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Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini Türk 
Cum huriyetiniilelebet, muhafaza ve müdafaa et
mektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. 
Bu temel, senin, en JpymeHUıazinendir. İstikbalde da
hi seni, bu hazîneden, çk fcteyecek, dahi- 
" * ^ r c h la r t J m a c ^ i i iû S j& n ,  istiklâl ve 

afaS m p cfru rİye tİne d B A tn , vazife- 
İçinde bulunacağın v a ^ j^ K h v k â n  ve 
eyeceksin! Bu imkân ve f l f t  çok nâ- 

iyette tezahür edebilir. İsftmajwe cum- 
astedecek düşmanlar, büt& ljd i)nyada  

Imemiş bir galibiyetin mümessfifuiabilirler. 
ile İle’'cfziz vataryn, bütün kalelfri zapt edil- 

i/nfc, bütün orduları dağı- 
DsjHHffft/7 tygal edilmiş 

şerc^Mn dcfEfelım ve daha vahim 
imlek^Kpahilinde, iktidara sahip olan- 

attâ hıyanet içinde bulunabi- 
ahiplebL şahsî menfaatlerini 

iyle tevhit edebilirler. Millet 
ve bîtap düşmüş olabilir.

lî ve harici 
cumhuri 
ye atıL 
şeraiti 
müsaitı 
huriye 
emsali 
Cebren 
mis, bu 
tılmış 
olabilir, 
olmak ü. 
lar gaflet 
lirler. Hatt■ 
müstevlilerin 
fakr u zarure

Ey Türk istikbaldikvlâdı! İşte, bu ahval ve şerait için
de dahi, vazifen; ıW tiktiklâl ve cumhuriyetini kurtar
maktır! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asîl 
kanda, mevcuttur!
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İSTİKLÂL MARŞI

Korkm a, sön m ez budamaklarda yüzen al sancak;
Sönm eden yurdum un ü n iia d e  tüten en son ocak.
O benim milleSlMft yaldızıdır,
O  b e n im d ft 'o  benim 'iııUtetim indir ancak.

ban o lt y m ,ç e h r e n i  ey nazlı hilâl? 
(Kahraman ırfcMiS bfcgüt! Ne bu şiddet, m  celâl? 

m a olm az âBfcülen kaâfanm ız sonra helâl 
tkıdır, Hakk’a lta p a n N ^ille tlm in  istiklâli

Ben ezeiden'lfaeridir I f O r ^ j a ı  iım , hür yaşarım .
H angi çılg ın  barftrM Jfttfvuracakrnış? Şaşan m !
Kükrem iş sel g ib iyim , bendim i çiğner, aşanm .
Yırtarım  dağları, enginlere sığm am , taşarım.

Gar&îft-fctâkım sarm ışsa çelik zırhlı duvar,
Benim  iman duhU B fli*"ım  0* *  var.
U lusun, korkma! Nasıl böyle bir im anı boğar, 
“ M edeniyet!”  dediğin tek dişi kalm ış canavar?

Arkadaş! Yurdum a alçaklan uğratm a, sakın.
S iper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
K im  bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “ toprak!” diyerek geçm e, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensi2 yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitm e, yazıktır, atanı: 
Verm e, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

K im  bu cennet vatanın uğruna olm az ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
C âm , cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmes/n tek vatanım dan beni dünyada cüdâ.

Ruhum un senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 
Değm esin m abedim in göğsüne nâm ahrem  eli. 
8 u  ezanlar — ki şahadetleri dinin tem eli—
Ebedî yurdum un üstünde benim  inlemeli.

O  zam an vecd ile bin secde eder — varsa—  taşım,
H e r ceriham dan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım ,
Fışkırır ruh-ı m ücerred gibi yerden na’şım;
O  zam an yükselerek arşa değer belki başım .

Dalgalan sen de şafaklar gibi e y şanlı hilâl! 
O isun artık dökülen kanlarım ın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkım a yok izmihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşam ış, bayrağım ın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, m illetim in istiklâl!

M ehm et Âkif Ersoy
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Ö N S Ö Z

Lise öğrenimi, her şeyden önce öğrenciye çağdaş uygarlığın, genel kültür ve sağbeğe
ninin anahtarlarını verir, onu her bakım dan aydın bir kişi olmaya hazırlar.

Bu amacın gerçekleşmesinde D İL ve EDEBİYAT öğretiminin önemi büyüktür.
DİL ve EDEBİYAT birbirinden ayrılmaz.
H er DİL’in en gelişmiş şekli EDEBİYAT’ında görünür, EDEBİYATın ilk Öğesi ve ge

reci de DİL’dir.
EDEBİYAT öğretimi, bir bakım a kültür ve beğenileri (zevkleri) geliştirmek demek 

olduğu gibi; DİL’i olgunlaştırmak, onun inceliklerine varmak, iyi düşünmeyi öğrenmek 
demektir.

Kişinin, DİL’in i bildiği oranda, doğru düşüneceği, doğru yargılara varacağı bir ger
çektir.

*

Bu kitaplar, Lise ve dengi okullarda, DİL ve EDEBİYAT öğrenimi yapacak öğrenci
ler için hazırlanırken, uygulamalardan en yararlısı olduğu kanısına vardığımız, şu yol ve 
amaçlar gözönünde bulunduruldu:

Birinci sınıfta Türk ve Batı edebiyatlarından seçilmiş örnekler üzerinde, öz ve dil açık
lamaları yapılarak öğrenciye, bir yazının özüne, dil ve anlatım  özelliklerine varm a alışkan
lığı kazandırılmak istenildi.

Örneklerin bütünü ve parçaları üzerinde sorular sorıtlarak, öğrenci, örnekle karşı kar
şıya bırakılıp düşünce (fikir ve zihin) araştırmalarına yöneltildi.

Önemli görülen Imlâ-Noktalama bilgileri verilerek yanlışların önlenmesine çalışıldı. 
f İkinci sınıfta ise, bunların yanı sıra, başlangıçtan bu yana, her yönüyle yenileşen ede

biyatımızın, değişme ve gelişmesindeki sebepler gösterilerek, yazar ve şairler tanıtıldı; ayrı 
dönem  ya da çevre edebiyatlarının niteliklerini gösteren bilgilere yer verildi.

Bu sınıfta, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı’na geçmeden Batı Edebiyatı’m, örnek
ler ve akım larla tanıtm aktaki amacımız, bunların edebiyatımızdaki belirtilerini daha iyi 
gösterebilmek içindir.

Üçüncü sınıfta, başlıca sanatçılarımızın, öğrenciler tarafından araştırmalar yoluyla 
değerlendirilmesi için Edebiyatımızdaki yeri ve değeri başlıklı sorular düzenlendi. Böyle- 
ce, onları ezbercilikten uzaklaştıran ve olumlu çalışmalara yönelten bir yöntem uygulandı.

Cumhuriyetten bu yana, henüz tam  değerlendirilmemiş olan edebiyatımızla ilgili ör
nekler üzerinde de, sanatçılarımızın uydukları bazı yeniliklere değinildi.

Batı edebiyatlarından seçilmiş Örneklerde ise, önce şair ve yazarların kişilikleriyle il
gili ön bilgilerin verilmesi, sonra da, bunlar üzerinde araştırmalar yapılması daha uygun 
görüldü. '

H er üç kitapta, öğrenciyi kalıplaşmış düşüncelerden sıyırmak, ona kişisel yaratma gücü 
ve serbestçe düşünme, konuşma yeteneği kazandırmak amacıyla Tartışma - Konuşma - Yaz
ma konularına yer verildi.

*

Dil ve EDEBİYAT’ta  gösterilecek başarının, her alandaki başarıya ilk adım  olacağı 
inancındayız.
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Toplumlar, ilk çağlardan bugüne, çeşitli değişme ve gelişmeler göstermişlerdir. Kişiler 
de, yaşadıkları çevre ve ortam ın etkisiyle duygulanmış, düşünmüş, ulaşam adıklarının öz
lemini çekmiş; yeri gelince de bunları, söz veya yazıyla dile getirmişlerdir. İşte EDEBİ
YAT, bu zam an süzgecinden geçtikten sonra değerini koruyan sözlü ve yazılı eserlerden 
söz açar.

Edebiyatımızın konusu içine giren eserleri, kişileri, tarih sırasına göre inceleyen, de
ğerlendiren bilim koluna da EDEBİYAT TARİHİ denir.

EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

Bir milletin edebiyatı, m illi ruhu, millî ha
yatı görm ek için en sam im î bir ayna addolu
nabilir: Bir millet hayatı nasıl görüyor, nasıl dü
şünüyor, nasıl hissediyor? Biz bunu en doğru 
ve canlı olarak o milletin fik ir  ve kalem mah
sûllerinde bulabiliriz.. Şu halde Edebiyat'Tari- 
hi, bir milletin m anevî ve m addî tekâmülünü 
edebî eserlerin menşuru arkasından gören ve 
gösteren canlı bir tarih şubesidir.

M . Fuat K Ö PRÜ LÜ
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Türk Edebiyatı, tarih boyunca milletimizin içinde bulunduğu uygarlıklara göre aşağı
daki bölümlere ayrılabilir:

1 — İSLÂM LIĞIN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI

a) Sözlü edebiyat
b) Yazılı edebiyat

2 — İSLÂM LIĞIN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜ RK  EDEBİYATI

a) H alk edebiyatı,
b) Divan edebiyatı.

3 — TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI

a) Tanzimat edebiyatı,
b) Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünûn edebiyatı),
c) XX. Yüzyıl edebiyatı.

TÜRK EDEBİYATININ BÖLÜMLERİ
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İSLÂMLIĞIN KABULÜNDEN ÖNCEKİ 
TÜRK EDEBİYATI



S Ö Z L Ü  E D E B İY A T

Yazının bulunuşundan önce her toplum da olduğu gibi, Türklerde de kendilerine göre 
sözlü edebiyat ürünleri vardı. Bunlar, eski Türk toplumlarm SIĞIR, ŞÖLEN, YUG adım 
verdikleri din törenlerinden doğan ürünlerdi.

Eski Türkler genel, sürgün avlarına “ sığır”, genel kurban törenlerine “şölen” , genel 
yas törenlerine “ yuğ”  adını verirlerdi.

Bu din törenleri, çeşitli toplum larda ŞAMAN, KAM, OYUN, BAKS1, OZAN adını 
alan kişiler tarafından yönetilirdi. Büyücülük, müzisyenlik, hekimlik, şairlik gibi nitelik
leri olan bu yöneticiler, törenlerde, millî sazlarıyla (Oğuzlarda “ Kopuz” ), bazı “ destan 
parçalan”  nı, veya “ koşuk” , “ sagu”  adı verilen şiirlerini söylerlerdi.

İşte, eski Türklerin toplum yaşayışım, bunda etkisi olan kişilerin yiğitliklerini, duygu 
ve düşüncelerim, ağızdan ağıza, günümüze kadar ulaştıran bücürünler, SÖZLÜ EDEBİ- 
YATımızm ilk örnekleri sayılır. Bu örnekler arasına eskiden “ sav”  adı verilen, öğüt verici 
sözleri (atasözlerini) de katm ak yerinde olur.
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TÜRK DESTANLARI

Bütün toplum larm sözlü edebiyatlarında en önemli ürünler olarak “ millî destanlar” ı 
görüyoruz.

Destan, eski çağlarda savaş, göç ve tabiî âfetler gibi önemli olaylar etkisiyle söylen
miş uzun, manzum yiğitlik hikâyeleridir.

Bu hikâyeler bazı milletlerde derlenip düzenlenerek veya yeniden yazılarak millî des
tanlar halinde ortaya konmuştur. Eski Yunan’da Hom eros’ün İlyada ve Odysseia’si, İran
lIlarda Ferdevsî’nin Şehnâmesi, Finlilerin Kalevalâ’sı bunlardandır.

Böyle, derlenip düzenlenen veya yeniden yazılan bir Türk destanına rastlamıyoruz. 
Türk destanları üzerinde, yakın zamanlara kadar bilgimiz de yoktu. Ancak son yüzyıllar
da bazı bilginler Çin, İran, Arap kaynaklarına dayanarak Türk destanlarıyla ilgili bilgi. 
vermişlerdir.

Bu destanlar sırasıyla şunlardır:

I — SAKA TÜRKLERİNİN:

1 ) A l p  E r  T u n g a  d e s t a n ı ;  Türk-İran savaşlarıyla Alp E r Tunga’run (Şehnâ- 
me’de, Afrasiyap adlı yiğitin) yiğitliklerinin destanıdır.

2) Ş u  d e s t a n ı ;  İskender’le Türkler arasındaki savaşların ve hüküm dar Şu’nun 
destanıdır.

II — HUN TÜRKLERİNİN:

O ğ u z  d e s t a n ı :  H un hüküm darı Mete’nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğul
ları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır.

III — GÖKTURKLERİN:

1 ) B o z k u r t  d e s t a n ı :  Yok olan Göktürklerin bir dişi kurttan yeniden türeyişinin 
destanıdır.

2) E  r  g e n e k o n d e s t a  n ı: Bir yenilgi sonunda Ergenekon’a  kaçan Türklerin 
orada çoğalıp bir demir dağı erittikten sonra öçlerini alışlarım anlatan bir destandır.

IV — UYGUR TÜRKLERİNİN:

U y g u r  d e s t a n ı :  Uygurların “ Türeyiş”  ve “ Göç”  Ierini anlatan efsanelerdir.
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V

D E  S  T A N

Ey oğullar; ben çok  (yerler) aştım, 
Çok savaşlar gördüm,
Çok mızrak, çok ok  attım,
A tla  çok  yürüdüm,
Düşmanları ağlattım.
Dostlarımı güldürdüm.
Gök Tanrıya (borcumu) ödedim, 
Yurdumu sîzlere veriyorum.

O Ğ U Z  D E S T A N I 1

... Günlerden bir gün Ay Hatun’un gözü parladı, (Bir) oğul doğurdu. 
Bu oğulun yüzü mavi idi, ağzı ateş kızılı idi; gözleri ala, saçları, kaşları 
kara idi. Güzel perilerden daha güzel idi. Bu oğul anasının göğsünden ilk 
sütü içip bundan sonra içmedi; çiğ et, aş, şarap diledi. Dile gelmeye başla- 
dı. Kırk günden sonra büyüdü, yürüdü, oynadı.

Ayağı öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi, omuzu samur omuzu gibi, 
göğsü ayı göğsü gibi idi. Bedeninin her yeri tüylü idi. At sürüleri güder 
idi, atlara biner idi. A v avlar idi. Günlerden sonra, gecelerden sonra yiğit 
oldu.

Bu yiğit, Oğuz Kağan’dır. Bir gün Oğuz, orm anda, at sürülerini ve halkı yi
yen bir canavar “gergedan” la karşılaşır; üç gün sonra onu öldürür. Başka bir gün, 
Tknrıya yalvarırken, gökten mavi bir ışık arasında düşen güzel bir kız görür; onunla 
evlenir. Üç erkek çocuğu olur; adlarını “ Gün, Ay, Yıldız”  koyar. Bir süre sonra, 
göl ortasında, bir ağaç kovuğunda gördüğü başka b ir kızı da sever, alır. Bundan 
olan üç oğluna da “ Gök, Dağ, Deniz”  adlarını verir.

Oğuz Kağan, bir şölen bitiminde, kendisini egemen tanım aları için, komşu 
kağanlara buyruklar gönderir. Sağdaki A ltun Kağan (Çin) bu buyruğa uyduğu hal
de, soldaki U rum  Kağan (Bizans) dinlemez. Sabah olunca, gök tüylü, gök yeleli 
erkek bir kurt ona öncülük eder; İtil Müren kiyısında U rum  Kağan’ı yener. Ken
disine bağlılığım söyleyen Uruz Bey'in oğluna “ Saklap”  (İslâv); kaybettiği atını 
karlı dağdan getiren Bey’e “ Karluk” ; Çürçet Kağan’ı yendikten sonra ganimet 
leri taşımak için kağnı yapan becerikli kişiye “ kanğaluğ”  adım verir.

(1) OĞUZ DESTANI, Paris Millî Kitaplığı’nda uygur harfleriyle özet olarak vardır. W. 
Bang ve R. Rahmeti A rat tarafından yeni Türk harfleriyle yayımlanmıştır. Yukarıya özet
ten Önce alm an parçalar, bugünkü Türkçe’ye çevrilmiştir. Sonraki manzum parça aslında 
olduğu gibidir.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Daha birçok yerlere gider. Kurt’un kılavuzluğuyla Sindu (Hint), Şağam (Şam) 
gibi illeri ülkelerine katar. Yaşlanır ve yurduna döner. Veziri Uluğ T ürk’ün gördü
ğü bir düş üzerine, büyük oğullarını doğuya, küçük oğullarını batıya gönderir; 
büyük oğulları dönüşlerinde bir altın yay, küçük oğullan üç gümüş ok getirirler. 
Oğuz Kağan da kurultay toplayarak ülkesini bunlar (Bozoklar-Üçoklar) arasında 
bölüştürür. Sonra onlara şunları söyler:

Ay oğullar, köp men aşdum  
Urüşgullar köp men kördüm 
Çıda bile köp ot atdum 
Aygır birle köp yürüdüm 
Düşmanlarnı ığlagurdum 
Dostlarınım men kültürdüm 
Kök tengrige men ötedim  
Şenlerle bire men yurtum

A ç ı k l a m a l a r :

1 — Oğuz Kağan’ın niteliklerini belirtiniz. O, bu nitelikleriyle bir destan kahramanı 
sayılabilir mi? Niçin?

2 — Örnek parçalarda:
a) Bugün söyleyişleri değişmiş olan ünlü ve ünsüzleri kelimeler üzerinde gösteriniz.
b) İsmin -i ve e- hallerindeki değişikliklere örnek veriniz.
c) “ idi”  ile sonuçlanan cümleleri bugün nasıl söyleriz?
3 — Bu m anzum  parçanın ölçüsünü ve kafiye özelliklerini araştırınız.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n  u s u

Çağımızda millî bir destan yaratılabilir mi? Niçin? 
Bunun sebeplerini araştırarak bu konuda bir savunma ha

zırlayınız.
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E  S  K Î  T Ü R K  Ş  î  Î R  İ

Sözlü edebiyatımızın ikinci önemli ürün
leri de KOŞUK, SAG U  adı verilen şiirlerdir. 
Bunları X Iyüzy ılda  Kaşgarlı M ahm ut'un, bir 
sözlük olarak düzenlediği Divân ü lügaat - it 
Türk adlı eserinde, kelimeler açıklanırken ör
nekler arasında görüyoruz.

K O Ş U K

Tümen çiçek tizildi 
Bükünden ol yazıldı 
Öküş yatıp üzüldi 
Yîrde kopa adnşur

Binlerce çiçek dizildi:
O tom urcuklardan  yayıldı, 
Çok yatm aktan üzüldü, 
Yerden biter bitm ez ayrışır.

Kızıl sanğ arkaşıp 
Yipkin yaşıl yüzkeşip 
Bir bir kerü yürkeşip 
Yalnguk anı tanglaşur

Kızıl, sarı ardarda  
Yeşil menekşe açıyor 
Birbirini sarıyor 
İnsan buna  hayran olur.

S A G U

Alp Er Tunga öldü mü 
Esiz ajun kaldı mı 
Özlek öçin aldı mı 
Emdi yürek yırtılur

Begler atın argurup Beyler atların ı sürüyor,
Kadgu anı turgurup Ü züntü onları durduruyor,
Mengzi yüzi sargarup Benizleri, yüzleri sararıp
Körküm angar türtülür Onlara (sanki) safran  sürülüyor.

A lp E r Tunga öldü mü? 
Kötü dünya kaldı mı? 
Felek öcün aldı mı? 
Şimdi yürek yırtılır.

A ç ı k l a m a l a r :

KOŞUK, savaş, yiğitlik, tabiat ve aşk konularında söylenilen şiirlere denir. 
Yukarıda örnek olarak alınan “ Koşuk” ta, ilkbaharın gelişiyle insanı büyüleyen renk 

renk çiçeklerin açışı tasvir ediliyor.

SAGU, yuğ adı verilen ölüm törenlerinde, çoğunlukla yiğitlerin arkasından, onların 
iyilik ve yararlılıklarını dile getiren ağıtlardır.
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TÜRK DİLÎ ve EDEBİYATI

ö rn ek  “ SAGU” da destanlaşmış bir yiğit olan ALP ER TUNGA’nın ölümü üzerine, 
beylerin üzüntüleri dile getiriliyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Bu şiirlerde, bugün değişmeye uğramış kelimelerdeki, ses değişimlerini ye dil özel
liklerini göstererek açıklayınız.

2— Şiirin ölçü ve kafiyelerini gösteriniz.
3— Okuduğunuz örneldere dayanarak eski Türk şiirinin şekil özelliklerini (nazım biri

mi, ölçü, kafiye) belirtiniz. Şiirler, bu nitelikleriyle Halk edebiyatı nazım şekillerinden han
gisine benzemektedir?

S A V L A R

Divân-ü Lûgaat-it- Türk'te kelimeler açık
lanırken örnek olarak verilen SA V L A R  sözlü 
edebiyatımızın ürünleridirler.

1. Esende ivek yok

— Sağlam işte ivedi yoktur.

2. Aç ne yemes, tok ne temes

— Aç ne yemez, tok ne demez.

3. Yılan kendi eğrisin bilmes, tevi boynun eğri tir.

# — Yılan kendi eğriliğini bilmez (görmez), “ Deve, 
boynun eğri”  der.

4. Ağılda oğlak toğsa arıkda otı öner.

— A ğılda oğlak doğsa, ırm akta otu biter.

5. Ulugnı uluglasa kut bolur.

— Yaşlılara saygı gösterenler uğur bulurlar.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Savların kısa anlatım  içinde geniş bir düşünceyi ortaya koyduğunu belirtiniz. Bu
gün aynı düşünce veya öğütü veren atasözleri bulmağa çalışınız.

2 — Bugün söyleyişleri değişmiş olan ünlü ve ünsüzleri, kelimeler üzerinde gösteriniz.

Tü rk  Dili ve  Ed. Lise 2-F.2 17



YAZILI EDEBİYAT

Eldeki belgelere göre Türklerin ilk yazılı ürünleri, VIII. yüzyılda Orhun ırmağı yöre
sinde bulunduğu için Orhun yazıtları adı verilen GÖKTÜRK YAZITLARI’dır.

G öktürk yazıtlarından en az yıpranmış olanı 732 yılında BİLGE KAGAN’ın küçük 
kardeşi KÜL TÎGİN adına dikilmiş anıttadır. 734 yılında ölen BİLGE KAĞAN adına 735 
tarihinde dikilmiş anıttaki yazıtlarla; 725 yıllarında dikildiği sanılan, vezir TONYUKUK 
anıtındaki yazıtlar, daha az okunur durumdadır.

Göktürk yazısı, sağdan sola doğru yazılır; otuz sekiz harflidir; yirmi altısı sessiz, dördü 
sesli, sekizi de bileşik h a rf tir . '

IX. yüzyıldan sonra Türkler, Uygur yazısının kullanmışlardır. Uygur yazısı, onbiri 
ünsüz, üçü ünlü olmak üzere ondört harflidir. Bu yazıyla daha çok Buda diniyle ilgili eser
ler yazılmıştır. Uygur yazısı, İslâmlığın kabulünden sonra da, Türkler arasında, bir süre 
devam etmiştir.



G Ö K T Ü R K  Y A Z I T L A R I

Türk Oğuz beyleri, milleti işitin:
Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, 

Türk milleti ülkeni, töreni kim  bozabilir?
— G ö k t ü r k ç e  —

Türk Oğuz beğleri, budun eşiding:
Üze tengri basmasar, asrayir telinmeser 

Türk budun ilinin törünin kim  artadı.

K Ü L  T İ G İ N  Y A Z I T I N I N  
D O Ğ U  Y Ö N Ü

—B u g ü n k ü  T ü r k ç e y l e —

Üstte mavi gök, altta yağız (kara) yer yaratıldığında; ikisinin arasın
da insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumin Kağan, 
İstemi Kağan tahta oturmuşlar; tahta oturarak Türk milletinin ülkesini, 
töresini yönetmiş, düzenlemişler. Dört yön hep düşman imiş. Ordular gön
derip dört yöndeki milletleri hep (egemenliği altına) almış, hep uyruk yap- 
mış. Başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüş. Doğuda Kadırgan 
ormanına, batıda Demir kapı’ya kadar (Türk milletini) kondurmuş. Bu 
ülkelerin arasında teşkilâtsız Göktürkleri düzenleyip öylece otururlarmış. 
Bilgili Kağan imişler, cesur Kağan imişler. Buyrukları yine bilgili imiş. 
Onun için ülkeyi öylece tutmuş, ülkeyi tutup töreler düzenlemişler.

Ey Türk milleti kendine dön! İyi ve müstakil ülkene karşı kendin ya
nıldın, kötü davrandın. Silâhlılar nereden gelip (seni) dağıttılar? Mızrak
lılar nereden gelip seni sürüp götürdüler? Kutsal Ötüken ormanının halkı... 
Gittiniz. Doğuya gittiniz, batıya gittiniz. Yardığınız yerlerde hayrınız şu 
oldu: Kanın su gibi aktı, kemiklerin dağ gibi yığılıp yattı. Beylik evlâdın 
kul oldu, temiz çocuğun cariye oldu.

Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı, annem ha
tunu yükseltmiş olan Tanrı, onlara ülke veren Tanrı, Türk milleti-
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

nin adı sanı yok olmasın diye beni o Tanrı kağan olarak tahta oturttu. 
Varlıklı, zengin bir millet üzerine kağan olmadım. îçte  aşsız, dışta çıp
lak, yoksul bir milletin üstüne kağan oldum. Küçük kardeşim Kül Tigin
- ve iki şad - ile sözleştik. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu mille
tin adı sam yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz 
oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile - iki şad ile- ölesiye çalıştım... 
Ölecek olan milleti diriltip doğrulttum, çıplak milleti giyimli, yoksul mil
leti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Başka ülkelerden» başka kağan
lardan daha iyi kıldım.

A ç ı k l a m a l a r :

G öktürk yazıtlarından seçilen yukardaki parçalar, Bilge Kağan’ın milletine bir sesle
nişidir. Bunlar bir söylevin parçaları sayılabilir.

Birinci bölümde, Bumin ve İstemi Kağanların dağınık halde olan Türklere yön verip 
Göktürk Devletini nasıl kurdukları anlatılıyor. İkinci bölümde de, Çinlilerin oyunlarına 
kanarak çözülen ve bir şiire onların egemenlikleri altında kaldıktan sonra, îlteriş Kağan’- 
la İlbilge H atun’un önderliği ve Bilge Kağan’la küçük kardeşi Kül Tigin’in çabalarıyla, 
Göktürklerin yeniden nasıl devlet kurdukları anlatılıyor.

Tarih boyunca Türk devletleri güçlü oldukları, millî birlik ve bütünlüklerini koru
dukları sürece büyüm üş, daha çok güç kazanmış; iç ve dış entrikalar egemen olunca, da
yanışma azalınca güçsüzleşmişlerdir.

Osmanlı îm paratorluğu’nun son döneminde içine düştüğü kötü durum  ile, M ustafa 
Kemal A tatürk’ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve yeni doğan Türkiye Cum huri
yeti buna en güzel örnektir.

Büyük A tatürk, Onuncu Yıl N utku’nda:

“ Türk Milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilm iştir”  diyerek bar 
şansının sırrını açıklamıştır. Yine 1935 yılında yaptığı başka bir konuşmasında:

“ Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalış
kanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur. Millet varlığını ve yurt erginliğini korumak 
için bütün yurttaşların canım ve herşeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olması, 
bir milletin en yenilmez silahı ve korunm a aracıdır. Bu sebeple Türk milletinin yöneti
minde ve korunm asında millî birlik, millî duygu, millî kültür en yüksekte göz diktiğimiz 
idealdir.”  diyerek gereken uyarıyı yapmıştır.

Yazıtların anlatımında toplum un millî kıvancına değinen ve onu millî bir am aca yö
nelten “ söylev”  özelliği görülüyor. Bu yüzden de Göktürk Yazıtları’m  birer edebiyat ürünü 
sayıyoruz.

Gerçekte, her türlü duygu ve düşünceyi gelişmiş bir Türkçe ile anlatabilen bu yazıt
lar, Türklerin yüzyıllarca önce gelişmiş bir edebiyatlarının ve yazı dillerinin varlığım gös
terir. Ancak elimizde daha öncesine ait yazılı örnekler yoktur.

Bu yazıtları 1893 tarihinde ilk olarak DanimarkalI bilgin Thomsene (1842-1927) oku- 
m u ş t u r .

20



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Bilge Kağan ve Kül Tigin’in çabaları ve elde ettikleri sonuçlar nelerdir?

2 — Okuduğunuz örnek parçada, bilginin ve bilgili olmanın önemi nasıl belirtiliyor? 
Açıklayınız.

3 — Göktürklerin yurt sevgisine ve bağımsızlığa verdikleri önemi belirten sözleri gös
teriniz.

4 — Okuduğunuz örnek parçada Göktürklerin toplum  yaşayışları jle ilgili neler öğ
reniyorsunuz? Göktürkler toplum  olarak nelere önem veriyorlar? Belirtiniz.

5 — Yazıtların tarih ve toplum  yönünden önemini belirtiniz.

6 — Yazıya söylev niteliği veren cümleler hangileridir?

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Dayanışmanın millî birlik ve bütünlük yönünden Öne
mini açıklayınız.
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S E R B E S T  O K  U M A

A T A T Ü R K  İ L K E L E R İ

A tatü rk  ilkelerinin amacı, Türk toplum unun birlik  ve bü tün lük  için
de, her çağın en ileri düzeyindeki uygarlığını özümseyerek sonsuza değin 
m utlu luk içinde varlığım sürdürm esini sağlam aktır.

A kıl ve bilimin yol göstericiliği, çağdaş uygarlığa ulaşm a, m illî birlik 
ve bütünlüğün sağlanm ası, özgürlük ve bağımsızlık, barış, A ta tü rk  ilkele
rinin o rtak  özellikleri arasında en önemlileridir.

A ta tü rk ’ün  Söylev’indeıı (N utuk) alm an,
“ Milletimizin başında bilgisizlik, gaflet (aymazlık) ve tassubun (bağ

nazlık), ilerleme ve uygarlaşma düşmanlığının m arkası gibi sayılan fesi ata
rak onun yerine bütün uygar dünyada başlık olarak kullanılan şapkayı giy
m ek ve böylece Türk M illeti’nin, uygar dünyada anlayış bakım ından  hiç 
de farklı olmadığını gösterm ek b ir m ecburiyetti”  sözleri, bu  özelliklerden 
bazılarını belirtmesi bakım ından ilgi çekicidir. Türk insanının giyimi, dış 
görünüşü kadar uygarlığa yatkın iç yapısı da A tatürk  ilkeleri ışığında iler
leyecektir.

A tatürk ilkeleri, yüzyıllar boyu sultanlık, halifelik ve şeriat baskısı 
a ltında ortaçağı yaşayan Türk top lum unun  XX. yüzyılda çağdaş düzeye 
ulaşm a ve insanca yaşam a ihtiyacından doğmuş; A tatürk  inkılâplarıyla uy
gulamaya konmuştur. Bu uygulamalardan birkaçını A tatürk N utkunda böy
le belirtiyor:

“ Türkiye Cumhuriyetinde, halkın işleriyle ilgili yasaları yapmaya ve yü
rütm eye yalnız Türkiye Büyük M illet Meclisi ile onun kurduğu hüküm e
tin  yetkili olduğu tesbit edildi; Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı.

“ Türkiye içindeki bü tün bilim  ve öğretim  kurum lan , bü tün  m edre
seler M illî Eğitim  Bakanlığı’na bağlandı...

“ Halife, görevinden çıkarıldı ve Halifelik kaldırıldı...”
A tatü rk  ilkeleri birbirini tam am layan, b ir bü tün  oluşturan öğeler du

rum undadır; çelişen ilkeler yoktur.

“ Türk M illeti’nin tabiatına ve geleneğine en uygun yönetim  C um hu
riyet yönetimidir.”  diyen A tatürk , önderliğiyle gerçekleştirdiği, C um hu
riyet, Lâiklik, H ukuk, Eğitim, Giyim, Dil... inkılâplarıyla Türk M il
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le ti’ne yeryü? 'ünde onurlu  ve çağdaş b ir say gınlık  kazandırm ış, ornın 
sonsuza değ; tn daha iyi yaşam ası için gerekili ort;amı hazırlamıştır..

Kurtulı ış Savaşı sonucunda kuru lan  Türkiye Cum huriyeti’nirı kı
sa sürede u .laştiğı sonuçlardan kıvanç duyan ATATÜRK diyor ki:

* ‘Bu I Mutuk’umla, millî hayatı sona ermiş vaı sayılan büyük b ir mil
letin; bağ ımsızlığım nasıl kazandığını ve b ilim  v e  tekniğin en son  esas
larına da .yalı, m illî ve m odern bir devleti, nasııl kurduğunu  ifa.deye ça
lıştım .

Bu gün ulaşm ış olduğum uz sonuç, as ırla rdan  beri çekilen m illî fe
lâketler den alınan derslerin ve bu  aziz vatanın, lı  er köşesini s,ulayan kan
ların  t  /edelİdir.

E ,u sonucu, Türk gençliğine em anet ediyorum .”  (N utuk , 1927)

23





İSLÂMLIĞIN KABULÜ NDEN SONRAKİ 
TÜFtK EDEBİYATI





T Ü R K  L E H Ç E L E R İ

IX. yüzyılda Göktürkler, Uygurların egemenliğini tanımışlardı. Göktürklerin dini, bir 
tabiat dini olan Şamanizm; lehçeleri de Göktürkçe idi.

Uygurlar iki tanrılı din olan M anihaizm’i kabul ettiler; GÖktürkçe’yi geliştirerek UY 
GURCA haline getirdiler.

X. yüzyılda Maveraünnehir dolaylarında yaşayan Türkler, M üslüman Arapların etki
siyle İslâm dinini kabul etmişlerdir. Bunun sonucu olarak Türklerin dil, edebiyat, sanat 
ve dünya görüşlerinde kendiliğinden bir değişme oldu. Türk dili de DOĞU ve BATI lehçe
si diye ikiye ayrıldı.

DOĞU LEHÇESİ

İlk müslüman Türk devletini kuran Karahanlılardır. Bunların lehçesine HÂKAANİ- 
YE (Doğu Lehçesi) adı verilir. İlk ürünler bu lehçe ile yazılmıştır.

HÂKAANİYE LEHÇESİ XIV. yüzyılda gelişmiş olarak ÇAĞATAY lehçesi adını alır.

BATI LEHÇESİ

XI. yüzyılda Oğuzlar, Selçuk Bey’in önderliğinde Karahanlılar’ın egemenliğinden kur
tulm uş, önce Doğu A nadolu’da Müslüman Selçuk devletini, sonra da genişleyerek Sel
çuklu İm paratorluğunu kurmuşlardır. Böylece OĞUZCA (Batı lehçesi) İran, Azerbaycan 
ve A nadolu’da geniş bir alana yayılmıştır.

Oğuzca, İslâmlığın etkisinde ilk ürünlerini X III, yüzyılda vermeye başlamıştır.

X III.-XIV . yüzyıllarda, Cengiz ve Tim ur akınları sonucu Selçuklu İm paratorluğu’- 
nun çökmesiyle Osmanlı Devleti Kuruldu.

Oğuzca da ANADOLU VE A ZERÎ lehçesi diye ikiye ayrıldı.

İslâmlığın kabulünden sonraki Türk edebiyatı; HALK EDEBİYATI ve DİVAN EDE
BİYATI diye, Türk lehçeleriyle birlikte, iki koldan gelişme göstermiştir.

27



HALK EDEBİYATI

Eski ozanlarımızın kopuzlarından günümüze kadar, millî yaşayışımızı, kültür ve be
ğenilerimizi ortaya koyan HALK EDEBİYATI’mız; yüzyıllardır sade dil ve kendine özgü 
tür ve şekilleriyle, süregelmiş sözlü bir edebiyattır.

Halk edebiyatı halkın ortak malı sayılan atasözleri, bilmeceler, ninniler, hikâyeler, ma
sallar, mâniler, türküler, karagöz ve ortaoyunlarıyla; TEKKE ve ÂŞIK edebiyatını içine 
alır.1

H alk şiirinde, na2ım birimi, genel olarak DÖRTLÜK’tür. ö lçü , HECE ÖLÇÜSÜ- 
diir (parmak hesabı). Divan edebiyatının etkisiyle bazı halk şairleri ARUZ ölçüsünü de 
kullanmışlardır. Kafiye, çoğunlukla YARIM ve CİNASLI kafiyedir.

H alk edebiyatında tü r adlan aynı zam anda şekil adı olarak da kullanıla gelmiştir. 
Nazım şekilleri, dörtlüklerle kurulanlar ve bağlamalı şekiller (Saz şairleri KAVÜŞTAK der
ler) olmak üzere iki türlüdür.

Dörtlüklerle kurulan şekiller: 1. Mâni tipi, 2. Koşma tipi.
1. Mâni tipi şekiller:
Mâni: “ aaba”  olarak kafiyelenen bir dörtlüktür. Mânilerden meydana gelmiş türkü 

ve destanlar da vardır.
2. Koşma tipi : Bu tipin ufak farklarla kullanıldığı en önemli türler şunlardır:
a) Türküler: Koşma tipindeki türküler, sekiz ve on birli ile söylenirler. Son mısralar 

genellikle nakarat olur.
b) Koşma: Üç beş dörtlük arasında ve onbirli ile söylenirler. Koşmalar konularına 

göre: Koçaklama (yiğitlik), Güzelleme (tabiat ve insan güzellikleri konusunda övgü), Ağıt 
(ölenlerin arkasından, onların iyiliklerini ve ölümlerinden duyulan acıları anlatan), Thşla- 
m a (toplumu ve kişileri yeren ve alay eden) adını alırlar.

c) Semaî ve Varsağı türleri de sekizli ile söylenirler. Semaî bestesiyle, Varsağı da yiğit
çe bir ünlemle başlamasıyla ayırt edilir.

d) Destan: Onbirli ve sekizli ile söylenir, konuya göre dörtlük sayısı artabilir.
e) İlâhî ve Nefes: Yedili, sekizli ve onbirli ile söylenir. Üç-yedi ve daha fazla dörtlük 

olabilirler. Bunlardan din ve tasavvuf konuları işlenir.
Bağlamalı şekiller: Ana mısralarla bunlara eklenmiş “ Bağlama”  adlı mısralardan mey

dana gelen şekillerdir. Ana mısrklar ve bağlam alarda mısra sayısı 2-4 olabilir. Bağlamalı 
şekillerin en önemli türleri türkülerdir. Türkülerin başlıca konuları, tabiat, güzellik, sevgi 
tem aları ve çeşitli olaylardır.

H alk edebiyatında SADE bir dil, İÇTEN bir söyleyiş vardır. Yalnız son yüzyıllarda 
Divan edebiyatının etkisi ile dil ve söyleyiş, sade ve tabiî olm aktan uzaklaşmıştır.

H alk şiiri çoğunlukla sazla söylenen bir şiirdir; bugün bile onun müzikle birlikte ya
şadığını görüyoruz.

(1) BK. Türk Dili ve Edebiyatı I. 
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XIII. - XV. Y ü z y ı l l a r d a  

HALK EDEBİYATI

Anadolu H alk edebiyatının yazıya geçirilmiş ilk ürünleri arasında DEDE KORKUT 
HİKÂYELERİ yer alır. Kuzey Doğu A nadolu 'da, İslâmlığın etkisi açıkça görülen bu hikâ
yeler XIV.-XV. yüzyıllardaki Oğuzca’nın en göz alıcı, en güzel destansı hikâyeleridir.

XIII.-XV. yüzyıllarda, eski destanların, yerini hikâyelere bıraktığını ve şiirde genellik
le din konularının işlendiğini görüyoruz.

XIII. yüzyılda YUNUS EMRE, XV. yüzyılda KAYGUSUZ ABDAL, şiirlerini din ve 
tasavvuf konularında veren H alk edebiyatının ilk değerli şairleri sayılırlar.
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D E D E  K O R K U T

Dedem Korkut gelip şadlık çaldı, boy 
boyladı, soy soyladı, bu oğuznameyi düzdü, 
koştu...

B A S A T ’I N  T E P E G Ö  Z’Ü  
Ö L D Ü R M E S İ 1

Hânım hey, meğer hânım bir gün Oğuz oturur iken üstüne yağı geldi 
geceleyin ürktü, kaçtı.

Kaçıp giderken Uruz Kocanın oğlancığı düşmüş. Bir arslan bulup gö
türmüş, beslemiş.

Oğuz gine bir gün gelip yurduna kondu.
Oğuz Hânın ılkıcısı gelip haber getirdi; dedi; Hânım, sazdan bir ars

lan çıkar, ün urur, apul apul yürüyüşü adam gibi, at basıp kan sömürür.
Uruz: Hânım, ürktüğünüz vakit düşen benim oğlancığımdır belki dedi.
Beyler, bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. Aslanı kaldırıp oğlanı 

tuttular.
Uruz oğlanı alıp evine getirdi. Şadlık ettiler, yeme içme oldu. Amma 

oğlanı ne kadar getirdilerse durmadı, geri arslan yatağına vardı.
Geri tutup getirdiler. Dedem Korkut geldi: Oğlanım; sen insansın, hay

vanla arkadaş olmagıl. Gel yahşi at bin, yahşi yiğitlere eş ol, sür, dedi. 
Ulu kardaşm adı Kayan Selcüktür, senin adın Basat olsun. Adını ben ver
dim, yaşını Allah versin, dedi.

Oğuz bir gün yaylaya göçtü. Uruz’un bir çobanı vardı. Adına Konur 
Koca Sarı Çoban derleridi. Oğuzun önünce bundan evvel kimse göçmezi- 
di. Uzunpınar demekile meşhur bir pınar varidi. Ol pınara periler konmı- 
şıdı. Ansızın koyun ürktü. Çoban erkece kızdı, ileri vardı. Gördü kim peri 
kızları kanat kanada bağlanmışlar, uçarlar. Çoban kepeneğini üzerine at
tı, peri kızının birini tuttu. Tamah etti, onunla yattı. Koyun ürkmeye baş
ladı. Çoban koyunun önüne seğirtti.

Peri kızı kanat urup uçtu :
— Çoban, yıl tamam olıcak, bende emanetin var, gel al, dedi. Amma 

Oğuzun başına zeval getirdin, dedi.
Çobanın içine korku düştü. Amma kızın derdinden benzi sarardı.
Zamanıla Oğuz gine yaylaya göçtü Çoban gine pınara geldi, gine

(1) O rhan Şaik GÖKYAY, Dede Korkut (1938). Bugünkü Dille Dede Korkut Masalla
rı (1940).

Bu örnek, Oğuzcan’m bazı dil özellikleri korunarak bugünkü Türkçeyle yazılmıştır.
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koyun ürktü. Çoban ileri vardı, gördü kim bir yığmak yatur, yaldır yaldır 
yaldırır.

Peri kızı geldi:
— Çoban, emanetin gel al. Amma Oğuzun başına zeval getirdin, de

di.
Çoban bu yığınağı göricek ibret aldı, geri döndü, sapan taşına tuttu. 

Urdukça büyüdü. Çoban yığınağı koydu, kaçtı. Koyun ardına düştü.
Meğer ol dem Bayundur Han begleriyle seyrana yetmişlerdi. Bu pı

narın üzerine geldiler. Gördüler kim bir ibret nesne yatur, başı sonu belir
siz... Çevre aldılar, indi bir yiğit bunu tepti; teptikçe büyüdü. Birkaç yiğit 
daha indiler, teptiler. Teptiklerince büyüdü. Uruz Koca dahi inip tepti. Mah- 
muzuı dokundu. Bu yığmak yanldı, içinden bir oğlan çıktı. Gövdesi adam, 
tepesinde bir gözü var.

Uruz aldı, bu oğlanı eteğine sardı:
— Hânım, bunu bana verin, oğlum Başatla besleyeyim, dedi.
Bayundur Han, ‘ ‘Senin olsun”  dedi.
Uruz Tepegöz’ü aldı, evine getirdi. Buyurdu, bir dadı geldi, emciğini 

ağzına verdi. Bir sordu, olanca sütün aldı; iki sordu, kanın aldı; üç sordu, 
canın aldı. Birkaç dadı getirdiler, helak etti.

Gördüler olmaz, süt ile besleyelim, dediler. Günde bir kazan süt yet- 
mezidi.

Beslediler, büyüdü, gezer oldu, oğlancıklarda oynar oldu. Oğlancık
ların kiminin burnunu, kimin kulağını yemeğe başladı. Elhasılı orda bu
nun yüzünden pek incindiler, âciz kaldılar. Uruza şikâyet edip ağlaştılar.

Uruz, Tepegöz’ü döğdü, söğdü, yasak eyledi; dinlemedi. Âhir evin
den kovdu.

Tepegözdün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi: 
“ Oğul sana ok batmasın, tenini kılıç kesmesin.” dedi.

Tepegöz Oğuzdan çıktı. Bir yüce dağa vardı. Yol kesti. Adam aldı. 
Büyük harami oldu.

Üzerine birkaç adam gönderdiler. Ok attılar, batmadı; kılıç urdular, 
kesmedi; süngü ile dürttüler, ilmedi. Çoban çoluk kalmadı, hep yedi. Oğuz
dan dahi adam yemeye başladı.

Oğuz yığılıp üzerine vardı.
Tepegöz görüp kızdı. Bir ağacı yerinden kopardı, atıp elli altmış adam 

helâk eyledi. Alpler başı Kazana darbe vurdu, dünya başına dar oldu. Ka
zanın kardaşı Güne, Tepegöz elinde zebun oldu. Düzen oğlu Alp Rüstem 
şehîd oldu. Uşun Koca oğlu gibi pehlivan, elinde şehîd oldu. Aruk can
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dan iki karındaşı, Tepegöz elinde helâk oldu. Demir donlu Mamak, elin
de helâk oldu. Bıyığı kanlı Bügdüz Emen, anın elinde zebun oldu. 
Ağ sakallı Uruz Kocaya kan kusturdu; oğlu Kayan Selcukün ödü yarıldı.

Oğuz, Tepegöz’e üstün gelemedi, ürktü, kaçtı. Tepegöz çevirip önü
nü aldı. Oğuzunu salıvermedi, geri yerine kondurdu.

Elhasıl Oğuz yedi kere ürktü, Tepegöz önün alıp yedi kere yerine ge
lirdi.

Oğuz, Tepegöz elinde tamam zebûn oktu. Vardılar, Dede Korkııt’u 
çağırdılar. Anımla tanıştılar, gelin kesim keselim, dediler.

Dedem Korkut’u Depegöz’e gönderdiler. Geldi, selâm verdi.
— Oğul Tepegöz, Oğuz elinde zebûn oldu, bunaldı. Ayağın toprağı

na beni saldılar, sana kesim verelim derler, dedi.

Tepegöz aydur:
— Günde altmış adam verin yemeğe, dedi.

Dede Korkut aydur:

— Böyle olursa sen adam komaz, tüketirsin, dedi. Amma günde iki 
adam ile beş yüz koyun verelim, dedi.

Dede Korkut böyle deyince, Tepegöz:
— Hoş öyle olsun, evet. Hem bana iki adam verin, yemeğim benim 

pişirsin, ben yiyeyim, dedi.
Dede Korkut döndü, Oğuza geldi:
— Yünlü Koca ile Yapağılı Kocayı Tepegöz’e verin, aşın pişirsin, de

di. Ve hem günde iki adam ile beş yüz koyun istedi, dedi.

Bunlar dahi razı oldu. D öst oğlu olan birin verdi, üçü kaldı. Üç olan 
birin verip iki kaldı. İki olan birin verdi, biri kaldı.

Kapak Kan derler bir kişi var idi. İki oğlu var idi. Bir oğlunu verip 
bir kalmış idi. Geri nöbet dolanıp ana gelmişidi. Anası feryâd edip ağla
dı, zarılık eyledi.

Meğer Hânım, Uruz oğlu Basat gazâya gitmiş idi. Ol mahalde geldi. 
Kancık:

— Basat şimdi akından geldi, varayım, ola ki bana bir esir vereyidi, 
oğlancığım kurtaraydım, dedi.

Basat altınlı günlüğünü dikip otururiken gördüler ki bir hatun kişi 
gelir. Geldi, içeri Basat’a girdi, selâm verdi, ağladı:

— Teke boynuzundan katı yaylı, İç Oğuzda, Dış Oğuzda adı belli, 
Uruz oğlu Hânım Basat, bana meded, dedi.
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Bunun üzerine Basat, kardeşi Kayan Selçük’ü de öldüren Tepegözle vuruş
maya karar verir; Oğuz beylerinin, babası Ü ruz Koca’mn engelleyici sözlerini din
lemez:

Belleğinden bir tutam ok çıkardı, beline soktu. Kılıcın hamayil ku
şandı. Yayın omuzuna astı, eteklerin kıvırdı. Babasının, anasının elini öp
tü. Helâllaştı, hoşça kalın, dedi.

Tepegöz’ün olduğu Salahana kayasına geldi. Gördü Tepegöz güne karşı 
arkasın vermiş, yalnız. Çekti belinden bir ok çıkardı. Tepegöz’ün bağrına 
bir ok urdu. Ok geçmedi, paralandı. Bir dahi attı, ol dahi para para oldu.

Tepegöz, Kocalara ayıttı: Bu yerin sineği bizi usandırdı, dedi.
Basat bir daha attı, ol dahi paralandı. Bir parası Tepegöz’ün önüne 

düştü.
Tepegöz sıçradı, baktı. Basat’ı gördü, elin eline çaldı, kas kas güldü. 

Kocalara aydur: Oğuzdan yine bize turfanda kuzu geldi, dedi. Basat’ı önüne 
kattı, tuttu. Boğazdan salımrdı, yatağına getirdi. Papucunun içine soktu:

— Bire Kocalar, ikindi vakti bunu bana çeviresiz, yiyem, dedi. Yine 
uyudu.

Basat’ın hançeri vardı, papucu yardı, içinden çıktı; aydur:
— Bire Kocalar, bunun ölümü nedendir?
— Bilmeziz amma, gözünden gayrı yerde et yoktur, dediler.
Basat Tepegöz’ün başı ucuna geldi. Kapak kaldırdı, baktı gördü kim

gözü ettir.
Bire Kocalar, süngülüğü ocağa koyun kızsın dedi.
Süngülüğü ocağa bıraktılar, kızdı.
Basat eline aldı, adı görklü Muhammede salâvat getirdi. Süngülüğü 

Tepegöz’ün gözüne öyle bastı kim Tepegöz’ün gözü helâk oldu. Şöyle na’ra 
urdu, haykırdı kim dağ ve taş yankılandı.

Basat sıçradı, koyun içine, mağaraya düştü.
Tepegöz bildi kim Basat mağaradadır, mağaranın kapısın alıp bir aya

ğın kapının bir yanına, birin dahi bir yanına koydu:
— Bire koyun başları ergeç, bir bir gel geç, dedi.
Bir koç yerinden kalktı, gerinip sündü.
Basat koçu basıp boğazladı, derisini yüzdü. Kuyruğuyle başını deri

den ayırmadı. İçine girdi. Basat Tepegöz’ün önüne geldi.
Tepegöz de bildi kim Basat deri içindedir:
Ey sakar koç, benim nereden helâk olacağımı bildin. Şöyle çalayım- 

seni mağara duvarına kim kuyruğun mağarayı yağlasın, dedi.
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Basat, koçun başını Tepegözdün eline sundu. Tepegöz boynuzundan 
berk tuttu. Kaldırınca boynuz deriyile elinde kaldı. Basat, Tepegöz’ün bûdu 
arasında sıçrayıp çıktı. Tepegöz boynuzu kaldırıp yere çaldı, aydur: *' *

— Oğlan kurtuldun mu? ' ! *
— Tanrım kurtardı.
— Bire oğlan, al şol parmağımdaki yüzüğü parmağına tak. Sana ok 

ve kılıç kâr eylemesin.
Basat aldı yüzüğü, parmağına geçirdi.
Tepegöz aydur:
— Oğlan, yüzüğü alıp takındın mı?
Basat aydur. Takındım.
Tepegöz, Basat’ın üzerine kodu, hançerile çaldı, kesti.
Basat sıçradı, geniş yerde durdu. Gördü kim yüzük gine Tepegöz’ün 

ayağı altında yatur.
Tepegöz aydur:
— Kurtuldun mu?
— Tanrım kurtardı.
Tepegöz aydur: r
— Oğlan şol künbedi gördün mü?
— Gördüm.
— Benim hâzinem var. Ol kocalar almasınlar, var mühürle, dedi.
Basat kiinbet içine girdi. Gördü kim altun akça yığümış, bakarak ken

disini unuttu.
Tepegöz künbedin kapısın aldı, aydur:
—  Künbede girdin mi?
—■ Girdim.
— Şöyle çalayım ki künbedile dardağan olasın.
Basat'ın diline bu geldi kim, Lâ İlahe İllallah, Muhammedün Resu- 

lallah, dedi. Hemen künbed yarıldı. Yedi yerden kapu açıldı, birden taşra 
geldi.

Tepegöz künbede elin soktu, öyle sarstı kim künbed darmadağın ol
du. Tepegöz aydur:

— Oğlan kurtuldun mu?
— Tanrım kurtardı.
— Sana ölüm yoğımış. Şol mağarayı gördün mü?
— Gördüm.
— Anda iki kılıç var, biri kanlı, biri kansız. O kansız keser benim  

başımı. Var getir benim başım kes, dedi.
Basat mağara kapısına vardı. Gördü bir kansız kılıç, durmaz iner çı

kar.

34



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Basat aydur: Ben buna hemen yanaşmayayım deyip kendi kılıcım çı
kardı, tuttu, İki parça böldü. Vardı bir ağaç getirdi, kılıca tuttu, anı dahi 
iki para eyledi. Sonra yayını eline aldı, okıla ol kılıç asılan zinciri urdu. 
Kılıç yere düştü, gömüldü. Kendi kılıcın kınına soktu. Balçağından ol kı
lıcı berk tuttu. Geldi; sordu.

— Bire Tepegöz nicesin? dedi.
— Bire oğlan, daha ölmedin mi?
— Tanrım kurtardı.
— Sana ölüm yoğımış, dedi.

Çağırıp Tepegöz soylamış, görelim ne soylamış. Aydur:

G özüm , gözüm , yalınız gözüm
Sen yalınız gözile ben  Oğuzu sındum ışıdım
A la gözden ayırdın, yiğit beni
Tatlı candan  ayırsın Kaadir seni
Öyle kim  ben  çekerim göz bununu
Hiç yiğide vermesin Kaadir Tanrı göz bununu

dedi.
Tepegöz gine aydur:
— Kalarda koparda yiğit yerün ne yerdür? Karanlık gece içinde yol 

yanılsan umun nedür? Büyük bayrak götüren hânınız kim? Kırış günü ön
den giden alpınız kim? Ağ’sakallı baban adı nedir? Alp adam erden adın 
gizlemek ayıb olur; adın nedir? Yiğit değil bana, dedi.

Basat Tepegöz’e soylamış, görelim Hânım ne soylamış:
— Kalarda koparda yerim Gün Ortaç. Karanlık gece içre yol yaml- 

sam umum Allah. Büyük bayrak götüren Hânımız Bayundur Han, Kırış 
günü önden giden alpımız Salur oğlu Kazan. Atam adın sorar olsa Kaba 
Ağaç, anam adın derisen Kağa Aslan; benim adım soransan Uruz oğlu 
Basat’tır, dedi.

Tepegöz aydur:
— Öyle ise kardaşız, kıyma bana, dedi.

