarında da kullanmıştı. Fakat Halid Ziya, Servet-i Fünun 
devrinde külfetli lisanla yazdığı eserlerini, Türk dilinin çok sadeleştiği X X . yüz
yıl senelerinde, kendi eliyle tekrar işleyerek onları daha sade, daha tabiî ve daha 
yaşayacak bir dile çevirmiştir. Halid Ziya, sadelik yapmak istediğini zoraki olarak 
değil, ileri bir anlayışla, hatta Türkçenin sadeleşmesi ve güzelleşmesi karşısında 
bir hayranlık duyarak göstermiştir.

Bir mensur şiirler yazarı sıfatıyle Halid Ziya, edebiyatımızda yeni ve Avrupai 
bir hareket yapmak istemiştir. Onun, nesirlerle şiir söylemek arzusu, Fransız ede
biyatında Baudelaire’ in Küçük Mensur Şiirler’ıni ve daha bazı Fransız şairlerinin 
nesirle şiir denemelerini gördükten sonra başlamıştır. Fakat Halid Ziya nın mensur 
Şiirleri, birtakım «küçük nesirler» olmaktan ileri gitmiş değildir.

Bir romancı olarak Halid Ziya, kuvvetli bir Fransız romanı kültürüyle çalış
mış, buna rağmen romanlarına orijinal bir çehre vermeye, eserlerinin mevzu ve 
kahramanlarını yaşadığı toplum içinden seçmeye muvaffak olmuştur. Yazarın, ken
di roman sanatı hakkındaki bizzat söylediği şu cümleler, bu bakımdan önemlidir:

«Dadıların masallarıyle başladım. Okumaya kudret peyda edince, Türkçede eli
me geçen bütün hikâyeleri okudum.” «Bir yandan tahsilde ve tetebbüde devam 
ederken, bir yandan tamamıyle yazı âlemine dalıyordum. Mütalaalarımda bir yük
seliş vuku bulmuştu. O zaman Fransa’da Natüralist Mektebi en parlak devresin- 
deydi. Balzac, Stendhal, Flaubert ile başlayarak, Zola, Daudet, Goncourt’lar, baş
lıca sevdiklerimdi.■' -Eğer bu sanatta bir tekâmül gösterebilmişsem, bunu İstan
bul’a geldikten sonra, Servet-i Fünun’da ve İkdam’da yapabildim. Servet-i Fünun’ 
da Mâi ve Siyah’la, tkdam’da birçok küçük hikâyelerle.-

Halid Ziya, Mâi ve Siyah romanının Türkiye’de yaşanılan olayları aksettir
diğini de şu satırlarıyle açıklamaktadır:

«Her şeyden evvel bu hikâye matbuat, edebiyat ve şiir hayatına aitti. Yakın
dan müşahedeler üzerine vücuda gelmiş bir vesika hükmündeydi. Birçok eşhas, 
Babıâli Caddesi’nde her gün görülen temasîle benzerdi. Sonra asıl romanın kah
ramanı Ahmed Cemil, şiir mefkûresinin, bir timsali idi.»
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Halid Ziya’nm, Aşk-ı Memnu romanı hakkındaki açıklamalarım da bu roma
na ait bölümde okumuş bulunuyorsunuz. Böylelikle Halid Ziya, romanlarının tek
niğini Fransız romanından almakla beraber, onların vaka ve tiplerini kendi çev- 
resindenToplamış, kahramanlarını da birkaç şahsiyetten topladığı çizgileri'b ir şah- 
siyette"birlestirmek suretiyle yaratmıştır. Bunlardan, Mâi ve Siyah’daki Ahmed 
Cemil tipi, Babıâli’de son zamanlara kadar yaşayan canlı bir tiptir. Ask-ı Memnu* 
nun kahramanlan, o çağlarda Halid Ziya’mn bulunduğu çevrelerde ve dağınık in
sanlarda yaşıyordu. Bu "insanlar, gerçi toplumun geniş zümrelerini .temsil eden 

'karakterler değildi. "Fakat, Türkiye’de yeni beliren küçük zümreler arasında mat
buat ve salon‘Hayatında' görülenkarakterlerdi.

Bir küçük hikâye yazan olarak Hâlid Ziya, belki romancılığından daha ileri, 
daha çeşitli ve daha tesirli eserler vermiştir. İkdam gazetesinde neşrettiği bu hi
kâyeler için, «Küçük hikâyeler”, Mâi ve Siyah’dan ziyade tesir etti. Bunların ter
tibi, inşası, hele lisanı edebiyat âleminde bir yenilik, bir gelişirlik kabilinden sayıldı." 
diyen yazarın, kendi hikâyeleri hakkında bizzat verdiği bu haber, tamamıyle doğ
rudur.

Onun hikâye kitaplarım dolduran, çok sayıda küçük hikâyelerin bir kısmı, 
gerçek hayat sahnelerinden alınmış, hatta «kendi hayatından mülhem» eserler ha
linde yazılmıştır. Yazar, bu hikâyelerinde, İstanbul hayatı kadar İzmir hayatım da 
Türk hikâyesine getirmiş, hikâyelerinde, hatta Anadolu hayatına da yer verme
ye çalışmıştır. En mühim olarak, bu hikâyelerin mevzu ve kahramanlarını yalnız 
salon hayatından değil, halk içinden, mahalle içinden, küçük memur hayatından, 
sokaktan ve köyden seçmek gibi, millî ve mahallî hikâyecilik adına kuvvetli adım
lar atmış, ve bir bakıma Türk hikâyeciliğinin temellerini kurmuştur.

Onun, Mahalleye Mevkuf, Dilhoş Dadı, Râife Molla, Altın Nine gibi hikâye
lerinde İstanbul ve İzmir’deki aile ve mahalle hayatının iyi dikkat edilmiş sah
neleri ve şahısları vardır. Keklik İsmail, bir İzmir delikanlısı tipidir. Kar Yağarken’ 
de, İstanbul sokaklarının, hele İstanbul’daki sokak çocuklarının canlı ve hazin ma
cerası anlatılır. Ali’nin Arabası, İstanbul’a hizmetçilik yapmaya gelen Anadolu köy
lüleri vasıtasıyle nüfuz edilen, köy ve köylü hayatının yine hazin ve canlı ma
cerasıdır.

Şadan’ın Gevezelikleri isimli bir hikâye serisinde, yazarın 1889 Paris sergisi 
dolayısıyle yaptığı bir Fransa seyahatinin izleri vardır.

Eserleri : Halid Ziya’mn 60 cilt tutarındaki eserleri ve bu eserlerin neşredildik- 
leri yer ve tarihler hakkında etraflı bir liste, Aylık Ansiklopedi’nin 

12 nci sayısında yayımlanmıştır.
Halid Ziya; Sefile, Nemîde, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı adlı ilk ro

manlarını İzmir’de yazmış, en güzel romanları olan Mâl ve Siyah, Aşk-ı Memnu 
ve Kırık Hayatlar adlı eserlerini Servet-i Fünun’da neşretmiştir. Bunlardan Maî 
ve Siyah, o devirdeki Babıâli çevresinin türlü kırıcı hadiseler arasında ziyan olan 
bir yazarın romanıdır. Bu roman, müellifinin de belirttiği gibi, ikinci derecedeki 
Babıâli tipleriyle daha canlı, daha realist bir eserdir. Aşk-ı Memnu’da Boğaziçi 
yalılarında o yıllarda başlayan alafranga hayatın masum aile çevrelerinde yaptığı 
hırpalayıcı değişiklik anlatılır. Gerek kuvvetli ruh tahlilleri, gerek realist roman tek
niği bakımından ustalıklı bir sanat eseri halinde yazılan Kırık Hayatlar da, yine 
bir aile sarsıntısı etrafında tertiplenmiştir. Muharrir, Kırık Hayatlar’ı diğerlerin
den daha sade bir üslupla yazmaya çalışmıştır.
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Halid Ziya'nın, Bir Muhtıranın Son yapraklan, Bir İzdivacın Tarlh-i Muaşa
kası, Bu muydu? gibi büyük hikâyeleri de vardır. Fakat bu Servet-i Fünun ya
zarının en çok eser verdiği tür, küçük hikâyedir. Halid Ziya, küçük hikâyelerini, 
Bir Yazın Tarihi, Solsun Demet, Bir Şi’r-i Hayal, Sepette Bulunmuş, Bir Hikâye-i 
Sevda, Aşka Dair, Hepsinden Acı, Onu Beklerken, flıtiyar Dost, Kadın Pençesi, 
t «mir Hikâyeleri isimli kitaplarında toplamıştır.

Ziya’nm nesirle şiir denemeleri, Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler isim
li kitaplarmdadır. Halid Ziya bunlardan başka, Kırk Yıl, Saray ve ötesi, Bir Acı 
Hikâye adlı kitaplarında edebiyat ve saray hatıralarını toplamış, Fransız, İspanyol, 
Alman, Yunan ve Latin edebiyatı tarihine dair eserler neşretmiştir. Muharririn, 
Fransızcadan çevrilmiş hikâye kitapları, Sanata Dair musahabe ve tenkitleri, Fi
rman, Fare,-Kâbus adlı tiyatro denemeleri, fıkra ve lâtife kitapları, çeşitli ilim ve 
fen kollarında —kendi umumî kültürünü hazırlamaları bakımından önemli—  ka
lem tecrübeleri vardır. Kırk Yü adlı beş ciltlik edebî hatıraları, hatırat edebiya- • 
timizin olduğu kadar, edebiyat tarihimizin de kıymetli belgeleri arasındadır.

MEHMED RAUF Daha Edebiyat-ı Cedide’nin kuruluşundan önce Batı edebi-
C1R74 -  19311 yatını ve Halid Ziya’nın İzmir’deki yazılarını yakından ta-
‘  '  kip ederek yetişen bir Servet-i Fünun romancısı da Meh-

med Rauf'dur. Mehmed Rauf, Bahriye Mektebi’nde okuduğu için, Fransızca ve İn
gilizceyi okuma çağlarında Öğrenmiş, Batı edebiyatını kendi dillerinden okumuştur.

Bununla beraber, Halid Ziya etkisi bu yazarın eserlerinde daha çok ve daha 
süreklidir. Yalnız, Mehmed Rauf’un eserleri, daha sade, fakat zayıf bir dille ya
zılmıştır. Roman ve hikâyelerinin, arzu ve özleyiş dolu vakaları ise, daha çok ha
raretli aşk ve ihtiras maceralarıdır.

Tıpkı Halid Ziya gibi nesirle şiirler, hikâyeler ve tahlil romanları yazan Meh- 
med Rauf’un bu hikâye ve romanlarında kendi hayatından kuvvetli akisler görü
lür. Bu romanlar, yazarın yaşadığı ya da yaşamak istediği aşk maceralarının hi
kâye ve roman haline konulmuş ifadeleri gibidir.

Yazar, insanların yaşayabileceği aşk hayatını en temiz ve masumundan, en 
lekeli ve karanlığına kadar bu eserlerde hikâye etmeye çalışmıştır.

Ona şöhret sağlayan Eylül romanı, basit bir vaka çevresinde saf ve masum 
duygular halinde başlayan yasak bir aşkın hikâyesidir.

Metinler kısmında seçilmiş parçalarını akuduğunuz bu romanda, roman kah
ramanları böyle bir aşkı vicdanlarını kirletmeden yaşamaya çalışırlar. Eser, yine 
orada okuduğunuz gibi, kahramanlarının ruhundan ateş almış hissini veren bir 
yangınla ve birbirini sevenlerin maddî, manevî alevler içinde kâlmalarıyle biter. 
Türkçe cümle yapısı bakımından hayli zayıf olmasına rağmen Eylül romanı, Ser
vet-i Fünun romanının sayılı başarıları arasındadır. Yine, Böğürtlen gibi, bazı ro
manlarında aşkı ahlâkla süslemeye çalışan yazarın öteki eserlerinde Eylül dere
cesinde bir temizlik, hele roman sanatı bakımından Eylül ölçüsünde bir başarı 
yoktur.

Mehmed Rauf, Halid Ziya tarzı mensur şiirlerinin en güzellerini Siyah İnciler 
adlı bir kitapta toplamıştır. Ferdâ-yı Garâm, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yâsemin, 
Son Yıldız, Halâs gibi eserleri, tanınmış romanları arasındadır. Ihtizâr, Aşıkaane, 
Son Emel, Menekşe, Bir Aşkm Tarihi, tîç Hikâye, Pervaneler Gibi, Kadın İsterse,
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Gözlerin Aşkı, Eski Aşk Geceleri gibi eserleri de çoğunu aşk konusunda yazdığı 
küçük ve büyük hikâyelerini topladığı kitaplardır. Halid Ziya’mn Ferdi ve Şürekâsı 
romanını piyes haline koyan Mehmed Rauf’un Cidal, Pençe, Sansar, Yağmurdan 
Doluya gibi tiyatro denemeleri de vardır.

HÜSEYİN CAHİT Servet-i Fünun çığırının, nesir, hikâye, roman, bilhassa ten- 
(1875 -  1957) türlerinde eser vermiş bir yazarı da Hüseyin Cahit'dir.

Bu yazar, Meşrütiyet’ten sonra Tanin gazetesinde başlayan 
siyasî hayatiyle siyaset ve basın hayatımızda geniş şöhret kazanmış, şöhretli bir 
gazeteci sıfatıyle tanınmıştır.

Hüseyin Cahit, daha Servet-i Fünun’dan önce, Ahmed Mithat Efendi’nin telif 
ve tercüme romanlarını okuyarak, hikâye ve roman yazmaya başlamış, bu arada 
Nadide isimli bir de roman yayımlamıştı. Fakat, İdadi ve Mülkiye Mektebi sıra
larında, kendi gayretiyle öğrendiği Fransızcasmı ilerletirken, Fransız edebiyatı eser
lerini dikkatle okumuş ve bu eserler onda derin bir iz bırakmıştır. Cahit, Servet-i 
Fünun sütunlarında bu ikinci tesirle nesirler, hikâyeler yazmış, fâKat Servet-i Fü- 
nuncular içinde daha çok tenkit yazılarıyle tanınmıştır.

Hüseyin Cahit, bir yandan Servet-i Fünun’un Muallim Naci devrinden kalan 
muarızlarına cesur cevaplar vermiş; Edebiyat-ı Cedîdecileri «dekadanlıkla suçlan
dıran Ahmed Mithat Efendi ile de şiddetli tartışmalara girmiştir, öte  yandan A v
rupa edebiyatı üzerinde araştırmalar yapmış, Fransız tenkitçisi Hippolyte Taine' 
in Türkiye’deki hayranları araşma katılarak, onun sanata dair fikirlerini Türk 
aydınlarına tanıtmaya çalışmıştır.

Yazarın 1910’da yayımlanan Kavgalarım adlı eserinde Servet-i Fünun’daki tar
tışmaları vardır. Yine Servet-i Fünun’da yayımladığı Hikmet-i Bedâyie Dair ma
kaleleri, çoğu fikirleri Taine’den alınmış sanat araştırmalarıdır.

Hüseyin Cahit’in, Servet-i Fünun yazarları içinde edebi zevk ve kültürünü 
Fransız edebiyatına borçlu olmak gibi, karakteristik bir yeri vardır. Onun: «Bü
tün kültürümü Garba, bilhassa Fransa’ya borçluyum. Üzerimde Şark eserlerinin 
hiç bir tesiri olmadı. Arapça ve Acemce tahsilimiz zaten noksandı. O lisanlarda 
yazılmış bir şey okuyamazdık. Eski ve yeni Türkçe eserlere de veda etmiştim. 
Çocukluğumda anlamadan okuduğum Divan edebiyatından da uzaklaşmıştım. Şiir 
için kendimde ufak bir istidat bile hissetmiyordum. Binaenaleyh diyebilirim ki, 
gençliğimden beri ne okumuşsam Fransızeadır, ne öğrenmişsem o menbadan gel
miştir.” gibi sözlerinde, hemen bütün Servet-i Fünun nesrindeki Fransız kültürü 
etkisinin dikkate değer bir itirafı vardır.

Hüseyin Cahit’in lisanı, Servet-i Fünun yazarları arasında dikkati çekecek ka
dar sade ve yapmacıksızdır. Bu dil sadeliğinde onun Fransız edebiyatından edin
diği lisan anlayışının tesiri vardır. Fakat yazar, bu hadisede Arapça ve Acemce- 
deki bilgisizliğinin de önemli bir rolü olduğunu söylemekte: «Rauf’la benim bu 
sadeliğimiz, doğrusunu isterseniz, cehaletimizden ileri geliyordu. Cenab’ın Arapca- 
sını, Fikret’in kaamusunu bize veriniz; bak neler yapardık.» «En cahili Rauf’la ben
dim. Bundan dolayı, Türkçe yazdık.» demektedir.

Hüseyin Cahit, Servet-i Fünun devrinde yazdığı hikâyeleri Hayat-ı Muhayyel
adlı bir kitapta toplamıştır. Onun Hayat-ı Muhayyel isimli hikâyesi Servet-i Fü- 
nuncuların, bir aralık istibdat altındaki Türkiye’yi bırakarak, Yeni Zelanda’ya gi
dip, orada yaşamak tasavvurlarından doğmuş önemli bir hikâyedir.
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Aynı devirde Hayâl İçinde adlı bir de roman yazan Cahit’in bu romanı, ge
rek lisanının sadeliği, gerek yaşanılan hayattan alman sahneleriyle, devrin realist 
eserlerinden biridir. Yazar, hayat sahneleri karşısındaki birtakım görüş ve düşü
nüşlerini de kısa nesirler ve küçük hikâyeler halinde yazarak bunları Hayat-ı Ha
kikiye Sahneleri isimli bir kitapta toplamıştır.

Hüseyin Cahit, 1908’den sonra, Tanin gazetesindeki siyasî makaleleriyle Tür
kiye’nin en tesirli ve kolay yazan gazetecisi diye geniş şöhret kazanmıştır.

Hüseyin Cahit, siyasî çalışmaları yanında, Türkçeye Batı dillerinden roman
lar çevirmiş, tarih, eğitim ve sosyoloji konusundaki tercümelerini Oğlumun Kütüp
hanesi adlı bir kitap serisi halinde yayımlamıştır. Bir aralık, Fikir Hareketleri adiy
le haftalık bir mecmua çıkarmış, burada, her hafta bir mecmua dolusu yazı ile 
devlet rejimlerine dair tercümeler yapmış, Türkiye’deki edebî yayınları da günü 
gününe ve dikkatle incelemiştir. Hüseyin Cahit’in daha birçok mecmua ve gaze
telerde çeşitli yazıları, hatıraları, seyahat notları vardır. Edebiyata dair hatırala
rını Edebî Hâtıralar adiyle neşretmiş, Servet-i Fünun’dan sonraki birtakım hikâ
yelerini de Niçin Aldatırlarmış? isimli bir kitapta toplamıştır.

Batı edebiyatından en güzel tercümeleri, Pierre Loti’den İzlanda Balıkçısı. 
Anatole France’dan Allahlar Susamışlardı, Annie Vivanti’den Yırtıcılar, Tullio Murri’ 
den Kürek Cehennemi gibi eserlerdir.

Servet-i Fünun’un Yıkılışı: Bu sayfalarda, en önemli yazarları konusunda
genel bilgi aldığınız Servet-i Fünun Edebiyatı, 

bir edebî çığır olarak uzun ömürlü bir hareket değildir. Tevfik Fikret - Halid Ziya > ) 
Okulu mensuplarının, Servet-i Fünun mecmuasında toplu bir halde çalışmaları, 
altı yılı doldurmamıştır. Ancak Servet-i Fünun’un yıkılışı, edebi bir kısırlık yü
zünden değildir. Avrupai Türk edebiyatının bu en zengin hareketi, içten ve dış
tan vurulan birtakım darbelerle yıkılmıştır. Edebiyat-ı Cedîdeciler, bazen birbir
lerini darıltmış, bazen kendilerine karşı olanları fazla tahrik etmiş, en önemlisi ola
rak da, birtakım beceriksiz hareketler ve kaprislerle sarayın hiddetini davet et
mişlerdir. O tarihlerde geniş bir kütle tarafından tutulup sevilen halkçı yazar Ah
med Mithat Efendi’nin de kısa bir zaman için Servet-i Fünun’a karşı olması, genç 
edebiyatçılar için ciddî bir darbe olmuştur. Ahmed Mithat Efendi, Servet-i Fünun- 
cuları, dil bakımından halka hitap etmeyişleri, millî ve mahallî renklere kâfi de
recede yer vermeyişleri, kısaca aşırı Batı’cı oluşları yüzünden suçlu buluyordu.

Bu edebî akımı içten sarsan sebeplerin başında, Tevfik Fikret’in hemen bütün 
arkadaşlarını gücendirecek bir dereceye varan, alınganlıklarıydı.

Ahmed Reşid, A li Ekrem ve Ahmed Hikmet, Fikret’e kırıldıkları için Servet-i 
Fünun’dan uzaklaşmışlardı. Bununla beraber, eğer saray işe karışmasaydı, bütün 
bu sebepler yine de Servet-i Fünun’u yıkmayabilirdi. Fakat sarayın, basın müna
kaşalarından hoşlanmayışı, bu .arada basını kontrol edenlerin herhangi müşkül bir 
duruma düşmekten korkmaları gibi eksiklikler Servet-i Fünun’u sarsmaya başla
dı. Her manayla çekilebilen kelimelerle söylenmeye pek elverişli olan yeni «nazım" 
hiddeti çekiyordu. O kadar ki, bir gün saraydan gelen bir emir, basında her türlü 
manzum yazıyı yasak etti. Bu beklenmez yasak, Edebiyat-ı Cedide şairleri için bü
yük darbe oldu. Hadise, bilhassa Fikret’in sinirlerini sarsarak, onun, bazı arka
daşlarını daha gücendirmesine ve Servet-i Fünun’dan çekilmesine yol açtı. Hele, 
Hüseyin Cahit’in Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk başlıklı bir makale, 
sarayı büsbütün kızdırdı.
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«Fransızlar gibi, krallarını idam edecek dereceye varmış bir milletin fikirle
rini memlekete sokarak, halkın hissiyatını bozmak isteyen» bu yazarların şiddetle 
cezalandırılmasına ferman çıktı. Servet-1 Fünun mecmuası, aleyhine açılan bir dava 
ile, 7 ekim 1901’de kapatıldı. Âdil bir mahkeme karanyle 22 kasım 1901’de tekrar 
çıkmaya başladığı zaman ise, o, artık edebî bir mecmua değildi.

XX. Yüzyıl Türkiyesi’nde

MİLLÎ EDEBİYAT CEREYANI

Edebiyatımızda Milliyetçiliğin X X . yüzyılın ilk yıllan, Türkiye’de fikir ve 
Yaygın Bir Akım Halini Alışın- sanat hareketleri bakımından durgun geçmiş-

4 • a d v i tır. Fakat, 1908 inkılabı olunca, memlekette
dakı Tarihî - içtimai Sebepler. canlı ve hareketli bir edebî faaliyet başla

mıştır.
1908 inkılâbından sonra Türkiye’yi idare edenler, i d e a l i s t  birer devlet 

adamıydılar. Fakat, yaptıkları inkılâbın sarhoşluğu ve şahsî tecrübesizlikleri yü
zünden devlet idaresine nasıl bir hedef vereceklerini iyi bilmiyorlardı. İlk zaman
larda Osmanli İmparatorluğu dahilindeki çeşitli milletleri yine Osmanlılık İdeali 
etrafında birleştirmeyi düşündüler. Fakat, Osmanlı devletine, gerek din, gerek mil
liyet bakımından bağlı olmayan Balkan kavimlerinin milliyet ve istiklâl davaları 
buna imkân bırakmadı. Arnavutlar ve Araplar gibi İslâm dinini benimsemiş ka
vimler bile artık istiklâl peşindeydiler.

Arnavut Ve Araplardan başka, Rumlar ve Ermeniler de millî istiklâl fırkaları 
kuruyorlardı. Türkiye devleti bu olaylar karşısında bir aralık Islâm Birliği ideali
ne sarılarak, hiç olmazsa Türk hâkimiyeti altındaki Müslüman kavimlerin dağıl
masını önlemeye çalıştı. Fakat, devlet başında bulunan İttihat ve Terakki Partisi’ 
nin bir aralık Ermenilerden başka, istiklâl davası için harekete geçen Arnavut ve 
Arap kavimleri üzerine asker yollamak zorunda kalışı, devletin İslâm Çirliği siya
setinde dahi muvaffak olamayacağını meydana koydu.

En önemlisi, milliyetçilik ülküsü, yalnız Osmanlı devletine bağlı azınlıkları 
değil, bu devlet içinde hâkim millet olan Türk milletini de sarsmış bulunuyordu.

Bir taraftan Namık Kemal gibi Tanzimat şairlerinin; Tevfik Fikret ve Ahmed 
Hikmet gibi Servet-i Fünuncularm; Mehmed Emin gibi Türkçülerin heyecanlı mil
let ve vatan şiirleri; bir taraftan millî tarihimizin her gün biraz daha aydınlanan 
şeref sayfaları, nihayet Balkan Savaşı felâketi gibi, büyük bir milleti en küçük 
kavimler karşısında dahi gurur yaralayıcı durumlara düşüren acı mağlubiyetler; 
dünyanın en eski milliyetçi kavmi olan Türk milletini yeniden millî birliğe ve mil
lî heyecanlara yöneltiyordu.

X X . yüzyıl Türkiyesi’nin milliyetçilik hareketleri de önce fikrî ve kültürel 
şekilde başladı.

Daha 25 ocak 1908’de bir Türk Derneği kurulmuş, bu dernek, Türk kavimle
rinin eski ve yeni hayatını incelemek, Türk dilini sadeleştirmek gibi amaçlarla 
Türk Derneği mecmuasını çıkarmıştır.
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Bunu, kasım 1911’de kurulan Türk Yurdu cemiyet ve mecmuası takip etmişti:
12 mart 1912’de de Türk Ocağı kurulmuştu. Bütün bu millî tesisleri kuranlar 

ve burada çalışanlar arasında, Necip Asım, Veled Çelebi gibi ilim adamları, Yusuf 
Akçora, Ahmed Ağaoğlu gibi, Orta Asya ve Azerbaycan Türklüğü ve Türkçülüğü 
ile daha yakından ilgili kimseler, Mehmed Emin, Ahmed Hikmet, Emin Bülent, 
Hamdullah Suphi gibi, yeni imanın şiirini, edebiyatını, hitabetini yapan itürkçü- 
ler vardı.

Aynı tarihlerde Selânikde, Ömer Seyfeddin ve Ali Canib tarafından girişilen 
bir dil milliyetçiliği ise, Ziya Gökalp’in bu harekete katılmasıyle büyük değer ka
zandı. 11 nisan 1911’de Selânik’de çıkarılan Genç Kalemler mecmuasında başlayan 
bu hareket, gerçi yeni lisan gibi, büyütülmüş bir isimle anıldı. Buna rağmen, e d e 
biyatımızdaki dil milliyetçiliğinin hızlanmasında ve Türkçenin sadeleşmesi tarihin
de büyük bir rol oynadı.

Türkçülük akımı Ziya Gökalp’m katılmasıyledir ki birdenbire Türk edebiya
tının ön plana geçen büyük ve yaygın bir hareketi oldu. Bir taraftan Ziya Gökalp 
gibi, milliyetçiliğin fikir tarafını besleyen büyük bir ilim ve fikir adamı yetiştirdi. 
Öte yandan, Fuad Köprülü gibi, Türkiye’yi Türkoloji ilminin merkezi yapan dün
ya çapında bir Türkiyat âlimi kazandı.

Bir taraftan da bu eski ve yeni Türkçülerden büyük yardım gören edebiyat; 
şiirde, nesirde, romanda, hele şiirin vezin ve şekil gibi dış unsurlarında millî bir 
edebiyat çehresi aldı ve bir Millî Edebiyat Akımı doğdu.

İslâmlıktan sonraki Türk milliyetçiliğinin, 
hemen XI. yüzyıldan beri, daha çok, «dil 
milliyetçiliği» şeklinde devam ettiğini bili
yorsunuz. Tanzimattan sonra, Ahmed Vefik 
Paşa, Süleyman Paşa, Şemseddin Sami gi
bi Türkçüler de dilimizin sadeleşmesi ve 
millîleşmesi üzerinde çalışmışlardı. Namık 

Kemal’in tiyatrolarında, Ahmed Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiyâ’smda, Muallim Naci, 
nin Ömer’in Çocukluğu isimli hatıralarında örnek sayılacak bir dil sadeliği vardı. 
Genç Kalemler’den önce Mehmed Emin de Türkçe Şiirler yazmış, Ahmed Hikmet 
de Yeğenim adlı monologunu daha 1900 yılında kaleme almıştı.

Bu sebeple, Genç Kalemler mecmuasında 1911 yılında ileri sürülen millî dil, 
tamamıyle bir yeni lisan değildir.

Böyle olmakla beraber, Genç Kalemler’in gerçekten genç ve ateşli yazarları, 
ülküyle giriştikleri bu hareketi yeni lisan diye isimlendirmişlerdir. Yeni lisancı- 
ların amacı, yazı dilinde Türkçenin kendi kurallarını üstün kılmaktı. Onlara göre, 
••Öteden beri bazı muharrirler, sade yazmaya temayül etmekle beraber, bu tema
yül son zamanlarda hâlâ umumî bir mahiyet almamıştı.” Bu sebeple, kendileri 
dilde bir ihtilâl yapmak istiyorlardı. Genç Kalemler'de Ömer Seyfeddin imzasıyle 
yazılan Yeni Lisan adlı makale, bu harekete başlangıç olmak ve yapılacak işlerin 
programını çizmek emeliyle kaleme alınmıştı. Yeni Lisan makalesinde ileri sürü
len ana fikirler şunlardı:

“Eski lisan, asla konuşulmayan, Latince, İbranice gibi yalnız kendisiyle 
meşgul olanların zevkine ve idrakine bağlı bir şeydi. Din ve edebiyat, bize

XX. Yüzyıl Türk Edebiyatında 
Dil Milliyetçiliği, Genç Kalemler 

Mecmuası ve 
ÖMER SEYFEDDİN 

(1884- 1920)
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Farsça öğretmiş, Farsça bir zamanlar resmî lisanımız olmuş, dilimize Arabi 
Farisî kelimeler dolmuştu. Edebiyat, sanat, bilhassa teşeyyün fikri, dilimize 
Arabî, Farisî, kaideler getirmiş, Türkçe, muvazenesini kaybetmişti.

Edebiyatımız ya Şarka, İran’a; yahut Garba, Fransa’ya yönelmiş, bugün 
Fransa’ya doğru gidenlerin yaptıklarıyle eskiden İran’ı taklit edenlerin arasın
da fark kalmamıştı. Türk dili edebiyatında otuz beş sene evvel başlayan sade
liği öldürenler, Servet-i Fünunculardır. Tevfik Fikret’in en mühim şiir ki
tabı Rübâb-ı Şikeste’nin adı bile Emile Bergarat’nın Lyre Brisee - Kırık Saz’ 
mdan alınmıştı. Türklere, yeni ve tabiî bir lisan, yani kendi lisanları lâzım
dı. Bunun için yapılacak şeyler şunlardı:

@  Arapça, Farsça terkiplerle, cemi kaideleri lisanımızda kullanmayacak; 
yalnız terimlerle tekil yerine kullanılan çoğullar bundan istisna edilecekti: 
Sadrazam, ahlâk, kâinat gibi...

Şayet, amma, lâkin gibi, konuşma diline geçmiş olanlardan başka 
Araçsa, Farsça edatlar kullanılmayacaktı.

/3 .)  Arabî ve Farisî kelimeler içinde telâffuzu değişmiş olanlar, yazı di
limizde bu değişik söylenişleriyle yazılacaktı: Kalabalık, hoca gibi. Buna mu- 
kabil^güneş varken şems, ve ay varken kamer denilmeyecekti.

Yazı dilinde yalnız millî ve basit gramer hâkim olacaktı.
[5^ Konuşma lisanında esas, İstanbul Türkçesi olacaktı.»

Yeni lisancılara göre bu fikirler kendilerinden önce de vardı. Hele Şemseddin 
Sami’nin makalelerinde bu gibi görüşler önemli yer almaktaydı. Fakat bu fikirleri 
ileri sürenlerden pek çoğu şikâyet ettikleri yabancı kurallardan kendi kalemlerini 
bile kurtaramamışlardı. Yeni lisancılar, «Türkçeye Türk grameri hâkim olacaktır» 
anlayışını hemen tatbik edeceklerdi.

Genç Kalemler mecmuasını çıkaran genç milliyetçiler bu dediklerini yapma
ya başladılar. Onların dil anlayışı İstanbul aydınları tarafından da benimsenince, 
yeni lisan, Türk dili edebiyatında büyük bir akım halini aldı ve Türkçe bu ta
rihten sonra kesin olarak sadeleşti. İstanbul halkının konuştuğu dil, aynı zamanda 
Türk edebiyatının lisanı oldu.

Bu hareketin azimli bir şekilde başlayıp yayılmasında hikâye sanatkârı Ömer 
Seyfeddin’le onun ülkü arkadaşı Ali Canib’in birer şeref payı vardı.

Ömer Seyfeddin, X X . yüzyıl başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin önemli 
simasıdır. Genç yaşta ölmüş olmasına rağmen, edebiyatımıza bıraktığı hikâyeler, 
gerek sayı, gerek değer bakımından önemlidir. Bu yazar, hikâyelerini görgü, bilgi, 
fikir ve nükte unsurlarıyle işleyen bir küçük hikâye sanatkârıdır. Millî hislerin kuv
vetli oluşu dolayısıyle hikâyelerinin çoğunu uzak ve yakın Türk-Osmanlı tarihi
nin fazilet, iman ve kahramanlık sayfalarından seçtiği konularla .yazmıştır. Ayrıca, 
sosyal hayattan kapılan gülünç huyları karikatürize eden satirik hikâyeleri de çok
tur. Fakat en başan gösterdiği hikâyeler, destanî vasıflarla yazdıklarıdır. Bu ya
zarın destanı bir ruh taşıdığı, başka milletlerin destanlarına verdiği önemden de 
anlaşılır.

Ömer Seyfeddin, Yunanlıların tlyada’sını, Finlilerin Kalevalâ’sını Türkçeye 
kazandırmaya çalışmış; ayrıca, Türk destanını manzum olarak yazmak yolunda bir 
deneme yapmıştır.

Rumeli muhaceretleri yıllarında, masum Türk milletine Balkan kavimlerinin
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yaptığı zulümleri yakından gördüğü için, bazı hikâyelerinde bu olayların çok acı 
vakaları da yer almıştır. Ancak bu çeşit hikâyelerinde realist hikâyeciliği fazla 
ileri götürdüğü için, yalnız acı değil, bazen «irkin vakaları da uzunca anlattığı gö
rülür. Meşhur Bomba hikâyesinde, yahut Topuz’da olduğu gibi, hikâyelerini bir
denbire beklenilmez sonuçlarla bitirip, okuyucu üzerinde unutulmaz iz bırakmak 
da onun hikâyeciliğinin özelliklerindendir.

Ömer Seyfeddin, eserlerini söz, şekil, mecaz, hayal sanatlarıyle süslemeden yaz
mak; parlak cümleler kullanmamak düşüncesindeydi.

Fakat bir yandan bu anlayış, öte yandan sade lisan hamlesi içinde, çok ve 
çabuk yazmak arzusu, onun bir kısım hikâyelerini her türlü süsten mahrum ve 
sönük bırakmıştır.

Harem ve Balkon gibi, hikâyelerinde eski âdet ve ahlâkımızın pürüzlü taraf-* 
larını anlatır. Nakarat, Tuhaf Bir Zulüm gibi eserlerinde Balkan bozgununa ait 
olaylar vardır. En güzel hikâyeleri ise, Yalnız Efe, Pembe İncili Kaftan, Başını 
Vermeyen Şehit, Forsa, Topuz, Kaç Yerinden gibi, eski, yeni Türk kahramanlık
larına ait konular üzerinde millî heyecan ve övünçle yazdığı hikâyelerdir.

Yazarın bir kısım hikâyeleri de Türk folklorundan, halk hikâye geleneğinden 
alınmış konularla yazılmıştır. Kurumuş Ağaçlar, Binecek Şey, Yüz Akı adlı hikâ
yeleri bu çeşittendir. Halk ruhunda, halk hayatında, halk felsefesinde yaşayan çe
şitli kıymetlere karşı hayranlığı vardı. Türk halkındaki şifahî ve ananevi kültürü, 
sevgiyle sezmiş bulunuyordu. Halkın «âlim» olmayan, fakat «arif* olan, sıcak ve 
zeki varlığını her fırsatta tanımak ve tanıtmak, bu hikâye yazarının belli başlı 
zevkleri arasındaydı.

Ömer Seyfeddin, arada bir şiir de yazmış, fakat bu yolda herhangi bir başarı 
gösterememişti. Küçük hikâyeleri, Ashâb-ı Kehfimiz, İlk Düşen Ak, Yüksek ö k 
çeler, Bomba, Gizli Mabed, Asilzadeler, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle, Tarttı 
Ezelî Bir Tekerrürdür isimli kitaplarında toplanmıştır. Ayrıca, Mahcubluk İmtihanı 
isimli bir komedisi, Açık Hava Mektebi adında bir roman denemesi vardır.

XX. Yüzyıl Türkiyesi’nde İlim, X X . yüzyılda, Balkan Savaşı’ndan önce ve
w ı  • m : i i :  sonraki yıllarda milliyetçilik, bir taraftanFıkır Milliyetçiliği ve '  ... ’ ,.. 3 edebiyata aksederken, ote yandan onun fel-

ZIYA GÖKALP sefesini yapan, tarihini araştıran fikir ve
(1875 -  1924) ilim adamları yetişmişti.

Bunlar arasında, Türkçülük idealinin felsefesini yaparak, millî edebiyat akı
mının gelişmesinde büyük iş gören yazar, değerli ilim ve fikir adamı Ziya Gökalp’ 
dır. «Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.» inancıyle çalışan; ve Türk 
milletinin, «lisanca, dince, ahlâkça, bediiyatça müşterek, aynı terbiyeyi almış fert
lerden mürekkep» bir bütün olduğuna inanan Ziya Gökalp, yeni Türk milliyetçi
liğinin «programcını çizmiştir. Gökalp, kendi devrinin milliyetçi gençliği üzerinde 
çeşitli eserleriyle, özel konuşmalanyle büyük iz bırakmış, çağındaki Türk edebi
yatının yolunu değiştirip, ona yeni bir yol göstermiş, sayılı fikir ve sanat önder- 
lerindendir.

Sanatı Fikrî - Edebî Ziya Gökalp, şiir, nesir, destan ve masal yazmış; ilmî- 
özellikleri • fikrî makaleler, kitaplar kaleme almış bir ilim ve ideal

adamıydı. Bilgi ve fikirlerini çok kolay ve basit görü
nen yazılarla ifade etmiş olması, onun ilmi ve fikrî değerini azaltıcı bir sebep 
değildir. Onu, edebiyatımızda bir şair olarak karşılamak için de hiç bir ciddî se
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bep yoktur. Çocuk terbiyesinde nasıl oyun tarzında dersler verilirse, halk terbi
yesinde de fikirleri akılda yer edecek, manzum sözler halinde söylemek daha te
sirli olur, düşüncesi GÖkalp’ın manzum eserlerine hâkim anlayıştır. Onun en olgun 
fikirleri, sade, basit, âdeta çocuksu bir söyleyişle nazım diline alması bundandır.

Ziya Gökalp’ın milliyetçiliği, bazı değişmeler geçirmiş bir Türkçülüktür... Onun 
milliyetçiliğinde bir zamanlar bir Turancılık hayali vardı. «Vatan, büyük ve müeb
bet bir ülkedir, Turan!» dediği yıllarda, böyle bir idealin gerçekleşmesi için ümit 
besliyordu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Türk milletine bu savaşın başladığı
nı haber veren Kızıl Destancına:

Düşmanın ülkesi viran olacak.
Türkiye büyüyüp, Tûran olacak

diye başlaması da aynı idealin bir ifadesiydi. Fakat hadiseler, millî ülkülerde ace
le etmenin, hele bir tarih ve sosyoloji tezini bir devlet siyaseti haline koymanın 
acı sonuçlar verdiğini gösterince Ziya Gökalp, bundan ıstırap duymuştur. Onun 
Türk milletinin geleceği için duyduğu temiz ve masum heyecan, zamanın iktidar 
sahipleri tarafından istismar edilmiş ve Türk milletinin bir Türk birliği kurmak 
şöyle dursun, bir imparatorluk coğrafyasından mahrum kalması gibi acı sonuç 
vermişti. O kadar ki, Ziya Gökalp, bir gün Malta sürgününde şiddetle özlediği va
tanı Anadolu’nun bile elden gitmesi tehlikesi karşısında:

Çoban dedi: —  Ülkeler hep gitse de
Kopmaz benden Anadolu ülkesi.
Bülbül dedi: —  Düşman haset etse de
İstanbul’da şakıyacak Türk sesi.

diye, son bir imanla haykırmak zorunda kalmıştır.
Bu sebepledir ki, Ziya Gökalp’da zamanla daha realist bir Türkçülük fikri 

kuvvetlenmiş, Gökalp, genel Türkçülüğün bir "kültür Türkçülüğü-, fiili Türkçülü
ğün de bir »Türkiye Türkçülüğü» olması görüşüne varmıştır. Onun milliyetçiliğinde 
önce bir «heyecan devri», sonra birincisinden daha kuvvetli ve realist bir «ilim 
ve fikir devri» bulunduğunu-gösterir.

Nitekim büyük mütefekkir, 1924’de neşrettiği Türkçülüğün Esasları isimli ese
rinde, Türk aydınları için daha olgun bir .Türkçülüğün hedeflerini göstermiş, mil
liyetçiliğin programını çizmiştir. Bu fikirlere göre:

Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. Millet, ne ırkı, ne kavmî ne 
coğrafî, ne de siyasî bir zümredir. Millet, Türk köylüsünün »dili dilime, dini dini
me uyan» diye tarif ettiği topluluktur. Türk cemiyeti için, »Türküm» diyen her 
ferdi Türk, tanımaktan; yalnız Türklüğe hıyaneti görülenler varsa, cezalandırmak
tan başka çare yoktur.

Bugünkü duruma göre Türkçülüğün üç büyük mefküresi olmalıdır: Bunların 
hakikate en uygun olanı, «Türkiyecilik»tir. ikinci mefkûre, «Oğuzculuk», yahut 
«Türkmenliktir. Çünkü, kültür bakımından birleşmesi en kolay olan Türk zümre
si Oğuz Türkleri, yani Türkmenlerdir. Ziya Gökalp’ üçüncü ve uzak bir mefkûre 
olarak, gelecekte bütün Türklerin birleşebileceğini tahayyül etmektedir. Ona göre 
Turancılık adı verilecek bu tasavvur, bir hayal dahi olsa, Türkçülük için bir kuv- 
vat kaynağıdır. O Turan ki, mazide bir hakikatti. Meteler, Göktürk hükümdarları, 
bir zamanlar bütün Türkleri birleştirmiş değil miydi?
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Bununla beraber Gökalp’a göre Türkçülük, asla mütaassıp olmamalıdır. Türk 
milliyetçiliği başka milletlerin medeniyetlerinden faydalanmamak demek değildir. 
Başka milletlerden medenî hissemizi almak da, Türkçülüğün başka bir vazifesidir. 
Ancak, başka medeniyetlerden sistemli bir şekilde faydalanırken, «milli zevk»le «ha
ricî zevk»i birbirine karıştırmamak lâzımdır: «Her milletin aslî ve daimî olan zev
ki, milli zevkidir.»

Ziya Gökalp, bu eserinde Türkçülüğün programını, -Lisanı Türkçülük», «Be
diî Türkçülük", «Ahlâkî Türkçülük», -Hukukî Türkçülük-, «Dinî Türkçülük», «İk
tisadî Türkçülük», «Siyasî Türkçülük-, «Felsefî Türkçülük» gibi bölümlerde özet
lemiştir.

(Bunlardan «Bediî Türkçülük» bölümünün bir kısmı ile «Felsefî Türkçülük» 
bölümünü siz bu kitapta okumuş bulunuyorsunuz). Bu programın en zengin bö
lümü ise, «Lisanî Türkçülüktür. Gökalp, Türk dilinin millî temeller üzerinde ge
lişmesi ve zenginleşmesi konusuna büyük önem vermiş ve bu yolda çok makul 
çareler göstermiştir; buna göre:

«Yazı dilini konuşma diliyle birleştirmek.», «Halk dilinde yerleşmiş bulunan 
Arapça, Acemce kelimeleri, Türkçenin kendi kelimeleri kabul etmek.» Bir manzu
mesinde söylediği gibi: «Türkçeleşmiş Türkçedir» anlayışından ayrılmamak; Arap
ça «siyah» yerine Türkçe «kara» ve Arapça «beyaz» yerine Türkçe «ak» sözlerini 
kullanarak, dilimizi lüzumsuz bir fakirliğe düşürmemek, Türkçenin bu gibi keli
meleri arasında mâna farkı bulunduğuna dikkat etmek; meselâ, «siyah yüzlü bir 
adamın alnı ak olabilir, beyaz çehreli bir adamın da yüzü kara çıkabilir, diye dü
şünmek: Türk dilinin ıslâhı yolunda bilhassa şu iki noktayı gözden kaçırmamak 
lâzımdır:

1. Türkçede Arap, Acem dillerinin kapitülasyonları ilga olunarak, bu iki li
sanın ne sıygaları, ne edatları, ne de terkipleri lisanımıza ithal olunmalıdır.

2. Türk halkının bildiği ve kullandığı her kelime Türkçedir; halk için mu
nis olan ve sunî olmayan her kelime millîdir.

Ziya Gökalp, programının diğer bölümlerinde de her çeşit Türkçülüğün yol
larını göstermiş ve Türkçülükte, Türk milletinin,* ideallerini kendi mazisindeki mil
lî kıymetlerle birleştirerek gerçekleştirmesi lüzumunda ısrar etmiştir. Meselâ, «Be
diî Türkçülük» konusunda düşünürken Türk şiirindeki vezin meselesine böyle bir 
hedef çizmek istemiştir: Gökalp’a göre, milli vezin, hece vezni olmakla beraber, 
bu veznin seslendirilmesinde Halk şiirinin yarattığı musikîye dikkat etmek gere
kir. Fransız millî zevki nasıl alexandrüı denilen «6 +  6" vezninden hoşlanıyorsa, 
Türk millî zevkinin de «6 +  5» vezninden hoşlandığını hesaba katmak lâzımdır. 
Tıpkı bunun gibi, millî musikîmiz de halk musikîsinin, yani halk zevkinin bize 
verdiği melodileri armonize etmelidir. Bütün bunları yapmak ve anlayabilmek 
için inanmalıdır ki, Türklerde mazisi pek derin bir «millî zevk» vardır.

Bunlardan başka, aile ahlâkı için, güzel sanatlar için, dinî, siyasî, hatta felsefî 
Türkçülük için, Türk milletinin tarihinde ve Türk halkı arasında örnek alınacak 
zengin miraslar yaşamaktadır. O kadar ki: Başka milletler, asrî medeniyete gir
mek için mazilerinden uzaklaşmaya mecburdurlar. Halbuki Türklerin asrî mede
niyete girmek için eski mazilerine dönüp bakmaları kâfidir.

«Biz Türk milletinden, İslâm ümmetinden ve Avrupa medeniyetindeniz.» diyen 
Ziya Gökalp, aynı zamanda Türk düşünüş hayatında inkılâp yapmış bir sosyoloji
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âlimdir. GÖkalp’m  sosyolojideki sistemi sosyal mefkûrecilik sistemidir. Bu bakım
dan onu, Emile Dorktaeim mektebine mensup bir düşünür olarak tanımak lâzım
dır. Ancak Gökalp’ın sosyal mefkûreciliğe temas ve onu izah eden görüşlerinde 
geniş ölçüde bir milliyetçilik vardır. Sosyal konulardaki örneklerini Türk toplulu
ğundan, Türk tarihinden seçmekte ısrar etmesi, diğer bütün sosyologlarımıza ör
nek olacak, yerli ve millî b ir kültür ve tefekkür neticesidir.

Ziya Gökalp’ın hemen bütün eserlerinde kullandığı dil, sade, konuşma dili 
kadar, samimî ve tabiî bir lisandır. Bu dil, yazarın, geniş bir orta sınıfa hitap 
etmeyi ve bu sebeple mümkün olduğu kadar kolay anlaşılır bir dil kullanmayı 
hedef tuttuğunu zannettirecek Özelliktedir. Böyle bir alışkanlık sebebiyledir ki, 
onun en yüksek felsefî sosyal yazılarında bile sade ve açık bir ifade görülür.

Gökalp’ın nazım dili de her nevi sanat gösterişlerinden uzak, hatta mahrum 
denilebilecek bir sadelik içindedir. O, vezinciliği bir milliyet meselesi yapacak ka
dar ileri gitmiş ve manzumelerini, birkaç tanesi dışında hep hece vezniyle yaz
mıştır. Fakat vezinde titizlik gösteren yazarın, nazım şekilleri konusunda millî Türk 
nazmının birimi olan dörtlüklerle şiir söylemeyi çok kere ihmal ettiği görülür.

T e sir le r i: Türk düşünce tarihinde Ziya Gökalp, çevresi üzerinde derin etki bı
rakmış yazarlardan biridir. O, bir yandan Türkçülüğün ilerlemesi yo

lunda çalışırken, öte yandan Türk edebiyatı ve Türk sosyolojisi alanlarında dev
rinin âlim ve- sanatçılarına yol göstermiş: Türkiye’de çağdaş sosyoloji ilmini o 
kurmuş, milli edebiyat hareketlerinin yaygın bir çığır halini almasında onun bü
yük rolü olmuştur.

Fuad Köprülü’nün Türk medeniyeti ve edebiyat tarihi üzerinde çalışmaları, 
Ziya Gökalp’dan büyük destek görmüş; hece vezniyle şiir söylemek ve bir kısım 
şiirlerinin ilham ve konularını eski çağlar Türk tarihinden almak yolunda bir ha
reket yapan hececi şairler de bu hareketlerinde en çok Ziya Gökalp tarafından 
desteklenmişlerdir.

Bu bakımdan Ziya Gökalp’ı X X . yüzyıl Türk edebiyatında «sanatçılara yol 
gösteren bir ilim ve fikir adamı» diye karşılamak yerinde olur.

İstanbul Üniversitesinde Ziya Gökalp tarafından kurulan sosyoloji ilmi, mem
leketimizde, onun yolundan yürüyen ilim adamları yetiştirip, yeni eserler vermiş
tir. Onun «Bir Kavmin Tetkikinde Usûl» gibi, yol gösterici ilmî etütleri, yurdu
muzda sosyoloji alanında çalışanlar için iyi bir rehber vazifesi görmüştür. Diyar
bakır’da Küçük Mecmııa’da yayınladığı Halkiyat, Masallar gibi yazıları da, Tür
kiye’deki folklor araştırmaları için aynı ölçüde faydalı olmuştur.

E s e r le r i : z »ya Gökalp’ın manzum masal, destan, didaktik manzume, mefkûre 
manzumeleri ve Yunus tarzı İlâhileri çeşidinden, şiirleri üç ayrı kitap

ta toplanmıştır. Bunlar: Kızıl Elma, Altm Işık, Yeni Hayat isimli şiir kitapları
dır. Onun birçok ilmî’ sosyolojik, edebî makaleleri, Genç Kalemler, Milli Teteb- 
bular Mecmuası gibi, neşriyatına iştirak ettiği mühim dergilerde veya Yeni Mec
mua gibi, bizzat neşrettiği mecmualarda yayınlanmıştır.

Türk Medeniyeti Tarihi’nin birinci kısmı, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, 
•Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak» ve Malta Mektupları adlı eserleri de 
kitap halinde yayınlanmıştır.
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Ziya Gökalp, Diyarbakır’da bir gençlik buhranıyle beynine bir kurşun sık
mıştı. Güzel bir tesadüfle ölümden kurtulmuş, fakat kurşun, kafasından çıkarıla
mamıştı. Yıllarca sonra 25 ekim lS24’de henüz genç denilecek bir yaşta öldü, ö lü 
mü, Türk aydınları arasında bir milli matem sayıldı.

Türkiye’de Türkoloji Araş* Milli Edebiyat Akımı’nın ilim  yönünde çalışarak,
tornalarının Gelişmesi ve bu alanda eserler Türkoloji âlimi FuMd

_ tt .  t» ırA pp<V ı ty KÖprülü’diir. Köprülü, Türk medeniyeti tarihi
F U A D  K U r K U L t  üzerinde yeni ilim metotlarıyle çalışarak, Türk

(1890 -  1966) milletinin edebiyat tarihini, başlangıçtan zama
nımıza kadar, ilk defa bir bütün halinde incele

miştir. Edebiyat ve medeniyet tarihimize ait çok sayıda eser ve makaleleriyle Köp
rülü, yalnız Türkiye’de değil, Türkiye dışı ülkelerde de Türkoloji araştırmalanyle 
tanınmış bulunmaktadır.

Fuad Köprülü, edebiyat tarihini, büyük medeniyet ve sosyoloji tarihînin bir 
bölümü kabul etmekte ve bu tarihi, sosyal tarihin hareketleri arasında, onlardan 
ayırmaksızın incelemektedir. Onun bu anlayışında, üstadı Ziya Gökalp’den ilham 
aldığı söylenebilir. Fakat, Türk edebiyatı tarihini başka diller ve başka edebiyat
larla karşılaştırarak, Türkler arasındaki çeşitli lehçe ve zümre edebiyatlarını mey
dana getiren tarihi ve sosyal olayları inceleyerek yazmak yolunda bvlduğu usul, 
tamamıyle kendi araştırmaları sırasında elde ettiği yeni ve verimli bir usuldür. Bu 
usul, edebiyat tarihçiliğinde pek yeni bir metot halinde gelişen «mukayeseli ede
biyat usulü ile de bütünlenmiştir».

Köprülü’nün 1917-1919 yıllarında çeşitli mecmualarda yayımladığı Millî Ede
biyat Meseleleri başlıklı b ir seri makalesi, o zamanki Türk edebiyatının milH ve 
sosyal bir edebiyat olabilmesi yolunda, devrin sanatçılarına fikir ve bilgi vermek
teydi. 1919’da yayımladığı Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı monografisi 
ise, Avrupa Türkologları arasında hayranlık uyandırmıştı.

Köprülü, bundan sonra, geniş ve değişik coğrafyalarda yaşayan Türk millet
lerinin edebiyat tarihini, bir bütün halinde incelemeye koyulmuş ve başlangıçtan 
XIV. yüzyıl sonuna kadarki Türk edebiyatı tarihini ilk defa böyle bir anlayışla 
yazmıştır. Onun Türk Edebiyatı Tarihi isimli bu eseri de Türkoloji dünyasında 
derin yankılar uyandırmıştır.

Köprülü, bu araştırmaları dolayısıyle, Şûrâ Cumhuriyetleri İlimleri Akademisi’ 
ne muhabir aza seçilmiş; Heidelberg Üniversitesi, ona fahrî felsefe doktorluğu ver* 
miştir. Fuad Köprülü’ye ayrıca, Macar İlimler Akademisi azalığı, Atina Üniver
sitesi fahrî doktorluğu ve Sorbonne Üniversitesinin fahri doktorluk diploması ve
rilmiştir.

E serle r i : Fuad Köprülü, Türk medeniyetleri tarihinin hemen her bölümünde eser 
vermiş bir Türkoloji âlimidir. Türk tarihi, Türk edebiyatı tarihi, Türk 

hukuk ve iktisat tarihi, Türk halk edebiyatı tarihi, Tasavvuf tarihi, Dinler tflnhi, 
kısaca bütün Türk medeniyeti tarihi onun araştırmalarına konu olmuştur. Köp
rülü, bu tarih konularım başka milletlerin aynı konudaki fikir, sanat ve toplum 
hareketleriyle karşılaştırarak incelediği için, eserleri, Türk medeniyeti tarihinin yer- 
yüzündeki mevki ve değerini belirtici özelliktedir.
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Bütün bu konularda Fuad Köprülü’nün, ya büyük makaleler, ya da müstakil 
kitaplar halinde yayımladığı eserlerinin en önemlileri şunlardır:

Türk Edebiyatı Tarihinde Usûl (1913), Türk Edebiyatında Aşık Tarzının Men
şe’ ve Tekâmülü (1915), Türk Edebiyatında tik Mutasavvıflar (1919), Türk Edebi
yatının Ermeni Edebiyatı Üzerinde Tesirleri (1922), Anadolu Tarih-i Dinisi Hak
kında Tetebbu’at (1922), Türkiye Tarihi (1923), Bugünkü Edebiyat (1924), Azeri 
Edebiyatma Ait Tetkikler (1926), Türk Edebiyatı Tarihi (1926), Erzurumlu Emrah 
(1929), Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi (1930), XVI. Asır Sonuna 
Kadar Türk Saz Şairleri (1930), Divân Edebiyatı Antolojisi (1931), Türk Dili ve 
Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934), Les Origipes de I’Empire Ottoman (Paris, 
1935), Orta Zaman Türk Hukukî Müesseseleri (1937), Türk Saz Şairleri Antolojisi 
(1940), Islâm Medeniyeti Tarihi (Barthold’un eserini bütünleme, 1940), Bizans Mües- 
seselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkmda Bazı Mülâhazalar (1931), Ana
dolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları (1943).

Köprülü’nün bunlardan başka birçok gazete ve mecmualarda yayınlanan ilmî 
etüt ve makalelerinin sayısı büyük bir yekûn tutar. Son olarak, Türkçe Islâm An
siklopedisinde 1941’den 1949’a kadar yayımladığı makaleler de, birer derin araş
tırmadır. Bunlar arasında Azerî Edebiyatı, Çağatay Edebiyatı, Aruz, Bayrak, Bâkî, 
Fuzulî, Hârizmşahlar başlıklı maddeler önemlidir.

X X  Y ü zy ıl Türk Edebiyatında Türkiye’de 1912-1920 yıllan arasında eser ve- 
„  . »»-iı*- i  :isxi . ren sair ve ediplerin, genel olarak, millî ya- 

Sanat v e  Şekil M ı iye ç  ğ ı - 7jlar yazdıkları görülür. Ancak, bu yazıların
daha kültürlü olanlarını yine Mehmed Emin gibi, Ziya Gökalp, Ahmed Hikmet, 
Ömer Seyfeddin ve Fuad Köprülü gibi, millî edebiyat akımını öteden beri bilgi ve 
ülkü ile hazırlayan şahsiyetler vermiştir. Devrin gene yazarları ise, millî ede
biyatı, daha çok, bir hece vezni meselesi gibi karşılamış ve yeni akıma ancak sade 
Türkçeyle ve hece vezniyle yazdıkları şiirlerle katılabilmişlerdir.

Türk edebiyatı tarihinde milliyetçilik, eski yüzyıllardan beri, daha çok bir dil 
milliyetçiliği halinde gelişmiştir. Son yıllar, bu eski dil milliyetçiliğine bir de vezin 
milliyetçiliği ilâve etmiş bulunuyordu. Çünkü, devrin zafere ulaşmak için, genç
lere millî şiirin ancak hece vezniyle söyleneceğini bildirmişlerdi.^ Meselâ, Ziya 
Gökalp, gerek Servet-i Fünun Türkçesine, gerek Edebiyat-ı Cedîdecilerin artık bir 
Türk Aruzu haline getirmeye başladıkları aruz veznine en şiddetli bir lisanla şöy
le hücum ediyordu:

Aruz sizin olsun, Hece bizimdir.
Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
Leyi sizin, şeb sizin, gece bizimdir,
Değildir bir mâna üç ada muhtaç.

Böylelikle, önderlerine nispetle hayli kültürsüz olan gençler, sade bir dille ve 
hece vezniyle şiir söylendi mi, bunun milli şiir olduğunu sanarak, bu kolay işe dört 
elle sarılmışlardı. Fakat, bu hareket, milli edebiyat devri şiirini gerek, ses, gerek 
fikir ve kültür bakımından zayıf bırakmıştı. Ziya Gökalp gibi, Mehmed Emin gibi 
kudretli hece önderlerinin fazla şâir olmayışları, gençleri bu yolda kuvvetli şiir 
örnekleri görmekten de mahrum bırakıyordu. Bu arada Fuad Köprülü’nün: .■Millî 
edebiyat cereyanı, yalnız bir "vezin”, yahut sadece bir “şekil” meselesinden İba
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ret değildir. Millî hayatın bütün unsurlarında, hukukta, ahlâkta, iktisadiyatta, be
diiyatta birbirleriyle hem-ahenk olarak yapılması şiddetle icabeden geniş bir in-

• kılâp, çok büyük bir terkip vardır ki, milli vezin ve millî edebiyat meselesi de 
işte bu terkibin küçük bir parçasından ibarettir.» gibi geniş görüşleri bile devrin 
millî edebiyatını yeteri kadar uyandır amamıştı.

Diğer taraftan genç edebiyatçılar, Türk Halk şiirinin millî nazım şekillerine 
ve söyleyiş özelliklerine alışmış değildiler. Memleketimizde folklor araştırmaları 
daha yeni başlamıştı. Saz şairlerimiz iyi tanınmıyordu. Nitekim, Servet-i Fünuncular- 
la çağdaş şair .Rıza Tevfik, sırf kendi merakiyle Halk şiirinin söyleyişini kavra
dığı ve saz şairlerini taklit ettiği için, devrin millî edebiyat çığırı gençlerinden 
daha başarılı şiirler söylemeye muvaffak olmuştu. Yeniler, halk zevkinin yarattı
ğı vezin, şekil ve kafiyeleri de tam bir inceleyişle kavramış değillerdi. Bununla 
beraber, hece ile yazmakta ısrar ediyor ve Gökalp’ın telkinlerinden çok, Rıza Tev- 
fik ’in beğenilen şiirlerine bakarak, şiirde yavaş yavaş millî sesi duymaya çalışı
yorlardı. Böylelikle, devrin hece ile söylenen şiirleri, belki de başlangıç şiirleri 
olduğu için, şiir kalitesi bakımından ileri gidemiyor ve böyle bir akımdan bekle
nen, güzel sesli, fikir ve kültür bakımından doyurucu bir ülkü ve iman şiiri ol
mak derecesine ulaşamıyordu. Halk şiirimizin incelikle, edebiyatımızda Türk 
milletinin millî tarihî değerlerinin daha yakından bilindiği daha sonraki yıllarda 
ise, Milli Edebiyat Akımı, artık yaygın bir akım olmaktan çıkmış bulunuyordu. Bu 
sebeple, Türkiye’de Millî Edebiyat Cereyanı adı verilen ve daha çok 1912-1923 yıl
ları arasında bu en çok şiir alanında eser verdiği halde, şiirde bile bir vezin ve 
şekil milliyetçiliğinden ileri gitmiş olmadı.

Bütün bu yıllarda, hece vezniyle yazmayı bir çığır haline getiren genç şair
ler, devrin çeşitli mecmualarında durmaksızın aynı özellikte manzumeler yazıyor
lardı. Bu şâirlerin en tanınmışları, alfabe sırasıyle: Ahmed Hamdi, A li Mümtaz, 
Celâl Sabir, Cemil Sena, Emin Recep, Enis Behiç, Faruk Nafiz, Fnad Köprülü, 
Halide Nusret, Halid Fahri, İbrahim Alâeddin, Necmeddin Halil, Orhan Seyfİ, Ömer 
Seyfeddin, Şükûfe Nihal, Tusuf Ziya gibi yazarlardır.

Aynı devrin hececi, Türkçeci ve milliyetçi şiirini daha kuvvetle temsil eden 
isim olarak Enis Behiç Koryürek (1892-1949) gösterilebilir. Hece ile şiir çığırına 
katılan bu gençler arasında daha ahenkli manzumeler söylemeye muvaffak olan 
isim de Orhan Seyfi Orhon (1890-1972) dur.

Bu devrin Celâl Sahir Erozan (1883-1935) gibi, daha önce Servet-i Fünuncular- 
la çalışırken, sonradan Millî Edebiyat Akm u’na gerçek bir yurt sevgisiyle katıl
mış şairleri, yahut, Halid Fahri Ozansoy (1891-1971) gibi, hece vezniyle yaz
dığı ilk şiirlerinde şiir iklimlerine girmeye muvaffak olmuş sanatçıları, daha ge
niş ölçüde bir edebiyat tarihinin kendilerinden bahsetmesi gereken şahsiyetlerdir.

Millî Edebiyat Akımı’nın şiirde vezin ve şekil milliyetçiliğinden daha ileri 
gidemediği ve her şey^.rağm en m i l l î  k ü l t ü r  bakımından yetersiz kaldığı 
görülür. Bunun yanında nesir, roman ve hikâye yazarlarının aynı yolda daha mil
lî ve daha kaliteli eserler verdiklerini buraya ilâve etmek lâzımdır. Ahmed Hikmet’ 
in Çağlayanlar kitabındaki yazıları, Ömer Seyfeddin’in Türk-Osmanlı tarihînin fa
zilet ve kahramanlık sayfalarından alınmış konularla yazdığı destanı hikâyeleri 
bunlar arasındadır. Başta Refik Halid olmak üzere, Fahri Celâl, Reşat Nuri, Y a-
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kup Kadri ve Halide Edip gibi devrin diğer hikâye ve roman yazarları da İstan
bul ve Anadolu’nun millî ve yerli hayatından alınmış, hikâye ve roman sahne
leriyle edebî değer bakımından üstün ve başarılı eserler vermişlerdir.

XX. Yüzyıl Türk Edebiyatında

BAĞIMSIZ İSİMLER

X X . yüzyıl başlarındaki Türk edebiyatında millî edebiyat, herhangi önemli 
bir edebî akım ya da bir edebî ekol yoktur.

Yüzyılın ilk yarısında Türkiye’de çeşitli sanat hareketleri ve çok değişik sa
nat anlayışları görülmüştür. Fakat bunların birkaç yazarı bir araya toplayanla
rından hiçbiri, yurt ihtiyaçlarına cevap verecek ' ölçüde geniş ve kaliteli olma
mıştır. Bunların, yurdumuza ecnebi kaynaklardan gelenleri kadar, yerli ve millî ih
tiyaçlardan doğanları da vardır. Osmanlı tmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş çağlarındaki ruhi, fikri, siyasî ve sosyal birçok olaylar, 
Türk edebiyatında bazı tabiî yankılar uyandırmıştır.

İstiklâl Savaşı yıllarınd- n beri bir zafer edebiyatı yapmaya çalışanlar, bir 
memleket edebiyatı vücuda gcdrmeye uğraşanlar; aydınlar edebiyatında folklordan 
faydalanmaya gayret edenler olmuştur. Buna karşı Batı edebiyatının Kübizm, Fü- 
türizm, Dadaizm, Sürrealizm gibi, çeşitli sariât hareketlerinin Türkiye’de yankıla
rı olmuştur. Şiir tarihinde serbest nazım hareketlerinden sonra, bir serbest söyleyiş 
biçimi alan, yeni bir şiir cereyanı da yurdumuza yabancı kaynaklardan gelerek, 
son yıllar gençliği arasında hayli taraftar kazanmıştır.

Ancak, bütün bu sanat hareketlerinden ve onların henüz edebiyat tarihinin 
malı olmayan çok sayıdaki yazarlarından bu sayfalarda bahsetmeye imkân yok
tur. Bu sebeple burada, kendilerinden bahsedilecek yazarlar, edebiyatımızın —yüz
yılımız ölçüsünde—  klasik değer kazanmış en önemli birkaç imzasından ibaret ka
lacaktır.

İs lâm î T ü rk  M illiy e tç iliğ i İstiklâl Marşı şairi Mehmed Akif, edebiyatımızda
bir dinî iman şairi olarak ün kazanmıştır. Aynı, şair, 

Ve . Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Sa-
MEHMED AKİF ERSOY vaşı ıstırap ve zaferleri için  de dinî şiirleri Kadar. 

(1873 - 1936) üstün şiirler söylemiştir. Bu sebeple A kif’i, bir Müs
lüman Türk milliyetçisi olarak tanımak doğrudur.

Mehmed Akif, aynı zamanda bir manzum hikâye yazarıdır. Bu hikâyeler, kuv
vetli hayat görüşleriyle kaleme alınmış; resimle edebiyatı birleştiren, realist bir 
tasvir kudretiyle anlatılmıştır.

Akif, İstanbul’da doğmuş, iyi bir aile terbiyesi ve bir dinî terbiye görerek
yetişmiştir. Bu arada Müslüman Türk ahlâk ve faziletlerine hayran bir gönülle
büyümüştür. Şairin, Osmanlı tarihinin iman, zafer ve şeref sayfalarına karşı da 
derin hayranlığı vardır.

Akif, Rüşdiye ve İdadî öğrenimini, kendisinden, çok şey öğrendiği babası ha
yattayken yapmış, fakat yüksek tahsilini yapacağı sırada, babasını kaybettiği için.
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öğrenimine parasız yatılı olarak Baytar Mektebi’nde devam etmiştir. Burada kuv
vetli bir fen kültürü elde etmiş, Fransızca öğrenmiştir. Akif, küçüklüğünden beri 
gördüğü özel öğrenimle Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı iyi biliyor; fikrî edebi 
çalışmalarında bu dillerden faydalanıyordu.

Mehmed Akif, Batı ilerleyişi ve Doğu’nun geri kalışı karşısında yalnız Müs
lüman Türkleri değil, bütün Islâm milletlerini uyandırmak hevesindeydi. Fakat, 
Birinci Öünya Savaşı yıllarında onun iman ve heyecanı, pek tabiî olarak Müslü
man Türk milletinin kurtuluşu ve yükselişi yolunda çalışmak hedefini seçmiştir.

Birinci Dünya Savaşında Türk orduları, müttefiklerinin mağlubiyetine kurban 
gitmiş, fakat yenilmemişti. O kadar ki, Çanakkale Savaşı gibi, tarihimizin göğsü
nü kabartan, muazzam bir zaferi, yine de Türk imanı kazanmıştı. Bu zafer karşısın
da Akif’in, Çanakkale şehitlerine yakışacak bir abide şiir söylediğini, onun Ça
nakkale Şehitleri manzumesinde okumuş bulunuyorsunuz.

Millî kudretin bu parlak zaferine rağmen, savaştan sonra milletimize göste
rilen uçurum karşısında Akif, bir an ümitsizlik geçirdi. Arkasından hayatının en 
ümitli ve mukaddes savaşına koştu; îslâm halifesinin ve İstanbul şeyhülislâmının 
■isyan» diye ilân ettiği İstiklâl Mücadelesi’ne atıldı. İstanbul’dan Ankara’ya hemen 
hemen yürüyerek gitti, önüne gelen her yerde halkı millî, kuvvetlerle birleşmeye 
yöneltti. Vaızlar verdi, nutuklar söyledi.

Büyük İslâm şairi Akif’in Anadolu hareketlerine katılışı, b ir kısım Türk hal
kının bu savaşı benimsemesinde olumlu rol oynadı. Şair, İstiklâl Marşı’nda:

Kim bu cennet vatanın uğrana olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ!

gibi, şiirin varabileceği en güzel sözlerle tarif ettiği yurdunu adım adım dolaştı.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var!

mısralarıyle ebedileştirdiği Türk imanını yakından gördü. O kadar ki, en sevdiği 
yurt parçaları elden giderken, Akif:

Ey benim her taşı bir maTjed-i îman yurdum,
Seni er-geç bana bir gün verecek Manbûdum!

diye, ancak inanmış gönüllerde yer alabilir, olgun bir millî îmanla doldu. 1921’de 
yazdığı İstiklâl Marşı, Büyük Millet Meclisi’nde dört defa ayakta dinlendi. Bu 
marş, bir istiklâl Savaşı yapan Türk milletine yakışacak kadar güzeldi. Marşın:

Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal!

gibi mısralarında şair, artık Türk milletinin, hatta Türk ırkının heyecanını söy
lüyordu

Mehmed Akif, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mısır’a giderek, bir müddet vata
nından uzakta kaldı. Fakat Bu gurbet yıllarında bir an bile mesut olmadı. Has
talandı. «Vatanımda öleceğim» diyerek, tekrar 'yurduna döndü. İstanbul’da öldü. 
Türk gençliği, İstiklâl Marşı şairini vatan bayrağına sararak, eller üstünde Edir- 
nekapı Şehitliği’ne götürdü.
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Fikrî - Edebî Şahsiyeti Bir fikir adamı olarak Mehmed Akif, X X . yüzyıl Tür- 
ve Eserleri: kiyesi’ndc: İslâmî Türk milliyetçiliği diyebileceğimiz,

dinî-fikrî hareketin temsilcisidir.

Bir şair olarak Akif, şiire Muallim Vacı gibi, sağlam söyleyişli bir üstadın izin
de yürüyerek başlamış, aruz veznini kendi manzumelerine kadar görülmemiş bir 
kolaylıkla kullanmıştır. Bu veznin pürüzsüz bir halk Türkçesiyle, halkın konuş
ma diliyle birleşerek, tam bir Türk aruzu oluşunda kesin b.aşarı A kif’indir. Akif, 
Türk şiirinde Naci’den sonra, Hâmid'i sevmiş, Fikret’in nazmını beğenmiştir. İran 
şiirinde Hâfız’la Sadî’yi, Fransız edebiyatında Lamartine’le Alexandre Dumas Fıls’ı 
takdir etmiştir. Şair, Lamartine’i şiirlerindeki dinî lirizm dolayısıyle sevmiş, Alexan- 
dre Dumas Fils’i ise, küçük hikâyeleriyle büyük hakikatler söyleyen Sâdî ile ara
larında yakınlık bulduğu için benimsemiştir. Her ikisini de "büyük hikmetler, ib
retler göstermek i£in uzun uzun vakalar tertip etmeye» lüzum görmeyışlerı ve 
«her gün görülen, görüldüğü için hiç dikkati çekmeyen hadiseler-den çok ve çe
şitti konular çıkarmaya muvaffak oldukları için beğeniyordu. Bu tarif, Akif’in 
Türk edebiyatında ilk defa realist özelliklerle yazdığı manzum hikâyeleri için de 
doğrudur. A kif’in edebiyatta kendi şahsiyetini bulduğu zapıanlara ait ilk ve en 
güzel eserleri bu manzum hikâyelerdir. Birtakım sosyal yaralarımızı, sade bir dil
le ve kesin çizgilerle belirten bu hikâyelerde, yazarın "karşımıza getirdiği canlı 
tablolar, kelimenin bütün manasıyle acı gerçeklerdir.

Türk edebiyatında A kif’den evvel manzum hikâye denemesi yapanlardan ts- 
mail Safa’nın öksüz Ahmed’i, Tevfik Fikret’in Balıkçılar, Hasta Çocuk gibi man
zumeleri; A li Ekrem’in Vasiyet’i, Hüseyin Suad’ın Ayşecik’i, Mehmed Emin’in hece

ai__ Aiii- Akif’in eserleri, zeki ve realist
v c j ' a A u ı g 1 * --------  >

çizgilerle belirtilmiş birer yerli tablo olmak bakımından, hikâye sanatının üstün 
verimleridir. Çoğu muhavere tarzında yazılan bu hikâyelerde aruz vezni Türkçe- 
nin tabiî vezni halinde kullanılmıştır. Aynı hikâyelerde, günlük olaylar büyük 
bir ustalıkla karikatürize edilmiş, kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk çocuk bütün 
vaka şahısları dikkate değer bir doğrulukla, kendi üslupları, kesin ve zeki ten
kitleri, kendi argolarıyle konuşturulmuştur. Yazarın söylemek istediği gerçekler, 
çok kere bu çeşit konuşmalar arasında belirtilmiştir. Onun bu tarz hikâyelerinin 
en tanınmışları, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, istibdat, Hasta, Bebek, Köse 
İmam, Seyfi Baba gibi hikâyeleridir. Bunlardan Küfe, babasından kalan bir küfe
nin altında ezilmek istemeyen,-hamallıktan kaçmak, okumak isteyen zayıf bir ma
halle çocuğunun acı hikâyesidir. Mahalle Kahvesi, kahvelerde birikip vakit öldü
ren ve türlü sebeplerle yüzgöz olarak kahveleri bir tembellik ve terbiyesizlik mer
kezi haline koyanların hayatım anlatır. Meyhane, ondan daha kötü bir yerdir. 
İstibdat, haksız yere evinden alınıp götürülmek, sürülmek istenen erkeğini zalim 
ellere bırakmak istemeyen fakir bir kadının feryatlanyle dolu bir istibdat sah
nesidir. Hasta, yazarın Halkalı Ziraat Mektebi’nde hocalık yaparken karşılaştığı 
hazin bir vakadır ki, vereme tutulan bir öğrencinin, ilgisizlik yüzünden nasıl zi
yan olduğunu hikâye eder. Bebek, şairin kendi kızları olan Feride ve Cemile’nin 
oyunlarını, sevimli, fakat ibret verici çocuk kaprislerini gösterir. Köse imam, şe
riatın emrini yanlış anlayarak karısını boşamak isteyen câhil ve zâlim bir koca
nın hikâyesidir.

Seyfi Baha’da, eski ışıksız İstanbul sokaklarından geçip, hasta ve fakir bir 
ihtiyarın evine varan şairin karşılaştığı basit, fakat düşündürücü bir sefalet sah
nesi anlatılmıştır.
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Bu çeşit yerli ve sosyal hikâyelerinden başka, birtakım tarihî hikâyeleri ve 
hikâyeleştirilmiş seyahat hatıraları vardır. A kif’in bu tarz hikâyelerinde yer yer 
his ve heyecan dolu mısralar bulunması, yazarın şiir söyleme alışkanlığındandır. 
Şairin tarihî hikâyelerinin konusunu Hz. Muhammed’in ve bazı İslâm büyükleri
nin hayatından alması, bu hikâyelerin yer yer dinî bir İirizmle söylenmesini sağ
lamıştır.

Akif’in manzum seyahat hatıralarının en güzelleri; Mısır-Medine seyahati do- 
layısıyle yazdığı El-Uksur’da ile, Berlin Hâtıraları, Necid Çöllerinden Medine’ye ve 
Fir’avun ile Yüzyüze isimli manzumelerdir.

Onun bu çeşit manzum hikâyelerinin dışında kalan diğer eserleri arasında bir 
vaiz talâkatıyle yazdığı, dinî-öğüt manzumeleri; dinî-lirik şiirleri vardır. Akif, bun
lardan başka, bilhassa hayatının son yıllarında çektiği sıla özlemiyle ve ümitsiz
liği andırır ıstıraplarla küçük ıstırap şiirleri yazmış ve bunların çoğunu dörder 
mısralık kıtalar halinde söylemiştir.

S a f a h a t :  Akif’in şiirlerinden başka, telif ve tercüme, dinî ve edebî makale
leri vardır. Edebî musahabelerinin bir kısmını Darülfünun müder

risliği sırasında yazmıştır. Dinî yazı ve tercümelerinde bilgili, inanmış ve idealist 
bir ruhun ifadesi görülür. Ekserisi Sırat-ı Müstakim’de yayımlanan bu yazıla
rından Müslüman Kadını isimli tercüme eseri, ayrıca bir kitap halinde basılmıştır.

Fakat Mehmed Akif’i Türk edebiyatında ölmezleştiren en güzel eseri, Safahat 
isimli büyük şiir kitabıdır. Safahat, Akif tarafından önce yedi ayrı kitap halinde 
yayımlanmıştır. Bunlardan, Birinci Safahat’da şairin ilk şöhretini sağlayan çeşitli 
şiir ve hikâyeleri vardır. İkinci Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde isimli, büyük, 
ahlâkî bir manzumedir. Üçüncü Safahat’da ayet ve hadisleri tefsir yolunda dinî- 
içtimai, hatta dinî-siyasî manzumelerle, »Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi» adlı bir 
şiir vardır. Bu eserin adı: Hakkın Sesleri’dir. Dördüncü Safahat, Fatih Kürsüsünde 
isimli, uzun bir manzumedir ki, yer yer dinî bir duygulanışla, Balkan felâketini 
hazırlayan sosyal yaralarımız konusunda söylenmiş, yarı didaktik, yarı satirik bir 
eserdir.

Beşinci Safahat’da daha çok manzum seyahat hatıraları vardır. Asım isimli 
Altıncı Safahat ise, şaire yepyeni bir şöhret hazırlamış, ona daha edebî bir mevki 
sağlamıştır. Çünkü, bu büyük manzum eserde, Akif’in Türk milletine karşı büyük 
imanı ve bu imanın şerefli bir ifadesi olan Çanakkale Şehidleri için yazdığı abide 
şiir vardır. Şairin Mısır’da Gölgeler adiyle neşrettiği Yedinci Safahat’ta da onun 
küçük, lirik şiirleri vardır. Bülbül, Leylâ, Gece, Secde, Hicran gibi, millî-dinî li
rik şiirlerle şairin çeşitli kıtaları bu kitapta toplanmıştır. Akif, en güzel eseri' olan 
İstiklâl Marşı’m Safahat’k almamış, sebebini soranlara: «Çünkü, o benim değil, mil
letimindir.» demişti (1).

(1) Mehmed A kif’in hayatı, sanatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi al
mak için şu iki eseri okumalısınız: Fevziye Abdullah Tansel: Mehmed Akif (İs
tanbul, 1945); Mithat Cemal Kuntay: Mehmed Akif (İstanbul, 1939).
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v r  Y tizv ıl Türk Şiirinde Ahmed Haşim, Türk şiirinde Fransız sembolizminin 
_  - . temsilcisi sayılır. Ancak, Haşim’in sanatı, yalnız

Fransız S em boliğ i ve Fransız sembolizmine bağlı değildir. Bu şair, kıs-
AHM ED HAŞİM  men Servet-i Fünun şiirini, Türk Divan şiiri este-

(1883 -1 9 3 3 ) tiğini ve Fransız sembolistlerinin şiir anlayışını
kendi şair benliğinde birleştirerek, güzel sesli ve 
orijinal şiirler söylemiştir.

1909 yılında İstanbul’da yine Servet-i Fünun mecmuasında toplanan genç ^ede
biyatçılar, yeni bir edebî akım yaratmak istemişlerdi. Ahmed Haşim, Fecr-ı Atı adı 
verilen bu kısa ömürlü topluluğun şairlerindendi. îlk şiirlerini bu yıllarda aşırı 
bir Servet-i Fünun üslubuyle söylemişti. Bu şiirlerde Hâmid’in, Fikret’in, Cenab’ 
m izleri vardır. O çağların modası olan Şeyh Galib tarzı bir söyleyiş de bu şnre 
aksetmişti. Fakat, onun şiir anlayışı en çok, Fransız sembolistlerini tanıdıktan son
ra gelişti. Haşim, edebiyatımızda bu anlayışı temsil eden müstakil bir şair olarak
tanındı.

Ahmed Haşim, varlıkların renkli, ışıklı güzellikleri karşısında duyan ve dü
şünen insanın iç âlemindeki Ürperişleri dile getiren bir duygu ve tabiat şairidir. 
Ancak, onun söylediği, geniş zamanlı bir tabiat değildir. Haşim, eşyanın gun ışı
ğı altındaki hayatiyle fazla ilgilenmemiştir. Buna karşı, akşam güneşinin sihirli 
renk oyunlarından haz duymuş, şiirlerine bu renk ve ışık cümbüşünden yankılar 
işlemiştir.

Onun en güzel söyleyişleri, akşam renkleriyle yanan, ay ışığıyle sararıp, şa
fakla pembeleşen renk ve ışık anlarının şiirleridir. Akşam renkleri ve. akşam hüz
nü, Haşim’in Yollar adlı bir şiirinde:

Bir lâmba hüzniyle
Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi.

mısralarıyle başlar. Bu şairin, ölmek istediği an bile:

Ve bir giinün dem-i âlâyiş-i zevalinde
Sürüklenir sular âfâka şûle hâlinde.

mısralarıyle tarif ettiği akşam zamanıdır.

Bu akşam ışıkları, Bir Günün Sonunda Arzu şiirinde, fecir renkleri, iri gül
ler, kuşların altın kulelerden ömrün tekrarını ilân edişleri gibi motiflerle, bir renk 
v e ’ ışık kompozisyonu halinde söylenir; akşam, şairin »göllerde bir kamış olmak« 
istediği sulara bir sırma kemer parıltısıyle akseder.

Şairin akşam renklerini ve akşam duygularını büyük başariyle aksettiren şiir
lerinden biri de Lise I kitabında okuduğunuz şu Bahçe manzumesidir:

Bir Acem bahçesi bir seccade 
Dolduran havzı ateşten bâde.
Ne kadar gamlı bu akşam vakti 
Bakışın benzemiyor mu'tâde.

Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar, 
Dalmış üstündeki kuşlar yâda 
Bize bir zevk-ı tahattur kaldı 
Şu sönen, gölgelenen dünyâda.
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Fakat bu akşam garipliği, bu renk ve ışık sönüşleri, onun en çok Merdiven 
şiirinde bir renk, ışık, duygu ve ses kompozisyonu halindedir. (Bu şiiri ve hak- 
kmdaki düşünceleri, yine Lise I kitabından okuyup hatırlayınız).

Haşim’in son şiirlerinden Ağaç ve Süvari gibi dört mısralık manzumeleri de 
yine akşam renkleri ve akşam duygularıyle söylenmiştir. Bu kitabın. «örnekler«i 
arasında okuduğunuz Piyâle şiirinde de gül, lâle, ateş, gülgûn,. piyâle, alev ve 
yanmak kavramlarının zengin tenasübünde hemen aynı rengin akisleri görülür. 
Haşim, Sonbahar şiirinde, Suyu yakuta döndüren bu hazan mısraıyle Parıltı şii
rinde, Ateş gibi bir nehr akıyordu —  Rûhumla o ruhun arasından sözleriyle; Ka- 
ranfil’de, Yârin dudağından getirilmiş —  Bir katre alevdir bu karanfil söyleyişiyle; 
Bülbüi’de, Savrulmada gül şimdi havâda —  Gün doğmada bir başka ziyada mıs- 
ralarmdaki fecir ışıklarıyle, hep bu ateş renklerinin, bu akşam, bu gurup ve fecir 
duygularının şiirini sermiştir. Bütün bu şiirlerde, kelimeleri renk gibi, ışık ve 
gölge gibi kullanarak mısralarla resim yapan bir sanatın özellikleri vardır.

Şairin Bir Yaz Gecesi Hâtırası, Havuz gibi şiirleri ve Şi’r-i Kamer başlıklı 
manzumelerinde «gece»lerin, «mehtap» ve «yıldız»ların renkleri, ışıkları ve duygu- 
larıyle söylenmiş manzumelerdir.

Ahmed Haşim, şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. Onun dil bakımından da 
gittikçe sadeleşen son şiirleri, Türk aruzunun en .başarılı örnekleri arasındadır. Bu 
şairin yine başarıyle kullandığı bir başka söyleyiş de, serbest müstezat tarzıdır. 
Yine Fransız sembolizminden alınnuş olan bu söyleyişin bir çığır halindeki başlan
gıcı Servet-İ Fünun devrindeydi. Ancak Haşim, Servet-i Fünuncularm genişlettik
leri müstezat tarzını onlardan daha serbest kullanmıştır: Aynı şiirde çeşitli aruz 
vezinlerinin değişik kalıplanyle, büyüklü küçüklü mısralar sıralayarak, bu söy
leyişi bir nevi serbest söyleyiş haline getirmiştir. Şairin, Yollar, ölmek ve O Belde 
isimli güzel şiirleri onun bu söyleyişlerinin tanınmış örnekleridir.

Onun gurup, akşam ve mehtap şiirlerinin birçoğunda «aşk duygularımın, de
rin, sızılı fakat yumuşak bir seslenişi vardır. Şair, bu konuda O Belde’sindeki te
miz ve hayalî âlemin özleyişi içindedir.

Bütün bu şiirlerin hafızalarda yer eden güzelliğindeki en büyük pay da, onun 
mısralarındaki kuvvetli sesi ve söz anlaşmasmdadır. O kadar ki, Hâşim, Türk ede
biyatında, duyguları, kelimelerden örülmüş bir ses dizisi haline koymasını bilen 
şairlerden biridir. Haşim, Şiir Hakkmda Bazı Mülâhazat isimli makalesinde, şiire 
böyle bir duyurucu ifade vermeyi, şiir sanatının hedefi olarak kabul eder ki, siz 
bu makalenin en önemli parçalarını bu kitabın metinler bölümünde okumuş bu
lunuyorsunuz.

Ahmed Haşim’in nesirleri ve mensur eserleri, onun şiirlerinin özelliği diye gös
terilen kapalılıkla ölçülmeyecek kadar açık, hatta bir vuzuh bolluğuyle yazılmış
tır. Bunun önemli sebebi, şairin, nesri şiirden çok ayrı bir ifade vasıtası bilme- 
sindedir. Bununla beraber, Haşim’in nesirlerinde bu açıklık yanında yine sanatlı 
bir ifade vardır. Güzel, berrak, bazen veciz cümleler içine yerleştirilmiş özleyiş 
duygularıyle; görgü, zekâ, bilgi, fikir ve tasvir unsurlanyle meydana getirilen bu 
nesirler Haşim’in edebî kudreti için ayrı bir delil özelliğindedir.
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E se r le r i: Ahmed Haşim’in kitap halinde yayımlanan ilk eseri, Göl Saatieri’dir.
Bu eserde şairin çeşitli mecmualarda ve Servet-i Fünun’da çıkan şiir

leri vardır Yollar, O Belde, Mehtapta Leylekler gibi, ilk güzel şiirleri bu kitap
tadır Şairin ikinci şiir' kitabı Piyâle’dir. Bu küçük, fakat olgun eserin en güzel 
ve tanınmış şiirleri Mukaddime (Piyâle), Ölmek, Merdiven, Bir Günün Sonunda 
Arzu, Havuz, Şafak, Başım, Karanfil, Bülbül, Karanlık, Kari’e başlıklı manzume
lerdir. Şairin Ağaç, Süvari ve Bahçe isimli son şiirleri, şiir kitaplarında yoktur.

Yazarın mensur eserlerinin ilki, Gurebâ-hâne-i Lâklâkan isimli nesirler kita
bıdır, Bu eserde yazarın makale ve musahabeleri vardır. Küçük nesirleri, küçük 
seyahat notları ve fıkraları ise, Bize Göre isimli eserinde toplanmıştır. Hastalığı 
dolayısıyle, Frankfurt’a tedavi için gittiği zamana ait seyahat hatıralarını da Frank
furt Seyahatnamesi isimli eserinde yayımlamıştır.

Y A H Y A  K EM AL BEYATLI Yahya Kemal, Türkiye tarihinin uzak ve ya- 
H8P4 10R81 kın sayfalarından alınmıŞ> dil, sanat, kültür, dü-
'■ '  şünüş, zafer ve medeniyet hatıralarını, millî ve

Avrupai bir sanat anlayışıyle birleştirerek edebiyatımızda üstün şiirler söylemiş, 
büyük ve üstat şairdir.

1912 yılından başlayarak, şiirleri ve şifahî musahabeleriyle edebiyatımızda ge
niş ilgi ve takdir kazanan Yahya Kemal, yalnız kendinden sonraki nesiller üzerin
de değil, kendi nesli, hatta daha önceki edebî nesillerinin hayatta bulunanları 
üzerinde bile kuvvetli ve devamlı tesir uyandırmıştır.

O hayattayken, şiirleri kitap halinde neşredilmediği halde, hemen her şiiri, 
edebiyat ve basın âleminde bir hadise olmuş, şairin gerek şiir sanatı, gerek dil, sa
nat ve tarih anlayışı üzerinde çok sayıda makaleler, kitaplar yazılmıştır.

Bu sanatın başlangıcı, Balkan şehirlerinde geçen bir çocukluk çağındadır: Şair, 
her yaz şimale doğru yüzyıllarca koşan Türk akıncılarından yoksul kalmış bu va
tan topraklarında bir mazi özlemi duyar. Açık Deniz şiirinin:

Aldım Rakofça kırlarının hür havasını,
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını.

mısralarında adı geçen akıncı cedlerin yaşadıkları yüzyılları özleyen, romantik bir 
duygu, şairin milliyetçi benliğini hazırlayan ilk çizgilerdendir.

Yahya Kemal, daha on bir yaşlarındayken, Leskofça muhacirlerinden Hüseyin 
adlı bir uşak, ona, Battal Gaazî destanını okur, Budin, Belgrad, Leskofça türkü
leri söylerdi. ’ «Bu türküler bana bir nostalji verirdi. Bu türkülerde müphem su
rette Macar ufuklarım görürdüm.» gibi hatıraları, ondaki millî karakterin nasıl 
geliştiğini belirtir. Şairin milliyetçi benliği ve vicdan terbiyesi üzerinde, yetiştiği 
çevrenin ve inanmış bir kadın olan annesinin izleri vardır. Bu anne, çocuğuna 
Kur’an öğretir. Muhammediye okurdu. Yazıcızâde’nin Müslümanlıkla Türklüğü yo
ğuran kültürünü Yahya Kemal, annesinden Öğrenmişti. Yine annesi ona: -Peygam
ber Efendimizi, bir de Murat Efendimizi sev!» derdi. Bu Murad adında, Balkan
ların büyük fatihlerinden I.. ve II. Murad’ ın hatıraları birleşiyordu. Türkleri Bal
kanlara yerleştiren, Üsküp’de ulu camiler yücelten, Sırpları . mağlup eden Türk
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büyükleri Balkan Türklerinin vefalı hafızasında bir tek Murad adiyle yaşıyordu. 
Halk arasında iki ayrı Murad, aynı hükümdar sanılıyordu.

Nihayet 1897 Yunan savaşının Türkler arasında uyandırdığı millî heyecan da,- 
Yahya Kemal’in çocukluk yıllarına rastlamıştı. Devamlı mağlubiyetlerden bunal
mış Balkan Türkleri, Gazi Edhem Paşa ordularının Atina’ya doğru zaferle yürü
yüşünü, büyük heyecanla takip ediyordu. Bu savaşa katılan Türk halk şairlerinin:

Eğil dağlar eğil üstünden aşam 
Yeni tâlim çıkmış varam alışanı

gibi, şevk dolu türküleri, şairin çocukluk yaşlarında heyecanla duyup öğrendiği 
türkülerdendir.

19 yaşındayken, okumak için Fransa’ya giden Yahya Kemal, Paris’de Pamasse’çı 
şairlerin mükemmel manzume ülküleriyle ve Symbolisme’in şiirde iç musikîsi an
layışı ile karşılaştı. «Sanat için sanat» anlayışının altın devrini yaşadığı bu çağ
larda Yahya Kemal, Fransız şiirine dikkat etti. Fransız şairlerinin öteden beri eski 
Yunan mısralarını Fransızca bir mısra haline getirmek için 'giriştikleri çalışma
ları gördü. Bu . görüşten doğan bir anlayışla, Yahya Kemal’de, «Türk şiirini ve 
Türk zevkini yüzyıllardan beri almış olduğumuz Arap ve Acem tesirlerinden uzak
laştırarak, doğrudan doğruya Yunan ve Latin edebi terbiyesine» bağlamayı de
nedi. Bu arada şairin çalışmalarına ışık tutan bir cümle de, Stepbane MallarmĞ’ 
nin, «Bir mısra, kelimelerin yanyana dizilmesinden vücuda gelir- sözüydü. Buna 
göre şiir, «ritm=in lisan haline gelmesi, yani söyleyişin bir «musiki cümlesi» ola
bilmesi demekti.

Şair, her mısraın böyle bir «musikî cümlesi» olabilmek için, Türkçede hangi 
dil ve sanat unsurlarıyle örülebileceğini araştırmaya koyuldu. Fakat:

Aldım Rakofça kırlarının hür havasını,
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını.

mısralarının şairi, şiir sanatında bile bu akıncı cetlerin at sürüşlerindeki millî üs
luba benzer bir millî söyleyiş özlüyordu. Dil ve tarih alanlarındaki araştırmaları 
da ona bizim şiirimizin eski Yunan ve Latin’e değil, ancak bizim şiirimize bağ
lanması gerektiğini anlatmıştı. Şair, bu sonuca, ilim metotlarıyle sanat tarihinin 
verdiği bilgilerle ulaşmıştı. Şimdi, bizim şiirimizi söyleyebilmek için, bizim mil
liyetimizi inceliyor ve şöyle düşünüyordu:

«Selçuk ve Osmanlı asırlarında Anadolu, Rumeli ve İstanbul’a manzara ve mi
marî itibariyle verdiğimiz şekli; lisanın yeni tecellisini, devlet ve medeniyetimizin 
yenilen yaradılışı ve yürüyüşünü; sanayiimizin hariçten bir çiviye bile muhtaç ol
maksızın vatan toprağından ve milletin eliyle yapılışını; ordumuzun bütün silah
larını, donanmamızın beş yüz sene bütün tahta demir ve yelkenleriyle kendi eli
mizden çıkışını, hâsılı bütün bu terkibi şedit bir hayranlıkla idrak etmeye baş
lamıştım.