Basat aydur:

Bire kavat, ağ sakallı babam ı ağlatm ışsın 
Karıcık ağ börçekli anam ı buzlatm ışsın 
Karındaşım  Kayan’ı öldürm üşsün 
A ğca yüzlü yengemi dul eylemişsin 
A la gözlü bebeklerin öksüz koymuşsun 
Kor m uyum  seni?
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Kara pu lat öz kılıcım tartm ayınca 
Kafalı börklü  başın  kesmeyince 
A lca kanın »yer yüzüne dökmeyince 
Kardaşım  K ayan ın  kanın almayınca

komazım, dedi.

Tepegöz burada soylamış. Aydur:

Kalkıp yerim den doğrulayım  derim
Kaim O ğuz beylerinden ahdim  bozayım derim
Yiğidini, doğanını kırayım derim
Bir defa adam  >etine doyayım derim
Kalın Oğuz beyleri toplanıp  üzerime gele derim
Kaçıp Salahana kayasına gireyim derim
Ağır m ancılık taşım  atayım  derim
İnip  taş başım a düşüp öleyim derim
A la  gözden ayırdın yiğit beni
Tatlı candan  ayırsın Kaadır seni

dedi.
Tepegöz bir daha soylamış. Aydur:

A k sakallı kocaları çok ağlatmışım
A k sakalın laneti tu tm uş olacak, gözüm , seni
A k saçlı karıcıkları çok ağlatmışım
G özü yaşı tu tm uş olacak, gözüm, seni
Yanağı kararm ış yiğitçikleri çok yemişim
Yiğitlikleri tu tm uş olacak gözüm, seni
Elceğizi kınalı kızcağızları çok yemişim
Lânetleri tu tm uş olacak, gözüm seni
Öyle çekerim ki ben  göz bununu
H içbir yiğide verm esin Kaadir Tanrı göz bununu
G özüm , gözüm, ey gözüm, yalınız gözüm.

dedi.
Basat kızıp yerinden doğruldu. Buğra gibi Tepegöz’ü dizi üzerine çö

kertti. Tepegöz’ün kendi kılıcıyla boynunu urdu. Deldi, yay kirişin taktı. 
Süriyi süriyi mağara kapısına geldi.

Yünlü Koca ile Yapağılı Kocayı Oğuza muştucu gönderdi. Ağ boz at
lar binüben yürüyüştüler. Kalın Oğuz illerine haber geldi. At ağızlı Uruz 
Koea evine çapar geldi. Anasına Basat’ın sevinç verdi:

— Muştuluk, oğlun Tepegöz'ü tepeledi, dedi.
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bun : Sıkıntı, acı. sakar : Alnı beyaz hayvan.
buzlatmak : Develeri bağırtmak. Salındırmak : Sallandırmak.
çapar : Ulak, postacı, tatar. seğirtmek : Hızlı yürümek.
dardağan : Darmadağın. seyran : Dolaşma, gezinti.
demir donlu : Zırhlı. sığamak : Okşamak.
erkeç : Teke, erkek keçi. sındırmak : Kırmak.
görklü : Güzel. soylamak : Büyük adamın
günlük : Güneşlik, çadır. soyunu övmek.
hamayil : Çapraz, kılıç bağı. sömürmek : Burunla itip yalayıp
hânım hey : Efendim; dinleyenle yemek.

re yapılan bir hitap. • taşra : Dışarı.
ılkıcı : A t çobanı. um : Parola.
içre İçinde urmak : Vurmak.

kalarda Oturduğun zaman. ün : Ses.

koparda : Göçtüğün zaman. yaldırmak : Parlamak.

kalın : Sayısız, çok güçlü. yahşi : İyi, hoş, güzel.
kavat : Arsız. yetmek : Yetişmek, ulaşmak.
kırış : Savaş. yığanak : Karaltı.
muştu : Müjde. zarılık : Sızlamak.
na’ra : Haykırış. zeval : Yok olma, son.

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ

Bir önsöz ve on iki hikâyeyi içine alan “ Kitab-ı Dede Korkud’alâ Lısan-ı Tâife-i Oğu- 
zan”, yazma olarak Almanya’da Dresden Kral Kitaphğındadır. Bunun kopyalarından ya
rarlanarak Kilisli Muallim Rifat, Orhan Şaik Gökyay ve son yıllarda Muharrem Ergin in
celeme ve eleştirmeleriyle yeni baskılarını yapmışlardır.

Dede Korkut hikâyelerinin eksik yazma nüshası da Vatikan’dadır.
XIV. yüzyılda kuzey-doğu Anadolu’da, Akkoyunlular arasında yayılmış bu hikâyele

rin kimin tarafından düzenlendiği bilinmemektedir. Ancak, bu hikâyelerin kültürlü bir sa
natçı tarafından yazıldığı söylenebilir.

Hikâyelerde, Müslüman Oğuzların, bazen Gürcü, Ermeni ve Rum komşularıyla; ba- 
zen tabiatüstu yaratıklarla, bazen de içte birbirleriyle yaptıkları savaşlar konu olarak alın
mıştır. Kişiler destan niteliği taşıyan üstün karakterli, olağanüstü güçte kişilerdir. Olaylar
da destanlarda görülen olağanüstünlüklerle masal öğeleri göze çarpar. Nitekim Tepegöz 
hikâyesiyle (ileride okuyacağınız) Eski Yunan destan kahramanı Odysseus’un tek gözlü 
dev (Kiklop) Poliphemos’la karşılaşması büyük bir benzerlik gösterir. Bamsi Beyrek, Deli 
Dumnıl hikâyelerinde de masal özellikleri vardır.

Dede Korkut hikâyeleri, aynı zamanda, tarih ve toplum yönünden, Oğuzlarla ilgili 
yaşayışları ve gerçekleri yansıtması; dil, anlatım ve söyleyişteki Özellikler bakımından önem
lidir.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

Kişiler, her türlü  davranışlarıyla toplum a karşı sorum
lu m udurlar? Niçin? Düşündüklerinizi açıklayınız.
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İslâm dini, yayılmaya başladıktan sonra birçok düşünürlerin elinde güçlenmiş, yüz
yıllardır bir uygarlık halinde geniş toplum ları etkilemiştir.

Tasavvuf, İslâm düşüncesinin, daha önceki düşüncelerden de etkilenerek, ortaya koy
duğu bir DİN  FELSEFESİ’dir; İslâmlığın kökleşmesinde, gelişmesinde büyük payı olan 
DÜŞÜNCE D Ü ZEN İ’dir.

Tasavvuf, şu soruların, İslâm görüşüyle birleşen cevaplan sayılabilir:
1. Fizik ötesi gerçeklik nedir?
2. Evren (kâinat) nedir?
3. İnsan nedir?
Tasavvuf düşünürlerine, onu benimseyip ülküleştirenlere (mutasavvıflara) göre, fizik 

ötesi gerçeklikle, gördüğümüz ve içinde bulunduğum uz evren BÎR’dir. O da TANRI’dır. 
VÜCUD-I MUTLAK (salt varlık) denilen Tanrı, aynı zam anda HÜSN-İ MUTLAK (salt 
güzellik) tir.

Tanrı’nın kendi güzelliğini görmek istemesi sonucu evren meydana gelmiştir (tecelli 
etmiştir). Hava, su, toprak ve ateş ile görünen evren, Tanrının görünüşü için geçici b ir ay
na gibidir. Buna ADEM-İ MUTLAK (salt yokluk) denir. Evrende canlı, cansız varlıklar 
ve en sonra insan olmuşmuştur. İnsanda varlık ve yokluk öğesi birlikte bulunur. İnsan, 
yokluk öğesini ortadan kaldırıp asıl kaynağa (Tanrıya) ulaşmaya çalışmalıdır. Bunun için 
bir tarikata girmek, bir mürşide bağlanm ak gerekir.

Evrenin oluşuna nasıl AŞK sebep olmuşsa, insanı 'fönn’ya ulaştıracak olan da aşktır. 
Gerçek aşk, insan ruhunun Tanrı’ya karşı olan sonsuz ve önüne geçilmez isteğidir. İnsan, 
dünya tutkunlarından ve zevkieıinden ayrıldıkça “ yokluk” tan uzaklaşır. Tanrı’ya, insan
lık erdemlerine yöneldikçe “ varlık”  öğesini geliştirir.

İnsanlar; doğru yolu görmeyenler, bir tarikata girenler (sâlikler) ve insan-ı kâmiller 
olm ak üzere üç kısımdırlar. Tanrı’ya yaklaşan erdemli kişiler İNSAN-I KÂMİL (yetkin 
insan), halk arasındaki söylenişiyle, ERM İŞ olurlar. Bunlar arasında ENEL HAK (ben 
Tanrıyım) diyebilenler de vardır.

Bu düşünüş, bir bakım a insanların ruh yüceliklerine önem veren; insanı kötülük ve 
ikiyüzlülükten uzaklaştırarak doğruluğa, iyiliğe, sevmeye götüren bir düşünüştür.

İslâm uygarlığına giren Türkler, yeni dinlerinin kurallarıyla yetinmemiş, Bektaşilik1 
gibi yollar açarak tasavvufu bir ülkü haline getirmiş, edebiyat ürünleriyle dile getirmişler
dir.

Tasavvuf* eski edebiyatımızı öylesine etkilemiştir ki onun izlerini din dışı konularda
ki ürünlerde bile görebiliriz.

Edebiyatta tasavvufu, çoğu zaman belirli sembollerle anlatılmış olarak görüyoruz:
“Âşık” Tanrı aşkıyla yanan; “ m âşuk”, Tanrı; “ şarap”, Tknrı aşkı; “ sâki” , yol göste

rici; “ meyhane”  dergâh (tekke) anlam ında kullanılmıştır.
Edebiyatımızda tasavvufa, bir ülkü olarak, bütün içtenliğiyle bağlanmış en büyük şa

irimiz YUNUS EM RE’dir.

(1) Bektaşilik (XII. yüzyıl) A nadolu’da H orasanlı bir Türk olan Hacı Bektaş Veli tarafın
dan  kurulmuş bir târikattır.
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Beni bende demen bende değilim 
Bir ben vardır bende benden içeri

1

Ben yürürüm yâne yâne 
A şk boyadı beni kaane 
Ne âkılem ne divâne 
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller gibi 
Gâh tozarım yollar gibi 
Gâh akarım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi

Akarsulaym çağlarım 
Dertli ciğerim dağlarım 
Şeyhim anuben ağlarım 
Gel gör beni aşk neyledi

Ya elim al kaldır beni 
Ya vaslına erdir beni 
Çok ağlattın güldür beni 
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm ilden ile 
Şeyh ananm dilden dile 
Gurbette hâlim kim bile 
Gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluban yürürüm
O yâri düşte görürüm 
Uyanıp melûl olurum 
Gel gör beni aşk neyledi
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Miskin Yunus biçâreyim 
Baştan ayağa yâreyim 
Dost ilinden âvâreyim 
Gel gör beni aşk neyledi

A ç ı k l a m a l a r :

H alk edebiyatında “ İlâhi”  adı verilen bu şiirde “ Iknrı aşkı”  dile getiriliyor.
Şairin, Tanrı’ya karşı duyduğu aşk öylesine içten, ona kavuşma isteği öylesine çoş- 

kundur ki, bu yüzden o, sanki acı içinde kıvranan b ir çılgına dönmüştür. H er dörtlüğün 
sonundaki “ Gel gör beni aşk neyledi?”  mısraı, şairde, bu duygulanmaların sonucu olan 
düzensizliği anlatır.

Şiirde geçen “ akarsulaym”  kelimesinde “ layın” eki, “ gibi”  anlamına gelir; “ anuben, 
oluben”  kelimelerindeki “ ban”  da, “ rek”  yerini tu tan  bağ -fiil ekidir; kelimeler “ anarak, 
olarak” anlam ında kullanılmıştır.

Yunus Emre bu şiirini sade bir Türkçe’yle söylemiştir; ancak şiirde, halk ağzında yer
leşmiş “ ciğer, vasi, melûl, âvâre”  kelimeleri de vardır.

Şairin söyleyişinde ise, içten ve çoşkun duygularının yarattığı, gerçek şiirin nitelikle
rinden olan, lirizmi apaçık görmekteyiz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiirde geçen “ Ne âkılem, ne divâne”, “ciğerim dağlarım”, “ dost ilinden âvâreyim” 
deyişlerini tasavvufla ilgi kurarak açıklayınız.

2 — Şair, her dörtlüğün sonunda “ Gel gör beni aşk neyledi?”  sözüyle kime niçin 
seslenmiş olabilir?

3 — Şair hangi yolda, niçin acılara katlanmaktadır?
4 — Şair, ikinci ve üçüncü dörtlükte, duygularım dile getirirken, yaşayışıyla ilgili, hangi 

tabiat izlenimlerinden yararlanıyor?
5 — H alk edebiyatı nazmındaki şekil özelliklerini düşünerek bu  şiiri, ölçü, kafiye ve 

mısra kümelenişi yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

âkil : Akıllı. melûl : Üzgün, bezgin.
dost : Gerçek sevgili, Tanrı. miskin : Acınacak halde, za
düş : Rüya, hayal. vallı, beceriksiz.
gurbet : Yurt dışı, yabancı şeyh : Tekkenin başkanı.

yer. vasi : Ulaşma, birleşme, ka
ii : Ülke, yurt. vuşma.

yâre : Yara.
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2

Acep şu yerde varm’ola 
Şöyle garip bencileyin 
Bağrı başlı gözü yaşlı 
Şöyle garip bencileyin

Gezdim Urum ile Şamı 
Yukan İlleri kamu 
Çok istedim bulamadım  
Şöyle garip bencileyin

Kimseler garip olmasın 
Hasret oduna yanmasın 
Hocam kimseler duymasın 
Şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm  
Gariplere göynür özüm 
Meğer ki gökte yıldızım 
Şöyle garip bencileyin

Nice bu dert ile yanam 
Ecel ere bir gün ölem  
Meğer ki sinimde bulam 
Şöyle garip bencileyin

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

Hey Emre’m Yunus bîçâre 
Bulunmaz derdine çare 
Var imdi gez şardan şara 
Şöyle garip bencileyin

A ç ı k l a m a l a r :
Okuduğunuz bu şiirde Yunus Emre, yalnızlık ve kimsesizliğin verdiği insanlara özgü 

bir duyguyu dile getiriyor. Bu duygu içinde sızlanan şair, kendisini herkesten çok, yalnız, 
ayrılık içinde yanar buluyor.
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Yunus Emre’nin mutasavvıf bir şair olduğu düşünülürse yalnızlığın ve ayrılığın (ga
ripliğin), Tanrı’dan uzak kalmak olduğunu; şairin bu duygularla Tknrı’yı arayış içinde bu
lunduğu söylenebilir. H er dörtlüğün sonunda, kendisi gibi b ir “ garip” in bulunmayışını 
tekrarlam ası da, Tanrı’ya ulaşma isteğinin gücünü anlatır.

Şiirde, “ bencileyin, kamu, il, od, göynür, yuyalar”  gibi kelimelerle “ söyler dilim, ağ
lar gözüm ” , “ bağrı başlı, gözü yaşlı”  gibi Yunus’a özgü deyişler yanında, “ garip, hasret, 
bîçâre”  gibi yabancı kelimeİer görüyoruz.

Birinci mısradaki “ varm’ola”  sözü, “ var mı ola”  dır; ölçü zoruyla bu biçimde söy
lenmiştir.

A r - a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Yanam, ölem, bulam ”, “ diyeler, duyalar, yuyalar” , “ bencileyin”  kelimelerinin 
bugünkü söylenişleri nasıldır?

2 — “ Hasret oduna yanm ak”, “ gökte yıldızım”, “ sinde bulm ak”  sözlerini açıklayı
nız.

3 — Şair, “ hasret odına”  kim için yanmakdadır? Belirtiniz.
4 — Yunus Emre, aynı zamanda bir “ derviş”  olduğunu hangi sözleriyle anlatıyor?
5 — Altıncı dörtlükte önemsenmeyen nedir? Niçin değer verilmediğini açıklayınız.
6 — H er dörtlüğün sonunda tekrar edilen “ şöyle garip bencileyin”  mısraı ile şair, 

kendisine neleri benzetiyor? Bu tekrarlayış şiire ne kazandırıyor?
7 — Şiirin bütünündeki ana duygu ve düşünceyi en güzel belirten dörtlüğü gösteri

niz.
8 — Şiiri şekil yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

acep
baş
bencileyin
garip
göyünmek
hasret

Acaba.
Yara.
Benim gibi. 
Kimsesiz, yabancı. 
Yanmak.
Özlem.

kam u j Hep, bütün.
imdi : Buna göre, böylece.
od : Ateş.
sin : Mezar.
şar : Şehir.
yum ak : Yıkamak.

YUNUS EMRE

Yunus Emre’nin (1250-1320) Sakaryâ dolaylarındaki Sanköy’de doğduğu ileri sürül
mektedir.

Söylentilere göre, Yunus Emre, Bektaşi tarikatına bağlı Taptuk Emre’nin tekkesinde 
kendisini yetiştirmiştir.

Yunus Emre’nin, çağdaşı Mevlâna Celâleddin Rumî’yi tanıdığını, tasavvufu benim
sediğini, Anadolu’nun birçok yerlerini dervişçesine dolaştığını şiirlerinden anlıyoruz.

Yunus Emre’ye ait Anadolu’nun birçok yerlerinde mezarlar gösterilmektedir. Bu, halkın 
Yunus’a karşı duyduğu saygı anlamında açıklanabilir.

44



TÜRK D lLÎ ve EDEBÎYATI

Yunus Emre, tasavvufu ve Tann’ya ulaşmayı ülkü edinmiş bir şairimizdir. O, şiirle
rinde, din kurallarından sıyrılarak bütün içtenliğiyle, Tanrı aşkını dile getirmiştir.

Onun hemen hemen bütün şiirlerinde, Tann’ya ulaşma çabasıyla duyduğu mutluluk; 
Tanrı aşkının içtenliği ve ona kavuşma isteğinin çoşkunluğuyla kavuşamamamn verdiği 
acı belirir.

Gerçekte, ondaki bu lirizm, Tanrı gibi bir varlık olmak, ölümsüzleşmek, (insan-ı kâ
mil olmak) özleminden doğmaktadır. Nitekim o, didaktik şiirleriyle tasavvufu öne sürer
ken, doğruluk, insanlık yollarını gösterir; İnsanların ikiliklerden kurtulmaları gerekliğin
den, dünyanın gelip geçiçiliğinden söz açar.

Yunus Emre şiirlerini çoğunlukla hece ölçüsü ve Halk edebiyatı nazım şekilleriyle, dört
lükler halinde söylemiştir. Aruz ölçüsüyle, gazel ve mesnevî şekillerinde söylediği şiirler 
de vardır.

Yunus Emre’nin dilinde, halk dilinin deyiş ve özelliklerini bol bol bulabiliriz. Ancak 
bunların yanında, özellikle din ve tasavvufla ilgili yabancı sözler ve terimler de görülür. 
Söyleyişinde süsten uzak, içtenlik dolu duygu ve düşüncelerini ortaya koyduğu tabiilik ve 
lirizm vardır.

Yunus Emre’nin şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı ve Burhan Toprak tarafından ayrı ayrı 
yayımlanmıştır. Bu şiirler Yunus Emre öldükten çok sonra derlenen şiirlerdir. Onun şiirle
ri arasında Risalet-ün-Nushiyye adlı, mesneviye benzer, öğretici bir eseri de vardır.

Y u n u s  E m r e ’ d e n  S e ç m e l e r :

1

Sana ibret gerek ise 
Gel göresin bu  sinleri 
Ger taş isen eriyesin 
Bakıp göricek bunları

Bunlar b ir vakt beyler idi 
Kapıcılar korlar idi 
Gel şimdi gör bilmeyesin 
Bey kangıdır ya kulları

Şunlar ki çok tur m alları 
G ör nice o ldu halleri 
.Sonucu bir göm lek giymiş 
A nın da yoktur yenleri

Ne kapı vardır giresi 
Ne nimet vardır yiyesi 
'N e ışık vardır göresi
D ün olm uştur gündüzleri

Kanı mülke benim  diyen 
Köşk ü  saray beğenmeyen 
Şimdi bir evde yatarlar 
Taşlar olmuş üstünleri

Bir gün senin dahi Yunus 
Benim dediklerin kala . 
Seni dahi böyle ede 
N itekim  etti bunları
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Dağlar ile taşlar ile 
Çağırayım M evlâm seni 
Seherlerde kuşlar ile 
Çağırayım M evlâm seni

Sahralarda âhu  ile 
A bdal olup yâ hû  ile 
Su dibinde m âhi ile 
Çağırayım M evlâm  seni

Gözyüzünde İsâ ile 
T û r dağında M ûsa ile 
Elindeki asâ  ile 
Çağırayım M evlâm seni

Yer gök yaratılm adan 
H ak  bir gevher eyledi 
N azar kıldı gevhere 
Sızdırdı dü r eyledi

O l buğdan gök yarattı 
Gevherden buğ çıkardı 
Ç ok yıldızlar eyledi 
G ökyüzünün bezeğin

Göke ayttı dön  dedi 
Ay gün yürüsün dedi 
suyu m uallâk tu tup  
Ü stünü yer eyledi

Derdi öküş Eyyüp ile 
G özü yaşlı Y âkub ile 
Sol M uham m ed m ahbûb ile 
Çağırayım  M evlâm seni

Bilmişim dünyâ halini 
Terkettim kîl ü  halini 
Baş açık ayak yalını 
Çağırayım  M evlâm seni

Yunus okur diller ile 
Ol kum ru bülbüller ile 
H akkı seven kullar ile 
Çağırayım M evlâm seni

Yer çalkalandı durm adı 
Bir dem karar kılm adı 
Yüce yüce dağları 
H ak  çöksüler eyledi

Bu söz Yunusa kandan 
H aberi verse candan 
Lûtf ıssı kerem inden 
A na nazar eyledi.
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K A  Y G  U S U Z  A B D A L

Bu ben miyim ya mihman mı bilinmez 
H akikat âlemi yeksan oluptur.

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

Gerçi et ü deridir 
Cümlenin serveridir 
H akk’ın kudret sırrıdır 
Gayre bakmak hoş değil

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

Kendi özünü bilen 
Maksûdun bulan kişi 
Hakk’ı bilen doğrudur 
Yalancı kallaş değil

Bu kaygusuz Adbal’a 
Âşık demen dünyada 
Nakş u sûret gözetir 
Maksûdu nakkaş değil

A ç ı  k-1 a m a l a r :

Bu manzumede tasavvuf anlayışındaki “ insan nedir?”  sorusunun cevabını bulabili
riz; insan görünüşüyle et, kemik, baş ve göz ise de, gerçek insan, kendinde Tann’mn bütün 
gizliliklerini toplayan bir varlıktır.

Şair, Tknn’yı tanımak için insanın tanınması gerekliliği üzerinde de duruyor.
Manzumede geçen “ m ânâ” , öz, iç; “ mânâ-yı m utlak”  salt öz, yani Tanrı anlamında

dır. Şairin “ m aksût”  kelimesini kullanması da “ l&nrıya ulaşma” yı anlatm ak içindir.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — M anzumede niçin yabancı kelimeler çokça kullanılmıştır?
2 — “Âdem mânâya derler, sûret ile kaş değil”  sözünü açıklayınız.
3 — İkinci dörtlükte “ server” , “ H akkın kudret sırrı”  sözleri kimin için kullanılmış-

tır?
4 — Manzumede geçen “Âdem mânâya derler” , “Âdem H akkın  kudret sırrıdır” , 

“Âdemdedir nutk-ı H ak” , “ H akkı bilen doğrudur”  m ısralarından yararlanarak insanda 
bulunm ası istenilen nitelikleri belirtiniz.

5 — Son dörtlükte Kaygusuz Abdal kendini hangi aşam ada görüyor? Niçin?
6  — Bu manzumeyi şekil yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

abdal : Derviş, ermiş, evliya. nakş : Resim, süsleme sana
âdem : İnsan, kişioğlu, adam. tı; ipekle, sırmayla iş
gafil : Gerçekten habersiz o leme.

lan, dalgın. nefs : Öz varlık.
gayr : Başka, başkası. nukt-ı Hak : Tanrı sözü.
Hak : Tanrı. serkeş : Başkaldıran, dikbaşlı,
maksût : İstenilen şey, istek. inatçı.
kallaş : Sözünde durmayan. server : Baş, başkan.
mihman : Konuk, misafir. sûret : Görünüş, biçim.
nakkaş : Ressam, Tanrı.

KAYGUSUZ ABDAL

XV. yüzyılın Bektaşi şairlerinden, asıl adı Gaybî olan Kaygusuz Abdal, menkıbelere 
göre Alanya Beyi’nin oğludur; Elmalı kasabasında Abdal Musa’nın tekkesinde kırk yıl 
kulluk ettikten sonra bir Bektaşi “ ulu” su olarak Kaygusuz Sultan diye adlandırılmıştır.

Şiirlerinden ve öğretici nesirlerinden, onun kültürlü bir şair olduğu anlaşılır. Hece 
ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Çoğu şiirlerinde, benimsediği tasavvuf 
ve bektaşilik ilkelerini, özgür bir düşünce içinde, softa görüşle alay edercesine savunmuş
tur.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

“ İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın.,,
Chesterfield

Yukarıdaki özdeyişi açıklayınız.
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X. Yüzyıldan sonra hızla yayılan ve yerleşen İslâmlık, Türkler, A raplar ve İranhlar 
arasında, her alanda bağların kurulmasına yol açıyor; özellikle bilim, kültür, sanat ve ede
biyat alanlarında ortak bir düşünce ve beğeninin doğmasına sebep oluyordu.

Türk aydınları, Türkçe’de yetersiz buldukları, din, bilim, sanat kavramlarının karşı
lıkları olan söz ve terimler için, Arapça ve Farsçaya baş vuruyorlardı. Bunun sonucu ola
rak Türkler arasında bilim dili, Arapçamn; edebiyat dili de Farsçanın etkisiyle gelişti. Böylece 
ortak bir' düşünce ve beğeninin ürünü olan DİVAN EDEBİYATI doğdu.

Medrese öğrenimi gören aydın kişilerin İslâmlık etkisiyle ortaya koydukları ilk ürün
ler Anadolu dışında başlar ve X III. yüzyılda A nadolu 'da DİVAN EDEBİYATI adını ala
rak XIX. yüzyıl ortalarına, yani Tanzimat’a kadar sürer.

Divan edebiyatında NAZIM  BİRİMİ, genel olarak beyit’tir.
Beyite çok önem  verilmiş onda hem bir anlam bütünlüğü, hem de söyleyiş güzelliği 

yaratılmak istenmiştir.

ÖLÇÜ, İraniılann Arapların alarak yeniden düzenledikleri A RU Z’dur. Aruzun be
lirli birçok dizileri vardır. Her manzumede mısraların hece değerleri eşittir; dizilerden bi
rine uyar. KAFİYE çeşitleri, tam  ve zengin kafiyelerdir. NAZIM  ŞEKİLLERİ; beyitlerle 
kurulan: gazel, kaside, mesnevi, müstezat; bendlerle kurulanlar: terkib-i bend, terci-i bend, 
şarkı, rubai ve tuyuğ’dur.

Divan şiirlerinde en çok aşk, şarap, din ve ahlâk’la ilgili soyut KONULAR işlenir. 
Şairlerin, gerçekler ve tabiatla bağlantıları yok gibidir. Onlar kendilerine özgü, duygu ve 
düşüncelerini dile getirmekte de özgür değillerdir. Ancak kalıplaşmış, hayal dolu bir or
tam da dönüp dolşırlar.

Divan şiirinin DİL’Î Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla doludur.

Söyleyiş ve anlatım  süslüdür. Divan şairinin ustalığı, belirli kurallara uyarak benzet
meler yapmak, M ECAZLI, “ tenasüp, tevriye, hüsn-i ta’lil, tecahül-i ârif v.b. gibi”  SA
NATLI DEYİŞ’ler yaratmak; kalıplanmış anlamı olan sözleri (MAZMUN’Ian) yerinde kul
lanmaktır.

İslâmlık etkisinde aydın sanatçılar eserlerini manzum ve mensur olarak vermişlerdir.

DİVAN ŞİİRİ, din dışı ve d in - tasavvuf konularında olmak üzere iki koldan gelişme 
göstermiştir.
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XIII. — XV. Y ü z y ı l l a r d a  

DİVAN EDEBİYATINDA ŞİİR

İslâmlığın etkisiyle ortaya konulan ilk ürünler, Hâkaaniye lehçesiyle, XI. yüzyılda, 
A nadolu dışında görülür.

YUSUF HASHACÎP, K u t a d g u  B i l i g  (Saadet Veren Bilgi) “ 1069 - 1070” adlı 
eserini mesnevi şeklinde aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bu, yurt yönetimi, devrin toplum sal ya
şayışıyla ilgili bilgileri içine alan ilk TÜRKÇE manzum eserdir.

ED İP A H M ET’in A t e b e t - ü l - H a k a a y ı k  (Gerçekler Basamağı) adlı eseri.
XII. yüzyılda, kişilerin huy ve davranışları üzerine, aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

İslâmlık etkisiyle gelişen ürünler X III. Yüzyıldan itibaren Divan edebiyatı adını ala
rak, din dışı ve din - tasavvuf konularında, A nadolu’da gelişmiştir.

X III. yüzyılda din - tasavvuf yolunda, SULTAN VELED, AHM ET FAKİH, ŞEY- 
YAD HAMZA; din-dışı konularda da H O C A  DENHÂNİ görülür.

XIV. yüzyıldan sonra, A nadolu’daki gelişmelerle orantılı olarak DİVAN edebiyatı
nın da geliştiğini görürüz.

Bu yüzyılda:
Azerî lehçesiyle, din dışı konularda yazan KADI BURHANEDDİN; din - tasavvuf 

yolunda şiirler söyleyen SEYİD NESİMÎ; A nadolu lehçesiyle yazan AHM EDİ ve ÂŞIK 
PAŞA, İslâm düşüncesini, Türk beğenisini ve Türk dilini birlikte yürütmüşlerdir.

XV. yüzyılda; din-dışı konularda, ŞEYHİ, AHM ED PAŞA, NECATİ, ALİ ŞÎR NE- 
VÂÎ (Çağatay lehçesiyle); ve din konusunda SÜLEYMAN ÇELEBİ, bu yüzyılın başarılı 
eserlerini vermişlerdir.
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D E H  H  Â N  î

Od ile korkutm a vaiz bizi kim  lâl-i nigâr 
Canımız bizim oda yanmaya m u ’tâd eyledi

G A Z E L  

Sabreyle gönül derdine derman ere umma 
Can atma oda bî-hûde cânân ere umma 

Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin 
Şol dişi güher dudağı mercan ere umma 

Gel vasi dilersen ko bu feryâdı i bülbül 
Gül gonca gibi ağzı gülistan ere umma 

İnceldise hecr ile karınca gibi belin 
Firkat nice bir ola Süleyman ere umma 

Feryâd ü figân etme i bülbül dahi ağzın 
Yum gönce gibi yine gülistan ere umma 

Maksûd anın kim ele düşvâr erişir 
Yırtma yakanı eline âsân ere umma

Bu resme Dehani dürer-i Şem* gibi zâr 
Baştan ayağa ömrünü pâyân ere umma

Mefûlü mefâîlü mefâtlü feûlün

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bu gazelde “ aşk”  konusu işlenmiştir.
Şair, gönlüne seslenerek sevgilisine karşı duyduğu aşkı; ona kavuşma güçlüklerini sı

ralıyor; umutsuzluğunu açıklıyor.
Şiirin teması olan “ sevgiliye ulaşam amaktan doğan um utsuzluk”  belirtilirken şair, 

kendisine acı ;ektiren sevgilisinin güzelliğine değiniyor; onun dişini cevhere, dudağını mer
cana, ağzını goncaya benzetiyor. Bunun yanında, şairin kendisi eriyen bir muma, gözyaş
ları inci tanelerine, gönlü feryat eden bir bülbüle dönmüş; ayrılık yüzünden beli karınca 
beli olmuştur.
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Divan şairlerinin, duygu ve düşüncelerini belirtirken ortaklaşa kullandıkları, belli an
lamlı kalıplaşmış sözleri (mazmunları) burada da görüyoruz. Sevgilinin ve sevgisi yüzün
den acı çeken şairin, yukarıda belirtilen nitelikleri bu kalıplaşmış benzetmelerdendir.

Yine Divan şiirinde söyleyişe bir güç ve güzellik kazandırmak amacıyla yapılan sa
natların bazılarını bu gazelde bulabiliriz: İkinci beyitteki “sedef, dürdane, güher, mercan” 
gibi anlamca ilgili sözlerin bir arada söylenmesi ile tenasüp sanatı yapılmıştır.

Gazelde “ redif” olarak geçen “ere umma” deyişinde “ere” kelimesi kendinden ön
ce gelen kelimelerle birleşerek, bugün, “ereceğini, geleceğini” biçiminde_söylenir; “canan 
ere umma”, “ sevgilinin geleceğini umma” ; “ dudağı mercan ere umma”, “ dudağı merca
na benzeyenin geleceğini umma”... demektir.

Şiirde, “ere, umma”ya benzer “ ko, ola” gibi kelimeler halk ağzındaki deyişlerdir; “şol”, 
“ şu” anlamındadır.

Bunların yanında Divan dilinin belirtisi olan yabancı (Farsça, Arapça) sözler de yer 
alıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Can atma oda”, “ağzın yum”, “ yırtma yakanı” sözlerinin anlamlarını belirti
niz.

2 — “ Firkat ve hecr” ile “ incelme”  arasındaki bağıntıyı açıklayınız.
3 — Bugünkü söylenişlere uymayan sözleri gösteriniz.
4 — Gazel’de gördüğünüz benzetmeleri (teşbih ve istiareleri) gösteriniz.
5 — Şair sevgilisine kavuşamamanın verdiği umutsuzluğu hangi sebeplere bağlıyor? 

Çektiği acılara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğütlüyor?
6 — Okuduğunuz Gazel’i şekil yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

âsân : Kolay.
bî-hûde : Boş yere, boşuna.
dürdâne : İnci tanesi.
dürer Büyük inci taneleri.
düşvâr : Güç, zor.
firkat : Ayrılık.
güher : Cevher.
gülistân : Gül bahçesi.
hecr : Ayrılık, ayrılma.
t : İy, ey.
nice : Ne zamana kadar,

nasıl.

pâyân : Son, bitim,
resm : Usûl, tarz.
Süleyman : Doğu mitologyasın- 

da karınca, dev, cin, 
kuş, yılan gibi yara
tıklara hükmeden 
peygamber ve hü
kümdar, 

şem’ : Işık, mum.
vasl : Erişme, ulaşma,
zâr • Ağlayan, inleyen.

DEHHÂNÎ
Horasan Türklerinden olan Dehhânî, XIII. yüzyılda yaşamıştır. Onun, Selçuklu sa

rayına girerek Farsça bir Selçuklu Şehnamesi yazdığı söylenir.
Anadolu’da, İran edebiyatı etkisiyle gelen din dışı konularda, Türkçe şiirler yazan ilk 

şairlerdendir. Divan edebiyatındaki şekil, mazmun ve söyleyişi benimseyerek, bunları us
taca uygulanmasını bilmiştir.

Bugün bilinen bir kasidesi ile dokuz gayeli Prof. Mecdut Mansuroğlu tarafından ya
yımlanmıştır (1947).

53



Bahar mevsimidir hemdem-i sabâ olalım 
Gül ile Idost kokusuyla âşinâ olalım.

H  A  R N Â M  E

Bir eşek var idi zaif ü nizâr 
Yük elinden katı şikeste vü zâr 
Gâh odunda vü gâh suda idi 
Dün ü gün kahr ilç kusuda idi
Ol kadar çeker idi yükler ağır 
Ki teninde tü komamıştı yağır 
Dudağı sarkmış u düşmüş enek 
Yorulur arkasına konsa sinek 
Kargalar derneği kulağında 
Sineğin seyri gözü yağında 
Arkasından alınca palanı 
Sanki it artuğıydı kalanı

Bir gün ıssı eder himâyet ana 
Ya’ni kim gösterir inâyet ana 
Aldı palanını vü saldı ota 
Otlayurak biraz yürüdü öte 
Gördü otlukta yürür öküzler 
Odlu gözler ü ger(i)lü göğüsler 
Boynuzu bazısının ay bigi 
Kimin halka halka yay bigi 
Ne yular derdi ne gam-ı pâlân 
Ne yük altında haste vü nâlân 
Acebe kaiur u tefekkür eder 
Kendi ahvalini tasavvur eder.
Ki biriz bunlarınla hilkatte 
Elde ayakta şekl ü sûrette 
Bunların başlarına taç neden 
Bizde bu fakr ü ihtiyaç neden

Var idi eşek ferâsetlû 
Hem ulu yollu hem kiyâsetlû



»Ü R K  D İL İ  Ve ti>C D i ı m ı

Ol ulu katına bu miskin har 
Vardı yüz sürdü dedi ey server 
Sen eşekler içinde kâmilsin 
Âkil ü şeyh ü ehl ü fâzılsın 
Sen eşeksin ne şek hakîm-i eceli 
Müşkilim var keremden etgil hal 
Bugün otlukta gördük öküzler 
Gerüben yürür idi göğüsler 
Her birisi semiz ü kuvvetli 
Yok mudur gökte bizim ulduzumuz 
K’olmadı yer yüzünde boynuzumuz

Böyle verdi cevap pîr eşek 
K’ey belâ bendine esir eşek 
Dün ü gün arpa buğda işlerler 
Anı otlayup anı dişlerler 
Çün bunlar oldu ol azîze sebep 
Verdi ol izzeti bulara Çalap 
Tac-ı devlet konuldu başlarına 
Et ü yağ doldu iç ü dışlarına 
Bizim ulu işimiz odundur 
Od uran içimize o dundur

Tuttu yüz derdile zaîf eşek 
Zâr ü dil-haste vü nahîf eşek 
Varayın ben de buğda işleyeyin 
Anda yaylayup anda kışlayaym 
Gezerek gördü bir göğermiş ekin 
Sanki tutardı ol ekin ile kin 
Aşk ile tepti girdi işlemeye 
Gâh ayaklayu gâh dişlemeye

Ekin ıssı...
Ağaç elinde azm-i râh etti 
Tarlasını göricek âh etti 
Daneden gördü yeri pâk olmuş 
Gök ekinliği kara hâk olmuş 
Yüreği sovumadı sövmek ile 
Olamadı eşeği dövmek ile
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Bıçağın çekti kodu ayruğr.nu 
Keski kulağını vü kuyruğunu 
Kaçar eşşek acıyarak canı 
Dökülerek yaşı yerine kanı

Uğrayu geldi pîr eşek nagâh 
Sordı halini kıldı dert ile âh 
Batıl isteyü haktan ayrıldım 
Boynuz umdum kulaktan ayrıldım.

Feilâtün mefâilün feilün

A ç ı k l a m a l a r :

Harnâm e, mesnevî şekliyle yazılmış bir manzum hikâyedir.
Okuduğunuz bu manzum hikâyede, bir eşek kişileştirilerek, yeteneklerinin üstüne çık

mak isteyen bir kişi ve onun yersiz çabalan sonucu düştüğü kötü durum  yerilmek (hicve
dilmek) isteniyor. Burada ayrıca, şairin kendi yaşayışının yergisi saklıdır.

H arnâm e’nin dilinde, XV. yüzyıl aydınlarının yabancı kelimelerle karışmış Türkçesi 
görülür: ‘ ‘Zaif ü nizâr, şikeste vü zâr, gam-ı palan, ferâsetlû, kiyâsetlû, tac-ı devlet, azm-ı 
râh” gibi söz ve tam lam aların yanında, o çağın “ ıs, bigi, ulduz, gök ekin, uğrayu geldi”  
gibi Türkçe sözlerine rastlıyoruz. “ Ve”  anlamına gelen “ ü, vü”  kelimeleri (Farsça), m an
zumede yerli yersiz kullanılmış, Türkçe sözler arasına bile serpiştirilmiştir.

Şeyhî bu manzumesini, öyküleme (tahkiye, hikâye etme) biçimindeki anlatım a ve ana 
olayın sıralı gelişimine uyarak yazmıştır. Harnâme, edebiyatımızın başarılı b ir hiciv (yergi) 
örneği sayılabilir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Kahramanları, dış görünüş ve karakter özellikleriyle tanıtarak bunların bir top
lumda yaşayan hangi kişilerin temsilcileri olduklarını söyleyiniz.

2  — “ etgil, gerüben, göricek, kışlayın”  kelimelerindeki “ gil, -ben, -icek, -ym” takıla
rının bugünkü söylenişleri nasıldır?

3 — “ it artuğ ı”, “acebe kalm ak”, “gökte ulduzumıız yok m u?” , “ belâ bendine esir 
olm ak” , “ aşk ile tepti”  sözlerinin gerçek anlamlarını belirtiniz.

4 — “ Odun -o dun”  kafiyesi nasıl bir kafiyedir?
5 — Hikâyenin konusunu özetleyiniz.
6  — H arnâm e’deki yergi öğelerini ve ana düşünceyi belirtiniz.
7 — Bu manzum hikâyeye “ fabl”  denilebilir mi? Bunu, fablın bütün niteliklerini göz 

önünde bulundurakak belirtiniz.
8 — Bu manzumeyi şekil özellikleri bakımından inceleyiniz.
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K e l i m e l e r :

acep : Acaba. fâzıl : Erdemli, üstün.
acebe kalm ak: Acayip bulma, hay- ferâsetlû : Anlayışlı.

rette kalma. gerlü : Gerili, dolgun.
artuk : Artık, geri kalan, -gün : Gündüz.

fazla hakîm : Çok bilgili, filozof.
ayruğunu : Ayrısını, diğer yerle hâk : Toprak.

rini, başka tarafları har : Eşek.
nı. haste : Yaralı.

azîz : Değerli. hilkat : Yaratılış.
azm : Kesin karar, yola çık ıs : Sahip.

ma, kasıt, niyet. kâmil : Olgun.
bend : Bağ, bağlantı. katı : Çok, sert.
bâtd : Boş, yalan, çürük. kiyâsetlû : Uyanık, anlayışlı.
bigi : Gibi. pâlân : Semer, eyer.
bular : Bunlar. pîr : Yaşlı.
Çaiab : Tanrı. seyr : Yürüme, gezme.
çün : Çünkü, gibi, madem şek : Şüphe.

ki. şikeste : Kırık, kırılmış.
dün : Gece. Tefekkür : Düşünme.
dûn : Aşağı, alçak. tü : Tüy.
eceli : En üstün. Ulduz : Yıldız.
enek : Çene. yağır : Yara, eyer yarası.

ŞEYHİ

XV. yüzyılın tanınmış şairlerinden olan Şeyhî (1371 - 1431), Germiyan ve Osmanlı 
saraylarında bulunmuş, devlet büyüklerine kasideler sunmuştur. Bir ara, onun padişah
tan  aldığı tim ann verilmemesi, üstelik soyulması üzerine, Harnâme’yi yazdığı ve İkinci Mu
rat’a sunduğu söylenir.

Şeyhî Divan şiirinin ilk ustalanndandır. Divan’ı ve İran şaiıi, Genceli Nizamî’nin yazdığı 
Husrev ü Şirin mesnevisinin çevrisi, onun sanatçı kişiliğini gösteren eserlerdir.

Dîvan’ı, Türk Dil Kurum u tarafından tıpkı - basımı yapılarak yayımlanmıştır.

T  a r t ı ş m a  — Y a z m a K o n u s u

Atasözleri veya çağımızdan önce varılmış yargılar, davra
nışlarımızı düzenlerken başvuracağımız birer ilke olmalı mı
dır? “ Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olursun” ata
sözü ile, buna anlamca yaklaşan,

Batıl isteyü haktan ayrıldım, - 
Boynuz umdum kulaktan ayrıldım, 

beydi, bu konudaki davranışlarımıza bir yol gösterici olabilir 
mi? Niçin?
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İ N S A N  H A K  V E  H Ü R R İ Y E T L E R İ
• ! ! S . İ i

Hürriyet, insanın, düşündüğünü ve dilediğini tam olarak yapabilm e-,
sidir.

Bu tanım, hürriyet kelimesinin en geniş anlamıdır. . ' '

İnsanlar, bu anlamda hürriyete, hiçbir zaman sahip olamamışlardır _ 
ve olamazlar. Çünkü bilindiği gibi insan tabiatın yaratığıdır. Tabiatın ken^ 
disi bile, tamamen hür değildir; evrenin kanunlarına tabidir. Bu nedenle 
insan ilk önce, tabiat içinde, tabiatın kanunlarına, şartlarına, nedenlerine, 
etkenlerine bağlıdır...

İnsan önce tabiatın esiri idi; sonra buna, gökten kuvvet ve yetki alan 
birtakım adamlara esir olmak eklendi. İnsan toplumları büyüdükçe ve devlet 
haline geldikçe, kişiler üzerindeki baskı o kadar çoğaldı. Devletin başında 
bulunan adamın hakkı, sınırsız, kayıtsız, şartsız, mutlak bir kudret ola
rak kabul ediliyordu. Devletin şekli imparatorluk veya cumhuriyet olsun, 
bunun önemi azdı; kişinin, kişisel bir hakkı yoktu. Eski zamanlarda, in
sanların, yapabildikleri medeniyetlerin, en yüksek devirlerinde, durum böyle 
idi.

Kişinin hakkı, hüküm darın yararına olarak, İlâhi hak içindeydi. Bu 
hakka dayanarak, hükümdar, tebaasının hürriyetini istediği gibi kullana
bilirdi; bu kişi hakkına saldırı sayılmazdı.

Hüküm darın, kudreti için, dinlerden çıkan sınırdan başka bir sınır 
tanınmıyordu. Hükümdarın yapmaması lâzım gelen şey, Allahın yasakla
dığı şey olacaktı.

İnsanlar, fikrî gelişmelede ilerledikçe, kendi kökenlerini daha açık dü
şünmeye başladılar; yavaş yavaş, onun büyüklüğünü daha iyi anlama ve 
takdir etme gücüne sahip oldular.

Artık, bundan sonra, kişi ile hükümdar ve devlet arasında, hak da
vası ve hak mücadelesi başlar. Bu mücadele, devletlerin, iç gelişmelerinin 
tarihidir.
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Çağdaş demokraside, kişisel hürriyetler, özel bir değer ve önem ka
zanmıştır; artık kişisel hürriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahale
si sözkonusu değildir. Ancak, bu kadar yüksek ve kıymetli olan kişisel hür

riyetin, medenî ve demokrat bir millete, neyi ifade ettiği, hürriyet kelime
sinin, mutlak şekilde düşünülebilen manasıyla anlaşılamaz. Söz konusu 
olan hürriyet, sosyal ve medenî insan hürriyetidir. Bu sebeple, kişisel hür
riyeti düşünürken, her kişinin ve nihayet bütün milletin ortak çıkarını ve 
devlet varlığım gözönünde bulundurm ak lâzımdır. Anlaşılıyor ki, kişisel 
hürriyet mutlak olamaz. Bir başkasının hak ve hürriyeti ve milletin ortak 
çıkarı, kişisel hürriyeti sınırlan Kişisel hürriyeti sınırlamak bir bakıma dev
letin de esası ve vazifesidir...

Türk, kişisel hürriyetinden ve çıkarlarından, Anayasa’da tespit ed il-. 
diği kadarını cumhuriyete bırakmıştır. Cumhuriyet kişinin, ona bıraktığı 
bir kısım hürriyeti, kişinin ve Türk milleti’nin, içte hürriyetim ve dışa kar
şı da bağımsızlığım sağlamak için kullanır.

M ustafa Kemak ATATÜRK.
(ATATÜRKÇÜLÜK, Birinci Kitap, 1984)
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Sözde, anlatımda aranılan şey anlamdır. 
Bütün varlıklarda güdülüp gözetilen şey de o 
anlamların kaynağı olan insandır. Söz onun 
sözüne ve anlatış onun anlatımına varır.

G A Z E L

Bahâr boldu ve gül meyli kılmadı gönlüm 
Açıldı gönce ve lîkin açılmadı gönlüm

Yüzün hayâli bile vâlih erdi andak kim 
Bahar kelken ü kitkenni bilmedi gönlüm

Yüzün nezâresi de mahv u mest idi yani 
Ki gül çağıda zamanî ayılmadı gönlüm

Nevâi gönce tilâp gönlüm ağzın etti heves 
Eğerçi tapmadı lîkin yanılmadı gönlüm

Mefâîlün feilâtün mefâîlün feilün

A ç ı k l a m a l a r :

Şair, gül çağı olan baharın gelişiyle sevgilisinin güzelliğini öven; kendi sevgisini ve gön
lünün özlemini açıklayan duygularını dile getiriyor.

Gazelde geçen “ bile, andak, kelken, kitken, tilâp, tapm adı”  kelimelerinde Çağatay 
lehçesinin söyleyiş özellikleri görülüyor. Anadolu Divan şiirinde göze çarpan yabancı ke
limelere burada da rastlıyoruz. “ Gül” , “ gonca”  kelimeleri de benzetmeli olarak kullanılı
yor.

D ehhânî’nin gazelinde ağız için kullanılan “ gonca”  sözünün, bu şiirde de kullanıldı
ğını görüyoruz. Bu, Divan şiirinin kalıplaşmış sözlerden (mazmunlardan) yararlanıldığını 
gösterir.

X III. yüzyılda aydınlara özgü bir edebiyat olarak başlayan divan edebiyatımız, XV. 
yüzyılda Türk kültürünün etkisiyle, az da olsa, millî özellikler göstermeye başlar. Ancak, 
kökeni çok eskilere değin götürülebilen H alk edebiyatı, bütün özellikleriyle millî bir yapı
dadır.

Ayrı nazım şekilleriyle, ayrı vezinlerle yazılan Divan ve H alk şiirleri, şairlerin duyur
mak istedikleri duygu ve temalarda, dil ve söyleyiş biçimlerinde de farklıdırlar.

Bu konuda, Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarımızdan Yaşar Nabi Nayır şunları söy
lüyor:
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“ Divan şiiri insani kıymetlerden uzaklaşmış, zamanın cemiyetini ve insanını hiçbir 
suretle aksettirmemiş insanlığın fert veya cemiyet olarak büyük meselelerine hiç ama hiç 
temas etmemiş; bütün bunlara göz yumabilirdik. Şiir, mademki herşeyden önce bir söz 
güzelliği sanatıdır ve mademki söz güzelliğinin harikalarına burada rastlıyoruz, şu halde 
bu şiir bir kıymettir. Öyle ama, ortada başka bir mesele daha var: Dil meselesi. Divan şiri
n in dili gerçekten Türkçe’nin eski şekli midir?... Divan edebiyatımızın dili hiçbir zaman 
halkın malı olmamış, konuşulmamış, sun’î  ve taklit bir dildir. Divan şairleri, İran şiirini 
taklit ederken, onun estetiğiyle birlikte kısmen dilini de benimsemişlerdir...

Yüksek bir kültür mahsulü olmasa, sanat hünerleriyle inceden inceye işlenmiş bulun
masa bile, asırların mirası olan halk şiirimiz, bugün herkes tarafından kolaylıkla anlaşılan 
bir dille yazılmış olmaları sayesinde dipdiri yaşamaktadır. Bu sanat üstelik yerli ve millidir 
de. Divan şiiri gibi, yabancı bir edebiyatın kalıbı üzerine dökülmüş değildir...”

Divan v.e H alk şiirimizle ilgili Nurullah Ataç’ın düşündükleri ise şöyle:
“ Divan şiiri millî değilmiş de halk şiiri, saz şairlerimizin koşmaları m illî imiş; onun 

için divanları kapatıp yalnız cönkler okumalı, ağızlarda dolaşan türküleri toplayıp öğren 
meli imişiz... Bu tatsız şaka biraz uzun sürdü. H alk şiirimizin güzelliklerini bilmez, anla
maz değilim; Köroğlu’nun, Karacaoğlan’ın diye anılan birkaç koşma, semai vardır ki en 
güzel gazellerimizin yanına konabilir. Ama onlar azdır. Divan şairlerimizin yazdıkları da 
bizim baba mirasımızdır, onları hor görmeye de, yabancı saymaya da.hakkım ız yoktur.

Saz şairlerimizin şiirlerini okumalıyız, ama divan şiirini de bırakamayız. Bize dilimizi 
asıl onlar öğretecek, tadına asıl onlar erdirecektir. Fuzuli’nin gazellerini okurken, Bakı1 
nin gazellerini okurken o Arapça, Farsça sözlerin altında Türkçe’nin tatlı sesini duymuyor 
musunuz?...”

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Goncanın açılmasıyla gönlün açılması arasında ne gibi bir bağlantı vardır?
2 — Şair, baharın gelip geçişinin neden farkına varamıyor?
3 — Şairin gönlünün elde edemediği, ama sevmekte yanılmadığı nedir? Niçin yanıl

madığını açıklayınız.
4 — Bu gazelde daha önce okuduğunuz gazellerin konusuyla beyitlerdeki duygular, 

mazmunlar ve sanatları bakım ından bir-benzerlik görüyor musunuz? Gösteriniz.
5 — Bu gazeldeki kelimelerden yararlanarak Çağatay lehçesinin bazı söyleyiş özellik

lerini gösteriniz.

K e l i m e l e r :

(Şiir Sanatı, 1948)

(Günlerin Getirdiği, 1957)

andak
ayılma
bile

: O kadar.
: Farkına varma. 
: İle.

eğerçi . : Her ne kadar,
erdi : İdi.
Kelkennü : Geldiğini,
kitkenni : Gittiğini,
likin : Lâkin.

bolmak
çağıda
da

: Olmak.
: Çağında.
: Öyle, dahi.

61



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

mest : Kendinden geçmiş; tapm adı : Elde edemedi.
sarhoş. tilâp : Dileyip, isteyip.

meyi : Eğilme; sevme, tu vâlih : Hayran.
tulma. yanılmadı : Dönmedi, vazgeçmedi.

nezâre : Bakma; seyir. zamanî : Bir an bile.
tapm ak : Bulmak, elde etmek,

ALİ ŞÎR NEVÂÎ

Çağatay şairlerinden olan Ali Şîr Nevâî, (1441 - 1501) H erat’ta  doğmuştur. İyi bir 
öğrenim gördükten sonra, okul arkadaşı, hüküm dar Hüseyin Baykara’nın akıl danıştığı, 
halkın sevdiği bir devlet adamı olmuş, H erat’ta  ölmüştür.

Şiirlerinde Divan sanatının bütün inceliklerini bulduğumuz Nevâî, Tim ur akınıyla sar
sıntıya uğrayan Doğu Türkçesine yeniden bir yazı ve edebiyat dili niteliği kazandıran; Türk 
dilinin, Farsça’dan üstünlüğünü gösteren bir yazardır.

D ört dîvanı vardır: Küçük yaşta yazdıklarına Garâib-üs-Sıgar; gençlik sıralarında yaz
dıklarına Nevadir-üş-Şebap; orta yaşta yazdıklarına Bçdâyi-ül-Vasat; yaşlılığında yazdık
larına da Fevaid-üİ-Kiber adını vermiştir.

İçinde Ferhad ü Şirin, Leylî vü Mecnun hikâyeleri bulunan Hamse’si; Mahzen-ül-Esrar, 
Mantık-ut-Tayr çevirisi manzum eserlerindendir.

Ayrıca, Türk dilinin Farsça’dan üstünlüğünü gösterdiği ve dil üzerinde düşüncelerini 
yazdığı Muhakemet-ül-Lûgateyn; Türkçe ile şairler tezkiresi sayılan Mecalis-ün-Nefâis; ölçü 
ve iıazım şekillerinden söz ettiği Mizan-ül-Evzan; Mahbub-ui-Kulub nesir olarak yazdığı 
eserler arasındadır.



Muhakemet-ül-Lûgateyn’den:

U  Y A  N İ Ş

Türkçenin gerek konularında, gerek konuşmada Fransçadan böyle ge
niş, üstün, yüksek ve derin oluşunun söz götürmezliği herkesçe bilinmi
yordu. Bu cihet örtülü ve gölgeli kalmıştı, belki de bırakılıp unutulmak 
üzere idi. Gençliğimin ilk yıllarında şiire, edebiyata merak sardırmaya baş
lamıştım. Doğacımda birtakım pırıltıların sıcaklığını duymakta idim. Bu 
yolda bazı şeyler yazmaya çalışırken yukarıda söylediğim göreneklerden 
yakamı kurtaramadığım için Farsça yazıyordum. Biraz daha iyi düşünme
ye başladığım çağda Ulu Tanrı gönlüme özgünlük ve incelik sevgisi dol- 
durdu/Yaratılışım bayağıdan ve bayağılıktan kaçınmayı, iyiyi ve güzeli sev
meyi buyuruyordu. O zaman ana dilim üzerine düşünmeye koyuldum. Türk
çenin derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin âlemden daha yüksek 
bir âlem göründü. Bu âlemin süsler bezekler içerisine enginleşen göğü, do
kuz gökten daha üstündü. Bu erdemler, yüceler hâzinesinin incileri, yıl
dızlardan daha parlaktı. Bu âlemin bahçelerine daldım; gülleri güneşler 
gibiydi. Her yanında gözler görmedik, el ayak değmedik neler neler var
dı. Amma bu tılsımın yılanları pek korkunç, bu güllerin dikenleri pek ya
mandı, bunları görünce düşündüm ve dedim ki: “ Demek bizim Türk ozan
ları bu korkulu, üzüntülü şeylerden çekindikleri için Türkçeyi bırakıp boş
lamışlar ve böyle geçip gitmişler” .

Ben bu âlemden vazgeçmedim, korkmadım, yılmadım; güçlükleri yen
dim; çetinliklerle savaştım; emeklerimi esirgemedim. Türkçenin engin alan
larında ilhamımın şahlanan atını koşturdum; sonsuz uzaklarında hayali
min hırçın kuşunu havalandırdım; zevkim bu hâzineden değer biçilmez, 
güç yetmez birçok inciler, pırlantalar aldı. Gönlüm bu bahçenin gizlilikle
rinde.güzel kokularıyla cana can katan, göz görmedik çiçekler topladı. 
Bu varlıkların, bu bollukların, bu gönenlerin verimlerinden olan birçok 
güller açılmaya ve her yana saçılmaya başladı.

ALİ ŞÎR NEVÂÎ
(Bugünkü Türkçeye Çeviren: 

Î.R. Işıtman)
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İslâmlığın kabulünden sonra, Arap ve Iran’hlarla, bilim, kültür, sanat ve edebiyat ala
nındaki bağlantılar sonucu, aramızda ortak bir düşünce ve zevk doğmuş; Medrese öğreni
mi gören sanatçılar Türkçe’yi yetersiz buldukları için, bilim dili Arapça, edebiyat dili de 
Farsça etkisiyle gelişmiştir. Böylece DİVAN EDEBİYATI doğmuştur.

Başlangıçtan Tanzimata kadar süren dönemde gelişen Divan edebiyatının başlıca ne
sir türleri olan TARİH, MÜNŞEÂT ve TEZKİRE’lerle, bilim, din ve ahlâk konularında 
yazılan eserlerdir,

Bu dönemdeki nesrimizi sade ve süslü diye iki kolda incelemek bir gelenek olmuştur. 
Ancak yeni araştırm alar nesrimizin üç ayrı nitelik taşıdığını gösteriyor.1

1. SADE NESİR

Sade nesir, halk için, Türkçe bir anlatımla yazılan nesirdir. Ancak çok az da olsa 
süslü nesrin kelime, deyim ve kalıplaşmış sözlerinin bu nesre sızdığı görülür. Temelde ko
nuşm a dili niteliğini kaybetmemiştir.

Genel olarak tefsir ve hadis kitapları, din ve tasavvuf konularında yazılanlarla, tarih, 
menakıpname ve destan niteliği taşıyan eserler bu türdendir. Kâtip Çelebi’nin bazı eserle
riyle Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi bu kola girebilir.

2. SÜSLÜ NESİR

Süslü nesir, ustalık göstermek amacıyla yazılmış, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü, 
“ seci” lerin kullanıldığı, söz ve anlam sanatlarıyla dolu, bağlaçlarla uzayıp giden cümle
lerle örülmüş, güç anlaşılır bir nesirdir. Özellikle dil yönünden halktan tamamıyla kop
muştur.

XVI. yüzyıldan başlayarak, XVII. yüzyılda VEYSİ (ölm. 1627) ve NERGİSİ (ölm. 
1634) gibi yazarlarla en aşırı şeklini bulmuştur.

3. ORTA NESİR (bilim dili)

O rta nesir, halkın konuştuğu dilden ayrılmış, yer yer süslü nesrin niteliklerini taşı
makla beraber; amacı, anlatm ak istediğini, anlaşılır bir şekilde ortaya koyan nesidir. Bun
da ustalık göstermek düşünülmez.

Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında yazılmış eserlerin çoğu orta nesir 
niteliğini taşır.

(1) Yazan: Prof. Fahir İz. “ Eski Türk Edebiyatında Nesir” . 1964.



XIV. -X V . Y ü z y ı l l a r d a

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR

XI. ve XV. yüzyıllarda nesir sade bir nitelik gösterir.
KUL M ESUT’un K e 1 i 1 e D i m  n e çevirisi, ÂŞIKPAŞAZADE TÂRÎHİ, M ERCİ

MEK AH M ED ’in K a a b u s n a m e  çevirisi, halk için açık bir dille yazılmıştır.
XV. yüzyıldan sonra bu  neşrin yanında, SİNAN PAŞA’yla süslü, sanatlı bir nitelik 

kazanan ve “ inşa”  adı verilen bir nesrin geliştiği görülür. Bundan sonra bazı yazarlar, ne
sirde ustalık göstermek istedikleri zaman, konu ne olursa olsun, ağır, süslü, sanatlı bir 
anlatım a baş vurmuşlar; öğretmeyi, yararlı olmayı diledikleri nesirlerdeyse açık, sade bir 
Türkçe kullanmışlardır.

XVI. yüzyıl yazarlarından. LAM İİ ÇELEBİ, “ M ü n a  z a r a-i B a h a rü  Ş i t a” 
adlı eserinde ustalık göstermek amacıyla S ü s l ü  n e s r i ;  “ N e f a h a t - u l  Ü n s ” 
çevirisinde ise, halkın yararlanması için, sade nesri uygulam ıştır..
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S İ N A  N  P A  Ş A

Eski insanın, secili ve hünerli olmakla be
raber,; ilk sanatkârane eserini X V  asırda Ta- 
zarrûnâme’siyle Sinan Paşa verdi. Bu, eskilerce 
unesr-i müselsel"  veya “nesr-i mürsel” denen 
tarzdadır.

İsm ail H abib SE V Ü K

H İ T A B İ Y Y A T

— Tazarrunâme’den —

Alimsin, ilmine gayet yok. Kadîrsin, kudretine nihayet yok. Kadîm
sin, ukuul-i mütekaddimîn ve müteahhirîn dâire-i kıdemine kadem basa
maz. Hakimsin, hükema-yı evvelîn ve âhirîn hikmetin m a’rifetinden dem 
uramaz. Bir mâşûksun ki aşkın havasında felekler çerhe girüp oynar. Bir 
m ahbûbsun ki şevkin derdinden bütün gün âsiyâ-yı çerh inler.

Kaadirsin ki kudretini tahrîrde Kalem-i :â’la âciz, Âlimsin ki malû- 
m âtın ihâtasmda Leh-i m uallâ kaasır...

A ç ı k l a m a l a r : .

Tazarruname (yalvarışlar kitabı), Sinan Paşa’nın Tanrı, evren (kâinat) ve insanlar hak- 
kındaki din görüşlerini anlatan bir eserdir. Okuduğunuz örnek parça bu eserden alınmış
tır. Burada Tanrı’nın yüceliği, sonsuz gücü, kendi nitelikleriyle anlatılıyor. Iknrı için “ âlim” 
ve “ alîm”  kelimeleri kullanıyor ki, bu kelimeler “ bilgin” , “ bilgisine son olmayan”  anla- 
mınadır. Bunun gibi “ kadir”  çok güçlü; “ kadîm”  çok eski, anlam ında Tanrı’yı niteleyen 
kelimelerdir.

Örnek parça okunduğu zaman, bir ahengin varlığı seziliyor. Bu da çoğunlukla cüm
lelerin secîli ve kelimelerin (sayı bakım ından) denk bir düzenle kurulmuş olmasındandır:

Alîmsin, ilmine gayet yok.
Kadîrsin, kudretine nihayet yok.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Bu örnek parçada, Thnn’nm belirtilen nitelikleri nelerdir?
2 — Türkçe kelimeleri gösteriniz ve bunların çoğunlukla hangi soydan kelimeler ol

duğunu belirtiniz.
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3 — Bu. yazının bugünkü nesilden aynlan yönleri nelerdir?
4 — Süsü, ‘b ir nesir için gerekli bulur musunuz? Niçin?

K e l i m e l e r :

âhir : Sonraki, son, sonuna. kadîr : Çok güçlü.
a ’!â : Pek yüksek. kaasır : Kusurlu, eksik.
alîm : Çok bilen. Eskilik.
âlîm : Bilgin. levh : Levha.
âsyâ, âsiyâ : Değirmen. mahbûb : Sevgili, sevilen.
çerh : Gök. malûmat : Bilgi, bilinen şeyler.
dem urmak : Söz açmak. m a’rifet : Hüner, bilgi.
evvel : İlk, önceki. m a’şûk : Sevilen.
gayet : Son, son derece. muallâ : En yüksek, yüce.
hükema : Filozoflar, bilginler, müteahhirîn î Sonra gelenler.

hekimler. mütekaddimîn : Önce gelenler'.
ihata : Kapsam, kuşatma. şevk : Şiddetli istek.
kadem : Ayak, adım, uğur. .tahrir ; Yazma.
kadîm : Çok eski. ukul : Uslar, .akıllar.

SİNAN PAŞA

Sinan Paşa (1437 -1486), iyi b ir öğrenim görmüştür. Edirne'de müderrislik ettikten 
sonra vezirlik rütbesiyle İstanbul’a gelmiştir.

Sinan Paşa, Divan edebiyatımızın nesir diline ilk olarak sanatlı bir nitelik kazandıran 
yazarımızdır.

Tazarrunâme'den başka, Tezkiret-ül-Enbiya,Tehzib-ül-Ahlâk, M aarifnâme adlı eser
leri vardır.
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M E R C İ M E K  A H M E D

Kaabûsnameyi Türkiye tercüme ettim, 
şöyle ki bir lâfzı aralayıp geçmedim, belki ak
lım erdiğince bazı müşkilce elfazını dahi başt 
ile şerh ettim ki tâ k i mütalâa kılıp okuyanlar 
mânasından haz alalar ve bu zaifi dua ile ana
lar. Geldik imdi eğerçi bu kitap nev’arus-ı hûb- 
rûdur, velî ziyneti yoktur ve üryandır,; yani ya
lıncaktır.

ŞAİRLER TERBİYETİN 
BEYAN ED ER1

Ey oğul eğer şair olup şiir ayıtmaya kasdetsen celıdet ki şiirde sözün 
m urabba ola yani ruşen ola, açık ola. Ye sakın ki gamız söylemeyesin, ya
ni örtülü söylemeyesin. Meselâ bir şiirde bir sözün ki mânası şerhin sen 
bilesin ve ayruk kişi bilmeye, anın bigi sözü söyleme. Zira şiiri halk içün 
aydurlar; kendi kendiler içün ayıtmazlar. Pes şiirin mânası açık gerektir 
ki ruşenliği sebebinden ötürü kim gerekse rağbet ede.

Amma şair gerektir ki hemen vezne ve kafiyeye kani olmaya. Pes sen 
dahi hayalsiz ve tertipsiz ve smaatsız şiir ayıtma... Amma eğer dilersen ki 
şiirin kam u şairler şürinden üstün görüne, sözü müstear söyle, amma isti
areyi im kânla söyle, yani istiareyi medihte çok istimal et, hâssa ki methet
tiğin kişi kemal ehli ola. Amma eğer gazel ayıdasın, terane içün, iğen dahi 
mesnû’ olmazsa kayırmaz. İllâ lâtif ve ter gerektir ki gazeli ayıdasın. Ve 
amma kafiyesi ve redifi gerek ki bir m âruf kafiyede ve redifte ayıdasın. 
Yani söylenmemiş kafiyedir deyip bir meçhul kafiyede ayıtma. Gerekmez 
yerde Â rabî müşkül lâfız katıp şi’rin sovuk etme. Ve her ne ki şiirinde söy
lersin, âşıklar vasf-ı haline göre lâtif söyle ve şiirde hoş misâller ve teşbih
ler getir, şöyle ki hem hâssa hoş gelsin hem âmma, tâ  ki senin şiirin şöhret 
tu ta  ve m âruf ola.

Ve şiiri aruzun ağır vezinlerinde ayıtma, tâ  ki şürin dahi sakil düşme
ye.

A ndan gerü gazel ve türkü ki ayıdasın, ter ve âbdar ayıt. Metheder
sen garrâ methet. Ve ruşen ayıt, donuk ayıtma, tâ ki anm ucundan işiden- 
lerin gönlü kabzolup tutulmasın. Ve bülend - himmet ol, kûçek - nazar 
olma. Her kişinin ki üzerine nesne ayıdasın, mikdannı bilip ayıt, tâ ki met
hin hicve dönmeye, yani bilmek gereksin ki her tayifeyi nice methedip öğ- 
mek gerek. Her kişinin mahalli nedir, bilgil. Meselâ bir kişi ömrâ yanma

(1) Kaabûsname: Çev.: Mercimek Ahmet, Haz.: O rhan Şaik Gökyay.
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bıçak takındığı olmaya, kılıcınla arsian düşürdün, sünün ile Billûr dağ’m 
getürdün deme, ya Bisütun dağ’ın getürdün deme. Bisütun Acem’de bir 
dağın adıdır. Andan gerü bir kişi eşeğe bindiği yok ola, abn  Düldül’den 
yeğdir, ya Burak’tan yeğdir, deme, ya benzer nesnedir deme. Üşte hicve 
dönen medih budur. Pes bilmek gerek ki her kişiye medhi nice demek ge
rektir.

A ç ı k l a m a l a r :

Divan edebiyatı nesrinde, anlamdan çok, hünerli anlatım a önem veren yazılara “ süs
lü  nesir”  denildiğini biliyoruz. Kaabûsname ise, öğretici özellik taşıyan “ sade nesir”  ör
neğidir.

Bu örnek parçada şairliğe özenenlere hitap edilerek iyi bir şiirin nitelikleri üzerinde 
duruluyor; kısaca, şiirin anlamının açık olması, güzel benzetme ve örneklere yer verilme
si, övgülerin yerinde olması gerektiği anlatılıyor.

Yazar, önemli bulduğu noktalan  tekrar etmekle açık bir anlatım  sağlamaya çalışıyor. 
Cümleler arasında sık sık kullanılan “ yani”  ve “ ki”  kelimeleri bu çabayı gösteriyor. Cüm
leler kısa; parçadaki kelimeler de genel olarak sadedir. Yabancı kelimelerin yanında ço
ğunlukla Türkçeleri yer alıyor. Anlatımdaki bu özellikten eserin “ halk için”  kaleme alın
dığı anlaşılıyor.

Parçada geçen “ sözü müstear söyle amma, istiareyi imkânla söyle”  cümlesi, “ yaptı
ğın istiare akla yakın olsun” ; “ iğen dahi m asnu olmazsa kayırmaz”  cümlesi de “.pek sa
natlı olmasa da zararı yoktur”  anlamındadır. ,

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Yazar, şiirde anlamın açık olmasını niçin istiyor?
2 — Bir şiirin şeklinde ve söyleyişinde neler gerekli görülüyor? Şiirde yalnız ölçü ve 

kafiye mi olmalıdır?
3 — Övgüsü yapılacak kişiler nasıl olmalıdır? Övgüde neler göz önünde bulundurul

malıdır?
4 — “ Hicve dönen medih”  ne demektir? Parçada hangi örneklerle açıklanıyor? Be

lirtiniz.
5 — “ ki”  bağlacıyla yapılmış cümleleri “ ki”  olmadan yeniden kurunuz. Örnek:

“ Sakın ki gamız söyleyemesin, yani örtülü söyleyenlesin”
Gamız, yani örtülü söylemekten sakın.

6  — Anlamdaş kelimeleri gösteriniz.
7 — Tazarrunâme’deki nesir dili ve anlatımı ile bunu karşılaştırınız.

K e l i m e l e r :

âbdar : Parlak, güzel, taze,
amm : Genel, herkesin olan,
ayruk : Başka.
Billur Dağ : Bir masal dağı,
bigi : gibi.

Bîsütua Dağı

Burak

İran’ın Hemeden 
şehri yakınlarından 
bir dağ, Ferhat’ın 
deldiği dağ.
Hz. M uham m ed’in 
Miraçta bindiği at.
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bülend-himmet : Yüksek çaba. m asnû’ : Sanatlı, yapmacık,
Düldül : Hz. A li’nin atı. sun’i.
gaamız : Kolay anlaşılmaz. m urabba’ : Açık (Burada)
garrâ : Parlak, gösterişli. medh : Övgü.
hâss : Seçkinler, ileri ge müstear : Istiareli.

lenler. ömrâ : Ömründe b ir kere bi
hâssa : Ayrıca, hele. le.
hiciv : Yergi. pes : İmdi, sonra.
igen : Sakın. röşen : Açık.
isti’mâl : Kullanma. sınâat : Ustalık.'
kabzolma : Kapanma, daralma, sünü : Süngü.

sıkılma. şerh : Açıklama.
kayırmaz : Zararı yoktur. tâyife : Zümre, sınıf.
kûçek-nazar : Anlayışsız, uzağı gö ter : Taze.

remeyen. terane : Bestenelenerk söyle
m a’rûf : Bilinen, tanınmış. nen şiir.
mahall : Yer. üşte : İşte.

vasf : Nitelik.

MERCİM EK AHM ED

XV. yüzyılda yaşadığı Kaabûsname önsözü’nden anlaşılan Mercimek Ahmed, bu çe
virisine II. M urat’ın isteği üzerine yapmıştır. Kaabûsname, İranlı hüküm darlardan Keykâ- 
vus tarafından XI. yüzyılda Farsça olarak yazılmıştır. Eserde hüküm darın, oğlu Giylân 
Şah’a verdiği öğütler yer alır.

Mercimek Ahmed, II. M urat’ın , Kaabûsname’nin daha önce yapılmış bir çevirisi do
layısıyla şöyle söylediğini yazıyor:

“ Hoş kitaptır ve içinde çok faideler ve nasihatlar vardır: am m a Farisî dilincedir. Bir 
kişi Türkiye tercüme etmiş, velî ruşen değil, açık söylememiştir. Eyle olsa hikâyetinden 
halâvet buhmazız, dedi. Ve lâkin bir kimse olsa ki kitabı açık tercüme etse, tâ  ki mefhu
m undan gönüller haz alsa.”

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

“ Şiiri halk için eydürler,, yargısı, sizce doğru mudur?
Niçin? Tartışınız.
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XVI. - XVII. Y ü z y ı l l a r d a  

HALK EDEBİYATI

XV. yüzyıldan sonra Anadolu’daki'toplum  düzeni değişmiş, göçebe halk köy ve ka
sabalara yerleşmişti. Böylece halk şiirinde, OZAN’ın yerini ÂŞIK, KOPUZ’un yerini SAZ; 
epik şiirin yerini KOŞMA almaya başlamıştı.

XVI. yüzyılda bir Bektaşi - Alevî şairi olan PİR  SULTAN ABDAL, adı bir halk hikâ
yesine bağlanan KÖROĞLU ye XVII. yüzyılda güzellemeleriyle ün salmış KARACAOĞ- 
LAN’la GEVHERİ, AŞIK ÖMER Halk edebiyatının altın çağında adları çok duyulan ünlü 
saz şairleridir.
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P Î R  S U L T A N A  B D  A  L

Seyyah olup şu âlemi gezerim 
Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

Sabahtan cemâlin seyran eyledim 
Gönüller perişan elinden sunam 
Nice bekleyeyim gurbet illerde 
Hiç bilir yok m udur halimden sunam

Kemhalar giyinip zünnar bağlanmaz 
Eser seher yeli teli ırganmaz 
Sen gidelden deli gönül eğlenmez 
Bir bergüzar versen telinden sunam

Sen seher yelisin gider gelmezsin 
Gelirsen de bana bâkî kalmazsın 
Seni uçuranlar murad almasın 
Seni kim uçurdu gölünden sunam

P ir Sultan Abdal der cemâlin güzel 
Aradım bulmadım bir haber yazar 
Şimdi senin ismin cenneti gezer 
Kalma bizim için yolundan sunam

A ç ı k l a m a l a r :

Pir Sultan Abdal, bu şiirinde, uzun bir ayrılık sonucu sevdiğine duyduğu özlemi ve 
onu kaybedişinin verdiği acıları dile getiriyor. Burada sırasıyla, ayrılığın verdiği dağınık
lık; sevgiliyi kendisinden ayırıp götürenlere beddua; haber alamamanın acısı karşısında bile 
ona iyi dileklerde bulunm a gibi duygular yer alıyor.

Suna, H alk şairlerinde sevgili için ortaklaşa kullanılan bir sözdür; “ yeşil başlı ördek” 
demektir. Sevgili, güzelliği ve süzülüşü bakımından buna benzetilir.

“ Gidelden”  kelimesi, “ gittiğinden beri”  anlamındadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 _  Sevgili burada “ suna”  dan başka neye benzetiliyor?
2  — “ Sabahtan cemâlin seyran eyledim”  mısraında, gerçekten sevgilinin yüzünün sey

reldiği anlamı var mıdır?
3 — “ İsminin cenneti gezmesi”  ne demektir?
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4 — Bu şiirdeki dil ve söyleyişi, b ir önce okuduğunuz şiirinkiyle karşılaştırınız.
5 — Şiirin ölçüsünü ve mısralardaki durakları gösteriniz. Kafiyelerin ne çeşit kafiye

ler olduğunu belirtiniz. Nazım şekli nedir.

K e l i m e l e r :

bergüzar : Armağan, anı.
cemâl : Yüz güzelliği, güzel

yüz, Tanrının yüzü.
bâkî : Kalan, artık.
ırganm ak : Kımıldamak.
kemha : İpek kumaş.

P İR  SULTAN ABDAL

seher : Tknyeri ağarm adan
biraz önceki vakit, 

seyrân : Gezinti, 
zünnâr : Keşişlerin bellerine 

bağladıkları kuşak.

XVI. yüzyılda yaşamış olan P ir Sultan Abdal (? -1560) Bektaşi tarikatına bağlı alevî 
bir tekke şairidir. Şiirlerinden, Sivas’ın Banaz köyünde doğduğu anlaşılır. Bir ayaklanma 
düzenlediği için Hızır Paşa tarafından yine Sivas’ta  Öldürülmüştür. Hayatı hakkındaki söy
lentiler dışında, kesin bilgimiz yoktur.

P ir Sultan Abdal, Tasavvuf (Alevîlik yolunda), tabiat, aşk ve halkın gerçek yaşayışıy
la ilgili konuları işlemiştir.

Divan edebiyatından hiç etkilenmeyen P ir Sultan Abdal, H alk edebiyatı nazım şekil
leri içinde, duygu ve düşüncelerini açık ve sade bir halk söyleyişiyle dile getirmiştir.

Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı - Pertev Naili Boratav ve Fuat Köprülü tarafından der
lenip yayımlanmıştır.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Tekke şairleri olarak tanıdığımız Yunus Emre, Kaygu- 
suz Abdal ve P ir Sultan Abdal, şiirlerinde hangi yönlerden 
birbirlerinden ayrılırlar? Belirtiniz.

P i r  S u l t a n  A b d a l ' d a n  S e ç m e l e r :

Dağdan kütür kütür hezen indirir Öküzün damını alçacık yapın 
İndirir de ateşlere yandırır Yaş koman altında kuruluk sepin
H er evin devliğiri öküz döndürür Koşumdan koşuma gözlerin öpün 
İreçberler hoşça tutun öküzü İreçberler hoşça tutun öküzü

Pir Sultanım der ki kaynar coşunca 
Tekke ham ur kalmaz ekmek pişince 
Âdem a t’öküzün çifte koşunca 
İreçberler hoşça tu tun  öküzü
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Benden selâm olsun Bolu Beyine 
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır 
Ok gıcırtısından kalkan sesinden 
Dağlar seda verip seslenmelidir.

Yürün aslanlarım savaş edelim 
Buna kavga derler bey ne paşa ne 
Haykırıp haykırıp kelle keselim 
Seyreyleyin el’ayağı şaşana

Yürün beyler cenge harbi çalınır 
Eyi kötü bu meydanda bilinir 
Kılıç değer adam iki bölünür 
Nusret bizim, beyler neci, paşa ne

Gürzün kösteğini kola takmalı 
Arap atı sağa sola yıkmalı 
Kargılar mızraklar birden kalkmalı 
Fırsat vermen arap atlar kaşana

Köroğlu der durm an edek çengimiz 
Bunda belli olsun yiğit hangimiz 
Üç saat sürmeli bunda bengimiz 
Tarih yazın şu dağlara nişane

A ç ı k l a m a l a r :

Köroğlu bu şiirini, yiğitlerini coşturm ak, girilecek savaşa onları isteklendirmek için 
söylemiştir. Burada aynı zamanda savaşta neler yapılacağı inancı veriliyor.

Şiirde, “ yürün”  yürüyün, “ vermen”  vermeyin, “ durm an”  durmayın, “ edek”  ede
lim gibi bugün bile halk ağzında yaşayan deyişler vardır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Köroğlu’nun kendine güvenini ve meydan okuyuşunu en güzel belirttiği mısralar 
hangileridir? Gösteriniz.

2  — Üçüncü dörtlükte tasvir edilen nedir?
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3 _  “ Tarih yazın şu dağlara nişane”  mısraımn anlamını açıklayınız.
4 — Bu manzumeye, nazım şekli ve konu bakım ından hangi adlar verilebilir? Birinci 

dörtlüğün sonundaki “ el’ay a |ı”  sözü niçin “ eli ayağı”  biçiminde söylenmemiştir.

K e l i m e l e r :

KÖROĞUJ

Bolu Beyi’nden babasının öcünü almak için dağa çıkan, ama yiğitlik ve iyilikseverli
ğiyle halkın gönlünde destanlaşan Köroğlu’nun (XVI. yüzyıl) kim olduğu kesin olarak bi
linmiyor. Ancak, halk arasında, hikâyesi anlatılırken arada şiirleri okunan ve bir'saz şairi 
olan Köroğlu vardır.

Köroğlu’nun şiirlerinde yiğitçe ve coşkun b ir seslenişle söylenmiş koçaklamalar ço
ğunluktadır; aşk ve tab iat güzelliklerini dile getirenler de vardır.

Bu şiirlerden birçoğu, Fuat Köprülü’nün “ Türk Saz Şairleri” , Pertev Naili Boratav- 
ın “ Köroğlu Destanı”  adlı eserlerinde derlenmiştir.

bunda : Burada, 
ceng : Savaş.
gürz ' : Ağır topuz,
harbi : Savaş davulu,
heng : Hengâme, savaş, ka

rışıklık.

kargı : Mızrak,
kaşanm a ' :  Atın su dökmesi,
köstek : Zincir,
nişane : İz, belirti,
nusret : Zafer.
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K ö r o ğ l u ’ d a n  s e ç m e l e r :

Mert dayanır nâm ert kaçar 
Meydan gümbür gümbürlenir 
Şahlar şahı divan açır 
Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini övende 
Oklar menzili dövende 
Kılıç kalkana değende 
Kalkan gümbür gümbürlenir.

Ok atılır kalasından 
H ak saklasın belâsından 
Köroğlu’nun narasından 
Dağlar gümbür gümbürlenir

2

Kimisi pınar başında 
Kimisi yolun dışında 
Al giyen on beş yaşında 
îlle mavili mavili

Kimisi dağlarda gezer 
Kimisi incisin dizer 
Al giyen bağrımı ezer 
İlle mavili mavili

Kimisi odun devşirir 
Kimi kahvesin pişirir 
Al giyen aklım şaşırır 
İlle mavili mavili

Köroğlu’m der ki n ’olacak 
Takdir yerini bulacak 
Mavilim kaldı alacak 
İlle mavili mavili
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K A R A C A O Ğ L A N

Sabahleyin tan yüzüne 
Sürmeler çekmiş gözüne 
îk ’elin almış yüzüne 
Güler nazlanı nazlanı

1

Şu yalan dünyaya geldim geleli 
Tas tas içtim ağuları sağ iken 
Kahpe felek vermez benim muradım 
Viran oldum m or sümbüllü bağ iken

Aradılar bir tenhada buldular 
Yaslandılar şivgalarım kırdılar 
Yaz bahar ayında bir od verdiler 
Yandım gittim ala karlı dağ iken

Fanmaz da deli gönül farımaz 
A kar gözlerimin yaşı kurumaz 
Şimden geri benim hükmüm yürümez 
Azil oldum güzellere bey iken

Karac’oğlan der ki bakın geiine 
Ömrümün yarısı gitti talana 
Sual eylen bizden evvel gelene 
Kim var imiş biz burada yoğiken

A ç ı k l a m a l a r :

Güzellerin güzelliğini, ayrılık acılarım, tabiatın göz alıcı yönlerim en güzel ve içten 
söyleyen Karacaoğlan bu şiirinde, ilerleyen yaşı dolayısıyla güzeller karşısında kendini çö
kerten acılarım, kırılan um utlarım  diJe getiriyor; boşa geçen gençliği için yakınıyor.

Şair, “ tas tas içtim ağuları”  derken aşk yüzünden çektiği acıları; “ viran oldum mor 
sümbüllü bağ iken” mısraı ile de, genç yaşta bu açıların kendini çökerttiğini anlatm ak isti
yor.

“ Od vermek” , aşk ateşiyle yandırm ak, kıvrandırmak anlamındadır. Şair hükmüm 
yürüm ez”  sözüyle, yaşlandığı için sözünün geçmeyeceğini güzellerin dikkatini çekemeye-
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ceğini anlatıyor. “ Gelin”  sözü gelinlik çağına gelmiş olan genç kız anlam ında kullanılı
yor. “ Gelin”  aynı zamanda, “ dünya denilen gelin”  demektir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Benzetmeleri gösteriniz.
2 — Şairin umutlarının kırıldığı daha çok hangi mısralard.a beliriyor?
3 _  “ Yalan dünya” , “ kahpe felek” , “ deli gönül”  sözlerini açıklayınız. “A la karlı 

dağ” , “ şimden geri”  ne demektir?
4 — Şiirdeki dil ve söyleyiş özelliğini belirtiniz.
5 — Okuduğunuz bu şiirde “ koşma”  niteliklerini arayınız.

K e l i m e l e r :

ala : Karışık renkli, aklı
karalı.

azil : Azledilme, atılma.

farım az : Vazgeçmez; uslan
maz.

şıvga : Filiz, sürgün,
talan : Yağma.

2

A la gözlü benli dilber 
Sen d ’olasm benim gibi 
Zülfün sökük boynun bükük 
Sen d ’olasın benim gibi.

Bahçende güller bitmesin 
Dalında bülbül ötmesin 
Kapından cerrah gitmesin 
Sen d ’olasm benim gibi

Gül yerine diken bitsin 
Kuş yerine baykuş ötsün 
Gözün yaşı sele gitsin 
Sen d’olasın benim gibi

Karac’oğlan der mert gibi 
yüreğim yanar od gibi 
Bir ok yemiş boz kurt gibi 
Sen d ’olasm benim gibi.
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1

İncecikten bir kar yağar 
Tozar E lif E lif diye 
Deli gönül abdal olmuş 
Gezer E lif E lif diye

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

Elif kaşların çatar 
Gamzesi sineme batar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar E lif E lif diye

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

Karac’oğlan eğmelerin 
Gönül sevmez değmelerin 
İliklenmiş düğmelerin 
Çözer E lif E lif diye

2

Çukurova bayramlığın giyerken 
Çıplaklığın üzerinden soyarken 
Şubat ayı kış yelini kovarken 
Cennet dense sana yakışır dağlar.

Ağacımız yapraklarla donanır 
Taşlarınız bir birliğe inanır 
Hep çiçekler bağrımızda gönerir 
Pınarınız çağlar akışır dağlar

Rüzgâr eser dallarınız atışır 
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür 
Ören yerler bu bayramdan pek üşü 
Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar

Karac’oğlan bize bakar sevinir 
Sevinirken kalbi yanar göyünür 
Kımıldanır hep dertlerim devinir 
Yas ile sevincim yıkışır dağlar

3

Çıktım seyreyledirn Niğdeyi Boru 
Acep gezsem ala gözüm var m’ola 
Güzeller durağı Tokat Engürü 
Acep gezsem ala gözlüm var m ’ola

Hey geri de deli gönül hey geri 
Adana İlbeyi Göksün Tekiri 
Otuz iki sancak Diyarbekiri 
Acep gezsem ala gözlüm var m’ola

Hesiri de deli gönül hesiri 
Deryada dönüyor kıral yesiri 
Halep Trabulus koca Mısırı 
Acep gezsem ala gözlüm var m’ola

Mecliste içerler demi Kanyadan 
Güzel seven murad alır dünyadan 
Kayseriden Karamandan Konyadan 
Acep gezsem ala gözlüm var m ’ola

Mardinden de Karac’oğlan Mardindeı 
Çeken bilir ayrılığın derdiAden 
Koçhisardan Hasandağın ardından 
Acep gezsem ala gözlüm var m ’ola
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4

Bana kara diyen dilber 
Gözlerin kara değil mi 
Yüzünü sevdiren gelin 
Kaşların kara değil mi

Boyun uzun belin ince 
Yanakların olmuş gonca 
Salıverirsin kolunca 
Beliğin kara değil mi

Beni kara diye yerme 
Mevlâm yaratmış hor görme 
Ala göze siyah sürme 
Çekilir kara değil mi

Göllere konan kuğunun 
Kanadı beyaz çoğunun 
Çöldeki Arap beyinin 
Çadırı kara değil mi

İller de konup göçerler 
Lâle sümbül biçerler 
Ağalar beyler içerler 
Kahve de kara değil mi

Evlerinde sular akar 
Güzelleri göze bakar 
Hublar yanağına sokar 
Sümbül de kara değil mi

Karac’oğlan der maşallah 
Bir gün görürüm inşallah 
Kara donludur Beytullah 
Örtüsü kara değil mi
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Niçin evvel güldün benim yüzüme 
Gel benim Gevherim gel deyu deyu

Gönlümüz bağlandı zülfün teline 
Alınmaz gözleri mestim alınmaz 
Sencileyin cevredici kuluna 
Bulunmaz gözleri mestin bulunmaz

Karışmasın kimse benim kârıma 
Rahmetmesin gören âh u zarıma 
H udâ takdir etmiş yazmış serime 
Silinmez gözleri mestim silinmez

Düştüm ateşlere durmaz yanarım 
İçip aşkın dolusundan kanarım 
Müşkül işi ululara sorarım 
Bilinmez gözleri mestim bilinmez

Hasretinle her dem bağrım deliktir 
Kül oldu vücûdum şehri yanıktır 
Cümle yollar bağlı haramiliktir 
Gelinmez gözleri mestim gelinmez

Gevheri der yoktur derdime çâre 
Unutmadı gitti sinemde yâre 
Gönül bir şahindir her bir şikâre 
Salınmaz gözleri mestim salınmaz

A ç ı k l a m a l a r :

Gevheri, bu şiirinde çoğu halk şiirlerinde olduğu gibi, sevgilisinden ve ona ulaşam a
m anın verdiği acılardan söz açıyor; kendi derdini “ H udâ takdiri”  olarak gösterirken, sev
gilisinin özlemiyle bağrının delik, içinin yanık olduğunu söylüyor.

A r a Ş ( ı r m a I a r :

1 — Şairi sevgilisinin en çok hangi niteliği etkilemiştir? Şiirde bunu anlatan mısraları 
gösteriniz.

2 — Her dörtlüğün sonunda şair, kime hitap ederek ne söylemek istiyor? Belirtiniz.
3 — Şairin “ zülf, mest, ah ü zâr, şikâr...”  gifci çok sayıda yabancı kelime kullanması

n ın sebebini açıklayınız.
4 — “ Cümle yollar bağlı haram iliktir”  mısraı ile, o çağın hangi gerçeğine değinili

yor?

G E V H E R İ
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5 — “ Gönlüm üz bağlandı zülfün teline” , “ H udâ takdir etmiş yazmış serime” , “ vü
cudum  şehri” , “ gönül bir şahindir”  sözlerinin anlamlarını söyleyiniz.

6  — Şfiri şekil yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

haramilik : Eşkıyalık, haydutluk 
kâr : İş.
mest : Kendinden geçmiş*

süzgün.

GEVHERİ

Saz şairleri arasında Kınmiı olduğu söylenen Gevheri’nin XVII. yüzyılın ikinci yan
sında ve XVIII. yüzyılın başlarında yaşadığı sanılıyor. Bir şiirinden Şam’a, Arabistan’a 
gittiğini; bir kaynaktan da Rumeli’de bulunduğunu, bir paşanın divan kâtipliğini yaptığı
nı öğreniyoruz.

Kâtiplik yapmış olmasından, öğrenim gördüğü anlaşılan Gevheri, Divan edebiyatı
nın etkisiyle şiirler söylemiştir. A ruz ölçüsünü kullandığı gibi, yabancı sözlere, divan maz
m unlarına da yer vermiştir.

Aşağıdaki şiir, onun sade bir Türkçeyle söylediği bazı gençleri yeren güzel bir taşla
masıdır.

Hey ağalar zaman azdı 
Düşmüşe il üşer oldu.
Küllükte sürünen eşek 
Cins atla yarışır oldu.

Palas üstünde yatmayan 
Bıyığ’na pala batmayan 
Porsuk ardından yetmeyen 
Ceylâna ulaşır oldu

Evlerinin önü yazı 
Yayılır turnası kazı 
Yaşma yetmedik kuzu 
Koç ile vuruşur oldu

Gevheri der işler hata 
Katırlar baskındır ata 
Olur olmaz maslahata 
Çocuklar karışır oldu

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Birçok kişilerin düştükleri durumu, “ huda takdiri” , 
“ alın yazısı” , “ kader” , “ mukadderat”  diye değerlendirme
leri sizce doğru mudur?

Bu değerlendirme, kişiyi veya toplumu olumlu bir so
n u ca  g ö tü reb ilir  m i?

ser : Baş,
şikâr : Av.
unm ak : İyi olmak.
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XVI. - XVII. Y ü z y ı l l a r d a

DİVAN EDEBİYATINDA ŞİİR

Osmanlı Im paratorluğu’nun her alanda yükselme çağı olan, M imar Sinan, Kâtip Çe
lebi gibi birçok değerleri yetiştiren XVI. - XVII. yüzyıllar, Divan edebiyatının da “altın 
çağı”  sayılabilir.

Bu yüzyıllara gelinceye kadar Türk şairleri, İran sanatçılarına özenir, onlara yetiş
mek isteğiyle “ nazire” ler yazarlardı. Ama XVI. ve XVII. yüzyıllarda yetişenler, artık on
larla boy ölçüşecek durum da olduklarını söyledikleri gibi eserleriyle de bunu ispat ediyor
lardı.

Bu yüzyıllarda Anadolu ve Azerî lehçesiyle, din dışı konularda, gazelleriyle FUZU
LÎ, A nadolu lehçesiyle, yine din dışı konularda, gazel ve kasideleriyle ZÂTÎ, HAYÂLI, 
NEV’Î; “ terkib-i bend” iyle BAĞDATLI RUHÎ; hamsesiyle TAŞLICALI YAHYA; kaside 
ve gazeleriyle Türk edebiyatının büyük şairi BÂKÎ yer alır.

XVII. yüzyılda: Kaside alanında Türk edebiyatının en ünlü şairi N E F’İ, gazelleriyle 
ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA, N Â lLİ; didaktik şiirde NÂBÎ, rubai’de AZM lZADE HÂLE- 
Tl, mesnevî tarzında NEV’ÎZADE ATÂİ, Divan şiriinin bu yüzyıllarda yaşayan ünlü sa
natçıları sayılırlar.
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F U Z U L Î

A şk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabib 
Kılma derman kim helakim zehr-i dermanındadır.

G A Z E L

Benim tek hîç kim zâr u perîşân olmasın yârab 
Esîr-i derd-i aşk û dâğ-ı hicran olmasın yârab

Demâdem cevrlerdir çektiğim bî-râhm bütlerden 
Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasın yârab

Görüp endîşe-i katlimde ol mâhı budur derdim 
Ki ol endîşeden ol melı peşîmân olmasın yârab

Çıkarmak itseler tenden çekip peykânın ol servin 
Çıkan olsun dil-î mecrûh peykân olmasın yârab

Cefâ vü cevr ile m u’tâdım  anlarsız nolur hâlim 
Cefasına had ü çevrine pâyân olmasın yârab

Dimen kim adli yok yâ zulmü çok her hâl ile olsa 
Gönül tahtına andan gayri sultân olmasın yârab

Fuzûlî buldu genc-î afiyet meyhâne küncinde 
Mübarek mülktür ol mülk vîrân olmasın yârab

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

A ç ı k l a m a l a r :

Şiirlerinde çoğunlukla aşktan ve onun verdiği acılardan söz açan Fuzûlî, bu gazelin
de de, aynı konuyu işliyor.

Şair, aşk acılarına o denli alışmış, onlarla öylesine kavrulmuştur ki, kendisinde bir 
tu tku  haline gelen acı çekmeyi kaybetme korkusu içinde T&nrı’ya yalvarıyor.
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Bu aha duygunun yanında Fuzulî, kendi acılarına; bu acıların sebebi olan sevgilinin 
davranışlarına da değiniyor.

Gazel’in dilinde bütün Divan şiirlerinde olduğu gibi yabancı kelime ve tamlamalar vardır; 
mazmun ve sanatlara da yer verilmiştir. Sevgilinin yüzü aya, boyu selviye, kirpikleri oka 
benzetiliyor. İkinci beyitte, “ put, kâfir, Tanrı, m üselm an...” kelimeleri bir arada kullanı
larak “ Tenasüp” ; yine aynı beyitte, sevgili müslüman olduğu halde, bunun bilmezlikten 
gelinmesiyle de “ Tecahül-i ârif”  sanatı yapılıyor.

Fuzûlî’rçin Türkçesi, Azerî Türkçesi’dir. Bu gazelde “ tek, anlarız, dimen”  kelimeleri 
Azerî söyleyişine örnek olarak gösterilebilir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şairin acılarından kurtulm ak istemediğini en belirli olarak anlatan beyitler han
gileridir?

2 — Dördüncü beyitte “ çıkarmak etseler, çıkan olsun”  sözlerini nasıl söylersiniz?
3  — Son beytin gazelin bütünüyle ilgisi nedir?
4  — Şairin çektiği acılar yüzünden ne durum da olduğunu ve sevgilisinin hangi nite

likleri bulunduğunu belirtiniz.
5 _  Burada belli bir sevgiliden mi, yoksa genel olarak güzellerden mi söz ediliyor? 

Bunu, Divan şiirin niteliklerini düşünerek cevaplandırınız.
6  _  Bu gazelde beyitler arasında bir anlam bağıntısı bulabiliyor musunuz?
7 — Bu şiire niçin “ Gazel”  denmiştir?

K e l i m e l e r :

anlarsız
bî-rahm
bü t
dâğ
demâdem

dimen
endîşe
gene
hadd
hicrân

: Onlarsız.
: Merhametsiz.
: Put, put gibi güzel.
: Ateş yarası.
: Her zaman, durm a

dan.
: Demeyin.
: Düşünce.
: Hazine.
: Sınır.
: Ayrılık, unutulm az 

acı.

hîç kim 
kâfir

künç
mecruh
m u’tâd
pâyân
peykân

tek
zâr

: Hiç kîmse. •
: Küfreden, Tanrıya 

inanmayan, vefasız, 
güzel.

: Köşe.
: Yaralı.
: Alışık olma, alışılmış. 
: Son.
: Okun ucundaki sivri 

demir, temren.
: Gibi.
: Ağlayan, inleyen.

FUZULİ

Fuzulî (? -1556), Bağdat dolaylarında doğmuştur; doğum yılı bilinmemektedir. Ha* 
yatı hakkında bilgimiz azdır. Bağdat, Kerbelâ, Necef illerinde öm ür sürdüğü; iyi bir öğre
nim görerek devrindeki bilimlerle de uğraştığı anlaşılıyor. Şiirlerinden, onun uzun zaman 
Ali’nin (Halife) türbesinde bakıcılık ettiğini, buna karşılık bir süre “ râtıbe”  adlı bir aylık

89



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

aldığını, son zam anlarının ise yoksulluk içinde geçtiğini öğreniyoruz. Bir ara kendisine 
bağlanan “ evkaf fazlası aylığı”  alamayışını da “ Şikâyetname”  adlı m ektubunda yazmak
tadır.

Şiî mezhebinden olan Fuzûlî, önceleri Şah İsmail’e; Bağdat, OsmanlIlara geçtikten 
sonra da, K anuni’ye ve ileri gelenlere kasideler sunmuştur.

Fuzûlî, en çok gazel ve kaside şeklinde şiirler yazmıştır. Azerî lehçesiyle yazdığı şiir
lerle düzenlediği D ivan’ından başka Farsça ve Arapça divanları da vardır. Türkçe kaside
lerinden en ünlüsü N a’t  olan “ Su”  kasidesidir. Leylî vü Mecnun mesnevisi, İran şairi Genceli 
Nizam î’ye yapılan nazireler arasında en başarılı olandır.

Din dışı konularda, özellikle aşk konularında şiirler yazan Fuzûlî, karşılık bekleme
yen, ancak bir ülkü sayılabileclek, manevî (platonik) bir aşkı dile getirmiş; bazen aşkın 
verdiği acılardan yakınarak seslenmiş, çoğu zaman da hoşnut olduğunu söyleyerek ondan 
kurtulm ak istememiştir.

D ivanlarından, Leylî vü M ecnun mesnevî’sinden başka, Peygamber ailesini anlatan 
Hadikat-üs-Süeda; Nişancı Paşa’ya yazılan ve süslü bir nesir olan Şikâyetname; Farsça yaz- 
dığıSâkinâme, Sıhhat ü M araz en önemli eserlerinden sayılır.

Türkçe Divan’ı, Abdülbaki Gölpınarlı, Ali Nihat Tarlan tarafından, a:yrı ayrı yayım
lan m ıştır.
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F u z û l î ’ d e n  s e ç m e l e r :

G A Z E L

01 perî-veş kim melâhat milkinin sultânıdır 
Hükm onun hükmü bana fermân onun fermânıdır

Sürdü Mecnun nevbetin şimdi benem rüsvâ-yı aşk 
Doğru derler her zaman bir âşıkın devrânıdır

Lâhza lâhza gönlüm evinden şererlerdir çıkan 
Katre katre göz töken sanman' şirişkim kaanıdır

Hor bakm an ger gönül çak olsa tıg-i aşktan 
Kim cünûn gülzârının bunlar gül-i handânıdır

Ey Fuzûlî ola kim rahm ide yâr efganına 
Ağlagıl zâr anca kim zâr ağlamak imkânıdır.

G A Z E L

Ey kemân-ebrû şehid-i nâvek-î müjgânınam 
Bulmuşam feyz-î nazar senden senin kurbâmnam

Kâkülün târına peyvend etmişem can riştesin 
Başın için bir terahhum kıl ki ser-gerdânmam

Nola kılsam terk-i mey minnet kılıp zâhitlere 
Neylerem mey neş’esin ben kim senin hayrânınam

El çekip kat-ı nazar kılmış ilâcımdan tabîb 
Bildi kim gûyâ harâb-ı nergis-î mestânınam

Yılda bir kurban keserler halk-ı âlem îd için 
Dem-be dem saat-be saat ben senin kurbâmnam

Câna meylin var ise hükm eyle teslim eyleyem 
Padişahım ben senin bir bende-i fermânmam

Ey Fuzûlî âteş-î âh ile yandırdın beni 
Gaalibâ sandın ki şem’i külbe-î ahzânmam



%

R Ü B A İ
Gurbette garîp şâdmân olmaz imiş 
Hiç kimse garîbe mihribân olmaz imiş 
Altun kafes içre ger kızıl gül bitse 
Bülbüle tiken tek âşiyân olmaz imiş

B E Y İ T L E R

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge 
Ne açar kapım bâd-j-sabâdan gayri

*

Gerçi canandan dil-î şeydâ içün kâm isterem 
Sorsa cânân bilmezem kâm-i dil-i şeydâ nedir

*

H akîr bakm a bana kimseden sağınma kemem 
Fakîr-i pâdişeh-âsâ gedâ-yı muhteşemem

*

Bende Mecnun’dan füzûn âşıklık istidadı var 
Âşık-ı sâdık benem Mecnun’un ancak adı var

Âh eylediğim serv-i hıramânın içlindür 
Kan ağladığım gonce-i handânm içündür

*

Dost bî-perva felek bî-rahm devrân bî-sükûn 
Derd çok hem-derd yok düşman kavî tâli* zebûn

*

Gönlüm açılur zülf-i perîşânmı görgeç 
Nutkum dutulur gonce-i handânını görgeç

*
Kıldı zülfün tek perişan hâlimi hâlin senin 
Bir gün eylbî-derd sormazsın nedir hâlin senin

*

Câm kim cânânı için sevse cânânın sever 
Câm için kim ki cânânın sever cânm sever

*

Dest-bûsi ârzûsuyla ölürsem dûstlar 
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

_________________ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI__________
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B Â K Î

Âvâzeyi bu âleme D âvûd gibi sal 
B akî kalan şu kubbede bir hoş sadâ imiş

G A Z E L

Nev-bahâr oldu gelin azm-i gülistan idelim 
Açalım gonca-i kalbi gül-i handân idelim

Komayup lâle gibi elden eyâğı bir dem 
Mest olup gönce sıfat çâk-i giribân idelim

İçelim lâ’l-i müzâbı saçalım cür’alan 
Hâk-i gülzârı bugün kân-ı Bedahşân idelim

Meclis-i ayş ü tarâb hûrrem ü âbâd olsun 
Yakalım zerk u riyâ deyrini viran idelim

Okusun vasf-ı ruh-ı yâr ile Bâkî şi’rin 
Bülbül-i gülşeni mecliste gazelhân idelim

Feilâîün feilâîün feilâtün feilün

A ç ı k l a m a l a r :

Divan şiirinde, özellikle gazellerde en çok aşk ve şarap konulan işlenir. Bâkî de bu 
gazelinde, kişinin yaşayışını değerlendirmek için yiyip içmesinin, eğlenmesinin gereklili
ği üzerinde duruyor. Ona göre ilkbahar, gül bahçesine gidip neşelenmenin, kendinden 
geçerek yalandan ve gösterişten uzaklaşmanın en iyi çağıdır.

Şair bu görüş ve isteğini anlatmak için, çoğu Divan şiirlerinde rastladığımız “ gül, gonca, 
lâle, eyağ (kadeh), gülbahçesi, bülbül”  gibi kelimelerle ilgili, ortaklaşa kullanılan kalıplaş
mış söz ve anlam lara (mazmunlara) baş vuruyor: Divan şiirinde, “ gül gibi açılmak” , se
vinçli ve m utlu olmanın bir anlatımıdır; “ goncanın yaka yırtıp açılması” , kendi kabuğun
dan sıyrılarak neşe bulması, demektir: “ eyağ’ın (kadeh)”  lâleye benzetilmesi de, biçimi 
ve içindeki şarabın rengi dolayısıyladır.-

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Gazelde hangi duygu geliştirilyor?
2 — Birinci beyitte “ nevhabahar, gülistan, gonca gül”  sözlerinin birlikte kullanılma

sıyla hangi sanat yapılmıştır?
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3 — “ Komayıp lâle gibi elden eyağı bir dem”  mısraını açıklayınız.
4 — C ur’aların, gül bahçesinin toprağım “ Kân-i Bedahşan”  etmesi neyi anlatır?
5 — Şair, niçin yemek içmek, neşelenmek istiyor? Dördüncü beyitten yararlanarak 

açıklayınız.
6 — Son beyti nasıl açıklarsınız? “ bülbül-i gi'lşen”  kim olabilir?
7 — Fuzûlî’nin gazeliyle bu gazeli duygular ve söyleyiş bakım ından karşılaştırınız.

K e l i m e l e r :

âbâd ; Bayındır. gülşen : G ül bahçesi.
ayş : Yemek içme, safa etme. güizâr : Gül bahçesi.
azmetmek : Gitmek. handan : Gülen.
Bedahşân : La’l taşının çıkarıldı hurrem : Sevinçli.

ğı yer. kân : M aden ocağı, bir şe
cür’a : Son yudum, damla, yin kaynağı.

tortu. lâ’l Kırmızı değerli taş.
çak etme : Yırtma. müzâb : Eritilmiş, erimiş.
dem : An, zaman, nefes. nevbahâr : İlkbahar.
deyr : Kilise, bu dünyâ; riyâ : İkiyüzlülük, yalan

meyhane. dan gösteriş.
eyâğ (ayağ) : Kadeh, ayaklı kadeh. ruh : Yanak.
girîbân : Yaka. sıfat : Gibi, hal, nitelik.
gazel-hân : Gazel söyleyen, ga târâb : Sevinç, çoşkunluk.

zel okuyan. zerk : İkiyüzlülük, riya.
gülistan : Gül bahçesi.
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K A N U N İ  M E R S İ Y E S İ

1

Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm ü nenk 
Tâkey hevâ-yi meşgale-i dehr-i bîdirenk

An ol günü ki âhir olup nevbahârı ömr 
Berk-i hazâna dönse gerek rû-yi lâle-renk

Âhir mekânın olsa gerek cür’a gibi hâk 
Devrân elinden irse gerek câm-ı ayşe senk

İnsan odur ki âyineveş kalbi sâf ola 
Sinende neyler âdem isen kîne-i pelenk

İbret gözünde niceyedek gaflet uykusu 
Yetmez mi sana vakıa-i Şâh-ı şîr-cenk

Ol şehsüvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşma 
Cevlân deminde arsa-i âlem gelürdü tenk

Baş eğdi âb-ı tîğine küffâr-ı Engerûs 
Şemşîri gevherini pesend eyledi firenk

Yüz yire kodu lû tf ile gülberk-i ter gibi 
Sanduka saldı hâzin-i devran güher gibi

4

Olsun gamında bencileyin zâr ü bî-karar 
Âfâkı gezsün ağlayarak ebr-i nevbahâr

Tutsun cihanı nâle-i mürgân subh-dem 
Güller yolunsun âh ü  figân eylesün hezâr

Sümbüllerini mâtem edüp çözsün ağlasun 
Dâmâne döksün eşk-i firâvânı kûhsâr
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Gül hasretinle yollara tutsun kulâğım 
Nergis gibi kıyamete dek çeksün intizâr

Deryalar etse âlemi çeşm-i güher-feşan 
Gelmez vücûda sencileyin dürr-i şâhvâr

Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes 
Gel nây gibi inleyelim bâri zâr zâr

Âheng-i âh ü nâleleri idelüm bülend 
Eshâb-ı derdi cûşa getürsûn bu heft bend

M efû lü  fâilâtü mefâîlü fâilün

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bu iki bend, Kanunî Sultan Süleyman için, “ Terkib-i Bend”  şeklinde 
yazılmış “ mersiye” den alınmıştır.