Ancak bunu duymak ve hayal meyal görmek kâfi değildi. Yakından bilmek 
lâzımdı. Bilmek için de en sağlam vesikaları birer birer okumaya ihtiyaç vardı. 
İstiyordum ki, milletimizin tetkiki, hiç bir zaman inkâr edilemeyecek böyle sağ
lam vesikalarla tahlil ve terkip edilsin. O kadar ki, asırlarca Türk gençleri bir 
vesikadan bir saniye bile şüphe etmesinler.»
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Fransa’da, bu görüşlerle çalışan şairin yazacağı şiir de ister istemez millî bir 
şiir olacaktı. Bunun içindir ki, Yahya Kemal, Servet-İ Fünun şairleri gibi, Osman
l I  Türkçesiyle Avrupalı şiir söylemek hatasına düşmedi. Bir Avrupalı şair anla- 
yışıyle Türk’ün şiirini söylemenin sırlarını aradı. Sanatlarının mazisi eski Yunanda 
bulunan Fransız şairlerinden ayrılarak ve ilk anda gözlerini alan eski Yunandan 
sıyrılarak şiirimizin kendi millî mazisine döndü.

XIII. yüzyıldan başlayarak, X X . yüzyıla kadar, atalarımızın 700 yıl işledikleri 
Türkiye Türkçesi, bunun içindir ki Yahya Kemal’in mısralarında pürüzsüz bir «mu
sikî cümlesi» haline girdi.

A nız vezniyle Fikret, kuvvetli bir «dış 'musikîsi» ve ustalıklı bir nazım dili 
vücuda getirmişti. Bu vezni daha temiz, daha sade bir halk Türkçesiyle birleş
tirmek kudretini de Mehmed A kif göstermişti. Fakat tam on asırlık bir atalar m i
rası olan bu vezinle «yalnız şiir söyleyen» ilk şair Yahya Kemal oldu. Atalar mi
rası her güzel şeyi derinden seven şair, Türk dilini de:

Bu dil ağzımda annemin sütüdür

diyerek seviyor, onunla en güzel Türkçe mısraı söylemeyi sanatı için birinci he
def biliyordu.

Bu açıklamalar, Yahya Kemal’in Türk Divan şiirini ne için o kadar dikkatle 
incelediğini, bu şiiri bütünlemek yolunda neden emek sarfettiğini, ister eski şürin 
rüzgârıyle, ister yeni söyleyişlerle olsun, şiirleri üzerinde neden yıllarca işledi
ğini belirtir. -

Yine bunlar, gerçek sanat eserlerinin acele yaratılan eserler olmayıp, uzun de
nemeler, derin bilgiler, kuvvetli görüşler ve sürekli işleyişlerle. meydana konabi
leceğini gösterir.

Yahya Kanal, Türkiye tarihindeki bütün güzel hatıraları, bütün millî kıy
metleri öğrenip benimsemiş, bunları kendi zamanının zevk ve ihtiyaçlarıyle bir
leştirip güzelleştirerek, şiirlerinde sevgiyle ve ısrarla işlemiştir.

Onun, eski şiirin rüzgârıyle söylediği gazeller, terkib-i bendler, şarkılar, rubailer 
vardır. Türkiye’de Avrupai şiir tamamıyle yerleştikten ve aydınlar edebiyatında 
eski şiir hemen tamamıyle terk edildikten sonra söylenen bu Divan tarzı şiirler, 
bizim klasik şiirinizin özellikleri ve güzellikleriyle, Avrupai şiir anlayışının kay
naşmasından doğmuş klasik şiirlerdir. Bu şiirlerde şekiller, Divan şiirinin şekilleri, 
dil, Divan şiirinin özel Türkçesi, vezin, aruz veznidir. Bu şiirler, her bakımdan 
Türk klasik şiiri üslubuyle söylenmiştir. Yeni olan, onların devamlı bir bütün şiir 
anlayışıyle ve AvrupalIların halis şiir anlayışıyle söylenmiş olmalarıdır. (Halis şiir, 
vezin zorlamasıyle söylenmiş lüzumsuz sözlerin, doldurma kelimelerin, kısaca A v
rupalIların kuğu nağmesi dedikleri az rastlanır, musikîyi sarsacak hiç bir yaban
cı unsurun, mısralarında yeri olmayan, en saf ve en ileri bir şiir anlayışıdır).

Yahya Kemal, böyle bir şiiri, eski Türk klasisizminin ruhuna sadık kalarak, 
eski Türk şiirinden derlediği güzel hatıralarla söylemeye muvaffak olmuş, böy
lelikle X X . yüzyılın modernizmi arasında Divan şiirine yeni bir hayat vermek gibi 
zor bir işi, zor şartlar içinde başarmıştır.

Eski şiirin rüzgârıyle söylenen bu eserlerde Divan şiirinin şevki, aşkı, düşün
cesi, estetiği, şiir anlayışı ve üslubu vardır.

Yahya Kemal’in yeni şiirleri ise, Parnasse’çı şiirle halis şiirin kaynaşmasın
dan doğmuş bir mükemmel şiir anlayışıyle söylenmiştir. Yeni şiirlerde veznin, şek
lin, söz ve duyguyla anlaşmasındaki kusursuzluğun sebebi budur. Bu şiirler aynı
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zamanda Türkiye Türkçesinin X X . yüzyıldaki sade, tabiî ve güzel sesli kelime
leriyle söylenerek, dilimizin Türkiye topraklarında yüzyıllarca işlendikten sonra, 
ses güzelliği bakımından ne ileri bir dereceye ulaştığını da göstermektedir.

Bir vatan şairi olarak Yahya Kemal’in şiirlerindeki vatan sevgi ve anlayı
şını metinler bölümünde okumuştunuz. Vatanı her hali ve her zerresiyle seven 
bu anlayış, Türk vatanını elle tutulacak kadar gerçek, mücessem bir varlık bil
mekte; onu vücuda getiren millî, tarihî ve medenî güzellikleri hayranlıkla sayıp 
söylemektedir.

Bu şairin bir özelliği de, zamanımızın en yeni görüş ve düşünüşlerini yakın
dan kavrayan ileri ruhu yanında, tarihin zafer sayfalarında yaşayan bir destan 
ruhu taşımasıdır. Aslında birbirini bütünleyen bu iki ruhla şair:

Çık tayy-ı zamân et açılır her perde 
Bir devr geçir istediğin her yerde 
Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım 
İstanbul’u feth ettiğimiz günlerde.

rubaisinde açıkça söylediği gibi, tarihte büyük akınlar yapmış, büyük ülkeler al
mış atalarla birlikte yaşamış, zaptedilen ülkelere onlarla birlikte girmiş gibidir. 
Şairin Akıncılar şiirini, Mohaç Türküsü'nü bu bakışla okuduğunuz zaman, bütün 
büyük destan şairlerinde görülen böyle bir destan ruhunu, daha yakından tanıya
bilirsiniz.

Yahya Kemal, yeni Türk edebiyatında en güzel şiirlerini elli yaşından sonra 
vermek gibi, ayrı bir özellik göstermiştir. (Edebiyatımızda güzel şiirlerini gençlik
lerinde söyledikten sonra, orta yaşlarında susan ve gerileyen şairler çoktur). Bu
nun sebebi, şairin, gençlik heyecanından sonra şiire üstünlük veren bir düşünüş 
heyecanına ulaşmasıdır. Böyle bir olgunluk, çok okumak, çok araştırmak ve çok 
zihin yormakla elde edilir.

Şairin son şiirlerinde düşünce unsuru büyük yer tutar. Bu arada ölüm temi 
üzerinde ısrarla durduğu görülür. Şaire göre ölüm; ya «vatandan ayrılışın ıstırabı» 
dır; yahut «vatan dışında geçirilen uzun ve özlem dolu geceleri hatırlatan, ya
bancı bir âlemde geçirilecek bir gece» demektir. Bunun dışında Yahya Kemal, me
zarlıklarını evlerinin yanında yapan eski Türklerin ölümü korkunç karanlığından 
kurtarıp munisleştiren derin ve gerçek felsefesini de sevmiştir.

Yahya Kemal’in, şiirlerinden başka, fikir ve kültür unsurlarıyle örülmüş nesir
leri, makale ve müsahabeleri, tarihî hikâyeleri vardır. Mütareke yıllarında îleri 
ve Tevhid-i Efkâr gazetelerinde çıkan siyasî makalelerinde, istiklâl Savaşı yapan 
bir milletin büyük azmi belirtilmiştir.

Eserleri : Hayattayken şiirlerini kitap halinde bastırmayan Yahya Kemal’in şiir 
kitapları, İstanbul’da Yahya Kemal Enstitüsü tarafından yayımlanmış

tır. Bu kitaplar: Kendi Gök Kubbemiz,^ Eski Şiirin Rüzgârıyle, Rubailer, Hayyam 
Rubailerini Türkçe Söyleyiş adlı eserlerdir. Bunlardan Kendi Gök Kubbemiz 1961, 
1963 ve 1967’de, Eski Şiirin Rüzgârıyle 1962’de yayımlanmıştır.

Yahya Kemal’in yeni şiirlerini bir araya topla\.r Kendi Gök Kubbemiz kitabı:
a) Kendi Gök Kubbemiz,
b) Yol Düşüncesi,
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c) Vuslat gibi, üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde Süleymaniye’de Bay
ram Sabahı, Açık Deniz, İtri, Bir Tepeden, Mohaç Türküsü, Hayal Şehir, Koca 
Mustâpaşa ve benzeri, millî-destanî şiirler; vatan şiirleri ve şairin Türk vatanı
nın sembolü olarak sevdiği İstanbul için söylediği şiirler vardır.

ikinci bölümde, Yol Düşüncesi, Sonbahar, Sessiz Gemi, Rindlerin ölümü, Rind-
lerin O Taraf gibi, daha çok ölüm temi ve ölüm felsefesi üzerinde söy
lenmiş düşünüş şiirleri sıralanmıştır.

Üçüncü bölümde, Vuslat, Erenköyü’nde Bahar, Bahçelerden Uzak, Hatırlatan, 
Aşk Hikâyesi gibi aşk şiirleriyle Endülüs’te Raks, Çin Kâsesi, Bergama Heykeltraş- 
lan, Sicilya Kızları, Büyü Şiir gibi diğer yeni ve çeşitli şiirleri toplanmıştır. Bu 
kitapta 86 şiir vardır.

Eski Şiirin Rüzgârıyle: Yahya Kemal’in, bir neo-klasişizm anlayışıyle, Türk 
Divan tarzında söylediği şiirler bu kitapta toplanmıştır.

Batı edebiyatında eski çağlara, eski devirlere ait eserleri, o çağların zevki, es
tetiği, hatta o devrin dili ve şekil anlayışı içinde söyleme âdeti vardır. Meselâ, A l
man şairi Goethe, Hermann ve Dorothea isimli destanı eserini, Alman faziletleriy
le, fakat eski Yunan destan şairi Homeros’un epozlarmı andıran bir şekilde, o üs
lupla yazmış, hatta eserinde Homero6’un, altı tef’ileli heksametron veznini de kul
lanmıştı.

Fransız sembolist şairi Paul Verlaine’m Fetes Galantes -  Aşıkane Ziyafetler 
adlı şiir kitabında, XVIII. yüzyılda Versailles’da kullanılan dil, o devrin zevki, 
Versailles’daki şatoların güzellikleri, oradaki hayatın incelikleri, orada kullanılan 
Fransızcamn asil kelimeleri ve üslubu vardır.

îşte Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyle kitabında bizim dünyaya hükmet
tiğimiz yüzyılların hayatını, zaferlerini, duygu ve düşüncelerini kendi çağlarının 
diliyle söylemek zevkini böyle bir anlayışla duymuş ve bu kitaptaki şiirlerini Di
van şiirinin vezinleri, şekilleri ve Divan şiiri yüzyıllarının dili ve üslubuyle söy
lemiştir.

Meselâ, bir Yavuz Sultan Selim destanı olan Selimnâme’yi XVI. yüzyıl Türk
çesiyle, İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye Gazel’i XV. yüzyılın diliyle söylemiştir. Şai
rin aynı kitapta, Lâle Devri’ne ait gazellerinin, murabbalarının dili de XVIII. yüz
yılın Türkçesidir.

Bu kitapta şiirler;
a) Selimnâme,
b) Gazeller,
c) Musammatlar,
ç ) Şarkılar gibi başlıklar altında toplanmıştır. Bütün bu şiirlerde söyleyiş, 

eski şiirin en mükemmel örnekleri tarzındadır. Meselâ, bu kitaptaki gazellerin, Di
van şairlerinin yek-âhenk ve yek-âvâz dedikleri beyitleri arasında bir tema birliği 
ve bütünlüğü bulunan; her beyti aynı kuvvette söylenmiş şiirler olmasına dikkat 
edilmiştir. Bu kitapta 66 şiir vardır.

Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş kitapları da 1963’de bir ara
da yayımlanmıştır. Birincide 41, İkincide (Hayyâm’dan Türkçeleştir ilmiş) 54 rubaî 
vardır. Şairin yarım kalmış şiirleriyle nesirlerinin ilmi, fikrî, siyasî makalelerinin; 
hikâye, monografi, deneme, hatırat türlerindeki diğer yazılarının da yine Yahya 
Kemal Estitüsü tarafından Yahya Kemal Külliyatı adı altında neşrine başlanmış
tır. Bu kitapların ilki, yazarın İstanbul fethi, Türk İstanbul ve İstanbul medeni
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yeti konusundaki tetkik, tenkit, makale, rftusahabe ve nesirlerini bir araya topla
yan Aziz İstanbul adlı kitaptır (1964).

Bu kitapların İkincisi, Eğil Dağlar’dır (1966). Eğil Dağlar, Yahya Kemal’in 
istiklâl Savaşı yıllarında yazdığı Millî Mücadele yazılarını bir araya toplayan ki
taptır. Şairin, neşredilen üçüncü nesir kitabı, Siyasî Hikâyeler (1968); dördüncü 
kitabı da Siyasi ve Edebî Portrelerdir (1968); Edebiyata Dair (1971); Çocukluğum, 
Gençliğim, Siyasî ve Edebi Hatıralarım (1973).

Şairin edebî hatıralarının bir kısmı 1960’da Yahya Kemal’in Hatıraları adiyle 
yayımlanmıştır.

Eserleri : Yahya Kemal’in hemen her şiiri edebiyatımızda bir hadise olmuş, üzer
lerinde etütler yapılmış, makaleler yazılmış, kitaplar çıkarılmıştır. Y i

ne bütün şiirleri, hayranlarının şiir defterlerinde ve hafızalarında kayıtlıdır. Ede
biyatımızda Yahya Kemal yolunda yazılan eski ve yeni tarz şiirlerin sayısı da ay
rıca büyük bir yekûn tutar.

HALİDE EDİB-ADIVAR Halide Edib, eserlerinde Doğu kadınlığının his ve 
HfiR4 1064'» hayal inceliğiyle, Batı’nm hayat anlayışını, fikir ha-

reketlerini ve hikâye tekniğini birleştiren bir roman 
yazarıdır. Bu romancının ilk eserlerinde hayal ve heyecan unsurları daha çok, 
ihtiras vakaları daha göze çarpar haldedir. Sonraki romanlarında ise, görgü ve 
bilgi unsurları, araştırma zevki ve bir fikir zenginliği görülür.

Halide Edip, uzun bir okuma ve çalışmayla elde edilmiş bir bilgi ve fikir in
sanı olduğu halde, edebiyatımızda ilmî, fikrî eserlerinden çok romanlarıyle tanın
mıştır.

Onda, bir gençlik hevesiyle başlayan roman yazma sanatı, oldukça hızlı bir 
gelişme göstermiş, Halide Edib, Seviye Talip, Râik’ın Annesi isimli ilk romanla
rından sonra yazdığı, Handan, Mev’ud Hüküm, Son Eseri gibi romanlarıyle ede
biyatımızın birinci sınıf roman yazarları arasında yer almıştır.

Daha Birinci Dünya Savaşı yıllarında Halide Edip, kendi romancılığı hakkın
da şu. sözleri söylüyordu:

«Büyük mevzular aklıma kolaylıkla gelir ve hep şimdiye kadar da öyle gel
miştir. Ben iki türlü yazıcıyım: Bir romancı, bir de küçük hikâye, küçük mensur 
şiir muharriri. Romancılıkta mutlak zihnimde mevzuumun planını yaparım. Bütün 
vekââyi’ takarrür eder. Meselâ, hâkim vasıfları nasıl olacak? ötekiler etrafında 
nasıl yaşayacaklar? Bazan bab, fasıl tertibatmı bile zihnimde yaparım. Ondan son
ra kolayca yazarım. Yalnız kitabın orta yerine gelince, karakterler bana hâkim 
olur, ben onlara değil... Meselâ, ilk satırlardan o sahifeye kadar hükmümün altın-, 
da yürüttüğüm, idare ettiğim şahsın bana karşı isyan ettiği zamandan sonraki gi
dişini, yaşayışını beğenmem. Fakat o hareketler o kadar öyle olmalıdır ki, artık 
o şahıslar yapacaklarını yaparlar.”

Bu sözler, Halide Edib’in romanda karakter yaratma anlayışına verdiği öne
mi gösterir. Romanlarındaki bir kısım erkek tipleri, kadının bir erkekte görmek 
istediği vasıfları taşırlar. Güzel, yakışıklı, uzun boylu, kuvvetli, dış hayatın en 
zorlu olayları karşısında yılmak ve bükülmek bilmez, sağlam iradeli, sağlam ya
pılı karakterlerdir. Aynı romanlarda öyle erkekler de vardır ki, bunlar her za
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man uysal ve kadınların rahat erkek dedikleri, hayatta daha kolay rastlanır tip
lerdendir.

Fakat bu kadın romancımızın en dikkate değer tipleri, Handan, Mev’ud Hü
küm, Kalp Ağrısı ve Sinekli Bakkal romanlarındaki Handan, Sârâ, Zeyno ve Râbia
gibi, kuvvetli kadın tipleridir.

Yazar, bu kadın karakterlerini başka başka kadınlardan toplayıp bütünleye- 
rek, karakterlerini terkibi örnek tipler halinde yaratmış gibidir. Kadın ruhlarının 
başarılı tahlilleri ise, onun romanlarının çekici taraflarındandır. Bu kadınların bir 
kısmı, ıstırap çeken, masum ve temiz kadınlardır. Kimisi ihtiraslı ve kıskançtır. 
En önemlileri de, güzellikleri, kadınlıkları ve ihtiraslarıyle doğuştan kudretli ve 
hâkim vasıflı kadınlardır.

Halide Edlb, yakın yıllara kadar, her romanında biraz daha ustalaşmış bir ya
zardır. İstiklâl Savaşı yıllarında milletimizin sırtına geçirilen ateşten gömleği el
leriyle tutmuş gibi hissederek yazdığı Ateşten Gömlek, bu savaşın ilk güzel ro
manı olmuştur. Ondan önce, biraz da zamamnın modasına uyarak yazdığı Yeni 
Tnran romanı, Ateşten Gömlek kadar başarılı değildir. Yine istiklâl Savaşı ko- 
nularıyle yazdığı Dağa Çıkan Kurt hikâyesinde veya Vurun Kahpeye romanında, 
Anadolu’nun o tarihlerdeki ıstıraplarından sahneler vardır.

Bu romancının en olgun eserleri, sırasıyle, Kalb Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu ve 
Sinekli Bakkal romanlarıdır. Bunlardan ilk ikisi, birbirinin devamıdır. Her ikisin
de de idealize edilmiş kadın ve erkek karakterlerinin duygu, düşünce, aşk ve ih- 
tiraslarıyle yüklü bir macera yaratılmıştır. Zeyno’nun Oğlu’nda fazla olarak, Ana
dolu içlerinde geçen yerli sahneler vardır.

Sinekli Bakkal, önce Meddah ve Kızı adiyle İngilizce yazılmış, Türkçe neşri 
sonradan yapılmıştır. Bu romanda Sultan Hâmid devri İstanbul’undaki Müslüman- 
Türk-Osmanlı gelenekleriyle yaşayan Sinekli Bakkal mahallesinin, yerli özellikler
le dolu, hareketli hayatı vardır. İstibdat, devri İstanbul’undaki sosyal gelişmeler; 
serbest bir geleceğe doğru için için ilerleyen mistik hayat; Osmanlı ev, mahalle 
ve konaklarında yaşayan asil, zeki, saf ve temiz bir halkın iç hayatı bu eserde 
ustalıkla yaşatılmıştır.

Bu romanda yazarın daha önceki romanlarında da az çok görülen bir insanlık 
sevgisi ve bir arka sokak muhabbeti, daha belirli haldedir.

Halide Edib’in Türkçesi, ilk eserlerinde zayıf ve pürüzlüdür. Aynı eserlerde 
dil ve söyleyiş bakımından olduğu kadar, hayatı işleyiş bakımından da bir A v- 
rupaîlik hevesi görülür. îlk  romanlarında doyurucu olmayan bilgi ve fikir çizgi
lerinin, sonraki romanlarında çoğalması, onların üstünlüğünü sağlayan sebepler
dendir. Halide Edib’in arka sokaklar için makaleler yazması; Yol Palas Cinayeti 
gibi polis romanları denemesi; Hindistan’a dair bir tetkik ve seyahat eseri ve 
İngiliz Edebiyatı Tarihi gibi başarılı bir edebiyat tarihi telif etmesi, bütün bun
lar, onun heyecan hayatma bir fikir ve kültür katmak yolundaki gayretlerinin de
ğerli verimleridir.

■Türkler arasında komedi unsuru dram unsurundan fazladır» diyecek kadar 
Türk zekâsını iyi kavrayan bu yazarın bir de, Maske ve Ruh isimli fantastik bir 
piyesi vardır. Bu eser, yazarının zekâ ve nükte gücünü tanıtacak özelliktedir.

Halide Edib’in tiyatro alanında başka bir eseri de, 1918’de Kenan Çobanları 
isimli üç perdelik opera denemesidir.

•Türkiye Garba Dönüyor», «Halide Edib’in Hatıraları» ve «Gölge Oyunu» isim
li eserleri İngilizcedir. Yazarın Tatarcık gibi, Sonsuz Panayır gibi daha yakın yıl-
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larda yazılmış, daha yeni romanları da vardır. Yazarın, hayatında yayımlanan son 
eserleri, Hayat Parçalan adÜ realist romanla (1963), Mor Salkımlı Ev isimli ha
tıralar kitabıdır (1963). ölümünden sonra makalelerinden seçmeler, Kubbede Ka
lan Hoşsada (Toplayan: İnci Enginün), 1975.

Nesirde Mistik Temayüller Yak«P *»***> edebiyatımızda, tanın
mış bir roman yazandır. Fakat bu 

. .  yazar, bir sanatlı nesir yazarı ola-
YAKUP KADRİ KARAOSMANOGLU ra^  daha başarılı eserler vermiştir.

(1888-1974) Servet-i Fünun devrinin «sanatlı
nesir», hatta -mensur şiir» tarzını, 

önce Fecr-i Ati topluluğunda, sonra bütün Meşrutiyet yıllarında güzelleştirerek de
vam ettiren yazar odur. Cumhuriyet yıllarında ise, aynı yazar, hemen aynı nesir
le bir takım romanlar yazmayı daha çok denemiştir.

Yakup Kadri’nin nesri, Istizndad isimli bir mensur hitabe ile başlamıştır. Bu 
nesir, Kitab-ı Mukaddes tercümesinin gerek üslup, gerek ruh bakımından kuvvet
li tesirleriyle gelişerek işlenmiş, işlendikçe güzelleşmiş, zevkli, musıkîli ve çok ke
re felsefenin konularıyle birleşerek, esrarlı bir sanat dili özelliği almıştır.

Sanatkârın Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan adlarıyle yayımlanan ori
jinal nesirlerindeki genel karakter budur.

Yazarın bu kuvvetli nesir üslubu, onun mistik ve artistik nesirlerinden baş
ka ve yer yer hikâye ve romanlarında da görülür. Ancak, roman ve hikâyelerinin 
bu bölümleri, romandan çok, yine nesir çeşnisindedir.

Yakup Kadri’nin nesirleri, son olarak Erenlerin Bağından isimli bir kitapta 
toplanarak neşrolunmuştur.

Yazarın ilk eserleri arasında bulunan bazı küçük ve büyük hikâyeleri de, Bir 
Serencam adı altında toplanmıştır. Bu kitabın en önemli hikâyeleri, hikâyeden çok 
nesir özelliği taşıyan Rahmet’le, yazarın Mısır’da geçen çocukluk hatıralarından 
yankılar taşıyan Bir Serencam adlı uzun ve romantik hikâyedir. Ayrıca, bir seya
hat edebiyatı çeşnisiyle yazılan ve «Şarklı gözüyle Avrupa’nın görünüşü»; yahut 
«Garp gözüyle Şarkın kabataslak bir tablosu» halinde düzenlenen mektup şek
lindeki nesirleri de Alp Dağlanndan isimli eserindedir. ikdam gazetesinde yayım
ladığı Millî Mücadele devrine ait makaleleri. Ergenekon adlı bir ciltlik kitabmdadır.

Yakup Kadri’nin, edebiyatımızda en çok bilinen ve okunan eserleri, romanla
rıdır. Yazarın ilk romanı, Kiralık Konak’tır. Bu eserde Osmanlı İmparatorluğumun 
Tanzimat’dan Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren yıkılış çağlarına ait sos
yal buhranların, bir geçit resmi yapılmış gibidir. Daha sonraki romanlarından her 
biri X X . yüzyıl hayatımızın bir başka yönünü anlatan Hüküm Gecesi, Sodom ve 
Gomore, Yaban ve Ankara birbirlerine yakın değerde romanlardır. Bir Sürgün 
isimli romanı, jön Türklerin Paris’deki hayatını ve Avrupa medeniyetinin bazı 
geri taraflarım anlatır. Ancak muharririn bu romanlarındaki dil, kullanılan Fran
sızca kelimelerin bolluğu yüzünden, hayli fantastik ve yadırganacak bir dildir.

Yakup Kadri’nin ötekilerden daha ilgi toplayan tanınmış romanları, 1922’de 
neşredilen Nur Baba ile, 1932’de basılan Yaban’dır.

Yazar, Nur Baha’da, millî tarihî bir Türk müessesesi olan Bektaşî tekkesini, 
son yıllarındaki bozuk tarafları dolayısıyle şiddetle hırpalamıştır. Bu romanda Bek
taşîliğin, Türk diline, Türk musikîsine, millî vezin ve şekillerimize, millî-ananevî
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Türk düşünüş ve zekâsını yaşatan hizmetlerine önem verilmeksizin, örselendiği gö
rülür.

Yakup Kadri’nin edebiyatımızda hayli gürültü koparan diğer bir eseri de Ya- 
ban’dır. Yaban, Birinci Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybettiği için, hayata küs
müş, isteksiz ve hedefsiz bir insan gözüyle görülen Orta Anadolu köylerinden bi
rinin romanıdır. Yabau, aslında ciddî bir yaramıza dokunan ve dokunduğu için ha
yırlı iş gören romanlarınuzdandır.

Bu eserde, vahşî denilecek kadar iptidaî, estetik, hatta İnsanî zevk ve duygu
lardan uzak ve şehirliye karşı düşmanlık duygularıyle dolu bir köy halkının ha
yatı vardır. Bu köylünün güzel denilecek hiç bir davranışı, hiç bir sanatı yoktur. 
Düğünleri iptidaî, zurnaları çatlak, davulları gürültülüdür. Kadınları pistir ve gü
zel olmasını bilmezler. Erkekleri ise, ya savaştan kaçar ya, da düşmanın yurdu 
çiğnemesini umursamazlar.

Denilebilir ki yazar, bizim, bazı derin yaralarımızın, onlara sertlikle dokunu- 
lursa iyi olacağı duygusundadır. Onun bu çeşit sertliklerinde millî, fakat marazî 
bir hassasiyet bulunduğunu söylemek mümkündür.

Yakup Kadri’nin Ahmed Haşim için yazdığı Ahmed Haşim isimli bir m o
nografi, şair arkadaşının bazı özelliklerini iyi tanıtan bir eserdir. Atatürk adlı 
daha yeni bir monografisi de, 1946’da yayımlanmıştır. Millî Mücadele yıllarındaki 
makalelerinden sonra Üçüncü Ergenekon adını verdiği Millî Savaş Hikâyeleri ise, 
onun 1947’de yayımlanan bir kitabıdır. Bu hikâyelerde yazarın millî hassasiyeti da
ha iyi, ve daha açık görülür.

Yakup Kadri için, kuvvetli bir hikâye ve roman yazarı demek doğrudur. Fa
kat bu yazarın daha başarılı, hele daha orijinal eserleri, mistik duygularla dolu 
mensur yazılarıdır.

Edebiyatta Yurt, Aile Türkçesi Refik Halid, Türkiye Türkçesinin edebiyatı
dilimizde yerli: millî ve hareketli bir güzel-

V B lik kazanmasına hizmeti dokunmuş bir nesir
REFİK HALID KARAY ve hikâye yazarıdır. Refik Halid Türkçesi,

(1 8 8 8 -1 9 6 5 ) ana dilimizin en güzel konuşulduğu, yurt, ev
ve aile Türkçesinin İstanbul ağzıyle işlenip 

güzelleşen şeklidir. Yazar, bu Türkçeyi ve onun çeşitli güzelliklerini anlayışla sev
miş ve eserlerinde başarıyle kullanmıştır.

Refik Halid, edebiyatımızda önce, Kirpinin Dedikleri ve Memleket Hikâyeleri
isimli eserleriyle tanınmıştır. Kirpinin Dedikleri’nde sosyal hayatın gülünç taraf
larım karikatürize eden, zeki ve nükteci bir mizah üslubu vardır. Refik Halid 
bu mizahçı yönüyle daha sonra Aydede isimli bir mizah mecmuası çıkarmış, Gu
guklu Saat, Ago  Paşa’nm Hatıratı, Bir Avuç Saçma gibi mizahî eserler vermiştir.

Refik Halid’in sade ve güzel bir dille yazdığı Memleket Hikâyeleri, Türk ede
biyatında ilk başarılı Anadolu hikâyeleridir. Ondan önce Nâbi-zâde Nâzım’ın Kara 
Bibik isimli realist bir hikâye yazarak, bir Anadolu hayatını canlandırmaya çalış
tığını ve üstat Halid Ziya’nın A li’nin Arabası gibi'hikâyeleriyle Anadolu’yu duyan 
bir şehirlinin duygularını aksettirdiğini biliyoruz. Memleket Hikâyeleri’nde ise Ana
dolu, daha yakından görülmüş; birçok gerçek vakaları; canlı hayat sahneleri ve iç 
âlemi karşımıza getirilmiştir.
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Fakat, siyasî hayatının talihsizlikleri yüzünden birkaç defa yurt, içine ve yurt 
dışına sürülen Refik Halid, denilebilir ki en olgun eserlerim sürgün hayatının en 
uzununu yaşadığı Hatay topraklarında yazmıştır. Yazar, yurda yakın bir hudut 
köşesine sokularak, gurbet yıllarının elemleri ve yoksulluklarıyle başbaşa kaldığı 
bu illerde, vatan özleyişleriyle dolu eserler yazmıştır. Yazarın Bir Avuç Saçma ve 
Deli isimli eserlerinin de birçok mizahî parçaları; Gurbet Hikâyeleri başlığı al
tında toplanan küçük hikâyeleri, yine sürgün yıllarında yazılmıştır.

Ancak Refik Halid’in daha zevkli edebî nesir ve denemeleri, Bir İçim Su adlı 
eserindedir. Refik Halid, daha sonra sürgüne gitmeden önce, Dede Korkut Türk- 
çesini andıran alliterationlarla süslü sanat dilini, İstiklâl Savaşımız hakkında yaz
dığı Ay Peşinde isimli masalında göstermişti. Hatay’daki eserinin, Kulun Kölen 
gibi, Aym Ondördü ve Bir içim Su gibi parçaları, Nedim’i hatırlatan şuh söyleyiş
lerle süslü, güzel ve hareketli bir Türkçeyle yazılmıştır. Aynı eserin Ayşe Gül gibi, 
Türk Mezarı gibi, Çadırda gibi parçalan ise, millî edebiyatımızın gerek dil, gerek 
ruh bakımından güzel örnekleri arasındadır.

Refik Halid’in romancılığı, 1920’de yayımlanan İstanbul’un İç Yüzü’nde parlak 
sayılmayacak bir başlangıç halindeydi. Sonradan, İstanbul’un Bir Yüzü adiyle çı
kan bu eser, İstanbul’un birbirlerine pamuk ipliğiyle bağlanmış birtakım değişik 
hayat sahnelerini hikâye ediyordu. Fakat Refik Halid, yine Hatay’daki çalışmala- 
rıyle roman edebiyatımıza gittikçe daha üstün eserler kazandırdı. Bunlardan Sür
gün, Osmanlı sultanlarının ve çocuklarıyle birlikte, yurt dışında sürgün hayatı ya
şayan siyaset kurbanlarının, realist bir roman üslubuyle yazılmış macerasıdır. Çete, 
Antakya’nın sarp dağlarında yaşayan bir aşk ve ateş hikâyesidir. Romanın kah
ramanı Kıran, Hatay’ın Türk kalması için silâha sarılan bir Türk çetesinin de 
ideal kahramanıdır. Bu eser, hatta bir propaganda kitabı, sanılacak derecede taş
kın bir millî heyecanla yazılmıştır.

Refik Halid’in Yezidin Kızı romanında tabiat tasvirleri; bilgi, görgü, fikir, dil 
ve zevk zenginliği vardır. Yazarın bu eserde Türk dili için ileri sürdüğü fikirler, 
onun dilimizin güzelleşmesi yolunda bilgi ve ülküyle çalıştığını gösterir. Yezidin 
Kızı, yazarın Bir içim Su’daki nesirleriyle idealize etmeye başladığı kadın güzel
liğinin bir defa da roman halinde ifadesidir. Yazar, Yezidin Kızı’ndan sonra, Bu 
Bizim Hayatımız, Türk Prensesi Nilgün, Mapa Melikesi, Nilgün ve Nilgün’ün 
Sonu romanlarında da aynı renk, zekâ, incelik ve hareket güzelliğiyle dolu ideal 
kadın tipini yaratmak için çalışmıştır. Yezidin Kızı, aynı zamanda Yezidîliği tanı
tan bir etüt romanıdır. Tasvir romanındaki başarıları iyi bilinen yazarın, aym 
kuvvetle tahlil romanları da yazabileceği, onun Anahtar isimli romanında görü
lür. Anahtar, seven, hem de kendi karısını seven bir erkek ruhundaki kıskançlık 
buhranlarının başarılı hikâyesidir.

Eserleri : Refik Halid’in, bilhassa iyi Türkçe öğrenmek, Türkçenin incelik ve gü
zelliklerini tanımak için okunması doğru olan başlıca eserleri şunlardır:

Romanları: İstanbul’un Bir Yüzü, Yezidin Kızı, Çete, Sürgüjı, Anahtar, Bu 
Bizim Hayatımız, Türk Prensesi Nilgün, Mapa Melikesi Nilgün, Nilgün’ün Sonu.

Küçük hikâye kitapları: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri.
Hiciv ve mizah yazıları: Kirpinin Dedikleri, Deli, Sakın Aldanma inanma 

Kanma, Ago Paşa’nın Hatıratı, Guguklu Saat, Tanıdıklarım.

Ciddî ve mizahî nesirleri (essai ve chronique’ler): Bir içim Su, Bir Avuç Saç
ma, Ay Peşinde, tik Adım, Üç Nesil, Üç Hayat, Makyajlı Kadın, Tanrıya Şikâyet.
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Hikâye - Roman ve  Tiyatro’da Re§at Nuri, edebiyatımızda romanları, tiyat- 
__ i - , * roları ve hikâyeleriyle, bir memleket edebi-
M em leket Edebiyatı ve y4fa yapmaya muvaftak olmu!. klymctli edi.

REŞAT NURİ GUNTEKIN bimizdir. Onun eserlerindeki Avrupaîlik, sa- 
(1892-1956) dece «Garp tipi» romanın yapısındadır. Bu

eserlerde yaşatılan insan ve toplum tipleri 
ise, ya gerçekte olduğu gibi, ya da sanat görüşüyle bütünlenmiş, fakat mutlaka 
yerli ve millî tiplerdir.

Reşat Nuri’nin edebî zevki, daha çocukluk çağında Şakir Ağa isimli lalası
nın anlattığı duygulu halk hikâyeleriyle başlamıştır. Çanakkale’de okuma yazma 
bilen hanımların kış geceleri bir araya toplanarak okudukları romanlar için Fat
ma Aliye Hanun’ın Udî romanı, yazarın çocukluk hayatında iz bırakan eserler
dendir. Fakat Reşat Nuri, hikâye yazmak zevkini, Türk edebiyatında Halid Ziya’ 
nın hikâyelerini okuduktan sonra duymuş, daha sonra tiyatro edebiyatına merak 
ederek, bir tiyatro yazarı olabilmek için çalışmış, Batı edebiyatının birçok ro
man ve tiyatro eserlerini bunun için okumuş; hatta roman ve hikâyelerinin bir 
kısmını tiyatroya hazırlık olsun diye yazmıştır.

Bu arada, Hançer, Taş Parçası, Eski Rüya gibi, tiyatro edebiyatımızın sahne 
dili ve sahne tekniği bakımından ilk başarılı eserlerini o yazmış, ilk büyük şöh
retini de 1922’de Vakit gazetesinde tefrika edilen Çalı Kuşu romanıyle kazanmıştır.

Reşat Nuri, Batı edebiyatından edinilmiş bir roman ve tiyatro tekniğiyle yur
dumuzun çeşitli hayat sahnelerini; acı tatlı, türlü maceralarımızı başarıyle yaz
maya muvaffak olmuş bir roman ve tiyatro yazarıdır. O kadar ki; asker, öğret
men, memur, işçi, köylü ve şehirli, kadın ve erkek, mazbut ve serseri, eski ve 
yeni hemen bütün Türkler ve Türkiyeliler onun romanlarına konu olmuştur. Bu 
çeşitli memleket, çocukları, genç kızlık ve delikanlılık çağlarından, ak saçlı, ak 
sakallı ihtiyarlık yıllarına kadar, onun kesin bakışlarına hedef olmuş, onun in
ce ve hisli ruhunda türlü akisler uyandırmış ve bir defa da onun eserlerinde ya
şayarak — yazan ve okuyanla birlikte—  duymuş, düşünmüş, sevinmiş ve ağlamış
lardır. Reşat Nuri’nin ilk eserlerinde göze çarpan belirli sanat unsuru, her şeyden 
önce, kuvvetli bir duygudur. Yazarın Çalı Kuşu, Akşam Güneşi, Dudaktan Kalbe, 
Bir Kadın Düşmanı gibi ilk romanlarında, romantik denilebilecek, hissî sahneler 
çoktur. Bu milletimizin, romanda his ve hayal unsurlarını, esasen realitenin sert 
gerçeklerine tercih eden bir maneviyata sahip oluşundandır. Reşat Nuri, Yaprak 
Dökümü gibi en realist romanlarında bile Doğu’nun bu ezelî romantizmine lâyık 
olduğu yeri vermeden yapamamıştır. Fikir ve görgüye daha çok yer verilmiş, da
ha yeni romanlarında ise, aynı hissiliğin, vaka ve düşüncelerin perdeleri arkasın
da gizlendiği görülür. Bu hissilik, bu yerli ve sosyal romantizm, onun sonradan 
Eski Şarkı adiyle tiyatro haline getirdiği Eski Hastalık romanında açıkça belir
tilir. Bütün bu eserleriyle Reşat Nuri, zamanındaki Anadolu hayatını gcleceğe ta
nıtacak, kuvvetli sosyal tablolar çizmiştir. Tanzimat’dan beri sürüp gelen yenilik 
karşısında, dünya değiştiren, medeniyet ve anlayış değiştiren, eski ve asil gele
neklere sahip bir toplumun bazen şaşkın, çok kere zeki ve her haliyle sevimli ha
yatı, Reşat Nuri’nin roman haline koyduğu tarihî ve sosyal olaylardandır.

Edebiyatımıza memleket .coğrafyasında roman gibi, memleket çapında tiyat
ronun da ilk başarılı eserlerini kazandıran yazar, Reşat Nuri’dir. Tiyatro yazmayı 
romandan önce düşünen yazarın tiyatroları da, hissi tiyatro çeşidinin başarılı ve
rimleridir. Reşat Nuri’nin, edebiyatımıza kazandırdığı değerli bir eser de, gerçek
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güzelliğini en çok onun tiyatrolarında bulan Türk «sahne dili»dir. Onun roman
larında güzel, sade ve temiz olan Türk dili, bu sahne eserlerinde örnek bir dil 
derecesine ulaşmıştır. Reşat Nuri, bugünkü temiz Türkçe akımının daima güzel ör
neklerini veren; dilimizi, kendi tabiî akımı içinde geliştirmeyi başaran yazarla
rımızdan biridir. Romanlarında bu temiz lisanın büyük rolü vardır. Tiyatro ha
yatımızda ilk defa, üst üste yüz defa temsil edilen Yaprak Dökümü piyesinin bu 
başarısı, sahne tekniğinin üstünlüğünden ve sahne dilinin güzelliğindendir.

Aynı zamanda bir mizah yazan olan Reşat Nuri’nin mizah vadisindeki başa
rısı, zeki bir milletin dimağım ve hayatım dolduran komedi unsurlarını ustalıkla 
fark etmesindendir. Hisli olduğu ölçüde zeki olan sanatkâr, en karakteristik toplum 
tuhaflıklarım zarif bir söyleyişle, belirterek, bizi en duygulu zamanımızda bile, an
layışımızla gülmeye mecbur kılan bir mizah kudretine sahiptir.

Reşat Nuri’nin, kuvvetli görüş ve kavrayışlarının bir başka güzel eseri de, 
Anadolu Notları’dır. Anadolu Notlan, resmi vazifeleri dolayısıyle yurdun her kö
şesini yeniden gezmiş, görmüş ve sezmiş olan yazarın, seyahat intihalarıdır. Bu 
eser, halk kültürü dediğimiz, yerli ve şifahî bir kültürle, kendi âleminde ileri 
zekâ ve anlayış seviyesine ulaşmış Anadolu halkının özelliklerini; eski-yeni her 
çeşit değişikliğe karşı gösterdiği kavrayışı, en sevimli sebepleriyle hikâye eden 
zarif bir eserdir. Yazar, bu eseriyle, sadece edebi bir mahsul vermemiş, aynı za
manda Anadolu’nun içtimaiyat ilmini hazırlayacaklara, kıymetli notlar ve vesi
kalar bırakmıştır.

Eserleri: Reşat Nuri’nin en önemli eserleri şunlardır: Romanları: Gizli El, Çalı 
Kuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, 

Acımak, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gök Yüzü, Eski Hastalık, 
Ateş Gecesi, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Kan Dâvası.

Küçük hikâye kitapları: Sönmüş Yıldızlar, Tanrı Misafiri, Leylâ ile Mecnun, 
Olağan İşler.

Telif piyesleri: Hançer (komedi), Eski Rüya, Taş Parçası, Gönül, Hüllecl, Yap
rak Dökümü, Eski Şarkı, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti.

Yazarın, bunlardan başka, adapte ve tercüme piyesleri, mektep ve salon tem
silleri, Fransız Edebiyatı Antolojisi, Ibsen’in Hayatı ve Eserleri ve E Dermenghem 
den tercüme ettiği Muhammed’in Hayatı gibi çeşitli eserleri vardır.

Seyahat Edebiyatının Gelişmesi Fatih Rıfkı Atay, Cumhuriyetten sonra, seya
hat edebiyatı alanında çalışmış bir yazardır.

Ve - Cumhuriyetten önce yazdığı Ateş ve Güneş
FALIH  R IFKI A T A Y  acjh eseri, Birinci Dünya Savaşı’nda, IV. Or-

'(1 8 9 4 -  1970) du Kumandanı Cemal Paşa ile birlikte Su-
riye’de bulunduğu yıllardaki çöl savaşı gö

rüşlerini hikâye eder. Böylelikle Falih Rıfkı’nın ilk eseri, o yıllarda bizim olan 
Suriye’de yapılan askerî bir seyahati anlatır. Yazarın, «Çöl ordusunun kahramanlık 
ve ıstırap hikâyeleri» diye tanıttığı'bu eser, Birinci Dünya Savaşı sonunda ya
yımlandığı zaman, nesir güzelliğiyle dikkati çekmişti. Ateş ve Güneş yazarı, bu 
eserdeki nesri gittikçe güzelleştirerek, bir taraftan Zeytin Dağı adlı kitabiyle aym 
olaylara ait hatıralarım anlatmış, öte yandan Cumhuriyet yıllarında bir seyahat 
edebiyatı çığırı açacak kadar çok seyahatname yazmıştır. Yeni seyahat edebiyatı, 
medenî ülkelere ve medeniyet merkezlerine yapılan seyahatleri anlatır. Bu diyar
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ların ya medenî, ya da komünizm, faşizm gibi, Birinci Dünya Savaşı sonrası tota
liter devlet sistemlerinin hüküm sürdüğü bölgelerdeki olayları tanıtır.

Falih Rıfkı'nın dış memleketlere yaptığı seyahatlere ait eserlerinden ilki, bir 
Brezilya seyahatnamesi olan Deniz Aşırı isimli eserdir. Yazarın bundan başka, Yeni 
-Rusya, Faşist Roma, Moskova-Roma, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyı
lan ve Hint isimli eserleri de, isimlerinden anlaşılacak ülkelere yapılan, seyahat
leri hikâye eder. Falih Rıfkı bu eserlerini özel bir üslupla, zekâ, görgü, bilgi ve 
tahlil unsurlarından birleşmiş, kuvvetli ve hareketli cümlelerle yazmıştır. Yaza
rın Roman isimli, orijinal bir roman denemesi ve Eski Saat adında 1917-1933 yıl
larının nesirlerinden mürekkep bir başka kitabı daha vardır. Falih Rıfkı, aynı 
zamanda, tanınmış bir gazete yazarıdır. Onun daha üniversite öğrencisiyken, Tanin 
gazetesinde başlayan gazetecilik hayatı, mütareke yıllarında Akşam gazetesinde, 
■Milli Mücadele’nin müdafaası ile parlak bir devreye girmiştir. Bütün Cumhuriyet 
yılları boyunca Ankara’da, Ulus gazetesi başyazarlığını Falih Rıfkı yapmıştır. Son 
vazifesi Dünya gazetesi başyazarlığıdır.

Şiirde Memleket Edebiyatı Faruk Nafi*> İstanbul’da Balkan Savaşı'nın ve
• Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedildiği üzgün

Ve _____ çağlardaki romantik hayat içinde yetişen şair-
FARTJK NAFİZ ÇAMLIBEL lerdendir. Sosyal romantizmi, genç insan gönül- 

(Doğm. 1898) lerini, aşk ürperişlerine sürükleyen bu yılların
en beğenilen aşk şiirlerini yazan şair de odur.