Birinci bentte şair, yaşadıkları sürece yükselmek, daha çok şeyler elde etmek isteyen 
kişilere, Kanunî Sultan Süleyman’ı örnek göstererek bu dünyanın gelip geçici olduğunu 
hatırlatıyor. Onlara, dünya tutkularına kapılmamalarını; iyi, temiz kişiler olmalarım, ölü
m ü akıllarından çıkarmamalarını öğütlüyor. Sonra Kanunî’nin, dünyayı titreten, güçlü, 
“ muhteşem” bir hüküm dar olduğu halde, ölümden kurtulamadığını belirtiyor.

İkinci (dördüncü) bentte de, Kanuni’nin ölümü arkasından, kendisi gibi, bütün tabi- 
atın yas tutmasını istiyor. Bendin ikinci beytinde “ tenasüp”  sanatı vardır; “ bülbül”  ve 
“ binlerce”  anlamına gelen “ hezâr”  kelimesiyle de “ tevriye”  sanatı yapılmıştır.

Şiirdeki dil, yabancı kelime ve tam lam alarla yüklüdür. Söyleyiş ise, Kanunî’nin bü
yüklüğüne uyan, acılı am a “ muhteşem” bir sesin yankısı halindedir.

Divan edebiyatında, önemli bir kişinin ölümü üzerine yazılan şiirlere “ mersiye”  adı 
verilir. Bu mersiye, “ terkib-i bend”  adı verilen bir nazım şekliyle yedi bend olarak yazıl
mıştır. Sonradan sadrazam Sokullul M ehmet Paşa için bir bend daha eklenmiştir.

TERKtB-İ BEND: 5 -1 5  arasında değişen bendlerden kurulur. Her “ bend” genellik
le 5 -10  beyittir. Bentler “ hane”  ve “ vasıta”  bölümlerinden meydana gelir. Vasıta beytin
de mısralar, kendi aralarında kafiyeledir; bu beyit her bendin sonunda tekrarlanırsa, şekil 
TERCİ-I BEND adım alır.

TERKİB-İ BEND TERCİHİ BEND

...........................................  a.a .............. ............................. ..a.a

...........................................  a.a ............................................ ..a.a
1. Bend

...........................................  b .a ............................................ ..b.a

..................................... . a .a  ...................................... .......a.a
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c.a 
a.a

d.a 
a.a

c.a 
a.a

d.a 
a.a

** vasıta .............................................^
e-e ............................................. &e

f b  ..................................... A.! f.b
f.b .......................................L  f.b

g-b
f.b

h.b
f.b

........................................ -  g-b
............................................ f.b

.2. Bend
........................................... .h .b
...........................................  f.b

ı.b ...........................................  ı.b
f.b ...........................................  fj>

s

vasıta ............................................. “
k.k ............................................  tA

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Bir mersiye’de nelerden söz açılabilir? Bu bentlerde bunlardan hangilerini bulu 
yorsunuz? Gösteriniz.

2 — Birinci bendin ilk üç beytinde verilen düşünce nedir? Belirtiniz:
3 — Dördüncü beyitte şair, insanlarda hangi nitelikleri görmek istediğini açıklıyor?
4 — Beşinci beyitte öğütlenen nedir?
5 — “ âb-ı tîğ ”  tamlamasındaki “ su”  ve “ kılıç”  kelimeleri arasında ne gibi bir ba

ğıntı vardır?
6 — İkinci bentte şair, nelerin kendi üzüntüsüne katılmasını istiyor? Bunların gerçek 

niteliklerinde yas tutan  bir kişinin hangi durumları vardır? “ Teşhis”  sanatı yapılan beyit
leri gösteriniz.

7 — Kanunî’nin övüldüğü beyitleri gösteriniz. O, hangi nitelikleriyle övülüyor? Bu 
övgü tarihteki gerçeklere uyuyor mu?

K e l i m e l e r :

âb-ı tîg : Kılıcın suyu, kılıcın 
Keskinliği, 

bencileyn : Benim gibi, 
berk : Yaprak,
bî-direnk : Durup dinlenmeyen.

bülend 
câm-ı ayş 
cevlân 
dâmân 
dâmgeh

Yüksek.
Hayat kadehi.
Dolaşma.
Etek.
Tuzak yeri.
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dehr : Dünya. hem-nefes : Arkadaş.
ebr : Bulut. hezâr : Bülbül (bin).
Engerûs : Macar, Macaristan. intizâr : Bekleme, gözleme.
eshab : Sahipler. -Halk dilinde beddua-
firâvân : Bol, çok, aşırı. . irse : Erişse (değse).
güher-feşân : Cevher saçan. rahş : Gösterişli at.
gülberk : Gül yaprağı. rû (rûy) : Yüz.
hâzin : Hazineler, hazine pây : Ayak. ,

bekçisi. pây-bend : Ayağı bağlı esir.
heft : Yedi. pelenk : Kaplan.
kayd : Bağ, ilgi. pesend : Beğenme, seçme.
kîne : Kin. seng : T&ş.
kûhsâr : Dağlık. subh-dem : Sabah vakti.
küffâr : Kâfirler (Tanrıya şâhvâr : Şahlara yaraşır, de

inanmayanlar) ğerli.
kulak tu tm ak: Kulak vermek. şahsüvâr : Baş binici, usta bini
mürgaan : Kuşlar. ci.
nây : Ney, kamıştan yapıl şîr-cenk : Arsten gibi savaşan.

mış üflenerek çalınan tâkey : Ne zam ana kadar.
bir müzik âleti. tenk : Dar

neng : Şan, ün, âr, hayâ. ter : Taze.
niceyedek : ne zam ana kadar. yüz yire kodu: Yüzünü yere koydu.

BÂKİ

İstanbul’da doğmuş olan Bâkî’nın (1526 -1600) asıl adı M ahm ut A bdülbâki’dir. Ba
bası Fatih Camii müezzinlerindendir. Bakî, çocukluğunda saraç çıraklığı yapmışsa da bu
nu benimsemediğinden az sonra medreseye girerek çağının kültürü ve bilimleriyle yetiş
miştir. Genç yaşlarında ünü yayılmaya başlayan Bâkî, müderrislikler, kadılıklar yaptıktan 
sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunmuş; çok istediği halde, şeyhülislâm 
olamamıştır.

Yaşadığı sürece değerinin tam anlaşılmadığını sanan Bâkî’nin aşağıdaki beyti, onun bu 
duygusunu dile getirir.

Kadrini seııg-i musallâde bilip ey Bâkî 
D urup el bağlayalar karşına yaran sâf sâf

Bâkî, padişahlara sunduğu az sayıda kasideleri, K anunî’ye yazdığı Mersiye’si, özel
likle din dışı konulardaki gazelleriyle Divan edebiyatımızın en güçlü şairlerinden sayılır.
O, duygularını tabiatın  güzellikleriyle birleştirerek dile getirmeyi başarmış; yaşanılan sü
rece dünya zevklerinden yararlanmanın doğru olacağını ileri sürmüş bir sanatçıdır.

Divan şiirinin bütün kurallarını ve sanatlarını usta bir söyleyişle uygulayan Bâkî’nin 
dili ağırdır.

Bâkî Divanı, S. Nüzhet Ergun tarafından yayımlanmıştır.
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G A Z E L

Ezelden şâh-ı aşkın bende-i fermânıyuz cânâ 
Muhabbet mülkünün sultân-ı âlî-şânıyüz cânâ

Sehâb-î lûtfun âbın teşne dillerden dirîğ etme 
Bu deştin bağrı yanmış lâle-î N u’mâmyüz cânâ

Zamâne bizde gevher sezdiğiyçün dil-hırâş eyler 
Anınçün bağrımız hundur m aârif kânıyüz cânâ

Mükedder kılmasun gerd-i küdûret çeşme-i câm 
Bilirsin âb-ı rû-yı mülket-i Osmâmyüz cânâ

Cihânı câm-ı nazmım şir-i Bâkî gibi devreyler 
Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devrânıyüz cânâ

B E Y İ T L E R

Bu devr içinde benim pâdişâh-ı mülk-i s'ühan... 
Bana sunuldu kâside bana verildi gazel

*

Açıl bâğm gül ü nesrini ol ruhsârı görsünler 
Salın serv ü sanavber şîve-î reftâri görsünler

Zinhar eline âyine virmen o kâfirin 
Zirâ görünce sûretini püt-perest olur

*

Gaafil geçürme fırsatı kim bağ-ı âlemin 
Gül devri gibi devleti nâpaydârdır

*

Meddâh olalı çeşm-i gazâlânma Bâkî 
Öğrendi gazel tarzını Rûm’un şuarâsı
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Tûti-i m u ’cize-gûyem ne desem lâ f değil 
Çerh ile söyleşemem âyinesi sâ f  değil

K A S İ D E

(Vezir M urat Paşa’ya)

Gamzen ne dem ki lîg çeküp hun-feşan oiur 
Uşşak-ı dii figâra ecel mîhrbân olur

Çeşnıin o Kaiıranıâıt-ı gazabnâktir senin 
Kim hışmı zail olsa dahî bî-aıııân olur

Gamzen suale başlasa uşşaka her müjen 
Gûyâ lisân-ı hâl ile bir tercemân olur

Bu nâz ü bu nigâh-ı tegafül ki sende var 
Hızr olsa âşıkın sebeb-i terk-i cân olur

Gâlıi Ki halka halka durur piç u tâb ile 
Tugra-yı lıükın-i pâdişeh-i hüsn ü ân olur

Gâhî kî deste deste yatur yerde gûyiyâ 
Çârûb-ı âstân-ı memâlik-sitân olur

Ol sâfder-i yegâne ki tâb ’ı mehâbeti 
Cevşen-güdâz-ı Tehmelen ü Kahraman olur

Diller doyar mı görmeye cenk içre nîzesin 
Ol dem ki hûn-i düşmen ucundan revân olur

Düştükçe hâke gûy-sıfat kelle-i adû 
Pây-ı semendi tut ki ana suviecân olur.
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Saflar düzüp hücum edicek hayl-i düşmene 
, ■ -  ̂ Dehşetle ûsmân ü zemin pür-figân olur

Sarsıldığınca zelzele-i hamleden zemin 
Âşûb-ı rüste-hîz ü kıyamet iyân olur

Oklar sihâm-ı kavs-i kazâdan nişân verir 
Peykân-ı tîr ise ecel-i nâgehân olur

Evc-i hevâda sît-i çekâçâk-ı tîğden 
Âvâz-ı ra'd ü saika reh-güm-künân olur

Gâhî miyân-ı safta durur kendi tîğ-veş 
Gâhî miyân-şikâf-ı sâf-ı düşmenân olur

H akkaa benim o nâdire-perver ki her sözüm 
Bir tuhfe gibi elden ele armağan olur

Tuttu cihâııı debdebe-i kûs-i şöhretim 
İşitmez anı gûşu hasudun girân olur

Anda liyâkat o k a  k i b e n  lâf urup desem 
Golsün benimle var ise bir imtihân olur

Nef’t duâyâ başla ko da’vâyı (da’vîyi) kim duâ 
Nazm âhirinde âdet-ı ııazm-âverân olur

Dönsün felekte sâgar-ı ikbâli gün gibi 
Tâ anadek ki âhir-i bezm-i cihan olur

M efû lü  fâilâtü mefâîlü failün

A ç ı k l a m a l a r :

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan KASİDE bir övgü şiiridir. Eskiden, çağın ' 
ileri gelenlerine sunulan bu şiirler karşılığında şairlere bağışlarda bulunulur; böylece sa
natçılar korunmuş olurdu.

33 - 99 beyit arasında yazılan kasidelerin kafiye düzeni “ gazel”  deki gibidir. 
Kasideler, ileri gelenlerin övgüsü (Methiye) konusunda olduğu gibi, Tanrı’nın birliği 

(Tevhîd), Tantı’ya yalvarış (Miinâcât), Pevgamber’in övgüsü (Na't) konularında da yazılır.
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Kaside’de NESİB (teşbib), GİRİZGÂH, METHİYE (övgü), FAHRİYE (övünme) TAÇ, 
DUA bölümleri vardır.

Nesib adı verilen bölümde gelen olarak çeşitli tasvirler (bahar tasviri, bayram tasviri, 
güzel tasviri...) yapılır.

Okuduğunuz kaside’nin nesib bölümünde bir güzel tasvir ediliyor; güzelin aşın gü
zelliği ile onun âşıklarına verdiği acılardan söz açılıyor.

Girizgâh, nesib’ten methiye’ye geçişi sağlayan bir beyittir.
N efi, nesib’te güzeli tasvir ederken, onun saçlarının kıvrımlarını güzellik padişahı

nın fermânındaki “ tura”  ya benzetiyor; sonra bu saçların yerde tutam  tutam  yatışıyla, ül
keler alan M urat Paşa’mn eşiğindeki süpürge arasında bir bağlamı kuruyor. Böylece bu be
yit, güzelin tasvirinden, M urat Paşa’nın övgüsüne bir geçiş (girizgâh) oluyor.

Methiye bölümünde ise, M urat Paşa’nın savaşta, her yana korku ve ölüm saçarak bir 
kıyamet günü yaşattığını; gök görültüsünü ve yıldırımı bile alt eden bir yiğit olduğunu 
anlatıyor.

Kasidelerde methi ye'den sonra fahriye (övünme) bölüm ü gelir.
Bu kaside’nin fahriye bölümünde N ef’i, her sözünün elden ele gezen bir armağan 

olduğunu, kendisinin büyük bir üne ulaştığım söyleyerek kendini övüyor. Bu arada öbür 
şairlere de meydan okuyor.

Kasideler, şairlerin kendi adlarını söyledikleri taç beytiyle övdükleri kişiye yaptıkları 
dua ile son bulur.

N ef’i de, kasidenin sonunda dua söylemek geleneğine değinen taç beytini söylüyor; 
sonra, M urat Paşa’nın bütün dünyayı yönetecek bir yüceliğe erişmesi için dua ediyor.

N efi bütün şiirlerinde olduğu gibi, bu kasidesinde de yabancı kelime ve tamlamaları 
çokça kullanmış Türkçe kelimelere pek az yer vermiştir.

Söyleyişte, rn.azmun.Lu, mübalâğalı, mağrur bir nitelik göze çarpıyor; yer yer ahenk 
bakımından konuya uyan bir ses de duyuluyor:

Evc-i hevâda sît-i çekâçâk-i tigden 
Âvâz-ı râ ’d ü sâika reh - küm-künân olur.

beytinde bir savaş sırasındaki kıhç ve kalkan sesleriyle, döğüşenlerin haykırışlarını duyar 
gibi oluyoruz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Nesib bölümünde, güzelin hangi nitelikleri tasvir ediliyor? Onun âşıklarına karşı 
davranışlarını ve güzelliği yüzünden âşıklarının ne durum lara düştüklerini açıklayınız.

2 — ;‘Gamze” nin “ tiğ çekmesi”, “ suale başlaması” ; “ m üjen”  in “ tercemân olması”  
ne demektir?

3 — Girizgâh beytinde, şairin, nesib boyunca övdüğü güzele ait saçları, M urat Paşa1 
nın eşiğinde süpürge yapması; Divan şiirinde övgülerin içtenliği ve gerçekliği bakımından 
size neler düşündürüyor?

4 — M urat Paşa’nın övüldüğü beyitlerle savaş tasviri yapılan beyitlerde gerçekçi bir 
övgü ve tasvir görülüyor mu?

5 — N ef’i, taç beytinde niçin “ ko da’vîyi”  (davayı bırak) diyor? bunu ve ilgili olduğu 
beyitleri açıklayınız.

6 — Şair, neleriyle övünüyor? Onun kendine güvenini belirttiği beyit hangisidir?
7— Kaside’nin kafiye düzenini ve bölümlerini bir şema halinde gösteriniz.

1 0 2
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K e l i m e l e r :

â d û r : Düşman. kûs : Davul.
âsm ân : Gök. liyâkat : Lâyık olma, değerlilik.
âstân : Eşik. m ehabet Büyük görünme, ulu
âşûb : Karıştıran, karıştırıcı, luk.

kargaşalık. m em âlik-sitan : Ülkeler alan.
âvâaf : Ses, sada. m ihribân : Seven, acıyan, şefkatli.
cevşen-güdâz : Z ırh eriten. miyân : O rta, bel, ara.
çarûb : Süpürge. nâdire-Perver : Herkesin söyleyeme
çekâçâk : Kılıçların çatışma se yeceği güzel, ince söz

si. söyleyen, şa ir.'
dâvâ : Mesele, sorun. nişan verme : Bir şeyi andırma, bir
debdebe : Haşmet, gösteriş. şeye benzeme.
dem : Zaman, an. nîze : Kargı, mızrak, süngü.
dil-figâr : Gönlü yaralı, âşık. pîç ü  tâb : Kıvrım, büklüm.
düşm enân : Düşmanlar. râ ’d : Gök gürlemesi.
eve : En üstün derece, en reh-güm -künar : Yolunu şaşıran.

yüksek. revân : Giden, akan.
gâhî : Bazen. rüste-hiz : Kıyamet, mahşer.
gamze : Süzgün bakış, yan ba saf-der : Diziyi, cenk saflarım

kış. varan (cesur).
gazab-nâk : Öfkeli. sagâr : Kadeh, içki bardağı.
girân : Ağır. sâikâ : Yıldırım.
girân olm ak : Sağır olma. savlecân : Çevgân oyunundaki
gûy : Çevgân oyununun to ucu eğri sopa.

pu. sem end : Çevik, güzel at.
hakkaa : Doğrusu. sihâm : Oklar.
hasûd : Kıskanç. sît (sıyt) : Ses, gürültü, şöhret
hayl : Sürü, güruh. şikâf : Yarık, yırtık, çatlak.
hayl-i düşm an : Düşman sürüsü, düş- Tehmeten : İran destan kahrama

man ordusu. nı olan Zaloğlu Rüs-
hışm : Kızgınlık, öfke. tem’in adı. Aslı “ te-
H ızr : Hızır, ab-ı hayatı içip hemten”  dir. Ölçüden

ölmezliğe erişen ve ötürü bu mısrada Teh
darda kalanların yar meten denilmiştir.
dımına yetişen bir ve n : Kılıç.
lî. tîğ-veş : Kılıç gibi.

hun-feşân : Kan saçan, kan saçıcı. tir : Ok.
hüsn ü ân : Güzellik. tuğrâ : Padişah damgası, mü-
ıyan (ayân) : Açık, meydanda. hürü.
K ahram an : İran menkıbelerinde tuhfe : Armağan, yeni çıkma,

devleri yenen pehli güzel şey.
van. tu t ki : Farzet ki, san ki.

kavs : Yay. uşşâk : Âşıklar.
kazâ : Tanrı’mn ezelden tak

dir ettiklerinin oluşu.
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N E F ’İ

X V II. yüzyıl D ivan şairlerinden  o lan  N ef’i, (1582 - 1636), E rzu rum ludu r; asıl adı 
Ö m er’dir. İs tan b u l’da  iyi b ir öğrenim  görm üş, bazı m em urluk larda bu lunm uştur. P ad i
şah lara  ve ileri gelenlere yazdığı kasidelerle, ayrıca hicivleriyle (yergileriyle) tanınm ıştır. 
IV. M ura t ta ra fından  korunm uş ise de B ayram  P aşa’ya yazdığı hicivler dolayısıyla boğdu* 
ru larak  ö ldürülm üştür.

N ef’i, kasideleriyle tanın ır. A m a gazelleri de başarılıdır. D in  dışı konu la rda  yazdığı 
şiirlerine guru rlu  ve gösterişli b ir ses getirm iştir; dili ağırdır. D ivan şiirinin ku ra llarım  ba
şarıy la  uygulayan bir sanatçı sayılır. H icivlerini Sihâm-ı Kaza adlı b ir k ita p ta  toplam ıştır; 
b u n la r arasında yüz k ızartıcı o lm ayanlar pek azdır.

Türkçe ve Farsça divanları vardır.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Divan edebiyatının gerçekliklerden uzaklaşan bir nite
liğe bürünm esinin sebeplerini açıklayınız.
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Bir devlet içün çerhe temennadan usandık 
Bir vasi içün ağyara müdârâdan usandık

G A Z E L

Bağ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz 
Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz

Çok da mağrur olmafe kim meyhâne-i ikbâlde 
Biz hezâran mest-i m ağrûrun humârın görmüşüz

Top-ı âh-ı inkisara pâydâr olmaz yine 
Kişver-i câhın nice sengin hisarın görmüşüz

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest 
Ehl-i derdin seyl-i e$k-i inkisarın görmüşüz

Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhtır sermâyesi 
Biz bu meydanın nice çâbük-süvânn görmüşüz

Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murad 
Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâdehârın görmüşüz

Fâilâtün fâilâtün fâilütün fâilün

A ç ı k l a m a l a r :

Çoğu şiirlerinde didaktik öğeye yer vererek Divan şiirine yeni bir yol açan Nâbî, oku
duğunuz bu gazelinde, yüksek mevkilere ulaşmış kişilerin, kapılacakları gurur etkisiyle ken
dilerini kötü durum lara düşürebileceklerini anlatıyor ve şu düşünceleri ortaya koyuyor:

Kişilerin elde ettiklerinden ve ulaştıkları mevkilerinden dolayı gururlanmaları gere
kir; gururdan başı dönenler yanlış yollara sapabilirler; başkalarının hakkım yiyebilir, on
lara zulmedebilirler. Bunlar bir gün gelir, (âh ve bedduaların) yanlış davranışların etkisiyle 
her şeylerini kaybedebilirler.

Nâbî, Divan şiirine didaktik bir yol açmış olmakla birlikte, düşüncelerini sıralarken 
yine Divan edebiyatının kalıplaşmış söz ve benzetmelerinden kurtulamamıştır. “ Meyhane” ,

105



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
v

“ mest”, “ hum ar”, “ bezm”, “ câm” , “ bâdehâr”  kelimelerinden yararlanışı buna örnek 
gösterilebilir.

Birinci beytin birinci mısraında “ hazân, bahar”  kelimelerine karşılık ikinci mısrada 
onlarla ilgili olarak “ neşat, gam” kelimeleri kullanılarak “ LEFF Ü NEŞR” sanatı ya
pılmıştır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Gazel-’de düşünceler ortaya konulurken bir öğüt verme amacı da güdülüyor mu? 
Şairin kendinde bulduğu, bu öğüt verme yetkisi hangi beyitle, nasıl anlatılıyor?

2 — “ Meyhane-i İkbâl”  tamlamasıyla ne anlatılmak isteniyor? Gazelde bununla ilgi
li söz ve benzetmeleri gösteriniz ve anlamlarını belirtiniz. .

3 — “ Top-ı âh-ı inkisar” , “ seyl-i eşk-i inkisar” , “ hadeng-i can-güdâz-ı âh”  tam la
maları, gururlu kişilerin düşüşlerine birer sebep,olabilir mi? Bu tamlamalardaki,benzet
meleri açıklayınız.

4 — Gazel’in tüm ünde belli bir düşünce, bir düzen içinde geliştiriliyor mu? Çıkarılan 
sonuç düşünce nedir?

K e l i m e l e r :

bâde-hâr : İçki, şarap içen. inkisar : Kırılma, güvenme,
bezm : Meclis, içki meclisi. beddua.
câh : Rütbe, mevki. kişver : Ülke.
can-güdâz : Can eriten, can alan. murat : Düek, istek.
çâbuk-süvâr : İyi at süren. pâydar : Yerleşmiş, sağlam,
deryûze : Dilenci. sürekli.
hadeng : Ok. pest : Aşağı, alçak.
hezârân : Binlerce. rüzgâr : Zaman; yel.
hisar : Kale. seng • Taş. ı
humar : İçkiden sonraki ser seyl : Sel.

semlik, mahmurluk. tebdîl : Değiştirme, değişti
hurûş
ikbâl

: Çoşma, taşma.
: Talih düzgünlüğü, 

yüksek mevki, saadet.

rilme.

NÂBÎ

U rfa’da doğmuş olan Nâbî, (1642 - 1712) iyi bir öğrenim gördükten sonra, IV. M eh
m et'in padişahlığı sırasında İstanbul’a gitmiştir. Orada M üsâhib M ustafa Paşa’nm divan 
kâtipliğini, kethüdalığmı yapmış; onun ölümünden sonra da bir süre Halep’te kalmıştır. 
Halep valisi Baltacı M ehmet Paşa sadrazam olunca, onunla birlikte İstanbul’a dönmüş
tür. • -

Divan şiirinin Özüne yeni bir anlam getiren Nâbî, Özellikle toplum  düzensizliklerini, 
hayatın, kişiyi kötülüklere götüren yönlerini göstermeye .çalışmış, din vc töreyle -ilgili öğüt
ler vermiştir.

N âbî’nin Divan’ından başka, Hayriye Hayrâbâd adlı iki didaktik; gezi notlarım  içine 
alan T uhfe t-ü l-H arem eyn , M ü n şea t (M ek tu p la r)  ad lı k ita p la r ı  vard ır.
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Nev ü köhne havadis evvel âhir 
Olur tarihten m alû m  ü zâhir.

K A T I r î  N E F ’ Î-İ Ş A î  R

Nef’i aslında Erzurum kurbünde Haşan Kafası (Hasankale) dedik
leri mevzi’den olup İstanbul'a gelüp zümre-i küttâba mülhak oldu. Sul
tan Ahmet H an merhum vaktinde şi’r ile şöhret bulup müluk ve vüzerâ 
ve kibâr medhinde kasaid-i lâtife söyleyüp ma’ruf olmuş idi. Sultan Mu- 
rad Han Hazretlerine takarrüp idüp medhinde nice kasaid ve ok ve cirid 
attıklarında tarihler söyleyüp hayli mültefet olmuş idi. Lâkin merhum hi
civ vâdîsinde gayet bed-zebân olup asrında olan ekâbire harfendazlık ve 
ulemâyı izâm ve vüzera-yı kiramın hedm-ı ırzlarına cesaret idüp meşâhîr-i 
vaktin ekserini hicv etmiş idi. Sultan Murad Han hazretleri meclis-i hâs
larında tarh-ı tekellüf sûretlinde letâife mâil olmağın gâhıce Nef’îyi getür- 
düp bazı hicviyatın istîma’ ederdi. Hattâ bir gün 1039 şalinde Besiktaş- 
da Pâdişâh Sultan Ahmet kasrında NE* T n in  Sihâm-ı Kazâ adlu hâcî mec- 
mûasma nazar ederken havada ra’d ü berk zühûr idüp taht-ı hümâyun kur- 
büne bir sâika düşdükde mecmuayı pâreleyüp ol makuule türehhâta na
zardan tâib olup te’dîben Nef’î ’yi olduğu mansıbından azl idüp hicve tövbe 
vermişler idi. Ba’dehû yine mültefet olup Haraç Muhasebeciliği mansıbı
na nâil ve kurb-ı Pâdişâha vâsıl oldu. İltifât-ı Pâdişâha m ağrur olup bir 
sebep ile vezîr Bayram Paşa’ya hâtırmânde olup bir kaside-i tavîl-üz-zeyl 
ile ol vezîr-i rûşen zamîri hicv eyledi. Pâdişâh Hazretleri bir meclis-i hâs- 
ül-hâsda:

— Nef’i, bir tâze hicvin yok mudur? deyü sûal ile ağzın arayup ol 
dahi Bayram Paşa hicvini kef-i Hümâyûna sundukda okuyup pesend mu
amelesin idüp ba’dehû Bayram Paşayı çağırıp hicvi gösterüp katline izin 
verdiler.

Müverrih böyle tahrîr etmiştir ammâ halk beyninde meşhur olan Sul
tan  Murad Hazretleri meclis-i hâsında ibrâm idüp:

— Bayram Paşayı hicv eyle! deyü iltizâm idüp Nef’i dahi hicv itme
ğin Bayram Paşa vâkıf oldukça huzûr-ı Hümâyûna gelüp:

— Bu hicvden sonra halk beyninde benim ırzım ve vakarım kalmadı. 
Pâdişâhım ol habîsin katline izin ihsân eyle! deyü ibrâm güne niyaz et
mekle katline izin verdiler, diyü naklolunan hikâyenin aslı olmayup
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müverrihin kelâmı sıhhate akrebdir. Zîra hicv-i vüzerâya rızâ vermek mü- 
luke şâyeste mâna değildir.

Her ne iarîkle olursa B:ı\ r:ısn Paşa, kailine nıe’zun olup sarayıma £ez" 
dikde âdem gönderüp: Nef'i-i lakiri vağırup »aafilâne geldikde itâb-ı azîm- 
den sonra:

— Kaldırın! deyüp saray odunluğunda habs ve anda boğup deryâya 
attılar.

A ç ı k l a m a l a r :  '

Tarih yazılan eskiden edebiyatın nesir türlerinden sayılırdı. Osmanlı İm paratorluğu
nda, devlet tarafından tarih olaylarını yazmakla görevlendirilmiş tarihçiler vardı -ki bun
lar, çoğunlukla yüz yıl içinde geçen olayları yazar; “ vak’anüvis”  adım alırlardı.

Naîmâ bu tarihçilerdendir; tarihinde, XVI. yüzyılın sonunda ve XVII. yüzyılın ilk ya
rısında geçen olayları sırasıyla anlatır.

Okuduğunuz parça, Naîmâ T arihinin Şair Nef’î ve onun ölümüyle ilgili bölümün
den alınmıştır. Naîmâ burada, N ef’inin öldürülmesinin sebebini açıklıyor. Bunun için de, 
önce başka bir tarihçinin yazdıklarından yararlanıyor, sonra halk arasındaki bir söylentiye 
değinerek kendi düşüncesini söylüyor. .

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — N ef’inin, hicivleri (yergileri), yüzünden düştüğü durumları açıklayınız.
2 — Naîm â’ya göre, Nef’inın ölümüyle ilgili hangi söylenti daha doğrudur? Niçin?
3 — Naîm â’mn dil ve anlatım ında ne gibi özellikler buluyorsunuz? Sinan Paşa’ııın 

veya Mercimek Ahmet’in dil ve anlatım  özellikleriyle, bu özellikler arasında bir benzerlik 
görülüyor mu? Buna ne çeşit bir nesir diyebiliriz?

4 — Örnek parça’dan yararlanarak, Nef’inin kim olduğunu, nasıl tanındığını ve tu 
tunduğunu anlatınız.

5 — N aîm â’nın tarihçiliği, günümüz tarihçilerinin tutum una hangi yönlerden yakla
şıyor?

K e l i m e l e r :

âdem : Adam, kişioğlu insan. güne : Tiirlü.
akreb : En yakın. habis : Kötü, fesatçı.
azîm : Büyük, ulu. hacî : Yeren, hicveden.
ba'dehû : Ondan sonra. harfendaz : Söz atan, haysiyete
bed-zeban .: Kötü dilli. dokunan söz söyleyen.
beyninde : Arasında. ftİ’ı : Özel.
ekâfoir : Devlet ricali, rütbe. llâiır-niihlfk : Matın kalmamış, gti-

görgü ve faziletle yük- c.n.ni'-.
Mik Oıan. Jıedısı-i ît/. : N.îîkus yıkma.

ekser : En çok. llicviyyâî : Yergiler, hicviyeler.
ekserini : (Burada) Bir çoğunu. huzftr : Ön. riiviik kişilerin
gafilâne
çâhîce

: Habersizce.
: Bazen, bazı kez.

\an ı.
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|C e l i m e l e r :

hüm âyun : Hükümdarlar. nıülûk : Hükümdarlar.
ihrûm : Zorlama, Lıstüne düş m üverrih Tarihçi.

me. pesend : Beğenme.
iltizam : Gerekli sayma. ra’d : Gök gürlemesi.
,istjtna : Dinleme. rıza : Razı olma, hoşnut'.
itâb : Azarlama. luk.
itm eğin : Efmekle. sâika : Yıldırım.
izâm : Büyükler. sâl : Yıl.
kasaid : Kasideler. sıhhat : Doğruluk, sağlamlık.
k âsr : Köşk. şâyeste : Yaraşır, uygun.
kef : El, avuç. tâ ib  : Tövbe eden.
k ibar : Büyük, ulular. tak a rrü b  : Yaklaşma, yanaşma.
kiram : Soylular, şerefliler, tarh-j te k ü llü f : Teklifsizlik.

büyükler. ta rîk  : Yol.
k u rb : Yakın, yakınlık. tavîl : Uzun, çok süren.
k ü ttâb : Kâtipler. te’d îben  : Terbiye etmek am a
lâ tif : Güzel, hoş. cıyla.
lâtife : Güldürecek tuhaf ve tü rrehât : Saçma sözler.

güzel söz, şaka. ulem â-yıizâm  : Büyük bilginler.
le ta if : Şakalar. vâkıf : Bir işten haberi olan.
m âil olm ağın : Eğilimli olduğu için viizerâ-yı kirâm : Ulu vezirler.
m akuule : Takım, çeşit, soy. vekaar : Onuru koruma.
m ansıb : Memurluk. vezir-i ruşen
m ecm ua : Dergi. zam ir : Temiz ve vicdanlı ve
m erkııum : Yazılı, adı -geçen. zir.
m eşâhîr : Ün tutanlar. zam îr : Vicdan.
m ülhak : Katılmış, zeyl : Ek.
miiltefet : İltifat edilmiş.

N A İM Â

X V II. yüzyıl ta rih ile rim izd en  olan N aîm â (M ustafa Naim) 1652 -1715). H alep ’lidir. 
Ö ğrenim ini yap tık tan  sonra İs tan b u l'a  gelm iş, bazı m em urluk larda bulunm uş. O sm anlı 
D evleti’nin ikinci vakaniivisi olm uştur. Ö lü n ri M ora Savaşı sırasındadır.

N aîm â, tarih inde 1591 - 1656 yılları arasında geçen olayları, tarih  sırasına göre d ü 
zenlem iş ve yazm ıştır. Ö b ü r O sm anlı tarihçilerine bakılırsa, d ah a  tarafsız ve gerçekçid ir 
O layları akla en yakın durum larıy la  değerlendirdiği: bazen devletin tu tum unu  bile eleştir* 
diği görülür. A nlatım ında, yer yer süslemelere rastlanırsa da , çağm a göre b ir açıklık göze 
çarpar: başarılı tasvirler yapmıştır.

N aîm â Tarihi altı ciltlik bir eserdir.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Yalnız tarih  olaylarının, kültür ve uygarlıkların sırasıy
la  öğrenilmesi, tarih  eğitim ve öğretimi için yeterli midir?
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E V L İ Y A  Ç E L E B İ

Seyyah-ı âlem olanlar herkesle hüsn-v ül
fe t için her lisandan bir nebze bilmek lâzım ol
duğu gibi Arapçadan da su ve ekm ek isteye
cek ve kendisine zarar gelecek bir ciheti feh- 
medecek kadar bilmek gerektir. İyi bir seyyah 1 
y ü z  kırk lisân bilmeli k l  nedim-i âdem ola... 
H er şeyin cehlinden ilmi yeğdir.

K A R A G Ö Z  V E  H A C İ V A T

Kör Hasanzade Mehmet Çelebi zamanımızın ulemâ ve sulehâsı ara
sında makbul ve mümtaz kimsedir. H aftada iki gece Sultan Murad huzu
runda mukallitlik yapar, pürmarifet, bir çelebidir. Farisî ve Arabî bilir, 
musikişinas, ilm-i Edvarda Fârabî-ı sânîdir; sâhib-i beste» tâ’tik yazıda hat* 
tât, nice sergüzeşt sahibi levend, fişenkbâz, elhâsıl hezârfen bir zât-ı mü- 
kerremdir.

Şeyh Şazelî’den sonra hayâl-i zil denilen “ Karagöz” e şöhret veren bu 
Kör Hasanzade Mehmet Çelebildin Karagöz perdesi içinde bir küçük perde 
daha kurup hayâl içinde hayâl oynatmak onun îcâdıdır. Civan Nigâr tak
lidi, dilenci Arap ve Arnavut taklidi, Bekri M ustafa ile dilenci kör Arap 
taklîdi, Mirasyedi çelebi taklîdi, Şerbetçizâde taklidi, elhâsıl karagöz oyu
nunda üçyüz taklîdi vardır ki bir mukallit ona nazire yapamaz.

Hayal-i zıl’dakU Karagöz’le Hacivad’a gedince, Hacivad, Bursah Hacı 
Ayvad, Hacı İvaz’dır. Ecdadı Efelioğulları diye meşhurdur; bu hanedanın 
zağar kopekleri meşhur olup hâlâ halk dilinde “ Efelioğlu zağarı gibi ne 
hırlarsın?”  diye darbımesel olmuştur. Eîelioğiu Hacı Ayvad’ın bir adı da 
H alil’dir. “ Yöriikçe Halil”  derler, yetmiş yedi sene Bursa’dan Mekke’ye 
gidip gelmiştir; bir seferinde mekke’den Bursa’ya dönerken Harameyn ara
sında urban eşkıyası bu Efelioğlu Yörükçe Hacı Halil Ayvadı şehîd edip 
Huneyn’de defnetmişlerdi. Amma Efelioğlu’nun köpeği Arapların yanın
da kalıp sonra bu Araplar Şam’a gelip çarşıda gezerken kelb bu Arapları 
kudurm uş gibi kapmaya başlar ve diğer adam ların ayağına yüzünü sürüp 
yalvarak lisân-ı hâl ile tazallüm ederdi. Sonra gene A raplar üzerine hırla
yıp dalar, hamle edip salardı. Halk görüp anladılar ki bu Bursalı Efelioğ
lu ’nun zağarıdır, “ Bunda bir hâl vardır. Tutun şu A rapları”  deyip tutup 
hâkime götürürler. H andaki höcrelerini basıp orada Efelioğlu’nun âfitâ-
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besini, sapamın, teberini, zilleri ile kanlı esvaplarını ve Bursa’ya götürece
ğ i mektupları bulup hemen cümle Arapları Sinâyivye çarşısında sıra ile 
salbederler. Kelb-i garîb de masiûb Arapların altına varıp bir âh-ı serd ede
rek teslîm-i rûh eder.

Karagöz ise İstanbul Tekfuru Kostantin’in sâîsi idi. Edirne kurbün- 
deki Kırkkilise’den bir mîr-i sâhip-kelânı ve ayyâr-ı cihan kıbtî idi. Adına 
Sofyozlu Karagöz Bali Çelebi derlerdi. Tekfur Kostantin yılda bir kere Ka
ragözcü Alâaddin Selçukî’ye gönderirdi, orada Karagöz ile Hacı Ayvad 
birbirleriyle mübâhese ve mücâdele ederlerdi ki o zamanın pehlivanları 
(sanatçıları) bunların hâlini hayâl-i zille koyup oynatırlardı.

A ç ı k l a m a l a r :

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, dolaştığı yerleri, gördüklerini, tanıdıklarım ve on
ların yaşayışlarını anlatır.

‘ ' f
.. Okuduğunuz parçada Evliya Çelebi, kendi döneminin tanınmış Karagöz oyuncusu Ha- 

sahzade Mehmet Çelebi’yi tanıtıyor; Hacivat ve Karagöz üzerinde de, söylentilere daya-, 
nan, kimlikleriyle ilgili bilgiler veriyor. Ama bunların gerçekten asıl Kaargöz ve Hacivat 
Olduklarına şüpheyle bakmak gerekir.

KARAGÖZ, arkadan ışıklandırılan bir perdeye, deriden yapılmış şekillerin gölgelerinin 
düşürülmesi suretiyle oynatılan bir oyundur. “ Gölge oyunu”  diye adlandırılan bu oyu- 
riıin en eski şekillerine Çin’de rastlanır. Bizde XVI. yüzyıldan sonra “ Karagöz”  adını al
mıştır.

•Oyunun belli başlı tipleri Karagöz ile Hacivad’dır. Karagöz, eğitim ve öğretim görme
miş, sözde, demircilik yapan, kaba görünüşlü, fakat her zaman neşeli, her şeyden bir şaka 
ve eğlence yaratmasını bilen bir kişidir. Hacivad ise, oldukça yaşlı, terbiyeli ve-kibar, kül
türlü görgülü bir kişidir. Oyunda gülünçlüğü genellikle, sayısız nükte ve cinaslar saf-lar.- 
Karagöz, Hacivad’ııı sözlerini ters anlayarak bunlara verdiği anlamlarla gülünçlüğü sağ
lar. Hacivad da görgü ve kültürü ile Karagöz’ü zor duruma sokmağa çalışır. Ancak Kara-

• göz, bu durum dan kırılmaz, canlılığı ve neşesiyle üstün gelmesini bilir. ,v

Oyunun diğer kişileri, Çelebi (genç, mirasyedi ve züppe), Zenne (hafif meşrep kız ve 
kadınlar), Beberuhi (durm adan uyuklayan afyonkeş, cüce), Matiz (yeniçeri zorbası), Bek-

• ri Mustafa (ayyaş) ve İstanbul halkı, taşralı Türkler, azınlık tipleri “Arap köle, Arnavut, 
Ermeni, Rum, Yahudi”  dir.

Oyunun,başlıca bölümleri:

1. Mukaddime (Öndeyiş veya giriş): a) Göstermelik (oyunun konusu ile ilgisiz bîr gö- 
.rüntüdür). b) Hacivad bir Semâî okur ve “ Of... hay H ak” diyerek perde gazeline başlar. 
Perde gazeli, Tanrıya yakarış ve padişahı övgü ile son bulur, c) Oyun, başarılı olma dileği 
ve “ Yar bana bir eğlence!”  ünlemiyle başlar. Bu sırada Karagöz gelir, dövüşürler. Karagöz 
yere düşer, Hacivad’a  secili bir deyişle veriştirir ve tekerleme söyler.
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2. Muhavere: Oyunun iki baş kişisi Karagöz’le Hacivad arasında geçen ve onları çe
şitli yönleriyle tanıtan konuşmadır. Çoğunlukla asıl oyunda (Fasıl) ilgisi olmaz..

3. Fasıl: Asıl oyundur. Her Karagözcü yeni o\unlar yaratabilir. Genel olara.k R'rjıad 
ile Şirin, Tabir ile Zühre gibi halk hikâyclcii ile İstanbul halk hayatından alınan kor\ulan 
kapsayan Yalova Safası, Kanlı Nigâr, Mandıra, Karagöz’ün Şairliği, Yazıcı, \ğaIık^.Kanlı 
Kavak, Karagöz’ün Sünnet Düğünü gibi oyunlardın

4. Bu bölüm çoğunlukla kısadır. Karagöz, oyunun bittiğini bildirir, kusurları için özür 
diler, gelecek oyunu duyurur. Hacivad’la aralarında geçen konuşmayla oyundan .alınacak 
ders açıklanır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hasanzade Mehmet Çelebi’nin hünerleri nelerdir? Bir buluşu var nudtr?

2 — Hacivat kimdir? Zağar köpeğin sahibine bağlılığını gösteren olayı anlatınız.

3 — Karagöz kimdir? Hacivat'la .karşılaşması nasıl olmaktadır?

4 — Sultan Murat. Farâbi, Kostantiıı Alâettin v la ı k î  kimdir? Araştırım/.

5 — Parçada akla yatkın olmayan gerçekten uzak \e  mübalâğalı olaylar g ıv c  çarpıvor 
mu? Gösteriniz.

b — Anlatıma açıklık veren lıangı özelliktir'? Anlatımda başka özellikler görüyor mu
sunuz?

K e l i m e 1 e r :

âfitâbe : Su kabı, ibrik. mübahase : İddialı konuşma,
ayyâr : Dolandırıcı, düzenci tışma.
civân : Genç. ınükerrem : Saygı değer.
çelebi : Terbiyeli, ince, oku mümtaz : Seçkin

muş, tahsilli. nazire : Örnek, benzer.
edvâr : Devirler, zamanlar. piir : Dolu.
fişenkbâz : Kurşunla oynayan. sahib-kelâm : Söz adamı.

atıcı. sâis : Seyis, tımarcı.
Hüneyn : Arabistanda bir yer. salb . : Asma, darağacına
Harameyn : Mekke ve Medine şe çekme.

hirlerine birlikte ve sânî : İkinci.
rilen ad. sapan : Taş atma aracı.

hattat : Güzel yazı yazan. serd : Sen , soğuk.
hezâr-fen : Çok bilen. sulelıa : Yararlı kişiler.
lisân-ı hâl : Hal dili. ta’lîk : Bir çeşit yazı.
maslûb : Asılmış, asılarak öl tazallüm : Yanıp yakılma.

dürülmüş. teber : Balta.
mîr : Başkan, bey. Urban : Araplar.
mukallid : Taklitçi. uryân : Çıplak.
mûşikişinâs : Müzisyen. zağar : Av köpeği.

zil, zil! : Gölge.
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EVLİYA ÇELEBİ

Evliya Çelebi (1611 -1682) İstanbul’da doğmuş. Medresede öğrenim gördükten son
ra, hıfza çalışmış; IV. Murat zamanında saraya alınmıştır. Dört beş yıl sarayda kaldıktan 
sonra, gezip birçok yerler görmeye özenmiş; anlattığına göre, rüyasında Peygamberi g ö 
rüp “ Şefaat ya Resulallah”  diyecek yerde, “ Seyahat ya Resulallah”  dediği için, bu dileği 
kabul edilmiştir.

Evliya Çelebi, gezilerine İstanbul’u dolaşarak başlamış, bazı ileri gelenler tarafından 
korunarak veya bazı görevlerle Anadolu'yu, komşu ülkeleri; kuzey Afrika ve Avrupa’ya 
kadar birçok yerleri gezmiştir.

Evliya Çelebi, elli yılı aşan gezilerini izlenimleriyle birlikte Seyahatname adlı on cilt
lik eserinde anlatır.

Seyahatname, XVII. yüzyıl toplum iannın, yayılışlarını, gelenek, töre, kültür ve uy
garlıklarını anlatması bakımından tarih için bir kaynak sayılabilir. Evliya Çelebi bu ese* 
rinde, söyleyeceklerini, çoğunlukla açık, anlaşılır, ama mübalağalı bir anlatımla hikâye et
miştir. Yabancı kelimeler kullandığı uzun cümleleri de vardır.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Geleneksel Tfemaşa sanatlarımız arasında “ Karagöz” dı
şında, “ Ortaoyunu” ve “ M eddahlık’'tan söz edilebilir.

Bunların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi 
için neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
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K  A  T İ P  ' Ç E L E B İ

On sene kadar zaman gece ve gündüz iş
tigal edip bîhad kütüb görmek ve ekser fü- 
nûnu tetebbu etmek müyesser oldu. Gahi bir 
kitap görmeğe şevk düşüp gurûb-ışemsten tu- 
lûa dek şema yanardı.

H E N D E S E  B İ L E N  K A D I  İ L E  
B İ L M E Y E N  K A D I

Bir kimesne, uzunluğu ve genişliği yüz argın olmak üzere, bir tarlayı 
başkasına satıp teslim sırasında uzunluğu ye genişliği ellişer arşın il^ tarla 
verdi. Aralarında anlaşmazlık olup bir kadıya vardılar.ki hendese bilmez
di: “ Hakkı budur” diye hükmeyledi. Sonra hendese bilen bir kadı bulup 
davayı dinlettiler; “ Hakkının yarısıdır”  dedi. Hak dahi budur: Bunların^ 
aslını bilmek murad eden riyâziyyât görmeye heves eyleye.

A ç ı k l a m a l a r :

Çeşitli konularda eserleri olan Kâtip Çelebi’nin, Matematiğin önemini anlatan bu ya
zısı, “ M izan-ül-H ak”  adlı eserinden alınmıştır. Kâtip Çelebi M izan-ül-Hak’ta, bilim, din, 
müzik, tütün gibi türlü konularda düşüncelerini açıklar.

Yukarıdaki parçada, geometri bilmemenin, nasıl bir yanlışlığa yol açtığı, açık bir an
latımla gösteriliyor.

Geometri, temel bilimler arasında insan zekâsının ve yargılama gücünün gelişimine 
önemli katkılar sağlayan “ matematik” in bir dalıHır. Genellikle okuma, yazma ile başla
yan eğitim, insanoğlunu bilgisizlikten kurtaran'bir yöntemdir. Onun insan hayatının ve 
davranışlarının her yönünde etkili olduğu söylenebilir: Fen bilimleri, sosyal bilimler, psi
koloji, tıp, sanat ve spor... ancak eğitimledir ki insanı bilgisizlikten kurtarır, güçlü kılar 
ve yanlış yapmaktan korur.

A r a ş t ı r m a l a r :

t” 1 — Tarlayı satanla alan arasında çıkan anlaşmazlığın sebebini belirtiniz.
^  2 — Kadıların verdikleri yargılardan hangisi doğrudur?

3 — Kâıip Çelebi’nin bu yazıyı yazmaktaki amacı, yalnız bazı kadıların yaptığı yan
lışlığı ortaya koymak mıdır?

4 — Bu yazı, Kâtip Çelebi’nin ve yaşadığı dönemdeki toplumun kültürel yönü bakı
mından size neler düşündürüyor?

5 — Bilmediğiniz ya da az bildiğiniz bir konuda tartışmaya girmeniz doğru olur mu? 
Niçin?

114



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

6  — Bir konuda tartışabilmek için daha önce nasıl hazırlanmahdır?
7 — Çevrenizde okula gitmemiş kişiler var mı? Neden eğitim görmediklerinizi araştı

rınız. Bunlara ne gibi yardımlar yapılabilir?

K e l i m e l e r :

KÂTİP ÇELEBİ

Asıl adı Mustafa olan Kâtip Çelebi’yi (1609 - 1657) Batılılar “ Hacı Kalfa” diye tanır
lar, 1609 yılında İstanbul'da doğmuş; kâtipliklerde ve Anadolu'da bazı memurluklarda 
bulunmuştur. Hacca gitmiş, son yıllarını İstanbul'da kitaplar Üzerinde çatışmakla seyir
miş, yine İstanbul’da ölmüştür.

Arapça ve Farsça'yı iyi bilen; Lâtince ve Fransızca'yı da öğrendiği anlaşılan bir yazardır.
Kâtip Çelebi, Batılı görüşte, bilime değer veren, ilk yazar ve düşünürlerimizden saydır.
Arapça yazdığı Keşf-üz-Zünûn adlı eserinde, birçok bilimler ve eserler üzerinde bilgi 

verir.
Tarih alanında Fezleke, coğrafya alanında Cihan-nümâ, denizcilik alanında Tuhfet- 

ül-Kibâr fî Esfâr-il-Bihâr adlı eserleri vardır. Toplumla ilgili konularda yazdığı Mizân-ül- 
Hâk ve Düstur-ül-Amel de önemli eserlerindendir.

arşın : Eskiden kullanılan,
aşağı yukarı metre
nin üçte ikisine eşit 
olan uzunluk ölçü
sü.

' hendese : Geometri,
kadı : Yargıç,
kimesne : Kimse,
murad : Dilek, amaç,
riyâziyyât : Matematik.

T a r t ı  ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Matematiğin ve matematik öğreniminin insana neler ka
zandıracağım açıklayınız.





XVIII.  Y ü z y ı l d a n  S o n r a

HALK EDEBİYATI

XVIII. yüzyıldan sonra, Halk şa ir le r in d e  DİVAN edebiyatına doğru bir yaklaşma göze 
çarpar. Bu şairler, eserlerinde, din ve din dışı konulan birlikte vermişler, ancak öncekiler 
kadar güçlü olamamışlardır. *

XIX. yüzyılda yetişen DERTLİ, ERZURUMLU EMRAH, DADALOĞLU, BAYBURT
LU ZİHNİ, SEYRANI gibi şairler, dil ve söyleyip bakımından Divan edebiyatının etkisin
de kalmışlardır.

XX. yii/.yılda yetişenler içinde AŞIK VEYSEL anılmaya değer.
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D E R T L î

Bakmazlar D ertliye  algındır deyu 
Hakikat bahrine dalgındır deyu 
Bir saçı Leylâya Mecnunudur deyu 
Yazmışlar defter ü divana beni

T A Ş L A M A

Telli sazdır bunun adı 
Ne âyet dinler ne kadı 
Bunu çalan anlar kendi 
Şeytan bunun neresinde

Venedikten gelir teli 
Ardıç ağacından kolu 
Be Allahın sersem kulu 
Şeytan bunun neresinde

Abdest'alsan aldın demez 
Namaz kılsan kıldın demez 
Kadı gibi haram yemez 
Şeytan bunun neresinde

İçinde mi dışında mı 
Burgusunun başında mı 
Göğsünün nakışında mı 
Şeytan bunun neresinde

Dut ağacından teknesi 
Kirişten bağlı perdesi 
Behey İnsanın teresi 
Şeytan bunun neresinde

Dertli gibi sarıksızdır 
Ayağı da çarıksızdır 
Boynuzu yok kuyruksuzdur 
Şeytan bunun neresinde
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A ç ı k l a m a l a r :

Bu şiirde Dertli, saz çalmaya karşı olanların geri düşüncelerini yermektedir. O  çağlar
da saz çalmaya bazen kadılar (şeriat yargıçları) bile karşı olmuş; bazen de saz çalmanın  
günah olduğunu, şeytan işi olduğunu savunmak için âyetler kanıt olarak' gösterilir.

Şair, bu taşlamasını yaparken sazın yapısını ve niteliklerini de vermektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hangi dörtlüklerde sazın yapısına değiniliyor?
2 — Şiirde yerilen daha çok bazı insanlar m ı, yoksa bir zümre veya düşünüş müdür?
3 — “ Şeytan bunun neresinde?”  mısraları ile hangi suçlamanın cevabı verilmiş olu

yor?
4 — Şeytanın başlıca özellikleri nasıl açıklanıyor?
5 — Bu şiire taşlama diyebilir miyiz? Niçin?
6  — Şiiri şekil yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

Âyet : Kur’an sûrelerini meydana getiren cümlelerden her biri,
kiriş : Barsaktan yapılan saz teli,
perde : Sazın kolunda ses değişimini gösteren bölümler,
teres : Bir sövgü.

DERTLİ

Asıl adı İbrahim olan Dertli (1772 -1845), Bolu dolaylarındaki Şahnalar (Reşadiye) 
köyündendir. Çocukluğunda, çobanlık etmiş; babası öldükten sonra tarlaları zorla elin
den alınınca, İstanbul’a, oradan bucak bucak dolaşarak Konya’ya gitmiş; M ısır’da on yıl 
kaldıktan sonra, köyüne dönmüş, evlenmiştir. Kısa b ir süre sonra A nadolu’da b ir saz şairi 
olarak uzun zaman dolaşan Dertli, bu durumdan kurtulmak umuduyla yeniden İstanbul’a, 
Bolu’ya, A nkara’ya gitmiş, bazı ileri gelen kişiler tarafından korunmuştur.

Dertli, büyük illerde görgü ve kültürünü artırmış; Divan şiirinin ve dilinin etkisinde 
kalmış; aruzla da bazı şiirler söylemiştir.

Şiirleri, Dertli Divanı, Â şık Dertli (Ahmet Talât), Dertli ve Seyranî (Cahit Ö ztelli) ad
lı kitaplarda toplu olarak görülür.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Atatürk; “ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarların
d a n  biri kopmuş demektir”  diyor. Oysa eskiden saz çalmak 
küçümseniyormuş.

Bu açıdan bakılırsa, toplıımumuzun o çağlarda geri kal
ma sebeplerinden birinin bu olduğu söylenebilir mi? Niçin?
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Yükseklerde şahin gibi süzülür 
Enginlerde turna gibi dizilir 
Haçan dostu ansa gönlüm üzülür 
Şimdi döndüm düzen tutmaz tele ben

Kalktı göç eyledi Avşar illeri 
Ağır ağır giden iller bizimdir 
Arab atlar yakın eyler ırağı 
Yüce dağlar aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız kirmani 
Taşı deler mızrağımın temreni 
Hakkımızda devlet etmiş fermam 
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Dadaloğlu yarın kavga kurulur 
Öter tüfek davlumbazlar vurulur 
Nice koç yiğitler yere serilir 
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

A ç ı k l a m a l a r :

Dadaloğlu bu koçaklamayı, padişahın fermanı üzerine, bağlı bulunduğu Avşar aşire
tinin göç ettirilerek bir yere yetiştirilme zorunluluğunda bırakılması sonucunda söylemiş
tir.

Şiirde, aşiretin bu karar karşısındaki tepkisiyle, yiğitlik ve vuruşma duygusu dile geti
riliyor; şair, padişaha, hatta dünyaya meydana okuyan bir havayla sesleniyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci dörtlükte ne tasvir ediliyor?
2 — Şiirde yiğitçe duygulan ve içten söyleyişi belirten mısraları gösteriniz.
3 — “ Yakın eyler ırağı”, “ öter tüfek”, “ davlumbazlar vurulur”  sözleriyle ne den

mek isteniyor?
4 — Bu şiirdeki söyleyişle Köroğlu’nun şiirlerindeki söyleyişi karılaştırınız. Sizce hangisi 

daha güçlüdür?
5 — Bu şiire “ Koçaklama”  adı verilebilir mi? Niçin?
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K e l i m e l e r :

davlumbaz
ferman
Kırmam
temren
ırak

DADALOĞLU

Toroslardaki göçebe Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dadaloğlu’nun (1785 - 1865) 
hayatı, söylentilerden ileri gidemiyor. “ Fırka-i İslahiye” nin Türkmen aşiretlerini yerleştir
m e çabası karşısında, başkaldıranlarla birlik' olmuş, çoğu şiirlerinde bunu ve buna benze
yen derebeyler, aşiretler arasındaki savaşları dile getirmiştir.

D adaloğlu’nun şiirlerinde yiğitçe bir sesleniş olduğu gibi, içli bir söyleyiş de vardır. 
O, içinde bulunduğu tarih ve toplum olayları karşısında, çevresinin duygu ve düşünceleri
ni vermiş olm ası bakımından da önemlidir.

: Büyük savaş davulu.
: Buyruk.
:İyi kılıç, Kirman’da yapılan bir kılıç. 
:Mızrak ucundaki sivri demir.
:Uzak.



Â Ş I K  V E  Y S E L

Dağlar çiçek açar Veysel dert açar 
Derdine düştüğüm yâr benden kaçar 
Gerçek âşık olan kendinden geçer 
Derdini âleme yayar iniler

T O P R A K

Dost dost diye nicesine sarıldım 
Benim sâdık yârım kara topraktır 
Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sâdık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum  
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır

Âdemden bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyve yetirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sâdık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayman belinen 
Yüzün yırttım tırnağman elineh 
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sâdık yârini kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır
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Bütün kusurumu toprak gizliyor 
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor 
Kolun açmış yollarımı gözlüyor 
Benim sâdık yârim kara topraktır

Her kim ki olursa bü sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ö’mez bir eser 
Gün gelir Veysel’i bağrına basar 
Benim sâci.:. yârim kara topraktır

A ç ı k l a m a l a r :

Âşık Veysel bu şiirinde toprağa bağlılığını, onun insan yaşayışındaki önemini dile ge
tiriyor.

Dörtlüklerde, aslur'.a bir köylü.olan şairin, kendi yaşayışını etkileyen toprakla ilgili 
izleri de buluyoruz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Toprağın şaire, dolayısıyla insanlara neler verdiğini söyleyiniz.
2 — Şairin yaşayışla ilgili mısraları gösteriniz.
3 — Şiirde anlatılanların belli bir düzeni var mıdır?
4 — Dil ve anlatım bakımından hangi özellikleri buluyorsunuz?
5 — Şiiri şekii yönünden inceleyiniz, •

ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivralan köyünde doğmuş olan Âşık Veysel (1894 - 1973), 
çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetmiş, içli bir saz şairidir.

Âşık Veysel, Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitaplarda ya
yımladığı şiirlerinde, insan, yurt ve tabiat sevgisini dile getirmiş; onlara, karanlık dünya
sından, kendine özgü duyuş ve düşünüşler serpiştirmiştir.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

Toprak sevgisinin insanlığa, özellikle köylüye neler ka
zandıracağını düşününüz. Köylünün yurt ekonomisindeki ye
rini tartışınız.
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19 MAYISTA PARLAYAN ZAFKK

19 Mayısta parlayan zafer 
İptida Sam sun’a bastı ayağı 
Ne mutlu Sam sun’a zafer kapısı 
Her an için hatırlarız bu çağı

Samsun’a çıkınca bir a^ker idi 
Bir aydınlık şarka doğru yürüdü 
Emsali bulunmaz bir cevher idi - 
Edeb erkân medeniyet menbaı

Tokat’tan Sivas’tan doğru Erzurum 
k;;vdu  koirjıey» d u /c lJ i  d u r a n ı
\ O İ L U ‘ v i v U ı  ~ . e » . V i V K  a Ş n î  S l ' d i î l ' j j

Şanlı Ankara’ya kurdu otağı

H avkuJt orduya: “ Yürümek jıerck 
Zafer bizim ha\di yürü"  diyerek 
Akdeniz’den Trakya’dan geçerek 
Hudutlara çaktı şanlı bayrağı

İşte bugün AıaUırk’ün .günüdür 
Her yana yayılan onun ünüdür 
Her tarafta şenlik Türk düğünüdür 
Nur içr* olsun A tatürk 'ün yatağı

Veysel bu sözünde var mıdır ’.uııâ 
Yurdu'muzu ben/etclim cennete 
Bu vatanı ısmarladı millete 
Türk korusun dedi yine bu bujh
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XVIII. Y ü z y ı l d a n  T a n z i m a t a  K a d a r

DİVAN EDEBİYATINDA ŞİİR

Sokulhı M ehmet Paşa’nın ölümüyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan durakla
maya paralel olarak edebiyatta da duraklama baş göstermiştir.

Belirli kurallar içinde gelişmiş olan Divan edebiyatı’nm, yüzyılın başında ve sonun
da, yetişen iki büyük şairle başarılı eserler verdiğini görüyoruz. Bunlardan NEDİM , şiir
lerinde “ Lâle Devri” nin (1718 - 1730) sanat ve k ü ltü r alanındaki yenilikleri ve İstanbul’daki 
yaşavısları dile getirmiş, “ dil ve konularda yerliye dönüş”  ile başarılı olmuştur.

Bu yüzyılın sonlarında yetişen ŞEYH GALİP de tasavvufu yeni bir söyleyişle dile ge-' 
tirmiştir.

Bunlardan başka N âbi’nin didaktik yolunda yürüyen RAGIP PAŞA (1698 - 1762) da 
bu yüzyılın değerli şairlerindendir.

X X . yüzyılın ilk yarısında İZZET M OLLA (1785-1829), ENDURUNLU VASIF (— 
-1824) ile daha sonra LESKOFÇALI GALİP (1829 -1867) ve YENİŞEHİRLİ AVNİ (1826 
- 1883) Divan şiirin son temsilcileri sayılırlar.
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Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan 
Mâ-i Teşriîm içelim çeşme-i nev-peydâdan 
Görelim âb-ı hayat aktığın ejderhâdan 
Gidelim serv-i revanim yürü Sâ’dâbâda

G A Z E L

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana 
Mey süzülmüş şîşeden rûtısâr-ı âl olmuş sana

Bûy-i gül taktir olunmuş nâzın işlenmiş ucu 
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

Şöyle gird olmuş Frengistan birikmiş bir yere 
Sonra gelmiş gûşe-î ebruda hâl olmuş sana

O, büt-î tersâ sana mey nûş eder misin demiş 
El-amân ey dil ne müşkilter suâl olmuş sana

Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayranısın 
Kendin aldırdın gönül noldun ne hâl olmuş sana

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedim 
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

Fâilütün fâilâtün fâilâtün fâilün

A ç ı k l a m a l a r :

İlk bakışta belirli bir sevgilinin övgüsünün yapıldığı sanılan bu gazelde Nedim gönlü
nün dilediği, hayâli bir güzelin, yine hayâli niteliklerini sayıp döküyor.

Bu güzelin boyunu bosunu nitelemek için nezâket (incelik) yetersizdir; yanağı şişeden 
süzülen şarabın renginde; teri, damıtılmış gül kokusunda; mendili de ancak köşesi işlen
miş nâz olabilir.
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Onun kabının yanındaki yuvarlak benin karalığı müslümanhğı inkâr edenlerin ruh ka
ranlığını bir araya toplamış gibidir.

Böyle bir güze! elbette ki şairin gönlünü hayran bırakacak ve o, bu güzellik karşısın
da öylesine kendinden geçecektir ki, Hıristiyan güzeli şarap sununca şaşkına dönecektir. 
(M üslümanlıkta >arap içmek haramdır.)

Şair, bu durum karşısında, kime hayranlık duyduğunu bilememekte; hayâlinde can
landırdığı böyle bir güzelin, bu dünyada olmayacağı, kendisine bir peri yüzlü güzelin gö
ründüğü sonucuna varmaktadır.

Nedim . Divan edebiyatında yüzyıllardır alışılagelmiş birtakım mazmun ve benzetme
lerin dışına çıkmış: bu gazelinde de görüldüğü gibi, hayal ve duygularındaki inecliği güçlü 
ve yeni bir söyleyişle dile getirmiştir.

Başka şiirlerinde çoğunlukla rastladığımız halk deyişlerine, bu gazelinde, “ kendin al
dırdın” , “ hayal olmuş sana”  örnek olarak gösterilebilir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 _  GazeFde Nedim’e gelinceye kadar kullanılmış olan benzetme ve mazmunları araş
tırınız.

2  _  Dördüncü beyitte geçen “ büt-i tersâ”  (Hıristiyan putu) sözüyle ne ve kim anla
tılmak isteniyor? Niçin?

3 — Beşinci beyitteki “ Sen ne câmıtı mestisin?”  sözü gerçekten bir içki sarhoşluğu
nun soruluşu mudur?

4 — G azel’de konu birliği veya konuyu anlatım bakımından bir düzen var mıdır? G ös
teriniz.

'  — Bu gazelden, N edim ’in güzellik anlayışı hakkında edindiklerinizi açıklayınız.

K e l i m e 1 e r :

âl : Kırmızı.
âyâ : Acaba.
bâl : Kol, kanat
bû : Koku.
câm : Kadeh.
dcst>mâl : Mendil.
dilber : Gönül götüren, gü

zel.
ebrû : Kaş.
el-amâtı : Medet, aman.
Frengistan : Hıristiyanların ülkesi
gird : Yuvarlak,

gûşe : Köşe, yan.
hadde : Tel yapma aracı.
hoy : Ter.
m üşkiher : Çok gîiç.
nûş : İçme.
perî-sûret : Peri yüzlü.
ruhsâr : Yanak.
taktir : Damıtma, imbikten

geçirme.
tersâ : Hıristiyan.
vasf etme : Niteleme.
yâl ti bâl : Boy bos.
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Yine oldum esîri âh bir şûh-ı siteııı-kânn 
Ki dilber sevmemiş bilmez belâsın âşık-ı zarın 
Ne kâfirliklerin gördüm ben ol zülf-i siyeh-kârın
O ebrûnun o zâlim gamzenin ol çeşm-i mekkârın

Gezermiş kasrın etrafında yer yer tâze meh-rûlar 
Mükâhhal gözlü Şîrin sözlü Leylî yüzlü âhûlar 
Hemân alkış sadâsm andırırmış çağlayan sûlar 
Ederlermiş duâsın pâdişâh*! mâdeletkânn

Güzelsin bîbedelsin şûhsun âlüftesin cânâ 
Söz olmaz hüsnüne gelmez nâzîrin âleme hakka 
Senin her çevrine bin can ile sabreyleyim amma 
Beni pek öldürür ey bî-vefa illerle bâzânn

Bugün bir mahrem-i esrâr-ı yâr-ı nükte-pîrâdan 
İşittim kim sayıp uşşâkını ey şûh-ı sîmin-ten 
Nedîm-i zâra benzer âşıkım yoktur demişsin sen 
Efendim işte vardır ben esirin ben giriftânn

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

A ç ı k l a m a l a r :

XVIII. yüzyılın “ Lâle Devri” ni yaşamış, “ Sa’dâbâd, Feyzâbât, Şevkâbâd...” adı veri
len köşk ve eğlence yerlerinde yapılan şenliklere katılmış olan Nedim; buradaki yaşayışım, 
özellikle şarkılarında dile getirmiştir.

Yukarıda okuduğunuz şarkıda, NED İM , yine zulmeden bir güzelin tutsağı olduğunu  
ve bunu, güzel sevmeıaiş olanın bilemeyeceğini söyledikten sonra, güzelin “ kaşı” ndan, 
“ süzgün bakışı” ndan, “aldatıcı göz” ünden, insanı günaha sokan “ siyah saç” ından ya
kınıyor.

Sevgilinin bütün üstün niteliklerini sayarken yaptığı eziyetlerin hepsine katlandığı; yal
nız, başkalarıyla konuşup görüşmesine dayanamayacağını açıklıyor.

Şarkı, sevgilinin “ N eiim -i zâra benzer âşıkım yoktur.” sözündeki hem “ Nedim gibi 
bir âşık tanımıyorum”  hem de “ Nedim ’in yerini tutan başka bir âşıkım yoktur” anlamın
daki nüktesiyle sonuçlanıyor.

Şarkı’da geçen “ ne kâfirliklerin gördüm”, “çağlayan sular”, “ beni pek öldürür”, “efen
dim işte vardır”  gibi sözler N edim ’e özgü Türkçe söyleyişlerdir..

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci dörtlüğün son iki mısraında şair, “ zülf-i siyeh-kâr, ebrû, zâlim, gamze 
ve çeşm-i mekkâr” m kâfirliklerinden söz ediyor. Bunların “ kâfirliklerini” Divan şiirinin 
mazmunlarını göz önünde bulundurarak açıklayınız.
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t

2 —  Şair, sevgilisinden “ şuh-ı sitem-kâr, şuh-ı sîmin-ten”  ye kendisinden de “ âşık-! 
zâr, Nedim-i zâr” diye söz ediyor. Niçin?

3 _  Köşk dolaylarında -dolaşan güzeler tanıtılırken nelerden söz açılıyor?
4  — Bu şiiri şekil yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

âhû : Ceylân. ma’deletkâr : Adalet sever.
alûfte : Aşktan çılgına dön mahrem ; Gizli olan.

müş. meh-rû : Ay yüzlü, güzel.
bâzâr : Alışveriş, konuşup mekkâr : D üzenci, hileci.

görüşme. mükâhhal : Sürmeli.
bf'bedel : Benzeri olmayan. nükte-pîrâ : Nükteci.
bî-vefâ : Vefasız, sözünde nâzîr : Benzer..

durmayan. siyeh-kâr : Günah işleyen.
cânâ : Ey sevgili. sitem-kâr : Zulmeden.
cevr : İncitme, haksızlık. sîmîn-ten : Gümüş gibi beyaz
çeşm : Göz. tenli.
esrar : Sırlar. Şîrîn : Ferhâd ile Şîrîn hi
gamze : A nlam lı bakış, süz kâyesinin kadın ka

gün bakış. ramanı.
giriftar : Tutulmuş, yakalan şûh : Neşeli, nazlı.

mış. uşşak : Aşıklar.
hakka : Doğrusu. zülf : Yüzün iki yanında
hüsn : Güzellik, iyilik. sarkan saç.
Leylî : Leyla ve Mecnun

hikâyesinde Leylâ

NEDİM

Asıl adı M ehmet olan Nedim (1681 - 1730), İstanbul’da doğmuş; iyi bir medrese öğ
renimiyle yetişerek müderrislikler yaptıktan sonra, sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın özei 
kitaplığına memur, “ hâfız-ı kütüp”  olmuştur.

Eğlenmeyi çok seven N edim , İbrahim Paşa’nın koruduğu bir sanatçı olarak “ Lâle 
Devri” nin, özlemini çektiği yaşayışlarına kavuşmuştu; ama ne yazık ki 1730’da bu döne
mi sona erdiren Patrona H alil’in baş kaldırması, onun da ölümünün sebebi oldu.

Lâle Devri’nin göz alıcı güzellikleri, mutlu yaşayışları Nedim’in şiirlerinin başlıca il
ham kaynağı olmuştur. Gazel ve şarkılarında, kasidelerinin nesib bölümlerinde göze çar
pan görünüş ve yaşayışlar, bir hayâl atmosferine bürünmüş, bu gerçeklerin izleridir.

Nedim, İstanbul’un yerli yaşayışlarını dile getiren bu özelliği ile, duygu, düşünce ve 
hayallerinde de eski kalıplardan sıyrılmaya başlamıştır. Şürlerinin çoğunda rastladığımız 
sade, senli benli, içten deyişler, onun Divan şiirine getirdiği yeni bir söyleyiş şeklidir. On 
birli hece ölçüsüyle yazdığı bir Türkü’sü vardır.

Nedim Divanı, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yayımlanmıştır.
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K A S İ D E *  d e n

Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır 
Bir sengine yek-pâre Açem mülkü fedâdır

Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında 
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır

Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ 
El-hak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır

Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet 
Her gûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

İnsâf değildir anı dünyâya değişmek 
Gül-zârlann cennete teşbîh hatâdır

Hep halkın etvârı pesendîde yü makbûl 
Derler ki biraz dilberi bî-mihr ü vefâdır

İstanbul’un evsâfını mümkün mü beyân hiç 
Maksûd heman Sadr-ı kerem-kâre senadır

Ey Sadr-ı kerem-kâr ki dergâh-ı refîin 
Erbâb-ı dile kıble-i ümmîd ü recâdır

îdin ola ikbâl ü saâdetle mübârek 
Günden güne ikbâlin ola gün gibi zâhir

Sadrında seni eyleye Hak dâmi ü sâbit 
Hep âlemin ettikleri şimdi bu duâdır

Ey Sadr-ı cihan-bân ede Hak devletin efzûn 
Kim devletin erbâb-ı dile Lûtf-ı Hudâdır

Ez-cümle Nedîmâ kulun ey âsaf-ı devrân 
Müstağrak-ı lûtf u kerem ü cûd u atâdır

G A Z E L

Muradın anlarız ol gamzenin iz’ânımız vardır 
Belî söz bilmeziz amma biraz irfânımız vardır

O şûhun sunduğu peymâneyi reddetmeziz elbet 
Anınla böylece ahdetmişiz peymânımız vardır

133



TÜRK DÎLİ ve EDEBİYATI

Güzel sevmekte zâhit müşkilin var ise bizden sor 
Bizim ol fende çok tahkîkimiz itkaanımız vardır

Sıkılma bezme gel bîgâne yok dav’etlimiz ancak 
Nedîmâ bendeniz var bir dahi sultânımız vardır

B E Y İ T L E R

Eyvâh o üç çifte kayık aldı karârım 
Şarkı okuyup geçti bir âfet var içinde

*

Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre m u’tâdım  
Senî ey gül sever cânım ki cânânâ hitâbımsın

*

Bir şeker handeyle bezm-î şevke câm ettin beni 
Nîm  sun peymâneyi sâki tamam ettin beni

*
Bana kul olsun deyû hacet ne ferman etmeye 
Ben senin çoktan efendim bende-i fermânınam

*

Bir nîm neş’e say bu cihânın baharını 
Bir sâgar-ı keşîdeye tut lâle-zârını

*

Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder 
Nâzeninim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

*

Ayağın sakınarak basma aman sultânım  
Dökülen mey kırılan şîşe-i rindân olsun

*

Bir elinde gül ile elde câm geldin sâkiyâ 
Kangısın alsam gülü yâhut ki câmı yâ seni

*

Ey Nedim ey bülbül-î şeydâ niçin hâmûşsun 
Sende evvel çok nevâlar güftügûlar var idi
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Yine zevrak-ı derûflum kırılup kenare düştü 
Dayanır mı şîşedir bu reh-i sengsâre düştü.

H Ü S N  Ü A Ş K

“ Beni M ahabbet” adlı bir kabilede, aynı gün iki çocuk doğar; bunlardan 
kıza “ H üsn” , erkeğe de “ A şk” adı verilir.

Hüsn ve A şk, büyüyünce “ Mektep-i Edep” e giderler, “ Molla-yı Cüııun’- 
’dan ders almaya başlarlar.

D aha küçük yaştan H üsn’ü seven A şk, zamanı gelince onunla evlenmek is
ter. Kabilenin büyükleri de ona, sevgisini ispat etmeden, çeşitli acılara katlanma
dan, bazı engelleri aşmadan Hüsn’e kavuşamayacağını söylerler:

Hüsn akdine çok bahâ gerektir 
Evvel sana kîntyâ gerektir 
Durma sefer et diyâr-ı kalbe 
Can bâş ko reh-giizâr-ı kalbe
Ol şehrde kîmyâ olurmuş 
Yolda beli çok belâ olurmuş 
Bin başlı bir ejder-î münakkaş 
Mumdan gemi aitı bahr-ı âteş 
Bin yıllık yol harâbe-i gam 
Ânın ötesi sarây-ı mâtem 
Meşhûd o yoiuıı başında câdû 
Her mûyu yılan yalan değil bu 
Bir deşt içinde dîv ü perrî 
Aslan kaplan vühûş>ı berrî 
Cin nev’i lıezâr bed-likaalar 
Câdû kılığında ejderhâlar

Allah muîn olup geçersin 
Kalb şehrinin âbını içersin 
Kıl andaki kîmyâyı hâsıl 
Gel bunda ol işte Hüsne vâsıl
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Aşk, her şeyi göze alır, yıllarca çabalar, sonunda ,fKalp Şehri”  ne vararak 
Hüsn’e kavuşur.

Hüsn ü A şk’ın son bölümünde Şeyh Galip, bu manzum eserin eskiden ayrı
lan, yepyeni söyleyişte bir hikâye olduğunu söyler ve kendini över:

Tarz-ı selefe tekaddüm ettim 
Bir başka lügat tekellüm ettim 
Ben olmadım ol gürûha peyrev 
Uymuş belli Gencevîye HusreV 
Billâh bu özge mâcerâdır 
Sen bakma ki defter-i belâdır 
Zannetme ki şöyle böyle bir söz 
Gel sen dahi şöyle böyle bir söz 
Erbâb-ı sühan tamâm ma’lûm 
İşte kalem işte kişver-i Rûm 
Gördün mü bu vâdi-i kemîni 
Dîvan yolu sanma bu zemîni

Esrarını M esnevî’den aldım 
Çaldım veli mîrî malı çaldım 
Fehmetmeye sen de himmet eyle
Ol gevheri bul da sirkat eyle 
Çok görme bu himmet-i beyânım 
Tevfîka havâle eyle câmm 
“ İn dem ki zi-şâirî eser nîst 
Sultân-F sühan menem diğer nîst.”

M efûîü mefâilün feûlün

A ç ı k l a m a l a r :

Divan edebiyatının, XVIII. yüzyılda yaşamış son büyük şairi Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk 
adlı mesnevîsini; XVII. yüzyıl şairlerinden N âb î’nin “ Hayr-â-bâd” ’ına nazire olarak yaz
mıştır. Yukarıdaki örneklerin son bölümünden anlaşılacağı gibi Şeyh Galip, bu eseriyle 
daha önce yetişen divan şairlerinden başka bir söyleyişe baş vurmuş, ancak M evlânâ’nın 
M esnevî’sinden etkilenmiştir.

Aslında, bağlı bulunduğu “ M evlevîlik” in gereği olan “ tasavvuf” yolunu ortaya koy
mak isteyen Şeyh Galip, masal öğelerinden ve kendi hayal gücünden yararlanmış; mecazlı 
(alegorik) bir anlatımla duygu ve düşüncelerini ortaya koymuştur.

Hikâyede geçen Hüsn, Hüsn-i Mutlak olan “Tanrı”, Aşk, Tanrı aşkını duyarak onun 
yolunda her türlü güçlüğe göğüs geren “ mürit” ; Ben*i Mahabbet, tarikattan olanlar;
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Mekteb-i Edep, dergâh; Mo!la-yı Cünun, mürşit; Diyar-ı Kalb, gönül; yolculukta karşıla
şılan engeller de, “gülçükler ve çile”  anlamındadır.

Çoğu Divan şairlerinde olduğu gibi, son be>iîte, Şevh Galip Farsça olarak kendi öv
güsünü yapmaktadır:

İn dem ki zi-şâirî eser nîst 
Sultan-ı sühan menem diğer nîst

“ Şairlikten eser bulunmayan bu devirde söz sultanı benim, başkası değil.”

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci ve ikinci parçalardaki konuları belirtiniz.
2 — A şk’ın Hüsn’e kavuşabilmesi için, nereye gitmesi, ne gibi güçlükler ve tehlikeler

le karşılaşması gerekiyor?
3 — Şairin yararlandığı masal öğeleri gösteriniz. Bu benzetmeleri konuya uygun bu

luyor musunuz?
4 — Şair kendisinin daha önce yaşayan şairlerden önde geldiğini hangi mısralarda 

söylüyor ve bu üstünlüğünü hangi nitelikleriyle açıklıyor? Şairi bu övünmesinde haklı bu
luyor musunuz

5 — Son bölümdeki “ çaldım”, “ sirkat eyle” sözleri hangi anlamda kullanılmış ola
bilir?

6  — Divan şiirlerinde, şairlerin kendilerini övmelerine, hangi nazım şekillerinin, han
gi bölümlerinde rastlanır?

7 r -  Hüsn ü A şk’ın nazım şekli hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

K e l i m e l e r :

âb, : Su. kemîn : Bilinmeyen, çetin,
akid, akd : Bağ, nikâh. pusu.
belî : Evet. hikmel-i beyân : Sözün sebebi, konuş
bediika : Çirkin, kötü yüzlü. manın gizli sebebi
rieşt : Çöl. kimyâ : Eskiden bakırı altın
ejder, ejderha : (Canavar) Büyük yı yapma yollarını ara

lan. yan bilim; iksir (ya
erbâb-ı siihan : Söz ustaları, şairler. ratma gücü).
fehm : Anlaşma, anlayış. kişver-i Rûm : Osmanlı ülkeleri.
Gencevî : Genceü Nizami (ölm. meşhud : Gözle görülen.

1206) İranh şair. lügat : (Burada) Dil.
“ Hamse” siyle ün Mesnevi : Mevlâna Celâleitin
yapmıştır. Rûmî'nin, mesnevi

güruh : Kalabalık, topluluk. şekliyle yazdığı bü
hâsıl kılmak : Elde etmek. yük eser.
himmet : Çalışma, çabalama. mîrî mal : Devlet malı (burada)
Husrev : Eserlerini Farsça kullanılması, alınma

yazmıştır. Soyca sı hırsızlık savılma
Türk olan bir İran yan mal, beylik mal.
şairidir (1253 - 1324) muin : Yardımcı.

mu (muy) : Kıl.
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münakkaş : Nakışlı, süslü, 
perrî (peri) : Peri.
}je\rc\ : l/ieyen, biricinin yo

lunda giden, 
reh-rüzgâr : Geçit, 
selef : Önce gelen. (Galip

ten önce gelen şair
ler.)

sirkat : Çalma.

tekaddüm : Öne geçme, 
tekellüm : Söyleme, konuşma. 
îe-.Vik : faım  v^ıdiüv. hu u»!-

dan elde edilen başarı, 
velî : Lâkin.
Yuhûş-ı berrî : Vahşi kara hayvanla

rı.
zemin : Yer, (burada) sanaı

anlayışı.

ŞEYH GALİP

Şeyh Galip (1757 - 1799) İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşta yazmaya başladığı şiirle
rinde önce Esad, sonra Galip mahlasını (takma adım) kullanmıştır; onun asıl adı Meh
m et’tir. Şeyh Galip, babasının ve çevresinin etkisiyle, üç yıl çile doldurduktan sonra. Gala-
fa MevJevîhanesi şeyhliği yapmıştır. Genç yaşlarında bir Divan ortaya koyan Şeyh Galip, 
şiirlerinde, ö /ellik le N âbî’ye karşı yazdığı Hüsn ü Aşk mevnevîsinde, tasavvuf yolundaki 
düşüncelerini kendine özgü kavram ve mazmunlarla ortaya koymuştur. Dili olduka ağır
dır.

Hüsn ü A şk ’ta, adlar mecazlı kullanılmıştır; Tanrı yoluna giren bir kişinin aşması 
gerekli oiaıı engeller ve Tanrı’ya ulaşma dileği anlatılır.
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Ş İ İ R İ M İ Z  Ü Z E R İ N E

Saz şairlerimizin şiirlerini okumalıyız, ama divan şiirini de bıraka
mayız. Bize dilimizi asıl onlar öğretecek, tadına asıl onlar erdirecektir. Fu- 
zûlî’nin gazellerini okurken, Bâkî’nin gazellerini okurken o Arapça, Farsça 
sözlerin altında Türkçenin tatlı sesini duymuyor musunuz? Suçu onlarda 
değil, kendinizde arayın. Karacaoğlan’a bayılırım, ama Nedim'i, Galip’i 
okurken de kelimeleri her zaman anlamasam dahi, gene benim dilim ol
duğunu seziyorum, gene kendi dilimi duyduğum için yüreğim çarpıyor. Di
van şairlerimizin Arapçadan, Farsçadan, aldıkları sözler, onların dillerini 
Türkçe olmaktan çıkarmamıştır. O sözler birer yabancıdır; ama salınıp gez
dikleri behçelerin toprağı buram buram Türkçe kokar, Türk kokar.

Şiirimizi, eski şiirimizi okumalısınız. Ama zordur eski şiirimizi oku
mak. Bu zorluk Arapça, Farsça kelimelerden gelmez. Arapça, Farsça öğ
renmek bir iş midir? Şiiri seven bir Türk genci, sözlükleri açıp çalışsa, birkaç 
ay içinde o kelimelere alışıverir. Halk şiirimizde de Arapça, Farsça keli
meler vardır, daha az oldukları için o şiirleri daha çabuk anlayabilir. Ama 
bizim halk şiirimizin okunması da zordur.

Eski şiirimizi okumak zordur, çünkü, bugün ben yaşta olanların da 
iyice anlayamadığımız birtakım cinaslar, telmihler, müraatlar ile doludur. 
Biz bugün şiiri doğrudan doğruya anlamak istiyoruz, şiirin sesini dinliyo
ruz, o ses bize manayı sezdirsin diyoruz. Kelimeleri parçalamak, araların
daki gizli bağları, benzerlikleri aramak aklımıza gelmiyor.

Eski şairlerimizin, divan şairlerimizinkilerde olduğu gibi saz şairleri
mizin şiirlerinde de bulunan bu oyunları hoş görmeliyiz, onlara sinirlen
meden bakmayı öğrenmeliyiz. O oyunları sevip biz de onlarla uğraşalım 
demiyorum; bizim şiir anlayışımıza öyle şeyler girmez. Ama kendimiz sev
mediğimiz için başkalarında da kötü görmeye kalkmayalım. Ne yapalım? 
Eski âlem öyledir. Yunancayı, Latinceyi bilmem, ama söylüyorlar: Yunan 
şairlerinin, Latin şairlerinin şiirleri de o gibi söz oyunları ile doluymuş. 
Böyle şeyleri hoş görmekten iki kazancımız olur: Biri, herkesi kendimizle
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ölçmek huyundan kurtuluruz, bizim için kötü olan bir şeyin başka biri 
için iyi olabileceğini anlarız, düşüncelerimizle, huyumuza daha bir yumu
şaklık gelir. Az kazanç mı bu? Edebiyat sevgisi insanı işte böyle daha bir 
insanlaştırır. İkinci kazancımız da kelimelerin manalarından ayrı bir var
lıkları olduğunu, onları gelişigüzel birini ötekinin yerine kullanmak doğ
ru olmayacağını öğrenmemizdir. Kelimelerle güzel şekiller kurmak gücü
nün edinilmesi bununla başlar.

N urullah ATAÇ
(Günlerin Getirdiği)
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XIX. YÜZYILDA OSM ANLI İMPARATORLUĞU 
BATIYA YÖNELİŞ - EDEBİYAT

Batı, Ortaçağ’dan sonra Rönesans ve Reform hareketleriyle D oğu’ya karşı her alan
da bir üstünlük sağlamaya başlamıştı.

Osmanlı İmparatorluğu, bu üstünlük karşısında, XVIII. yüzyıldan sonra, kendine çeki 
düzen vermek amacıyla, bazı alanlarda düzenleme çabalarına girişti ve Batı’yla bağlar kur
du.

Osmanlı tarihinde, Batı’yla ilk bağlar bilim ve sanat alanlarında olmak üzere “ Lâle 
Devri” nde kurulmuştur. Daha sonra II. M ahmut’un yönetim, adalet, maliye, eğitim; özel
likle askerlik alanlarında yaptığı düzenlemelerle bu bağlar gelişmiş; Tanzimat’ın kuruluşu 
Batı’ya yönelmede bir dönüm noktası olmuştur (1839).

X V III. yüzyılda ve X IX . yüzyılın başlarında, B atı’yla kurulan bu bağlara ve gerçek
leştirilmeye çalışılan bazı yeniliklere rağmen, Osmanlı aydını ve halkı, henüz bakış açısı 
ve düşünce bakımından D oğu’lu olmaktan kurtulamamıştı. Şair ve yazarlar da, Divan ede
biyatı kurallarım uygulamaktan; N edim , N âbi ve Şeyh Galip gibi üstün kişileri izlemekten 
ileri gidemiyorlardı.

Ancak tanzimattan sonra, Batı’yı yakından tanımış veya bu uygarlığın önemini kav
rayarak yetişmiş bazı aydınlarla, 1860 yılında çıkan Tercüman-ı Ahval gazetesi; düşünce
lerde, dolayısıyla edebiyatta yeniliklere yol açtılar. Batı edebiyatından yeni düşüncelerle 
yeni şekil ve türlerin edebiyatımıza girmesine önayak oldular.

Başlangıç yılı 1860 olarak kabul edilen “ TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYA
T I”, bazı dönemler içinde gelişerek bugün, yeni yeni kişilik kazanmaya başlamış, çağdaş 
edebiyatımızı oluşturmuştur.

Batı edebiyatına yönelen ve yüz yılı aşan bir sürede ondan etkilenen yeni edebiyatı
mızı gözden geçirmeden önce, ana çizgilerle Batı edebiyatını tanımak yerinde olacaktır.
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ESKİ YUNAN VE LATİN EDEBİYATI

Batı edebiyatının kaynağı Eski Yunan ve Latin edebiyatlarıdır. İsa’nın doğumundan  
dokuz yüzyıl öncesine giden ve M.Ö. II. yüzyıla kadar süregelen Eski Yunan edebiyatının 
ana kaynağı da HOM EROS’un İlyada ve Odysseia destanları sayılır.

ESKİ Y U N A N  edebiyatı, didaktik türde HESÎODOS; lirik türde, SAPHO, PİNDA- 
ROS; fabl türünde AİSOPOS gibi şairleri yetiştirdikten sonra, V. yüzyılda “ altın çağı” nı 
yaşamıştır.

Tragedya’da AİSKHYLOS, SOPHOKLES, EURÎPİDİES,
Komedya’da ARÎSTOPHANES, MENANDROS;
Hitabet alanında DEMOSTHENES;
Felsefe alanında SOKRATES, EFLATUN, ARİSTOTELES;
Tkrih alanında HERODOTOS, 

bu çağın yetiştirdiği büyük kişilerdir.
İskender’in ölümünden sonra, eski Yunan edebiyatı bir kültür merkezi olan İskende

riye’de yeni bir döneme girmiş; M.Ö. II. yüzyıldan sonra da yerini Latin edebiyatına bı
rakmıştır.

LATİN edebiyatı, Eski Yunan kültür ve sanatının etkisinde gelişen bir edebiyattır.
Tragedya’da ENNİUS;
Komedya’da PLAUTUS ve TERENTİUS;
Şiirde HORATİUS, OVİDİUS, VERGİLİUS;
Hitabet alanında CİCERO;
Felsefe alanında SENECA;
T&rih alanında TACİTUS;

Latin edebiyatının yetiştirdiği en ünlü kişilerdir.
Eski Yunan ve Latin edebiyatlarının mitologya ile süslenmiş ürünlerinde doğa güzel

likleriyle birlikte insan’ı buluruz. Onlarda, birçok serüvenlere atılan insanların sevgileri, 
yiğitlikleri, kinleri ve acıları yer alır. Bu sevgiler, yiğitlikler, kinler ve acılar da yazgılarda 
dönüp dolaşarak insanlık (Hümanizm) ve erdemli olm a düşüncesinde birleşirler.
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H O M E R O S

Sabah sisi içinde doğan gül parmaklı Şa
fak  görünür görünmez...

K Y K L O P ’E L İ N D E 1

— O D  Y  S S E î  A —

Troya Savaşına katilar. İthaka kralı Odysseus, Deniz Tknnsı Posseidon’un lâ- 
netine uğramış, yirmi yıl ülkesinden, karısı Penelope ve oğlu Telemakhos’tan ayrı, 
birçok olaylarla karşı karşıya bırakılmıştır.

Odysseus, ilk on yılım Troya savaşlarında geçirir12*.
Yirmi dört bölüm olan Odysseia destanı, Odysseus’un Troya Savaşından sonra 

ülkesine dönünceye kadar olan ikinci on yıllık sürede başından geçen olayları dile 
getirir.

İlk dört bölüm ünde Odysseus’un Ithaka’daki evinin ve karısı Penelope’nin 
durumuyla oğlu Telemakhos’un başından geçen olaylar anlatılır. Penelope, koca
sı ayrıldıktan sonra, kendisiyle evlenmek isteyen prens yavukluları oyalamaktadır.

Yurduna dönmek özlemi içinde çırpınan Odysseus, a r k a c ı batıyla birlikte de
nize açılır, fırtınaya tutularak Thrakia kıyılarında vahşi Kikür-.T rla döğüşmek zo
runda kalır. Oradan kurtulduktan sonra da, tek gözlü devletin ülkesi Kyklopeli- 
ndeki Poseidon’un oğlu Poliphem os’un mağarasına düşer.

Odysseus ve arkadaşları, Lotosyiyen’lerin kıyılarından denize açıldıktan sonra, 
geldikleri Kyklop’lar ülkesinde tek gözlü devleri görmek isterler.

(Aşağıdaki parça bu bölüm den alınmıştır.)

Sabah sisi içinde doğan gül parmaklı Şafak görünür görünmez her
kesi derneğe çağırdım ve söz alarak şöyle dedim: 

— Sadık arkadaşlarım, siz hepiniz burada kalacaksınız; yalnız ben 
kendi gemimi ve gemimin tayfasını ahp şu erlerin kimler olduğunu anla
maya gideceğim: Doğruluk bilmez haydutlar, vahşîler mi, yoksa yabancı 
konuklar, tanrıdan korkar erler mi? 

A z sonra, zaten yakın olan o yere varmıştık; ucunda, denizin üstün
de, yüksek bir mağara gördük, kubbesi defnelerle sarmaşmış. Burada sü
rülerle koyun ve keçiler dinleniyordu. 

Çarçabuk mağaraya ulaştık; kendisini orada bulamadık; semiz davar
larını otlağa götürmüştü. Mağaranın içine girince her şeye hayran kaldık: 
peynir sepetleri dopdolu; kuzucuklar ve oğlaklar mandıralar tıka basa

(1) Odysseia - Homeros. Çev.: A hm et Cevaî EMRE. T.D.K. yayınları.
(2) Hom eros’un tlyada destanı bu savaşları dile getirir (Bak: Türk Dili ve Edebiyatı I.).
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kapatılmış; yaşlarına göre ayrı ayrı yerlerde: körpeleri beride, büyücekleri 
ötede ve en büyükleri dalıa ötede. Sağmaya mahsus işlenmiş kaplar: Ka
vatalar, tekneciler sütten ayrandan taşıyordu.

Orada kalıp ateş yaktık, tanrılara tütsü kıldık, kendimiz de peynir alıp 
yedik, oturup onu bekleye kaldık. Otlaktan döndü ve yemeğini hazırla
mak için kocaman bir kucak kuru odun taşıyordu; onları mağaranın ağzı
na öyle bir gürültü ile attı ki, biz ürkerek en dibe çekildik. O ara bütün 
sağılacak semiz dişileri bu geniş mağaraya aldı; erkekleri, koçları, tekeleri 
ise dışarda, avluda bıraktı. Sonra kocaman bir kayayı kaldırıp dikerek ma
ğaranın ağzını kapadı; dört tekerlekli, sağlam yapılmış yük arabalarından 
yirmi iki tanesiyle bu kaya yerinden kımıldatılamazdı!

Çalışıp acele bu işleri bitirdikten sonra ateş yaktı ve bizi fark ederek 
şöyle sordu:

— Yabancılar, kimlersiniz? Deniz yolu ile nereden geliyorsunuz? Bir 
ticaret işi için mi? Yoksa maksatsız korsan olarak, denizlerde dolaşıp vc 
hayatınızı tehlikeye atıp yabancı memleketleri talan etmek için mi?

Böyle dedi ve bu dev adamın cüssesinden ve korkunç sesinden ödü
müz koptu. Ona karşı ben söz alarak dedim ki:

— Biz Uroiadan dönen Akhailardanız; bütün rüzgârlar bizi yolumuz
dan ayırıp engin denizin dalgalan üzerinde dolaştırıyor; evimize ulaşmak 
isterken bilinmedik yollardan buraya düştük. Buna herhalde Zeus hük
metmiş olacak... Budun olarak, Atreusoğlu Agamemnon’un erlerinden ol
makla öğünürüz; gök altında onunkinden daha yüksek kimsenin adı sanı 
duyulmamıştır: Alıp talan ettiği şehir o kadar çoktu ki biz şimdi senin 
katindayız, senin dizlerine kapanıyoruz; umarız ki bizi konuklarsın ve ko
nuklar arasında verilmesi âdet olan armağanlardan da ihsan edersin. Tan
rılardan kork, ey ulu güçlü! Sana sığınmış yal varıcılarız: Zeus sığınanla
rın ve yabancıların ahım yerde komaz! (O konuklayıcıdır ki suçsuz ko
nuklara yoldaşlık eder!)

Böyle dedim, o ise hemen, zalim yüreğinden, cevap verdi:
— Akılsızmışsın sen, yabancı veya pek uzaktan gelmiş olmalısın ki 

bana tanrılara saygı göstermemi veya onlardan sakınmamı öğütlüyorsun. 
Tekerlek gözlüler (Kyklop’lar) ne fırtına koparan Zeus’a önem verirler, ne 
de öbür mutlu tanrılara; çünkü biz çok daha güçlüyüz. Ben kendi canım 
istemedikten sonra, Zeus’un kininden sakınayım diye seni ve arkadaşları
nı esirgeyecek değilim... Fakat, buraya gelirken, sağlam yapılı gemini ne
rede bıraktın? Uçta bucakta mı, yakında mı? Söyle bana şunu bileyim.
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Ağzımdan lâf almak istiyordu; dikkatimden kaçmadı; benim de bil
diklerim çoktu; kurnazlıkla cevap verdim:

— Gemimi yeri sarsan Poseidon parçaladı: Adanızın ucundaki bur
nun kayalarına çarparak; rüzgâr engin denizden bizi o tarafa sürmüştü; 
yalnız ben ve bu gördüklerin helâktan başımızı kurtardık.

Böyle dedim, o katı yürekli ise hiç cevap vermeden arkadaşlarım üze
rine saldırdı, uzattığı elleriyle ikisini birden yakaladı ve köpek yavruları 
tartaklar gibi yere çarpıp ezdi; beyinleri fışkırmış, toprağı ıslatıyordu; sonra 
organlarını birer birer kopararak onlardan övününü hazırladı; dağların 
beslediği bir arslan gibi hepsini yedi sömürdü; Bağırsaklardan, etlerden, 
ilik dolu kemiklerden hiçbir şey bırakmadı. Biz ise ellerimizi Zeus’tan ta
rafa kaldırarak ağlıyorduk: O korkunç manzara karşısında, yüreğimiz ça
resizlik içinde kalmıştı.

İniltiler içinde tanrısal şafağı bekledik; sabah sisi içinde doğan gül 
parmaklı şafak görünür görünmez, Kyklop ateş yaktı, sonra seçkin da
varlarını, sıra ile, sağmağa koyuldu ve her birinin yavrusunu yanına salı
verdi; bu işleri çalışıp acele bitirdikten sonra, arkadaşlardan ikisini daha 
kaparak kahvaltısını hazırladı; ve yedikten sonra semiz davarları mağara
dan dışarıya çıkardı. Kapının kocaman kayasım kolaycacık kaldırmış, tekrar, 
çabucak, kolaylıkla yerine koymuştu: Sanki okluğa kapağını takıyormuş 
gibi. Sonra, hızlı hızlı, ıslık çalarak semiz davarlarını dağa sürdü.

Orada kalmıştım ve intikam almak için derinden düşünüyorum; içimde 
doğan düşüncelerden bana en münasip görüneni şuydu:

Kyklop’un, mandıralarından birine dayanmış kocaman bir sopası vardı: - 
Bu yaş koparılmış bir zeytin dalıydı, kuruduktan sonra elde taşınmak için. 
İlk görünce engin denizde sefer edebilen bir kara geminin, yirmi kürekli 
bir yük gemisinin direğine benzetmiştik: Gözle bakınca o uzunlukta, o ka
lınlıkta görünüyordu.

Kalkıp yanma yaklaştım, ondan bir kulaç kadar kesip ayırdım; bu
dak yerlerini yontmak üzere yarenlerin yanına koydum; onlar düzelttiler, 
parlattılar; ben de yaklaşıp ucunu sivrilttim. Sonra alıp alevli ateşte ısıta
rak katılaştırdım ve kalın bir tabaka halinde bütün mağarayı örtmekte olan 
gübrenin içine sokup iyice sakladım.

Akşama doğru, güzel yapağıh davarlarını otlatıp döndü. Ancak, o 
akşam, büyük mağaranın içine semiz davarların hepsini aldı; dışarıda, derin 
avluda hiçbir baş bırakmadı: Ya bir şüpheye düştüğünden veya bir tanrı 
böyle ilham ettiğinden.

Ondan sonra kocaman kayayı yukarı kaldırıp mağarayı kap?dı; otu
rup koyunlan ve durmadan meleyen keçileri, hepsini sıra ile sağdı.
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ve herbirinin altına yavrusunu salıverdi. Bu işleri çabucak becerdikten sonra, 
gene arkadaşlardan ikisini daha kaparak yemeğini hazırladı. O zaman ben 
yanına yaklaşarak ve Kyklop’a iki elimle tuttuğum gerdel dolusu siyah şa
rabı uzatarak şöyle dedim:

— Şimdi, Kyklop, yediğin insan etinin üstüne şu şaraptan iç de gemi
de nasıl içkimiz vardı, bir gör! Sana bundan gene getirir sunardım, eğer 
merhamet edip memlekete yollasaydın. Fakat senin azgınlığın her haddi 
aştı; a zalim! Nasıl istersin ki, bundan sonra, insanlar gene senin yanma 
gelsinler? însan töresince hareket etmiyorsun ki.

Böyle dedim; o ise gerdeli alıp yuvarladı; tatlı içkiden aşırı hoşlan- 
mıştı; benden bir daha rica etti.

Ben de hemen ona o ateş gibi şaraptan sundum; üç defa getirip ver
dim; üç defa o da deli gibi (adımı) sordu! Şarap, Kyklop’u yüreğine kadar 
tutunca, ben de en tatlı sözlerle ona şöyle dedim:

— Kyklop, benden en anılmış adımı soruyorsun. Sana söyleyeceğim, 
sen de vadettiğin konukluk armağınını vermelisin. Adım KİMSE’dir. Anam, 
babam ve bütün arkadaşlarım beni KİMSE diye çağırırlar.

Ben böyle dedim ve o zalim yürekli şöyle cevap verdi:

— KİMSE’yi en son, bütün arkadaşlarından sonra yiyeceğim, öteki
leri ondan önce; bu da sana vereceğim konukluk hediyesi olacak!

Bunun üzerine yuvarlanıp sırt üstü düştü. Kocaman boynu bükülmüş 
olarak yatıyordu, her şeyi yenen uyku onu da aldı; boğazından ise şarap, 
insan eti parçalan fışkırıyordu; sarhoş sarhoş kusuyordu. Hemen kazığı 
alıp ısıtmak için köz yığını içine soktum; arkadaşlara cesaret verecek söz
ler söyledim; içlerinden biri korkup geri çekilmesin diye.

Zeytin kazığı az sonra sıcaklıktan parlayacak bir hale gelmişti. He
nüz yeşil iken aşırı ısınıp tutuşmak üzere idi; o zaman ateşten çektim, ko
şarak getirdim; arkadaşlar ayakta her yanımı sarmışlardı; bir tanrı yeni 
bir cesaretle onları canlandırıyordu. Kazığı kaldırıp ucunu gözünün köşe
sine batırdılar. Ben de yukarıdan bastırarak çevirdim, tıpkı bir gemi gibi 
merteğini matkapla deldikleri gibi: Nasıl kalfaları iki yandan kayışla dik 
tutarken usta yukarıdan başını çeviredudur! İşte ben de onun gözünün 
içinde kazığın kızgın ucunu böyle döndüreduruyordum, ve kan, sıcak sı
cak fışkırıyordu: Gözün kökleri ise tutuşmuştu.

*
Bir canavar gibi bağırdı, kaya yankılandı ve biz korkup uzaklaştık.
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Gözünden kanlar içindeki kazığı çekip çıkardı; çılgın bir halde elin
den fırlattı. Yüksek komşuları öbür Kyklopları çağırmaya başladı; bunlar 
civarda rüzgârların dövdüğü tepelerdeki mağaralarda otnrurhrd;, Se^ni 
işitenler her yandan üşüştüler; mağaranın etrafında. ayakla durup haşma 
geleni anlamak istiyorlardı:

— Polyphemos, böyle acı acı niye bağırıyorsun? Böyle, tanrının gece 
yansında bizi niye uyandınyorsan? Ölümsüzlerden biri gelip sürüsünü ka
çırmak mı istiyor? Seni mi öldürüyorlar? Hile ile mi, güç ile mi?

— Ey dostlar, beni zorla veya hile île kim mi öldürüyor? KİMSE!

Onlar da cevap verecek kanatlı sözler söylediler:

— Kimse zorla sana bir şey yapamaz, zâhir... çünkü yalnızsın, Ulu 
Zeus’tan gelen dertlere ise derman yoktur. Babamız Poseidon Han’a yal
var!

Böyle deyip çekildiler ve ben yürekten güldüm; takındığım ad düşün- 
düğüm eşsiz hile, onları gaflete düşürmüştü.

Fakat Kyklop, acılar içinde inlerken elleriyle de yoklaya yoklaya gi
dip kapıdan kayayı kaldırdı; sonra mağara ağzının orta yerine, iki elini 
uzatarak oturdu: Bizden koyun dalgası arasında kaçmaya kalkışan olursa 
yakalamak için; çünkü aklı sıra benim böyle bir ahmak olacağımı sanı
yordu. Bu ara ben arkadaşlan ve kendimi ölümden kurtarmanın en iyi 
çaresini bulmak için düşünüyordum; bütün hileleri aklımdan hesaplıyor
dum, can kaygısı bu; tehlike çok büyük ve çok yakındı. Aklun içinde ba
na en uygun görünen düşünce şu oldu; koyunlarm erkekleri iyi besili ve 
gür yapılıydı; bunları, sessizce iyi bükülmüş sazlarla bağladım; zalim Kyklop 
canavarının üzerinde yattığı sazlar işe yaradı. Koçları üçer üçer bağlıyor
dum, ortadaki adamlarımdan birini taşıyordu, Öbür ikisi de iki yandan 
giderek onu saklıyordu; ve böyiece adamın ağırlığını koçların üçü yükle
niyordu. Bana gcünce; bütün davarların en iyisi oian bir koç vardı, bunu 
yandan kucaklayıp kaba yünlü karnının altına asıldım durdum; ellerim 
o muhteşem yapağıya yapışmış, sabırlı yürekle tutunuyordum.

Sabah sisi içinde doğan gül parmaklı Şafak görünür görünmez da
varların erkekleri odağa fırladı; sağılmayan dişiler ise mandıralar etrafın
da mcîevi" vıruyorlardı. çünkü şişmiş memeleri ağnmaklı olmuştu. Müthiş 
acılar içinde kıvranan Kyklop, önünden geçen bütün koçların sırtlarını yok
luyordu; ve ufrmak, hayvanların kaba yünlü karınlarına asılmış olanların 
farkını', varmıyordu. Davarların son erkeği de dışarı çıkmak üzere ilerledi. 
Yapağısı, çetin düşüncelere dalmış olan benim yükümden ağırlaşmış olarak.
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Güçlü Polyphemos onu da yoklarken şöyle diyordu:
— Baba koç, niçin böyle, mağaradan, davarların en sonuncusu çıkı

yorsun. Eskiden sen başkalarından hiç geri kalmazdın; hepsinden daha 
önce, uzun adımlarla, taze çiçek açmış çimenlerde otlamaya koşardın! Ge
ne en önde olarak dere başlarına varırdın! Akşamları gene hepsinden öne 
geçerek ağıla dönmek isterdin! Şimdi hepsinden geride kalmışsın! Yoksa 
sahibinin gözüne mi üzülüyorsun? Fena bir adam, alçak arkadaşlarının 
yardımı ile, başımı şarapla sersem ettikten sonra bu gözü kör etti! Fakat 
KİMSE haini, inan bana, henüz helâktan kurtulmuş değildir. Keşke dost 
duyuşunla dile geleydin de bana gücümden korkarak nerelerde saklandı
ğım haber verebileydin!... Beyni eşiğe çarpılıp mağaranın şurasına burası
na dağılırdı; ve o zaman KİMSE haininin getirdiği acılardan yüreğim ha
fiflerdi.

Böyle deyip koçu dışarıya salıverdi.

Haykıran bir adamın ses erimi kadar uzaklaşınca, ben Kyklop’a aşa
ğılayıcı sözlerle şöyle dedim:

— Kyklop, yaman gücüne güvenerek oyulmuş mağarana çekilip kor
kak bir adamın arkadaşlarım rahat rahat yemek kısmet değilmiş sana! Za
lim, kötü işlerinin cezasını çekmekten kurtuluş olamazdı! Evine sığınan 
yabancıları yediğin için Zeus ve öbür tanrılar cezanı böyle verdiler işte.

Odysseus sağlam bir gemiyle A ia adasına ulaşır; burada bir yıl büyücü güzel 
Kirke ile yaşar. Sonra, yine birçok olaylarla karşılaşıp arkadaşlarım bir deniz ka
zasında kaybeder. Tek başına A tlas’ın kızı tanrıça Kalypso’nun Ogygia adasına 
varır. Odysseus’u seven Kalypso ölüm süzlük vermek sözüyle, onu yedi yıl yanında 
alıkoyar. Sonunda, Odysseus’a tanrılar yardım ederler; Skheria adasından Phai- 
akların gemisiyle İthaka’ya döner; dilenci kılığına girerek saraya gider.

Onu aramaya çıkmış olan, oğlu Telemakhos da saraya dönmüştür. Penelo- 
pe’yle evlenmek için yapılan ok atma yarışmasında yavukluları alt ederek onları 
öldürür. Yeniden karısına kavuşarak kral olur.

A ç ı k l a m a l a r :

Hom eros’un İLYADA ve ODYSSEİA adlı destanları; Eski Yunan’da sözlü gelenek 
ürünleri olarak, Troya savaşının oluşunu ve bu savaşa katılan Odysseus adlı yiğitin başın
dan.geçen olayları dile getiren iki büyük manzum kahramanlık hikâyesidir.

Dünya edebiyatının ünlü birkaç tabiî destanı arasında yer alan İLYADA ve ODYSSE
İA, eski Atina’da, çocukları eğiten, sanatçıların okuduğu, saygıdeğer bir kaynaktı. Daha  
sonraki çağlarda Batı edebiyatlarını etkileyen bir kaynak olmuştur.