Faruk Nafiz şiirlerini, önce kuvvetli bir aruzla söylüyordu. Fakat, millî şiirin 
bir vezin meselesi haline konulduğu ve aruzdan heceye geçildiği yıllarda Faruk 
Nafiz’in bu vezni de iyi kullandığı görüldü. Yahya Kemal’in şifahî musahabele
rinden ve Türk halk şiirlerinden faydalanarak aynı aşk şiirlerini yeni vezinle de 
başarıyla söyledi

Onun şiirlerinde heceyle aruz yanyana yürüyor, şair, her iki vezinle de pü
rüzsüz manzumeler söyleyebiliyordu. Bir aralık, devrinin birçok gençleri, nazımda 
onun üslubuna uydular. Ustalıkla kullandığı 7+7 vezni,-onun elinde aruzu hatır
latan bir ses kazandı, genç şairlerin çok rağbet ettikleri, yaygın bir vezin haline 
girdi. Ancak şair, aruzdan da vazgeçmiyor, bazı kuvvetli şiirlerini yine aruzla söy
lüyordu. Firari isimli bir şiirindeki:

Zülfünün yay gibi kuvvetli, çelik tellerine 
Takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek...
Sen bir âhû gibi dağdan dağa kaçsan da yine 
Seni stıjUım canavarlar gibi tâkib edecek!

gibi mısralar, gerek dil, gerek ses, gerek Türk aruzu bakımından kuvvetli söyle
yişlerdi.

Faruk Nafiz’in sanat hayatındaki ikinci dönem, İstiklâl Savaşı’ndan sonra bir
çok yerlerini adım adım dolaştığı Anadolu’yu yakından tanıdığı çağlardadır. Şai
rin, bu yıllarda yazdığı manzumelerdeki:

Başka sanat bilmeyiz, önümüzde dururken 
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz.
Arkadaş, biz bu yolda mâniler tuttururken 
Sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz.
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gibi s ö y l e y i ş l e r i  önemli mana taşıyordu. Yazar, Anadolu’yu görüp tanıdıktan son
ra bir memleket şiiri meydana getirmek için çalışmaya koyuldu. Onun^ bu devir
lerdeki şiirlerinde «fidan ve söğüt boylu Türk kızları salınıyor; toprağa diz vu
ruşu içimizi ürperten dağ gibi zeybekler sıralanıyordu. Han duvarlarının islenmiş 
sıvalarında yurt maceraları okunuyor, dağ yamaçlarında Çoban Çeşmeleri sesle

niyordu.»

Faruk Nafiz’in bu tarz şiirleri de geniş ilgiyle karşılandı. Şair, bu yeni ve 
yerli görüşlerle de birçok şiirler yazdı. Heceyle ve âşık tarzına yakın söylediği 
Çoban Çeşmesi, Ayşe Sana, Kız Hüseyni Vurdular, Han Duvarları gibi şiirleri ay
nı yıllarda aruzla yazdığı Melekü’l-Mevt, Kızıl Saçlar, Firari gibi kuvvetli şiirle
rine yakın bir sesle ortaya konuldu. Şairin bir aralık çeşitli «mustariplerle ya
kından ilgilendiği sosyal haksızlıklara hücum eden şiirler yazdığı görüldü. Canavar 
isminde manzum bir tiyatro yazarak, mütegallibe elinde inleyen Anadolu’nun dert
lerini belirtmeye çalıştı. Bir aralik da eski Türk tarihi konusunda Akın gibi, man
zum ve destanî sahne eserleri yazdı.

\

Faruk Nafiz’in sanat hayatındaki son merhale, İkinci Dünya Savaşı yılların
da tekrar sanat için sanat anlayışıyle yazdığı şiirlerde görülür. Şairin son şiirle
rinde daha olgun duygular, devamlı hayat tercübeleriyle elde edilmiş bilgi ve fikir 
daha iyi kaynaşmış söyleyişler, dil ve ses bakımından daha güzel^ ve olgun mıs
ralar vardır: Bu şiirlerin bir kısmı geçen yılki kitaplarınızda, diğer birkaç örnek 
de elinizdeki kitaptadır. Bunlardan, Beşikten Mezara Kadar adlı şiirinde sevginin, 
Sofra isimli bir başka şiirinde tabiat güzellikleri karşısında kendi kendine yeten 
bir şairin olgunluğu vardır. Ayrıca, Mezamir ve Eller adlı şiirlerinde böyle olgun 
bir aşkın, Hadîsler’de de yine olgun bir düşüncenin mısraları görülür.

Farnk Nafiz’in roman ve tiyatro denemeleri de beğenilen eserlerindendir. Yıl
dız Yağmuru isimli romanındaki güzel roman dili, Yayla Kartalı isimli «sahne 
romanı-nda daha başarılıdır.

Eserleri: "aruk Nafiz'in kitap haline getirilmiş belli ba'jlı eserleri şunlar
dır:

Şiir kitapları: Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Çoban Çeş
mesi, Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Akar Su, Akıncı Türküleri, Heyecan 
ve Sükûn, Han Duvarları.

Tiyatro eserleri: Canavar, Akın, Öz Yurt, Kahraman, Yayla- Kartalı, ayrıca, 
Bir Demette Beş Çiçek, Yangın isimli mektep temsilleri.

Şairin bundan başka, Yıldız Yağmuru isimli romanı yayımlanmıştır. Ayrıca, 
mizah dergilerinde yazdığı mizah şiirleri de Tatlı Sert isimli bir kitapta toplan
mıştır. Yazarın gazete makaleleri, fıkraları ve birçok mizahî yazıları vardır.





KELİMELER VE İSİMLER CETVELİ

A

Ab: Su. (Bu kelime mecaz ve istiare yo- 
luyle güzellik, şeffaflık, ışık ve parlaklık 
anlamlarında da kullanılır).

Abalı kebeli: Aba ve kebe giyinen.
Abad: Şen, mâmur. (Tamlamalarda bir 
şeyin çokluk olarak bulunduğu yer). 

Adem-âbâd: Sonsuz yokluk.
Abani: ipekten işlenmiş, sarımtırak renk
li bir nevi kıymetli kumaş. Eskiden bu 
kumaştan sarık yapılırdı.

Abanoz: Hindistan’da bulunan ççk sert ve 
siyah bir ağaç.

Abd: Kul, köle. Allahın yarattığı insan. 
Abdal: Tekke inanışında kendisine «ermiş» 

gözüyle bakılan derviş-şair. Rind, gezgin, 
olgun derviş. (Geniş bilgi için bkz. Fuad 
Köprülü: Türk Halk Edebiyatı Antolo
jisi).

Abes: Faydasız, lüzumsuz, saçma, boş. 
Ab-gün: Su renginde, mavi.
A b -ı hayat: (Bak: âb-ı hayvan).
Ab-ı hayvan: Hayat suyu, hayat çeşmesi, 
içildiği zaman insana ölümsüzlük veren 
efsânevî su. (inanışa göre, Hızır ve ilyas 
adlı mukaddes şahıslar, bu sudan içmiş
lerdir; sonradan MakedonyalI İskender 
de, bu suyu aramış, fakat bulamamıştır. 
Ab-ı hayat’ın varlığına Sümerlilerden be
ri, Doğu’da ve Batı’da inanılmıştır.) (Da
ha geniş bilgi için bkz. Türkçe İslâm 
Ansiklopedisi. Hızır maddesi). Eski Türk» 
ler bu suya bengi su derlerdi.

Ab-ı revan: Akarsu.
A ’cebiii-acâib: Çok tuhaf, tuhaf şeylerin 
en tuhafı.

Acz-i ikdam: Çalışmanın âcizliği. Uğraşıp 
da bir şey yapamamak.

Adâb: Her türlü hareketlerde uyulan be
lirli usul ve kaideler.

Adâb-ı Arab: Arap edebiyatı (Âdâb: Ede
biyat bilgileri).

Adâlet-i seniyye: Yüksek adalet. (Osmanlı 
devletinin adaleti anlamında). Yüce ada
let, yüce devletin adaleti.

Adem: Yokluk. Tasavvufta: Vücûd’un, ya
ni varhk’ın karşılığı. Bu düşünceye göre, 
hakikî bir yokluk tasavvur edilemez. Yok

luk, varlık’ın değerini ve ne olduğunu an
lamamız için bir kavramdır.

Adet-i ilâhiyye: Yaradılıştan beri Tanrı ve 
tabiat kanunlarına göre olup gelen olay, 
usul ve yol.

Adl-i İlâhî: İlâhi adalet. Allahın adaleti. 
Afet: İnsanı aşk belâsına düşüren güzel. 
Belâ, salgın hastalık, büyük ve yıkıcı ta
biat olayı.

A fif: İffetli, namuslu.
Aftâb-ı temmûz: Temmuz güneşi.
Ağâz: Başlama.
Ağuş-ı mâderî: Ana kucağı.
Ağyar: Yabancılar, başkaları, düşmanlar. 
Âşıkların sevgilileriyle görüşen rakipler. 

Ağniyâ: Zenginler.
Abcâr-ı remîm: Çürümüş taşlar.
Ahd: Zaman, devir, çağ.
Ahd: Sözleşme, söz verme, and.
Aheng, ahenk: Ses uyumu, uygunluk, inti
zam, düzgünlük, güzel ses, musikî, eğlen
me.

Ahibbâ: Dostlar, ahbaplar.
Ahir; Son, sonuncu, en sonra olan. 
Ahiren: Son günlerde.
Ahkâm-ı asr: Zamanın hükümleri, şartla
rı. (Hürriyet Kasidesi'nde: Devletçe alı
nan kararlar, yapılan işler).

Ahmed Bican: XV. yüzyıl Anadolulu bil
gin ve sofilerinden.

Ahur: Ahır.
Ah ü griv: Ah edip bağırma. (Grîv: Çığlık, 
bağırma).

Ah ü zar: Ah edip ağlama, yanıp yakılma.
İnleyip sızlama.

Ahvâl: Haller, tavırlar.
Ahz: Alma, kabul etme. Ahz olunan: A lı
nan.

Ahzan: Hüzünler, kederler, üzüntüler. 
Ahz-ı sâr: İntikam alma.
Akaanîm-i selâse: Hıristiyanların baba- 
oğul-mukaddes ruh sözleriyle ifade ettik
leri üçüz Tanrı anlayışlarını anlatan de- 
•yim.
Akaarât: Gelir getiren mal ve yapılar.

(Akarın çoğulu).
Akhilleus: Aşil, Troia savaşının ve Home- 
ros destanının büyük kahramanı. Deniz

—  409 —



tanrıçası Thetis’in oğludur. Hector’un 
kardeşi Paris’in attığı bir okla vurulup öl
müştür.

Akıl: Akıllı. (Kelimenin son harfi ince “ I ” 
olarak okunacaktır).

Aklâm: Kalemler. Devlet dairelerinde me
murların işbölümü yaparak çalıştıkları 
odalar.

Akl-ı hakimane: Çok bilen ve iyi düşünen
lere yakışır akıl. Filozoflara yaraşır akıl.

Aktâr: Taraflar, semtler, bölgeler,ülkeler.
Aktâr-ı fikret: Fikir ülkeleri. ^
Akvâm-ı mazlûme: Zulüm görmüş, haksız
lığa uğramış kavimler.

Akvâm-ı redîe: Bozulmuş kavimler.
Al: Hanedan, sülâle, evlât, soy, aile, nesil. 

(A l-i Osman: Osmanoğulları, Al-i Abbas: 
Abbasoğulları, Al-i Sultan: Sultan evlât
ları, sultan soyu).

Al: Al, kırmızı, pembe.
Alâm-ı fikr: Fikrin elemleri.
Alâm- gurbet: Gurbet acıları, gurbet elem
leri.

Alam-ı hayat: Hayat acıları.
Alel-itlak: Genel olarak.
Alel-ıımum: Genel olarak.
Alem: Kâinat, bütün varlıklar, dünya Eğ
lence âlemi: Eğlenmek için yapılan top
lantı. Çocukluk âlemi: Çocuklukta yaşa
nılan hayat.

Alem. Bayrak.
Alem-i edebiyat: Edebiyat âlemi.
Alem -i insaniyyet: insanlık âlemi. _
Alettevâlî: Mütemadiyen, birbiri arkasına.
Alexandre Dumas: XIX . yüzyılın tanınmış 
Fransız romancısı. Üç Silâhşorlar, Mon- 
to Kristo romanlarının yazarı.

Alexanâre Dumas Fils: X IX . yüzyıl ta
nınmış Fransız romancısı, Alexandre Du- 
mas’nın oğlu.

A lî: Yüce:
Alî-himmet: Yüksek himmetli.
Alil: Hasta, sakat, kör, sağır.
Alkibiades: (M.Ö. 450-404). Eski Atina’nın 
ordu kumandanı. Bazı ahlâk dışı deliş
men hareketleriyle de meşhurdur.

Alliterasyon: (Alliteration). Bir mısra ve
ya bir cümlede, kulakta aynı sesi bıra
kan harf ve heceleri (söylenişi zor olma
mak, söze bir ses güzelliği vermek şar- 
tiyle) tekrarlamak sanatı.

Alûde-i zulmet: Karanlığa bulanmış ka
ranlık.

Amaak (a’mak): Derinlikler.
Amâl: Emeller, ülküler.
Amâ-yi îtimâd: Kendine fazla güvenme 
yüzünden hakikatleri göremez hale ge
len.

Amentü: İnandım. İslâm inanışlarını bir 
araya toplayan Arapça cümlenin ilk ke
limesi. (Bu cümlenin tercümesi: Allaha, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberleri
ne, âhiret gününe, kadere, hayır ve şer
rin Allahın yaratmasıyle olduğuna... 
inandım).

Amber: Ekseriya Hint denizinde bulunan 
amber balığının safra kesesinden çıkan 
ve balık tarafından suya bırakılan bir 
salgındır. Bu madde, uzun müddet suda 
kalarak olgunlaşır; balıkçılar tarafından 
ya doğrudan doğruya denizden, yahut 
bunları tekrar yutan balıkların karnın
dan çıkarılır. Yandığı zaman parlak alev 
neşreden ve güzel kokan bu madde, Do- 
ğu’da güzel koku yerine ve manasına 
kullanılır.

Amik: Derin.
Amil: İşleyen, yapan, sebep olan.
Andelip: Bülbül.
Anâsır-ı İkbâl: Saadet unsurları.
Anîf: Sert, şiddetli.
An-karîb: Yakında.
An-ı vahidi: Bir an.
Apollon: Eski Yunan ve Romalıların gü
neş, ışık ve güzel sanatlar tanrısı.

Arafat: Mekke yakınında, hacıların arife 
günü durup dua ettikleri yer.

Aram: Dinlenme, rahat, sabır, karar. Bir 
yerde durma. Arâmgah: Dinlenme yeri, 
dinlenecek yer, istirahat köşesi.

Ar’ar: Dağ selvisi, ardıç ağacı.
Arî: Çıplak, boş, uzak.
Arız: Yanak, yüzün bir tarafı.
Arif: Dış bilgilerinden çok, iç ilmini, yani 
aşk ve sevgi yoluyle Allahı ve gerçeği 
bilen insan. (Bu kelime, Tasavvuf adlı 
İslâm felsefesinin terimlerindendir. Me
caz olarak ârif, sezgi ve tecrübe yoluyle 
bazı şeyler bilen zeki insan demektir).

Aristotales: (Aristo: M.Ö. 384-322). Büyük 
Yunan filozofu, MakedonyalI İskender’in 
hocası.

Arş: Gök. Gök kubbesi. (Eski astronomi
ye göre, yerinde duran dünyanın etrafın
da, içinde yedi seyyare bulunan gökler, 
bir soğan zarı gibi birbirlerini kuşatırlar. 
Arş, bunların hepsini içine alan en bü
yük gök kubbesinin adıdır).
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Arz-ı mazeret: Özür bildirmek. Özür dile
mek, «kusura bakmayın» demek.

Arzu-yi tahlis: Kurtarma isteği.
Âsâ: Değnek, sopa.
Asabiyyet-i asliyye: Değişik kavimlerin 
bir araya gelmesiyle kurulmuş bir cemi
yetin, birbirini seven, birbirine dil, ırk 
ve kültür birliğiyle bağlı olan esas züm
resi. Asıl millet.

Asâkir: Askerler.
A ’sâr: Asırlar:
Asâr-ı edebiyye: Edebî eserler.
Asâr-ı medeniyyet: Medeniyet eserleri. 
Asâr-ı mevcûde: Mevcut (var olan, dur
makta olan) eserler.

Asâr-ı milliye: Millî eserler.
Asâr-ı muhallede: Ölmez eserler.
Asâr-ı şâire: Diğer eserler.
Asâr-ı rahmet: Tanrının iyilik ve yardı- 
mıyle meydana gelen eserler. Tanrının 
iyi ve merhametli olduğunu insanlara 
sezdiren olaylar. Hayırlı eserler.

Ashâb-ı merâtib: Rütbe sahipleri. Mevki, 
iktidar sahipleri.

Asiyâb: Değirmen.
Asman (âsüman): Sema, gök.
Asr-ı medeniyyel: Medeniyet asrı. 
Asonans (assonance): Yarım kafiye. 
Asude: Sakin, rahat, huzur içinde. 
Asümânî: Semaya mensup, gök âlemine 
ait. Göğe yücelmiş.

Aşâyir: Aşiretler.
Aşık Ömer: XVII. yüzyıl Türk saz şairi. 
Aşık-i şeydâ: Çılgınca âşık.
Aşifte: Açık saçık, uygunsuz kadın. Çıl
gınca âşık 'v e  aşk yüzünden perişan. 
(Aslı: Aşüfte).

Aşikâr (âşkâr): Belli, meydanda, dışarı
dan. (Sahne dilinde kendi kendine ko
nuşmalar dışında, başkalarına yapılan 
hitaplar için kullanılır).

Aşiret: Büyük kabile. Bir asıldan gelen 
insanlar toplumu. Göçebe yaşayan ka
vim.

Aşiyângâh: Yuva edinilen yer. Yuva. 
Aşiyân-ı sefalet: Sefalet yuvası.
Aşk-ı fazl ü hak: Fazilet ve doğruluk aş
kı.

Aşüfte: (Bkz. Âşifte).
Ateş-i- hûn-i hamiyyet: Hamiyet kanının 
ateşi. (Hamiyyet: İnanışlar, vatan ve 
millet sevgileri gibi yüce kültür uğrun
daki yüksek duygu ve gayret).

Ateşin: Ateşli, hararetli.
Ateş-i seyyâle: Akar ateş, akıcı ateş.

Ateş-perest: Ateşe tapan.
Ateşzâr: Ateşlik, ateşi çok yer.
Atıyye-i ilâhiyye: Allah vergisi.
Augusto: Asıl adı Oktavlus olan, Birinci 
Roma İmparatoru.

Avalim: Âlemler, dünyalar.
Avâmil: Âlimler, sebepler.
Avıhte: Asılı, asılmış.
Ayal: Eş, nikâhlı kadın, aile, zevce. (As
lı: iyâl). Bu manada ıyâl: Bir evde otu
ran ve geçimleri bir insan tarafından 
sağlanan kimseler.

Ayar: Altın, gümüş gibi değerli maden
lerin saflık derecesi. (Kelimenin aslı: 
Iyârdır).

Ayât: Ayetler, Kur’an cümleleri.
Aybe: Heybe.
Ayine: Ayna.
Ayine-i âlem-nümâ: Âlemi gösteren ayna. 
Ayîne-i in’itâf: Bir şeyin bilhassa kendisi
ne aksettiği ayna.

Ayin-i mütâlâa: Okuma töreni.
Aymları çatlatmak: Ayın, Arap harflerin
den birinin adıdır. Mısr’a, isti’are, u’cû- 
be kelimelerindeki kesmelerde olduğu 
gibi, vurgulu Tbir sesle okunan, âdeta 
ağızdan çatlayarak çıkan bir a, ı veya u 
gibi söylenen bu harfi bilhassa bu şekilde 
okumak, eski hocaların Kur’an Arapça- 
sını iyi bildiklerini ve Kur’an’ı iyi oku
duklarını göstermek maksadıyle önem 
verdikleri bir telaffuzdu.

Ayyar: Dolandırıcı, hilekâr.
Azâd etme: Kurtarma, serbest bırakma. 
Hürriyete,kavuşturma. (Köleleri kölelik
ten affedip, hür bırakma).

Azamet-i nefs: Benlik büyüklüğü. İnsa
nın kendi şahsiyetindeki kudrete inan
ması hali.

Azamet-nişîn: Azametle oturan.
Azam-ı teessürât: Duygulanmaların en 
büyüğü.

Azim (azm): Kesin karar, kararda ke
sinlik. Yola çıkmak. Bir ülküyü mutla
ka başarmak kararıyle harekete geçmek. 

Azimet: Yürüyüş. Gidiş.
Aziz: Kıymetli, sevgide üstün tutulan. 
Muhterem, ulu, kutlu, ermiş.

B

Bâb: Kapı.
Bâb-ı AH (Babıâli): Yüce kapı. İstanbul’ 
da Osmanlı İmparatorluğu’nun idare 
edildiği hükümet binası.
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Bâb-ı hükümet: Hükümet kapısı.
Bâd: Rüzgâr.
Bâde: Şarap, taze şarap.
Bâdehn: Ondan sonra, sonra.
Bâd-ı sabâ: Saba rüzgârı. Serin esen rüz
gâr, hafif, tatlı rüzgâr.

Bâd-ı sitem: Haksızlık rüzgârı. Zulüm 
x iizsorı.

Bâd-ı taannüdkâr: İnatçı rüzgâr.
Baiban: Bahçıvan.
Bağzâr: Bağ yeri. Bağlık, bahçelik yer.
Bağlama: Saz şairlerinin kullandığı tam
bura çeşidinden bir nevi telli saz.

Bahr: Aruzda çeşitli vezin gruplarına ve
rilen ad.

Bahr-ı azîm: Büyük deniz. Okyanus.
Bahr-ı zehhar: Coşkun deniz.
Bahr ü ber: Deniz ve kara.
Baht-ı siyah: Kara talih.
Balâ: Uzak.
Bâis: Sebep olan. Gerektirilen.
Bâis-i bekaa: ölümsüzlüğe sebep olan. 
Devamlılığı, geçici olmayışı sağlayan.

Bâis-i zevk olan: Zevke sebep olan, zevk 
veren.

Bak: Korku.
Bakkhos: (öteki adı: Dionisos’dur). Bac- 
cohus, Bakkhos, aslında Thraclann ba
har tanrısıdır. Yunan ve Romalılar onu 
şarap tanrısı bilmiş, adma dini törenler, 
şarkılı, neşeli şarap eğlenceleri tertiple
mişlerdir.

Bâliğan mâ-belâğ: Bol bol, fazlasıyle.
Bâlİğ olma: Yetme, erişme, varma. Be
lirli bir sayı veya dereceye ulaşma.

Ballade: Fransız şiirine ait bir nazım şek
li.

Balzac: (Honore de Balzac, 1799-1850). 
(Büyük Fransız romancısı. Romanlarıyle 
realist romanın kurucusu sayılmakla be
raber, eserlerinde romantik özellikler de 
çoktur. Sayısı sekseni aşan romanlarını 
Comedle Humain - İnsanlık Komedisi adı 
altında toplamıştır. Romanlarında insan 
hayatı, insan karakterleri, insanların ce
miyet hayatmdan edindikleri çeşitli huy
lar, tüccarlara, doktorlara, papazlara, 
köylülere ve diğer insanlara ait hayat 
özellikleri, büyük bir görüş kudretiyle 
tasvir ve hikâye edilmiştir. Romanların
da yer yer tasvir ve tahkiye sanatı bakı
mından, roman tekniğine aykırı ölçüsüz
lükler ve üslup pürüzleri bulunmakla 
beraber, yarattığı ve yaşattığı tipler çok

kuvvetli ve ebedî olmuştur. En tanın
mış eserleri: Gorio Baba, Engenİe Gran- 
det, Vadideki Zambak, Cesar Briottean
romanlarıdır. Bu eserlerin Türkçeye ter
cümeleri vardır. (Hayatı hakkında daha 
geniş bilgiler bu tercümelerin mukad
dimelerinde ve Andre Bailly’nin Balzac’
1*1 îü y ü t*  A y ı i u M  • ÎPcii-
mi Baldaş tercümesi, Maarif Vekâleti 
Yayımları, 1950).

Bâr: Yük, meyve.
Biran: Yağmur.
Bâran-ı belâ: Belâ yağmuru.
Bârid: Soğuk.
Barthold: XIX. ve XX. yüzyıl Alman Tür
koloji ve Şarkiyat bilgini.

Bâtıl: Gerçeğe uymayan, baş.
Bay Zengin.
Bâzende: Oynayıcı.
Bâzâçe: Oyun, oyuncak.
Baudelaire. XIX. yüzyıl tanınmış Fransız 
şairi.

Bed-asl: Kötü soylu. Soylu kötü olan
Bedi: Eski edebiyatta sözün edebî sanat
lara süslenişine ait bilgiler veren bahis.

Bedlik: Kötülük, kötü hareket.
Bed-mâye: Kötü mayalı, mayası kötü.
Bedr: Mekke ile Medine arasında, Mu* 
hammed Peygamberin büyük savaşla
rından birinin yapıldığı yer.

Behemehal: Her halde, mutlaka, ne olur
sa olsun.

Behımiyet: Hayvanlık halı. Hayvanî duy
gu ve hareketler.

Behre: Hisse, kısmet, nasip.
Behre-mend: Nasibi olan, payı, hissesi 
olan. Behre-mend olmak: Nasiplenmek.

Bekaa: Ölümsüzlük. Geçici olmamak. Bu
lunduğu halde kalma. Yok olmama, de
vamlı olma.

Belagat: Sözün güzel, açık, düzgün ve sa- 
natkârane söylenişi. Bir maksadm en 
doğru, en güzel şekilde ifadesi.

Belâ-zede: Belâya uğramış (kimse).
Bel’etmek: Yutmak.
Beliğ: Sözün güzel, sanatlı ve ustalıklı 
söylenişi. Bir maksadın en düzgün ve 
güzel şekilde ifade edilmişi.

Beligaane: Belâgate uygun olarak (bkz:
Belagat).
Bend-olmak: Bağlanmak.
Berat: Bir kimseye rütbe, nişan veya im
tiyaz verilmesini bildirir hükümdar fer
manı. Senet, hüküm kâğıdı.
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Berf: Kar.
Berf-i sefid: Beyaz kar.
Beri: Kurtulmuş, ilişiği olmayan, temiz. 
Berk-i tehdid: (Bir ceza ile) korkutma 
maksadıyle çakan şimşek.

Berk-i zafer: Zafer şimşeği.
Berk-i diraht: Ağaç yaprağı.
Berk-i semen: Yasemin yaprağı.
Berk urmak: Parıldamak.
Ber-taraf etme: Bir yana bırakma, orta
dan kaldırma, yok etme.

Berzah: (Mecazî olarak: Azaplı yer, ce
hennem). Hakikî manası: tki karayı bir
birine bağlayan ve iki denizi birbirinden 
ayıran dar dil. İki şey arasındaki bağ. 

Besalet-i zatiyye: Kendine, kendi tabia
tında bulunan yiğitlik.

Beşûş: Güler yüzlü.
Bevvâb: Kapıcı. Mektep kapıcısı.
Beyan: Anlatma, açık söyleme. Edebiya
tın, ifade özelliklerinden (mecazlardan 
ve diğer edebî sanatlardan) bahseden bö
lümü.

Beyin, beyn: Ara.
Beyninde: Arasında.
Beyt-i Huda: Tanrı evi. Cami, Kâbe. 
Bezleylemek: Bol bol vermek.
Bezm: Meclis, yeme içme meclisi.
Bî-aman: Aman vermeyen, amansız. 
Bî-bahâ: Baha biçilmeyecek kadar değer
li.

Bî-baht: Bahtsız, talihsiz.
Bîdad: Zulüm, eziyet, haksızlık. (Ey bi- 
dad: Ey zalim!).

Bîdâr: Uyanık. Uyanmış.
Bid’at: İslâmlıkta Peygamberden sonra 
vukua gelen olay. (Bu olayın kötüsü din
sizlik sayılır). Kanuna, töreye aykırı ha
reket.

Bî-fâide: Faydasız.
Bigâne: Yabancı, bildik olmayan. 
Bigayr-i hakkın: Haksız yere.
Bî-haber: Habersiz, farkında olmayan. 
Blhûş: Kendinden geçmiş, aklını yitirmiş. 
Bî-insaf: İnsafsız.
Bî-kara: Kararsız, bir yerde duramayan. 
Bilâ tekellüf: Teklifsizce, rahatça, zahmet
sizce.

Bil-bedâhe: Uzun boylu düşünmeden ak
la gelivererek.

Bil-cümle: Hep, bütün.
Bil-imtihan: imtihanla, imtihan ederek. 
Bimâr: Hasta, mâlül.

Binâ: Kurma, yapma. >
Binâen: ...den dolayı, için, dolayısıyle. 
Bl-nasîb: Nasipsiz, kısmetsiz, hissesine 
pay düşmeyen.

Bî-nazîr: Eşsiz, benzersiz.
Bî-nihâyet: Sonsuz, nihayetsiz.
Binnisbe: Bir dereceye kadar. Karşılaştır
dığı takdirde. Mukayese edilerek ölçü
lünce.

Bî-perva: Pervasız, korkmayan, korkma
dan.

Bı-ser: Başsız.
Bister-i kemha: ipek döşek, ipekli kumaş
tan yapılmış döşek.

Bl-telâş: Telâşsız.
Bittahrir: Yazarlık, tahrir ile.
Bittesadüf: Rasgelerek, tesadüf ederek.
Tesadüfle. ^

Bizzarure: ister istemez. Çaresiz olarak. 
Boccacio: (X IV. yüzyıl). Tanınmış Flo- 
ransalı şair ve hikâyeci. Rönesans ede
biyatının kurucularından olan (Bokas, 
Bokkaçyo) Decameron isimli hikâyeler 
kitabının yazarıdır.

Burç (bürc): Kale çıkıntısı ve kulesi. Ka
le duvarlarında yuvarlak veya dört köşe 
olarak yapılan, yüksek, müdafaa kulele
rine verilen ad. Kule. Astronomide: Gü
neş dönemecinin bölündüğü on iki par
çadan her biri.

Bu’d: Uzaklık.
Bu’d-i mutlak: Ucu bucağı bilinmeyen 
uzaklık.

Buhrân-ı âsâb: Sinir buhranı.
Burhan, bürhan: Delil, belge, şahit, tanık. 
Burhan (Burhan-ı Katı): Tanzimat devri 
bilginlerinden Mütercim Asım’ın dilimize 
Hüseyin ibn Halef-i Tebrizi’den çevirdiği 
Farsça-Türkçe lügat kitabı (Sözlük). 

Buşo: 1908 Osmanlı Mebusan Meclisinde 
Yunan azınlığını temsil eden ve Yunanlı
lar lehine çalışan Yunan mebusu. 

Bürûdet-i mücessem: Cisimlenmiş soğuk
luk. Cisimlendirilmiş soğukluk. Katılaş
mış soğukluk.

Bu veçhile: Bu suretle. Bu yüzden.
Bûy-i vatan: Vatan korkusu.
Bûy-i vatan: Vatan kokusu.
Bürkân: Volkan, yanardağ.
Bürûc-i sema: Semanın yıldız kümeleri. 
Bünye-hîz: Bünye kaldıran. Vücudu can- 
landıran.
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c

Câ-fie-câ: Yer yer.
Câh: Mevki, iktidar mevkii, yer, makam, 
itibar, saygı.

Cahîm: Cehennem.
Câhiz: Çirkin, kaba, hiddetli.
Câiz: Olabilir, yapabilir, işlenebilir hare
ket.

Câme: Elbise, çamaşır, giyecek şey.
Câm-ı safâ: Zevk, eğlence kadehi.
Can-fedâ: Canını veren.
Cânib: Yan, taraf, cihet. (Yan cânib: Yan 
taraf. Yan cânib ile yan ccb arasında, 
söyleyişte cinas vardır).

Cânlb-i kıble: Namaz kılarken dönülen 
taraf.

Câ>nişin: Birinin yerine oturan.
Câri: Cereyan eden, olan, akan, akıp gi
den.

Carmen (Karmen): XIX . yüzyıl Fransız 
romancısı Prosper Merimöe’nin tanınmış 
romanı ve aynı yüzyıl Fransız bestecisi 
Bizet’nin meşhur operası.

Caruso (Karüzo): Tanınmış İtalyan ses 
sanatkârı.

Cây-edinme: Yer edinme.
Cây-i karar: Durma yeri, durak, karar 
kılınan yer.

Cebhe-i sefîd: Ak alın, beyaz yüz.
Cebin: Alın.
Cehd: Çalışma, çabalama.
Celâdet: Kahramanlık. Şiddetli oluş.
Celb ü taltif: Yanına çağırıp iltifat etme.
Cemâl: Güzellik, yüz güzelliği.
Cem’ü tevfîk: Bir araya toplayıp, arala
rında bir uygunluk meydana getirme. Bir 
araya toplayıp, birbirine alıştırma.

Cenâb-ı Bârî: Tanrı, Allah.
Cenah: Kanat. Cenâh-ı kebûter: Güvercin 
kanadı. Cenâh-ı melek: Melek kanadı.

Cennet-mekân: Yeri cennet olan, cennete 
giden.

Cerh-etmek: Yaralamak. Çürütmek, yan
lışını meydana koymak.

Ceri: Cüretli, kahraman, yiğit. Akan, akı
cı.

Cesîmü’l-cüsse: İri cüsseli, iri gövdeli, iri 
vücutlu.

Cev: Hava boşluğu, boşluk.
Cevâb-ı savab: Doğru cevap.
Cevâmi: Camiler.
Cevher: öz, asıl, maya, kıymetli taş.

Cevher-İ can: Canın özü. Can cevheri. 
Hayat.

Cevher-i gayret: Gayret cevheri. (Gönül
de zorlukları yenmeye muktedir bir güç 
bulunması). Cevher-i elmas: Elmas ma
deni, elmas cevheri.

Cevr ü mihnet: Eziyet ve sıkıntı, işkence 
ve belâ.

Cew-i kebûd: Mavi gök.
Cezb-i kalb: Gönül çekme: Kendini sev
dirme.

Charles Dickens: XIX . yüzyıl tanınmış İn
giliz romancısı. David Copperfield roma
nının yazarı.

Cicero: (M.ö. 106-43). Tanınmış Roma 
hatibi, dünya hitabet edebiyatının en ün
lü simalarındandır. Kuvvetli bir hukıık, 
edebiyat ve felsefe tahsili yaparak ye
tişmiş, ordu hizmetinde bulunmuş, mah
keme reisliğ yapmış, bir hukukçu olarak 
büyük davalar kazanmıştır. 63 yaşında 
konsül seçilmiş ve yurduna yaptığı hiz
metler takdir edilerek kendisine »vata
nın babası» unvanı verilmiştir. Bu ara
da Roma’da bir anarşi yaratmaya çalışan 
Catilina ve taraftarlarını şiddetli bir it
ham nutkuyle mağlup ederek, hakların
da idam kararı almıştır. Caesar ile Pom- 
peius arasındaki dahilî savaşta Pompeius 
tarafını tutmuş, fakat bu savaşı kazanan 
Caesar, Cicero’yu anlayışla karşılamış ve 
onu atfetmiştir. Caesar’ın ölümünden 
sonra Oktavius tarafını tutup, Antonius’ 
ün aleyhinde bulunduğu için, Antonius’ 
ün emriyle öldürülmüştür. Şiirleri, hita
beleri, nesirleri, hitabet sanatına ait na- 
zariyeleri vardır. Kudreti bilhassa adlî 
hitabet sahasmdadır.

Chateaubriand: XIX . yüzyıl romantik 
Fransız yazarı.

Cidâl: Uğraşma, savaş.
Cidâr: Duvar.
Cibân-sûz: Cihanı yakan.
Cilve: Güzellerin gönül çekici hareketleri. 
Güzel görünüş. (Tecellî anlamına gele
rek: Görünme, ışıldama, Allahın, insan
da ve tabiat varlıklarında kendini göster
mesi. İnanmış insan gönüllerinde İlâhî 
varlığın hissedilir hale gelmesi).

Cilve-gâh-ı zuhur: Bir varlığın (güzel bir 
görünüşle) görüldüğü, ışıldadığı yer.

Cinnet emâresi: Delilik alâmeti.
Cismâni: Maddeye, gövdeye bağlı. Mane
vî ve ruhanî olmayan.
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Cismâniyet verme: Cisimlendirme. Göz
le görülür bir şekilde verme. Maddileş
tirme.

Civanmerdan-ı millet: Millet fedaîleri.
Milletin fedakâr evlâtları.

Corneille: XVII. yüzyıl klasik Fransız tra
jedi şairi.

Cumhur-i nâs: Halk topluluğu.
Cûş: Kaynama, coşma, coşkunluk.
Cûşân: Kaynayan, coşan.
Cûş eylemek: Coşmak.
Cûşiş: Coşkunluk, taşkınlık.
Cûşiş-i yâd: Hatırlama coşkunluğu. 
Cûybar: Irmak, akarsu.
Güdâ: Ayrı, uzak, ayrılmış, uzak düşmüş. 
Cünha-kâr: Günah işleyen, suç işleyen. 
Cünun: Delilik.
Cür’a: Bir yudumluk içilecek şey, bilhas
sa şarap.

Cürha: Yara.
Cüz-i kalîli: Az kısmı, azınlık kısmı.

C

Çağatay Han: Moğol Hükümdarı Cengiz 
Han’ın oğlu.

Çak etme: Yırtma, parçalama.
Çak olmak: Yırtılmak, parçalanmak. 
Çakşır: Kuşların ayaklarındaki tüy. Bir 
çeşit şalvar.

Çaput: Yamalı elbise. Yama: Palaspâre, 
paçavra.

Çerh: Sema, felek, tekerlek gibi dönen. 
Çerkesü’I-asıl (Çerhesü’l-asl): Çerkeş as
lında.

Çeşme-i pür-hûn-i fenâ: Faniliğin (ölüm- 
iü oluğun) kan dolu çeşmesi.

Çeşm-i mekkâr: Hileci, düzenbaz göz.
Çil: Kırk.
Çîn-i ebrû: Kaş çatıklığı.
Çrağ ettirmek: Bir vazifeye, bir maaşa, 
bir memuriyete tayin ettirmek.

Çöğür: Saz şairlerinin kullandıkları telli 
sazlardan biri. Bir çeşit tambura.

Çün: Çünkü, mademki, vaktâ ki. (Farisîde 
çün, nasıl, niçin anlamındadır).

D

Dâd: Adalet.
Dâd-ı Hak: Allah vergisi.
Dâd'i Hudâ: Allahın adaleti.
Dâğ-ı aşk: Aşk yarası.
Dâğ-ı dil: Gönül yarası.

Daire-i hükümet: Hükümet dairesi. 
Dâ’i-yi tefekkür: Düşündürücü. Düşün

meyi davet eden. Düşünmeye sebep olan. 
Dakik: İnce, inceden inceye.
Dâl: Delâlet eden, delil ve işaret olan, 
yol gösteren, bir gerçeği isbata belge 
olan.

Dalâlet: Azma, doğru yoldan sapma. 
Damad Halil Faşa: II. Mahmud ve Abdül- 
mecid zamanlarında seraskerlik ve ka- 
pudân-ı deryalık vazifeleri görmüş Os
manlI paşalarından.

Dâmân-ı arş: Arş’ın etekleri (bkz. Arş). 
Damaska (damasko): Eskiden Dimaşk, 
yani Şam şehrinde yapılan ve şimdi A v 
rupa tezgâhlarında dokunan, iki yüzlü, 
îpek, yün veya keten karışık, döşemelik 
kumaş. Bu kumaştan yapılmış damasko 
perdeler de vardır.

Dante Alighieri: (1265-1321). Şiirleri ve 
Commedia adlı eseriyle Rönesans devri
nin başlamasında esaslı rol oynayan bü
yük İtalyan şairi. Floransa’da doğmuş, 
mühim eserlerini Floransa lehçesiyle ve 
İtalyanca yazmak suretiyle İtalyan ede
biyatının kurucusu olmuştur. Dante, bir 
ortaçağ sonu yazarı olmakla beraber, ye
ni Avrupa edebiyatı üzerindeki geniş te
siriyle yeni devirlerin müjdecisi sayılır. 
Henüz dokuz yaşındayken Beatricia isim
li bir kızı sevmiş, başkasıyle evlenen ve 
genç yaşta ölen Beatricia’yı bütün haya- 
tınca unutmamıştır. Şiirlerini ve Vita 
Nuova - Yeni Hayat adlı eserini onun 
için yazmıştır. Otuz yaşındayken, bir va
tansever olarak siyasî hayata atılmış, bu 
yüzden hayatının mühim bir kısmı sür
günde geçmiş, yoksul ve mustarip bir ha
yat içinde ölmüştür.

Dâr: Büyük ev. Mahal, yer. Dünya.
Dara asmak: Darağacına asmak, öldür
mek, yok etmek.

Dârât: Debdebe. Hükümdarların zengin 
ve gösterişli süsleri, giyimleri, servet ve 
eşyaları.

Darbe-i hasar: Zarar, ziyan vuruşu. 
Daudet (Alphonse): .XIX. yüzyıl tanınmış 
Fransız hikâye ve roman yazarı. 

Debdebe: Patırtı kütürtü. Hükümdarların 
ve onlar gibi büyüklerin, çevrelerindeki 
adamlarıyle birlikte, zengin, süslü, ihti
şamlı görünüşleri. Böyle bir görünüşü 
gerektiren zenginlikleri.

Debîr: Kâtip, nesir yazarı.
Defeât ile: Defalarca.
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Dehâ: Üstün zekâ. Herhangi bir sanat ve 
mesleğe karşı fevkalâde kabiliyet. Her
hangi bir şeyin ruhu, tam özelliği.

Dehan: Ağız.
Dehâet: Dâhilik.
Dehâ-yi nâr: Ateşin dehası, (bkz. Deha).
Dehr: Dünya, cihan.
Dek: Kadar.
Dekaayık: incelikler, ince düşünceler.
Delâlet etme: Yol gösterme, kılavuzluk, 
rehberlik;

Delil: işaret. Kılavuz. Yol gösterici. Bir 
iddiayı, bir bilgiyi isbata yarayan madde. 
-Vesika.

Delil*! kâfi: (İsbata) yeter delil.
Demagoji (demagogie): Basit halk zümre* 
lerini okşayıcı ve kandırıcı özellikteki 
söz ve hareket. Halkı kışkırtıcı söz. Halk 
avcılığı.

Dembedem: Sık sık, her an, durmaksızın.
Dem urmak: Bahsetmek, iddiasında bu
lunmak.

Denlü: Gibi, kadar.
Derâgnş: Kucaklama.
Derakap: Hemen.
Derâmend: Acınacak halde olan, derdi 
olan, dertli. Zavallı.

Derd-nâk: Dertli, üzüntülü.
Derk etme, derk eyleme: iyi anlama, in
ce şeyleri, güç şeyleri anlama.

Derpiş: Göz önünde bulundurma. Dikka
te alma.

Derun: İç.
Derûnî: İçe ait.
Derûni âhenk: İçin duyduğu, içe duyuru
lan ses. Bir söyleyişin ruhunda bulunan 
musikî.

Ders-i ibret: İbret dersi.
Dessas: Hileci, aldatıcı.
Dest-bûsl: El öpme. (Bu terkibin, Fuzulî’ 
nin Su Kasidesi’nde dest-bûsû şeklinde 
okunması, şairin o beyitte birkaç defa su 
diyebilmek için yaptığı alliterasyona dik
kat edilmesindendir).

Dest-gâh: Tezgâh. Sanatkârların, üzerinde 
iş yaptıkları masa.

Dest-i âsmân-ı şitâ: Kış semasının eli.
Dest-i üstâdâne: Ustalıklı el. Hünerli el. 
Uste eli, sanatkâr el.

Deşt ü derya: Çöl ve deniz.
Devâhî: Büyük belâlar, büyük âfetler.
Devâ-yı kalb-i elim: Elemli, acılı kalbin 
devası.

Devlet: Baht, talih, saadet, mevki, iktidar.

Devlet-i Aliyye: Osmanlı devleti.
Devlet-i âliyye: Yüce devlet. Yüksek, bü
yük devlet.

Devletlû: Dünyada ve ahirette saadet, ser
vet, mevki ve nimet sahibi kimse. Eski
den vezirler ve en büyük paşalar (müşir
ler) için kullanılan unvan.

Devlet-i dünya: Dünyanın devleti, saadeti, 
yüksek mevkileri, zenginliği.

Devvâr: Döner, daimî surette dönen.
Deymûmet: Devamlılık.
Deyr-i küfr: Allahın birliğini inkâr eden
lerin kilisesi. Kilise.

Dîdar: Güzelliğin görünüşü. Yüz güzelliği; 
Allahın, insanlara cennette göstereceğini 
müjdelediği İlâhî güzelliği.

Dîdâr-ı hürriyet: Hürriyetin güzel yüzü.
Dîde: Göz.
Dlde-i huffâş: Yarasa gözü.
Dike: Eski Yunanlılarda hak ve adalet 
tanrısı.

Dii-ârâ: Gönül süsleyen güzel.
Dilâverân (dilâverler): Yiğitler, cesur yü
rekliler, kahramanlar.

Dilber: Gönül götüren güzel.
Dil-cû: Gönlün istediği, gönlün aradığı, 
gönül çekici.

Dildâde: (Bir aşkı ima etmek için) Başa 
özel şekilde bağlanan boyalı mendil.

Dildâr: Sevgili. Gönül zapteden sevgili.
Dil-nevaz: Gönül okşayıcı.
Dil-teng: Gönlü daralmış, üzgün, elemli.
Dil-tengî-i hasret: Gönlü özleyişle daral
mış, üzgün.

Dil-zinde: Gönlü canlı. Şevkli, istekli, coş
kun.

Din-i mezkûr: Adı geçen din.
Dırahşân: Parıldayan, ışıldayan. Parlak, 
ışıklı.

Dirâyet: Zekâ. Bilgili oluş. Beceriklilik. 
Büyük işleri idare kabiliyeti.

Dirke: Yunanistan’da eski Thebal şehri 
civarında bir pınar ve bir ırmak adı.

Diyar-ı İran: İran ülkesi.
Diyar-ı şâiran: Şairler diyarı.
Divan: (?) Osmanlı devlet teşkilâtındaki 
merkezî idare: Dîvân-ı Hümâyun. (Ş) Di
van şairlerinin şiirlerini konularına ve 
kafiyelerine göre, alfabetik sırayla bir 
araya toplayan şiir kitabı. (Bu şiir kitap
larının tertibi XVI. yüzyıldan sonra ta- 
mamıyle belirli bir şekilde yapılırdı). 
(D Davaların dinlenip, gereken hüküm
lerin verildiği meclis. ©  Huzur, kat. 
(Meselâ, Tanrı divanı, Allahın kullarını
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dinleyeceği ulu mahkeme, Allahın huzu
ru, Tanrı katı anlamındadır). <D Otura
cak sedir.

Divan durmak: Divanda (büyük devlet 
meclisinde) olduğu gibi, ellerini kavuş
turup, saygı ifade eden bir şekilde ayak
ta durmak.

Divan edebiyatı: İslâm medeniyeti çağla
rında, Türk aydınlarının Divan şiirini 
vücuda getiren dil ve sanat anlayışıyle 
meydana koydukları genel edebiyat akı
mına verilen isim. (Daha geniş bilgi için 
bkz. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 
337-343, İstanbul, 1971).

Dîvan nesri: Divan edebiyatı yazarlarının, 
Divan şiirinin dil ve sanat anlayışıyle 
yazdıkları özel nesir tarzı. (Bu nesirde 
seciler, iç kafiyeleri gibi ses unsurları; 
türlü edebî sanatlar; hüner göstermek 
için uzatılan cümleler ve İslâm medeni
yetine ait her türlü dinî, fikrî, felsefi kül
türle yüklü, külfetli bir ifade vardır).

Dîvan şiiri: İslâm medeniyeti çağlarında, 
medrese tahsili görüp saray çevrelerinde 
toplanan yüksek zümre şairlerinin, Arap 
ve İran şiirini örnek tutarak, belirli ve 
müşterek bir şiir anlayışıyle ve belirli 
kurallarla yazdıkları şiirler. Şiirlerini 
Dîvan adlı kitaplarda toplayan şairlerin 
hep birlikte meydana koydukları bir şiir 
tarzı, (bkz. Dîvan).

Diyâr-ı irfan: Bilgi, kültür ülkesi.
Diyâr-ı tahassür: Özlenen yurt.
Düçâr olmak: Çatmak, uğramak, ulaşmak.
Dûd: Duman tütün.
Duhûl: Girme.
Dûn: Adi, alçak', aşağı, bayağı.
Dür: Uzak.
Durkheim: (1858-1917). Tanınmış^ Fransız 
içtimaiyat bilgini.