Yukarıda, Odysseia destanının bir bölümünden kısaltılarak alınmış olan örnek par
çada yiğit kral Odysseus’un, güçlü bir yaratığa karşı, nasıl üstünlük sağladığı anlatılıyor.

Destanda. Kylkloplar şöyle tanıtılmaktadır:
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‘ ‘Azgın, töresiz Kyklopların memleketine geldik; bunlar ölüm süz tanrılara güvenerek 
elleriyle ne fidan dikerler, ne de çift sürerler. Bunların ne işleri, danışmak için dernekleri, 
ne de (yerleşmiş) töreleri vardır. Yüksek dağların tepelerinde, oyulmuşlarda otururlar ve 
her biri kendi töresince çocukları ve karıları üzerinde hüküm sürerler; başkaları umurla
rında değildir.”

Kyklop’larla ilgili bu özellik ve davramşIar,toplum halinde yalayan insanlar için, des
tandaki eğitici yöne bir örnek sayılabilir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 —  Kyklop’u ve yaşadığı yeri anlatınız.

2 — Odysseus’un Kyklopeli’ne gidişinin sebebini belirtiniz.

3 —  Odysseus’un düzenleri (hileleri) nelerdir? Bu düzenlerde akla uygun bulmadığı
nız yönler var mıdır? Buradan, onun hangi karakter özelliğini çıkarabilirsiniz?

4  — Kyklop’un (Poliphemos’un) başına gelenler, onun hangi düşünce ve davranışı
nın sonucudur?

5 — Okuduğunuz bu parçadaki destan niteliklerini gösteriniz.

HOM EROS

M.Ö. IX. yüzyılda yaşadığı sanılan Hom eros’un hayatı üzerinde kesin bilgiler yoktur.

Ege dolaylarında birçok kent onun doğum yeri olarak gösterilir. Bir ırmaktan doğ
duğu; onunla ilgili başlıca söylentilerdir.

Gerçek olan, Eski Yunandaki sözlü gelenek ürünlerinin ve yaşayan efsanelerin H o- 
meros adlı bir şair tarafından, İlyada ve Odysseia adıyla tabiî teslan olarak düzenlenmiş 
olmasıdır.

Eski Yunan tarihçisi Herodotos, “ H esiodos’la Hom eros Yunanlıların Tanrı sayıları
nı kurdular, adlarını taktılar, Tanrıların yetkilerini ve işlerini ayırdılar, görünüşlerini 
belirttiler’ ’ diyor.

Eflâtun ise, “ Hom eros, Yunan dünyasında bütün inanışların babasıdır, bu dünyada 
dile gelen ne varsa, onunla dile gelmiştir.”  diyor.

t

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Daha önce okuduğunuz Tepegöz hikâyesiyle bu parçayı 
karşılaştırarak Basat’la Odysseus; Tepegöz’le tek gözlü dev 
(Poliphemos) arasındaki benzerlik ve ayrılıkları gösteriniz.
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Agamemnon, Atreus seni bütün mutlu
luklara kavuşturmak için dünyaya getirmedi. 
Aksine, sevinmen ve acı duyman gerek. Zira 
insan olarak doğdun, istesen de islemesen de 
tanrıların iradesi böyle olacak.

İ P H İ G E N İ A  A U L İ S ’ T E 1

Helena’nın kaçırılması yüzünden Troya’ya savaşa giden A kha orduları Aga- 
memnon’un başkomutanlığında Aulis’te toplanmıştır. Havanın elverişsizliği gemi
lerin gitmesine engeldir. Savaş tanrıçası Artemis bir kurban istemektedir. Bu kur
ban da, sözleşme gereği Agam em non’un kızı îphigeneiâ olacaktır.

A gam em non, karısına bir mektup yazarak, İphigeneia İle Akhilleus’u evlen
direceğini, onu Aulis’e göndermesini ister. Bir süre sonra yaşlı habercisine verdiği 
ikinci mektubunda, çocuğunun düğününü başka bir zaman kutlayacağı yazılıdır.

İkinci mektup, henüz ihtiyar oradan ayrılmadan M enelaos’un eline geçer. Me- 
nelaos’la Agamemnon tartışırlar. Döneklikle suçlandırılan Agamemnon, Helena’nın 
kaçırılışı yüzünden çocuğunu öldürmeyeceğini söyler. Am a bu sırada annesi ve kar
deşiyle İphigeneia’nın geldiği haberi verilir. Agamemnon, bu durum karşısında, 
artık alınyazısının çizdiği yolu izleyecektir.

AGAMEMNON, MENELAOS, KORO

AGAMEMNON.— Eyvah! Zavallı ben! Ne söyleyeyim! Nereden baş
layayım? Kader beni nasıl bir boyunduruk altına soktu? Benim hilelerimi 
gölgede bırakan çok daha mahir bir tanrının tuzağına düştüm! Ah! Bu 
işte halk takımı ne kadar kazanıyor. Zira o kolaylıkla ağlayabildiği, her 
şeyi söyleyebildiği halde bu gibi şeyler ulu soylu bir adamın büyüklüğüne 
yakışmaz. Bizim gibilere her şeyden evvel hayatımızı idare eden vekarı mu
hafaza etmek düşer. Biz halkın esiriyiz. Zira müthiş bir felâkete uğrayan 
ben ağladığım için, sonra da ağlamadığımızdan dolayı utanıyorum. Ah! 
Karıma ne diyeceğim, onu nasıl karşılayacağım? Gözlerinin içine nasıl ba
kacağım? Zira onun çağrılmadan bu felâketler üzerine çıkagelmesi beni 
büsbütün mahvetti. Lâkin gelin olacak kızıyla birlikte gelmesi, ona karşı 
en müşfik ödevi yerine getirmesi pek tabiîdir. Fakat benim hainliğimi keş
fedecek. Sonra zavallı kıza (Ne diyorum? Kız mı? Belli ki yakında o, Ha

fi) İphigeneia Auliste, Euripidies. Çev: Lâmia Kerman, M.E.B. yayınları.
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des’in karısı olacak) ne kadar acıyorum. Onun şöyle yalvardığını işitir gi
bi oluyorum: “Ah! baba, beni öldürüyor musun? Böyle bir düğün senin 
ve dostlarının başına”. Onun yanında Orestes henüz konuşmadığı için şu
ursuzca bağıracak ve yalnız benim anlayabileceğim şeyler söyleyecek. Ey
vah! Priam os’un oğlu Paris’in, Helena ile evlenmesi beni mahvetti, başı
ma bu felâketleri getirdi.

KORO.— Kralların felâketine yabancı kadın ne kadar acırsa ben de 
o kadar acıyorum.

MENELAOS.— Elini bana ver tutayım.
AGAMEMNON.— Al. Zafer sende. Halbuki ben bir zavallıyım.
MENELAOS.— Babamızın babası Pelops’un, babamız Atreus’un üze

rine yemin ederim, onları şahit tutarım ki asla yalana baş vurmadan, dü
şündüklerimi sana bütün kalbimle, olduğu gibi söyleyeceğim. Gözlerin
den yaşlar aktığını görünce sana acıdım, ben de ağlamaya başladım. De
min söylediğim sözleri geri alıyorum. Artık sana karşı insafsız olmayaca
ğım. Kendimi senin yerine koyuyor, kızım öldürmemeni ve benim davamı 
ondan üstün tutmamanı sana tavsiye ediyorum... Helena’yı tercih etmek, 
fenalığı iyiye üstün tutmak değil midir?

KORO.— Zeus’un oğlu Tantalos’a yakışan güzel sözler söyledin. Ata
larını utandırmıyorsun.

AGAMEMNON.— Seni takdir ediyorum Menelaos. Hiç ummadığım  
bir zamanda sana yakışan çok makul sözler söyledin. Kardeşlerin arasın
da geçimsizlik, onların kendi evlerine karşı olan fazla sevgi ve hırsların
dan doğar. Ben birbirine acı veren böyle akrabalıklardan nefret ederim. 
Fakat geçelim; zira talihin pençesi altında kızımın kanı akmak üzere.

MENELAOS.— Nasıl? Kızını öldürmeye seni kim zorluyor?
AGAMEMNON.— Yunanlıların bir araya toplanmış olan bütün or

dusu.
MENELAOS.— Hayır. Şayet onu gerisin geriye Argos’a gönderirsen 

bu olmaz.
AGAMEMNON.— Kalhas, tanrının sözlerini Yunan ordusuna söy

leyecek.
MENELAOS.— Hayır daha evvel ölecek olursa bunu söyleyemez. Bu 

da kolay bir şey.
AGAMEMNON.— Sisyphos’un oğlu (Odysseus) her şeyi biliyor.
MENELAOS.— Evet kendini korkunç, fena bir hırsa kaptırmıştır.
AGAMEMNON.— Yunanlıların arasına karışarak, onun; Kalhas’ın 

tercüman olduğu tanrının sözlerini, kızımı nasıl Artemis'e kurban edece
ğimi vaadettiğimi, sonradan caydığımı söyleyeceğini düşünmüyor musun?
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Orduyu ele geçirerek Yunanlılara seninle beni öldürttükten sonra kızımı 
boğazlamalarını emredecek. Bunlar Argos’a kaçsam da arkamdan yetişe
rek beni yakalaycaklar. Kyklop’ların surlarıyla birlikte bütün memleketi 
ta temeiiıie varıncaya kadar yıkacaklar. İşte benim üzüntülerim bunlar. 
Zavallı benî Ne büyük çaresizlikler içindeyim,

KLYTAİMNESTRA, İPHİGENİA, KORO, 
sonra 

AGAMEMNON
KLYTAİMNESTRA.— (Koroya) Senin bu nezaketini, dost sözlerini 

hayırlı sayıyorum. Bu sözlerinden gelin getirdiğim kızımın düğününün kutlu 
olacağını umuyorum. Sîzler kızıma çeyiz olarak getiriğim eşyayı arabadan 
çıkarıp usulca çadıra taşıyınız. Kızım sen de arabadan in. Nazik, ince aya
ğını yere bas. Kızlar, onu kollarınızın arasına alarak inmesine yardım edi
niz. İçinizden biriniz, elini bana versin de, yerimden kalkıp arabadan ko
layca inmek için dayanayım. Kızlar! Siz de arabanın dingili önünde duru
nuz. Zira kendileriyle konuşulmazsa atların gözleri ürker. Agamemnon- 
un oğlunu, henüz konuşmayan küçük Orestes’i de alm...

İşte sevgili baban. Gel onu selâmlayalım.
İPHİGENEİA.— Ah! Anneciğim. Senden evvel babamı kucaklarsam 

bana kızmazsın değil mi?
KLYTAİMNESTRA.— Yok yavrum, bilâkis bunu yapmalısın. Çocuk

larımızın arasında babana en fazla düşkün olan sensin.
İPHİGENEİA.— Bu kadar uzun bir ayrılıktan sonra seni gördüğüm

den dolayı ne kadar sevinç duyuyorum babacağım!
AGAMEMNON.— Baban da seni gördüğü için seviniyor yavrum. Bu 

sözleri ikimiz için de söylemiş oluyorsun.
İPHİGENEİA.— Ah! Beni gördüğünden dolayı seviniyorsun ama ne 

endişeli bakışların var!
AGAMEMNON.— Hem kral, hem de başkomutan olan bir adamın 

birçok kaygılan vardır.
İPHİGENEİA.— Kendini düşüncelere kaptırma. Şimdilik yalnız be

nimle oî!
AGAMEMNON.— Başka bir yerde değilim ki, tamamıyla seninle

yim.
İPHİGENEİA.— Öyle işe kaşlarım çatma. Sevgili gözlerinin ifadesi

ni değiştir.
AGAMEMNON.— İşte bak. Seni görmekten ne kadar sevinç duy

mak lâzımsa o kadar seviniyorum kızım.
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İPHİGENEİA.— Bunun için mi gözlerinden yaşlar dökülüyor?
AGAMEMNON.— Uzun zaman birbirimizden uzak kalacağız da on

dan.
İPHİGENEİA.— Ne söylediğini hem anlıyor, hem de anlamıyorum, 

sevgili babacağım.
AGAMEMNON.— Mânalı sözler söyleyerek bana büsbütün acı veri

yorsun.
İPHİGENEİA.— Gitme babacığım. Evinde çocuklarınla beraber kal.

AGAMEMNON.— Ben kalmak istiyorum ama bu arzuma muvaffak 
olamadığımdan dolayı acı duyuyorum.

İPHİGENEİA.— Keşke bu savaşlar, M enelaos’un sebep olduğu bu 
felâketler olmaz olaydı!

AGAMEMNON.— Onlar daha evvel başkalarının başını yiyecek. İş
te beni öldüren de bu ya.

İPHİGENEİA.— Ah babacığım! Beni bırakarak çok uzaklara mı gi
deceksin?

AGAMEMNON.— Aynı yerde sonradan babanla birleşeceksin kızım.
İPHİGENEİA.— İyi bir başarıdan sonra Phrygia’lılardan kızına ça

buk dön, olmaz mı babacağım.
AGAMEMNON.— Evvelâ burada kurban kesmem lâzım.
İPHİGENEİA.— Senin yanında bulunarak bu töreni görmeliyim.
AGAMENNON.— Sen iyice göreceksin. Zira kutsal suların yanında 

bulunacaksın.
İPHİGENEİA.— Sunağın etrafında raksedecek miyiz babacığım?
AGAMEMNON.— Ah! Hiçbir düşüncen olmadığı için sana gıpta edi

yorum. Haydi artık çadıra gir. (Zira kızların kendilerini göstermesi mü
nasip değildir.) Babandan uzun zaman ayrılacağın için beni öp! Ver elini. 
Ah bu göğüs, bu yanaklar, bu san saçlar! Phrygia’lıların şehri, Helena, 
size ne büyük acılar verdi!

Sonra Agamemnon, karısıyla konuşarak onun düğünde bulunmaması, evi
ne, öbür çocuklarının yanına gitmesi gerektiğini söyler.

Çok geçmeden Klytaimnestra, evlenme oyunundan haberi olmayan Akhille- 
us, İphigeneia, Agam em non’un korkunç kararım öğrenmişlerdir. Akhilleus buna 
engel olacağına söz vermiştir.

Önce babasına yalvaran İphigeneia, yurdun korunması uğrunda, bunu ordu
nun istediğini öğrenince:

— Şayet Artemis kurban edilmemi istediyse tanrıçanın bu iradesine ölümlü 
olan ben mi mâni olacağım? Buna imkân yok. Vücudumu HELLAS’a veriyo
rum. Beni kurban ediniz. Troia’y» yakıp yıkınız. Zira bunlar benim hâtıramı uzun 
zaman yaşatacak. Benim çocuklarım, düğünüm, şöhretim bunlar olacak...
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Der ve kendi isteğiyle gider.
Sonunda bir haberci, Klytaimnestra’ya, Artemis’in  kutsal korusunda İphige- 

neia’nın ağlam aklı babasına: “ İşte geldim baba!”  diyerek yurdun geleceği ve or
dunun zaferi üzerine güzel sözler söylediğini anlatır. Sonra, kılıçla boynuna vu
rulduğu sırada, onun yerine bir geyiğin sunağı kanıyla suladığını; kızının tanrı ka
tına çıktığını; artık üzüntüsünü, kocasına karşı öfkesini bırakması gerektiğini söyler.

Agam em non da karısına aynı şeyleri söyledikten sonra mutluluk dileğiyle, sa
vaşa gitmek .üzere, ayrılır. .

» \ ■■ ı\ '
A ç ı k l a m a l a r : ,

Geçen yıl'H om eros’un İlyada: Aisktıylos'ün Agamemnon ve Sophokles’in Elektra 
adlı eserlerinde Agam em non’un Troya Savaşlarına katılışı; dönüşünde karısı tarafından öl
dürülürü ve kızı elektra’yla oğlu Orestes’in babalarının öcünü.alışları anlatılıyordu.

Bu tragedyada da, Ağam em non’un savâja girmeden önce kızı İphigeneia’nın kendi 
rızasıyla kurbân edilişi anlatılıyor;

İphigeneia Aulist’e tragedyasından alman yukardaki parçalarda Agamemnon’un kar
deşi, kaıısı, kızı karşısında duyduğu sorumluluklar; alınyazısına ve soyluluğuna dayana
rak aldığı karar ve acılar belirtiliyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — A gam em non’un kızını öldürmeye karar verişindeki sebepler nelerdir?
2  — Onun bu karardan dolayı içinde bulunduğu ruh bunalımlarını açıklayınız.
3 — Kızı ile konuşmalarında, Agam em non’un verdiği karar seziliyor mu? İphigeneia 

niçin sevinçlidir?
4 — Klasik tragedya’da en çok görülen “ Tknnlarm isteğini insanların  

değiştiremeyecekleri” inancına burada da rastlanıyor mu? Gösteriniz.
5 — Okuduğunuz parçalardan yararlanarak kahramanların insancıl yönlerini belirti

niz.
6  — Tragedyanın özelliklerini hatırlayarak, okuduğunuz bu örnek parçalardaki tra

gedya öğelerini araştırınız.

A d l a r :

Agamemnon : Yunan ordularının başkomutanı, İphigeneia’nın babası.
Akhialar : Yunanlılar.
Akhilleus : Troya savaşının en büyük Yunan kahramanı, A şil
Artemis : Zeus ile Leto’nun kızı; av ve savaş tanrıçası.
Atreus : Agam em non ve M enelaos’un babası.
İphigeneia : Agam em non ile Klytaimnestra’mn kızı.
Hades : Yer altının zalim tanrısı.
Helena : M enelaos’un Trova savaşına sebep olan karısı.
Klytaironestra : A gam em non’un karısı: îphegeneia’nın annesi.
Kalhas : Yunanlıların bakıcısı.
Menelaos : Agam em non’un kardeşi; Helena’nın kocası.
Paris : H elena’yı kaçıran Troya kralı’mn oğlu.
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Phrygia : Başkenti Gordiom olan Frikya.
Priamos : Troya kralı.
Tantalos : A nadolu’da Sipylos (Manisa dağı) eteklerinde yaşamış 

küçük bir kral.

EURİPİDES

Klasik tragedyanın üçüncü büyük şairi Euripides, M.Ö. 480 yılında Salam in’dc doğ
muş; iyi bir ögrenimgördüklen sonra, yirmi beş yaşlarında tiyatro yarışmalarına katılmış
tır. Önceleri pek ilgi çekmeyen Euripides, sonra değerini bulmuş; yaşlandığı zaman Ati
na’dan ayrılarak Makedonya Kralı’mn sarayına yerleşmiş, yetmiş beş yaşında ölmüştür.

Euripides, doksanı aşan tragedya yazmıştır; bunlardan ancak on dokuzu korunabil- 
miştir; en ünlüleri; Alkestis, M edia, Elektra, Andromakhe, Hekabe, Helena, İpgiheneia 
Auliste’dir.

Euripides, tragedyada koronun önemini azaltmış; kişileri gerçek insan karakter ve ni
telikleriyle göstermeye; onları mitologyadaki efsanevî niteliklerden kurtarmaya çalışmış
tır.

T a r t ı ş m a -  Y a z m a  K o n u s u

Agam em non ve İphigeneia’nm kararlarını yurtseverlik
leriyle mi bağdaştırırsınız? Yoksa, bunu daha çok üne ve ölüm
süzlüğe ulaşmak veya alınyazısma boyun eğmek olarak mı de
ğerlendirirsiniz? Tragedyanın tümünü okuyarak tartışınız.
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V E  R  a  i  L i  u s_ _ 
Erguvan erguvan açılıyor ilk yaz, 
Türlü türlü çiçeklerle bezemiş toprak 
Irmak kıyılarını çepeçevre, 
Eğilmiş oyuğun üstüne değin ak kavaklar. 
Kapıyor önünü sarmaş dolaş olmuş 
Eğik asma dallan; gel buraya gel, 
Bırak döğsün azgın dalgalar kıyıları, 
Çılgınca döğsün bırak...

S I Ğ I R T M A Ç  T Ü R K Ü L E R İ 1

DOKUZUNCU TÜRKÜ 

L y c i d a s

Nereye böyle M oeris, ne yana yolculuk,
Adım adım kente doğru mu yoksa?

M o e r i s

Ey Lycidas, ne günlere kalmışız biz,
Eller almış tarlamızı, evimizi barkımızı,
Ottan ocaktan olmuşuz,
Bir de: “ Çekin gidin eski göçmenler,
Bizimdir bu ülkeler.”
Demesinler mi bize! Yılmak nedir bilmezken,
İşte böyle yenilmişiz,
Acılar içinde kalmışız büsbütün.
Göndermemiz gerekmiş onlara oğlakları da 
Gözüne dizine dursun onların...

L y c i d a s

Evet anlatıyorlardı duymuştum bir yol,
Yamacın doruğundan başlayan 
Şu yuşumak eğilimli tepeden çaya,
Yılların uçlarını budadığı kayına değin 
Sizin Menalcas elinde tutarmış ödül diye 
Türkülerine karşılık...

(1) Sığırtmaç Türküleri — Vergilius. Çev.: ism et Z. Eyüboğlu.
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M o e r i s

Duymuşsun evet, çıkmış böyle bir söylenti,
Ey Lycidas, Mars’ın mızrakları karşısında 
Bizim türkülerimiz 
Benzer kartalların önünde 
Chaonia’nın güvercinlerine...
Bir savaşın erken kesilmesi gerektiğini 
Önceden bildirmemiş olaydı bana 
Meşenin sol kovuğundan bir kuzgun 
N e Menalcas, ne de senin Moeris kalırdı...

L y c i d a s

Bak şimdi, çekilmiş yatağına su büsbütün,
Esen yellerin görültüsü de, gök ışıl ışıl,
İşte yarısındayız yolumuzun,
Apaçık görünüyor Bianor’un sinisi...
Bak budamış tarımcılar ağaçların 
Yapraklı, sık dallarını, Moeris iste 
Türkü çağırmamızın yeridir burası.
Yay buraya oğlakları, ha geldik kente.
Korkmayalım gecenin, yağmurun bastırmasından.
Türkü çağırıp gidelim, yol da kısalır böylece.
Türkü çağırasın diye yürürken de biz 
Biraz yeğnilteyim yükünü...

M o e r i s

Çok üsteleme be çocuk, yolumuza bakalım  
Daha yürekten söyleriz, Menalcas dönünce...

A ç ı k l a m a l a r ;

Okuduğunuz bu örnek parçalar, Vergilius’un “ Bucolocia”  veya “ Eclogea” adlı pas
toral türde yazdığı; dilimize “ Sığırtmaç Türküleri”  adıyla çevrilmiş, on türkülük eserin
den alınmıştır.

Bu eserde şair, çobanların konuşmaları aracılığıyla tabiat güzelliklerini dile getirmek
tedir. •

Çobanların konuştukları konu, kır hayatı, tabiat ve toprak sevgisidir. Şiir ölçülü, 
fakat kafiyesizdir1.

(1) Bütün Eski Yunan ve Latin şiirlerinde ölçü vardır; kafiye kullanılmamıştır.
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Yukarıdaki örnek parçalarda karşılıklı konuşanlardan, M oeris, Vergilius’un (Menel- 
cas)1 eski çobanıdır. Moeris, yeni efendisinin oğlaklarını Montua iline doğru götürürken, 
yine bir çoban olan Lycidas’la karşılaşır ve türkü diye adlandırılan yukarıdaki konuşma
ları yaparlar.

M .Ö . I. yüzyılda diktatörlük kurmuş olan Sezar öldürüldükten sonra Rom a’da yö
netimi ele alan Octav’us Augustus, savaşlarda yararlık gösterenlere toprak dağıtmaya baş
lamış; birçok köylünün tarlası, evi elinden alınmıştır.

Bu sırada Vergilius de, topraklan elinden alınınca Rom a’ya giderek onların geri ve
rilmesini sağlamıştır.

A r a ş t ı r m a l a r :
1 — Çobanların tabiata ve topraklarına karşı duydukları sevgiyi hangi mısralardan 

anlıyorsunuz?
2 — Moeris, ilk konuşm asında neden yakmıyor? Kime beddua ediyor, niçin? Lyci- 

das’ın verdiği cevap nedir?
3 — Moeris, savaşın erken biteceğini nereden anlamıştır?
4 — Son konuşmalara göre, Lycidas’ın isteği nedir? Moeris, “ Menalcas dönünce türkü

leri daha yürekten söyleriz” diyor, niçin?
5 — Bu örnek parçaların niçin pastoral nitelik taşıdığını belirtiniz.

K e l i m e l e r :

Bianor : Mantualı yiğitlerden biri.
Chanoia : Eski Epir’e bağlı bir bölge.
M antua : İtalya’da bir il.
M ars : Savaş tanrısı.
yeğniltmek : H afifletm ek.

VERGİLİUS

Vergilius (M.Ö. 70 -1 9 ), M antua yakınındaki Andes’te doğm uştur. H ukuk öğreni
mini yaptıktan sonra, sıkılganlığı yüzünden bu alanda ilerleyemeyeceğini anlayınca, top
raklarının başına dönmüş, bu sefer de toprakları elinden alınmıştır. Onun Bucolica’yı yazması 
bu sıradadır. Sonra Vergilius, yeniden topraklarım  elde etmiş, Y unanistan’a yaptığı bir 
geziden dönerken ölmüştür.

Batı şiirindeki gelişmeye gerçekçi yönüyle etkili olan Latin şairi Vergilius, Eski Yu* 
nan yazarlarından yararlanmıştır.

Sığırtmaç türküleri’nde tabiat ve toprak sevgisini duyan; çobanlara söylettiği bütün 
türkülerde kendi duygularını yansıtan Vergilius, yaşayışları bunlarla dopdolu kişilerin ger
çek duyuşlarını dile getirmiştir.

Vergiiius’ün ayrıca, Romalılarla ilgili Aeneis destanı ile Georgia adlı b ir eseri vardır.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

Tabiatı sevmek, ona önem vermek insanlığa neler ka
zandırır?

(1) Sığırtmaç Türkülerinde Vergilius kendi adını kullanmamıştır. Kendinden Menal
cas diye söz etmiştir.
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T A C İ T U S

Bana göre tarihin en yüksek vazifesi me
ziyetli insanları unutulmaktan kurtarmak; biz- 

den sonra geleceklerin lanetlerini, bayağı söz 
ve hareketlere karşı bir dehşet kaynağı olarak 
göstermektedir.

G E R M A N L A R D A  S İ L Â H  V E  S A V A Ş 1

Silâhlı olmadan umumî veya hususî hiçbir şey yapmazlar. Am a âdet
lerine göre hiç kimse, kendi kabilesi iktidarım tasdik etmedikçe silâh taşı
yamaz. O zaman toplananların önünde ya reislerinden biri, yahut babası, 
yahut akrabasından biri delikanlıya kalkan ve mızrak verir. Bunlar Ger- 
manların “ toga” sıdır, gençliklerinin ilk şerefidir, ondan önce delikanlı 
bir ailenin âzası iken şimdi devletin bir uzvu olur. Seçkin soydan olanlar, 
yahut büyük hizmetler görenler bazen daha çocukken başbuğluk rütbesi
ni kazanırlar; bu halde öteki daha gürbüz ve denenmiş cengâverler arası
na karışır, adamları içinde görülmeden utanç duymazlar. Maiyeti arasında 
da önderin isteğine göre tayin edilmiş şeref dereceleri vardır ve büyük bir 
rekabet hüküm sürer. Adamlarının her biri başbuğlarının yanında birinci 
olmaya, başbuğlar da en büyük ve en kahraman maiyete sahip olmaya 
uğraşırlar. Gerçek büyüklük ve kudret, etrafında kendine hazarda şeref 
verecek, seferde ise koruyacak seçme cengâverleri bulunan başbuğların
dır. Sayıca ve yiğitçe seçkin adamlara sahip olmak, yalnız kendi milleti 
içinde değil, fakat komşu kabileler arasında da ün almaya vesile olur. Bun
ları elçilerle çağırır, hediyelerle taltif ederler. Çok kere yalnız cenkte bu
lunduklarının bilinmesi bile savaşın neticesi üzerinde müessir olur.

Savaş başlayınca bir başbuğun yiğitlikle başbuğlarına eş olmaya ça
lışmaması aym derecede ayıptır. Başbuğu öldükten sonra sağ kalmak, cenk 
meydanından sağ dönmek ömrün sonuna kadar silinmeyen bir namus le
kesidir. Onu müdafaa etmek, onu korumak, kendi kahramanlıklarını ona 
mal ederek onun şerefini artırmak başlıca and içtikleri şeylerdir. Başbuğ
lar zafer için, adamları ise başbuğlan için dövüşürler. Çok defa asil aile
lerin çocukları, doğdukları memleket uzun banş yıllarının uyuşukluğu 
içinde ise, savaşmakta olan bir kabile ararlar. Sulh ve sükûndan hiç hoş
lanmazlar...

(1) Germania — Tacitus. Çev.: Hamit Dereli.
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A ç ı k l a m a l a r :

Bu örnek parça, Latin tarihçisi Tacitus’un kırk altı bölüm lük Germania “ Germani- 
a ’nın Coğrafyası, Ahlâk, Âdet ve Kabileleri”  adlı eserinden alınmıştır. Germania’nm bü
tününde, Germanların yaşadıkları ülke tanıtılarak onların çeşitli toplum kurumlan, 
kabileleri, gelenek ve töreleriyle ilgili bilgiler verilir.

Örnek parçada, Germanlarda silâhın önem i, kimlere, nasıl verildiği açıklanıyor; sa
vaş, başbuğluk ve yiğitlik konulan üzerinde duruluyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Germanlarda silâh kimlere, nasıl verilir?
2 — Silâha verilen önem, silâh taşımaya hak kazanan kişiler burada nasıl anlatılıyor?

Eski Türklerde de buna benzer bir gelenek var mıdır? Araştırınız.
3 — Germania’da başbuğ ve yardımcıları hakkında neler öğreniyorsunuz?
4  — Başbuğ için büyüklük ve kudret ne ile ölçülüyor?
5 — Savaşta başbuğun ve yardımcılarının tutumları nasıldır? Bu German toplumu- 

nun hangi niteliğini gösterir?
6 — Bu yazının ve benzerlerinin önem i üzerinde düşündüklerinizi açıklayınız.

TACİTUS

R om a’da yaşadığı bilinen Tacitus (M .S. 55 - 120), tarih yazan ve hukukçu olarak 
tanınm ıştır. Rom a dışında dolaştığı, Germania için bilgiler topladığı sanılıyor.

97 yılında konsül o lan Tacitus, devrinin bozuk ve kötü  olduğuna; bunun da im para
torluk  rejimiyle ilgili bulunduğuna inanmıştır.

Eserlerinde politik düşüncelerden çok, töreyle ilgili görüş ve düşüncelere yer vermiş
tir. Tarih yazmayı sanat edinen TAcitus, İsa’nın ölümünü izleyen yüzyılın canlı ve doğru 
resmini çizmiştir. Germenia’dan başka, Dialogus de Orataribus, Agricola’mn Hayatı, His- 
toriae, Annales adlı eserleri vardır.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Savaşların, uygarlık ve teknolojinin geleşimindeki et
kileri nelerdir?
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S E R B E S T  O K U M A

İ Y İ L İ K  G Ü Z E L L İ K

İyiliği, eski Yunanlıların “ philanthropia”  dedikleri, insanoğlunun 
mutluluğunu istemek anlamında alıyorum; alışılmış anlamdaki insanlık 
kelimesi “ humanity’\  bunu dile getirmekte '.iraz güçsüz kalır. İyilik adı
nı verdiğim şey bir alışkanlık, huy güzelliği ise iyilik eğilimidir. Tanrının 
niteliği olan bu eğilim, insan erdemleri ile büyüklükleri arasında en yüce
sidir. Bundan yoksun olan insan tedirgin, kötü, düşük, zararlı haşarat
tan bile daha aşağı bir varlıktır. İyilik, dinin bir erdem sayd*ğı 
hayırseverliğin karşılığıdır, aşırılığa düşmez ama yanılgıya düşebilir. Aşı
rı güçlülük isteği-meleklerin, aşın bilgi isteği insanın düşmesine yol aç
mıştır ama hayırseverlikte aşırılık yoktur, ne meleklere ne de insana zarar 
getirir. İyilik eğilimi insan yaradılışının derinlerinde yatar, öyle de güçlü- 
dür ki, insanlara yönelemezse başka canlılara yönelir.

B AC O N , (1561 - 1626).
Bütün Denemeler - Çev. A kşit Göktürk

DOĞRULUK KAYGUSU

Düşünce çatışmaları beni ne kırar, ne yıldırır, sadece dürtükler, kafa
mı çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız; oysa ki bunu kendiliğimizden iste
memiz, gelin, bizi eleştirin dememiz gerekir; hele eleştirme ders gibi değil 
de bir karşılıklı konuşma gibi olursa. Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersi
ni söyledi mi, onun doğru söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış, kendi 
düşüncemizi savunmaya bakarız. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak 
yerde, yumruklarımızı sıkıyoruz. Ama ben dostlarımın bana sert davran
masını istiyorum: Sen budalasın, saçmalıyorsun, desinler bana. Ben, dostlar 
arasında açık, yiğitçe konuşulmasını isterim; dostların düşünceleri neyse 
sözleri de o olmalı. Kulaklarımızı Öyle sert, öyle kaba birer kulak yapma
lıyız ki, salon konuşmalarının yumuşak seslerini duymaz olsunlar. Ben, 
bir araya gelen insanların, sertçe, erkekçe konuşmalarım isterim. Dostlar 
arasındaki bağlar sert, yırtıcı olmalı.

MONTAİĞNE, (1533 - 1592)
Denemeler - Çev. Sabahattin Eyüboğlu.. /
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BATI EDEBİYATI

Batı Roma İm paratorluğu’nun V. yüzyılda yıkılması üzerine “ Karanlık çağlar”  baş
lamış; XI. yüzyıla kadar Avrupa’da, sanat ve kültür alanlarında ölü bir dönem yaşanmış
tır.

XI. yüzyıldan sonra, kiliseyi ve din görüşünü her şeyin üstünde tutan; kişinin yaşama , 
ve düşünme özgürlüğünü kısıtlayan; edebiyat ve sanatta ‘ ‘öbür dünya’ ’ düşüncesini ege- 1 
men kılan “ O rtaçağ”  başlar.

Bu çağda görülen, tabiat ve dinle ilgili yiğitlik hikâyeleri; halk şairlerinin aşk, yiğitlik 
konularında söyledikleri “ BALAD” 1ar; Finlerin KALEVALA destanı; A lmanların N î- 
BELUNGENLİED destanlarıyla “ ROMANS”  lan; Fransızların CHANSON ve ROLAND 
(Şanson dö Rölan) ı; İspanyolların CİD (Sid) adlı, şövalyelikle ilgili şarkı ve hikâyeleri, 
başlıca edebiyat ürünleri arasında sayılabilir.

O rtaçağ’m en büyük şairi Floransa’h DANTE’dir.
Hüm anizm a ve Rönesans’ın beşiği olan İtalya’da, bunları hazırlayan ilk sanatçılar 

d a  PETRARCA (Petrarka) ve BOCCACİO (Bokkaçyo)’dur.
X1V.-XV1. yüzyıllar, O rtaçağ’la yeni çağlar arasında bir geçit sayılır.
Güney deniz yolunun açılması; bilimle ilgili buluşlar; m atbaanın gelişmesi; Eski Yu

nan ve Latin ürünlerinin yayılması, Hümanizma ve Rönesansm doğmasına birer sebep ol
muştur.

Batı edebiyatında yenileşme bunlarla başlar.
Rönesans bilim ve sanatta “ yeniden doğuş”  demektir.
Rönesans’la, halk - devlet bağıntıları yeniden kurulmuş; yöneticilerin dine dayanan 

sınırsız güçleri kırılmış; kişinin “ insanca”  yaşama isteği gerçekleşme yolunu tutmuştur.
Böylece milletler, edebiyatla, bu gerçeklere dayanan “ insanca” düşünceleri yayarak; 

kilise dili olan Latince’nin yerine, kendi dilleriyle güçlü eserler ortaya koymaya başlamış
lardır.

XVI. yüzyılın sonunda Rönesans, kilise tepkisinin en az olduğu Fransa ve İngiltere’
de gerçekleşmiştir.

Fransa’da, yeni Fransız şiirinin kurucularından RONSARO (Ronsar); şiir dilini ya
bancı etkilerden kurtarıp, şiir kurallarını saptamaya çalışan MALHERBE (Malerb); ro
mancı RABELAİS (Rable); deneme yazarı MONTAIGNE (Monteyn); İngiltere’de, büyük 
tiyatro yazarı SHAKESPEARE (Şekspir); şair MİLTON, Rönesans’ın önemli kişileri ara
sında başta gelenlerdir.

Rönesans, XVII. yüzyılın ortalarında, edebiyatta KLASİSİZM akımına yol açmış; 
böylece Batı edebiyatı, birbirine tepki olarak ortaya çıkan ve Fransa’da kurallaşan RO
M ANTİZM , sonra REALİZM  - NATURALİZM - PARNASİZM, SEMBOLİZM akım
larının etkisinde XX. yüzyıla kadar gelişmiştir.

Türk edebiyatının batılılaşmaya yönelmesini sağlayan TANZİMAT ve onu izleyen 
EDEBİYAT-I CEDİDE, yukarıda adı geçen akımlarından da etkilendiği için, yeni Batı Ede
b iyatın ı; Tanzimat’ı ve Edebiyat-ı Cedide’yi bu akımlarla birlikte gözden geçirmek uygun 
olacaktır.
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K LASİSİZM '

Klasisizm X V II, yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkan edebiyat akımıdır.
Esaslarını BOİLEAU (Bualo)’un L’ART POETİQUE (Lar Poetik =  Şiir Sanatı) adlı 

manzum eserlerinden alan Klasisizm, sanatta şu ilkelere yer verir:
1 — AKIL’a  ve SAĞDUYU’ya dayanma.
2-— İnsandaki TABlAT’a, insanların iç dünyasına, saygı gösterme.
3 — ŞEKlL’de, DİL ve ANLATIM’da, SÖYLEYİŞ’te en olguna varma.

• Klasiklere göre, insanı insan yapan güç, AKIL ve SAĞDUYU’sudur.
AKIL ve SAĞDUYU’ya dayanan eserler, herkesin anlayabileceği nitelikte güzel ve ger

çeği yalatan eserlerdir. Gerçek, TABÎAT’ta vardır; öyleyse' sanatçı TABlAT’a saygı gös
termek, onu örnek tutm ak zorundadır. Sanatçı TABİAT’ı örnek alırken, ahlâkçı bir yol 
tutar. Ancak bu TABlAT, insanın hayvandan ayrılan iç dünyası, karakter ve davranışları
dır; dış dünya değildir.

Klasikler, kişilerin her zaman, her yerde, her toplum da aynı duygu ve düşüncede ol
duğunu kabul ederler.- Onun için eserlerinde değişmez T tP ’ler yaratırlar. Konularını da 
genellikle Eski Yunan ve Latin kaynaklarından alırlar.

Onlara göre, b ir eserde önemli olan konunun ilgi çekici olması değildir: Onun, en 
güzel ŞEKİL içinde, en olgun DİL, ANLATIM veya SÖYLEYÎŞ’le ortaya konulması ve 
İNSANLIK’a seslenmesi gerekir.

Eski Yunan ve Latin edebiyatlarının en iyi ürünlerini örnek tu tan  klasiklerin, bu eser
lerini hâlâ beğenmemiz, onlardaki İNSANLIK ülküsünden ve değişmeyen AKIL ilkeleri
ne bağlı olmalarındandır.

Klasiklerin tiyatroda üç birlik, (yer, zaman, ana olay birliği “ Bir yerde, bir günde, 
bir tek olay” ) kuralına uymaları, akla ve tabiîliğe verdikleri Önemi gösterir.

Klasik sanatçıların başlıcalan:
Eleştirme alanında BOİLEAU (Bualo);
Şiir (Fabl) alanında LA  FONTAINE (La Fonten);
Tragedyada RACİNE (Rasİn), CORNEİLLE (Komey);
Komedyada M OLİERE (Molyer);
Romanda M adam e DE LA FAYETTE (Madam dö la Fayet);
Hitabet alanında BOSSUET (Bossüe);
Karakterleriyle LA BRUYERE (La Bruyer)’dir.
Türk edebiyatında Klasisizm’in etkisini belirli o la rtk  göremiyoruz; ancak, ŞİNASİ- 

nin La Fontaine’den; AH M ET VEFİK PAŞA’mn da MoJiere’den yaptığı çeviri ve adapte
ler Klasisizmi edebiyatımızda tanıtmıştır.

(1) Klasik deyimi, geniş anlamda, bir dilin örnek eseri veya sanatçısı için kullanılır. 
Dar anlamda, Klasisizm akımının ilkelerine uyan eser veya sanatçı demektir. Burada dar 
anlam da kullanılmıştır.
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R A C Î N E

Racine'in dehasında en seçkin temsilcisi
ni bulmuş olan Fransız hassasiyeti, koca ve ev
lât sevgisinde ortaklık kabul etmeyen fazilet 
örneğini o Troyalı prensesin şahsında sembol- 
leştirmek istemiştir.

Munis Faik O ZANSOY

A N D R O M A K 1

Andromak, Helena’yı kaçıran Troyalı Paris’in kardeşi yiğit H ektor’un karısı
dır.

H ektor’un Aşil (Akhİlleus) tarafından öldürülmesi ve Troyalıların yenilgisi 
üzerine Andromak, küçük oğlu ile birlikte, AşiPin oğlu kraLPirüs’ün tutsağı ola
rak Epir’e götürülmüştür.

Menelaos ve Helena’nın kızları Hermiyon ile Agamemnon’un oğlu Orest (Ores- 
- tes) de P irüs’ün sarayındadırlar.

Orest, Herrtıiyon’u; Hermiyon P irüs’ü; Pirüs ise A ndrom ak’ı sevmektedir.
Orest, Yunanlıların elçisi olarak gelmiştir; gelecekte yeni bir felâket doğur

maması için, H ektor’un küçük oğlunun başını istemektedir; ama, gerçek amacı 
Hermiyon’u elde etmektir.

Pirüs, başlangıçta Hermiyon’a  yakınlık göstermiş, sonra A ndrom ak’a olan 
sevgisi üstün gelmiştir; onun uğrunda, gerekirse başkomutanlığını yapacağı yeni 
bir Troya savaşını bile göze almıştır.

A m a Andromak, H ektor’a ve küçük oğluna saygısızlıktır diye, P irüs’ün ka
rısı olmamak için çırpınmaktadır.

PERDE III

Sahne VII 

Pirüs, Andromak, Şefiz.

(Pirüs devam eder)

M adam, siz kalın burada.
Geri verilebilir size oğlunuz hâlâ 
Anlıyorum ki, size gözyaşı döktürerek, 
Aleyhime silâhlar dağıtmaktayım gerçek.

(I) Androm aque — Racine. Çev.: Munis Faik Ozansoy. M.E.B. yayınları.
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Getirdim sanıyordum buraya daha çok kin.
Am a gözlerinizi bana biraz çevirin.
Bakışlarımda var mı sert bir hâkim edası, 
Sevilmemek isteyen bir düşman manzarası?
Niçin zorluyorsunuz beni siz ihanete.
Oğlunuzun adına, son verelim nefrete.

Geri gönderiyorum Hermiyon’u... Koyarak 
Alnına taç yerine ebedî zillet ancak.
Düğünü hazır hazırlanan mabede gidip hemen 
O na yapılan tacı size giydireyim ben.
M adam, bu hor görülür bir ihsan değil fakat,
Size söylüyorum ben; ya ölüm, ya saltanat.
Kalbim, tam  bir senelik nankörlüklerden bezgin, 
Tereddüdünü artık çekemez kaderinin.
Bu, uzun zaman korkm ak, tehdit, inlemek hem de. 
Ölürüm sizi versem, ölürüm beklesem de.
Düşünün: Yine gelir, götürürüm sizi de, 
Çocuğunuzun beni beklediği mabede.
Göreceksiniz, beni orada, uysal ya huysuz,
Ya taç giyeceksiniz ya ölecek oğlunuz.

Sahne V Ill

Andromak, Şefiz

ŞEFİZ

H âkim  olacaksınız, size söylemiştim ben,
Kendi kaderinizle Yunanistan’a rağmen.

ANDROMAK

Heyhat! Nasıl netice verdi nutuklarım  bak!
Bana kalan şey yalnız oğlumu suçlandırmak.

ŞEFİZ

Bu, M adam kocanıza yeter bir sadakattir;
Fazla fazilet sizi bir cani yapabilir.
Sevkeder uysallığa ruhunuzu o asıl.
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ANDROMAK

Ona ben P irüs’ü mü halef yapayım? Nasıl?

ŞEFİZ

Yunanlıların aldığı oğlunuz böyle diler.
Sanır mısınız bundan ruhlar üzgündürler, 
M uzaffer bir kralı, M adam hor görmek neden? 
Sizi cedierinizin sırasına yükselten,
Galiplerinizi hep çiğneyen uğrunuzda, 
Yadetmeden babası Aşil olduğunu da,
Kendi zaferlerini boş sayan, inkâr eden...

ANDROMAK

O hatırlam asa da, unutmalı mıyım ben?
Nasıl olur, cenaze merasiminden mahrum, 
Saygısız sürüklenen H ektor’u unuturum?
O kana boyadığı saneme sarılarak,
Ayaklanma düşen babasını unutmak?
Düşün, Şefiz düşün, bir millet için ebedî 
Karanlık teşkil eden merhametsiz geceyi. 
Tasavvur et, yanarken bizim saraylarımız, 
Onların ışığında gözleri yıldız yıldız,
Ölen kardeşlerimi çiğneyerek yürüyen 
Kan içinde savaşı çoşturan P irüs’ü sen.
O, alevde bunalmış, silâh altında ölgün 
İnsanın feryadını, galip sesini düşün.
Bu vahşetler içinde Androm ak’ı tasvir et.
Pirüs benim gözüme böyle görünür elbet.
Ona taç kazandıran zaferler bunlar bütün;
Ve işte koca diye bana uygun gördüğün.
Yok, cinayetlerine asla olamam ortak,
Alsın bizi, isterse, en son kurban olarak.
Bütün nefret hislerim ona adanmış olsun.

ŞEFİZ

O halde, ölüm ünü görelim oğlunuzun. 
Beklenilen yalnız siz... Titriyorsunuz, Madam.
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A N D R O M A K

Ö yle b ir  hatıray la  d o k u m lu n  ru h u m u  tam ! 
N asıl? Şefiz, dem ek  k i, göreceğim  ö lürken. 
O ğlum u, tek  neşem i, H e k to r ’u n  resm ini ben.
O  çocuk , sevgisinin b en d e  k a la n  delili! 
H eyha t! H atırlıy o ru m , cesaretli A şil’i 
Y ahut ö lü m ü  b ir  g ü n  ara tıy o rk en  ona , 
O ğ lu m u  çağ ıra rak  a lm ıştı ko lla rına :
“A ziz eşim , dem işti, gözyaşım ı silerek, 
B ilm em  k ad e rim  n as ıl b ir  netice verecek; 
O ğ lum  ka lacak  sa n a , a şk ım d an  b ir  yadigâr, 
Ö lürsem , beni sende bu lab ilm eli tek rar.
M u tlu  b ir  evliliğin yad ı azizse eğer,
O ğ lum a n e  derece b en i sevdirdin, göster.”
B u  aziz k a n  a k a rk e n  görecekm işim  dem ek,
Ve o n u n la  b e ra b er ecd ad ı d a  ölecek.
Yahş'ı K ral, çeksin  m i o n u  d a  cinayetim .
O  so ru m lu  o lam az , v arsa  san a  nefretim ?
Ö len y ak ın la rın d a n  sen i m esul m ü  etti? 
D uym ad ığ ı ac ıd an  o ld u  m u şikâyeti?
F ak a t böyleyken, o ğ lu m  ö lü rsü n , zalim in  ta m  
Ü zerinde tu ttu ğ u  silâh ı d u rd u ram azsam ,
O  silâhı çevirip su n m a lı m ıyım  sana?
H ay ır  ölm eyeceksin; ben  d ayanam am  bu n a . 
A rayalım  P irü s ’ü , sevgili Şefiz, hayır,
S en g ö r  ben im  yerim e.

Sonunda Hermiyon, evlenmek sözüyle Orest’i kışkırtarak, bir türlü kendine 
çeviremediği P irüs’ü düğün yapılacak tapınakta Öldürtür; onun ölüm ünü duyun
ca da» Orest’i suçlayarak P irüs’ün ölüsü yanma gelir ve hançerle kendini öldürür. 
Bunu işiten Orest ise çılgına döner.

A ç ı k l a m a l a r :

A ndrom ak’ın konusu, bütün klasik tragedyalarda olduğu gibi, eski Yunan mitolog- 
yasmdan alınmıştır. Kişiler, Troya savaşma katılan kralların soyundan gelen kişilerdir. Bunlar 
arasındaki sevgi ve tartışmalar, ana olayı doğurmuştur.

Sevgi, şefkat ve nefretin karşı karşıya getirildiği bu eserde özellikle A ndrom ak’ın çık
mazlarla sanlı ruhsal durumu; kocasına saygısı, oğluna sevgisi, düşmanına nefretle var
mak zorunluluğu önem kazanmaktadır.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — A ndrom ak’ın çeşitli duygu ve düşünceleri arasında üstün geleni hangisidir? N i
çin? Onun son kararı ne olmuştur?

2 — A ndrom ak’ın, kocası H ektor’a  bağlı olduğunu hangi mısralardan anlıyorsunuz?
3 — A ndrom ak’ın sırdaşı olan-Şefiz, onu düşüncesinden çevirmek için neler söylü

yor?
4 — Okuduğunuz örnek parçada, P irüs’ün, isteğini nasıl yerine getirdiğini açıklayı

nız.
5 — Bu tragedyada uygulanan klasik ilke ve kuralları gösteriniz.

RACİNE

Bir maliye memurunun oğlu olan Jean Racine (1639 - 1699), iyi bir öğrenim görmüş
tür. XVI. Louis tarafından korunmuş, 1673’te Fransız Akademisine üye seçilmiştir. Tra
gedyalarıyla ün salmış olan Racine, Phedre adlı tragedyası oynandıktan sonra, kendisini 
çekemeyenlerin giriştikleri suçlamalar karşısında tragedya yazarlığını bırakmış, kralın res
mî tarihçisi olmuştur.

Racine, tragedyalarıyla, Klasisizm akımına uymuştur. O, insanın ruhundaki erdem 
ve düşkünlükleri dile getiren güçlü bir şairdir. Konularım mitologyadan ve tarihten almış
tır.

Tragedyaları arasında en ünlüleri: Andromaque, Phedre, Iphigeniedir. Bazajet adlı, 
konusunu Türk tarihinden aldığı bir tragedyası da vardır.
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ROMANTİZM

Romantizm, Fransa’da, 1830 yıllarında Klasisizm’e tepki olarak gelişmiş bir edebiyat 
akımıdır1. y

Büyük Ingiliz şairi ve yazan SHAKESPEARE, Romantizm’in kaynağı sayılır. BYRON 
(Bayrın), SHELLEY (Şeley) ve KEATS (Kits) de Ingiliz rom antizm in in  ünlü şairleridir.

A lman edebiyatında Romantizm’i yaratan GOETHE (Göte) dir. O ndan sonra en bü
yük şair olarak SCHİLLER (Şiller)’i görüyoruz.

Fransa’da Romantizm ortam ını J.J. ROUSSEÂU (Jan Jak  Ruso), CHATEAUBRl- 
AND (Şatobriyan), Mme DE STAEL (M adam dö Sitael), BERNARDIN DE SAlNT- 
PlERRE (Bernarden dö Sen Piyer), SENANCOUR (Senankur) adlı sanatçılar hazırladı
lar.

LAM ARTlNE (Lamartin)’in 1820 de yayımladığı “ M editation”  (Meditasyon) adlı 
şiir dergisi ile ilgi çeken Romantizm, VÎCTOR HUGO (Viktor H ügo)’nun 1827 de ortayaT 
koyduğu “ Cromwel önsözü”  ve 1830 da oynattığı “ H erhani”  (Ernani) adlı dramıyla Kla
sisizm’e karşı büyük başarı sağladı ve bir edebiyat akımı haline girdi.

A. DE VtGNY (Alfred dö Vinyi), A. DUMAS PERE (Aleksandr D üm a Per), A. DE 
MUSSET (Alfred dö Müsse), SAlNT BEUVE (Sen Böv), GEORGE SAND (Jorj San) da 
Romantizm’in önemli sanatçıları olarak ün saldılar.

V. Hugo, “ Romantizm, edebiyatta liberalizmden başka bir şey değildir.”  diyor. Bu, 
romantizm’in Klasisizmin katı kurallarını kırdığı anlamına gelir.

A. de Musset de, “ Romantizm, ağlayan yıldız, inleyen rüzgâr, ürperen gece, uçan kuş, 
gaşyeden çiçektir”  benzetmeleriyle bu akımı tanımlar. Bu da, Romantizm’in tabiatla in
san duygusunu birleştirdiği anlamındadır.

Kuralcı olmayan Romantizmin başlıca nitelikleri şöyle sıralanabilir:
1 — Romantizm, Klasisizmin önem vermediği DİN  DUYGUSU’n a  dayanır. Kişileri 

bir inanca götüren, akıldan çok, duygular olduğuna göre, Romantizm’de DUYGU, ÇOŞ- 
KUNLUK ve HAYÂL önem kazanır; akıl ve mantık bu L lR lZM  içinde erir.

2 — Din her şeyin gelip geçiciliğini gösterdiği için, romantikler ÜZÜNTÜ, KÖTÜM
SERLİK, KUŞKU içindedirler; bu yüzden TABÎAT’a yönelirler; çoğunlukla AŞK, ÖLÜM, 
TABtAT Konularını işlerler. İnsan ruhuna önem vererek KARŞITLIK’lardan, ikilikler
den (güzel - çirkin, iyi - kötü...) yararlanırlar. Sanatın ortaya koyduğu, insan hayatı dediği
miz DRAM, bu karşıtlardan doğmuştur. “ Gerçek şiir de, karşıtların uyumundadır.”

(1) Romantik: “ hayalî”  (Fantastik) anlamına gelen; başlangıçta “ vahşî” , “ şairce”  
yerinde kullanılmış olan bu îerim, ilk önce Rousseau’nun “ Bienne G ölü” nü anlatırken 
yazdığı “ rom antik b ir yer”  cümlesinde görülür.

Romantizm; XVIII. yüzyılda İngiltere’de doğmuş, Almanya’ya geçtikten sonra İh ti
lâl yıllarında Fransa’da hazırlanmıştır.
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/  3,— Romantik sanatçılar, Klasikler b i_ge ği b İ r yünüyle değil, çirkin, bozuk, gü
lünç... büturi“yonlerıyle vermeye çalışırlar; “ soyutun, genelin, tipin”  yerine GÖZAL1C1" 
olijn SOM UT’u, ÖZEL’i seçerler.

4^nJiûnuJannı millî kaynaklardan ve tarihten; çağdaş edebiyatlardan; göz alıcı olay 
ve kişilerden seçerler. Bunları kendi duygu ve hayalleriyle; tabiat tasvirleriyle süslerler.

' Rümanlizm,_edebiyaumızdfl. eıı çok Tanzimat döneminde etkili olmuştur. Çeviriler^. 
yoluylâTîaşlayan bu etki, özellikle NAMIK KE!\.AL, AHM ET MİTHAT, ABDÜLHAK 
H Â M İT’in eserlerinde belirli olarak göze çarpar.



A. D  E L A M A  R T İ N E

Fakat niçin dönmeli bu geçmiş sahnelere 
Bırakalım inlesin, inlesin Kene rüzgâr,; 

Fısıldasın dalgalar! 
Gelin, gelin, ey benim hazin düşüncelerim, 
Hülya istiyorum ben, yoksa ağlamak değil!