Dûş-i mâsûm: Saf, günahsız omuz.
Dûşîze: Bakır, el değmemiş.
Dürr: İnci.
Dürr ü güher: İnci ve mücevher.
Dürûger: Dülger.

E

E’az: Daha aziz, daha sevgili, en aziz.
Eb’ad: Uzaklıklar, ölçüler.
Ebed: Sonsuzluk, sonu olmayan gelecek 
zaman.

Ebediyet-zâr; Ebedîlik yeri, sonsuzluk 
âlemi.

Ebnâ-yi vatan: Vatan çocukları.
Ebnâ-yi zaman: Günün insanları. İçinde 
yaşanılan zamanın adamları. Hareketle
rini zamanın akımlarına göre ayarlaya
rak, her cereyana uyan ve çabuk dönen 
adamlar.

Ebniyye-i hayriyye: İyilik  kurumlan, ha
yır müesseseleri.

Ebr: Bulut.
Ebr-i bahârî: Bahar bulutu.
Ebr-i nisan: Nisan bulutu.
Ebr-i şerer-bâr: Kıvılcım  (yıldırım) yağ
dıran bulut.

Ebrû: Kaş. Ebrû-yl melek: Melek kaşı. 
Mihrap.

Ebter: Kuyruksuz, yaramaz, faydasız.
Ecânib: Ecnebiler, yabancılar.
Ecdad: Atalar, cedler.
Ecrâm: Yıldızlar. Gökleri dolduran cisim
ler, canlı olmayan varlıklar.

Ecsâd: Cesetler.
Eczâ-yı terkib: Terkip edilen (karma) 
maddenin cüzleri, parçalan, unsurları, 
elemanları. (Terkip, birkaç şeyi bir ara
ya getirip karmak anlamındadır).

Edâ: Üslup, tarz, söyleyiş, tavır, kurum.
Edam: Bayağı kimseler.
Edâ-yi nazım (nazm): Nazım tarzı, nazım 
üslubu.

Edebiyat-ı Cedide: Yeni edebiyat. Recaî- 
zade Ekrem’in yardımıyle, başta Fikret 
ve Halid Ziya olmak üzere, Servet-İ Fü- 
nnn dergisi etrafında toplanan yazarların 
1895 yılında meydana getirdikleri Avru
pa! edebiyat çığırı. (Servet-i Fünun’dan 
önce bu tabir, Tanzimat edebiyatı için 
kullanılırdı).

Edebiyât-ı ecnebiyye: Yabancı edebiyat
lar.

Ediıâ: En aşağı, en az.
Edvar: Devirler, tarih çağları.
Ef’al: Fiiller, işler hareketler.
Ef’fti-i zekâiye: Zekâ hareketleri. Zekânın 
yaptığı işler.

Efdal: Daha faziletli, daha üstün, daha iyi.
Efean: Feryat, inleme, haykırma.
EM: Yılan, engerek yılanı.
Efkâr-ı âliyye: Yüksek fikirler, yüce fikir
ler.

Efkâr-ı edebiyye: Edebiyata ait düşünce
ler, edebî düşünceler.

Efkâr-ı dakika: İnce fikirler.
Efkâr-ı Firenk: Firenk düşüncesi, Firenk- 
lerin düşünceleri.
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Eflâk: Felekler, gökler.
Eflâtun: (M.Ö. 429-347). Büyük Yunan 
filozofu. Sokrates’in talebesidir. Asil bir 
aileden yetişmiş, iyi tahsil görmüş, daha 
genç yaşlarında edebiyatta, musikide, 
matematikte büyük kabiliyet göstermiş
tir. Hocası Sokrates’in öldürülmesini hak
sız bulduğu için, 30 yaşlarındayken Atina’ 
y ı terk etmiş, Mısır’a, İtalya’ya gitmiş, 
Sicilya’dayken, buranın hükümdarıyle 
atıştığı için bir esir gibi satılmıştır. Ef- 
lâtun’u bir başka filozof satın alarak 
esirlikten kurtarmış, esirlikten kurtulan 
Eflâtun, Atina’ya dönmüş, burada umu
mî dersler vermeye başlamıştır. Yalnız, 
kendi yurdunun değil, komşu yurtların 
da akıl danıştığı büyük bir üstat olmuş
tur. Eflâtun, hocası Sokrates’in fikirleri
ni ve kendi görüş, düşünüş ve bilgilerini, 
hocasıyle konuşmalar (diyaloglar) halin
de yazmıştır. Eflâtun, her şeyin, her ha
reketin en iyi, en güzel şekilde olmasını 
isteyen bir idealistti. Sanatın, kusursuz 
güzellikler yaratmak demek olduğuna 
inanır, Allahın birliğini düşünür, ruhun 
ebedî, maddenin geçici olduğunu söyler, 
insan hayat ve hareketlerinde ahlâkın, 
faziletin, terbiyenin, tek kelimeyle iyili
ğin temel olmasını isterdi. En mühim 
eserleri: Devlet, Phaidon, Phaidros, So
fist, Protagoras ve başkaları, Maarif Ve
kâleti Yunan Klasikleri arasında yayım
lanmıştır.

Efrâd: Fertler, tek kişiler.
Efsâne: <î) Bir tabiat olaymı, bir varlığın 
yaradılışım olağanüstü görüşler, düşü
nüşler, hayallerle süsleyip anlatan bir 
çeşit masal. (D Böyle cin, peri, dev gibi 
masal unsurlarıyle süslenerek anlatılan 
olay. (bkz. Mitos),

Efsûn: Büyü, sihir (afsun).
Efsunkâr: Afsunlayıcı, büyüleyici.
Ehl-i aşk: Aşk ehli, âşık, âşık tabiatlı. 
Ehl-i taaddî: Zulüm ehli, zalimler, düş
manlar.

Ejder: Büyük yılan. Masallarda dişli, 
ayaklı ve kanatlı olduğu tasavvur edilen, 
ağzından alevler saçtığı söylenen kor
kunç yılan.

Ekâbir-i edeb: Edebiyatın büyükleri, bü
yük edebiyatçılar.

Ekdâr: Kederler, kaygılar.
El almak: Bir şeyhten nasîp almak.
Elfâz: Lafızlar, sözler.

Elem-i kalb: Kalbin kederi, kalbin duy
duğu manevî acı.

Elest: Allahın, kullarına: «Ben sizin Rab- 
biniz değil miyim?» hitabında bulundu
ğu Tanrı katındaki ilk meclis.

Elhâm: Sesler, güzel sesler.
Elim: Acı, üzücü.
Elsine: Lisanlar, diller.
Elsine-i garbiyye: Batı lisanları, Avrupa 
dilleri.

Elsine-i Tiirâniyye: Turan dilleri. Turan 
kavimlerinin konuştukları diller.

Elvan: Renkler, renk renk.
Elvan Çelebi: XV. yüzyıl Anadolu şairle
rinden meşhur Âşık Paşa’nın oğlu. 

Emâretler: Beylikler, emirlikler. Beyler, 
emirler tarafından idare edilen küçük 
hükümetler, derebeylikleri.

Emile Augier: XIX . yüzyıl Fransız tiyatro 
yazarı.

Emn: Korkusuzluk, eminlik, rahatlık. 
Emr-i bedîhî: Delil ve isbata ihtiyacı ol
mayan şey.

Emsal: Eşler, benzerler.
Emsâl: Dilden düşmeyen fikri-edebî söz
ler, fıkralar.

Emtia: Mallar, ticaret malları.
Emvâs: Dalgalar.
Emvâc-ı savlet: Saldıran dalgalar.
Enâm: Halk, insanlar.
Endûh: Gam, keder, iç sıkıntısı. 
Enel-Hak: «Ben Hakk’ım ». Büyük İslâm 
sofisi Hallâc-ı Mansûr’un söylediği meş
hur söz. Tasavvuf felsefesine göre, kâi
natta Allah varlığından başka hiç bir 
hakikî varlık olmadığı için, Mansur’un 
bu sözü, Allahlık iddiası anlamında de
ğildir. Mansûr, kendi geçici varlığının 
Allah varlığına erişip Allah varlığında 
yok olduğunu hissettiği, yani fenâ-fillâh 
derecesine eriştiğine inandığı için böyle 
söylemiştir. Bu söz aslında, «Allahtan 
başka varlık yoktur» anlamındadır. 

Enhar: Nehirler.
Enîs-i dil: Gönüldaş, gönül arkadaşı. 
Ennius: (M.Ö. 240-169). Aslı Yunanlı olan 
bir Latin şairi. Latin şairlerinin en eski
lerindendir. Latin dünyasına Yunan ede
biyatını tanıtanlardandır. 18 kitap tuta
rında uzun bir destan yazdığı söylenir. 

Eıtsal-i şâire: Diğer nesiller, diğer kavim
ler.

Envâ’ : Neviler, çeşitler.
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Envâ-i belâya ve imtihânât: Türlü belâlar 
ve mihnete sokulmalar. (Sıkmtılar, ezi
yetler).

Envâ-i türlü: Çok çeşitli.
Envâ-i hiyle: Hile çeşitleri, türlü hileler.
Envâr: Nurlar, ışıklar.
Enzâr-i ümmet: Halkın bakışları.
Erbâb-ı denâet: Alçak kimseler, bayağı 
insanlar.

Erbâb-ı himmet: Çalışkan insanlar, gay
ret, büyüklük gösterenler.

Erbâb-ı kalem: Kalem sahipleri, yazarlar.
Erbâb-ı kemâl: Olgun, kâmil insanlar.
Erbâb-ı metânet: Sağlam kimseler. (İnan
dığı doğru yolda sağlam adımlarla yürü
yenler).

Erbâb-ı servet: Servet sahipleri, zenginler, 
ilim ve fen adamları.

Erganun: Çeşitli düdüklerine körükle ses 
verilerek çalınan büyük musikî aleti.

Ernani: İtalyan bestecisi Verdi’nin tanın
mış operası.

Ervâh: Ruhlar.
Erzak: Azıklar, nafakalar, yiyecek şeyler.
Esbâb-ı cefâ: Cefa (işkence) sebepleri 

(vasıta ve aletleri).
Esâtîr: Mitoslar, efsaneler, (bkz. Efsane, 
Mitos).

Esâtîr-i evvel: İlkçağlara ait efsaneler.
Eschyle: Yunan trajedisinin kurucu şairi.
. (M.Ö. V. yüzyıl).
Eser-i istidâd gösterme: Zekâ ve kabiliyet 
eseri gösterme. Uyabilme, yapabilme ka
biliyeti gösterme.

Eshâb-ı efgan: İnleyenler, feryat edenler.
Eshâb-ı intibah: Bir hadiseden kendilerini 
uyandıracak dersler alabilenler, uyana- 
bilenler.

Esir-i aşk: Aşkın esiri.
Esîr-i garâm: Aşk esiri.
Eslâf: Milletlerin geçmiş nesilleri. Geçmiş
teki büyükler.

Esmâr: Meyveler.
Esmâr-ı biinye-hiz: Vücudu canlandıran 
meyveler.

Esnâ-yi güzârında: Geçtiği esnada, geçti
ği sırada.

Esnâ-yi sohbet: Konuşma zamanı.
Esnâ-yi harb: Savaş zamanı.
Esrâr-ı derun: İç sırları. (Bir insanın için
deki sırlar).

Eş’âr-ı Osmâniyye: OsmanlI Türkçesiyle 
söylenen şiirler.

Eş’âr: Şiirler.
Eş’âr-ı Türkiyye: Türkçe şiirler.
Eşcar: Ağaçlar.
Eşhas-ı zalfe:: Zayıf şahıslar, silik şahsi
yetler.

Eşk: Gök yaşı.
Eşkâl: Şekiller.
Eşkbâr:' Göz yaşı yağdıran, çok ağlayan.
Eşref: Geçen yüzyılın tanınmış hiciv şairi.
Eşref: Çok şerefli.
Etba’: Uyanlar, tâbi olanlar, bir âmirin 
maiyetinde bulunan adamlar.

Etibbâ: Tabipler, doktorlar.
Euripldes: Yunan trajedi şairi (M.Ö. 480- 
406).

Etfâl: Çocuklar.
Etvâr-ı îmân: İnanış hareketleri, inanış 
tavırları.

Evâhir: Sonlar, son taraflar, son zaman
lar.

Evâil: Başlar, baş taraflar, ilk zamanlar.
Evânî: Kaplar. Mutfak, çay vs. takımları.
Evlâ: Daha iyi.
Evrâd: Belirli zamanlarda dinî vazife ha
linde okunan veya tekrarlanan Allah ad
ları, Kur’an parçaları ve dualar.

Evtâr-ı hüzn ü ilhâm: Hüzün ve ilham 
(sazlarının) telleri.

Evzan: Vezinler, ölçüler.
Evzân-ı fârisiyye: Iranlılar tarafından 
kullanılan ve Farisî’nin dil ve özellikle
rine uydurulan aruz vezinleri.

Evzân-ı arûz: Aruz vezinleri.
Eyyâm-ı hayat: Yaşanan günler, hayat 
günleri.

Eyyâm-ı musibet: Felâket günleri.
Eyyâm-ı nev-bahar: İlkbahar günleri.
Eyyûb: Sadakat ve sabrım denemek için, 
Allahın, derisini kurtlar yiyecek hale 
koyduğu bir İbranî peygamberi. Eyyûb, 
bütün bu belâlara katlanıp, Allaha iba
dete devam ettiği için, Tanrının sevgili 
kulları ve sevgili peygamberleri arasına 
girmiştir.

Ez-an cümle: O cümleden olarak.
Ezel: öncesi bilinmeyecek kadar eski za
man. İnsan ruhlarının Tanrıyla bir arada 
bulunduklarma inanılan ilk zamanlar.

Ezeli: Oldum olası. Ezel kadar eski.
Ezop (Aisope): Hayvanlar arasında geçen 
vakalar halinde küçük ve nükteli masal
lar yazarak insanlara bazı öğütler ver
mek isteyen eski Yunan masalcısı. (Bir 
kısım masalları, La Fontaine’in fablele- 
rine konu olmuştur).
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Ezvak: Zevkler. (İkinci hece uzun okuna
cak).

Ezvâk-ı rûhâniyye: Ruhanî zevkler. Ru
hun duyduğu zevkler.

F

Fa’âl>-Hareketli, çalışkan.
Fabl (Fable): Vakaları ekseriya hayvan
lar arasında geçen ve ibret verici bir 
dersle nihayetlendirilen küçük (man
zum) masal. (En güzelleri, XV II. yüzyıl 
Fransız şairi La Fontaine taralından ya
zılmıştır).

Fâcire-i dehr: Dünyanın günahkâr kadını. 
Fağfur: Eski Çin imparatorlarına verilen 
isim. Çin’de imparatorlar için yapılan en 
güzel porselen. Çin tabağı.

Fahr-ı Cihan: Muhammed Peygamber. İs
lâm dünyasında, cihanın övüncü diye yü
celtilen Muhammed Peygamber’e Fahr-ı 
Cihan ve Fahr-i Kâinat denilir.

Fahr-ı cihân-ı medeniyyet: Medeniyet 
dünyasının iftiharı, övüncü, Muhammed 
Peygamber.

Fakr ü faka: Fakirlik ve yoksulluk. Yok
sul ve muhtaç olma.

Familya: Aile, nikâhlı kadın, eş.
Fan fin demek: Firenkçe konuşmak. Halk 
dilinde Firenkçe konuşmayı alaya almak 
için kullanılan tabir.

Fâni: Geçici, yok olucu, ölümlü.
Fânûs: Alevi rüzgârdan koruyan cam 
mahfaza.

Fârik olmak: Ayırıcı, ayırt edici olmak. 
Fasih: Açık, doğru, düzgün ve güzel dil. 
Fasîhâne: Fesahate uygun olarak (bkz. 
Fesahat).

Fasih söyleme: Lisanı doğru ve güzel ko
nuşma.

Fasl: Mevsim, ayırmak, kısım.
Fenn-i kitabet: Kompozisyon bilgisi, yazı 
yazma usulleri.

Fasl-ı gül: Gül mevsimi. Bahar.
Fars (Farce): Halk için yazılmış, ilkel ve 
hareketli komedi.

Fâsid: Bozuk.
Fatiha: ölmüşler için okunan dua. Kur’ 

ân-ı Kerîm’in ilk sûresi.
Fatin: Kavrayışlı, zeki.
Faust: Büyük Alman şairi Goethe’nin şa
heseri olan dramı. (X IX . yüzyıl Fransız 
bestecisi Gounod’nun tanınmış operası). 

Fâzıl-ı mütebahhir: Bilgisi derya gibi en
ginleşmiş, çok bilgili âlim,

Fazilet-i bahire: Pek belli bilgi ve değer. 
Fazl ü kemâl: Yüksek bilgi ve olgunluk. 
Fedâkârâne: Fedâkarca.
Fedâkârân-ı hamiyyet: Vatan, millet sev
gisi gibi yüce sevgiler uğrunda kendile
rini feda edenler.

Fedâ-yi can etme: Canını feda etme.
Feeri (Freerie): Kahramanları arasında 
periler, cinler bulunan tiyatro çeşidi. 

Feerik (Feerique): Feeri ile ilgisi, periler
le alâkası olan. Feeri tarzında yazılan. 
Peri âlemleri gibi güzel.

Fehm eylemek: Anlamak, idrak etmek. 
Felah: Kurtuluş, zafer.
Felek: Gök, âlem ,dünya, baht, talih, gök 
kubbesi, zaman.

Felekzede: Feleğin zulmüne uğramış, ta
lihsiz.

Fem: Ağız.
Fena: Fanilik. Yok olma.
Fena bulmak: Yok olmak, ölmek.
Fend: Yalan, hile
Fenn-i eş’âr-ı Ar ab: Arap şiirleri bilgisi. 
Fenn-i maânî: Eski dilbilgisinde cümle 
yapısına ait inceliklerden bahseden ilim. 

Fer: Işık, aydınlık, süs, şan, şeref. 
Feragat: Dünya nimetlerinden ve kazanç
larından el çekebilip vazgeçebilme fazi
leti.

Ferâg-ı bâl: Gönül hoşluğu, gönül rahat
lığı.

Ferâmûş etme: Unutma, hatırdan çıkar
ma.

Ferasetli: Anlayışlı, kavrayışlı, çabuk 
kavrayan, ince şeyleri çabuk kavrayabi
len, zeki adam. (Bu kelimenin Şair Ev
lenmesi komedisinde feres atlı şeklinde 
telaffuzu, halkın bu kelimeleri değiştire
rek, biraz da eğlenerek söylemek ihtiya
cının eseridir. Halk, bilmediği kelimeleri 
lügat paralamak için kullanan kimselerle 
eğleniyor. Feres, Arapçada at demektir. 
Böylelikle feres atlı, bir de mana bakı
mından gülünç oluyor).

Ferhenk: Farisî sözlük.
Feridun Bey Münşeatı: XVI. yüzyıl Di
van nesircisi Feridun Bey’in nesirler ki
tabı.

Ferüı ü fahûr: Sevinç ve övünç içinde. 
Fersûde: Eskimiş, yıpranmış, harap.. 
Feryâd-ı güm-râh: Yolunu şaşıran haykı- 
nş.

Feryâd-ı tahassür: Özleyiş çığlığı. Ölen 
bir sevgili ardından koparılan çığlık.

—  420 —



Fesâhat: Lisanın, doğru, kolay, güzel ve 
ahenkli bir şekilde kullanılması.

Feth-i tnübîn: İstanbul’un Muhammed 
Peygamber tarafından önceden haber ve
rilen fethi.

Fevaid-i memleket: Memleket için faydalı 
-olan şeyler.
Feveran: Kaynayıp taşma, coşma, kabar
ma, fışkırma.

Fevk-al-gaaye: Nihayet derecede. Gaye
nin üstünde bir derecede.

Fevkinde: üstünde, yukarısında, üstün. 
Fevt olma: ölme, vefat etme.
Feyx: Ululuk, büyüklük, nimet, bolluk, 
bereket.

Feyezan: Taşma, kabarıp taşma.
Fezâil: Faziletler, erdemler, erdemli oluş
lar. Fetâil-i milliyye: M illî faziletler. 

Fezâ-yi ferda: Yarmın seması.
Fezâ-yi nâ-mütenâhi: Uçsuz bucaksız gök 
boşluğu. Sonsuz uzay.

Fezâ-yi vatan: Vatan seması.
Fıkarâ: Fakirler. (Aslı: Fukara olan keli
menin İstanbul konuşmasındaki söyle
nişi).

Fıkdan: Yokluk, eksiklik.
Fıtraten: Yaradılıştan.
Fıtri: Yaradılışta olan.
Figan: Feryat etme, inleme, haykırma, ıs
tırapla haykırma.

Fikret: Düşünme, tefekkür, düşünülen şey. 
Fikr-i insani: însan düşüncesi, İnsana 
mahsus düşünce.

Fikr-i şedîd: Şiddetli düşünce, sert fikir. 
Fikr-i şer’î: Şeriate uygun fikir, (bkz. Şe
riat).

Fi’l-i hatâ: Yanlış hareket.
Filoloji Lisanî ve edebî tetkik ilmi. Dil ve 
edebiyat incelemesi.

Firâş-ı ıstırab: Istırap döşeği.
Firdevsî-İ Tûsî: X. yüzyıl İran şairi. Şeh
name isimli İran destanını yazan şair. 
(Tûs şehrinde doğmuştur).

Firuze: Gök renkli kıymetli birtaş, mü
cevher.

Fitret: Bir peygamberden sonra, ikinci bir 
peygamber gelinceye kadar geçen zaman. 
Bir hükümetin veya bir iktidarın hâki
miyetinde vukua gelen geçici, hâkimiye
ti kaybetme devri.

Fodul: Bilir bilmez her şeye karışan. Her 
şeyi bilir görünen.

Forum: Roma halk hatiplerinin hitabet

meydanı. Roma’da Çentio denilen halk 
içtimalarımn yapıldığı, Halk Meclisi’nin 
kurulduğu, siyasî, içtimai davaların ko
nuşulduğu tarihî meydan.

Fransız edebiyatı: Fransız edebiyatı, bu
günkü Fransa toprağında, Fransız dili ve 
Fransız milliyetiyle birlikte teşekküle 
başlamıştır. İlk eserler, halk şairlerinin 
söyledikleri destan şarkılarıdır.
Daha ortaçağlarda Fransa’da halk şair

lerinin söyledikleri chanson de ceste =  
kahramanlık destanları, Fransız milliye
tinin sağlam bir şekilde başlaması üze
rinde müessir olmuştur. Bunları, yüksek 
zümre arasında okunan, masal unsurla- 
rıyle karışık courtois romanları takip 
etmiştir. Bunlar da bir çeşit aşk, fazilet 
ve kahramanlık romanlarıdır.
Daha sonra Gülün'' Romsun gibi, yine 

manzum aşk romanları, all6gorique des
tanlar terennüm edilmiştir.
Bununla beraber Fransız edebiyatının 

gelişmesi, bütün yeni Latin dilleri edebi
yatında olduğu gibi, Rönesans yıllarmda- 
dır. İlk tanınmış Fransız şairi François 
Villon, bir XV. yüzyıl şairidir. Onu, XVI. 
yüzyılda yedi Fransız şairinin bir araya 
gelerek kurdukları ilk Fransız şiir ekolü 
Fleiade takip eder. (PIĞiade, Türkçedeki 
Ülker yıldızının adıdır). Bu şairler, 
Fransızca şiirin ve şiirde Fransızcanın 
kurucuları sayılır. Fransızcanın, Latin- 
ceden ayrı, müstakil bir dil olarak geliş
mesinde büyük himmetleri vardır. Şiir
leri, genel olarak, eski Yunan-Latin şii
rinin ve yeni İtalyan şiirinin tesiri al
tındadır. Ekseriya sonnetler, egloguelar 
ve odelar yazmışlardır. En tanınmışları 
Pierre de Ronsard, bir aşk ve tabiat şai
ridir. Pleiade’m ikinci mühim şairi Joa«- 
him du Çellay, ince, hüzünlü şiirleriyle 
ve bilhassa Fransız lisanının müdafaası 
ve yücelmesi uğrundaki gayretli çalışma- 
larıyle meşhurdur. Aynı yüzyılda Fran
çois Rabelats, ilk bakışta hayali gibi gö- 
tünen, fakat günün olaylarından ve çev
resinden derin intibalar taşıyan, mizahî 
özelliklerle dolu büyük hikâyeler yazma
ya başlamış, yine aynı yüzyılda müte
fekkir ve samimî yazar Montaigne, dün
ya edebiyatına deneme nevinin ilk eser
lerini kazandırmıştır, (bkz. Montaigne).
Bundan sonra Fransız edebiyatı daha 

çok, birtakım edebi meslekler vücuda 
getiren sanatkârlar tarafından geliştiril
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miştir. Bu edebiyat meslek ve ekolleri
nin ilki klasik mekteptir, (bkz. Klasik).
Genel olarak XVII. ve X V III. yüzyıl 

Fransız yazarları bu ekole mensuptur. 
Ekolün ilk şairi Malherbe (1555-1628), 
Fransızcayı, her hecesiyle ahenkli ve 
mükemmel bir şiir dili, bir musikî lisanı 
haline getirmek için, ülkü ile, bilgi ve 
titizlikle çalışmıştır.
Klasik edebiyat, Fransa’da en mühim 

olarak, şiir, felsefî nesir ve tiyatro alan
larında eserler vermiştir. Devrin büyük 
şairleri, Malherbe’den sonra, bir edebî 
tenkit şairi olan Bolleau ve meşhur fa- 
biller şairi La Fontaine’dir. Tiyatroda en 
mühim trajedi yazarları Corneille ve Ra- 
cine’dir. Bunlar, trajediyi, genel olarak 
üç birlik kuralına göre, yüksek ve işlen
miş bir şiir lisanıyle, manzum olarak ya
zıyor; konularını ekseriya Yunan, Latin, 
Doğu efsane ve tarihlerinden alıyorlar
dı. Vakalarım hükümdarların veya yük
sek sınıfın hayatından seçiyor, sahneye 
insan faziletlerini, insan ihtiraslarını, 
bir kelimeyle insanı getirmeye çalışıyor
lardı.
(Corneîlle’in eserlerinde insan iradesinin 
kudreti, Racine’in trajedilerinde ihtiras
larına esir olan insanın zaafı belirtilmiş
tir).
Devrin en büyük komedi yazan Moliere* 

dir. Moliere, dünya edebiyatında bilhassa 
karakter komedileriyle haklı ve ölmez 
bir şöhret kazanmıştır.
Malherbe hariç, bu sanatkârların hep

si en mühim eserlerini X V II. yüzyılın 
ikinci yarısında verdikleri için, bu yarım 
yüzyıl, Fransada’ki klasik edebiyatın 
altın devri bilinir.
Felsefi nesir alanında, aym yüzyılda 

eserler veren Descartes’m ve Pascal’ın 
isimlerini söylemek lâzım gelir, (bkz. 
Pascal).
Fakat Fransa’da tefekkür edebiyatının 

altın devri X V III. yüzyıldır. Bu devir
de eserleriyle bilhassa İçtimaî adalet, in
san hakları ve demokrasi için çalışan 
filozof yazarlar yetişmiştir ki, en mü
himleri, Montesquieu, Voltaire (bkz. Vol- 
taire), J.-J. Rousseau (bkz. J.-J. Rous- 
seau) ve Diderot’dur.
X IX . yüzyılın ilk yarısı, klasisizme tep

ki mahiyetindeki Romantisme cereyanı
nın hüküm sürdüğü zamandır. En ha
raretli devri, 1820 ile 1850 arasında bu

lunan bu cereyan, önce Almanya ve 
Fransa’da X V III. yüzyılda Goethe ve 
Rousseau’nun bazı eserleriyle müjdelen
miş, sonra XIX. yüzyılda İngiltere’de 
Byron ve Fransa’da Chateaubriand, La- 
martine, Victor Hugo Alfred de Musset, 
Alfred de Vigmy gibi büyük romantikler 
yetiştirmiştir (bkz. Romantisme).
Romantizmin bir his ve hayal edebiya

tı oluşu, edebiyatta şahsîliği, daha geniş 
içtimaîliği, bütün Avrupa edebiyatında 
müşterektir. Aynı çığırın, milletleri ken
di millî mazilerine, millî kültürlerine ve 
halk sanatlarına döndürüşü ise, daha 
çok, Cermenlerle şimal milletleri arasın
da vuku bulmuştur.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Fransa’ 

da romantizmin aşırı hissî, şahsî ve ha
yalî oluşuna tepki mahiyetinde Realisme 
adı verilen yeni bir cereyan başlamıştır. 
Bu çığırın müjdecileri, Stendhal (bkz. 
Stendhal), Balzac (bkz. Balzac), Meri- 
mee gibi büyük romancılardır. Cereya
nın en kuvvetli temsilcileri ise, Gustave 
Flaubert (bkz. Flaubert) ile Goncourt 
Kardeşler’dir.
Realizm cereyanını da; çığırını daha 

ilimci, daha araştırıcı, daha inceleyici bir 
anlayışa götüren Natüralizm cereyanı ta
kip etmiştir (bkz. Natüralizm). Bu çığı
rın en mühim temsilcileri, Emile Zola, 
Alphonse Daudet ve Guy de Maupas- 
sant’dır. Aynı yüzyılda daha birçok bü
yük hikâye ve roman yazarı yetiştiren 
ve böylelikle bütün edebî hayatının al
tın devrini yaşayan Fransa’da, mühim 
olarak, bir de Psikolojik Roman çığın 
vardır. Bu çığırın müjdecisi, XVIII. yüz
yılda, Adolphe isimli romanıyle Benja- 
min Constant’dır. Bu tarzı XIX. yüz
yılda bir çığır haline koymaya muvaffak 
olan romancı da Paul Bourget’dir.
Yine X IX . yüzyılın ikinci yarısında 

Fransa’da birbirini takip eden iki şiir 
cereyanı büyük şairler elinde güzel eser
ler vermiştir. Bu çığırlardan birincisi, 
Parnasse hareketidir ve şairlerine Par- 
nassien’ler denilmiştir. Parnasiyenler, 
şiirde dış musikîsine, zengin kafiyelere, 
şekil kusursuzluğuna, açıklığa, realist 
görüşlere önem veren ve bu bakımdan 
Fransızcaya çok ahenkli ve mükemmel 
manzumeler kazandıran şairlerdi. En 
tanınmışları, Leconte de Lislie, Jose-Ma- 
ria de Heredia, Sully Prudhomme ve
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Jean Hichepİn’dir. Hemen aynı yıllarda 
Parnasse akımına tepki mahiyetindeki 
diğer bir şiir cereyanı da Symbolisme 
hareketidir. Sembolizm, Parnassa şiiri
nin mükemmel mısralarındaki kulağa- 
hitap eden dış musikîsine mukabil, şiir
de insan ruhuna seslenen, duyuruca bir 
iç musikîsi arayan, ayrıca şiirde aşırı vu
zuhtan kaçman daha lirik bir şiir an
layışıdır. Kelimesi olmayan musikî, na
sıl bize bir şey anlatmaz, fakat kelime
lerle anlatılamayacak kadar kuvvetli 
duygular verirse, şiir de anlatmaktan çok 
duyurmak için söylenmelidir, anlayışı 
sembolizmin bir başka tarifi sayılabilir, 
bkz. Symbolisme).

Sembolizmin tanınmış şairleri, Paul 
Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane 
Mallarme ve Paul Valery’dir Aynı yüz
yılda bütün bu şairlerin üstat tanıdıkla
rı, Şer Çiçekleri şairi Baudelaire ise, şiir
lerindeki söyleyiş mükemmelliği ve du
yurucu özellikle her iki şiir ekolüne de 
örnek olmuştur.

Fuzalâ (fudalâ): Fazıllar, bilginler, haki
kî âlimler.

Fiiruht etmek: Satmak. .
Fütûr: Bıkma, usanma, ümitsizlik. Bî-fü- 
tûr: Fütursuz, korkusuz, ümitli.

Fütûhât-ı fikriyye: İnsan gönüllerini fikrî 
eserlerle ve fikir üstünlüğüyle fethetme
ler.

Fütüvvet: Kerem, ihsan, .cömertlik, bü
yüklük.

Füyûz: Feyizler, bereketler, (bkz. Feyz).

G

Gaafil: Habersiz, haberi olmayan, farkın
da olmayan, ihtiyatsız, dikkatsiz.

Gaaret: Yağma, talan. •
Gaasıb, gasıp: Birinin hakkını ve serve
tini zorla ve zulümle alan. .

Gadr: Hainlik, zulüm, vefasızlık.
Gaflet: Dalgınlık, habersizlik.
Gâh ü bî-gâh: Vakitli vakitsiz.
Galat: Yanılma, yanlış, hata. Yanlış ola
rak değiştirilmiş.

Galata francalası: Eski İstanbul’da, Ga
lata fırınlarında yapılan beyaz, kabarık 
francala.

Galebât-ı seyfiyye: Kılıç kuvvetiyle kaza
nılan üstünlükler, zaferler.

Gaİebe-i kâmile: Tam galibiyet. Savaşta 
tam zafer.

Galeyan: Coşma, kaynama.
Galeyân-ı hamaset: Kahramanlığın coş
ması.

Galiz: Kaba, çirkin.
Gam-ı nermin: Yumuşak, zevkli gam. 
Gam-perver: Gamlı, kederli.
Gamze: Göz kuyruğu ile bakış. Yan ba
kış. Göz kırpma, göz süzerek bakma. Gü
zel gözlerde ve bilhassa göz kuyrukla
rında görülen gönül çekici hareketler. 
Gözle işaret.

Garâib-i ittifâkıyye: Tesadüf gariplikleri. 
Garâm: Şiddetli aşk, derin sevgi.
Garîb: ©  Acaip. Alışılan şekle benzeme
yen. Anlaşılmaz. (Ş) Bir yerin yabancısı. 
Yurdundan ayrı kalmış. Kimsesiz biça
re zavallı. (D Tasavvufta: Tanrı diyarın
dan uzakta, yani dünyada bulunan in
san.

Garîkan: Boğularak.
Gaşy: Kendinden geçme hali.
Gavgaa-yı hürriyet: Hürriyet kavgası.
Hürriyet uğrunda savaş.

Gaybubet: Kaybolmak. Göz önünde bu
lunmama.

Gayret-i milliye: Millî gayret. Milliyeti 
koruma ve kıskanma duygusu. Milliyet 
sevgisi. •

Gayr-ı kaabil-i telâfi: Yerine getirilmesi 
mümkün olmayan, tamiri imkânsız. 

Gayr-ı mahsûs: Hissedilmeyen, duyulma
yan, fark edilemeyen.

Gayr-ı müslîm: İslâm olmayan.
Gayr-ı müsmir: Meyve vermeyen, netice 
vermeyen, faydasız.

Gayr-ı muttarit: İntizamsız.
Gazab (gazap): öfke, hiddet, kızma. 
Gazal: Ceylan, ahu, geyik yavrusu.
Gedâ: Yoksul, fakir, dilenci.
Gehî: Bazen, arada bir.
Gerden: Gerdan, boyun.
Gerdune: Araba.
Gerdûne-i şûküb: Şeref arabası.
Germ: Sıcak.
Gevheri: XVII. yüzyıl saz şairi.
Gez: Defa. (bkz. Kez).
Gibb: X IX . yüzyıl sonunda, İngiltere’de 
Osmanlı Şiiri Tarihi adlı 6 ciltlik bir Os
m anlI edebiyatı tarihi ve antolojisi vü
cuda getiren İngiliz Türkiyatçısı. 

Girdâb: Denizlerde, nehirlerde suların bir 
engele çarparak veya bir çukura akarak 
yaptığı su uçurumu. Tehlikeli yer, uçu
rum.
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Giriftar olmak: Tutulmak, esir olmak. 
Girizân: Kaçıcı, kaçan.
Girizan olma: Kaçma.
Giryan: Ağlayan.
Gİrye: Ağlama.
Girye-i hüsran: Hüsran ağlayışı, (bkz. 
Hüsran).

Giryende: Ağlayan.
Girye-pûş: Göz yaşlarıyle örtülü, yaşla 
dolu.

Giysû: Omuza dökülen saç.
Goethe: (Johann Wolfgang Goethe, 1749- 
1832). Büyük Alman şair ve edibi. Genç
liğinde hukuk tahsili yaptı. Felsefe, es
tetik, fizik, jeoloji, biyoloji alanlarında 
.derin bilgiler edindi. Tıp ilmiyle meşgul 
oldu. Gotik sanatını, halk şiirini incele
di. Eski Kelt-tskoçya şairi Ossian’ı, bü
yük İngiliz şairi Shakespeare’i okudu. 
Büyük sanat ve şahsiyetini böyle çok’ 
değişik alanlarda derinleşmek suretiyle 
hazırladı. İlk şöhretini Werther isimli, 
hissi romamyle yaptı. Daha hayattayken 
halk ve hükümdarlar tarafından şiddet
le alkışlandı. Fen bilimine dair eserler 
yazdı ve fen alanında bazı keşiflerde bu
lundu. Lirik şiirleri, başta Faust olmak 
üzere, Alman ve dünya tefekkür edebi
yatının birinci sımf eserleriyle devrin
de ve devrinden sonraki dünya nesilleri 
üzerinde derin tesirler bıraktı.
Şiir kitaplarının en mühimleri, Roma 

Elejileri ile İran ve Türk şairleri tarzın
da söylediği şiirlerden mürekkep Di- 
van’ıdır. Tiyatrolarının en mühimleri, 
İphigenie Tauris’te, Egmont, Etella ve 
bilhassa Faust adlı eserleridir.
Genç Werther’m ıstırapları, Wilheim 

Meister’in Çıraklık Yıllan gibi tanınmış 
romanları da öteki tiyatro eserleri gibi 
Türkçeye tercüme edilmiştir. Hayatı ve 
eserleri için Bielsehowsky’nin Goethe ad
lı eserine bakınız. Türkçesi, Maarif Ve
kâleti yayımları arasındadır (1951). 

Goncourtlar: XIX . yüzyıl Fransız roman 
yazarları. (Goncourt Kardeşler). 

Goygoycular: Kerbelâ şehitlerinin mate
mini tutan Alevîler tarafından tesis edi
len bir «anane tören«in adamları. Bun
lar, muharrem ayının ilk günlerinde ka
pı kapı dolaşır ve aşure pişirmek için 
hububat ve para toplarlardı. Ekserisi kör 
olan goygoycular, dolaştıkları sokaklar
da, ve kapılarında, koro halinde: «Gökte

melek, yerde her can ağladı» mersiyesini 
okurlar; mersiyenin sonunda: «Ya hey 
kaygulu canım!* diye haykırırlardı. Bu 
son sözler halk arasında, «Yâ hey goygoy 
canım* şeklini almış, söyleyenlere de 
goygoycu denmiştir.

Göç-götürme; Eşya taşıma (Ev eşyası ta
şıma).

Gubâr: Toz, toprak. (Mezar toprağı). 
Gufran: Allahın, kullarına acıyıp, onların 
günahlarım affetmesi.

Güne: Türlü, çeşit.
Guno (Gounod): XIX . yüzyıl tanınmış 
Fransız bestecisi.

Gunûde: Uyumuş, uyuklamış, uykuya dal
mış.

Gustave Flaubert: Büyük Fransız roman
cısı (1821-1880). Romanlarını araştırma
lar ve incelemelerle, roman cümlelerinin 
üzerlerinde saatlerce, günlerce uğraşarak 
yazan, ruhen romantik olduğu halde, 
eserlerinde realist romanın bütün özel
liklerini tatbike çalışan gayretli bir sa
natkârdır. Önce Doktor olmak için ça
lışmış, sonra böyle derin tetkiklerle ve 
titiz bir çalışmayla roman yazmayı daha 
güzel bulmuştur. İlk romanı Madame 
Bovary; karakterlerinin gerçekliği, kuv
vetli his tahlilleri, küçük vakalarında, 
aslında ehemmiyetsiz görünen şeylerin 
insan hayatındaki büyük tesirlerini görüş 
ve gösterişleriyle dünya romanının en 
başarılı eserleri arasındadır. Kartaca ta
rihine ait Salambo romanını da uzun ça
lışma ve araştırmalarla yazmıştır. Haya
tının mühim bir kısmını evinde bu eser
leri yazmak için bir inziva hayatı halin
de geçirmiştir. Diğer mühim eserleri, 
(L ’Education Sentimentale - Hissi Ter
biye), (Trois Conts - Üç Hikâye) adlı 
eserleridir. Madame Bovary ve Salambo 
Türkçeye çevrilmiştir. (Hayatı ve eser
leri için, Rene Dumesnil’in Gustave Flau
bert adlı eserine bakınız. Yusuf Tavat 
tercümesi, Maarif Vekâleti yayımları, 
1950).

Gûş: Kulak.
Gûşe: Köşe.
Gûşe-i uzlet: Yalnızlık köşesi.
Gûş-etmek: Kulak vermek, işitmek, din
lemek.

Gûş-i esefle işitmek: Esef kulağıyle işit
mek, üzülerek işitmek.
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Gûş-ı san’at: Sanat kulağı.
Güdâz: Yanma, yakan.
Gülbâng (gülbank): Ordularda, tekkeler* 
de, diğer topluluklarda koro halinde 
söylenen dua ve övme. Yine koro halin
de söylenen, sözleri belli zafer terennüm
leri. (Bu kelimenin son hecesinde bâ se
si ince okunacaktır. Kelimenin son harfi 
de ince g veya ince k'dır).

Gül-cemâl: Gül (gibi güzel) yüzlü. 
Güher-i âdem: İnsanın özü, insanın cev
heri.

Gül-izâr: Gül yanaklı.
Gül-i zîbâ: Güzel, pembe renkli bir gül
çeşidi.

Gül-ruhsar: Gül yanaklı.
Gümrâh, güm-râh: Yolunu şaşırmış. 
Güm-şüde: Kaybolmuş.
Günbed: Kümbet, kubbe.
Gürûh-i ukalâ: Akıllar zümresi.
Gürz-i giran: Ağır gürz, ağır topuz. 
Güzer: Geçme.
Güzeran etme: Geçme.
Güzide: Seçme, seçilmiş.

H

Haalik: Allah, Allahın yaratıcılığının adı.
(Kelimenin son harfi kaim k'dır). 

Haber-i matem: Matem haberi.
Hâb-ı gaflet: Gaflet uykusu.
Habib: Sevgili. Habtbullah: Allahın sev
gilisi, Muhammed Peygamber.

Hâbîde-i âsâr olap: Yüzyılların uykusuna 
dalan, yüzyıllarca uyuyan.

Hâb-ı rahat: Rahat uykusu.
Haccâc: Arapların Emevî İmparatorluğu 
isyan ve anarşi içinde bulunduğu bir 
sırada, devleti çok sert ve şiddetli ted
birlerle idare eden, tanınmış Arap- Eme
vî kumandanı. Devrinin Hicaz ve Irak 
valisi. Zulmünün şiddeti yüzünden Hac- 
câc-ı Zâlim diye meşhurdur. (661-714). 

Hâce-i dânâ: Bilgili hoca.
Hacet dilemek: Dilek dilemek, istemek. 
Haddini bildirme: Terbiyesini verme. Ya
pacağı işin sınırlarını belirtme. Derece
sini gösterme.

Hadd-i zâtında: Aslında, yaradılıştan. 
Hades: Eski Yunanlıların ölüm tanrısı. 
Ölülerin ruhlarının gittiği yeraltı dün
yası.

Hâdim: Hizmet eden.
Hadîka: Bahçe, ağaçlı bahçe.

Hafâyâ: Gizlilikler, sırlar, saklı şeyler. 
Hafız (Şîrâzî): XIV. yüzyıl İran şairi. İran 
şirinin en güzel gazellerini, en duygulu 
şiirlerini, kırmızı çiçeklerle süslü İran 
bahçelerinin şiirlerini terennüm eden 
tanınmış İran şairi.

Hâfıza-i enam: Halk hafızası.
Hafi: Gizli.
Hafîd: Torun.
Hafriyat: Kazılar.
Hâhiş: İstek, arzu.
Hâk: Toprak
Hakaayık: Gerçekler, hakikatler. 
Hâkdân: Yeryüzü, dünya. Hâkdân-ı fe
na: Fani, geçici dünya. Ölümlü dünya. 

Hakikat-i müdhişe: Dehşet verici hakikat. 
Hakîm: Filozof, mütefekkir. Hikmet il
miyle meşgul olup, hikmet söyleyen. 

Hâk-i mezar: Mezar toprağı.
Hâk-i mezellet: Bayağı insanların, şahsi 
menfaatleri için başkalarının önünde eği
lip yüz sürdükleri toprak.

Hakîm-i mutlak: Allah. Her şeyde üstün 
tedbirli ve her şeyi bilici olan Tanrı. 

Hâkimiyyet: Hüküm sürme. Üstün olma. 
Hâk-i pây: Ayak toprağı. Ayağın bastığı 
toprak.

Hakir: Küçük, değersiz, Önemsiz.
Hâk-i siyah: Kara toprak.
Hâk-i süfli: Alçak toprak.
Hâk-i vatan: Vatan toprağı.
Hakkaa ki: Doğrusu bu ki.
Hakkâmlar: «Sürre Alayı »nın önünde 
dümbelek çalıp kılıç oynatarak yürüyen, 
Hicazlı, Halepli, Şamlı adamlar. (Sürre 
Alayı, Osmanlı halifelerinin Hac zama
nında Mekke ve Medine’ye gönderdikle
ri hediyeleri götüren alaydır). Hakkâm
lar, şaban ayının on beşinde ufak davul- 
larıyle İstanbul sokaklarını dolaşır, geç
tikleri yerlerde dümbelek çalar, kılıç- 
kalkan oyunu oynayıp, bahşiş toplarlar
dı. (Hakkâm kelimesi, .aslı akkâm olan 
kelimenin halk dilinde aldığı şekildir).

Hâksâr Yerle bir, toprakla beraber.
Hâile: Facia trajedi.
Hâl: Ben.
Hal: Oluş, bulunuş, şimdiki zaman, tavır. 
Halâs-ı meşkûr: Beğenilen, teşekküre de
ğer kurtuluş.

Halâvet: Tatlılık, şirinlik, lezzet, zevk. 
Hâle: Bazı geceler ayın etrafında görü
nen ışıklı çevre. A y  ağılı, aylâ.

Halef: Sonradan gelen, yerini tutan, oğul.
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Hale-İ melal: Bezginlik, halesi.
Halet; Hal, nitelik.
Hâl-i bedâvet: Göçebelik. Çölde ve ova
da, çadırda yaşama.

Hâl-i inkisar: Kırılma hali.
Hâl-i iptidai: İlk hal. Başlangıçtaki hal 
ve şekil.

Hâlik: Yaratan. Allah. Tanrı. (Kelimenin 
son harfi kalın k okunacaktır).

Hâli kalmak: Boş, tenha, sahipsiz, kimse
siz, ıssız kalmak.

Hâlik-ı ekber: En büyük yaratıcı.
Halk etmek: Yaratmak.
Hallâc-ı Mansur: Büyük İslâm sofîsı. 
Enel-Hak dediği ve şeriata aykırı sözler 
sarfettiği iddiasıyle 918-919’da, Bağdat’ 
da idam edilmiştir, (bkz. Enel-Hak). 

HaUâk: Allah. Yaratıcı.
Hâme: Kalem.
Hamîr-i mâye Maya hamuru.
Hamiyyet: İnsanların, vatanlarım, millet
lerim, dinlerini, ailelerini yabancı teca
vüz ve hakaretinden korumak için duy
dukları asli duygu ve gayret.

Hami etmek: Kondurmak, Öyle sanmak. 
Hâmûş: Susmuş.
Hamûş: Susan, sessiz olan.
Hamûşâne: Sessizce, sessiz sessiz.
Hande: Gülme, eğlenme, tebessüm.
Hân-ı mezkûr: Adı geçen Han.
Hânüman: Ev bark, yuva.
Hânüman-sûz: Ev bark yakıcı.
Har: Eşek.
Hâr: Diken.
Hararet: Sıcaklık. Aşkla ve isteyerek ya
pılan fazla hareket ve çabşma.

Harekât-ı maksûre: Uzun okunmayan ses
li harfler. . 

Hareke: Arapçada sessiz harfleri sesli harf 
kullanmadan okutmak için, harflerin 
üstlerine veya altlarına konulan (yarım 
seslere ait) işaretler, çizgiler.

Harem: Yabancıların girmesine izin veril
meyen kutlu yer. Müslüman evlerinin 
kadınlara ayrılan dairesi. Nikâhla alın
mış kadın, zevce.

Hargeh: Çadır, otağ.
Harîm: Harem dairesi. Harem gibi özel 
ve muhterem yer.

Harita-i âlem: Dünya haritası.
Hân (hâss): özel. Bir adama veya bir şe
ye ait ve mahsus olup, başkalarıyle ilgi
si, başkalarına faydası olmayan.

Hasar: Zarar ziyan, tahrip.

Hasb-el kader: Kader gereğince.
Hasbi: Karşılıksız. Karşılık beklemeksi
zin, (gönüllü olarak).

Hasbice: Bir işi, bir iyiliği, bir karşılık 
beklemeksizin yapmak için kullanılan 
halk deyimi.

Hasîb: Şahsî değeri olan (kimse).
Haslet: Huy: tabiat.
Hasret-fiken: Hasret düşüren, hasret sa
lan.

Hasretme: Yalnız bir şey için kullanma. 
Bir çerçeve içine alma. Çember içine al
ma. Hudutlu bir yerin içinde tutma. 

Hâşâ: Bir insanın, bir şeyin her türlü kö
tülüklerden, kirliliklerden, günahlardan 
uzak ve temiz olduğunu belirtmek için 
kullanılan edat.

Hâşâ-sttmme-hâşâ: «Olmaya, Allah gös
termesin!» yerine kullanılan Arapça söz. 

Haşem: Bir hükümdarı düşmana üstün kı
lan tebaası.

Haşin: Sert, katı.
Haşmet: Bir insanın birçok insanlara 
hükmederek kazandığı heybet, ululuk, 

Haşr-olmak: Birikme, yığılma, kendi ken
dine meşgul olma.

Haşyet: Korku. Allah korkusuna benze
yen, korkulan şeyin ululuğuyle birleşmiş 
korku.

Hata iklimi: Türkistan’da Hata bölgesi. 
Hatar: Tehlike, korku.
Hâtem-i merâret: Acı duyguların son de
recesi.

Hatîb-i summ u ebkem: Sağır ve dilsiz 
hatip.

Hâtif: Bilinmeyen âlemden haber veren 
ses. Gaipten işitilen ses. Bağıran, sesle
nen.

Hatm-i enfâs: Nefesleri tamamlamak. Ne
fesi tüketmek, ölmek.

Hatt: Güzel yazı sanatı. El yazısı sanatı. 
Hatve: Adım.
Hatve-i tekarrüb: Yaklaşma adımı. Yak
laşan adım.

Havâi: Hevesleriyle hareket. eden. Uçarı. 
Boş.

Havali: Etraf, civar, çevre.
Havâss: Seçkinler. Yüksek aile mensup
ları. Asilzadeler. îleri kimseler, aydınlar, 
bilginler.

Havfî Korku.
Hâvi: İçinde bulunduran. İçine alan. 
Hayâl: Bir şeyin düşünme ve hatırlama 
yoluyle göz önüne getirilen güzel görü
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nüşü. Yarı gölge, yarı şeffaf (saydam) 
görünüş. Cisimlerin sudaki ve aynadaki 
akisleri.

Hayâlât: Hayaller, kuruntular.
Hayâl-i sefld: Beyaz hayal.
Hayâl-i vatan; Vatanı göz önüne getirme. 
Vatanın insan gözünde canlanan hayali. 

Hayât-ı edebiyye: Edebiyat hayatı. 
Hayât-ı kaatil: Öldürücü hayat.
Hayât-ı saniye: İkinci hayat.
Hayat-nevâz: Hayat okşayan.
Hayf ki: Yazık ki.
Hayme: Çadır.
Hayrân-ı canan: Sevgilinin hayranı. Sev
gilisine hayran olan.

Hayran olmak: Güzel şeyler, fevkalâde 
olaylar karşısında heyecanlanıp şaşmak. 
Ağzı açık kalmak. Dalmak.

Hayret-efzâ: Hayret artıran.
Hayvân-ı berrî: Kara hayvanı.
Hayyiz: Yer, taraf, meydan.
Hazer etmek: Sakınmak, çekinmek, kork
mak. Hazer et: Sakın, çekin, kork. 

Hazîne-i âlem: Dünya hâzinesi, dünya do
lusu servet.

Hazîne-i teceddüt: Yenilik hazînesi.
Hecr: Ayrılık, firak.
Heder (olma): Boş yere harcanma. Yok 
yere ölüp ziyan olma. Dökülen kanın in- 
tikamsız kalması.

Hediyye-i yakut: Yakut kadar kıymetli 
hediye. (Fikret’in şiirinde bu terkip, “ya
kut renginde ve çok değerli kan” anla
mındadır).

Hegemonya: Üstünlük. Kuvvet ve mezi
yetlerle başkalarına üstün ve hâkim ol
ma.

Helâk olmak: Ölmek.
Heznrâz: Sırdaş.
Hem-civar: Aynı semtte oturan. Komşu. 
Hengâm, hengâme: Zaman, vakit, çağ. 
Hengâme: Kavga, kargaşalık, savaş yeri, 
gürültü.

Hephaistos: Yunanlıların ateş tanrısı. Ro
malıların Vulkan dedikleri tanrı. Zeus 
ile Hera’nın oğludur. Yanardağ tanrısı 
da odur. Annesi Hera’nın, babası Zeus 
tarafından dövülmesine mani olduğu 
için, babası tarafından gökten yere atıl
mış, bu yüzden topal ve gülünç olmuştur. 

Hengam-ı sabâvet: Çocukluk çağı. 
Henrik Ibsen: (1828-1908). İskandinav 

(Norveç) edebiyatının tanınmış tiyatro

yazarı ve şairidir. Bir tüccar çocuğuydu. 
Babası, ticarette kaybettiği için, çocuk
luğu ve gençliği zorluklar içinde geçti. 
Daha sekiz yaşındayken topluluktan ka
çan ve okumayı seven Ibsen, gençliğinde 
Shakespeare’i, Schiller’i, Goethe’yi oku
muş, tiyatro eserleri yazmaya başlamış
tır. 50 yıl süreyle piyes yazmış, resim 
yapmış, vatanını, milletini seven bir ya
zar olarak çalışmıştır. Danimarka, 1864’ 
de Rusya’nın taarruzuna uğradığı vakit, 
bütün İskandinavyalIları, Danimarka’nm 
yardımına teşvik etmiş, arzu ettiği İs
kandinav birliğini göremeyince, kırılarak 
İtalya’ya gitmiştir. Döndükten sonra 
memleketinde çok sevilmiş, büyük şöh
ret kazanmıştır. Eserlerinde; yurdunun 
hayalciliği, yüce duygularla bayağı his-

s lerin çarpışması, yenilik arzuları ve ihti
lâlci bir ruh vardır. Devrindeki İçtimaî 
hayatın şiddetli bir tenkitçisiydi. Tiyat
ro eserlerinin en mühimleri, Peer Gynt, 
Bebek Evi, Hortlaklar, Halk Düşmanı, 
Yabanî ördek, Uyandığımız Zaman adla 
eserleridir. Eserlerinin mühim bir kıs
mı Türkçeye tercüme edilmiştir.

Hera, Hira: Tanrılar tanrısı Zeus’un hem 
kız kardeşi, hem de karısıdır. Kadın tan
rıların en büyüğü odur. Göğün saf ışığı
nı temsil eder. Ekseriya kocası Zeus’dan 
dayak yer.

Her bâr: Her defa, her sefer.
Her sâ: Her yer.
Here ü merc: Darmadağın. Karmakarışık.
Herve: XIX . yüzyıl Fransız yazarı.
Heyûlâ: Eşyanın karanlıkta insana hey
betli görünen gölgesi, irileşen şekli.

Hergiz: Asla, hiç bir vakit.
Hevâdar: Havalı, âşık, hevesli.
Hey’et: Şekil, biçim, kıyafet, görünüş.
Heykel-i mükedder: Gemi, kederli hey
kel. Hüzünlü ve hüzün verici heykel.

Hezâr-ı nağme-kâr: Nağmeci bülbül.
Hıfz: Koruma, saklama. Ezberleme. Hıf
zetme: Saklama, ezberleme.

Hıfz-ı hukuk: Hakların korunması.
Hılâfet-i seniyye: Yüce halifelik. Osman

l I  halifeliği.
Hıristo. teyeli: Terzilikte bir kumaş bas
tırmak için yapılan zikzaklı teyel.

Hırka-i tecrîd: Dünya giyim ve ilgilerin
den soyunup, gönüllerini ve kafalarım 
Allaha veren dervişlerin çile esnasmda 
giydikleri hırka.
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Kemâl-i zevk: Zevk bütünlüğü, büyük 
zevk, eksiksiz zevk.

Keman: Yay .
Kemend-İ can-giidâz: Can alıcı (can tü
ketici) kement.

Kenâr-ı yâr: Sevgilinin bulunduğu sahil, 
sevgilinin yambaşı. Sevgili kucağı. 

Kemter: Ufak. Daha aşağı. (Bu kelimeyi 
mütevazı kimseler kendileri için kulla
nırlar).

Keramet: Büyüklük. Ermiş olduklarına 
inanılan insanların fevkalâde hareketle
ri., Onların, hale, geçmişe, geleceğe ait 
birtakım sırları bilme yolundaki üstün
lükleri.

Kerem: Cömertlik, büyüklük.
Kerem ediniz: Bugünkü «müsaade ediniz* 
yerine kullanılan eski bir konuşma de
yimi.

Kerîm: Büyük, cömert, asil.
Kerime-i târih: Tarihin kızı.
Kesb-i istihkak: Hak kazanmak.
Kesret-i fütûhat: üst üste ülkeler alma. 
Ülke alma çokluğu. Birçok ülkeleri 
fethetme.

Kesret-i müvânese: İnsanların birçok ve
silelerle birbirlerine alışmaları.

Keşide etmek: Çekmek.
Ketb ü imlâ kılma: Yazma, tahrir etme. 
Ketmetme: Gizleme, saklama, sır tutma, 
söylemeyiş.

Kez: Defa (bkz. Gez);
Kezâlik: Böyle. Böylece. Bu da öyle. 
Kıble-i derd: Dertlerin o tarafa yönelip 
toplandığı yer.

Kılâ: Kaleler.
Kısma: Aruzda «zihaf» karşılığı.
Kura: Sıkıntı, eziyet, dar yer.
Kıt’a-i muhayyel: Hayal edilen ülke. Göz 
önüne getirilen güzel, hayalî ülke. 

Kıymet-i bediiyye: Bediî kıymet. Sanat 
değeri.

Kilâb-ı zulm: Zulüm köpekleri.
Kimyâ: Bakırı altın yapmak ilmi, iksir. 

İnsanı bir anda iyi eden, her derdi bir 
anda geçiren su. Madenleri altın haline 
koyan su. (Eski Doğu ilminde böyle bir 
suyun bulunacağına inanılıyordu). 

Kişver: Ülke, iklim, memleket.
Kitabet: Yazma, yazı yazma sanatı. Kom
pozisyon.

Klasik: Klasik kelimesi, bir edebiyat te
rimi olarak, önce XVII. yüzyılın ikinci

yarısında yetişen büyük Fransız şairleri 
için «birinci sınıf yazar» anlamında kul
lanılmıştır. Hakikatte klasik sanat, bütün 
Avrupa sanatlarına örnek olan eski Yu
nan, Latin sanatıdır.
XVII. yüzyıl Fransız şairleri, eski Yu

nan Latin devrinin sanat anlayışı 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 çığırı da klasik 
bir çığır olmuştur. Bu açıklamalardaki 
klasik anlamı, şu iki tarifle özetlenebilir:
1. Eski Yunan, Latin sanat ve edebi- 

yatıyle ilg ili olan,
2. Eski Yunan, Latin sanatıyle XVII. 

yüzyıl Fransız sanatını örnek tutan.
Fakat klasik kelimesi, zamanla daha 

geniş manalar aldığı için, klasik yazar 
ve klasik eser sözlerini bugün şu cüm
lelerle tanımak doğrudur:
Klasik eser: Klasik yazarlar tarafından 

birtakım belirli sanat kaide ve gelenek
lerine göre yazılarak, kendinden sonra
kilere örnek olacak kadar geniş ve  sü
rekli tesir bırakan birinci sınıf sanat ese
ri.
Klasik yazar: Bir sanat çığırı meyda- 

ne getirecek kadar kendinden sonrakile
re örnek olan ve birtakım belirli sanat 
kaide ve geleneklerine uyarak yazan ve 
yetişen birinci sınıf yazar.

Konkan: Bir iskambil oyunu.
Kopuz: Türk saz şairlerinin millî sazı. Bu 
eski saz, Anadolu saz şairleri tarafından 
da uzun süre kullanılmıştır.

Korney (Coraeille): XVII. yüzyıl klasik 
Fransız trajedi şairi.

Ksenophones: (Ksenophon: M.ö. 430?- 
359?). Eski Yunan tarihçisi. Anabasis 
adlı eserin yazarı, (bkz; Hayrullah Örs: 
Anabasis, İstanbul, 1939).

Kubuh (kubh): Çirkinlik.
Kubhiyyât: Çirkinlikle ilgili şeyler, çir
kinlikler.

Kudât: Kadılar. Şeriat mahkemesi reisleri. 
Şeriat hâkimleri.

Kudemâ: Eskiler, evvelkiler. Eski edebi
yatçılar, eski devir âlimleri, eski devir 
büyükleri.

Kudret: Allahın yaratma yetkisi. Güç, ta
kat, zenginlik. :
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Kudret-i külliye: Allahın, bütün varlıkla
rı kavrayan ve gücü her şeyi yapmaya 
yeten büyük kudreti.

Kulûb: Kalpler.
Kudum: Geliş, teşrif.
Kurha-i edebiyat: Edebiyat yarası. (Bi
rinci kelimenin aslı karha'dır).

Kûh: Dağ.
Kûh-i tecellî: Tanrının, bakmaya dayanı- 
lamayacak kadar parlak bir nur halinde, 
kendini Musa Peygamber’e gösterdiği 
dağ. Bu dağa Tanrının yalnız nuru akset
miştir.

Kûh-i Tûr: Tur dağı. Musa Peygamber’in 
Tanrı ile konuştuğu dağ. Süveyş Kanalı 
ile Filistin ve Arabistan arasındaki Sînâ 
yarımadasında bulunan Sînâ dağı.

Kûşe: Köşe. (Aslı: Gûşe).
Kuvve-i natıka: Güzel konuşma kudreti.
Söz söyleme kudreti.

Kuvve-i azm: Azim kuvveti. Ülkü kuv
veti.

Kuvve-i hârık-ul-âde: Olağanüstü kuvvet. 
Kühsâr: Dağlık yer.
Külfet: Zahmeti zahmetli çalışma.
Küllü müneccim ün kezzâb: Bütün münec
cimler yalancıdır.

Küngüre: Kubbe. Kubbenin en yüksek 
yeri. Tepe.

Küre: Dünya yuvarlağı.
Küşâyiş: Açıklık, ferahlık.
Kûy: Büyük ve işlek yol. Yol, semt, ma
halle, köy. Sevgilinin bulunduğu yer. 
Sevgilinin yambaşı.

Kûze: Testi, çanak.

L

La Bohem: İtalyan bestecisi Puccini’nin 
tanınmış operası.

Lâfız: Söz.
Lâhd: Mezar.
Lâlezâr: Lâlelik, lâle bahçesi.
Lâl olmak: Dilsiz kalmak. Susmak. Deh
şetten şaşırıp kalmak.

Lamartine: XIX . yüzyıl romantik Fransız 
şairi.

Lâmelif; İslâmî Türk (Arap) alfabesinde 
1 ve a seslerini bir araya toplayan birle
şik harf.

Lâmise: Bir şeyi, elle dokunarak duyma 
' hissi.
Lâne: Yuva, ev.
Latin edebiyatı: Latin edebiyatı, İtalyan

yarımadasında ve ilkçağda, Roma’nın 
kuruluşu tarihinden M.S. III. yüzyıla ka
dar devam eden bir Roma edebiyatıdır 
ki, merkezi Roma şehridir. Latin edebi
yatı, genel çizgileriyle, eski Yunan ede
biyatının bir devamıdır. Aym  edebiyat 
nevilerinde, Yunan üstatlarının izinde 
ve aynı sanat anlayışına uygun görünüş
lerle eserler vermiştir. Esasen, Latin di
linde eski Yunancadan aksetmiş çok sa
yıda kelime vardır.

Bu edebiyatın ilk mühim eserleri, Yu
nan tiyatrosunun bir devamı mahiyetin
de yazılan trajedi ve komedilerdir. Latin 
komedisnin ilk mühim simaları, Plautus 
ile Terentius’dur (M.Ö. II. yüzyıl). Bu 
ikinci yazar, büyük bir tenkit zekâsına 
sahip, kudretli bir komedi yazarıydı. Her 
ikisi de Rönesans’dan sdhraki Avrupa 
edebiyatı üzerinde tesir yapmışlar ve 
meselâ, bazı komedileriyle, tanınmış 
Fransız komedi yazan Moiiere’e mevzu 
ve ilham vermişlerdir.
Latin edebiyatının altın devri, Caesar’ 

ın ve bilhassa Augustus’un Roma’ya hâ
kim oldukları (M.Ö. I. yüzyılda, M.S. I. 
yüzyılın ilk yıllanna rastlayan) zaman
dır.

«Roma’da ikinci olmaktansa, bir köyde 
birinci olmayı tercih ederim.» diyen 
Caesar, ortak kabul etmez bir diktatör
dü. Fakat aynı kudrette bir hatip, bir 
edip ve bir tarih yazarıydı. Zamanının 
ilim ve sanat adam}#rını himaye edişi, 
ilme ve sanata olan «nlayışındandı. Bü
yük Roma hatibi Cicero (bkz. Cicero), 
onun zamanında yetişmişti.
Bizzat şair, filozof ve hatırat yazarı olan 

ve Roma’ya imparator olduktan sonra 
Augustus adım alan Oktavius zamanında 
ise, onun değerli veziri Maesenas’mn da 
himmetiyle, Roma’da şairler ve sanatkâr
lar daha büyük bir himaye görmüşlerdi. 
Bu devir, Vergilius gibi, Horatius gibi 
en büyük Latin şairlerinin yetiştiği ve 
devletten büyük saygı gördükleri devir
dir.
Vergilius, «Aeneis» adlı Latin destanı

nın ve Yunan şairi Theokritos’un yolun
da yazılmış, kuvvetli, pastoral Çoban 
Şiirleri’nin şairidir.
• Latin edebiyatı, milâdın ilk yüzyılında 
Seneca gibi (bkz. Seneca) büyük bir mü
tefekkir ve Tacitus gibi mühim bir tarih
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yazan yeuştırmış, ıasaı aym yüzyılda 
Hıristiyanlığın, taassubu Roma’y ı sarma
ya başlayınca, Roma edebiyatıyle birlikte 
ilkçağların büyük Avrupa medeniyeti de 
sönmeye yüz tutmuş, ve sönmüştür. 

Lâyetenâhi: Sonsuz.
Lebriz: Dudağına kadar, taşacak kadar 
dolu. Lebrlz-i ziyâ: Taşacak kadar ışıkla 
dolu.

Lebrîz-i istiğrak: Dudağına kadar, (taşa
cak kadar) Tanrı aşkıyle dolup, kendin
den geçmiş.

Lebrun: (1755-1842). Portreleriyle tanın
mış Fransız kadın ressamı.

Les Miserables: (Le  Mizerabl). Büyük 
Fransız şair ve romancısı Victor Hufo' 
nun Türkçeye Sefiller adiyle çevrilen bü
yük romantik romanı.

Letafet: Güzellik. înce güzellik, İnce ve 
şeffaf -(saydam) güzellik.

Letâfet-i nâ-mUtenâhî: Sonsuz güzellik. 
Lenan: Titrek, titreyen.
Lerze: Titreyiş.
Lerxe-i istitâr ü istiğna: İstiğna ve örtün
me (gizlenme) titreyişi, (bkz. fetigna). 

Lerzİş-i taab: Yorgunluk titremesi. Halsiz
likten doğan titreklik.

Leng: Topal, aksak.
Lenger: Karavana. Bakırdan yapılmış, ke
narları enli, büyük yemek kabı. Tepsi. 

Leşker: Asker. Leşker-i mevc: Dalga as
keri. Asker geçer gibi arka arkaya giden 
dalgalar.

Levh: Kâğıt.
Levha-i kâinat: Varlıkların tablosu. Kâi
natın genel görünüşü.

Levs: Pislik, kirlilik.
Leyâl-i kasvet: Sıkıntılı, üzüntülü geceler- 
Hüzün geceleri.

Leyâl-i ıztırab: Istırap geceleri.
Leyl-i gir ân: Ağır gece.
Ley!-i tarab: Neşe ve şenlik gecesi. Saz
larla eğlenilen gece.

Lezaiz: Lezzetler, tatlar.
Libâs: Giyecek şey.
Lihye-i beyzâ: Bembeyaz sakal.
Lisan-ı azb ül beyân-ı O s mâ m: Tatlı ve 
güzel ifadeli Osmanlı dili. Güzel Türkçe. 

Lisan-ı hâl: İnsanların veya varlıkların 
duruşlarından anlaşılan şey. Bu duruş
tan çıkan mana.

Lirizm: (Lyrisme) Duyguların coşkun, 
duyurucu bir ifadeyle söylenmesi veya 
yazılması. Sazlarla birlikte söylenen şiir
lerin bıraktığı tesir ölçüsündeki duyuru-

culuk. (Bu kelimenin aslı Yunancadır. 
Eski Yunan şairleri, şiirlerini Lyre adlı 
bir sazla birlikte söylerlerdi).

Lombar: Savaş gemilerinde topun « ğ?ı 
önünde bulunan delik.

Lû*b: Oyun, sahnede gösterilen oyun. 
Lücce-i zulmet: Karanlık deryası, karan
lık engini.

Lncretiıu: (M.Ö .98-53). Latin didaktik 
şiirleri şairi.

Lûfaı: Bilmece.
Lulli: (1633-1687). Aslen Italyalı olan 
Fransız musikî üstadı. Fransız millî ope
rasını vücuda getiren sanatkârlardan sa
yılır.

Lülü: inci.
Lülü-1 şehvar: İri inci. Eski bir inanışa 
göre: Nisan bulutundan düşen iri yağ
mur damlalarının, sedeflerin aralığından 
girerek sedef içinde meydana getirdik
leri iri inci tanesi.

M

Maahâzâ: Bununla beraber. Böyle.
Maâlî: Yücelikler. Maâlîye Isâl etmek: 
Yüceliklere ulaştırmak.

Maâlî-i şi’rlyye: Şiire ait yücelikler. Şiir 
yücelikleri.

Maânî: Manalar.
Maâni-i cedide: Yeni manalar. Yeni an
lamlar.

Mâbed-i fersude: Eskimiş, yıpranmış, ha
rap mabet.

Madde-i vücût: Vücut cevheri. Vücudun 
aslı, mayası.

Maddiyyât: Ruhî ve manevî değerlerle il
gisiz şeyler. Gözle görülür, elle tutulur 
şeyler. Maddî fayda sağlayan şeyler. 

Mâder-i vatan: Anne vatan.
Mâdûd: Sayılan.
Mâdûd olan: Sayılan
Mağfiret: Tanrının, kullarının günahını 
bağışlaması.

Mağrip: Batı yeri. Güneşin battığı yer. 
Mağrip memleketleri: Afrika’mn kuzey
batı memleketleri: Tunus, Trablus. Ce
zayir, Fas.

Mahallât: Mahalleler.
Maharet: Ustalık, beceriklilik.
Mahâret peyda etmek: Ustalaşmak. Bü
fen veya sanatta bilgi ve beceri sahibi 
olmak.

Mahbes-i âmâl: Emellerin hapsolunduğu 
zindan.
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Mahdûd: Sınırı çizilmiş, sınırlanmış. Dar 
ölçüde. Az miktarda.

Mahfaza-i lâfzıyye: Söz saklayıcı kalıp. 
Sözü yaşatan şekil.

Mahfi: Gizli, saklı.
Mahlûk-ı zî-şuur: Şuurlu yaratık, insan. 
Mahmur: Uykulu. Süzgün. (Sarhoş gözü 
gibi süzgün bakışlı).

Mahmûr-ı tefekkür: Düşünceye dalmış.
Gözleri düşünce içinde süzülmüş. 

Mahrem-iher hâli: Her haline mahrem.
Her halini bilen.

Mahremiyet: Teklifsizlik. Sırdaşlık, içli 
dışlılık.

Mâh-ruh: A y  yanaklı, yüzü ay gibi ışıklı, 
güzel renkli olan.

Mahsûlât-ı fikriyye: Fikir eserleri. 
Mahsûl-i hüsün: Güzellik mahsulü. 
Ma’hûd: Bilinen, sözü geçen Bahsi edilen.

(Ekseriya kötülemelerde kullanılır). 
Mahviyyet: Ziyade tevazu. Bir insanın 
kendi değerlerini belli etmekten, bunla
rın bahsedilmesinden çekinmesi.

Mahzûz: Haz duyan, hoşlanan.
Mâ-i Tesnim: Cennet ırmaklarından biri. 
Makaabir: Kabirler, mezarlar.
Makaalât-ı siyasiyye: Siyasî makaleler. 
Makam münasebetiyle: Yeri gelmişken. 
Makber: Mezar, kabristan.
Makbere-i sükûn: Sükûn mezarlığı. Ra
hata, huzura, sükûna dalmış mezarlık. 

Makbul: Beğenilmiş, kabul edilmiş. Beğe
nilen.

Ma’kul: Akla uygun gelen, akla yakın 
olan.

Makuule: Çeşit, nevi, türlü. Benzer, aynı 
çeşitten.

Makus: Ters, aksine.
Mal gözlü: Mala, servete, maddî kıymet
lere düşkün.

Mâl-i ganimet: Savaş meydanında ele ge
çirilen eşya, mal ve servet.

Mâlâmâl: Dopdolu, dolu.
Mâlî: Dolu, çok.
Mallarme: X IX  yüzyıl Fransız sembolist 
şairi.

Mâlûliyyet-i asabiye: Sinir bozukluğu.
Asabi hastalığı olma.

Mâmur: İyi, sağlam, güzel yapılmış. (B i
na, köy, kasaba, şehir ve memleket için 
kullanılır).

Mâmûriyyet: Bayındırlık. Mamur, abadan 
olma.

Mânâ-yı şümûl: Bir şeyin ifade ettiği an
lam.

Maniheizm: M.ö. III. yüzyılda, Zerdüşt 
dini ile Hıristiyanlık arası yeni bir din 
meydana getiren Mardinli Maniehee’nin 
yaydığı din.

Manon Lesko (Manon Lescaut): XVII. 
yüzyıl Fransız romancısı L ’Abbe Prevot’ 
nun tanınmış romanı.' İtalyan bestecisi 
Puccini’nin operası.

Manzara-i mâsûmâne: Masum görünüş. 
Saf, temiz, çocuksu manzara.

Manzûr: Görünen, bakılan.
Ma’raz: Yiyatro sahnesi.

' Ma’reke: Savaş meydant. Savaş yeri. 
Marius: (M.ö. 156-86). Tanınmış ve se
vilmiş bir Roma kumandanı.

Marîzâne: Hasta ruhlu bir tavırla. Has
taymışçasına.

Mârûz: Bir şeyin karşısında bulunan, bir 
tehlikeye karşı siperi ve gizleyeni olma
yan.

Mâsivâ: Allahtan gayrı olan bütün varlık
lar.

Masnû: Yapılmış. Sanatla yapılmış, sanat- 
kârane işlenmiş.

Masruf: Sarf olunmuş. Harcedilmiş. Kul
lanılan.

Masûn: Muhafaza altında bulunan. Ko
runmuş. Emin, sağlam.

Mâşerî: Toplulukla ilgili. Kollektif, ortak
laşa.

Matah: Ticaret malı. Ekseriya kumaş cin
cinden, kâr getirici mal. (Aslı: Meta’ ). 

Matbah: Mutfak. Yemek pişirilen yer. 
Mahdûm: Eskiden büyük insanların er
kek çocukları için kullanılan söz. 

Mahdumu: Oğlu.
Matla’ : Kaside, gazel gibi Divan şiirine 
ait manzumelerin mısraları birbirleriyle 
kafiyeli olan ilk beyti.

Matlub: Arzu edilen, istenilen, aranılan. 
Alacak.

Ma'tûf: Bir tarafa doğru dönmüş, eğilmiş* 
yönelmiş.

Mâvekâ’: Vaki olan. Olan, olan biten. 
Mânevrâ: Arka, öte. Varlıkların ötesi. 
Mazhar-ı iltifat olan: Kendisine iltifat 
edilen.

Mazhariyet: Maddî, manevî bir değere sa
hip olma.

Mazhar olmak: Bir şeyin kendi varlığında 
görülmesi veya kendine verilmesi için 
değer kazanmış olma. Lâyık olmak. 

Mâzî-i şad: Mesut, neşeli, sevinçli mazi.
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Mazmun: İçinde bulunan. Bir sözün için
de bulunan (nükteli, cinaslı) mana ve 
fikir. Anlam, kavram.

Mâzûien: Azledilmiş olarak.
Meâl: Bir sözün anlatmak istediği mana, 
kavram.

Meânî: Eski dilbilgisinde: Cümle teşkiline 
ait inceliklerden bahseden ilim.

Meânî: Manalar.
Meâsir: Atalardan torunlara kalan ve to
runlar için iftihar vesilesi olan yüksek 
kıymetli iş, eser ve hareket.

Meâyib: Ayıplar, utanılacak hareketler, 
küsurlar.

Mebâdî: Başlangıçlar.
Mebâdî-i seher: Sabahın ilk zamanları. 
Mebhes: Bir şeyin sözü edilen yer. Bir 
şeyden bahsedilen yer. Bir kitabın belirli 
bir konuya ayrılmış bölümü. Makale. 

Mebnî: Bina olunmuş, kurulmuş. Bunun 
için, ondan dolayı.

Meb’ûsan: Mebuslar, milletvekilleri. 
Mebzûliyyet: Bolluk.
Mecâl-i duhûl: (Bir yere) girme takat. Gi
rebilme gücü.

Meclis-i A lî-i Tanzimat: Yüksek Tanzi
mat Meclisi. (Tanzimat inkılâbının ve 
Gülhane Hattı’nın vadedip yapmak iste
diği yenilikleri yapabilmek için gereken 
kannn ve nizamnameleri hazırlamak 
maksadıyle 1854’de kurulan özel mecli
sin adı).

Meclis-i mey: içki meclisi. Şarap meclisi. 
Med: Uzatma. Aruzda herhangi bir hece
yi kendi sesinden daha uzun okuma. 

Medâr-ı iftihar: övünç sebebi. İftihar ve
silesi.

Medâr-ı mübâhât: övünme, iftihar sebebi. 
Medâris: Medreseler.
Meddah: Mübalağa ile metheden, öven. 
Halkı eğlendirmek için taklitli hikâyeler 
söyleyen halk hikâyecisi. Türk halk ze
kâsının ve halkın hkiâye yaratıp, olayla
rı karikatürize etme yetkisinin büyük sa
natlarından biri olan meddahlık, halk 
arasında yüzyıllarca yaşamış ve birçok 
tanınmış sanatkârlar yetiştirmiştir. 

Medee: Yunan trajedi şairi Euripides’in 
tanınmış trajedisi.

Medhuş olmak: Dehşete düşmek. Dehşet
le kendinden geçmek.

Medid: Uzun, devamlı.
Medlûl: Bir söz veya cümleden anlaşılan 
mana. Delâlet olunan, gösterilen.

Medlûl-i umûmî: Genel mana. Bir söz ve
ya ibareden genel olarak anlaşılan şey. 

Mefâhir: Milletlerin, varlıklarından övünç 
duydukları, eski-yeni büyükleri ve bü
yük eserleri. Övünülecek şeyler. 

Mefhûm: Bir sözde, bir deyimde toplanan 
anlam.

Mefkûre: ülkü, ideal, amaç.
Mefrûş: Döşenmiş.
Meftûn: Büyülenmiş derecede âşık, vur
gun, tutkun.

Meftûr:- Kederli, ümitsiz, yeis içinde ses
siz ve hareketsiz duran.

Meh: Ay.
Mehabet: Heybetlilik.
Mehâsin: Güzellikler.
Mehâsm-i tabîiyye: Tabiat güzellikleri. 
Tabiî güzellikler.

Me’huz: Alınmış.
Mehib: Heybetli, iri görünüşlü.
Mekâtib-i adîde: Çok sayıda mektepler. 
Mekin: Fikirlerinde, inanış ve davranışla
rında sağlam ve azimli insan.

Meksûr: Kırılmış. Kırık. Gücenmiş, üzgün. 
Mekteb-i Edebiyye: Tanzimat devrinde İs
tanbul’da Süleymaniye civarında açılan 
bir mektebin adı.

Melâhat: Güzellik, şirinlik.
Melâike: Melekler. (Halk dilinde bir tek 
melek anlamında kullanılır).

Melâl: Usanç. Kederin çokluğu yüzünden 
ruhu kaplayan bezginlik. Üzüntü.

Melâl-i hasret ü gurbet: Hasret ve gurbet 
üzüntüsü.

Melâz-ı hülya: Hülyanın sığındığı yer. 
Hayal edilen, hayal edilirken ruha sükûn 
veren yer.

Melekût: Melekler âlemi.
Melek-sîma: Melek çehreli.
Melez: (Aslı: Meles). Aydınlıkla karanlık 
arası. Alaca karanlık. Lisanımızda iki 
ayrı ırktan doğmuş, karışık kanlı anla
mında kullanılır.

Melil: Üzgün, kederli.
Me’lûf: Alışmış, huy edinmiş. Alışılmış, 
huy edinilmiş.

Memâlik: Memleketler, ülkeler.
Memâlik-i Islâmiyye: İslâm memleketleri. 
Memâlık-i Moğol: Moğol memleketleri. 
Memât: Ölüm.
Memlû: Dolu.
Me’mûl: Umulur, ümit edilir, umulmuş, 
arzu edilmiş.

Menâr: Minare.
Menha-ı mûsikî: Musikî kaynağı.
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Menâtık-ı dûşize-i tahayyül: Tahayyülün 
bakir mmtakalan.

Merâret: Acılık.
Merd-i aşk: Aşk eri.
Mensûb: Nispeti, ilgisi, akrabalığı olan. 
Menfaat-i şahsiyye: (B ir kimsenin) kendi 
yararı, kendi çıkarı.

Menhus: Uğursuz. Hayırsız.
Menfi: Sürgün. a
Merdûd: Kovulmuş, çürütülmüş, lanetlen
miş.

Merkad: Mezar, yatacak yer.
Merkûz: Dikili, dikilmiş.
Mersâ: Liman.
Mersiye: Ağıt.
Mertebe: Derece.
Mertebe-i kemâl: Olgunluk derecesi.
Mesâ: Akşam.
Mesaib: Ansızın gelen belâ, afet.
Mesâm: Derideki ufak delikler. Gözenek. 
Meserret: Sevinç, sevinme.
Meshûr: Büyülenmiş, sinirlenmiş. 
Meskenet-fiken: Miskinliği gideren. 
Meskûn: -İskân edilmiş. Yerleştirilmiş.
Yerleşmiş.

Mesmû’: Duyulmuş, işitilmiş.
Mesned-i izzet: Yüce mevki, yüce iktidar 
mevkii.

Mesrûriyyet: Sevinç, sevinme. Bir emele 
ulaşma.

Mest: Sarhoş. Kendinden geçmiş.
Mestâne: Kendniden geçercesine.
Mest-i hazz: Hazla kendinden geçmiş. 
Mest-i sıhhat: Sıhhat sarhoşu. Sıhhatin 
keyfi içinde.

Mestûr: örtülü.
Meşâhîr: Meşhurlar, tanınmışlar.
Meşâkk: Zahmetler.
Meşâkk-ı sefer: Yol zahmetleri.
Meşbû: Doymuş, tok, dolu.
Meşcer: Ağaçlık.
Meşekkat: Sıkıntı, zahmet, azap.
Meşgal: İş güç. Meşguliyet, uğraşılan iş. 
Meşhed: Muhammed Peygamber’in torunu 
Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilip gö
müldüğü yer.

Meşhed: Millet büyüklerinin şehit düştük
leri yer. Şehit yatağı. (Mehmet Ak if’in 
şiirinde Meşhed, Sultan I Murad ın bir 
Sırplı tarafından şehit edildiği Kosova’ 
dır).

Meşhud: Gözle görülen. Görünmekte olan. 
Meşkûr: Teşekküre değer.
Meşreb-i nâsâz: Uygunsuz tabiat.
Meş’um: Uğursuz.

Meşveret: Danışma. Konuşma, fikir sor
ma, söyleşme.

Meta’: Mal, kıymetli eşya, sermaye. 
Metrûkât-ı ecdad: Ataların bıraktıkları. 
Metrûkiyyet: Terk edilmiş olma.
Mevâhib-i kudret: Allah vergileri. Dünya 
nimetleri.

Mevc: Dalga.
Mevhum: Görünen bir vücudu olmayan 
ve hayal edilen şey. Kuruntu mahsulü. 
Aslı olmayan.

Mevkib: Alay. Bir maksatla birikip bir 
arada yürüyen kalabalık.

Mevkuf: Bağlı.
Mevlâ: Efendi, Allah.
Mevlid-İ Nebevi: XV. yüzyıl Türk şairi 
Süleyman Çelebi’nin Muhammed Pey
gamber’in doğumu, peygamberliği, mir’ 
acı ve ölümü mevzuunda yazdığı tanın
mış manzum eser.

Mevtin: Vatan tutulacak yer.
Mev’ud: Adanmış, vaat edilmiş.
Mevzûnen: Vezinli olarak.
Meyan: Ara, orta.
Meydân-ı gayret: Gayret meydanı. 
Meydân-ı hamiyyet: Savaş meydanı. Va
tan ve millet sevgisi mukaddes sevgiler 
uğrunda duyulan yabancı tecavüzünden 
koruma duygusu mevzuunda girişilen 
mücadele meydanı.

Meyl-i ibtisâm: (İnce ve güzel bir şekil
de) gülümsemeye başlama. Böyle bir gü
lüş için arzu duyma.

Me’yûs etmek: Ümitsizliğe düşürmek. 
Mezâlim: Zulümler, işkenceler.
Mezâlime girmek: Zulüm yapmak, haksız
lık etmek.

Mezâmir: Davud Peygamber’in mizmar 
isimli sazıyle terennüm ettiği şiirler, Ze
bur’un sureleri. Sazla terennüm edilen 
şiirler. Kavallar, neyler. Bu sazlarla ça
lınan besteler.

Mezâmîr-i sükût: Sessizliğin dinî tesir bı
rakan musikîleri.

Mezâr-ı Türk: Türk mezarı. (Caber ka* 
leşinde).

Meziyyât-ı celâdet: Kahramanlık meziyet
leri.

Michel Strogoff: İlmî, fennî, seyahat ro- 
manlarıyle tanınmış Fransız romancısı 
Jules Verne’in tanınmış romanı.

Midâd: Yazı mürekkebi.
Midilli: Midilli adasında yetişen bir çeşit 
küçük at.
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Mihenk: Gümüş ve altının ayarını anla
mak için kullanılan sert taş. (Aslı: Me- 
hek). Bir şeyin cinsini ve değerini belir
ten ölçü.

Mihr: Güneş, gün, sevgi, muhabbet. 
Mlhrâb: Sevgilinin kaşları. Cami ve mes
citlerin kıble tarafına gelen duvarların
daki oyuk yer.

Milel-i mezkûr e: Adı geçen milletler. 
Milel-i saire: Diğer milletler.
Millet-i hâkime: Hâkim, üstün millet, ik 
tidarı elinde tutan millet. Birkaç millet
ten müteşekkil bir imparatorluk toplu
luğunu kendi hâkimiyeti altında tutan 
millet.

Minerva: Roma mitolojisinde sanat ve ilim 
tanrıçası. (Yunanlılarda adı Athena’dır). 

Minkaar: Gaga. Minkaar-ı âteşin: Ateşten 
gaga.

Mîrî: Hükümete, devlete ait.
Miskin: Derviş, fakir, dünya hevesleriyle 
ilgisini kesmiş insan. •

Misyoner: Bir yere din yaymak için gön
derilen rahip, vaiz.

Mitoloji: Bir milletin ve milletlerin «mi
tos »larını inceleyen bilgi, (bkz. Mitos). 

Mitos: Eski çağlarda, tanrılar, yarım tan
rılar ve tanrılaştırılan insanlar hakkın
da halk ağzında dolaşarak, zamanla ina
nış haline gelen fevkalâde hikâye. Fev
kalâde oldukları, masal özelliği taşıdık
ları halde zamanla inanış haline gelme
yen mitoslara da efsane denir.

Mizaca göre şerbet vermek: Herkesin hu
yuna göre hareket etmek.

Mîzâh-ı arûz: Aruz ölçüsü.
Molla Gûrânî: Fatih Sultan Mehmet’in 
hocası ve XV. yüzyıl tanınmış ilim ada
mı. İstanbul’da onun adiyle amlan semt
ler (bir de cami vardır.)

Montaigne: (1553-1592). Fransız mütefek
kiri Ahlâkçı ve terbiyeci yazar. Asil bir 
aileden yetişmiş, iyi tahsil görmüştür. 
Eski Yunan-Latin düşüncesini yeni A v 
rupa tefekkürüne nakletmekte büyük 
hizmeti vardır. Les Essais - Denemeler 
adlı eseriyle dünya edebiyatında deneme 
türünün kurucusu sayılır. Bu üç ciltlik 
eserde, politikaya, edebiyata, terbiyeye, 
insan karakterlerine, kendi sıhhat ve mi
zacına dair denemeleri vardır. Kendi içi
ne eğilerek, kendi kendisiyle konuşur 
gibi, sıcak ve samimî bir üslupla yazdığı 
Denemeier’inde, okuyan, bir muharrir

den çok, bir arkadaş, bir insan bulur, 
felsefesi, insanları saadete götüren yolla
rı araştırmak gayesindedir. Denemeler’ 
inden seçmeler, Türkçeye Sabahaddin 
Eyüboğlu tarafından tercüme edilmiştir. 
Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri seri
sinden (İstanbul, 1947).

Muâhazât-i hikemiyye: Hikemi tenkitler. 
Muâhaze: Çekiştirme. Çıkışma. Kabahati
ni söyleme.

Muâkale: (bkz. Speculation).
Mnakkib: Takip eden. Bir üstadın izinden 
giden.

Muâmelât-ı idâre: idare işleri. Devlet dai
relerinde halka karşı tutulan tavır ve 
hareket.

Muâmele-i mültefitâne: İltifatlı davranış. 
Karşısındakinin ruhunu okşayan, gönlü
nü alan hareket.

Muattar: Güzel kokulu.
Muâyene görmek: Bir şeyin hakikatini an
lamak için onu inceden inceye gözden 
geçirmek, incelemek.

Muâyene-i müdekkikaane: inceden inceye 
muayene.

Mûcib: Gerektiren, icap ettiren.
Mûcid-i mûmâileyh: Adı geçen mucit. 
Mu’ciz: Başkalarını acz içinde bırakan. 
Mûciz: Kısa söylenmiş kuvvetli söz. (As
lı: Mûcez’dir).

Mudhike: Komedi.
Muğber: Dargın, gücenmiş.
Muğfil: Aldatıcı.
Muhâfaza-i şiddet: Bir şeyin şiddetini ko
ruyup devam ettirme.

Muhakemât-ı akliyye: Akıl yoluyle ince
lemeler.

Muhârebe-i diniyye: Din savaşı. 
Muharebe>i sabıka: Evvelce yapılmış sa
vaş.

Muharriş: Azdıran. Yara üzerini hırpalar 
gibi azap veren.

Muharrerât: Yazılı evrak, yazılmış resmî 
evrak.

Muharrik: Harekete getirici.
Muhât: Çevrili, kaplı, örtülü.
Muhayyer: iki şeyden birini seçmekte ser
best bırakılan. Beğenildiği takdirde alı
nıp, beğenilmediği takdirde geriye veri
lebilen.

Muhik: Haklı.
Muhit-i nigâh: Göz çevresi.
Muhrip: Tahrip eden. Yıkan.
Muhtasaran: Kısaca. Özetleyerek.
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Muhtazır: Can çekişen.
Muhterizâne: Çekine çekine. Sakınarak.
Muhtevi: İçinde bulunduran.
Muhteviyyât: Bir şeyin içinde bulunanlar, 
içindekiler.

Mulıyî: Dirilten, hayat veren.
Muin: Yardımcı.
Mukaddem: Evvel, evvelce, önde bulunan, 
ileride olan. Eski zamanca ileride bulu
nan.

Mukaddemât-ı zuhûr: ilk  meydana geliş 
zamanları.

Mukaff: Kaviyeli.
Mukarin: Yakın, bitişik.
Mukarrer: Kararlaşmış. Evvelce karara 
bağlanmış. Mukadder.

Mukayyed: Kayıtlı, ilgili.
Muktebes: Bir yerden, bir eserden alın
mış.

Muktedir: Güçlü, kuvvetli, yapabilen, be
cerebilen.

Muktedir olmak: Yetkili olmak. Elinden 
gelmek, bir işi yapabilmek.

Muktezâr Lâzım olan, lüzumlu.
Muktezâ-yı ahenk: Ahenk için lüzumlu.
Mumaileyh: Adı geçen kimse.
Mûmâiieyhâ: Adı seçen kadın.
Mûr: Karınca.
Murâd: Dilek, istek, adak.
Murassa’: Kıymetli taşlarla işlenmiş
Musâb olmak: Uğramak. (Belâya) uğra
mak. (Hastalığa tutulmak.)

Musâhabât: Konuşmalar, sohbetler.
Musanna’: (lyianlamda) ustalıkla yapıl
mış, sanatkârane işleyişle meydana ge
tirilmiş eser. (Kötü anlamda) uydurul
muş, yapmacıklı, çok süslü, fakat zevk
siz eser.

Musset: XIX . yüzyıl Fransız romantik 
şairi.

Mutasavver: Düşünülen, tasavvur olunan.
Mûtekadât: inanılan, itikat edilen, iman 
edilen şeyler.

Mûsıkî-şinas: Musiki bilen, musikîden an
layan, müzisyen.

Muta: Kendine itaat edilen. Emirlerine 
uyulan.

Mûtâden: Alışıldığı gibi. Alıştığı üzere. 
Adet edindiği tarzda.

Mutantan: Tantanalı. Bir tören alayının 
geçişi, gibi, hem sesleri, hem süsleriyle 
dikkati çeken. Gösterişli.

Mutasarrıf: Eski sancakları idare eden 
devlet amiri. (Osmanlı imparatorluğu’

nun idari teşkilâtmda, valiliklerden kü
çük kaymakamlıklardan büyük idarî te
şekküllere sancak veya mutasarrıflık 
denilir, bunları idare eden mülkiye amir
lerine de mutasarrıf adı verilirdi).

Muttarit: Biteviye. Hep aynı tempoda.
Mûtekid olmak: inanmak.
Muntazır: Bekleyen, intizar eden.
Muzî: Işık veren. Işıklı, parlak.
Muzmahil: .Yok olan, ortadan kalkan.
Muztar: Zorda kalmış, çaresiz kalmış.
Mübâlıase: Bir bilgi bahsi üzerinde hafif 

münakaşalı konuşma.
Mübeşşer: Müjdelenmiş.
Mübeyyin: Beyan eden, bildiren.
Mübîn: Beyan edilmiş. Açığa vurulmuş. 
Aşikâr olmuş.

Mücâhedât: Uğraşmalar, savaşmalar,
Mücerret: Çıplak, yalın, açık, yalnız, sırf, 
tek, soyut. (Matematikte: Abstre).

Mücrim-i âciz: Elinden bir şey gelmeyen 
suçlu. Zavallı günahkâr.

Müctemi’: Toplanmış, bir araya gelmiş, 
birleşmiş.