G R E Z İ E L L A 1

Fransa’daki evinden ayrılan on sekiz yaşındaki roman kahramanı genç ha
yaller içinde Roma’ya, sonra da N apoli’ye gider. N apoli’de rastladığı arkadaşıyla 
daha çok halktan kişilerle, balıkçılarla geçirdiği günler ve dostluklar, onu mutlu 
kılar.

Bir gün ihtiyar balıkçı A ndrea’mn kayığıyla denize açılırlar. Deniz alabildiği
ne hırçındır; uzun ve tehlikeli yolculuktan sonra ihtiyar balıkçının Proçida yöre
sindeki kulübesine ulaşılır:

Evin içi o kadar çıplaktı ki dışarıdaki kayaya benziyordu. Etrafında 
yalnız bir parça kireçle beyazlanmış sıvasız duvarlar vardı. Işıktan uyanan 
kertenkeleler, taşların aralıklarında ve çocuklara yatak hizmeti gören eğ- 
reltiotu yaprakları altında kayıyorlar ve gürültü ediyorlardı. Damı teşkil 
eden üstü kabukla örtülü tavan kirişlerinde kırlangıç yuvalan asılmıştı; 
kırlangıçlann bu yuvalardan küçük siyah başlarını dışarıya çıkardıktan 
ve gözlerinin korkudan parladığı görünüyordu. Greziella ile büyükanne* 
si, ikinci odada, yelken parçalarıyla örtülmüş bir tek yatakta beraber yatı
yorlardı. Döşemenin üstüne, yemiş sepetleriyle bir katır semeri atılmıştı.

Balıkçı, eliyle oturduğu yerin sefaletini göstererek, utanır gibi bize doğ
ru döndü; sonra bizi Şark’ta  ve İtalya’nın cenubunda bir şeref mevkii olan 
taraçaya götürdü. Çocuğun ve Greziella’nm yardımıyla küreklerimizin bir 
ucunu taraça parmaklığının duvarına, diğer ucunu döşemeye dayayarak 
bir nevi sundurma vücuda getirdi. Bu sığmağı, dağdan henüz yeni kopa* 
nlm ış bir düzine kadar kestane dalı yığınlarıyla örttü; bu sundurmanın 
altına birkaç demet eğreltiotu yaydı; bize iki parça ekmek, taze su ve incir 
getirdi ve Allah rahatlık versin, dedi.

(1) Graziella — Lamartine. Çev.: Halit Fahri Ozansoy.
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Andrea ailesi her şeylerinin elden çıkmış olm asına üzgündür. Ama konuklar, 
onlara yeni bir kayık almışlardır. Günlerce bu balıkçı ailesi yanında, dağlarda, ta
biatla haşhaşa kalınır. Fırtınadan ellerinde kalan kitaplardan hikâyeler okunur. 
Bu arada okunan Paul ve Virginie, aileyi, özellikle Graziella’yı duygulandırmıştır.

Havalar düzelince balıkçı ailesiyle birlikte N apoli’ye, Marcellina’ya dönülür. 
Genç kahramanın arkadaşı, kızkardeşinin evlenmesi dolayısıyla Napoli’den ayrı- 
!t . Kendisi de balıkçı ailesinin ve Graziella’nın yanında yaşamaya devam eder:

Bazen Greziella, her zamandan fazla kapanıp sustuğumu görerek beni 
bu bir türlü bırakmak istemediğim okumalarımdan yahut meşguliyetle
rimden ayırmak için gizlice odama girerdi. İskemlemin arkasından sessiz 
yaklaşır, omuzlarımın üstünden, ne olduğunu anlamaksızın, okuduğum 
yazdığım şeye bakmak için ayaklarının ucuna yükselirdi; sonra, anî bir ha
reketle kitabı elinden kapar, yahut kalemi parmaklarımdan çekerek kaçıp 
giderdi. Taraçada arkasından koşar, biraz danhr& m ; o gülerdi. Kusuru
nu affederdim; fakat o, tıpkı bir annenin yapacağı gibi, sahiden beni pay
lardı.

Yarı ciddî, yarı îâtifeci bir sabırsızlıkla mırıldanırdı:
— Canım bu kitap böyle saatlerce gözlerinize ne söylüyor? Bu fena, 

eski kâğıt üstündeki siyah satırlar size sözlerini hiç kesmeyecekler mi? Sanki 
siz, Proçida’da anlattığınız gibi, gene bize her pazar günü ve senenin her 
akşamı anlatm ak için birçok hikâyeler bilmiyor musunuz? Yetişmez mi 
bunlar? Hem sabahlan deniz rüzgârına fırlatıp savurduğunuz o uzun mek
tupları bütün gece kime yazıyorsunuz? Görmüyor musunuz ki kendinize 
fenalık ediyorsunuz ve bu kadar uzun müddet yazıp okuduğunuz zaman 
sapsan kesilip sersemliyorsunuz? Bütün gün sizi hiç dinlemeyen bu sözler 
yahut bu gölgelerle konuşmak yerine sizin yüzünüze bakan benimle ko
nuşmak daha tatlı değil mi? Aman yarabbi! Demek bende bu kâğıt par
çalan kadar zekâ yok ha!... Ne hacet, bütün gün sizinle ben konuşur, ne 
lâf isterseniz size söylerim ve gözlerinizi yorup lambanızın bütün gazını 
yakmağa hiç ihtiyacınız kalmaz.

Bunun üzerine kitabımı ve kalemleri saklardı. Bana ceketimi ve ge
mici bonemi getirirdi. Eğleneyim diye beni dışarı çıkmaya zorlardı.

Ona hom urdanarak itaat ederdim, fakat onu severek...

Bu arada Graziella, zengin, fakat vücut yapısı bakım ından âdeta çarpık olan 
. davısının oğlu Cekko ile evlendirilmek istenir. Bu olay Graziella’da olduğu gibi, 
çcnç konuk üzerinde de etkisini gösterir. C ıziella evden kaçar, genç de onu Pro- 
':Ja  yöresindeki kulübede Meryem’e dua ederken bulur.

18ü



TÜRK DİLÎ ve EDEBİYATI

O güne kadar birbirlerini sevdikleri halde bunu belli etmeyen iki genç, içten 
ve temiz duygularla sabahı ederler. Gelen balıkçı ailesinin sevinç gözyaşları arası
na yeniden Marcellina’ya dönülür.

Graziella sevgisinin sürekli olamayacağı, sevdiğinin bir gün gideceği korkusu 
içindedir. Nitekim genç, aldığı bir m ektup üzerine Fransa’ya dönmek zorunda ka
lır. Graziella’dan aynlır.

N apoli’den ayrıldıktan sonra genç kahraman, Graziella’dan birkaç mektup 
alır. Bir süre arkası kesilen mektuplardan sonra, aldığı bir paketle son mektup, 
onu daha d a  duygulandırır:

Titreyerek paketi açtım. İlk zarfın içinde, Graziella’nın son bir mektu
bu vardı ye bunda yalnız şu sözler yazılıydı: “ D oktor üç güne varmadan 
öleceğimi söylüyor. Kuvvetim tükenmeden sana elveda demek isterim. Oh! 
Eğer sen burada olsaydın yaşayacaktım! Fakat Allahın emri böyle imiş. 
Sana pek yakında ve daima yukarıdan, göklerden hitap edeceğim. Sev be
nim ruhumu! Bütün hayatınca o seninle beraber olacaktır. Sana saçları
mı bırakıyorum, bir gece senin için kestiğim saçlarımı. Memleketinin kü
çük bir kilisesinde bunları Allaha vakfet, ta  ki benim bir şeyim yanında 
bulunsun!”

M ektubu elimde, sabaha kadar, bitkin bir halde kaldım. Ancak o za
man, ikinci zarfı açmaya kendimde kuvvet bulabildim. Bütün güzel saçı, 
bana onu gösterdiği o gece gibi, bu zarfın içindeydi. H âlâ o gece üstüne 
yapışmış olan birkaç funda yaprağına karışıktı. Son vasiyetinde emrettiği 
arzusunu yaptım. Bugünden sonra, ölümünün bir gölgesi yüzüme ve genç
liğime yayıldı.

On iki sene sonra tekrar Napoli’ye gittim. Onun izlerini aradım. Ne 
Marcellina’da, ne Proçiada’da hiçbir izini bulamadım. Adanın kayalık
tan  üstündeki küçük ev harabeye dönmüştü. Yağmur yağdığı zamanlar ço
banların keçilerini barındırdığı bir kiler odası üstünde esmer bir taş yığını 
halini almıştı. Zam an, toprağın üstünde olanı çabuk siliyor, fakat geçtiği 
kalpten bir ilk aşkın izlerini silemiyor.

Zavallı Graziella! O günden beri pek çok günler geçti. Sevdim, sevil* 
dim. Diğer güzellik ve şefkat ışıklan benim karanlık yolumu aydınlattılar. 
Allahın bize göğü anlatm ak, hissettirmek ve özletmek üzere bu yeryüzün
de canlandırmış olduğu en esrarlı güzellik, azizljk, saflık hâzinelerini ba
na kadın kalplerinde keşfettirmek için diğer pek çok ruhlar açıldılar. Fa
kat hiçbir şey kalbimde senir ilk görüşünü soldurmadı. Ne kadar çok 
yaşadımsa düşüncemle o kadar sana yaklaştım. Hatıran, babanın kayığın
daki o ateşlere benziyor ki bütün dumanlarını mesafeler alıp götürür ve 
bizden ne kadar uzaklaşırlarsa o kadar fazla parıldarlar. Ne fani vücu
dun nerede uyuyor bilmiyorum, ne de senin için hâlâ memleketinde birisi 
ağlıyor mu; fakat senin asıl mezarın benim ruhumdadır. Sen işte tam a
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mıyla hu ruha girmiş ve gömülmüşsündür. Senin ismin hiçbir zam an ku
lağıma boş yere çarpmaz, tsm ini söyleyen dili severim. Daim a kalbimin 
deriniigiutif bir yaş var ki damla damla sızar ve senin hatıran üstüne, o 
hasırım serinletip benim içimde rayihalandırmak için gizlice düşer,(1829).

1830 senesinde bir gün, akşam üstü, Paris’in bir kilisesine girdiğim 
zaman, oraya, bir genç kızın beyaz kumaşla örtülü tabutunu getirdikleri
ni gördüm. Bu tabut bana Greziella’yı hatırlattı. Bir sütunun gölgesine 
gizlendim. Proçida’yı düşündüm ve uzun uzun ağladım.

Gözyaşlarını kurudu; fakat bir cenaze merasiminin bir hüznü esna
sında zihnimden geçen bulutlar sıyrılmadı. Sessizce odam a döndüm. Bu 
uzun not içinde çizdiğim hatıraları zihnimden sırasıyla geçirdim ve bir ne
feste, ağlaya ağlaya, “ İlk Nedamet”  ismini verdiğim mısraları yazdım..

İlk Nedamet adını taşıyan uzunca şiirden sonra roman şu satırlarla son bu
lur:

İşte on sekiz yaşındaki taşkalplilik ve nankörlük günahımı bu yazılı 
gözyaşlarımla ödedim. Bu mısraları, Napoli körfezinde şeffaf dalgaların 
benim için ebedî surette sürükleyip duracağı o taze hayale tapm adım  ve... 
kendime lânet etmeden asla tekrar okuyamam! Fakat ruhlar semada affe
derler. Onun ruhu da beni affetmiştir. Sîzler de affedin beni!... Ağladım 
çünkü...

A ç ı k l a m a l a r :

Romantik bir şair ve yazar olan Lam artine bu romanında, tabiat güzellikleriyle bir
likte, on sekiz yaşındaki bir gencin, ilgi çekici bir çevrede yaşadığı mutlu ve mutsuz günle
ri, içli ve tertemiz bir aşkı hikâye ediyor.

■yoksul bir balıkçı ailesi, tertemiz duygular içinde Graziella, çevresiyle birlikte anlatı
lıyor.

Lamartine’in, kendi yaşayışı arasında önemli bir yer tutan, İtalya’da görüp sevdiği 
genç bir kızın anısını, Graziella’da anlatmış olması, bu romana ayrı bir anlam ve içtenlik 
kiızandunuktadır.

A r t t ı r m a l a r :

1 — Balıkçı ailesinin oturduğu kulübeyi ve onların konukseverliklerini anlatan davra
nm anın  belirtiniz.

2 — Kulübenin tasvirinde hangi ayrıntılar üzerinde duruluyor? Bu tasvirde romantik 
biı nitolîk buluyor musunuz?

3 — Yapılan bu tasvirden, ailenin yaşayışıyla ilgili neler öğreniyorsunuz?
4 -  Grazielîa’iıın çocuksu davranışları ve konuşmaları onun içinde bulunduğu ruh 

halini anla: iyor muV Bu davranışlar karşısında gencin, duygulan da beliriyor mu? Bu duy
gular iıajK- parçada daha beJirli olarak ortaya çıkıyor?

5 — okuduğunuz parçalardaki rom antik nitelikleri arayınız.
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— G E R Ç E K Ç İ L İ K  —

Realizm, XIX. yüzyılın ikinci yansında Fransa’da Romantizm’e tepki olarak ortaya 
çıkan bir edebiyat akımıdır.

Realizm, Natüralizm ve Parnasizm edebiyat akımlarına genel olarak GERÇEKÇİLİK 
adı verilebilir.

Gerçekçilik, gözlem, araştırma ve inceleme gibi bilim yöntemlerine önem verir. Rea
lizm ve Natüralizm, roman, hikâye ve tiyatroda; Paransizm ise, şiirde gerçekçiliktir.

Romantizm ile Gerçekçilik arasında bir geçit sayılan STENDHAL (Stendal) ve BAL- 
ZAC (Balzak)’tan sonra; anketlere dayanarak eser veren bazı küçük romancılar, ilk ola
rak Gerçekçilik’i uygulamaya başladılar.

1857 yılında GUSTAVE FLAUBERT (Güstav Flober) in yazdığı “ M adame Bovary- 
’nin yayımlanması Romantizm’in, REALİZM  karşısında yenilgisi sayılır. Bu romandaki 
kişilerin ve olayların gerçek ve yaşanmış olduğu söylenir. Realist yazarlardan GONCO- 
URT (Gonkur) kardeşler, “ Journal” lrinde: “ Roman anlatılmış veya tabiattan çıkartılmış 
belgelerle vücuda getirilmelidir. Tarihçiler mazinin hikayecileri, romancılar da halin hika
yecileridir.”  diyorlar. ALPHONSE DAUDET (Alfons Dode) de roman ve hikâyelerinde 
gözlemlerine dayanarak günü gününe tu ttuğu notlardan yararlanmıştır.

Bunlardan anlaşılıyor ki Realist hikâye ve romanlarda:
1 — Konu GERÇEK’ten alınır. Olay ve kişiler, yaşayan olay ve kişilerin benzerleridir.
2 — GÖZLEM ’e ve BELGELER’e dayanılır.
3 — Kişilerin ruhî davranışlarını etkileyen, onların kişiliklerini çizen ÇEVRE ve OR- 

TAM’ın tanıtılmasına önem  verilir; kahram anların gözüyle TASVİRLER yapılır.
4 — Olayların, davranışların, kahramanların ruhlarında bıraktığı İZLENİM LER, 

DUYGU ve DÜŞÜNCELER belirtilir.
5 — Yazarın bir eğitme amacı yoktur. O, ancak gerçekleri eserlerinde anlatan bir göz

lemcidir.
Aşın bir gerçekçilik olan N ATÜRALİZM’in kurucusu EM İLE ZOLA {Emil Zola)’dır. 

Hikâye ve romanlarında, özellikle ruh incelemelerine önem veren GUY DE MAUPAS- 
SANT’da (Guy dö M opasan) Naturalist bir tutum  göze çarpar.

Natüralizm, yukarıda gösterilen Realizm esaslarından ayrı olarak SOYAÇEKİM’e; ti
yatroda kostüm ve dekora önem verir. Naturalist eserlerde, yönetimin ve toplum baskısı
nın yarattığı KÖTÜMSERLİK sezilir.
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Bu kötümserlik 1886 da “ Parnas”  adlı bir dergi ile ortaya çıkan PARNASÎZM’de 
de göze çarpar. Ama Parnasyen şair, duygudan çok, TASVÎR’e, DÜŞÜNCE’ye, ŞEKÎL 
VE SÖYLEYİŞ GÜZELLİĞİ’ne önem verir.

Pam asizm ’i hazırlayan Th. GATİER (Gotiye) ve T. De BANVİLLE (Banvil) dir.
FRANÇOİS C O PP‘EE (Fransuva Kope), JOS‘EE MARİA De HEREDİA (Jose Maria 

dö Heredya), SULLY PRODHOM M E (Süli Prüdom ) parnasyen şairlerdir.
Dünya edebiyatında, GERÇEKÇİLİK’e uyan birçok yazarlar yetişmiştir. İngiliz ede

biyatında C. DİCKENS (Çarls Dikıns); Rus edebiyatında DOSTOYEVSKİ, TOLSTOY, 
Gerçekçi ünlü yazarlar arasında sayılabilir.

Türk edebiyatında, Tanzimat yazarlarından SAMİ PAŞAZADE SEZAİ, RECAİZA* 
DE M AHM UT EKREM ve NÂBİZADE NÂZIM ’ın rom anlarında belirmeye başlayan 
GERÇEKÇİLİK Edebiyat-ı Cedide’de bir amaç haline gelmiştir. Edebiyata Cedide şairle
rinde olan TEVFÎK FÎKRET’te en çok parnasyenlerden François Coppee’nin etkisi görü
lür. Roman ve hikâyecüerden H A LİT ZİYA UŞAKLIGİL’de de Gustave Flaubert’in etki* 
si vardır.

Gerçekçilik bunlardan başka, HÜSEYİN RAHM İ GÜRPINAR’ın romanlarında belirli 
olarak göze çarpar. XX. yüzyıl Türk Edebiyatında GERÇEKÇİLİK’in daha da geliştiğini 
görüyoruz.
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Tasvirleri arasına en az açık veya gizli 
maksatlar karıştıran, şahıslarının arkasında en 
iyi gizlenen hâsılı hiçbir suretle ilmi iddialar 
ve İçtimaî dâvalar gütmeden kendi şahsını eser
lerinden silebilen ve yazılarında gerek terkip, 
gerek üslûba gösterdiği itina ile realizme en faz
la yaklaşan O'dur.

Halit Fahri OZANSOY
O 1

Sevgili dostum, bunu hiç de kavrayamıyorsun değil mi? Farkındayım. 
İhtimal delirdim zannındasın. Galiba biraz öyleyim. Amma aklına gelen 
sebeplerle değil.

Evet evleniyorum. Doğrusu bu.

Niçin evleniyorum mu diyeceksin?
Beni bu manasız işe sürükleyen garip ve akıl almaz sebebi sana aç

mağa dilim zor varıyor.
Ben yalnız kalmamak için evlenmekteyim!
Nasıl söyleyeyim, kendimi nasıl anlatayım, bilmiyorum. Bana acıya

cak, beni zavallı bulacaksın. Ruh vaziyetim o kadar perişan.
A rtık geceleri yalnızlık istemiyorum. Yanımda, yamacımda birisini... 

konuşabilen, ne olursa olsun bir çey söyleyebilen birisini duymak istiyo
rum.

Bu birisinin uykı<^unu bozabileyim... Bir ses işitmek, uyanık bir ruh, 
işleyen bir kafa bulmak için, mumu birden yakınca yanımda bir insan yü
zü görmek için ona ansızın bir sual,boş bir sual sorayım istiyorum... Çün
kü... çünkü (Ayıbımı açığa vurmağa cesaretim yok)... çünkü yalnızken kor
kuyorum.

Hayır, henüz derdimi anlamadın.
Bir tehlikeden korkuyor değilim. İçeri birisi girse gözümü kırpma

dan öldüreceğim. H ortlaklardan korkum yok. Tabiatın üstünde kalacak 
şeye inanmam. Ölülerden de korkmuyorum. Göçen bir mahlûkun bütün 
bütün yok olduğu kanaatindeyim.

O halde?.. Evet, o halde?.. O haldesi, kendimden korkuyorum! Kor
kudan korkuyorum! Çivisi olmayan ruhumun ispazmozlarından, o müt
hiş sebepsiz korku duygusundan korkuyorum.

(1) Seçilmiş hikâyeler — Guy de M aupassant. Çev.: B.E. Koryak. İstanbul Ülkü Bası
mevi, 1937.
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Sen istersen gül. Bu, yaman, düzelmez bir şey. Gözümde bir çeşit hay
van hayatıyla canlanan duvarlardan, eşyadan, elimin altındaki ufak tefekten 
korkuyorum. Bilhassa gizli ve anlaşılmaz bir ıstırapla bulanıp dağılarak 
benden kaçan aklımda, muhakememdeki korkunç ihtilâlden korkuyorum.

Evvelâ içimden belli belirsiz bir üzüntü geçtiğini ve bunun derimde 
bir titreme dolaştırdığım duymaktayım. Etrafıma bakıyorum. Bir şey yok! 
Bununla beraber, bir şey olsun isityorum. Ne? Akıl alır bir şey. Çünkü 
asıl korkum, korkumun aklıma sığmamasından geliyor.

Evvelâ içimden belli belirsiz bir üzüntü geçtiğini ve bunun derimde 
bir titreme dolaştırdığım duymaktayım. Etrafıma bakıyorum. Bir şey yok! 
Bununla beraber, bir şey olsun istiyorum. Ne? Akıl alır bir şey. Çünkü 
asıl korkum, korkumun aklım a sığmamasından geliyor.

Söz söylüyorum; sesimden korkuyorum! Yürüyorum; kapının, per
denin arkasındaki, dolabın içindeki, karyolanın altındaki adam dan kor
kuyorum! Bununla beraber hiçbir yerde kimse olmadığını bilmekteyim.

Arkamda kimse olmamasına ve bunu iyice bilmeme rağmen gene saklı 
birinden korktuğum için ansızın dönüyorum.

Telâş ediyorum, kuşkumun arttığını duyuyorum. Odama kapanıyor^ 
yatağıma sokuluyor ve örtülerimin altına saklanıyorum. Ye büzülmüş, tos
toparlak olmuş, ne yapacağımı bilemeyerek gözlerimi yumuyorum. Böy
lece, şamdanımın masada yandığı ve onu söndürmem gerektiği düşünce
siyle sonsuz bir zaman kalıyor ki, bir türlü kıpırdamağa cesaret edemiyo> 
rum.

Bu hayat korkunç değil mi?
Eskiden hiç böyle şey bilmezdim. Rahat rahat evime dönüyor ve ora

da ruhum un huzuru hiç bozulmadan dönemiyorum. İnanılmaz manasız 
ve yaman bir korku hastalığının günün birinde beni yakalayacağını söyle
selerdi muhakkak gülerdim. Kapılarımı karanlıkta emniyetle kapıyordum. 
Ağır ağır, sürme sürmeden yatıyor ve gece yanlan odamın her deliği sıkı 
sıkıya kapanmış mı diye hiçbir yerimden kalkmıyordum.

Bu, geçen sene ve garip b ir şekilde başladı.
Islak bir sonbahar akşamıydı. Yemekten sonra hizmetçim gidince kendi 

kendime ne yapacağımı sordum. Odamın ortasında bir müddet gezindim. 
Yorgunluk, sebepsiz bir bitkinlik duyuyor, çalışma imkânı, hatta okuma 
kuvveti bulamıyordum. İnce bir yağmur camlan ıslatmakta idi. Üzgün
düm; içimizi ağlatmak isteğiyle dolduran ve kafamızdaki ağırlığı sarsmak 
için bize kim olursa olsun birisini aratan manasız hüzünlerden birinin elinde 
idini.

Kendimi yalnız buluyorum. Evim gözüme her zamankinden boş gö
rünüyordu. Etrafımda sonsuz ve üzücü bir ıssızlık vardı. Ne yapacaktım
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ve gene gezinmeğe başladım. İhtimal biraz ateşli idim. Çünkü ağır 
ağır yürünürken çok defa yapıldığı gibi arkam da bağlı duran ellerim bir
birini yakıyordu. Bunu farkettim. Sonra ansızın sırtımdan soğuk bir titre
me geçti. Dışarıdaki rutubetin içeri girdiğini düşündüm ve ateş yakayım 
dedim. Bu, senenin ilk ateşi idi. Alevlere bakarak tekrar oturdum. Fakat 
bir yerde durmak imkânsızlığı beni yeniden kaldırdı. Çıkmam, silkinmem 
lâzım geldiğini hissettim.

Yürüdüm. Evlerinde bulamadığım üç arkadaşa gittim. Sonra bir ta 
nıdığa rastlarım diye bulvan boyladım.

H er yerden keder sızıyordu. İslak yaya kaldırımları pırıl pırıldı. Bir 
bu ılıklığı, habersiz titremelerle sizi donduran ılıklıklardan biri, ağır bir 
çiseleme ılıklığı caddeyi boğuyor, havagazlannı tüketip karartır gibi olu
yordu.

Cansız adımlarla “ Konuşacak kimse bulamayacağım”  diyerek yürü
yordum.

Madeleine’den ta  şehrin bir ucuna, Poissonier’e kadar kahveleri bir
kaç kere gözden geçirdim. Masaların başına çökmüş kederli insanlar, ön* 
terindeki içeceği bile bitirmeye derman bulamıyorlar gibiydi.

Böyle uzun zaman dolaştım ve gece yarısına doğru tekrar evimin yo
lunu tuttum . Çok keskin, bununla beraber çok yorgundum. Hep on bir 
olmadan yatan kapıcım, hiç âdeti değilken, bana çarçabuk kapıyı açtı. Ak
lımdan şöyle geçti: “ Bak hele; her halde başka bir kiracı benden az evvel 
dönmüş olacak.”

Dışarıya çıktıkça daima kapımı, anahtarı iki defa çevirerek kilitlerim. 
Bu sefer onu sadece çekilmiş buldum. Vaziyet hemen gözüme çarpmıştı. 
Gece odam a mektup bırakıldığına hükmettim.

İçeri girdim. Ateşim hâlâ yanıyor, hatta bir parça da apartmanı ay
dınlatıyordu. Ocakta parlatmak üzere elime bir mum aldım. Fakat, o ta
rafa bakınca birinin koltuğumda oturduğunu ve arkası bana dönük ayak
larını ısıttığını gördüm.

Korkmadım; hayır, en küçük bir korku bile duymadım. Kafamdan 
pek akla yakın bir ihtimal geçti. Dostlarımdan birinin beni görmeğe gel
miş olması ihtimali. Çıkarken haber verdiğim kapıcı kadın herhalde ça
buk döneceğimi söylemiş ve kendi anahtarını bu gelene vermişti. Döner
ken karşılaştığım şeyleri bir saniyede hatırladım: Kapının hemen çekilen 
ipi, oda kapımı şöyle itivermekle açışım.

Saçlarından başka tarafını göremediğim arkadaş, beni beklerken ate
şimin karşısında uyumuştu. Kendisini uyandırmak için ilerledim. Artık iyice 
seçiyordum. Sağ kolu sarkmıştı. Ayakları üstüste idi. Koltuğun biraz so
luna doğru düşen başı açıkça uyuduğunu gösteriyordu. Kendi kendime:
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Acaba kim? diyordum. Işık zaten odada azdı. Misafirin omuzuna dokun
mak için elimi uzattım.

Avucuma koltuğun tahtası geçti! Orada kimse yoktu. Yer boştu!
Nasıl irkildim, Allahım!
Evvelâ önümde korkunç bir tehlike belirmiş gibi geriledim.
Sonra arkam da birini duyarak döndüm. Daha sonra koltuğa tekrar 

bakm ak için karşı durulmaz bir ihtiyaç beni bir daha yerimde döndürdü. 
İçim korku ile dolu, hiçbir şey düşünmeyecek kadar şaşkın, düşmeğe ha
zır, öylece ayakta kaldım.

Bereket versin soğukkanlı bir. adamım. Hemen aklım başıma geldi. 
Bir birsam karşısındayım, dedim; işte o kadar. Ve derhal bu hadise üzeri
ne düşünmeye başladım. Böyle anlarda zihin çabuk işler.

Olmadık şeyler görüyordum. Bu nokta, su götürmez bir hakikatti. 
Şu halde kafam  her zaman yerinde idi; intizamla, mantıkla, çalışıyordu. 
Yani beyinde hiçbir pürüz yoktu. Yalnız gözler aldanmış, muhakememi 
de aldatmıştı. Gözler bir hayal görmüş, saf adam ları mucizelere inandı
ran hayallerden birine kapılmıştı. Bu, görme cihazında asabî bir takıntı
dan ibaretti; ihtimal biraz kanlanmadan fazla bir şey değildi.

Şamdanımı yaktım. Ateşe doğru eğilirken titrediğimi farketmiştim. 
A rkam a dokunmuşlar gibi bir sıçrayışta gene doğruldum.

M uhakkak artık kendime hâkim değildim.
Birkaç adım attım; sesli sesli söylendim. Pek bağırmadan bazı şarkı 

parçaları da mırıldandım.
Sonra odamın kapısını, anahtarı iki defa çevirerek kapadım ve ken

dim biraz ferahlamış buldum. Hiç değilse içeriye kimse giremezdi.
Tekrar oturdum  ve şu başımdan geçeni uzun uzadıya düşündüm. Ar

kasından yattım ve ışığı söndürdüm.
Bir iki dakika iş yolunda gitti. Sırtüstü yatıyordum; oldukça sakin

dim. Sonra içimde odam a bakm ak ihtiyacı uyandı ve yana döndüm.
Ateşim ancak iki üç eksiden ibaret kalmıştı ve tam  koltuğun ayakla

rını aydınlatıyordu. Adamın gene orada oturduğunu görüyorum gibime 
geldi.

Çabucak bir kibrit çaktım, aldanmışım. Hiçbir şey görmüyordum.
Bununla beraber kalktım ve gidip koltuğu yatağımın arkasına sakla

dım.
Sonra gene odayı kararttım  ve uyumaya çalıştım. İçim geçeli beş da

kika olmuş olmamıştı ki sahneyi, aslındaki karar vuzuhla, rüyamda gör
düm. Deli gibi uyandım ve ortalığı aydınlatarak yatağıma oturdum. Gö
zümü kapâmaya cesaretim yoktu.
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Bununla beraber iki defa birkaç saniye süren uyku baskınlarına uğ
radım. İki defasında da aynı şeyi tekrar gördüm. Deli olduğumu sanıyor
dum.

Gün ağarınca iyileştiğimi duydum ve öğlene kadar rahatça uyudum.
Mesele bitmiş, adamakıllı bitmişti. Herhalde gece ateşim vardı, veya 

ne bileyim? Kâbus basmıştı. Hasta idim işte. Amma gene kendimi pek bu
dala buldum.

Günüm çok neşeli geçti. İçkili lokantada yemek yedim; tiyatroya git
tim, sonra eve dönmek üzere yola düzüldüm. Fakat kapıma yaklaştıkça 
içimi garip telâş bürüdü. Onu, gene onu görmekten korkuyordum. Hayır, 
korkum ondan değildi. Sadece gözlerime yeniden bir şey olmasından kor
kuyordum. Birsamdan, beni avucuna alacak dehşetten korkuyordum.

Kaldırımda bir saatten fazla enine boyuna dolaştım. Sonunda buda
lalığıma hükmettim ve girdim. Öyle soluyordum ki merdivenden çıkama
dım. Kapının sahanlığında on dakika daha bekledim. Sonra ansızın bir 
ceraset hamlesi, bir irade katılığı bularak anahtarı deliğe soktum. Elimde 
bir mumla ileriye atıldım, odamın yarı açık kapısını ayakla ittim  ve ocağa 
doğru korkarak bir göz attım. Bir şey göremedim.

Oh! Ne rahat, ne keyifli id in ! Ne hafiflemiştim! Sevinçli, sevinçli gi
dip geliyordum. Fakat bir türlü emin olamıyor, vakitli vakitsiz dönüyor
dum. Köşelerin karankğı beni ürkütüyordu.

Fena ujuduın. Duyduğumu sandığım bazı gürültülerle boyuna uyan
dım. Fakat onu görmedim. Hadise artık bitmişti!.

O günden beri geceleri yapayalnız korkuyorum. Hayaleti hep orada, 
yanımda ve etrafımda sezmekteyim. Gerçi bana yeniden görünmedi. H a
yır hayır. Hem ona ehemmiyet verebilirim? Mademki inanmıyorum, ma
demki bunun bir şey olmadığım biliyorum!

Böyle olmakla beraber gene beni sıkıp duruyor. Çünkü bir düzüye 
onu düşünüyorum. Bir eli sağdan sarkıyordu; başı uyuyan bir adam kafa
sı gibi sola yatkındı... Hay Allah müstahakını versin! Artık bunları dü
şünmeyeceğim!

Amma bu yapışkanlık ne? Niçin bu ısrar? Ayakları da ateşin dibinde
idi!

O, tepemden hiç çekilmiyor. Delice düşünüyorsam da iş böyle. Kim 
bu? İyice biliyorum ki ortada kimse yok! O yalnız benim ihtimal verişim
de, benim korkum da ve benim kuşkularımda! Aman, yeter artık!

Yeter amma makul olmağa kendimi tutmağa çalışmam hep boşa çı
kıyor. Artık evimde yalnız kalamıyorum. Çünkü o orada. Kendisini bir 
daha göremeyeceğimi biliyorum; artık hiç görünmeyecek; bu mesele bitti.
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Böyle olduğu halde o gene yerinde, kafamda. Gerçi meydana çıkmıyor. 
Lâkin bu onun varlığını silemez. Kapıların arkasında, kapalı dolapta, kar
yolaların altında, her karanlık köşede, bütün loşluklarda o var. Kapıyı çe
virdiğim, dolabı açtığım, ışığımı karyolanın altına indirdiğim, kıyılan, 
köşeleri aydınlattığım zamanlar onu karşımda bulamıyorsam da arkam 
da duyuyorum. Ve göremeyeceğimi bile bile, evet bile bile geriye dönüyor
dum. Amma o, gene arkamda.

Budalaca, fakat pek bitirici şey. Ne dersen de; elimden gelen yok.
Fakat evde iki kişi olursak öyle seziyorum ki, hatta şüphe etmiyorum 

ki o olmayacak! Zira o, ben yalnız olduğum için, sadece tek başıma oldu
ğum için var!

A ç ı k l a m a l a r :

M aupassant bu hikâyesiyle, yalnız yaşayan bir kişinin, uzun yalnızlık yıllarının ru
hunda yarattığı korku ve kuruntuları anlatıyor.

Realist eserlerde kişilerin yaşadıkları çevre ve ortam, ayrıca olaylar etkisiyle onların 
ruhlarında beliren izlenim ve yankılar önem kazanır. Bu hikâyede, evlenmeye karar veren 
bir kişinin, bu kararına sebep olan ruhsal durum u tasvir ediliyor; belli belirsiz olaylar, an
cak ruhsal durumunun incelenmesine yarıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hikâye kahramanının evlenmeye karar vermesinin sebebini açıklayınız.
2 — Hikâyede hangi olayları görüyorsunuz? Bu olaylarla, üzerinde durulmak istenen 

nedir?
3 — Kahraman neden korkuyor? Bu korkudan kaçıp kurtulabiliyor mu? Onun “ kor

kudan korkuyorum” sözünü açıklayınız.
4 — Kahramanın düşündükleriyle duydukları arasında bir karşıtlık mı, yoksa bir uy

gunluk mu vardır?
5 — Hikâye niçin gerçekçi bir hikâyedir? Bunun bütün yönleriyle gerçeğe uyduğunu 

söyleyebilir misiniz?

K e l i m e l e r :

birsam : Aslı olmayan bir şeyi görür veya işitir gibi olma, ol
mayan şeyi var sayma.

eksi : (Burada) ucu yanmış odun.
Ispazmoz : Sinirlerin bilinçsiz kasılması.

G U Y  D E  M AUPASSANT

Normandiya’da doğmuş olan M aupassant (1850 - 1893), ilk öğrenimini bitirince de
niz ticaret okuluna girmiş; deniz yollarında görevler aldıktan sonra yazar olmak isteğiyle 
kendini edebiyata vermiştir.
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Otuz yaşında atıldığı edebiyat hayatında on iki yıl durm adan çalışmış olan M aupassant’ın 
son yıllan ruhsal bunalımlar içinde geçmiştir.

Yazdığı pek çok hikâyelerle üç romanında, daha çok, yakını olan G. F laubert’in elke- 
sinde kalmıştır. Onu, Emile Zola’yı izleyen Naturalist bir yazar da sayabiliriz.

Hikâye ve romanlarında, toplumu ve kişileri olduğu gibi, gerçekçi bir gözle anlatm a
yı başarmıştır.

Eserleri arasında: Un Vie (Bir Hayat), Bel Ami (Güzel Dost), Fort Comme la Mort 
(Ölüm Gibi Güçlü) adlarını taşıyan üç romanı vardır.

Üç yüzü aşkın hikâyesinden birçoğu dilimize çevrilmiştir.

T a r t ı ş m a  — Y a z m a  K o n u s u

Bu yıl okuduğunuz Psikoloji derslerinden yararlanarak 
“ Bir insandaki gereksiz korku ve kuruntuların”  sebeplerini 
açıklayınız.



J O S E - M A R Î A  D E  H E R E D Î A

“Pernasyen” mektebinin en kuvvetli sa
natkârı hiç şüphe yok  Jose-Maria de Herâdi- 
a’dır Sonelerin dar çerçeveleri içinde birer dün
ya  sıkıştırmaya muvaffak olan bu şair, teknik 
olgunluğun eşsiz sembolüdür.

Suut Kemal YETKİN

S O N N E T

Eskiden niceleri Bourgueil bahçelerinde,
A dlannı kazıdılar ağaçlara sevdiklerinin;
Niceleri, yaldızında, yüce tavanlı Louvre’un,
Burunları havada gülüp eğlendiler delice.

N ’oldu peki? Şimdi kim biliyor onları? Kimse;
Hepsi göçüp gittiler peşi sıra birbirinin,
Adlarını bilen yok bakın bugün hiçbirinin,
Bunlar da yaşadı bir zamanlar demiyor hiç kimse?

H er şey bu hesap. Marie, Cassandre, siz HĞİĞna 
Eriyip giderdi o canım tenleriniz toprakta,
- Bîr günlüktür saltanatı zambakların, güllerin »

Gelip Ronsard, Seine’de ya da san Loire’da,
Ölümsüz etmeseydi sizi bu dünyada, acaba 
Kim ederdi lafını sizin de yaşadığınızın.

A ç ı k l a m a l a r :

Parnasyen şairlerden J o si  M aria de HSredia’dan dilimize, İlhan BERK tarafından çev
rilen bu  sone’de, zam anla her şeyin, zambaklar ve güller gibi solup unutulacağı; ancak 
sanatçıların yaşattıklarının ölümsüzlüğe ulaşabilecekleri düşüncesi işleniyor.

Sone (Sonnet), Batı şiirinde çok kullanılan bir nâzım  peklidir; iki dörtlük iki üçlük
ten meydana gelir.

Sone, önce İtalyan edebiyatında görülür; bazı ufak değişmelerle Fransız ve İngilizler 
de bu şekli kullanmışlardır.

Edebiyat-ı Cedide’yle bizde de kullanılmaya başlanmıştır.
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Klasik bir sone’nin kafiye düzeni:
abba — abba — ccd — fdf 

olmakla birlikte, bizde aşağıda gösterilen değişiklikler yapılmıştır:

abab — cdcd — eff — egg 
abba — cddc — eff — egg 
abab — eded — eff — ggf

Dörtlükler hazulık kuruluşundadır. Amaç, üçlüklerde söylenir; son mısra en kuvvetli mis- 
radır, manzumenin etkisini üzerinde toplar.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Zamanla unutulup, bugün adları bile yok olan kimilerdir?
2 — Ronsard, kimleri, nerede, nasıl ölümsüzlüğe ulaştırmıştır?
3 — Seine’de veya Loire’da demekle, ne anlatılmak İsteniyor?
4 — “ Bir günlüktür saltanatı zambaklarının, güllerin”-mısraı, hangi düşünce için ya

pılan bir benzetmedir?
5 — Şiirin bütününde geliştirilen düşünce ve sezilen duygu nedir?
6  — Bu şiirin Parnasizm sanat anlayışına uygun olan yönlerini bulunuz.
7 — şiirdeki kafiyeleri gösteriniz.

A d l a r :

Bourgueil (Burgöy) : Loire ırmağı yöresinde bir kilise.
Cassandre (Kasandr)
M arie (Mari)
Helen (Elen)

Loire (Luvar)
Louvre (Luvr)
Ronsard (Ronsar)

Seine

JOSE-M ARİA DE HEREDİA

Aslı İspanyol olan ve Küba’da doğmuş bulunan Jose • M aria de Heredia (1842 -1905), 
öğrenimini Fransa’da yapmış; Fransız uyruğuna geçerek Leconte de Lisîe’in en gözde öğ
rencisi olmuştur.

Önce dergilerde yayımladığı, her biri yüzyılların ve çağların özlü birer görüntüsü olan 
“ sonnet’Merini, otuz yılda tamamlayarak 1893’te “ Les Trophes”  adlı eserinde toplamış
tır. 1894 yılında Academia Français’e üye seçilmiş, 1901’de Arsenal kitaplığının yöneticisi 
olmuştur.

Jose-M aria de H eredia, şüpheci bir sanatçı olduğu için az yazmıştır. Ama parnasyen 
estetiği en iyi uygulayan da O ’dur.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Sanat eserlerinin önemi nedir? Bunlardan yoksun ol
makla insanlık neler kaybeder?

Ronsard’ın “ Les Amours”  adlı eserinde, “ â  Cassandre, 
k  Marie, â Helene”  adlı sonelerindeki sevgilileri.

: Fransa‘da bir ırmak.
: Saray, şimdi müze.
: Fransız edebiyatında Ümanizma’yı şiirleriyle dile 

getiren “ La Pleiade” (yedi yıldız) şairlerinden en 
önemlisi.

: Fransa’da bir ırmak.
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TANZİMAT EDEBİYATI

1839’da Mustafa Reşit Paşa’ran Padişah Abdülmecit adına, Gülhane’de okuduğu Hatt-ı 
Humayun, Tanzimat-ı Hayriye’nin bildirisi olmuştur.

“ Düzenlemeler”  anlam ına gelen “ Tanzimat”  bir bakıma, Osmanlı İm paratorluğu1 
nun bazı kurum lanyla Batı’ya yönelişi demektir.

Tanzimat döneminde Batı’yı yakından tanımış veya Batı uygarlığının önemini kavra
mış Osmanlı aydınları, toplum yaşayışı, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında Batı’yla ba
ğıntılar kurmuşlardı. 1860 yılında Agâh Efendi ve Şinasi’nin birlikte çıkardıkları Tercüman-ı 
Ahvâl adlı gazeteyle TANZİMAT EDEBİYATI başlamış oldu.

Çeviriler yoluyla Batı edebiyatını tanıtmaya başlayan bazı yazarlarda^ sonra, ŞÎNA- 
Sİ, NAMIK KEMAL, ZİYA PAŞA, AHMET MİTHAT, AHM ET VEFİK PAŞA, ABDÜLr 
HAK HÂMİT, RECAİZADE M AHMUT EKREM, SAMİ PAŞAZADE SEZAİ... edebi
yatımıza yenilikler getiren Tanzimat’ın başlıca sanatçılarıdırlar.





N A M I K  K E M A L

“Bir milletin kuvve-i natıkası edebiyat ise, 
timsal-i edebin nâtıka-i zî-hayâtı da tiyatrodur,:

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin 
ağlatır. Fakat verdiği şiddetli teessürlerde bir 
başka lezzet bulunur. Tiyatro, cihanın aynıdır. 
İnsanı doya doya güldürür. Fakat hatıra getir
diği tuhaflıklar bile tabiatın aczini gösterdiği 
için eshab-ı intibahta gülerken ağlamak için 
hâhişler tevlit eder.

Tiyatro eğlencedir, fakat eğlencelerin en 
faidelisidir

Z A  V A L L I  Ç O C U K

Halil Bey’le Tahire H anım ’ın on dört yaşındaki kızları Şefika ile Askerî Tıb- 
biys’nin son sınıfında okuyan, Halil Beyin yeğeni Atâ, birbirlerini severler. Bir gün 
Şefika’yla A tâ, yalnız bir odada sevgilerinden söz ederlerken, odaya Halil Bey gi
rer; kitap okuduklarını söyleyen A tâ’ya, “ m uhabbet,’le ilgili bir yazı okutur.

İkinci perdede, Halil Bey’le Tahire Hanım, Şefika’mn zengin bir paşa tara
fından istenmesi üzerine, onun evlendirilmesi konusunda konuşurlar:

İKÎNCÎ FASIL 

(Bir diğer oda)

BÎRÎNCİ MECLİS 

Halil Bey - Tahire Hanım

HALİL BEY.— Hanım! Öyle söylüyorsun ama kızın halini görme
din mi?

TAHİRE HANIM.— Halini ne göreyim? Biraz ağladı, biraz nazlan
dı, o kadar değil mi? Hangi kıza anası babası “ Seni filâna vereceğiz”  der 
de kız sevinç gösterir? Şefika o kadar terbiyesiz mi ki, bizden utanmasın? 
H angi kız anasından, babasından ayrılacağını işitir de mumnun olur? Şe
fika o kadar merhametsiz mi ki, bizden ayrılacağına hiç teessüf etmesin?
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Bey, size bugünlerde bir şey oldu; kızın evden gideceğini düşündükçe aklı* 
nız da başınızdan gidiyor. O giderse evlâtsız mı kalacağız? Allaha ema
net, Ali yok mu? İşte o da on yaşma girdi.

HALİL BEY.— Değil, iki gözüm, Şefika sağ olsun, rahat olsun da 
nereye giderse gitsin. Ben orasını düşünmem. Çocuk ne kadar içlidir bilir
sin, evlenmek lakırdısını söylediğimiz vakit ben istemem dediğine, ağladı* 
ğma bakmadım; fakat, bilmem dikkat etmedin mi, senin ısrarını gördü, 
mahzun mahzun bana baktı. Benden de yüz bulamadı, çehresine bir ka
ranlık renk geldi, gözlerine bir hafif duman çöktü. H âlâ o renk gitmiyor, 
hâlâ o duman geçmedi. O kadar zayıflıyor ki, bayağı her gün vücudunun 
eriyen yerleri gözle farkolunuyor. Gözleri daima toprağa bakıyor, yüzün
deki renk yapıştırma gibi duruyor. On dört yaşında çocuk senden benden 
bitap olmuş. Biçareye bir hal olmasından korkuyorum. Çocuğun gönlün
de bir sevda hissediyorum.

TAHİRE HANIM.— Allah Allah! O yaşta çocuk sevdayı ne bilecek? 
Zahir on dört yaşında masumları bırakalım, istedikleri gibi evlensinler, 
istedikleri adam a varsınlar öyle mi? Sonra dünyada ninenin, babanın ne 
lüzumu kalır? Şimdi Şefika meselâ kasabın çırağını seviyorum derse ko
lundan tutalım  da koynuna mı atıverelim?

HALİL BEY.— Kasabın çırağını değil, lâkin akranından birini severse 
niçin vermeyeyim de senin kırk yaşındaki paşana vereyim?

TAHİRE HANIM.— Bey, Allahı seversen öyle münasebetsiz lakırdı
lar söyleme! Paşa kırk yaşında imiş, değil a, velev ki olsun, Şefika’nın va
racağı adam  sanki kırk yaşma girmeyecek mi? Akranını o nerede bulup 
da sevecek? Biz nerede bulup da vereceğiz?

HALİL BEY.— Meselâ şimdi Atâ...
TAHİRE H ANIM , (lakırdısını keserek).— Ben biliyorum, sizin asıl 

meramınız kızı A tâ’ya vermek. Hiç düşünmüyor musunuz? O bir öksüz 
çocuk; akrabanızdan olduğu için siz yanınıza aldınız. Şefika ile şimdiye 
kadar kardeş gibi büyüdüler. Hiç evlendikten sonra aralarında dirlik olur 
mu? Kim akrabasından birim almış da rahat etmiş? Hem nasıl geçinecek
ler? A tâ mektepten yüzbaşı çıkacak değil mi? Bir yüzbaşı maaşından ne 
olur? Kızııil halayıklığa mı vereceksin?

HALİL BEY.— Hanım , hekimlerin kazancını işitmedin mi? Atâ ne 
kadar m üstaittir bilmez misin?

TAHİRE HANIM .— Allah esirgesin, hastalardan para alıp da can 
besleyecek değil mi?

H A LİL BEY.— Hastayı hasta edip de parasını almayacak, iyi etmeye 
çalışacak da alacak.

TAHİRE HANIM.— İyi olmayanlardan almaz mı?
HALİL BEY.— Alırsa emeğinin mukabili alır.
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TAHİRE HANIM.— Ben böyle emekle kazanılan parayı istemem.
HALİL BEY.— Ya nasıl para istersin? M utlaka devlet hazînesinden» 

fukara çıkınından gelmeli, öyle mi?
TAHİRE HANIM.— Aman bey! Artık bilmiyorum.
H A LİL BEY.— Darılmak lâzım değil! Konuşuyorum. Atâ yüzbaşı 

çıkacaksa kıyamete kadar yüzbaşılıkta kalacak değil a. O beslemeye muk
tedir oluncaya kadar da bizimle beraber geçinir giderler. Şimdi nasıl olu
yorlar?

TAHİRE HANIM.— Şu siz, kızın A tâ’yı istediğini nereden biliyor
sunuz?

HALİL BEY.— Bildiğim yok, zihnime öyle bir şüphe geldi de söyle
dim.

TAHİRE HANIM.— Şimdi Şefika’yı çağırır, soranz. O vakit siz de 
anlarsınız ki, kız ne kimseyi seviyor, ne paşaya varmaktan o kadar nefret 
ediyor.

H ALİL BEY.— Allah versin de senin dediğin gibi olsun.
TAHİRE HANIM.— Şefikaî Şefika!

Şefika, babası karşısında sıkılmış, duygularını gizlemiştir. Annesine, A tâ’yı 
sevdiğini söyler. Annesi de ona, bunun gelip geçici bir istek olduğunu, Paşa’yla 
evlenirse borçlarından da kurtulacakların anlatır. Böylece Şefika, istemeye iste
meye Paşa’yla evlenmeye razı olmuştur; ancak A tâ evlenme gününe kadar durum
dan habersiz bırakılacaktır.

H afta  içinde başarısını bildirmek üzere A tâ’nın izinli olarak eve gelişi, Şefi- 
ka’yı duygulandırır; üzer. Kısa bir süre Sonra Şefika verem olur; yatağa düşer. Dok
tor, onun iyileşmesinden umutsuz, anne ve babasını oyalar. Bu arada bir daha eve 

. gelen Atâ, Şefika’mn son dakikalarını yaşadığım anlayınca bir reçete yazarak 
kendisi için zehir aldırtır ve içer. Ölüm halindeki Şefika ile A tâ şöyle konuşur
lar:

ATÂ.— Bu zehir... sanki her damlası içimde bir ejder kesildi koparı
yor. (Göğsünü göstererek) Şuralarımı koparıyor... Ejder... ejder. Dişleri ateş
ten midir nedir? Kopardığı yerlerden hem kan dökülüyor, hem alev saçılı
yor. Ah! Zehir değil ateş... Yaktı içerimi, bütün bütün yaktı. Ah! Yarabbi 
cehennemi ahiretten kaldırdın da gönlüme mi attın?...

ŞEFİKA.— Atâ! Bana bu halini göstermek için mi yanıma geldin? 
Böyle her dakika bir kere öldüreceğine bari iki böğrüme bir hançer sok- 
saydın da birdenbire ciğerlerimi kopara idin.

ATÂ.— Dur! Gücenme! Ben hiç seni bu halinde üzmek ister miyim? 
Yenemiyorum, acıyı yenemiyorum... Anla... anla ne kadar şiddetli eziyet... 
Senin için çekiyorum da gene tahammül edemiyorum; senin yanında çe
kiyorum da çektiğimi senden saklamıyorum. Saklayamıyorum. Ah!
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Geçiyor merak etme! Ölüm hali... can acısı... geçer... az vakitte geçer... dünya 
gamı gibi hayat kadar sürecek değil a... Ah! hâlâ benim için ağlıyorsun? 
Damarlarındaki kan durdu, gözlerinin yaşı gene dinmiyor. Gel! gel! ay! 
bitti, ne varsa bitti, ne acı kaldı, ne can kaldı... Gözlerime fena bir karan
lık çöküyor. Sana bakıyorum da zihnimdeki hayalinden başka bir şey gö
remiyorum. Ölüyorum... karşım da sen olmasaydın lakırdı da söyleyemez
dim. Gel bir kere saçlarını koklayayım. Belki vücuduma biraz kuvvet ge
lir de yUzünü bir kere daha görürüm. Ah! gidiyorum. Arkamdan çok dur
ma. Beni... beni bekletme! Ah Şefikam! ölüyorum. Senin... senin yoluna 
ölüyorum, senin yanında ölüyorum.

(Düştüğü anda teslim-i ruh eder.)

Kısa bir süre sonra Şefika da, çığlıklarına yetişen annesinin yanında A tâ’ya 
sarılarak ölür. T&hire H anım , üzgündür. Halil Bey’in son sözü: “ Zavallı çocuk!”  
olur.

A ç ı k l a m a l a r :

Üç perdelik bir dram olan “ Zavallı Çocuk” , Namık Kemal’in tiyatro eserlerindendir.
Burada, o dönemin birçok ailelerinin yanlış tutum ları ve çocuklara uygulanan olum

suz eğitim eleştiriliyor; duygularında bile bağımsız olmayan, anne ve babanın her isteğine 
boyun eğen bir çocüğun acı sonu anlatılıyor.

Namık Kemal, “Aile”  adlı makalesinde, Tahire H anım  gibi annelerin yanlış tu tum la
rına şöyle değiniyor:

“ Hanım ın da çocukluğunda b ir sevgili bebeği varmış. Teehhülünden sonra bebek git
miş, yerine bir kız gelmiş, o da büyümüş. Bebek nasıl hanımefendinin emrettiği yerde yat
maya mecbur ise, kız da öyle ham efendinin arzu ettiği beyin koynuna gitmekte muztar 
olmuş, nihayet teverrüm etmiş. Biçare gâh ettiğini ve gâh Cenab-ı H akkın mücazatını dü
şünerek iki elini böğrüne koymuş, rahat döşeğinin etrafında dolaşır durur.”

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Tahire H anım ’la Halil Bey’in konuşmalarından, o dönemin töresi ve eğitim anla
yışıyla ilgili neler öğreniyorsunuz?

2 — Bu konuşmalardan hangisi daha akla yakındır? Tehire Hamm’ın ‘ ‘Ben öyle emekle 
kazanılan parayı istemem”  sözü, düşünülerek söylenmiş bir söz müdür?

3 — Okuduğunuz parçalarda “ rom antik”  sayabileceğiniz bir bölüm var mıdır? Ni
çin romantik bulduğunuzu açıklayınız.

4 — Zavallı Çocuk bir “ dram ” sayılabilir mi? niçin?

K e l i m e l e r :

m üstait : Yeteneği olan. teessüf : Acınma, yazıklanma,
tasalanma.
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G A Z E L ,

T â eb*d m erd olmaya ahdeyledim sânımla ben 
Huccet-f nâmûsıımu imzaladım kaanımla ben.