Müdâhene: Yüze gülme. Dalkavukluk,
Müdâm: Daima, devamlı olarak.
Müdâvât: Tedavi etme. Hastaya bakma, 
ilâç verme. Deva bulma.

Müddeâ: iddia olunan şey. İleri sürülen 
fikir, tez.

Müdlr-i sabık: Eski müdür.
Müdrike-i âcize: Elinden bir şey gelme
yen anlayış. Anlayamayan kafa. Âciz 
anlayış.

Müfarakat: Ayrılma, uzaklaşma, bir yeri 
bırakıp gitme.

Müfredat: (Zoraki Tabip komedisinde) 
ilâç yapmak için toplanan otlar.

Müftehir: övünen, iftihar eden.
Müfrez: Bölünmüş. Bütünden ayrılıp bir 
tarafa konulmuş.

Müheykel: Gövdeli. Heykelleşmiş, Heykel 
gibi iri ve sağlam yapılı.

Müheyya: Hazır, amade.
Müheyyiç: Heyecan verici.
Mühlik: Tehlikeli, zararlı.
Mühre: Deniz böceği kabuğu. Billurdan 
yapılmış küçük top. Her nevi yuvarlak 
cisim.

Müjgân: Kirpikler.
Mükâhhal: Sürmeli.
Mükellef: Bir vazife yapmakla, bir vergi 
vermekle ödevli olan.
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Mülâhaza: Düşünme, iyi düşünme, etraflı 
düşünme.

Mülâhazât-ı asilâne: Asil düşünceler. 
Mülâyinı-i akl ü vicdan: Akıl ve vicdana 
uygun gelen.

Mültezem: Lüzumlu görülen, lüzumuna 
inanılarak, yapılmasına çalışılan 

Mümanaat: Mani olma. Engel olma. 
Mümârese: El alışkanlığı. Bir işle devam
lı surette meşgul olmaktan doğan alış
kanlık, ustalık.

Mümasil: Benzer, müşabih.
Münakkaş: Nakışlı, işlemeli, resimli. 
Münavebe: Nöbetleşme.
Münâcât: Allaha dua ve yalvarış konu
sunda yazılan şiir.

Münbais: Gönderilmiş. Herhangi bir se
bepten ileri gelen.

Müncell: Açıkça görünen. Parıldayan. 
Mündehiş: Dehşet içinde, kalmış. 
Münderiç: İçinde bulunan, bir şeyin içi
ne konulmuş bulunan.

Münezzeh: Bütün ayıplardan uzak, temiz, 
lekesiz. Her şeyin üstünde olan ve hiç 
bir şeye muhtaç olmayan.

Münhasif: Sönükleşen, sönmüş gibi olan.
Ayın sönükleşmesi.

Münfail: Alınmış, gücenmiş, kırgın. 
Münkalih olmak: Değişmek, başka şekle 
girmek.

Münkesir: Kırılmış. Kırık. Gücenmiş, üz
gün, elemli.

Müntesip: Mensup olan.
Müntic: Netice veren. Bir sonuca eren. 
Müreccah: Tercih olunan, üstün tutulan.
Üstün.

Mürde: Ölü.
Mürgan: Kuşlar.
Mürşid: Doğru yolu gösteren. Yol göste
ren. (Tasavvufta: İnsanlara, Allaha ve 
gerçeklere ulaşma yollarını gösteren 

. şeyh).
Mürtekib: Rüşvet alan. Haksız servet elde 
eden. Çalan. Yüklenen. Selâhiyetini kö
tüye kullanan.

Mürüvvet-mend: Mürüvvetti, insaniyetli.
İyiliksever.

Müsâvât-ı hukuk: Hak eşitliği.
Müsellem: Doğruluğu kabul edilmiş. Her
kes tarafından doğru bulunmuş. 

Müselsel: Zincirleme.
Müstağrak-ı taltif etme: iltifata boğma.
Çok iltifat etme. Büyük lütufta bulunma. 

Müstağfir: Allahtan, günahlarının bağış
lanmasını isteyen.

Müsteâr: Kendi malı olnaayan, ödünç alın
mış. İğreti olarak kullanılan.

Müstecmi’ : Toplayan.
Müstefîd-i marifet olma: Bir marifetten 
istifade etme.

Müstenit: Dayanma. Dayanmış.
Müsteşrik: Doğu’ya ait ilimlerle meşgul 
olan Avrupalı bilgin.

Müşâfehe: Karşılıklı konuşma, ağız ağza 
söyleşme.

Müşfik: Şefkatli, acıyan ve esirgeyen. 
Müşk-bû: Mis kokulu.
Müştak: Çok özleyen. Can atan.
Müştak-ı feyz ü nûr: Feyzin ve nurun öz
lemini duyan.

Mtiteahhirin: Sonradan gelenler. Sonraki
ler.

Müteâllik: İlgili, bağlı, alâkalı.
Mütebaki: Artakalan.
Mütedeyyin: Dindar. Dine bağlı. 
Müteellim: Elem ve kedere uğramış. 

Üzüntülü.
Mütefennin: Fenci. Fen bilgilerinin birin
de veya birkaçında ihtisas yapmış âlim. 

Mütehâcim: Hücum eden.
Mütehâlik: Tehalük gösteren (bkz. Teha
lük).

Müteharrik: Kımıldayan, oynayan, hare
ket eden, bir yerden bir yere gidebilen. 

Mütehassir: özleyen. Hasret duyan. 
Mütehayyil: Hayale dalmış.
Mütehayyir: Şaşmış, hayrette kalmış. 
Mütehevvir: Hiddetli, gözü dumanlı. Ça
buk kızan.

Mütekâsif: Koyulaşmış, yoğunlaşmış. Ça
buk kızan.

Mütekâsif: Koyulaşmış, yoğunlaşmış, bi
rikmiş.

Mütemayil: Eğilmiş, eğik.
Mütemeddin: Medenileşmiş.
Mütemevviç: Dalgalı, dalgalanan. 
Mütenâfir: Birbirinden nefret eden. Bir
birinden ürken. Yanyana gelişleriyle söy
leyişte zorluk ve zevksizlik meydana ge
tiren kelime ve harf dizisi.

Mütercim-i Kaamûs: Kaamûs adlı büyük 
Arapça lügat kitabını Türkçeye çeviren 
Mütercim Asım Efendi (1755-1820). 

Müteveccihen: Yüz tutarak. Yönelerek. 
Mütevellit: Doğan, meydana gelen. 
Mütezâd: Birbirinin aksi, zıddı. 
Mütezâyid: Gittikçe artan.
Mütezelzil: Sarsılmış.
Müttekâ: Dayanılacak şey, koltuk değne
ği, asa, soap.
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Müvellit: Doğuran.
Müyesser: Kolaylıkla olan. Kolay gelen. 
Oluşunda Tanrı yardımı varmış gibi ko
lay ve uğurlu olan.

Müzehher: Çiçekli, çiçeklenmiş

N

Na’t (Naat, naıt): övme. Bir kimsenin iyi 
taraflarını sayıp dökmek. Muhammed 
Peygamber’i övmek için söylenen şiir. 

Naat: itrî’nin Mevlânâ’ya ithaf ederek 
bestelediği büyük dinî musikî eseri. 

Nâ-bekâr: îşe yaramaz. Haylaz. 
Nağme-hîz: Nağme uyandıran, nağme söy
leyen.

Nağme-sâz: Terennüm eden, ahenkle ça
lıp söyleyen.

Nahif: tnce, ince yapılı.
Nahiv: Sözdizimi. Sintaks. Cümle bilgisi. 
Nâim: Uyuyan, uykuda olan.
Nâ-kaabil-i taklid: Taklidi mümkün ol
mayan.

Nâkâm: Muradına eremeyen, talihsiz. 
Nakîsa: Eksiklik, kusurluluk.
Nakîz-i dâva: Davanın zıddı.
Nakli: Şifahî olan. Rivayet yoluyle öğre
nilen.

Nâlân: tnleyici. inleyen.
Nâle: İnilti.
Nâliş: Yanık yanık inleyiş.
Nâ-mahtiûd: Sınırsız, sınırlandırılmamış. 
Nâ-mer’î: Gözle görünmeyen.
Nâ-mevzun: Vezinsiz. Düzgün olmayan. 
Nâ-mubârek: Uğursuz.
Nâ-mülâyim: Sert, yumuşak olmayan. 
Nâr-ı beyzâ: Ak kor. Madenlerin eriyip, 
akar ateş haline gelmesi.

Nasbolunmak: Bir rütbe veya mevkie ge
tirilmek, Tayin olunmak.

Nâş, (na'ş): Ölü, cansız vücut.
Natas: Tarlayı temizleyip, otları kurutmak 
için yapılan hazırlık.

Natıka: Güzel söz söyleme kabiliyeti, dü
şünüp söyleme kabiliyeti. 

Nâtıka-pervân-ı siyâset: Siyaset alanında 
güzel konuşmalarıyle meşhur olanlar. 

Natüralist: Natüralizme bağlı olan eser ve 
sanatkâr.

Natüralizm: Gerçeği görme ve tanıtma 
anlamındaki realizmi aşırı bir cereyan 
haline koyan sanat çığırı. (Natüralizm, 
sanatta tabiatı bütün gerçekliği, güzelli
ği, biyolojik ve fizyolojik oluşlarıyle gör
mek, sevmek ve göstermek yoludur. Bu

sebeple Natüralizm, tabiat ilimlerinin 
ortaya koyduğu bilgi ve deneylerden fay
dalanarak, insan hayatını ve İçtimaî olay
ları bu bilgi ve deneylerin ışığı altında 
görmek ve göstermek anlayışıdır. Natü
ralist yazarların, roman ve hikâyelerde, 
olayları bütün çıplaklığı, hatta çirkinli
ğiyle göstermek isteyişleri bundandır. 
Fransa’da bu edebî cereyanın kurucusu, 
büyük romancı Emil Zola’dır).

Nâ-tüvan: Halsiz, takatsiz.
Nâ-ümid: Ümitsiz.
Nazar: Bakış, göz. Nazar-gâh: Nazar edi
len, bakılan yer.

Nazar-ı nevazişkârâne: Okşar gibi bakış. 
Nazar-ı rahim: Acıyan -jakış. Merhametli 
bakış.

Nazar-sûz: Göz yakan, bakışı yakan. 
Nâzende-i tannâz: istihza eden nazlı gü
zel. Kendisine karşı duyulan sevgiyi cid
diye almayan, üzücü güzel.

Nâzik-endâm: İnce endamlı, narin boylu. 
Nazire: Bir şairin şiirine aynı vezin, ka
fiye ve şekille söylenen benzer şiir. 

Nazm-ı eş’âr: Şiirler söyleme:
Nebâhat: Uyanıklık.
Nebâbet: Asillik. İy i soydan oluş.
Nebze: Parça, az miktar, azıcık şey.
Necm ü hilâl: Ayyıldız. ..
Nefes: Bektaşî şairlerinin, inanış "ye • he
yecanlarını terennüm ederek söyledikle
ri manzume. Bektaşî tekkelerinde, tören 
ve toplantılarda sazla ve musikîyle oku
nan İlâhî (Nefes’ler, şekil bakımından 
Halk şiirinin koşma’ları gibidir. Hecey
le söylenir. Ancak konuları, Tanrıyı bul
mak, Tanrıya varmak heyecanlarının 
ifadesidir).

Nefeslenmek: Soluk almak, dinlenmek. 
Nefha: üfürme. Nefes. Rüzgârın bir anlık 
esintisi.

Nefret-i dâimiyye: Devamlı nefret, de
vamlı tiksinme.

Nefy: Bir şeyi yerinden ayırmak. Sürmek. 
Nefy edilmek: Sürülmek.
Nefy etmek: înkâr etmek. Aksini ileri sür
mek.

Nehr-i dûr: Uzak nehir.
Negam-perver: Nağmeler besleyen, nağ
meler söyleyen. Nağmeler meydana geti
ren.

Ne hâsıl: Ne çıkar.
Nekaayis: Noksanlar, eksikler.
Nem-nâk: Nemli, ıslak.
Nerkis (nergis): iri papatya biçiminde,
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yaprakları san, göbeği yeşil bir çiçek. 
Suyunda uyuşturucu bir hassa olması 
dolayısıyle Divan şiirinde mestlik ve 
mahmurlukla beraber kullanılır. Nerki- 
sin, uzun kirpikli, güzel ve süzgün gözle
re benzetilmesi de hem şekil, hem de bu 
özelliği dolayısıyledir.

Nerkisî: XVII. yüzyıl Divan edebiyatı ne
sir sanatkârı. Nesri, türlü sanatlar, yap- 

'macıklarla süsleyip uzatarak, çıkmaza 
götüren yazarlardan.

Nesîb: İy i soylu. Bilhassa baba tarafın
dan asil olan kimse. Kasidenin tabiat 
tasvirine veya sevgiliye ait güzelleme ve 
özleyişlere ayrılan ilk kısmı.

Nesim: Rüzgâr, hafif ve tatlı rüzgâr. 
Nesîm-i bi-karar: Kararsız rüzgâr. 
Nesim-i seher: Tan yeli, sabah rüzgârı. 
Nesrin: Yaban gülü, ağustos gülü, Van 
gülü, Mısır gülü.

Neşâid-i kudemâ: Eskilerin neşideleri. Es
ki şiirler.

Neşât: Sevinç, keyif, şenlik.
Neşlde: Dillerde dolaşan tanınmış manzu- 

• me, terennüm edilen şiir. Şiir.
Neşve: Sevinç, keyif, hafif sarhoşluk. Gö
nül rahatlığı ve coşkunluğu.

Netâyic-i hayat: Hayatın sonu.
Netice-i ma’kûse: Ters, aksi netice.
Nevâ: Alaturka musikî makamlarından 
biri. Güzel ses. Nağme.

Nevâkâr: İtrî’mn neva makamında beste
lediği kâr. (Eski musikîde kâr, musikî 
manzumesi demektir).

Nevâib-i eyyam: Günlerin belâları. 
Nevâzİş (nüvâziş): Okşayış, iltifat. 
Nev’amâ: Bir türlü, az çok, bir bakıma, 
âdeta.

♦ Nevha: Sesle ağlama. Istırabın güzel ses
le terennümü. Güzel ve hazin sesle teren
nüm edilen melodi.

Nevha-ger: Yüksek sesle ağlayan matem 
töreninde sesle ağlayan.

Nevha-nisar olmak: Feryat etmek, ağla
mak.

Nevmîd: Ümitsiz. Meyus. Bir şey umma
yan.

Nevrestegân-ı maârif: Maarifin yeni yeti
şenleri.

Nevvir: Nurlu, aydınlık.
Newton: (1642-1727). Tanınmış İngiliz 
fizik, matematik, astronomi âlimi. Umu
mî cazibe kanununu keşfeden bilgin ve 
filozof.

Nev-zemin: Yeni biçim, yeni usul.

Nİgâh-ı tannâz: Alaycı bakış.
Nigâr: N^akış, resim, güzel insan resmi ve
ya heykeli. Sevgili. (Resim kadar güzel 
sevgili). '

Nikâl-i revân: Yürüyen fidan (boylu gü
zel).

Milî: Mavi, çivit rengi.
Nimet: iy i yaşamak için gereken şeyler. 
Servet, Allahın insanlara, yemeye içmeye 
dair bahşettiği şeyler. İyilik, bağış. 

Nîmet-i hürriyet: Hürriyetten doğacak 
iyilik, ferahlık, dirlik.

Nîmet-şinas: Nimet bilir. Kendisine yapı
lan iyiliği bilir ve unutmaz.

Nîm-zinde: Yarı canlı, ölü ile diri arası. 
Nisâb: Miktar.
Nîsar etme: Serpme. Saçma. Bol bol saç
ma.

Nisvân-ı zelil: Düşmüş kadınlar.
Nişâne-i zekâ: Zekilik örneği. Zekâ gös
terisi.

Nişan testisi: Nişan almak için belirli bir 
yere konmuş testi.

Nizâmât: Nizamlar, tüzükler.
Nizâr: Zayıf, arık. Düşkün, bitkin 
Nize: Mızrak.
Norma: İtalyan bestecisi Beilini’nin tanın
mış operası.

Nûrânî: Işıklı. Nurlu. Görünüşünde İlâhi 
bir özellik bulunan. Görünüşü ışıklı ve 
saygıya lâyık.

Nûr-i ilâhî: Tanrı nuru. Tanrıya ait nur. 
Nush: Nasihat, öğüt 
Nusret: Manevi yardım.
Nükte-ptrâ: Nükteye süs veren.
Nûş: içme.
Nümâyân: Görünen, meydanda.
Nüvîd: Müjde, iyi haber. (Kelimenin aslı 
nevîd’tir).

Nüvîd-i vasi, nevîd-i vasi: Kavuşma müj
desi.

Nükte: Herkesin kolay anlayamayacağı 
kadar ince ve güzel söz.

O, Ö

Oğan: Allah.
Oktav (Octave): Avrupa şiirinin nazım 
şekillerinden biri: Sekiz mısralı kıtalarla 
söylenen manzume. Sekiz mısradan iba
ret kıta.

Ole: (İspanyolca) Yaşa.
Ossian: Eski ve tanınmış bir Kelt-İskoç- 
ya şairi.
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Otello: İtalyan bestecisi Rossini’nin dört 
perdelik operası.

Ovidius: (M.Ö. 43 - M.S. 16). Latin şairi. 
Lirik ve mitolojik şiirleriyle tanınmıştır.

Ömr-i cahîm: Cehennem hayatı.
öm r-i me’yûs: Yeisli hayat. Üzgün yaşa
yış. ümitsiz Ömür.

öm r-i sâni: İkinci hayat.

P

Pâ-bend-i terakki: Terakki engeli, ilerle
meye engel olan köstek.

Padişah-ı mâdeletkâr: Âdil padişah.
Palan: Semer. Ekseriya eşeklere vurulan 
bir nevi yumuşak eyer.

Palanga: Ağaç ve toprakla yapılarak, et
rafı hendekle çevrilmiş küçük hisar.

Pandomima: Lakırdısız ve yalnız işaret
lerle oynanan komedi.

Partenon (Parthenon): Atina’da eski Yu
nan mimarlığının şaheseri olan mabet. 
(Bina, mimar îktinos tarafından; içinin 
süslemeleri ise heykeltıraş Fidyas tara
fından yapılmıştır).

Pascal: (1623-1662). Tanınmış Fransız 
matematik ve fizik bilgini, âlim ve filo
zofu, dinî-edebî düşünceler yazan. Daha 
çocuk yaşlarındayken matematik saha
sında büyük ve hayret edilecek bir kabi
liyet göstermişti. 18 yaşındayken koniler 
hakkında bir yazısı Descartes’ı hayrette 
bırakmıştı. 18 yaşındayken bir hesap 
makinesi icat etmişti. Fizikte meşhur 
Pascal kanunlarını buldu, su cenderesini 
keşfetti. Edebiyatla matematiğin ve te
fekkürün birleşmesinden doğan eserler 
yazdı. Sur I ’Esprit Geometrique - Hen- 
desî Zekâya Dair adlı yazısı, bu tarzda 
yazılarının şaheseridir.
Görüş, düşünüş ve buluşlarıyle bazı ha

yat hadiseleri onu Allahın büyüklüğüne 
inanmaya sevk etti. Taşra Mektupları 
isimli eserini ve bilhassa dine, vesair 
mevzulara dair düşüncelerini böyle bir 
tefekkürle yazdı. Kısaca, Pensees - Dü
şünceler diye anılan bu eser, dünya ede
biyatında bir şöhrettir. Birçok fikir ve 

•cümleleri dünya edebiyatında darbıme
sel haline girmiştir. Pascal’ın, kusursuz, 
ölçülü ve kuvvetli bir üslubu .vardır. 

Pây-bend: Ayak bağı, köstek.
P|ymâl, pâyimâl etme: Ayak al+ına alma. 
Çiğneme.

Pâymâl-i mütalâa eden fikir: Bir yazıyı, 
bir kitabı mütalaasının önüne seren fi
kir. (bkz. Mütalaa).

Pencah: Elli (sayı).
Pençe-zen: Pençe vurucu, (Jüşman.
Per: Kanat.
Perde-i zulmet: Karanlığın perdesi.
Perende: Uçucu, uçan, dönen.
Peri: İnsanların, «ruh âleminde yaşayan 
canlılar» diye tasavvur ettikleri ve cin 
adını verdikleri hayalî varlıkların çok 
güzel olanları ve bilhassa dişileri.

Perî-peyker: Peri yüzlü güzel.
Perî-i melâhat: Güzellik perisi.
Per-i saf: Saf, şeffaf kanat.
Persius: Latin şairi. Satirik şiirleri, ah
lâkî yazılarıyle tanınmıştır. Elde ancak 
6 parça şiiri vardır.

Pertav: Atılma, sıçrama. Atılmak için alı
nan hız.

Pervâne-i mehtâb: A y ışığı kelebeği.
Pervâz: Uçma, kanatlanma,
Pertev-i zekâ: Zekâ ışığî. Zekâ parlaklığı.
Perverde-i himmet: Birinin himmetiyle 
beslenmiş.

Pest, pes: Alçak, aşağı, (hafif ses).
Peyâm-ı hasret: özleyiş haberi.
Peyderpey: Birbiri ardında.
Peykân: Ok ucundaki sivrilik. Temren.
Peyke: Duvara bitişik olarak yapılan tah
ta sedir. Arabada, arabacının oturmasına 
mahsus yer.

Peyrev olma: Birinin arkası sıra gitme. 
Uyma, tabi olma,

Peyveste: Ulaşmış, erişmiş.
Pezîrâ-yı hitâm etme: Sona erdirme.
Piç: Büklüm, kıvrım, dolaşık.
Piç ü tâb: Istırap, sıkıntı. (Tâb: takat, 
ateş, aydınlık anlamlarındadır).

Pıranga: Mahkûmların ayaklarına vuru
lan zincirli halka, Kürek cezası.

Piş: ön, ön taraf. Kat. Huzur.
Pişvâ: önder. Bir topluluğun kendisine ve 
direktiflerine uyduğu kimse.

Pitoresk (Pittoresque). Seyredilmeye, re
sim ve yazı sanatlarıyle tasvir edilmeye 
değer (güzellik). Zihinde resim gibi bir 
hayal uyandırma, resimsi.

Plutarkhos: Roma hâkimiyeti devrinde 
yetişen tanınmış Yunan filozof ve tarih- 
çişi! Yunan ve Roma büyüklerine ait bi
yografiler yazarı.

Poussin: (1594-1655). Fransız klasik re
sim sanatının üstadı sayılan ressam.

/
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Poeeidon: Latinlerin Nepton dedikleri de
niz tanrısı.

Pür: Dolu.
Pür âteş il hevi: Ateş ve korkuyla dolu.
Pür-elhân: Güzel seslerle doty.
Pür-figan: Haykırışla dolu.
Pür-gam: Kaygı dolu.
Pür-gazab: Hiddetle dolu, çok kızmış.
Piir-hande: Neşeyle (gülmeyle) dolu.
Pür-hûn: Kan dolu.
Pür-sitâre: Yıldızla dolu.
Pür-şi’r ü şebâb: Şiir ve gençlik dolu.
Pür^taab: Çok yorgun.
Pûlâd: Sertleştirilmiş demir, çelik.
Pûyân: Koşan, hızla giden, seğirten.
Pûyân olmak: Seğirtmek. Koşmak. (Meca
zî olarak: Dalmak, batmak).

E

Râbıta-i milliyye: Millî bağ. Millet gönül
lerini birbirine bağlayan vasıta.

Rabt İle: Bağlayarak.
Rabt-ı makamât: Makamlara bağlama. 
Besteleme.

Racine: XVII. yüzyıl Fransız klasik traje
di şairi.

Ra’d: Gök gürlemesi.
Ra’d-i kazâ: Kaza şimşeği, kaza yıldırımı.
Râgıb: İsteyen, özenen, hevesli.
Râh-ı vatan: Vatan yolu.
Rahm: Acıma, esirgeme.
Rahne: Delik, gedik, yarık, yırtık, ziyan.
Rahşan: Parlak, parıldayan.
Raiyyet: Bir hükümetin idaresi altında 
bulunan ve devlete vergi veren halk.

Rampa: İki geminin birbirine veya bir ge
minin iskeleye yanaşıp bitişmesi.

Ra'şe: Titreme, ürkme. Ürperme. Korku
dan veya soğuktan titreme.

Ravza-i Nebi: Muhammed Peygamber’in 
Medine’deki türbesi.

Ravza-i Rıdvan: Cennet.
Ra’y: Otlatma. Hayvan ra’yı: Hayvan ot
latma.

Rây: Rey, oy, fikir.
Râyet-i ikbâl: İkbal. Talih, rütbe bayrağı.
Râyet-i istiylâ: İstilâ bayrağı.
Râz: Sır. Gizli şey, bilinmeyen şey.
Realite: Gerçekten olan şey, gerçeklik.
Realizm: XIX . yüzyılın ikinci yarısında 
Avrupa’da romantik ekolün yerini alan 
(romantizm’in hissî, şahsî, hayalî taraf
larına zıt) bir sanat çığırı. Realizm, sa

natta insanın ve insan cemiyetlerinin ha
yatını, oluşlarındaki bütün gerçek çizgi
leriyle ve sebepleriyle görmek ve göster
mek anlayışıdır.
Realist eserlerinde hayat olayları dik

katle görülür, oluşlarındaki sosyal sebep
ler aynı dikkatle araştırılır. Yazarlar, 
olayları sanatkâr bir içtimaiyatçı gözüy
le görüp göstermek zevkindedirler. Ha
yat tecrübelerine önem verirler. Vakala
rı olduğu gibi göstermeye dikkat eder
ler. Fakat bu vakalar karşısında duymak, 
düşünmek ve hayal kurmakta okuyucu
yu serbest bırakır, onların duygularını 
kendi hislerine bağlayıp, kendi tesirleri 
altında bırakmak yoluna gitmezler, (bkz. 
Romantizm).

Realist: Realizme bağlı sanat eseri ve sa
natkâr.

Rectiliyet: Erkeklik.
Reretmek: Kaldırmak.
Ref’olunmak: Kaldırılmak.
Reftâr: Gidiş, yürüyüş.
Reh: Yol.
Reh-güzer: Geçit, Geçilen yol. Yol üstü.
Reh-nümâ-yı makber: Mezarlığın yolunu 
gösteren.

Rencide: İncinmiş, Gücenmiş. Azap için
de bulunan.

Rencide olmak: İncinmek.
Reng-i iftirak: Ayrılma rengi. İki şeyi bir
birinden ayırt eden renk. Ayrılıktaki 
özellik.

Reng ü bû: Renk ve koku.
Reh-zen: Yol kesen. Haydut.
Rekz-i hilâl: Bayrak dikme.
Resm: Âdet, usul, tarz, vergi.
Ressâm-ı ezel: öncesiz ressam. Kâinatı 
büyük sanatıyle resmeden Allah.

Revan: Giden, yürüyen, akan.
Revân-ı tabiat: Tabiatın, canlılığı, akıcılı
ğı, hareketi.

Reviş: Gidiş, hal, tavır.
Revnak: Parlaklık, güzellik.
Rıfk: Yumuşaklık, tatlılık.
Rızâ-yi kabahat aynı kabahattir: Bir su
çun işlenmesine göz yummak, o suçu iş
lemekle birdir.

Riâyet: Gözetme. Sayma. Ağırlama, değer 
verme. Saygı gösterme.

Rical: Erkekler.
Ridâ: örtü. Vücudun üst kısımlarını örten 
bir çeşit dikişsiz elbise.
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Rigoletto: İtalyan bestecisi Verdi’nin ta
nınmış operası.

Rık: Kum, ince kum.
Rikkat: İncelik, yufkalık, yumuşaklık. İn
ce bir acıma duygusu, inceliklerden an
lama duygusu.

Rimbeaud (Arthur): X IX . yüzyıl Fransız 
şairi.

Rind: İçten irfan ile süslü olduğu için dış
tan sade görünen ve dış hayatın süsüne, 
servetine, gösterişine değer vermeyen ve 
bütün bu geçici heves ve ihtiraslara ka
pılmadan yaşayan olgun insan. Babacan 
adam. Böyle bir hayatı, başkalarına iyi
lik yapmakla geçiren kimse.

Rindan: Rindler.
Rîşe: Saçak, püskül.
Rişte-i hürmet: Saygı bağı.
Riste: İplik, tel.
Ritm (rythme): Mısra ve cümlelerdeki ses 
uygunluğundan doğan iç aheng. Duygu
ların ölçülü ve uygun seslerle ifade edi
lişindeki ses ve söz anlaşmasından do
ğan ahenk. Duygunun ses haline gelişi. 
Muvazeneli ve tenasüplü hareket.

Riyâz: Yeşil bahçeler.
Riyâz-ı melekût: Meleklere ait âlemin 
bahçeleri.

Rizân ola: Döküle.
Rizân olmak: Dökülmek.
Romantik: Romantizm denilen sanat çığı
rının özellikleriyle eser veren yazar. Bu 
özelliklerle yazılan sanat eseri.

Romantizm: Avrupa’da X V III. yüzyıl son
larında başlayıp, X IX . yüzyıl başlarında 
cereyan halini alan bir sanat ve edebi
yat çığın. Bu çığır, Rönesans’dan sonra 
gittikçe uyanan Avrupa milletlerinin da
ha çok duymaya başladıkları sosyal hak
sızlıklardan doğma ıstırapların sanat ve 
edebiyata aksetmesiyle hızlanmış, sosyal 
bir çehreye sahiptir. ~
Aynı çığır,eski Yunan ve Latin gele

neklerine bağlı kalan klasiklere karşı; 
Almanlar, İngilizler, şimal milletleri, gi
bi, Latin soyundan olmayan Avrupa mil
letlerinin, kendi millî dillerine, millî ma
zilerine, dolayısıyle ortaçağ tarih ve des
tanlarına ve yerli hayatlarına değer ver
meleriyle gelişmiştir.
Romantik edebiyat, kendinden evvelki 

klasik sanat anlayışına da bir tepki çeh- 
resındedir. Klasik edebiyatın akılcı, 
mantıkçı, şekilci ve kuralcı olmasına ve

hiç şahsî olmayışına karşı, romantik ede
biyat, hisse, hayale, şahsi duygu ve ma
ceraların ifadesine çok değer verir. Dil
de, ifade şekillerinde oldukça serbest 
davranır. Klasiklerin hemen yalnız yük
sek sınıfın hayatiyle meşgul olmalarına 
karşı romantikler, geniş halk zümreleri
nin hayatı ve ıstırabıyle ilgilidirler.
Romantik eserlerde yazar, olaylar kar

şısında neler duyuyor ve nasıl duyuyor
sa, okuyanları da aynı duyguları o ölçü
de duymaya sevk etmek isteyen bir sa
nat anlayışı içindedir. Romantik yazar
lar, başkalarının maceralarından bahse
derken bile, daha çok kendi maceraların
dan ve kendilerinden bahsediyorlarmış 
gibi eserlerine kendilerini geniş ölçüde 
verirler. Aynı eserlerde gerçekte olmuş 
ve olabilecek vakalar yanında, yazarın 
öyle olmasını istediği hayali vakalar da 
bulunabilir.

Ronssean: (Jean-Jacques Röusseau, 1712- 
1778). Fransız edip ve mütefekkiri. Fa
kir bir saatçi çocuğuydu. İsviçre’de Ce
nevre’de doğdu. Çocukluğu ve gençliği 
fakir, bazen sefil ve serseri bir hayat 
içinde geçti. Esaslı bir tahsil görmedi. 
1749’da Dijon Akademisi’nin, »İlimlerin 
ve sanatlarm terakkisi ahlâkın düzelme
sine yardım etmiş midir?- sorusu ile aç
tığı bir müsabakaya iştirak etti ve bu 
soruya şiddetle, »Hayır!» diyen bir nutuk 
yazdı. Bu nutuktaki zeki ve atak fikirle
riyle birdenbire meşhur oldu. Fakat şöh
reti, hayatına azla tesir etmedi, yine ser
seri bir hayat yaşadı. İnsan hakları, in
san eşitliği ve demokrasinin müdafaası 
konusundaki yazılarıyle devrinde ve dev
rinden sonraki dünya hayat ve tefekkü
ründe büyük tesirler yaptı. Fransız ih
tilâl ve inkılâbını hazırlayanlar arasında 
mühim bir yer aldı.
En mühim eserleri, Confession - İtiraf

lar adlı hatırat kitabı, İlimler ve Sanat
lar Hakkında Nutuk, Emile, Le Contrat 
Social - İçtimaî Mukavele gibi eserle
riyle mektup şeklinde yazılmış La Nou- 
velle Heloise adlı romanıdır. Hepsi de 
Türkçeye çevrilmiş olan bu eserlerden 
İtiraflar, hayatının'en gizli taraflarını hi
kâye eder.
İçtimaî Mukavele’de cemiyeti tam bir 

eşitlik temeli üzerine yeniden kurmayı 
ister. Emile, hikâye tarzında yazılmış,
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terbiyeye dair bir eserdir. Nouvelle He- 
lolse ince aşk duygulan, tabiat sevgisi, 
şahsî ve hayalî taraflarıyle, romantizmi 
hazırlayan eserlerdendir.
Rousseau, ihtilâlci ve inkılâpçı fikirleri 

yüzünden hayatının mühim bir kısmını 
sürgünlerde ve devletlerin takibinden 
kaçarak geçirmiş, ölümünden sonra da
ha çok sevilmiştir:

Rustâyî: Köyde yaşayan. Köye mensup ve 
lâyık olan. Köylü.

Rosny (J. H.) Biraderler: XIX . yüzyılın 
ikinci yarısında ve XX. yüzyıl başlann- 
da' müşterek romanlar yazan iki Fransız 
romancısı.

Rûberû: Yüz yüze.
Ruh: Yanak.
Rûh-ı âmâl: Emellerin ruhu.
Rûh-ı marazı: Hastalıklı ruh.
Kûh-ı sürür: Sevincin, neşenin ruhu.
Rûm: Anadolu.
Rûşenâ: Aydın, ışıklı, parlak.
Rû, rûy: Çehre, yüz.
Rûy-i arz: Yeryüzü.
Rûy-i çemen: Yeşillik. Kır Çimenin yüzü, 
çimende oturacak yer. Yeşil kırların sat
hı.

Rûy-ı m â gösterme: Razı olduğunu anla
tır bir çehre takınma. Razı olduğunu bil
dirme.

Rûy-i vatan: Vatanın (güzel) yüzü. 
Rûy-i siyah: Kara yüz.
Rûy-i zemin: Yeryüzü.
Rûy-i zerd-i sefalet: Sefaletin sarı çehresi. 
Rüzgâr: Zaman.
Rükû: Eğilme, öne doğru eğilme. Namaz 
kılarken Tanrı karşısında öne doğru 
eğilme hareketi.

Rüsûh: İlimde veya fende derinleşme. Hü
ner ve ihtisas hareketi.

Rüşeym: Tohumun bitki olma kabiliyetin
deki özü. Oğulcuk. Embriyon.

Rütbe-i akl: Akıl derecesi. Akıllılık dere
cesi.

Rû-xerd: Sarı yüzlü. Sararmış.

S

Sabâ: Eski Yemen kraliçesi Belkıs’m ev
velce pek güzel ve mamur olan başşehri. 
Belkıs, milâttan bin yıl kadar önce Sa
bâ melikesiydi.

Sabâh-ı haşr: Kıyamet gününün sabahı. 
Sabz-reftar: Rüzgâr yürüyüşlü.

Sadâ-yi garâm: Aşk sadası. Sevgilinin se
si.

Sâdi: XIV. yüzyıl İran şâir ve mütefekki
ri.

Sâdıkaan-ı aşk: Aşkına sadık olanlar. 
Sadr-ı İslâm: İslâmlığın başlangıcı.
Sadr-ı millet: Milletin göğsü veya milletin 
gönlü.

Safâyâb olmak: Safa bulmak, şenlenmek, 
neşelenmek. Dertten kurtulmak. 

Sâf-derun: Kalbi saf olan. (Bu söz, kafası 
işlemeyen insan anlamına da kullanılır). 

Safo: Fransız bestecisi Gounod’nun tanın
mış operası.

Sâgar: Kadeh.
Sahabet: Sahip çıkma. Himaye etme. Ko
runma. Tarafım tutma.'

Sahâif-i mân: Mazi sayfaları.
Sahâif-i tecârib: Tecrübe sayfaları. 
Sahâre: Meşin veya deri kaplı yolcu san
dığı. Hayvanlara kolayca yüklenebilir, 
su geçmez sandık.

Sahife-i âlem: Değerleri, sanatları ve in
sanlığa hizmetleriyle ad bırakmış kimse
lerin, adlarının yazıldığı ve yazılacağı 
tarih sayfaları ve vefalı insan hafızaları. 

Sahîhen: Sahiden. Gerçekten. Doğru ola
rak.

Sahne-i uryân: Çıplak sahne.
Sâhrâ-nişîn: Çölde, kırda, ovada oturan. 
Çadırda yaşayan..

Saht: Katı, sert, çetin, aşırı, yaman.
Sâî: Haber veya mektup götürmek için bir 
yere gönderilen.

Sâika-i hırs: Açgözlülük ve tamahkârlık 
şevkiyle.

Sâil: Dilenci.
Sakf: Dam, tavan, çatı.
Sâkin etmek: Hareketsiz hale koymak. 
Sükûna, rahata ulaştırmak, acı dindir
mek.

Sâkitâne: Sessizce. Ses çıkarmaksızın. 
Salâbet: Peklik, katılık, sağlamlık. (Bir 
insanın manevî sağlamlığı).

Sâlih: Dinin emirlerine ve menettiği şey
lere göre dikkat ve hareket eden dindar 
adam.

Sâmia: fşitme kabiliyeti.
Samîm: İç, can, gönül.
Samt-ı ulvî: Yüce sessizlik.
Samt-ı ümîd: Ümit sessizliği.
San’at-ı nâzike: İnce sanat, güzel sanat. 
Sanâyi-i nefise: Güzel sanatlar.
Sâni’-i Kudret: Allah, tabiatın büyük sa
natkârı, sanatkâr yaratıcısı.
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Sarf: (Dilde) şekil bilgisi. Morfoloji.
Sarf ve nahiv: Dilbilgisi, gramer.
Sarsar: Şiddetli rüzgâr.
Satvet: Hamle, sıçrayış. Ezici iktidar.
Savâik: Saikalar, yıldırımlar.
Savâik-ı tel’in: Lânet yıldırımları.
Savlet: Saldırma. Şiddetli hücum.
Saye-fiken: Gölge düşüren, gölge salan.
Sâye-pûş: Ağaçlık. Gölgelik.
Sâye-pûş-i huzûr: Huzurla örtülü. Huzu
run koruyucu gölgesini giyinmiş.

Sa’y-i dimâği: Kafa çalışması.
SayhaTi gnrâb: Karga haykırışı.
Sayyâd-i bî-insâf: İnsafsız avcı.
Schiller: (Fredrich Schiller, 1759-1805). 
Tanınmış Alman şairi ve dram yazarı. 
Tarih öğretmeni ve estetik bilgini. Bir 
subay oğludur. îlâhiyat okumak istiyor
du. Hukuk ve doktorluk tahsil etti. Ede
biyatı kendi merakiyle öğrendi. Rous* 
seau’dan hürriyet aşkını, Shakespeare’ 
den dram zevkini aldı. Ateşli, idealist bir 
yazardı. Şiirde, bilhassa tiyatroda mu
vaffak oldu. Canlı, hareketli mevzular 
buluyor, bunları kuvetli bir fikir ve • 
imanla besliyor, talâkatli bir lisanla ya
zıyor, sahne tekniğinde bilhassa muvaf
fak oluyordu.
Jungfrau von Orlean - Orlean Bakire

si adiyle yazdığı Jan Dark piyesi, konu
sunu Fransız tarihinden aldığı halde 
Fransız işgali altındaki Almanlara milli
yet dersi vermiştir. En sevilmiş dramla
rı, Orlean Bâkiresi’nden başka, insan hak 
ve hürriyetlerini müdafaa eden Don Car- 
los ve bilhassa Wilhelm Tell'dir. Haydut
lar, Marie Stuart, Hile ve Sevgi, diğer 
tanınmış dramlarındandır. (Hayatı ve 
eserleri hakkında toplu bilgi için bakınız: 
Burhaneddin Batıman: Alman Edebiyatı, 
İstanbul, 1945). En mühim eserleriTürk- 
çeye çevrilmiştir.

Seneca: (M.Ö. 4? - M.S. 65). Latin filo
zofu ve edibi. Ispanya’da doğmuş, Roma’ 
da büyümüştür. Edebiyatı, yine bir edip 
olan babasından öğrenmiş, felsefe ve hu
kuk tahsil etmiştir. Roma’da saray entri
kalarına karışmış, sürgüne gönderilmiş, 
affedilmiş ve Neron, çocukken ona hoca
lık yapmıştır. Neron, imparator olunca 
talebesi SenecaJya yüksek mevkiler ver
miş, fakat o .Neron’un çılgınlıklarına da
yanamayarak , vazifesinden ayrılmıştır. 
Bu sırada Neron’a yapılan bir suikasta 
adı karışmış ve Neron’dan aldığı bir

emir üzerine damarlarım keserek intihar 
etmiştir.
Lucillus’a Ahlâkî Mektuplar adlı çok 

sayıda mektupları, Dialog’ları ve konu
larını ekseriyetle Yunan tarih ve efsane
lerinden alan trajedileri vardır.

Sebât-ı pây: Ayak direme. Israr etme.
Sebeb-i mücbir: Zorlayıcı sebep.
Sebû: Testi.
Sebû-yi semâ: Semanın (rahmet yağdı
ran) testisi.

Seci’: Nesirde cümle ve cümleciklerin so
nunu kulakta aynı sesi bırakan kelime
lerle süsleyip kafiyelendirme sanatı. 
Cümle içinde diğer benzer sesli kelime, 
hece ve harf tekrarlarına, daha çok, iç 
kafiye ve alliterasyon denilmelidir.

Sedd-İ râh: Yol kapayıcı. Yol engeli.
Sefîd: Beyaz, ak.
Sefîlân-ı beşer: İnsanlığın sefil, düşkün 
olanları.

Seg: Köpek.
Seg-i kûy: Sokak köpeği.
Sehâb: Bulut.
Sehâb-ı ter: Taze, ıslak, güzel bulut.
Sehl-i mümteni: Çok kolay ve sade söy
lenmiş gibi göründüğü halde, bulunup 
söylenmesi ve taklidi zor olan güzel söz.

Sekene: (Bir yerde) oturanlar.
Sekran: Sarhoş.
Selâmet-i matlûbe: İstenilen kusursuzluk.
Selâmet-i zevk: Sağduyu. Zevk doğruluğu.
Selâset: Sözün, kolay ve ahenkli bir ifa
deyle söylenişi.

Semen-fâm: Yasemin renkli.
Semen-sâ(y): Yasemin gibi.
Semevât: Semalar, gökler. (Doğrusu: Se- 
mâvât).

Sem’-i hamiyyet: Hamiyet kulağı.
Seng: Taş.
Seng-i kazâ: Kaza taşı. (Kazâ: Kaderin 
vaka ve hareket haline gelmesi. Kader: 
Alın yazısı).

Seng-i mezar: Mezar taşı.
Serâir-i vücud: Yaradılış sırları.
Serâir-i meâni: Manalara ait sırlar. Maânî 
ilminin sırları, incelikleri.

Serefrâz: Başını yükselten. Benzerlerinden 
üstün olan. Başların üstünde olan.

Ser-hayl: Baş, reis. Bir atlı bölüğün veya 
bir kervanın başı.

Ser-i firenk: Firenklerin, AvrupalIların 
baş(lar)ı.

Şerir-i hükümet: Hükümet tahtı. (Serİr:
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Taht. Aslında: Üzerinde yatılan kerevet 
veya karyola).

Sennâye-i tereddüd: Gidip gelme mevzuu, 
uğraşma konusu.

Sennest-i vahşet: Vahşîlik sarhoşu. Yap
tığı vahşîliğin, canavarlığın verdiği in
sanlık dışı zevkle kendinden geçmiş. 

Ser-nâme: Mektup, kitap, risale gibi ya
zı ve eserlerin başına yazılan yazı.

Sernigûn: Baş aşağı.
Ser-sefîd: Beyaz başlı.
Serv-i simin safalı: A y ışığının suda uza
yan akisleri gibi safa verici olan. 

Serv-kadd: Servi boylu.
Setre: Düz yakalı, önü ilikli çuha elbise. 
Yarı resmî ceket. 1

Setr-i hüsn: Güzelliği örtme. Güzelliği 
gizleme.

Sevdâ-yi menfaat: Menfaat hevesi.
Sevk-i tabiî: insan ve hayvanların, düşün
meden, sırf yaradılışlarının emriyle yap
tıkları (güzel ve makul) hareket. 

Seyâhat-i tecrübiyye: Tecrübe seyahati. 
Seyran: Gezme, gezip görme, bakıp sey
retme.

Seyyâle: Akan, akıcı şey.
Shakespeare: (W illiam Shakespeare, 1564- 
1616). Büyük İngiliz şairi ve dram yaza
rı. Hayatı hakkında bilgiler tam ve kesin 
değildir. Az tahsil gördüğü, buna muka
bil sahnede aktörlük ederek yetiştiği yo
rumlanıyor. Önce başkalarının piyesleri
ni küçük değişikliklerle sahneye koymuş, 
sonra orijirial eserleri yazmaya bağlamış
tır. En tanınmış dramlarının bile konu
su çok kere daha evvelki edebiyatlardan 
alınmakla beraber, Shakespeare’in onla
rı yeniden yazışı, orijinal, millî ve be
şeridir.
Bugün Shakespeare tarafından yazıldı- 

ği bilinen piyeslerin sayısı 35’dir. Bun
lar içinde en tanınmışları, dramlardır. 
Shakespeare, daha XVI. yüzyılda traje
diyle komediyi bu dramlarda birleştire
rek, gerçek hayata daha çok benzeyen 
tiyatrolar yazmıştı.
En meşhur dramları, Hamlet, Macbeth, 

Othello, Kral Lear ile Romeo ve Juliette. 
dır.
IH. Richard, IV. Henri ve Jules Caesar 

gibi tarihî dramları; Venedik Taciri, On- 
ikinci Gece, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Na
sıl isterseniz, Fırtına gibi komedileri ve 
fantastik, feerik piyesleri vardır.

Shakespeare’in dehası, eserlerindeki ko
nuların; hayat hareket ve felsefelerinin 
çeşitliliğindedir. Shakespeare, duyan, dü
şünen, seven, ihanet eden, ıstırap çeken, 
kinleri, aşkları, kıskançlıkları veya ih
tirasları uğruna cinayet işleyen, araştı
ran, inanan, karanlıkta kalan, durulan 
veya çıldıran, saf, masum, iyi, hain bir
çok insanı; yücelik, bayağılık, dalkavuk
luk, kurnazlık gibi sayısız vasıflar halin
de tecelli eden birçok insan Özelliklerini 
büyük ustalıkla sahneye koymuştur. En 
başarılı eserleri, çeşitli cani tiplerin ta
nıyan ve tanıtanlardır. Ayrıca, 300’e ya-r 
kın sonnet’leriyle ince ve büyük bir şair 
olduğunu göstermiştir. Shakespeare’in 
dünya edebiyatı üzerindeki tesiri çok ge
niş ve devamlıdır. Bütün eserleri Türk- 
çeye çevrilmiş ve Türk sahnelerinde oy
nanmıştır.

Seyyiât: Kötülükler, suçlar, günahlar. 
Seyl-i belâ: Belâ seli.
Sıbyân: Çocuklar.
Sıdk: Doğruluk, gerçeklik, iyi ve doğru 
oluş.

Sıdk u selâmet: Doğruluk ve güven için
de olma.

Sıfât-ı ma’rûfe: Tanınmış vasıflar, bilinen 
vasıflar.

Sırat, Sırât-ı müstakim: Yol, doğru yol. 
(Cehennem üzerine kurulu olduğu tasav
vur edilen köprü ki, altında Gayyâ deni
len, içi ateşle dolu bir kuyu varmış).
Tasavvufta Sırat: Allahtan kopan İlâhî 

unsurun insan oluncaya ve insan olduk
tan sonra da Allaha varıncaya kadar 
geçtiği yoldur.

Sırr-ı garîb: Şaşılacak sır.
Sıyâh-ı matem: Matem haykırışları. 
Siyânet etme: Koruma. Himaye etme. 
Saklama.

Sıyânet-i Hak: Allahın koruması.
Sihir: Şiir gibi, insanı zevk içinde bıra
kan hüner. Eskiler buna, sihr-i helâl, ya
ni u yasak olmayan sihir» derlerdi. 

Sihir-kâr: Sihirli.
Sihr-engîz: Sihir koparan. Ortalığa sihir 
yayan.

Sînâ (tbni Sina): (980-1037). Ortaçağdaki 
Doğu ilminin yetiştirdiği büyük Türk 
âlimi. Hekim, filozof, fen bilgini.

Sihrî: Sihirli, büyüleyici, sihirle ilgili.
Sîn: Mezar.
Siyah-baht: Kara bahtlı.

—  450 —



Sûret-i itâât: ttaat çehresi.
Sûret kesbetmek: Biçim kazanmak. (B ir) 
şekil almak. (Bir) biçim ve şekle girmek. 

Sofî (sûfî): Tekkelerde bir tarikat etrafın
da toplanan İslâm şeyh ve dervişlerine 
verilen isim. Söylentiye göre, sofiler, sûf 
(sof) denilen kaba kumaştan elbise gi
yindikleri için, kendilerine bu isim ve
rilmiştir.
Sofî kelimesi, Divan edebiyatında ve saz 

şairlerinin eserlerinde «kaba sofu, riya
kâr, her türlü fenalığı yaptığı halde, 
halka karşı dindar görünen sahtekâr» 
gibi anlamlarda kullanılır.

Speculation: Bir düşünce kurma. Bir fikir 
veya bir görüş tarzı ileri sürme. Ayrıca: 
Ticarî muamele.

Sophokles: (M.Ö. 495-406). Yunan trajedi 
yazarı. Şiirleri ve çok sayıda trajedile
riyle Yunan edebiyatının büyük simala- 
rmdandır. Tiyatrolarının ancak 7 tanesi 
zamanımıza kalmıştır. Bunlar, konularını 
Homeros destanından ve Yunan mitolo
jisinden alan ve kahramanlarının hayatı, 
tanrıların çizdiği alın yazısına göre ce
reyan eden tiyatrolardır. Yazara göre 
insan kötülükleri, cezalar ve ölümler, 
tanrıların çizdiği yollara aykırı hareket
lerden doğar. Sophokles, trajediye üçün
cü aktörü ilâve etmek ve koro heyetini 
çoğaltmak suretiyle trajediyi zenginleş- 
tirmiştir. Yaşayan eserleri: Kral Oidipus, 
Antigone, Elektra, Oidipus Kolonos'da, 
Aias, Philoktetes ve Trakhisli Kadınlar’ 
dır.

Sû: Taraf, semt.
Subh-i velveledâr: Gürültülü sabah.
Sû-i terbiye: Fena terbiye, terbiye kötü
lüğü.

Suhûr-i uryân: Çıplak taşlar.
Sully Prudhonune: XIX. yüzyıl Fransız 
şairi.

Sun': Sanat:
Sun’-ı İlâhî: Tanrı sanatı.
Sücûd: Secde etme. Tanrı önünde eğilip, 
alnını yere koyma.

Sükûn-ı dem: Soğukkanlılık.
Sükûn-ı menâm: Uyku sakinliği.
Sükût-ı istifham: Sorgu sessizliği.
Sülük: Bir yola, bir mesleğe girme.
Sûr: Kıyamet gününde Isrâfil adlı mele
ğin üfleyeceği boru. (İnanışa göre, bu 
sesi duyan bütün ölüler o gün dirilecek
lerdir).

Sûret bulmak: Düzene konulmak, bir dü-
. zeltme çaresi bulmak.
Sûret-i itaat: İtaat çehresi.
Sûret kesbetmek: Biçim kazanmak, (bir) 
şekil almak, (bir biçim ve şekle girmek).

Sûz: Ateş, hararet, yanma, tutuşma, ya
kan, yakıcı.

Sübhânailah: "Tanrının adını anarım», 
«Tanrıyı takdis ederim" deme. (Ekseri
ya, şaşılacak, hiddetlenecek olaylar kar
şısında kendini’ tutmak için söylenir).

Sükûn: Bir harfin vokallerle seslendiril
meden, yalnız kendi sesiyle okunması.

Kurt kelimesindeki r harfi, cezm kelime
sindeki z harfi gibi.

Sükûnet: Durgunluk. Rahat. Dinme. Ses
siz ve hareketsiz oluş.

Sükûnet-i ebediyye: Ebedî sükûnet.
Sükûnet-i ulviyye: Yüce sükûnet.
Süleyman Çelebi: XV. yüzyıl Türk şairi. 
Mevlid yazarı.

Sürûd: Şarkı, türkü, terennüm.
Sürûd-i sevdâ: Âşıkane türküler. Aşk tür
küleri.

Sütre-i yeldâ: En uzun gecenin (siyah) 
örtüsü.

Symbolisme: XIX. yüzyılın ikinci yarısı 
ortasında Fransa’da başlayan bir şiir ce
reyanı. Şiiri, dış musikîsinden çok, bir iç 
musikîsi ile, bir duyurucu şiir halinde 
söylemeyi meslek edinen şiir anlayışı ve 
şiir ekolü. Kelimeleri değil, bütün bir 
mısraı, hatta bütün bir şiiri bir sembol 
ve bir musikî lisanı halinde söyleyiş.

(Sembolizm’in bir de halis şiir tarafı 
vardır ki,-bu tarz söyleyişte bir tek fazla 
ve doldurma söz kullanmaksızm, şair 
«ritmû lisan haline koymak, yani şiiri 
tam bir musikî cümlesi halinde söylemek 
gayesindedir).

Stendhal: (1783-1842). Fransız edebiya
tında romantik romandan realist romana 
geçiş devrini müjdeleyen yazarlardan
dır. Asıl adı Henii Beyle’dir. Önce asker
likle gittiği İtalya’ya, askerliğinden son 
ra da gitmiş ve bu memlekette uzun sü
re kalmıştır. Bir aralık Fransız konsolo
su olarak yine İtalya’da Trieste’de vazi
fe görmüştür.
«Ben, ancak 1880’e doğru anlaşılaca

ğım» diyen yazarın bu kehaneti doğru 
çıkmış, bu romancı, Fransa’da realist ro
manın geliştiği yıllarda ve tabiî ölümün
den yıllarca sonra büyük sevgi ve alâka
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görmüş, eserlerindeki ruh tahlillerinin, 
en ince insan duygularını kuvvetle bir
leştiren; anlattığı vakalardaki temel ve 
teferrüat gerçekliğinin değeri daha iyi 
anlaşılmıştır. En ünlü romanı, Kırmızı 
ve Siyah’dır. Parma Manastırı adlı diğer 
mühim romanı da Türkçeye çevrilmiştir. 
(Hamdi Varoğlu tercümesi, İstanbul, 
1949).

5

Şâbâş: Aferin, alkış, övme. Bir hareketi 
güzel bulma ve bir hediyeyle değerlen
dirme.

Şâhsâr: Ağaçlık. Koru.
Şâh-ı faazî: Gaazî padişah.
Şahs-ı halim: Yuşumak huylu insan. 
Şaibe: Leke, noksan, kusur, ayıp.
Şâİbe-i fesahat: Fesahat noktası. Sözün, 
doğru, güzel ve kolay söyleme sanatı ba
kımından kusurlu oluşu.

Şâir-i cihangir: Eserleriyle cihanın gönül
lerini tefheden şair.

Şâkirdân: Talebe, öğrenciler.
Şâkird-i fesahati: Fesahatinin talebesi.

(bkz. Fesahat).
Şâm: Akşam.
Şâm-ı muğber: Dargın akşam. Kırgın, ke
derli akşam.

Şâmil: Şümullü, yaygın. Kaplayan, kav
rayan, çevreleyen.

Şân-ı devlet: Devletin şanı, devletin şe
refi.

Şâ’şaa-endâz: Parıltı saçan.
Şavk: Işık, parıltı.
Şâyan-ı tetebbtt: İnceleyerek okumaya 
değer.

Şâyeste: Değer, lâyık, yaraşır.
Şebâbet: Gençlik.
Şeb-i aşk: Aşk gecesi.
$ecâat-i fıtriyye: Yaradılışta cesur, atak 
ve kahraman oluş.

Şecere: Bir ailenin soyunu, ecdadını gös
teren cetvel, kütük.

Şehâb: Alev, şule, ateş parçası. (Aslı: 
Şihâb).

Şehd: Bal, gümeç balı, erimemiş bal. 
Şehname: (T) Büyük hükümdarların ha
yatlarını, maceralarını, girişip kazandık
ları savaşları ve bu arada yararlık gös
teren diğer kahramanların hayatını hep 
birden hikâye eden büyük (manzum) 
eser. (Ş> İran şairi Firdevsî’nin halk için

den topladığı destan parçalarından aldı
ğı ilhamlarla yazdığı büyük İran destanı. 

Şehrâyin: Bütün bir şehri donatmak su
retiyle yapılan şenlik, donanma. 

Şehristan: Büyük şehir.
Şehriyar: Büyük hükümdar.
Şeker-rîz: Şeker saçan.
Şekvâ: Şikâyet. Hakkını isteme.
Şem’: Mum, ışık.
Şemâfet-i yâd: Hatırlama gürültüsü. Ta
rihî bir hadiseyi, o hadise etrafında gü
rültü kopararak hatırlama.

Şemlm-i cibâl: Dağların (güzel) kokusu. 
Şemme: Bir kerecik koklama. Bir şeyin 
en küçük parçası.

Şemşir: Kılıç.
Şemşlr-i zulm: Zulüm kılıcı.
Şe’niyet: Hakikat.
Şerâre: Kıvılcım.
Şerâre-feşân: Kıvılcım saçan. (Şerâre ke
limesinin aslı şirâre’dir).

Şerer-hîz: Kıvılcım  saçma.
Şeriat: İslâm dininin kanun ve hükümle
ri. İslâmlık, Müslümanların hukukî, me
denî ve İçtimaî hayatını din yoluyle tan
zim etmeyi vazife bildiğinden, şeriat, 
hem dine, hem dünyaya ait Müslüman 
kanunları demektir.

Şerîk-i haybet: Mahrumiyet ortağı. Yok
sulluk, ümitsizlik, nasipsizlik ortağı. 

Şerha: Yarık, yırtık.
Şehremaneti: Belediye.
Şermende: Utanmış. Utanan.
Şetâret: Şenlik, neşelilik, sevinçlik. 
Şevâhlik: Şahikalar. Dağların en yüksek 
tepeleri. Yüksek yerler.

Şeydâ: Çılgınca âşık. Vurgun. Aşk yü
zünden aklını yitirmiş.

Şeyhûhat, şeyhûhet: İhtiyarlık, yaşlılık. 
Kocama.

Şiddet-i fikr: Fikir şiddeti.
Şiddet-i tasmîm: Kuvvetle' tasarlanan. 
Tam niyet etme. Dönmeyecek şekilde ka
rar verme.

Şiddet-i tazyik: Baskı şiddeti.
Şikeste: Kırık.
Şikeste-bâl: Kanadı kırık, kırık kanatlı. 
Şir-i der-zencir: Zincire vurulmuş aslan. 
Şîr-i jeyan: Kükremiş aslan.
Şi’r-i kadîm: Eski şiir. (Bizde: Divan şii
ri).

Şîşe-i rindân: Rindlerin şarap kadehi. 
Şitâb: Acele etme, seğirtme.
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Şive (ş iy v e )Güzellerin gönül çeken hali. 
Tavır, hareket, üslup.

Şive-i kitabet: Yazma tarzı, üslup.
Şive-i mârûf: Herkesin bilip kullandığı dil 
ve söyleyiş.

Şive-i reftâr: Yürüyüş özelliği. Yürüyüş 
tarzındaki güzellik.

Şive-perest-i firenk: Firenk üslubuna ta
pan.

Şuâit; Işık huzmeleri, ışınlar.
Şuarâ-yi eslâf: Eski şairler.
Şuarâ-yi İran: İran şairleri.
Şuarâ-yı Rûm: Anadolu şairleri.
Şübbân-ı udebâ: Genç edebiyatçılar.
Şûh-i sîmîn-ten: Yasemin tenli, neşeli gü
zel.

Şûh-i sitemkâr: Cefa eden, neşeli güzel. 
Şükrâne-i iltifat: Görülen (bir) iltifata 
karşı yapılan teşekkür hareketi.

ŞuHe-i bî-ziyâ: Işıksız parıltı. Aydınlat
mayan ışık.

Şükûfe: Çiçek.
Şükûh: Ululuk, yücelik, azamet. 
Şükür-güzârâne: Teşekkür (borcunu) 
ödercesine.

Şüyû bulma: Herkes tarafından duyulma. 
Yayılma. Herkesçe bilinme.

T

Taab: Yorgunluk. Zahmet, eziyet.
Taaddî: Zulmetmek. Tecavüz etmek. Düş
manlık.

Taallûk: tlişik, münasebet.
Taallûk etme: İlgili olma, bağlı olma. Ası
lı olma.'

Tâat: ibâdet.
Tâb: Parlaklık, ışık,. tazelik, takat, kuv
vet, büklüm, kıvrım.

Tab’-ı selim: Doğru(yu görüp bulabilen) 
tabiat. Her şeyin en iyisini, en güzelini, 
en doğrusunu, en zevklisini seçip sevme 
kabiliyeti.

Tabiat-ı şi’riyye: Yaradılıştan şiir söyleme 
kabiliyeti.

Tâbir: Yorumlama. Düş yorma. Görülen 
rüyanın neye işaret olduğunu yorumla
ma.

Tâbiş: Parlama. Işıldama.
Tâc-ı nûr: Işıktan taç.
Tâdâd olunmak: Sayılmak.
Tagayyür, tegayyür: Değişme, bozulma. 
Tağyir Dağiştirme. Başkalaştırma. Boz
ma.

Tahaccür etme: Taş kesilme. Taş gibi ka
tılaşma. Heykelleşme.

Tahassul: Meydana gelme.
Tahassür: özleyiş. Hasret duyma. 
Tahattur: Hatırlama.
Tahavvül: Değişme.
Tahiyyât: Selâmlar. Allah ömür versin, 
sağ ol, deyişler.

Tahkiye: Hikâye etme sanatı.
Tahmil: Yükleme.
Tahrik-i sevda: Sevdalandırma. Sevgiyi 
harekete getirme. Sevgi uyandırma. 

Tahriş: Kültür verme. Çeşitli sanat ve 
kültürleri yakından tanıyıp tanıtma. 

Tahsilat: Tahsil edilen, derlenen para, 
vergi. Bir veya birkaç gelirden toplanan 
para.

Tahtgâh-ı şevket: Heybetli tahtın kurul
duğu yer.

Taht-ı Süleyman: Süleyman Peygamber’in 
tahtı. (Efsaneye göre bu taht, karıncala
rı çiğnememek için bir müddet havada 
yürümüştür).

Taht-ı pâdişâhı: Padişaha ait taht.
Tahvil: Bir halden bir başka hale koyma.
Değiştirme, çevirme. - 

Tâlife-i fâzıla: Faziletli kavim.
Takallüs-i istihzâ-âmlz: Eğlenmeyle karı
şık beğeniş.

Takdis etme: ÎCutlulama. Temiz, ulu ve 
mübarek bilme. Mukaddes tutma. 

Takfiye: Kafiyelendirme.
Takrir: Söyleme, konuşma.
Takriz: Bir kitabın başına, bir başkası ta
rafından yazılan methiye.

Taksir: Kabahat, suç, kusur. Tanrı tara
fından bir cezaya müstahak görülen bir 
kusur veya suç.

Takti’: Aruz vezninde sözlerin vezin ka
lıplarına (tef’ilelere) bölünüşü.

Talâkat: Dil açıklığı. Kolay ve güzel söy
leyiş.

Tâli’ : Talih, Şans, baht.
Taleb-i muhik: Haklı istek.
Tâli-i nâ-sâz: Uygunsuz talih.
Ta’lik: Asma. Başka zamana bırakma. 
Talika: Beygirle çekilir, dört tekerlekli, 
kısa yük arabası.

•Tâlîk edilmiş: Asılmış.
Tâlimi: öğretici.
Tâmât: Saçma sapan şeyler.
Tamik: Derinleştirme.
Tâmik-ı nazar: Bakışı derinleştirme. Da
ha derin bakma.
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Ta’n: Sövme. Aleyhinde söyleme.
Tanîn: Tınlama, Çınlama.
Tannâz: Alaycı, istihza edici, eğlenen. 
Taraf-ı şarkî: Doğu tarafı.
Taravet: Tazelik, taze güzellik.
Tarâvet-i melûle: Üzgün taravet.
Târif-i sini: İkinci tarif.
Târîh-i insâniyyet: İnsanlık tarihi.
Târıh-i Kadîm: Tevrat. Musa Peygamber’ 
in İbranî diliyle yazılı din kitabı ki, in
sanlık tarihinin nasıl başladığını da hi
kâye eder.

Târîh-i mukaddes: Peygamberler tarihi. 
Din tarihi. Tevrat.

Tarikat: Allaha ulaşma yolu. «Sofîlik yo
luna giren fertlerin vücuda getirdikleri, 
belirli ayin ve erkâna bağlı sosyal kuru
luş.»

Tarîk-ı itidal: Her türlü aşırılıklardan 
uzak, uygun, doğru ve orta yol.

Tarîk-ı edebiyyat: Edebiyat yolu.
Tarsi’ : Nazımda: Beyit mısralarını meyda
na getiren kelimeleri karşılıklı olarak 
vezinli ve kafiyeli şekilde tertiplemek. 

Münhasırdır sözlerim evsâfına 
Muntazırdır gözlerim eltâfma.

örneğinde olduğu gibi.
Tarumar, tarmâr: Dağınık, perişan, dar
madağın.

Tasavvut: Seslenme, Ahenkli söyleyiş. 
Tarz-ı beyan: Anlatış. İfade tarzı. Söyle
yiş.

Tarz-ı cedîd: Yeni tarz. Yeni usul. Yeni 
şekil.

Tarz-ı diinevâz: Gönül okşayıcı şekil. Gö
nül alıcı hareket.

Tasaddî: Teşebbüs, başlama.
Tasarruf-ı hakîkî: Bir yurda, bir yere, bir 
kıymete tam ve gerçek surette sahip ola
rak, dilediği gibi idare etme. .

Taslît: Musallat etme.
Tasrif ât: Dilbilgisinde fiillerin ve diğer 
kelimelerin çekimleri. Sigalamalar, çek
meler.

Tâûn: Veba, salgın hastalık. (Mecazî ola
rak: Belâ, afet).

Tatyib: Hoş etme. Gönül alma.
Tavr-ı huşû: Huşu hareketi, (bkz. Huşû). 
Tayf: Uykuda veya karanlıkta, korku yü
zünden göze görünen hayal, gölge. 

Tayf-ı giran: Ağır, iri.ve heybetli gölge. 
Tâyîb: Ayıplama.
Taylaşan: Koyu dindarların sarkıttıkları 
sarık ucu.

Tayyar: Uçucu.
Tayy-ı zaman: Zamanı atlamak, zamanı 

aşmak..
Tazallüm: Halinden şikâyet. Kendine ya

pılan haksızlıktan şikâyet.
Tazarru’: Yalvarma.
Taz’îf: Artırma, iki misline çıkarma. 
Tâziyâne-i terakki: Terakki vasıtası. İler
leyiş sebebi. (Tâziyâne: Kamçı, kırbaç). 

Tazyi-i nefes: Nefesi tüketme. Nefes zor
lama. Nefes kaybetme.

Teaddiyyat, taaddiyyat: Düşmanlıklar, te
cavüzler, zulüm ve işkenceler.

Teâtî: Birbirine verme. Verişme, alıp ver
me.

Tebâh olma: ölme. Mahvolma, harap ol
ma, yıkılma.

Tebdîl-i mâhiyyet: Aslını değiştirme. 
Tebdîl-i makam: Musikîde makam (hava) 
değiştirme.

Teblîğ-i meram: Meramı, maksadı bildir
me.

Tecellî: Görünme, ışıldama, Allahın insan 
ve tabiat varlıklarında kendini göster
mesi. inanmış insan gönüllerinde İlâhi 
varlığın hissedilir hale gelmesi.

Tecrîm: Suçlu gösterme. Kabahatli bulma.
Bu yüzden cezalandırma,

Tecsîm: Cisimlendirme. Beden, şekil ver
me,

Tedâbîr: Tedbirler.
Tedricen: Yavaş yavaş. Derece derece. 
Tedvir: Çevirme, döndürme, devrettirme. 
Tedvîr-i âlem: Dünyayı döndürme. Dün
yayı idare etme.

Teellüm: Acıdan şikâyet etme.
Teessürât-ı can-hıraş: Dayanılamayacak 
kadar acı veren (ran acıtan) teessürler. 

Teessür-i mübheıu: Sebebi belli olmayan 
üzüntü,

Tefelsüf: Felsefe yapma. Filozoflar gibi 
düşünmeye, düşünce sistemleri kurmaya 
davranma.

Teg: Gibi.
Tegayyür: Başkalaşma, değişme. 
Tehâlük-i esvât: Seslerin birbirini kova
laması.

Tehı, tehiy: Boş.
Tehlîl: îslâm dininde «Lâilâhe illallah =
Bir Allahtan başka Allah yoktur" demek. 

Tehyic: Heyecanlandırma, heyecan verme. 
Tehzîb: Düzeltme, temizleme. İslah etme. 
Tehziz: ince ince ve devamlı olarak tit
retme.
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Tek: Gibi.
Tekayyüd: ilgilenme. Üstüne düşme. İş 
edinme. Bağlanma.

Tekellüm-i ahenk dar: Ahenkli konuşma. 
Telâfi: Kaybedilmiş bir şeyi tekrar elde 
etme. Bir kaybın yerini doldurma. 

Telâkki: Alma, kabul etme, öyle anlama.
Görüş, anlayış.

Telmih: Edebiyatta, eski bir şiiri, bir ata
sözünü, bir hikâyeyi veya tarihî bir va
kayı hatırlatacak mahiyette söylenen söz. 
Sözü bu şekilde söyleme sanatı. 

Temâşâgâh: Temaşa yeri, tiyatro binası. 
Sahne.

Temâşâ-yı ufuk: Uiku seyretme. 
Temâyülât: Temayüller. Heves gösterme
ler, ilgilenmeler. Sevmeler.

Temeddün: Medenîleşme.
Temellük: Yaltaklanma.
Temellük: Malik olma, mülk edinme. 
Temessül: Bir şekle, bir biçime girme. 
Temeşşuk: Meşk, örnek edinme. 
Temevvücât: Dalgalanmalar.
Te’minen: Sağlamlaştırarak, inandırarak. 
Temyiz; -\yirt etme. Ayırma, iy i ile kö

tüyü fark etme.
Tenâsüb: Edebiyatta söze güzellik vermek 

için, bir mısra veya beyti, yahut bir ne
sir cümlesini manaca ilgili kelimeleri bir 
araya toplayarak söylemek sanatı. 

Tenakuz: Bir sözün ötekine uymaması. Bir 
sözün diğerini çürütmesi.

Tendürüst: Doğru, sağlam. Sıhhatli. 
Tenevvür: Nurlanmak. Aydınlanmak. Bil
gi ve irfan ışığıyle aydınlanmak. 

Tenvîm-i ıztırâb: Istırabı uyutmak, din
dirmek.

Terâkib: Terkipler, tamlamalar; isim, sı
fat takımları, birleşik kelimeler.

Terâzu: Terazi, tartı.
Terbiyye-i fesâhat: Lisanı güzel ve doğru 
kullanma eğitim ve öğretimi.

Terceman: Bir dilden bir dile çevirme ya
pan. Birinin maksat ve dileğini bir baş
kasına anlatmaya vasıta olan. (Zamanı
mızda tercüman şeklinde söyleniyor). 

Tere’î: 0  Tasavvur, göz Önüne getirme. 
(D Görünüş, beliriş. (Ziya Gökalp’ın keli
mesi).

Terennüm-i kelâm: Sözün musıkîleşmesi. 
Terentius: (ölm . M.ö. 159). Tanınmış La
tin komedi yazarı.

Terfik: Arkadaş etme. Yanına katma. Ya
nına verme.

Terkib: Bir araya getirme. Tamlama. Ta
kım. Kompozisyon.

Terkîb-î Bend ve Tercî’-i Bend: Divan şii
rinin nazım şekilleri, ortalama 7 ilâ 16 
manzumenin birbirine bağlanmasıyle 
meydana gelirler. Beyitlerle yazılan bu 
manzumelerin her biri yine ortalama 
olarak, 5 ilâ 12 beyitten mürekkep olur. 
Manzumeler ya gazel şeklinde kafiyele- 
nir, yahut bütün mısraları birbiriyle 
kafiyeli olur. Bu kafiyeler, her manzu
mede başka başkadır. Bu manzumelerin 
sonunda, ayrıca bend isimli müstakil 
kafiyeli birer beyit bulunur.
Bend beyti, her kıta sonunda aynen tek

rarlanıyorsa, bütün manzume, Tercî’-i 
bend adını alır. Bend beyti, her kısmın 
sonunda başka başka beyitler halinde 
ise, manzumenin bütününe Terkîb-i bend 
adı verilir.

Tesâvir: Resimler.
Tesellâ: Teselli.
Teseyyüb: Kayıtsızlık. İhmal, üşenme, 
tembellik.

Te’sîrât-ı tâkat-endâzâne: Takati aşan, ta
kati yok eden, insanda takat bırakmayan 
tesirler.

Te'sîr-i sıklet: Ağırlık etkisi.
Te’sis-i müddeâ: Dava kurma.
Tesliyet: Teselli verme.
Tesmiye eylemek: isimlendirmek.
Tesvid: Karalama. Müsvedde yapma. 
Teşhir olunma: Gösterilip, tanıtılma, Bir 
şeyin herkesin görebileceği yere ve şek
le konulup gösterilmesi. Suç işleyen bi- 

. rinin ayıbını herk< se haber verme. 
Teşrik: iştirak ettirme. Ortak etme.
Teşne: Susamış.
Teşyîd-i ahenk: Ahengi artırma.
Tetvic: Taç giydirme.
Tetâbu’: Ara vermeksizin birbirinin ar
dından gelme.

Tevâfuk: Uygunluk. Birbirine uygun gel
me.

Tevali: Birbiri ardı sıra gelme. Ardı arası 
kesilmeksizin devam etme.

Tevâzün-i hecâi: Hece denkleşmesi. 
Tevcih: Rütbe, mevki, memuriyet verme. 
Tevcîh-i suâl: Birine soru sorma. 
Tevaggul: Bir işle, (bir ilimle) ziyade 
meşgul olma.

Tevekkül: Allahı vekil etme. Kader karşı
sında insanın kendi acizliğini kabul et
mesi. Hakkın emirlerine razı olup, A lla-
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hm emrettiği hareketleri yapmak şartıy- 
le, dünya işlerini Tanrıya bırakıp, yalnız 
Allaha güvenme.

Tevekkül-i Yezdan: Allaha tevekkül etme.
Tevellûât: İhtiraslar, düşkünlükler, aşırı 
istekler.

Tevellüd: Doğma.
Tevellüd eden: Doğan.
Tev’emiyyet: İkizlik, benzerlik, eşitlik.
Tevflk: Uydurma. Uygun getirme. Allahın 
insanlara yardımı.

Tevhîd: Bir kılma. Birleştirme. Allahın 
birliğine inanma. «La ilahe İllallah» sö
zünü tekrarlama, (bkz. Tehlîl).

Tevlîd: Doğurma.
Teyld: Sağlama, kuvvetlendirme. Tekrar 
etme.

Tezâyüd: Artma, çoğalma.
Tezyinat: Süsler, süslemeler.
Tıflâne: Çocukça, çocuksu.
Tıfl-ı nâz: Naz çocuğu, nazlı çocuk.
Timsâl: Bir tasavvuru, bir düşünceyi can

landıran resim veya heykel. Aym anlam
da elle, yazıyle, sözle yapılan resim, port
re, tasvir. Aynı anlamları kendi varlığıy- 
le temsil eden, kendi varlığında özetle
miş ve toplamış bulunan herhangi bir 
nesne.

Timsâl-i edeb: Edebiyat timsali. Şahsında 
edebiyatı temsil eden (kimse).

Tîr-endât: Ok atan.
Tolstoy: (1828-1910). Lev Nikolayeviç 
Tolstoy, Çarlık Rusyası’mn asil ailelerin
den birinin çocuğudur. Önce dağınık bir 
hayat sürmüş, sonra asker olarak, bil
hassa Sivastopol savaşında bulunmuş, 
amirlerinin arzusu üzerine bu savaşa 
dair yazdığı eserle meşhur olmuştur. Da
ha sonra uzun bir Avrupa seyahati yap
mış, dönüşte lasnaia Poliana’da serbest 
terbiyeye göre çalıştığı bir köy mektebi 
açmış ve bir terbiye dergisi yayımlamış
tır. Bu köyde sulh hâkimliği yapmış, ev
lenmiş, 13 çocuğu olmuştur.
En güzel eserlerini köy ve çiftlik ha

yatının sükûnu içinde yazmış, daha son
ra bazı ruh buhranları geçirmiş, Rusya’ 
daki mustarip halkın .hüsranını bu za
manlarda daha çok anlamış ve yazmış
tır. Halka din, iman ve ahlâk aşılayıcı 
eserleri vardır. En tanınmış eserleri, 
Harp ve Sulh, Anna Karenina, ölüm
den Sonra Dirilme adlı romanlarıdır. A y
rıca dramları ve çok sayıda küçük hikâ

yeleri vardır. 82 yaşındayken, ailesiyle 
çıkan bir anlaşmazlık yüzünden gizlice 
evini terk etmiş ve yolda hastalanıp Öl
müştür.

Töhmet: (Bir kimseyi kabahatli göstere
cek) suç, kabahat, kusur.

Tûde: Yığın.
Tûde-i buhâr: Buhar yığını. Bulut.
Tûfân-ı ziyâ: Işık, nur tufanı.
Tuğyan. Taşma, Kabarma.
Tuhfe: Hediye.
Tuhfe-i İman: İman hediyesi. İnanış ar
mağanı.

Tuhfe-i Vehbî: X V III. yüzyıl Türk Divan 
şairlerinden Sünbülzade Vehbî’nin Fars- 
ça-Türkçe manzum lügat kitabı.

Tûlânî: Uzunluğuna. Boyu eninden uzun 
olan.

Tulû-i haşr: Kıyamet güneşinin doğması. 
Kıyamet kopması.

Ta’ma (tu’me): Azık, lokma, yiyinti.
Tu’ma-i şemşîr eylemek: Kılıcını lokma 
etmek.

Tumturak: Parlak görünüş, gösteriş. Süs
lü oluş. Söyleyişte süslülük, parlaklık.

Tumturâk-ı elfâz: Sözlerin ve söyleyişin, 
süslü, parlak, sanatlı ve gösterişli oluşu.

Turfa: Görülmemiş şey, toy, gülünç.
Tufan: Orta Asya’da Tarım havzasında 
eski bir Uygur şehri. Tufan’da yapılan 
kazılarda elde edilen heykeller, minya
türler, çiniler, resimler, yazma kitaplar, 
kumaş parçaları, Uygur devri Türk sa
natının yüksekliğini gösteren kıymetli 
örneklerdir.

Tûtî: Bir çeşit papağan.
Tuyûr: Kuşlar.

y

Ubûdiyyet: Kulluk.
Ufk-ı eb’âd: Uzaklıkların, mesafelerin uf
ku.

Ufk-ı şâm: Akşam ufku.
Uhde: Bir kimsenin üstünde olan iş ve 
servet. Vazife. Bir işi üzerine alma.

Uhdesinden gelme: Bir işi en iyi şekilde 
yapma.

Uhuvvet-i efkâr: Fikir kardeşliği. (Efkâr: 
Fikirler).

Uhuvvet-i tslâmiyye: İslâm kardeşliği. İs
lâm dininin icaplarından olan kardeşlik,

Ukalâ: Akıllı insanlar. Akıllı ve bilgili 
kimseler.
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Ukubet: Ceza.
Uliivv-i cenâb: Âlicenaplık, cömertlik, 
ululuk, büyüklük.

Ulüvv-i himmet: Himmet ve gayret bü
yüklüğü.

Ulvî-nihâdan: Yüce tabiatlı, yüksek ya
radılışlı insanlar.

Umk-ı rûh: Ruhun derinliği.
Ummân-ı nisyân: Unutma engini, her şeyi 
boğup, yok edip, unutturan, uçsuz bu
caksız zaman.

Ümran: Mamurluk. Bir yerin İmar edil
miş olması.

Umûmen: Tamamıyle, baştan sona.
Unsur-ı aslimiz: Asıl unsurumuz. (Asıl 
milletimiz).

Unvân-ı mefharet: övünülecek unvan.
Urgun: Vurgun, âşık.
Urûc: Yukarı çıkma. Yükselme, göğe çık
ma.

Usare: özsu. Meyve ve bitkilerin içindeki 
su.

Usât: Asiler. Baş kaldıranlar.
Uyarmak: Uyandırmak.
Uzv-ı zâid: Fazla, lüzumsuz uzuv.
Uzviyyet: Organizma. Canlı bir varlığın 
gelişmeye elverişli uzuvlardan mürekkep 
olması.

Ü

Üçleme: Üç mısralı kıtalarla söylenen halk 
türküsü. (A z kullanıldığı için Halk şii-' 
rinde ismi belirtilmiştir).

Umem: Ümmetler.
Ümmet: Kendilerine Allah tarafından bir 
peygamber gönderilen kavim. Millet. Bir 
lisanla konuşan insanlar topluluğu. Bir 
peygambere veya bir büyüğe uyan insan, 
insan topluluğu.

Ümmet-i Osmâniyye: Osmanlı topluluğu.
Ümmîd-i baıd-i vasi: Uzak (ve imkânsız) 
bir) kavuşma ümidi.

Üslûb-i nazm: Nazım üslubu.

V

Vabeste: Bağlı.
Vacibe: Yapılması çok lüzumlu iş.
Vâdi-i sükût: Sükût (ölüm) vadisi.
Vahdete girmek: Tasavvufta: Dünya bağ
larından ilgisini kesip, tek başına bir kö
şeye çekilerek, bütün vicdaniyle Allaha 
yakınlaşmak.

Vahdet-gâh: Allahın birliğine inanılıp ta
pılan yer. Allah aşkıyle, bir köşeye yal
nızca çekilip ibadet edilen yer.

Vâhid-i kıyâsi: Birim.
Vahşet-zâr: Issız yer. Korku veren tenha 
yer.

Vakf-etme: Bir şeyi bütün varlığıyle bir 
başka şeye, bir işe, bir insana tahsis et
me; yalnız ona verme.

Vâkıâ: Gerçi. Hakikaten.
Vâki’ : Bulunan, bir yerde olan. Bir yerde 
kurulu olan.

Vakt-i saadet: (Muhammed Peygamber’in 
yaşadığı) mesut zaman. Saadet zamanı.

Vâlideyn: Anne ile baba. Anne-baba.
Vârid olmak: Gelmek, akla gelmek.
Vâsıl-ı sem’i olma: Kulağına ulaşma. Bah
si geçen kimse tarafından duyulma.

Vasi: Çocuk hükümdar büyüyünceye ka
dar devleti onun yerine idare eden şahıs. 
Çocuklara babalarından kalan serveti 
idare eden adam. (Yirmisekiz Çelebi Se- 
faretnâmesi’nde sözü geçen vasi, XV. 
Louis adına Fransa’yı idare eden Cardi
nal de Fleury’dir).

Vâsıf: XIX . yüzyıl Türk Divan şairi.
Vav: İslâmî Türk (Arap) alfabesinde “v” 
harfi.

Vâveylâ: Feryat, çığlık, haykırış.
Vaz’etme: Koyma. Kurma, tesis ve icat 
etme.

Vâzı’ : Vazeden, kuran. Bir ilmi, bir görü
şü, bir fikir ve sanat sistemini ortaya ko
yan kimse.

Vaz’-ı bîgâneğî: Yabancı tavır.
Vaz’-ı hami: Çocuk doğurma. (Kelimenin 
son harfi ince 1 okunacaktır).

Vâzı-ı kanun: Kanun tesis eden adam.
Vecâhet: Güzellik. Yüz güzelliği.
Vech-i nâmus: Namus yüzü. Namuslu ha
reket.

Veçhile: Tarzda, biçimde, şekilde.
Vedâd: Sevgi, muhabbet, dostluk, sadakat.
Vediatullah: Allah emaneti.
Vecid: Kendini kaybedercesine aşka, ilân! 
aşka dalma. Coşup kendinden geçme.

Veled-i manevî: Manevi çocuk.
Veysî: XVII. yüzyıl Türk Divan nesri ya
zarlarından. Eski nesri yapmacıklarla 
doldurup, çeşitli sanatlar ve yabancı ke
limelerle süsleyip, uzatan ve bir çıkma
za götüren yazarlardan.

Vezâif-i insâniyye: İnsanlık vazifeleri.
Vezn-i tabiî: Tabiî nazım ölçüsü.
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Vicdan: insan ruhunun kendi varlığını ve 
kendi iyiliğini bilmesi. Ruhun iyi duygu
lar taşıyan tarafı. İnsanda iyiyi kötüden 
ayıran ve iyiyi kabul eden iç âlemi. Râ- 
hat-i vicdan: Vicdan rahatı.

Vicdan nedimi: Vicdan arkadaşı. Vicdan 
eğlendiren, vicdan oyalayan, vicdana hoş 
gelecek hareketler yapan arkadaş veya 
herhangi bir şey.

Vikaaye: Koruma.
Vird-i zeban: Dile dolama, dile dolanan 
söz.

Vire: Teslim. Bir kalenin teslim olması.
Victor Hugo: (1802-1885). Romantik Fran
sız şair ve edibi. Daha genç yaşında baş
ladığı edebiyat çalışmalarında muvaffak 
olmuş, romantik sanatın müdafii olarak 
kuvvetli yazılar yazmıştır. Hemani dra- 
mıyle, Shakespeare tarzı dramı ihya ede
rek modern dramın kurucusu sayılmıştır. 
Cromwelle isimli piyesinin mukaddime
siyle romantizmin bir beyannamesini 
neşretmiş oldu. Lirik şiirler yazıyor, ro
mantik özellikler taşıyan bu şiirlerde 
kuvvetli bir dış ahengi de bulunuyordu.
Hugo, romantik okulun başyazarı sayıl

mış, Fransız Akademisi’ne âyan meclisi
ne âza olmuş, önceleri iyi geçindiği Louis 
Bonaparte’m sonra aleyhine döndüğü 
için ömrünün 19 yılını sürgünde geçir
miştir.
Fransız milliyetine, hürriyete ve insan

lığa âşık bir şairdir. Fransızcayı çok sev
mesi, çok iyi bilmesi ve büyük ustalıkla 
kullanmasıyle tanınmış ve sevilmiştir. 
Bir kısım şiirleri şahsî ve hususî duygu
larını terennüm eder. Asırların Efsanesi 
adlı şiir mecmuası, «insanlık tarihinin bir 
destanı» değerindeydi. Hugo’nun Fran- 
sızcaya en ince duygulardan en gür kah
ramanlık heyecanlarına kadar her şeyi 
büyük kudretle söylettiği en mühim ve 
büyük şiirler kitabı budur.
Notre-dame de Paris adlı tarihî roma- 

nıyle ortaçağ sanatının bir incelemesini 
yaptı, bu eserle Hugo, Cermen romantiz
mine de katılmış sayılır. Les Miserable - 
Sefiller romanı, pişmanlık duyan bir ru
hu iyiliğe doğru yükseltirken, mustarip 
halk hayatının ve çağdaş Fransız tarihi
nin bir hikâyesi olmuştur.
Daha birçok eserleri, piyesleri, şiirleri, 

mektupları olan Hugo, Fransız edebiya
tının en büyük yazarlarındandır.

Voltaire: (1694-1778). Büyük Fransız mü
tefekkiri, şair ve edib. İy i bir tahsil gö
rerek yetişti. Asilzadelerle eşit bir hayat 
yaşadı. Çok servet kazandı, 
insan hakları ve hürriyet ideali uğrun

da yazdığı eserleri, Fransız devletini de
falarca kuşkulandırdığı için, uzun zaman 
Fransa’nın dışında yaşadı. Bir aralık Bü
yük Frederic’in davetiyle Prusya’ya gitti. 
Onunla da geçinemedi. İsviçre’de Ferney 
çiftliğini satın alarak, hayatının son dev
resini orada geçirdi.
Ölmeden evvel, son trajedisi olan iren’ 

in temsilinde bulunmak için Paris’e gel
diği zaman halk tarafından büyük teza
hüratla karşılandı. Heykeline taç konul
duğunu gördü. O heyecan içinde, mesut 
öldü.
Voltaire, çok yaşamış, çok eser vermiş, 

eserleri ve fikirleriyle Fransız ihtilâl ve 
inkılâbı üzerinde şiddetle müessir olmuş
tur. Şiirleri, destanları, trajedileri, tarih
leri, romanları, felsefî eserleri ve görül
memiş derecede çok sayıda mektupları 
vardır.
X n  Charles’ın Tarihi ve XIV. Louis 

Asrı adlı tarihlerinde tarih plan ve ça
lışmalarına yenilikler getirdi. Milletle
rin Örf ve Ruhuna Dair Tecrübe adlı ese
ri de ötekiler kadar yeniydi. Oedipe, Zair 
adlı trajedileri, Zadig, Candid adlı ro
manları, Londra Mektupları, Felsefî 
Mektuplar ve Felsefe Sözlüğü en mühim 
ve şöhretli eserlerindendir.

Vuhûş: Vahşîler, vahşî hayvanlar
Vüsûl, vusûl: Vasıl olma.
Vüzerâ: Vezirler.
Walter Scott: (1771-1832). İskoç, İngiliz, 
Avrupa tarihine ait tarihî romanlarıyle 
tanınmış İngiliz romancısı.

Y

Yâd-ı şebabet: Gençliği hatırlama. Genç
lik hatırası.

Yâd-ı nihânî: Gizli, görünmez hatıra.
Yâd-ı yetim: Yetim hatıra.
Yâ. eyyüh-el ashâb: Ey işi olanlara bakan 

(memurlar).
Yana, yane: Yan.
Yâr-ı kadîm: Eski dost.
Yatağan: Büyük ve uzun bıçak. (İnsanın 
belinde ve silah mahfazasında yatması 
dolayısıyle yatağan denilmiştir).
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Yazıcızade: XV. yüzyıl mutasavvıf Türk 
yazarı. Muhammediye adlı manzum ese
riyle tanınmıştır.

Yazısı imlâsız: imlâsı bozuk. Yazısı yanlış 
ve okunmaz olan.

Yed-i galibâne: Galebe çalan el.
Yed-i kahhâr-ı hamiyyet: Hamiyyetin 

(düşmanlarını) kahredici eli. (bkz. Ha
miyyet).

Yed-i takdir: Kaderin eli.
Yed-i tahakküm: Hükmedici el. Hükmet
mek isteyen el.

Yed-i tesadüf: Tesadüfün eli.
Yek-dil: Gönlü bir, aynı duyguda.
Yekta: Tek, eşsiz.
Yelmek: Koşmak.
Yetîm-i bi-efgan: Sesi sedası çıkmayan 
yetim.

Yevm-İ matem: Matem günü.
Young: XVII. yüzyıl İngiliz şairi. Karısı
nın ölümü elemiyle yazdığı Geceler adlı 
kitabiyle şöhret yapmıştır.

Yunan edebiyatı: Bugünkü Batı edebiyatı
nın başlangıcı eski Yunan edebiyatında- 
dır. Yunan edebiyatı, bir Ege denizi çev
resi ve bir Akdeniz bölgesi edebiyatıdır. 
Merkezi, genel olarak eski Atina şehri
dir. Eski Yunan edebiyatıyle, onu takip 
eden Latin edebiyatı, yeni Avrupa edebi
yatlarına örnek ve kaynak oldukları için, 
Avrupalılarca birer klasik edebiyat diye

• vasıflandırılır.
Eski Yunan edebiyatı, bütün Yunan sa

natı gibi, sanatta idealizm denilen bir an
layışa doğru gelişmiştir.
Sanatkârın akıl vasıtasıyle ideal güzel

likler meydana getirmek için çalışması 
anlamında bir sanat ve güzellik anlayışı, 
bu devir estetiğinin temelini teşkil eder. 
Eski Yunan edebiyatında belli başlı şu 

edebiyat türleri vardır: Şiir, tiyatro, ta
rih, felsefe, hitabet, masal.
Eski Yunan şiiri, Homeros’un destan şii

ri ile başlar. Homeros, tlyas (îlyada) ve 
Odysseia (Odise) adlı, iki büyük Yunan 
destanının şairidir. M.ö. IX. yüzyılda ya
şadığı yorumlanır. Destanları, eski Yu
nan kahramanlarının tanrılarla birlikte 
yaşadıkları, din, aşk, ihtiras kötülük, iyi
lik ve kahramanlık maceralarının man
zum hikâyeleridir.
Destan şiir gibi, sazlarla söylenen ve 

her çeşit insan- duygularım terennüme 
saha olan diğer bir Yunan şiiri de, lirik

şiirdir. Bu şiire lirik sıfatı, genel olarakj 
Iyre isimli, millî Yunan sazıyle birlikte 
terennüm edildiği için, sonradan veril
miştir. Lirik oluş, bu yüzden, yüzyıllarca 
sonra sazdan ayrı söylendiği halde, saz
ların duyurucu ve coşturucu tesirlerini 
taşıyan bütün güzel şiirlerin umumî sı
fatı olmuştur. Eski Yunan edebiyatında 
bu tarz şiirin en önemli şairi Sapho isim
li, Yunan kadın şairidir.
Eski Yunan çağında üçüncü bir şiir, in

sanların tabiat güzellikleri karşısındaki 
duygulanmalarını terennüm eder. Buna, 
pastoral şiir diyoruz. Bu tarz şiirin Yu
nan çağındaki büyük şairi Theokritos’ 
dur. Bu şâir, Atina’nın hâkimiyeti kay
bolduktan sonra, eski Yunan medeniye
tinin İskenderiye’de geliştiği çağlarda ye
tişmiştir (M.Ö. III. yüzyıl).
Yunan pastoral şiiri iki türlü eser ver

miştir. Bunlardan idyll’ler, kır, köy, ço
ban hayatına ait duyguları, resim sana- 
tıyle birleşmiş bir şiir sanatıyle teren
nüm eden tasvir şiirleridir. Eglogue’lar 
da, kırlarda çobanların hayatında geçen 
birtakım kır vakalarını, küçük, manzum 
kır ve tabiat piyesleri, halinde terennüm 
eden, karşılıklı konuşmalarla tertiplen
miş şiirlerdir.
Tiyatro: Eski Yunan edebiyatının diğer 

zengin bir şubesi tiyatrodur. Tiyatro, as
lında bir Thrak tanrısı olan Dionysos adı
na yapılan dini törenlerden doğmuştur. 
Thrak kabileleri arasında bir çeşit bahar 
tanrısı Dionysos’u Yunanlılar şarap tan
rısı bilmişler, Romalılar da ona Bacchus 
demişlerdir, işte bu tanrı için yapılan tö
renlerde Önce bir koro, Bacchus adına 
İlâhîler söyledi. Sonra bu koroya bir ak
tör ilâve edilmiş ve karşılıklı konuşma
lar başlamıştı. Daha sonra aktörler ço
ğalmış ve tiyatro teessüs etmiştir.
Koro, perde arası olmayan Yunan ti

yatrosunda, vakanın manasını, önemli, 
tesirlerini ve yankılarını belirten sözler 
terennüm ederek ve bazen bizzat vakaya 
karışarak bu tiyatroda hem nazım, hem 
bağlayıcı bir vazife görürdü.
Trajedi ve komedi gibi iki ayrı koldan 

gelişen Yunan tiyatrosunun ilk mühim 
trajedi şairi Aiskhylos’dur. Trajediye 
ikinci aktörü ilâve eden bu şairdir. Eser
lerinde korkunç insan cürümleri, Tanrı 
adaletiyle cezalandırılır. Yunan trajedi-
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