Her günâha bin azâb-ı raâ’nevi çekmekteyim 
Dûzahı dünyâda gördüm kendi vicdânımla ben

Fî'lim e ukbâda Mevlâ’dan m ükâfat istemem 
Kaanîim emniyyet-i vicdan ü irfanımla ben

Milletin mümkün müdür inkâr hakk-ı ni’meti 
Kelpten alçak mıyım insanlık unvanımla ben

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün 

\  ç ı k l a m a l a r :

■i Numık Kemal’in bu “ gazcl” inde nazım birimi Divan edebiyatında olduğu gibi “ be
yit” ™-, H er beyitte ayrı bir anlam bütünlüğü olduğu gibi “ ben”  redifi ile şiirin beyitleri 
arasında bir anlam bağıntısı da kuruluyor.

Burada ' ‘0 2 ”  bakımından bir yenilik görüyoruz. Bu da, Divan edebiyatında işlenme
n i^  olan “ namus, vicdan ve insanlık”  gibi kavramların işlenmiş olmasıdır. Şair duygu ve 
düşüncelerini açık, çoşkun, mert seslenişiyle duyuruyor. Böylece şiirine bir içtenlik de ka
zandırıyor.

Namık Kemal kullandığı bu kavramlarla, çoşkulu ve mert seslenişiyle “ Vatan Şairi”  
olarak ün salmış ve kendiliden sonra gelen gençlere ışık olmuştur.

M ustafa Kemal A tatürk de gençliğinde, herkes gibi, Namık Kemal’in şiirlerini oku
m uş, “ yurt, sevgisi”  ile dolu olarak yetişmiştir.

A tatürk, Çanakkale’de, Trablusgarp ve ondan Suriye Cephesine kadar o günkü sınır
lar içindeki yurt topraklarında, gençliğinin en çoşkulu günlerinde, yurdu için orduların 
başında savaşmıştır. Binlerce yurt gencinin yiğitçe savaştığını görmüş, kiminin şehitliğine 
tanık  olmuştur.

O. yaptığı birçok konuşmasında, yurt toprağının kutsallığını ve ona olan sevgi ve say
gısını dile getirmişti;.

Yaşadığı her dönemde yurt sevgisini tüm  çaba ye davranışlarıyla gösteren A tatürk, 
Kurtuluş Savaşı’mn sürdüğü günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir konuşmacı
nın, Namık Kemal’in,

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yok m udur kurtaracak bahtı kara mâderini

mısralarını okuyarak, o günün acılarını dile getirmesi üzerine; bu  mısraları,

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini
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biçiminde değiştirmiş ve yurdun kurtarılacağına söz vermiştir. Sonra da kendisine inanan 
ve güvenen Türk halkıyla el ele vererek Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır. Böylece Türkiye 
Cumhuriyeti kurularak sağlam temeller üzerinde yükselmiştir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Duzahı dünyada gördüm”, “ fi’Iime ukbada Mevlâ’dan m ükâfat istemem” söz
lerinden ne anlıyorsunuz? Çağını ve şairin kişiliğini düşünerek bunları açıklayınız.

2 — “ Hüccet-i nâmusu kanla imzalamak” sözünün gerçek anlamını belirtiniz; “günah” 
sözüyle anlatılm ak istenen nedir? Şair neye “ kani” dir?

3 — Bu gazelin her beytinde anlatılm ak istenen düşünceyi belirtiniz.
4 — Bu şiirde söz sanatlarına, dolaylı söyleyişe yer veriliyor mu? Şiirin dil özellikleri

ni belirtiniz.

K e l i m e l e r :

ahd : Söz verme. fi’I (fiil) : Davtanış, eylem.
dûzah : Cehennem. hüccet : Kanıt, belge.
ebed : Sonu olmayan gele irfan : Bilme, biliş, anlayış,

cek. kültür.
kelp : Köpek. ünvan : San.
ukbâ : ö tek i dünya, ahret.

NAMIK KEMAL

Tekirdağ’da doğmuş olan Namık Kemal (1840-1888), büyükbabası Abdüllâtif Paşa 
tarafından yetiştirilmiştir. Öğrenimine İstanbul’da başlamış, büyükbabasıyla Kars’a, ora
dan Sofya’ya gitmiş; İstanbul’a  döndükten sonra (1857) o dönemin edebiyatçılarıyla ta
nışmış! Şinasi’nin Paris’e giderken kendisine bıraktığı “ Tasvir-i E fkâr”  gazetesini yönet
meye başlam ıştır (1865).

1867 yılında “ Yeni Osmanhlar Cemiyeti”  ne katılarak Avrupa’ya kaçan, orada Ziya 
Paşa’yla birlikte “ H ürriyet”  gazetesini çıkaran Namık Kemal, dönüşünde “ İbret”  gaze
tesinde makaleler yayımlamış (1872); “ Vatan - yahut Silistre” nin İstanbul’da oynanması 
sonucunda, M agosa’ya kalebent olarak sürülmüştür.

Namık Kemal, M agosa’da üç yıldan fazla kalmış, bazı eserleriyle eleştirilerini orada 
yazmıştır. 1877’de Birinci Meşrutiyet anayasasının (Kahun-i Esasi) hazırlanmasında görev 
almış; bir jurnalle tutuklandıktan sonra Midilli, Rodos m utasarrıflıklarıyla İstanbul’dan 
uzaklaştırılmış, en son gittiği Sakız'da ölmüştür.

Edebiyatımızda “ yurtseverlik ve hürriyet”  duygu ve düşüncelerinin öncülüğünü ya
pan Namık Kemal, şiir, tiyatro, roman, makale ve tenkitleriyle toplum sorunlarımıza da 
değinerek inançlarını çoşkun ve içten bir anlatım veya söyleyişle duyurmaya çalışmıştır. 
Şiirlerini önceleri eski şekille yazmış; sonra şekilde de, özde de yenilikler yapmıştır. Edebi
yatımızda ilk edebî rom anı “ intibah’ı”  yazan Namık Kemal, “ Sanatı toplum için”  dü
şündüğünden tiyatro’ya önem vererek bu alanda sade bir dille eserler yazmış; Romantizm’in 
etkisinde kalmıştır.
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Romanları; İntibah, Cezmi; tiyatro eserleri: Vatan - yahut - Silistre, Zavallı Çocuk, 
Gülnihal, Â kif Bey, Celâlettin Harzemşah, Kara Belâ; eleştirmeleri: Tahrib-i H arâbat, Ta
kip, Mes Prisons Maâhezenamesi, îrfan  Paşa’ya M ektup’tur.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u
Milletin mümkün m üdür inkâr hakk-ı nimeti 
Kelpten alçak mıyım insanlık ünvanımla ben, 

beytini açıklayınız.

S E  R B  E S T O K  U M A

G E L E C E Ğ İ  Y A Ş A M A K

İnsanoğlu günü gününe yaşasaydı yeryüzüne böylesine egemen ola
bilir miydi? İnsanlığı bugünlere getirenler yalnızca iyi bir hayat sürdürme 
amacında olanlar değil; kendinden sonrakileri, kendi toplumlarmın gele
ceğini düşünen, adımlarını ona göre atanlar; çalışmalarını ona göre dü
zenleyip kalıcı, kutsal sayılabilecek hedeflere koşanlardır.

Adını bir toplumun, bir milletin veya insanlığın tarih sayfalarına yaz
dıranların, ister politika, ister bilim, ister sanat alanında olsun, bıraktık
ları yararlı eserler ve buluşlar; kendilerinden sonraki nesiller ve insanlar 
için düşünülüp hazırlanmıştır.

Bugün A tatürk’ün önderliğiyle kazanılan Kurtuluş Savaşı, Türk Mil- 
leti’ne olduğu kadar, bağımsızlığından yoksun bütün milletlere umutlu ge
leceklerinin yolunu açmış; Edison’un bilimsel çalışmalarıyla birbiri ardı
na sunduğu buluşlar, insanlığın gelecekteki refahına büyük katkılar sağ
lamış; Leonardo ve Vinci’nin yaratıcılığı, insanları mutlu edecek ışıklar 
saçmıştır.

Kendilerinden sonrakileri ve geleceği düşünenler yalnız ünlü kişiler 
değildir. Her insanın, yaşadığı sürece, kendine, ailesine, milletine ve insanlığa 
karşı yükümlü olduğu birçok görevleri vardır. Bu görevler ne kadar önemli 
görülür, en iyi biçimde yerine getirilirce, gelecek için de o kadar yararlı 
olur; kutsal bir nitelik kazanır.

Atatürk, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini gençliğe emanet eder
ken, sonsuza kadar uzanan “ gelecek” le ilgili düşüncesini “ Ey Türk İstik
balinin evladı!”  seslenişiyle vurgulamış oluyor.
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A H M E T  M  î  T H A  T

Meşhur Daniel Huet’nin dediği gibi, hi
kâye ve rivayet denilen şey ya  bir mevcudu ta
rif yahut bir muhayyeli tasvir demek olup şey-i 
mevcudu tarife “tarih” ve şey-i muhayyeli tas
vire “roman" yani masal derler.

Y E N İ Ç E R İ L E R

Yeniçeri bölük ağası Osman Çorbacı, Hüseyin Çorbacı’nm kızı Ayşe’yle ev
lenir. Bunların beş yıl çocukları olmaz. Osman Çorbacı, İstanbul’dan ayrılarak 
Sofya’ya» oradan fırkasıyla Tuna boyuna gider. O n bir ay geçmiştir. Karısından, 
b ir erkek çocuğu olduğunu bildiren bir mektup alır. Önce sevinir, sonra bunun 
kendi çocuğu olamayacağı kuruntusuna kapılarak, Ayşe'yi öldürmeye karar verir. 
İstanbul’a gelir. Osman Çorbacı, karısından sevgisini esirger; çocuğuna da şefkat 
göstermez. Ertesi gün onları, öldürmesi için, H aşan Pehlivan’la birlikte “ Kozya- 
tağı” na gönderir. Ayşe, kendisinin ve çocuğunun yazlığa gönderildiğini sanır.

Biçare Ayşecik hem hazırlanır, hem de Osman Çorbaci’nın “ Zaten 
orada harem var’* dediğini tefsir etmek ister. Bir yandan dahi yalnız bir 
yeniçeri ile Kozyatağı’na kadar nasıl gideceğini ve kocası kendini ne akıl 
ile gönderdiğini düşünür.

H er ne hal ise bir saat kadar sonra Haşan Pehlivan gelip “ Hanım 
hazır oldun m u?”  diye sual etmesi üzerine kadıncağız derhal yaşmakla- 
nıp ve çocuğunu da kucağına alıp çıkar. Yeniçeri ile birlikte Samatya iske
lesine inerler. Oradan bir kayığa binip Kadıköyü yolunu tutarlar.

H aşan çocuğu kucağına almış ve kalafatı önüne eğmiş düşünür. Ar
tık kalbinden neler geçer.

A rada bir, kalafatın altından kadıncağızın yüzüne bakar. G örür ki 
melek. Yüzünün her mesamatından cevher-i aslîsi iffet ve sadakattan iba
ret bir âbrû tebahhur etmektedir ki bu hali bir ceîlâd-ı sahih görse yüreği 
parça parça olur. Ya ne kadar güzel! Ne kadar güzel! Biçare yirmisini he
nüz tecavüz etmiş. Kudretten rastlıklı kaşlar, kudretten sürmeli gözleri Ağzın 
şeklini yaşmak tayin eder ki sahihan hokka gibidir. Burun ve yanaklar... 
Hasıl-ı kelâm bir tenasüp ki tarife sığmaz.

H aşan oturduğu yerde gaşyolup gidiyor. Bazı çocuğun yüzüne bakar, 
gâh bir nim tebessüm ederek etvânyle çocuğa merhamet gösterir ve gâh 
kaşlarını çatarak hemen çocuğu boğup atacak gibi bir vaz’da bulunur. Dik
kat isterim ki tamam vaz-ı cellâdâneyi alır almaz çocuk dudaklarını yaya
rak ve yanaklarını çukurlatarak bir tebessüm gösterdiği anda Haşan
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bir kere burnundan solur ve bir kere kafasını bükerek çehresinde beşaşet 
göstermeye mecbur olur.

Bunlar şu hal ile Kadıköyü’ne varırlar ve o civarda bir öküz arabası 
bulup binerler. Yolda hal gene kayıktaki halin ayni. Fakat biçare Ayşe’nin 
kalbinde bir sıklet var ki düşünür, düşünür, çorbacının ikinci karısı Koz- 
yatağı’ndaki bağda olmasından başka bir şeye hamledemez. Gide gide Ka- 
dıköyü’nün bayırlarım aşarlar, tamam tenhalığa düşerler.

Bir de Haşan Pehlivan arabayı durdurup “ Hanım kız kardeş gidece
ğimiz bağ şurada, sol taraftadır; fakat araba işlemez. A rtık orasını da ya* 
ya gidelim”  diyerek ve arabacıyı savarak caddenin sol tarafına doğru cad
deden tebaüde başlarlar ve bir sekiz yüz, bin ve bin iki yüz hatve kadar 
gittikten sonra bir büyücek badem ağacının altına vararak Haşan Pehli
van “ H anım  abla, yorulduk değil mi? Biraz burada oturmalıyız”  demesi 
üzerine ağacın dibinde otururlar.

İşte burada zavallı Ayşe’nin yürekçiği oynamaya başlar. Bu iş hayırlı 
bir iş olmadığını anlar.

Sanki H aşan Pehlivan’ın yüreği oynamaz mı? Beş kat daha. Ancak 
pehlivan gözlerini kadına dikmiş, ayırmak ihtimali yok. Kadın kaşlarının 
altından pehlivanın yüzüne bakar ki herifin gözleri hâlâ kendisinde. Der
hal gene önüne eğer.

Elhasıl aradan bir yarım saat kadar zaman dahi bu suretle geçer. Ni
hayet Hasan’ın kınıyla beraber bıçağı çıkarıp engerek yılanı gibi çimenle
rin arasına yatırdığını görünce kadın bütün bütün tevahhuş ederek istizah-ı 
merama mecburiyet görür.

— Canım H aşan Pehlivan, sizin meramınız ne? Kardeşim ol, doğru 
söyle.

— ... (Sükût.)
— Hayır, hayır saklama. Ben Osman Çorbacı’da da, sen de bir baş

ka meram anlıyorum.
— Vallahi hanım abla benim hiç kabahatim  yoktur. Ben âdeta bir 

emir kuluyum. Ne emrederse yapmaya mecburum.
— Sana ne emretti?
— Ah, ne emredecek? Şeni ve çocuğunu buraya getirip kesmeyi em

retti.
Bu haber üzerine Ayşe’ye bir baygınlık gelerek oturduğu yerde dahi 

duramayıp yıkılıverir ve bir müddet öyle bihuş yatar. Nihayet aklını biraz 
başına aldıktan sonra:

— Pek güzel kardeşim, ne yapayım benim de ecelim bu yüzden imiş 
derim. Fakat rica ederim sana ki kabahatim in ne olduğunu bilir isen bana 
söyleyesin.
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— Vallahi hanım sana doğrusunu söyleyeyim mi? Ben senin bu ka
bahatine inanmıyorum. Çünkü çocuğun gözleri ve gülüşü tıpkı Osman Çor
bacı. O diyor ki bu çocuk kendisinden değildir.

— Ya öyle mi? Öyle ise rica ederim sana emrettiğini yapmaktan geri 
durma. Çünkü ben bu çorbacıyı kendi nefsimden çok severim ve çorbacı 
bugün yeniçeri ocağının yarısıdır. Benim gibi kanı katli helâl bir kadınca
ğız onun nam usunu yerlere vurmuş olmasın. Ben kendimi tanıyorum. Be
ni benden başka kimse tanımaz ise Allah tanır. Huzur-ı mahşerde yüzüm 
kara çıkmadıktan sonra ölümden havfetmem...

— Güzel söylüyorsun. Ben seni kıyamam, çünkü seni kabahatsiz gö
rüyorum, melek gibi iffetli, namuslu görüyorum. Bana kalsa şimdi kal
kar İstanbul’a gideriz. Ben de yalvarırım, senin kabahatin var ise de, yok 
ise de affettiririz.

— İşte yalnız bunu kabul etmem. Bundan sonra beni affetse de, ona 
karı olamam. Çünkü o, karı koca ne demek olduğunu bilir bir adam ol
muş olsa idi bir kere işi anlar dinler idi. Madem ki bir kere katlimi gönlü 
hükmetmiş artık o iş bitti... Şimdi sen beni ne yapacaksan yap. Onun hükmü 
yerini bulacaktır.

Bu muşafehe üzerine Haşan Pehlivan ol kadar vâsi’ ve amîk bir derya
yı hayrete öyle bir düşüş düşer ki başı ta dibine değer. Hem de çıkmaklı
ğın imkânı yok. Bıçağım kınından çekmiş çıkarmış, eline almış, oynar durur 
ve bir saniyede bin şeye karar verip bin kararını bir saniyede bozduğu da
hi zâhir-i halinden anlaşılır idi.

Garip ve biçare Ayşe her an ölüme muntazır olarak lâyenkati* tevbe 
ve istiğfar ile vakit geçirir ve her lemh-i basarında etraf ve eknafı son defa 
olmak üzere görüp kâinata veda’ eder idi.

Ciğerpâresi yavrucak çimenler üzerinde yuvarlanıp gâh meme için ağlar 
ve gâh otlara güler...

Efendim sözü uzatmayalım. Haşan pehlivan tam am  iki saat düşün
dü. Bu müddet zarfında birkaç defa dahi gözleri doldu. Nihayet başını 
kaldırıp söze başladı:

— Hanım hemşire ben seni kıyamayacağım. Seni öldürmeğe elim ve 
kalbimin şehadetine bakar isen senin üzerinde bırakılan kabahati tasdika 
da dilim varmayacak. Ben seni kurtaracağım. Fakat bir şart var: Beni ko
calığa kabul eder misin?

— ... “ Yeni işittiği bu söz üzerine gözlerini fırlatır.”
— Yok am a taaccüp etme. Çünkü çorbacı seni bir kere gözünden çı

kardı, ölümüne razı oldu. Demek ki artık sen onun karısı olamazsın. Ben 
ise sana koca değil, kul köle olurum, fakat bu çocuğu kabul edemem. Çün
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kü zaten seni gayet gizli olarak tutacağım ve daha birtakım  sebepler var 
ki bu çocuğu kabul edemem, ancak öldürmem de, şurada Kadıköyü’- 
nde bakkal dükkânı kepengine koyarım. Sevabına birisi alır, ne dersin?

Şimdi düşünmeli ki Ayşe bu anda ne hal ve mevkide bulunuyor? Hangi 
teklife razı olsun? Can dahi tatlı. Bu kere dahi Ayşe başlar düşünmeye. 
Kendi alnının kara yazısına, düşünür, ağlar; biçare yavrucağın kara yazı
sına, düşünür, ağlar. Ağlar, ağlar.

Fakat ağlamaklığın faydası yok. Haşan Pehlivan cevap talebinde ıs
rar eder. Bıçak dahi herifin elinde. Biçare Ayşe ne yapsın: razı olur. Fakat 
kendisi de bir rica eder. “ Pekâlâ!... Allahın emri ve m uradı bu imiş, de
rim. Fakat sana rica ederim ki çocuğun arkasına bıçağın ucuyla bir çizgi 
yap. Ne bilirsin... Belki bir gün evlâdımı onunla bulurum.”

Bu anlaşm adan sonra, çocuk bir dükkân önüne bırakılır; Ayşe, Haşan Pehli- 
vân’la evlenir.

Hikâyenin bundan sonraki bölümünün kahramanı. Ü sküdar’la İstanbul ara
sında kayıkçılık yapan piyade yeniçerisi Civelek Hüsnü’dür.

Civelek H üsnü, bir akşam üstü kayığıyla, bir anneyle kızını, İstanbul’a geçir
mektedir. Bu sırada görüp beğendiği kızla evlenmek için annesinden söz alır. Kız 
(Şahap) da onu beğenmiştir.

Bir süre sonra H üsnü, Nizam-ı Cedid’in kurulması sırasında yeniçeriler ara
sında çıkan bir kavgada sırtından bıçaklanır ve Cellât H asan’ın (Haşan Pehlivan1 
ın) evine yaralı olarak götürülür. Orada; H üsnü’nün, sırtındaki işaretten, Osman 
Çorbacı’nın oğlu; Şahap’m da, Haşan Pehlivan’la evlenen Ayşe’nin kızı, yani kendi 
kızkardeşi olduğu ortaya çıkar. Hüsnü ölür; Şahap da onun ölümü karşısında çıl
dırır.

A ç ı k l a m a l a r :

Özetini ve bir parçasını okuduğunuz “ Yeniçeriler” , bir araya getirilmiş birkaç hikâ
yeyi andıran büyük hikâyedir.

Burada, yeniçerilerin sorumsuzca davranışlarda bulundukları bir dönemin özellikle
riyle yeniçerilerin yaşayışları, evlenmeleri ve birbirleriyle kurdukları bağlantılar hikâye edi
liyor. Bazı boş ve gereksiz düşüncelerle kişilerin sürüklendikleri zararlı davranışlar ortaya 
konuluyor.

Hikâyede, dil ve anlatım ın oldukça basit ve anlaşılır olduğu görülüyor. Yazar olayla
rın anlatımında, tasvirlerde, ruhsal durumlarının belirtilmesinde kendi görüşlerinden ya
rarlanıyor; Ayşe söz konusu olduğu zaman “ biçare, zavallı, garip”  sıfatlarını kullanması' 
bundandır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 _  Okuduğunuz parçadaki gerçeğe uygun ve hayal ürünü yönleri gösteriniz.
2 — Ayşe’nin, Haşan Pehlivan’dan gerçeği öğrenmesi ve onun kendisiyle evlenmek 

istemesi üzerine, durum unda ne gibi değişmeler olmuştur?
3 — Ayşe, kocası Osm an Çorbacı’nın sanısını ve kararını öğrenince niçin ölüme bo

yun eğiyor?
4 — Kişilerin belirli birer karakter özelliği var mıdır? Ayşe önce kocası için Ölümü 

bile göze aldığı halde; sonra niçin çocuğundan vazgeçmeyi, Haşan Pehlivan’la evlenmeyi 
uygun görüyor?
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. 5 — “ Bu iş, hayırlı bir iş olmadığını anlar’’
“ Çıkmaklığın imkânı yok.”
“ Kabahatin ne olduğunu bilir isen.”
“ Ben seni kıyamam.”

Bu cümlelerin bugün, doğru olarak nasıl söylendiğini belirtiniz.
6  — Parçada geçen, “ Dikkat isterim..!’, “ Efendim sözü uzatmayalım.”  cümleleri ki

me söyleniyor? Bunları bir hikâye ve rom anda uygun görür müsünüz? Niçin?

K e l i m e l e r :

âb rû  : Yüz aklığı, haysiyet,
şeref.

am îk : Derin,
beşâşet : Güler yüzlülük, 
bîhûş : Kendinden geçmiş,
civelek : Acemilikten yeni

kurutulmuş yeniçeri, 
çorbacı : Yeniçeri bölük ağası, 
eknâf : Yönler, yanlar,
etvâr : Davranışlar, tavırlar,
hamletmek : ...e vermek, 
hâsıl-ı kelâm : Sözün kısası, 
hatve : Adım,
havf : Korku,
iffet : Namus, temizlik,
istiğfar : Bağışlanma isteği, 
istizah î Açıklama isteği, 
kalafat : Yeniçeri başlığı.

AHM ET MİTHAT

Ahm et M ithat (1844 -1913), İstanbul’da doğmuş, daha küçükken babasının ölümü 
üzerine annesiyle Vidin’e gitmiş; Niş Rüştiyesinde okuduktan sonra, kendi kendisini yetiş
tirmiştir.

İlk yazılarını “ Tuna”  gazetesinde yayımlayan Ahmet M ithat, bazı memurluklarda bu
lunmuş, M ithat Paşa tarafından korunmuştur. Onunla birlikte Bağdat’a  gitmiş, sonra İs
tanbul’a dönmüştür. 1873’te çıkardığı “ Dağarcık” ta yayımladığı bir makalesi yüzünden 
R odos’a sürülmüş; sürgünden sonra d a  bazı memurluklar alarak 1878 de “ Tercüman-ı 
H akikat”  gazetesini çıkarmış; 1908’den ölüm üne kadar bazı okullarda öğretmenlik yap
mıştır.

Edebiyatımızda, Batıh nitelikte ilk hikâye örnekleri vermiş olan Ahmet M ithat, ro 
m an, makale, anı, tiyatro türlerinde eserlerle, tarih , coğrafya, gezi alanlarında çeşitli yazı
la r yayımlamıştır.

Onun verimli kaleminden çıkan, sayılamayacak kadar çok yazı ve kitaplar “ yararlı 
ile eğlenceliyi”  birleştirmiş; halkın eğitilmesi amacıyla ortaya konmuştur.

Letaif-i Rivâyât, hikâyelerini topladığı kitabıdır. Felâtun Bey, Râkım Efendi, H aşan 
Mellâh, Hüseyin Fellâh, Henüz on yedi Yaşında, Dünyaya İkinci Geliş, Dürdane Hanım , 
Jön  Türk en tanınmış romanlarıdır.

kudretten
layenkati’

lemh-i basar

mesamat
m untazır
müşâfehe
rastık

tebahhur
taaccüp
tebâüd
tefsir
vâsi’
vâzı’
vaz’

Yaratılıştan. 
Kesilmez, aralıksız, 
durm adan.
Göz atış, gözü açıp, 
âni kapama. 
Gözenekler. 
Bekleyen.
Konuşma.
Siyah saç ve kaş 
boyası.
Buharlaşma.
Şaşakalma.
Uzaklaşma.
Açıklama.
Geniş.
Koyan.
Koyma, konulma.
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Konusu gerçek hayattan veya gerçeklere 
mümkün mertebe uygun olarak hayalden alı
narak yazılan hikâye ve romanlar, insanlarla 
ilgili olayları ve durumları sadakada yansıtan 
birer ibret aynasıdır.

A R A B A  S E V D A S I

Ü sküdar’dan Bağlarbaşı tankıyla Çamlıca’ya gidilirken Topanelioğ- 
lu ’ndaki dört yol ağzı mevkiinden takriben bir yüz hatve ileriye medd-i 
nazar olunur ise o vâsi’ şosenin muntehâ-yı vasatisinde etrafı bir buçuk 
arşın kadar irtifada duvar içiue alınmış bir ağaçlık görülün

Bu ağaçlığa varıldığı gibi şose yol, sağ ve sol olmak üzere iki şubeye 
ayrılır. Duvar ile muhat olan ağaçlığın büyücek bir kapısı cardır ki iki 
yolun tam am  nokta-i iftirâkında vâki’dir.

Sağ ve soldaki yollardan hangisine gidelecek olsa taraf-ı muhalifi ma
hut ağaçlıkla mahduttur.

Ağaçlığın yanındaki duvar alçacık olduğundan üzerinden hayvan ve 
bahusus insan aşamamak için, boyunca teller uzatılarak muhafaza olun
muştur.

Bu park, cuma ve pazar günleri kadın ve erkeklerle dolup taşar. Buraya, en 
güzel elbiseleri içinde, çok güzel arabasıyla Bihruz Bey de sık sık gelip kendini 
göstermektedir. Bihruz Bey, paşa babası A nadolu’da valiliklerde bulunduğu için 
iyi bir öğrenim görmemiş; özel öğretmeninden aldığı Fransızca’yı da gerektiği öl
çüde öğrenememiştir. Ancak günlin modasına uyarak her yerde, herkesle Fransız
ca konuşur. Babasının ölümü üzerine çokça mirasa konmuştur. Annesinin, denet- 
leyememesi yüzünden tam bir “ mirasyedi”  olarak, kendini eğlenceye vermiştir.

Bilruz Bey, bir gün, arabayla parka gelen Periveş Hamm’ı görür ve ona gön
lünü kaptırır. Yanında “ kalem”  den tanıdığı, yalaricılığıyla tanınmış Keşfi Bey vardır. 
Bu rastlantıdan sonra Bihruz Bey, soylu bir aileden sandığı Periveş’i günlerce dü
şünür. O na m ektup yazar; bir hafta sonra, Çamlıca Parkı’nda mektubu verir; fa
kat konuşamaz.

Bir gün yine Fenerbahçe’de arabası içinde, Periveş’in hayaliyle denizi seyre
derken Keşfi Bey gelir; konuşma arasında Periveş’in öldüğünü söylen Bu, her za
m an olduğu gibi Keşfi Bey’in uydurduğu yalanlardan biridir. Ama Bihruz Bey buna 
inanır; o gece hiç uyuyamaz; hastalanır. Annesine haber verilir:
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Bihruz Bey bir vezirzade olmak haysiyetiyle daha tıfl-ı şîrhâre iken 
davaların, dadıların ellerine ve biraz sonra uşaklara teslim olunduğundan 
bu sılalarda vâlideyninl nadiren görürdü. Tufûliyetten kurtulduktan son
ra mektebe gitmek, çarşı pazarda midillilerle gezmek zamanı geldiği için 
anasını babasını gene çokluk görmez idi. Âlem-i sahavetten âlem-i şebâba 
intikal edince beyefendi iptîda araba sevdasına düştü. Bâdehû alafranga
lık illetine giriftar oldu. Bilâhare bunlara sair hevesât da kanştı. Peder paşa 
irtihal etmekle, başa bir de “ mirasyedilik”  çıkınca türlü türlü  sefahatlar, 
israflar yol aldı. İşte bey gece gündüz bunları safr-ı efkâr etmekten —bir 
sakfm altında bulundukları halde— günde yanm saat olsun validesini görüp 
görüşmeye vakit bulamaz olmuş idi. Yalnız geceleyin yatmağa gider ve sa
bahleyin harem den çıkarken valide hanımın oturduğu odanın kapısından 
bakarak —eğer hammefendi orada ise— alafranga bir eda ile: “ Bonsuvar”  
(iyi akşamlar) veya “ Bonnüvi”  (iyi geceler) veyahut “ Bonjur mer!”  (Gü- 
nayuııı anne) deyip zavallı kadından karşılık almaya da lüzum görme
den çekülir giderdi. Perîveş Hanım gailesi meydana geldikten sonra Bili
niz bey valide hanıma o kadarcık olsun selâm sabah etmeyi de unuttu. 
Mahdum beyin sair birçok münasebetsiz ve yakışıksız ahvaline lâhika 
olan bu muamelesinden dolay: da vaıide hanımefendi ona epeyce gücen
miş, kırılmış idi. Bu kırgınlık, bu güceniklik halinde bile zavallı kadın oğ
lunun keyifsizliğini haber alır almaz yerinden fııladı. On saniye içinde 
Bihruz Beyin rahatsızlığı kadını vehle-i nazarda fena dehşetlendirdi. Eli
ni oğlunun alnına götürüp de ateşler gibi yandığını anlayınca derhal heki
me adam koşturulmasını emretti. Hekim geledursun, bunlar ana oğul şu 
veçhile konuşmaya başladılar:

— Ne yaptın Bihruzum, oğlum? Niçin hastalandın? Terli terli su mu 
içtin? .Dondurma mı yedin? Söyle bana bakayım.

— Hayır madam...
— Yoksa şemsiyesiz gezdin de güneş mi çarptı?
— Bilmem, her vakit geziyorum... Bir şey olmuyordu.
— Biraz canın da sıkılıyormuş... Neden sıkılıyorsun evlâdım?
— Size kim söyledi sıkılıyorum diye?
— Valideler evlâdım görmese de hallerinden haber alırlar. Bana kim

se bir şey söylemedi, ben kendim anladım. Oturuşundan, kalkışından, ye
menden, içmenden, her halinden öyle anlaşılıyor...

— Hayır! Hayır! sıkılmıyorum.
— Paran var mı bakayım? Ne kadar paran var?
— Biraz daha var. Yar ama borcum da var, hele bir tanesi pek edep

sizlik ediyor, ne ise onu da vereceğim Konak satılsa...
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— Konağı satma... Babandan kalan malındır, ben karışm ak isle
mem. Lâkin şimdilik ilişme, ileride benden kalacak bir iki parça şeyle be
raber üzerinde buluıisun. Ne olur ne olmaz...

— Borçlarımı vermeyeyim mi?
— Ben senin borçlarını yavaş yavaş öderim. Şimdilik de sana bir yüz 

elli lira vereyim... Fakat bugün değil, bir hafta sonra... Olmaz mı oğulcu
ğum?

— Mersi! Mil mersi şer mer!
— O ne demek oğlum? Türkçesini söyle de anlayım.
— Teşekkür ederim validem!

Bihruz Bey bir gün Ü sküdar’dan Köprü’ye geçmek isterken uzaktan vapurda 
Periveş’i görür. Fakat vapuru kaçırır. Keşfi Bey’e bunu söyler. O da, gördüğü h a n ı 
mın Periveş’in ablası olduğu yalanını söyleyince; Bihruz Bey, bu kez sevgilisinin 
mezarını aramaya koyulur. Bir ramazan günü Şehzadebaşı’nda, Periveş’in ablası 
sandığı hanım a rastlayarak, Periveş’in mezarını sorar. Konuşmalar sonunda bü
tün gerçeği öğrenir.

— Hemşirenizin mezarını öğrenmek isterim.
— Benim hemşiremin mezarını?
— Evet! Pardon, kusurumu affedin... Ne yapayım, zat-ı seniyyenizi 

temin ederim ki...
— Siz hemşiremi nerede gördünüz?
— Çamlıca bahçesinde gördüm. Lâkin sizi temin ederim ki... ah! hem

şireniz bir anj (melek) idi.
— konuştunuz, görüştünüz mü idi?
— Evet! Lâkin ma parol donör (şerefim üzerine) namus dairesinde 

konuştuk. Ah kom se trist! (ne kadar hazin) mil pardon, efendim! Ne söy
lediğimi, ne söyleyeceğimi bilemiyorum... Evet! Topu topu bir defa ko
nuştuk.

— Bahçede konuştunuz öyle mi?
— Havuz başında olacak...
— Evet! Evet! ah! siz nereden biliyorsunuz?
— Siz ona bir çiçek verdiniz galiba...
— Ah! Evet! bir çiçek, ma povr flör! (Benim zavallı çiçeğim!)
— O da size teşekkür etti, çiçeği aldı göğsüne iliştirdi... Öyle mi?
— Ah! öyle oldu.
— Azıcık geri kaim, şu adamlar geçsinler.
— Peki efendim.

— Ey sonra?.. Başka bir defa daha kendisine bir mektup da verdiniz 
mi idi?
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— Ah! pardon efendim, mektup başka bir şey değildi, maryajıımz 
(evlenmemiz) için bir teklif idi.

— Hemşiremi beğendiniz, sevdiniz mi idi?
— Ah! bilemezsiniz, tasavvur edemezsiniz ne kadar sevmiş idim.

— İki ay... tamam iki ay gezdim, aradım; bir yerlerde görmek müyes
ser olmadı. Birdenbire kayboluşuna bir m âna veremiyordum. Korkuyor
dum, kimseye soramıyordum. Nihayet o malörü (felâketi) haber aldım. 
Ah! kom je  suffet!(B en neler çektim!)

— Besbelli çok sevdiğiniz için öldürdünüz^
— Ah! ben mi öldürdüm? Onun için ben her dakika ölmeye hazır 

idim; o gideceğinc keşki ben gideydim, hâlâ bana hayat haram oldu, gö
züm dünyayı görmüyor. Povr anj! (Zavallı melek!)

— Şimdi görseniz hemşiremi elbette tanırsınız değil mi?
— A!., ne demek efendim, ne demek? Hiç tanımaz mıyım?
— Hele yüzüme iyi bakınız, sakın hemşirem sandığınız ben olmayım?
— Ah! ne kadar benziyorsunuz!...
— Beyefendi! beni anam bir tane doğurmuş; ne hemşirem var, ne de 

biraderim.
— Ah! gerçek mi söylüyorsunuz?... Emposibl!... (İmkânsız..)
— Bahçede hemşiremle beraber gördüğünüz hanım da bu hanım de

ğil mi idi?
Periveş Hamm’m önü sıra giden Çengi Hanım bir aralık arkasına dö

nüp bakarak ve istihza-âmiz tebessüm ederek: “ Küçük bey ihtiyar olma
dan benim gibi bunamış galiba!”  dedi. Bihruz Bey de Çengi Hanımın Çamlı
ca mülâkatı gününden kulağında kalan sesini pek iyi tanıdı. Onun üzeri
ne hanımların yanında mahcubiyetini tahfif edecek bir mazeret aradı ve 
tekrar söze başladı:

— Ah! pardon! mil pardon!., kabahat benim değil. Keşfi Bey söyle
di. İşte, işte o beni aldattı.

— Zararı yok! Bari bundan sonra sevdiklerinizi çabuk çabuk mezara 
göndermeyin.

— Ah! Pardon! Fakat niçin İândonunuzla gezmeyip de böyle yayan 
geziyorsunuz?

— Nasıl lândOn?
— Hani sizi bahçede ilk gördüğüm günkü güzel ekipajmız, süslü ara

banızla gezmeli değil misiniz?
— Ha! O araba bizim değildi, biz onu kira ile tutmuştuk.
— Vah vah!
— Ey! Sizin m ahut sarı fayton ne oldu?
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— Onu alacaklı zaptetti, şey mösyö Kondraki’ye bıraktım.
— Yazık!...

*

Bihruz Bey bir müddetten beri müstağrak-ı ezvâk-ı ahzânı bulundu
ğu baharistan-ı âlem-i bâlâ-yı hayalden bir zemin-i huşk-i hakikate def’a- 
ten sukut etti. Bir dakika evvele kadar nazargâhını ihata eden hazin se
herler, mülevvven guruplar, mükevkep semalar, şiikûfezar çimenler bir anda 
dağılıp mahvoluverdi!..

Gayri iradî bir surette takip etmekte olduğu şekl-i nâpesend-i haki- 
kata bir aralık nazarı münatıf olmakla ruhunda bir büyük hiss-i nefret 
duydu. Fakat kırmızı şemsiyeden uzaklaşmaya kudreti teallûk etmiyordu. 
H attâ önleri sıra giden Çengi Hanımın; “Artık elverir, peşimizi bırak! H a
di oğlum işine g it../’ yollu tekdîr-i tahkîrâmizini de işitmeyerek arzusu hi
lâfına hanımları takipte devam ediyordu. Hele biraz ilerideki bir sokağın 
köşesinde zuhur eden mükellef bir lândonun kendilerine doğru süratle gelişi 
zavallı Bihruz Bey’i bulunduğu mevkii müşkilden kurtardı. Bey o zaman 
aklım başına alarak kırmızı şemsiyeye hitaben:

— Aman! Bir lândon geliyor, pardon!
Dedi, geldiği tarafa döndü, koşa koşa gitmeye başladı. Periveş H a

nımla Çengi Hamma gelince Bihruz Bey’in âgâz ve encâm-ı kârdaki garaib-i 
ahvalinden bahsederek ve kahkahalarla gülüşerek ağır ağır yollarına de
vam ettiler!

A ç ı k l a m a l a r :

Tanzimat edebiyatı’mn ikinci döneminde “ rom antik”  akımın etkisi dışma çıkarak 
“ gerçekçi”  hikâye ve roman yazan (Sami Paşazade Sezai, Nabizade N ^ ım ) yazarlar ara
sında adı geçen Recaizade M ahmut Ekrem, Araba Sevdası adlı romanında “ gerçekçi”  bir 
yol tutmuştur.

Rom an’da, Bihruz Bey’in kişiliğinde “ Batılılaşma” yı yanlış anlayan kişiler hicvedil- 
mektedir. Yalnız giyimle, birkaç Fransız söz kullanmakla Batılı olunamayacağı; bu gibi
lerin ancak gülünç durum lara düşebilecekleri gerçeği işlenmektedir.

Toplumumuzun Batı’ya yönelişiyle ortaya çıkan bu tipler, edebiyatımızda bazı roman
larda görülür. Ahm et M ithat’ın “ Felâtun Bey” , Hüseyin Rahmi’nin “ Şık”  ve "Şıpsevdi” 
romanlarındaki kahramanlar, Ahm et M üftüoğlu’nun “ Yeğenim” hikâyesindeki tip, bun
lardandır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Çamlıca Parkı gerçekçi bir gözle tasvir ediliyor mu?
. 2 — Bihruz Bey’le annesi arasındaki konuşmalar, bir ana-oğul konuşmasına benzi

yor mu? Bu konuşmalara dayanarak Bihruz Bey ile annesinin kişiliklerini belirtiniz.
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3 — Bihruz Bey’in düştüğü gülünç durumu, daha önceki hangi davranışların bir so
nucu olarak açıklarsınız?

4 — Okuduğunuz parçalardan yararlanarak, bu romanın gerçekçi yönlerini gösteri
niz.

5 — Tasvir ve konuşmalardaki anlatım  özelliklerini belirtiniz.

K e l i m e l e r :

âgâz : Başlama. m ün’atif . : Sapan, yönelen, çev
ahzân : Üzüntüler, tasalar. rilen.
bahusus : Özellikle. müstağrak : Gark olmuş, boğul
daya : Dadı. muş.
def’aten : Birden. müntehâ : Son.
ezvâk : Zevkler, beğeniler. nâpesend : Beğenilmez.
encâm : Sonlar. sabâvet : Çocukluk.
hevesât : Hevesler, istekler. sakf : Çatı.
huşk : Kuru sert. seniyye : Yüksek.
iftirak : Ayrılma. şebâb : Gençlik.
irtihâl : Ölme. şirhâre : Süt emen.
istihzâ-âmiz ; Alaylı. şükûfezar : Çiçek bahçesi, çiçek
lahika : Ek. lik.
m â’hud : Bilinen, sözü geçen. tahfif : Hafifletme.
medd-i nazar teallûk : Yetme, ilgili olma.
etmek : Göz atm ak, bakm ak vâki : Geçen, olan,'vukua
m uhât : Çevrili. gelen.
mükevkep : Yıldızlı. valideyn : Ana - baba.
mülevven : Renkli. veçhile : Tarz ile, biçimde.

vehle : An, lâhza.

RECAİZADE M AHM UT EKREM

Vak’anüvis Recai Efendi’nin oğlu olan Mahmut Ekrem (1847 * 1914), öğrenimini as
kerî idadî (lise)’de tam am ladıktan ve İstanbul’da bazı memurluklar yaptıktan sonra, 1867 
yıhnda Namık Kemal'in Avrupa’ya giderken kendisine bıraktığı ' Tnsvir-i E fkâr”  gazete
sini yönetmiş; orada makaleler yazarak, çeviriler yaparak kendisini tanıtmıştır.

1868 yıimda Şûm-yı Devlet (Danıştay) üyes*i olan Recaizade M ahm ut Ekrem, Mülki* 
ye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) ve Sultanî’de (Galatasann Lisesi) edebi>at öğretmenliği yap
mış; Lıidıivat-ı Ceclidecileım, •‘Serveı-i l-'ünfın** dergisinde tophuınmlanna oııajak olmuştur.

1908’den sonra, Evkaf (Vakıflar) ve M aarif (Millî Eğitim) Nazırlıklarında bulunmuş; 
son yıllarında Âyân (Senato) üyesi seçilmiştir.

Daha sağlığında “ Piraye, Emced, N ijad”  adlı çocuklarını kaybetmiş olması, ona içli 
şiirler yazdırmıştır. Roman, tiyatro ve eleştirme türlerinde de eserler vermiş olan Recaiza
de M ahmut Ekrem, her şeyden önce, yeni yetişen gençlere yol göstermiş “ sanat sanat için"
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görüşüyle edebiyatımızın Batı’ya yönelmesinde önemli rol oynamıştır. Reaİizm’in edebi* 
yatımızda gelişip yerleşmesinde büyük payı olmuştur.

Şiirlerini Zemzeme (I, II, III), Nijat Ekrem, Nağme-i Seher, Pejmürde adlı kitaplar* 
da toplamıştır. Romanı, Araba Sevdası; tiyatroları, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat’tır; Eleş
tirmeleri de, Takdir-i Elhan ve Zemzeme önsözünde görülür. Tâlim-i Edebiyat, edebiyat 
bilgileri veren bir eseridir.

Aşağıda okuyacağınız örnek, onun içli duygularını yansıtan şiirlerinden biridir.

Ş E V K İ  Y O K

Gül hazin... Sümbül perişan... bağ-zârın şevki yok... 
Derd-nâk olmuş hezâr-ı nağme-kârın şevki yok... 
Başka bir haletle çağlar cûy-bârm şevki yok...
Â h edip inler nesîm-i bî-karann şevki yok...

Geldi am mâ neyleyim sensiz baharın şevki yok!

Farkı yoktur giryeden rû-yi çemende jalenin.
Hûn-i hasretle dolar câm-ı sefâsı lâlenin 
Meh bile zucretle (1) âgûşunda ağlar hâlenin! 
Gönlüme te’sîri olmaz âteş-i- seyyâlenin.

Geldi am mâ neyleyim sensiz baharın şevki yok!

Rûha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb...
Câna geldikçe temâşâ-yı ufuktan pîç ü tâb ...
İhtizâz eyler çem en... İzhar eder bin ıstırâb:
Hem tabiat münfail hicrinle... Hem gönlüm harâb...

Geldi am mâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok!

(1) Zucret: İç sıkıntısı.
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M İLLÎ EĞİTİM  VE YARATICILIK

“ Cumhurbaşkanı olmasaydınız, ne olmak isterdiniz?”  sorusuna: “ Mil
lî Eğitim Bakanı...”  karşılığını veren Atatürk, '“ eğitim” e ne kadar önem 
verdiğini bu sözüyle belirtmiş oluyor.

O, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da “ bağımsızlık”  ve 
“ laiklik”  ilkelerinden ayrılmaz; yabancı taklidini, başka kültürleri oldu
ğu gibi almayı, ezberciliği değil; millîleşme ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Ki
şilerin eğitiminde ise, yeteneğin geliştirilmesini ve yaratıcılığı öngörür. Sı
rası geldikçe de bu konuda konuşmalar yapar, demeçler verir.

“ Bir millî eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançla
rından ve yaradılış niteliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirler
den, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, millî 
karakterimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü millî 
dehamızın tam olarak geüşmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. Her
hangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip edilen yabancı kültürlerin 
yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür (fikrî kültür) ortam la uyumlu
dur. O ortam  milletin karakteridir.”  (1921)

“ Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sı
nırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığı
na, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mü
cadele etmek gereği öğretilmelidir.”  (1922)

Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir eği
timinde olduğu kadar beden eğitiminde de yeteneği artmış ve yükselmiş 
olan erdemli, güçlü bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir.”
(1923)
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EDEBİYAT-I CEDİDE

(SERVET-Î FÜNÛN EDEBİYATI)

1896 yılında Tanzimat Edebiyatı yazarlarından Recaizade M ^ n u t  Ekrem, öğrenci
si Ahm et İhsan’m “ Servet-i Fünûn.”  adlı dergisinin jdebiys* oö’l.uiü başyazarlığına, yine 
öğrencisi olan Tevfik Fikret’i getirmişti. Arkasından H A 1,! r  ' a  YA UŞAKLIOiL, CENAP 
ŞAHABETTİN, M EHM ET RAUF, HÜSEYİN Ç A ^ıl*  i'ALÇIN, ALÎ EKREM, HÜ
SEYİN SİRET, SÜLEYMAN NAZİF, AHM E^ M Û FIÜ O Ğ LU  gibi gençler 
de bu dergi etrafında toplanarak EDEBÎYAT-l cE D ÎD E ’>i (yeni edebiyat) o :'aya  koy: 
duılar. !

1901 yılına kadar süren kısa bîr dö.ıemde, edebiyatımızda gerçekten gei” .' ve <:• îV , 
bir yer tutan, Batılılaşmada en bityük rolü oynayan bu sanatçı topluluğu, şiir, rom an, i 
hikâye, eleştirme, hâtıra.türlcıinde değerli eserler verdi, .

Edebiyat-ı Cedideciler “ sanat için sanal”  görüşüyle “ Gerçekçilik”  (Realizın ve ;  r 5 
nasizm) akımını uygulamaya çalıştılar. Nazım şekillerini yenilettirerek, çoğunlukla khı- ; 
sel konularda şiirler yazdılar. Realist ve rsıkoîojik roman vc hikâyeler .1 ;• •. ! 
Edebiyatımıza yepyeni duyuş ve görüşleri getiren bu sanatçılar, yalnız, çokça y ınrlc*; ■ 
dıkları Farsça, A rapça kelime ve tamlamalarla yadırganan bir dil yarattılar -

1901’de Hüseyin Cahit Yalçın’ın “ Edebiyat ve H ukuk”  adli yazısının yayımlanması 
sonucunda “ Servet-i Fünûn”  dergisi kapatılınca, edebiyatta aşırı “ Batılılaşma”  güden 
Edebiyat-ı Cedide topluluğu dağıldı. 1909’da aynı yolu izleyen “ Fecr-i Â ti”  topluluğu 
ortaya çıktı ise de kısa bir süre sonra o da dağıldı.
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T E V F Î K  F İ K R E  T

Kimseden ümmîd-i feyz  etmem dilenmem perr ü bâl; 
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim. 
İnhina tavk-ı esaretten, girandır boynuma; 
Fikri hür, irfanı hür, vicdânı hür bir şâirim.

YAĞMUR

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler 
Kafeslerde, camlarda pür ihtizâz 
Olur dembeden nevhager, nagmesâz 
Kafeslerde, camlarda pür ihtizâz 
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler..

Sokaklarda seylâbeler ağlaşır,
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

Bulutlar karardıkça zerrata bir 
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

Bürür bir soğuk gölge etrâfı hep,
Nümâyan olur gündüzün nısf-ı şeb.

Söner şimdi, manzûr olurken demin 
Heyûlâsı karşımda bir âlemin

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere;
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere.

Geçer boş sokaktan, hayalet gibi,
Şitâbân ü pûşideser bir sabî;

O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh.
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.

Saçaklarda kuşlar - Hazindir bu pek!
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek.

Öter gûş-i rûhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn:
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Küçük, pür heves gevherîn kat reler...
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz

* Olur muttasıl nevhager, nağmesiz
Sokaklarda, damlarda pür ihtizâz

Küçük, pür heves, gevherîn katreler...

Feûlün feûlün feûlün feûî

A ç ı k l a m a l a r :

Tevfik Fikret bu şiirinde konu olarak b ir tab iat olayını, “ yağm urcu  seçmiştir. 
Burada, b ir yandan, kullanılan ölçü ve kelimelerle, yağm urun yağışı sırasında cam 

ve kafeslerde çıkardığı sesler duyurulm aya çalışılıyor; bir yandan da onun çevresindeki 
görünüş ve etkileri; şairin ruhunda yarattığı duyuşlar, anılar ve izlenimler dile getiriliyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 —Yağmurun yağışını tasvir eden mısraları gösteriniz ve açıklayınız.
2 — Yağmurun etkisiyle tabiatta görülen değişiklikler nelerdir? Şair bu görünüm kar- 

. şısında neler hatırlıyor?
3 — Yağmurun yağışı ve tabiat üzerindeki etkisi tasvir edilirken şairin gerçeğe uyup 

uymadığını belirtiniz.
4 _  Şiirde konunun işlenişiyle şekil arasında düzenli bir uygunluk görüyor musu

nuz?
5 — Şiirin dil ve söyleyiş özelliklerini belirtiniz.
6 — Bu. şiirde parnasizm ’in etkisi var mıdır? Gösteriniz. .

K e l i m e l e r :

enîn : İnilti. nısf, nısıf : Yarı.
gevherîn : Cevherli, mücevher nümâyân : Görünen.

gibi. pûşideser : Başı örtülü.
gûş : Kulak. ridâ : ö r tü .
heyulâ : Zihinde tasarlanan. sabî : Çocuk.

iri korkunç hayâl, seylâbe : Sel suyu.
gösterişli hayâl. sükûn Sessizlik.

ihtizâz : Titreme. şeb : Gece.
leyi : Gece. şitâban : Koşan, acele eden.
m aazûr ; Görünen, görülen. tanîn : Tınlama, çınlama.
muntazır : Can çekişen. tezâd : Karşıt.
muhteriz : Çekingen. yâd : Anı.
m uttarid : Düzenli, tek örnek.. zerrat : Zerreler, pek küçük.
nağmesaz
nevhager

: Şarkı söyleyen.
: Yasla ağlayan', fer

yat eden.

parçalar.

222



S E Z Â

Gariptir, ne zaman geçse pîş-i çeşmimden 
Ufukta bir mütemevviç bulut, ya bir yelken,
Sezâ gelir o geniş cebhesiyle hatırıma.
Sezâ... O neş’eli, rikkatli bir tabiattı;
Bakarsınız mütelevvin, bakarsınız ciddî,
Demin getirdiği küçük bir vesîle, hatırıma 
Sezâcığın yine bir sergüzeşt-i ağ re bini.
O bir sabah bularak bir çamın dibinde beni:
— Benimle şimdi gelirsen, demişti, zannederim 
Pek istifadeli bir gün geçirmeyiz ammâ,
Epeyce eğleniriz...

— Pek güzel, Sezâ, giderim.

Evet, bugünkü gibi hâtınmdadır hâlâ:
Yeşil dikenler içinden, yosunlu bir yardan 
Sukut eder gibi indik kenâr-ı deryaya.
Yağardı sâhili tezyin eden ağaçlardan 
Sedefli kumlara titrek rakîk bir sâye 
Bu gölgelikti Sezâ’nm sedir-i müntehabı,
Hayâlini buradan mezcederdi dalgalara.
Uzakta, Heybelinin tâ  ucunda, martı gibi . 
Küşâde bâl-i tenezzühtü bir beyaz kotra.
Güneş, tulûa henüz başlamış kadar mahmur, 
Pamuk bulutların üstünde eyliyordu huzûr;

Uzak yakın bütün eşya, bütün bu sahiller 
Güler gibiydi, fakat bir hazîn tebessümle; 
Olurdu ra’şenümâ reng-i infiâl-i seher 
Sedefli kumları bûs eyleyen köpükte bile, 
Sükûn-ı manzaradan sanki hisseyâb olarak 
Sezâ epeyce zaman kaldı öyle müstağrak; 
Yüzünde aksi nümâyandı bir mülâhazanın.
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Dedim:
— Bugün yine dalgınlığın pek üstünde.
— Hayır, şu gördüğünüz kotracık bizim adanın 
Biraz hizasını geçsin, biraz bükülsün de...
Cevâb-ı nakısı rizân olup dehâmndan
Sükûta vardı yine. Kotra döndü, geçti; Seza 
Elinde bir çalı, söz çıkmıyor lisânından.
Önünde kumları çizmekle oynuyor hâlâ.
— O kotra geçti, Sezâ...

— Hangi kotra?
Ben hayran,

Refikimin yüzüne öyle kalmışım nigerân 
O gün gurûba kadar sonra her zaman, her gün 
Bu bahsi tazelemiş, tatlı tatlı gülmüş idik...
“ O hangi kotra, canım?”  derdik. Âh evet, daha dün 
Bu bahsi tazelemiş, tatlı tatlı gülmüş idik...
Bugün zavallı Sezâ sâkin-i cinan artık;
O kotra bahsi bir efsâne, bir yalan artık!

Mefâilûn feilâtün mefâilün feilün

A ç ı k l a m a l a r :

Tevfik Fikret, bu şiirinde bir anısından söz açıyor. Orıun bu anısı “ Sezâ”  adını ver
diği bir arkadaşıyla ilgilidir.

Şiirde Sezâ tanıtıldıktan sonra O ’nun dalgınlığıyla ilgili bir ko tra olayı hikâye edili
yor; bu arada tasvirler de yapılıyor.

Günlük bir konunun hikâye edildiğini gördüğünüz bu şiirin, tasvir bölümlerinde dil 
ağır, konuşma bölümlerinde ise sadedir. Söyleyiş, nesir anlatımındadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiirde hikâye edilen olayı anlatınız.
2 — Şiirde neler tasvir ediliyor? Tasvir bölümlerini gösteriniz. Bu tasvirlere gerçekçi 

tasvirler denilebilir mi?
3 — “ O ko tra  bahsi bir yalan artık”  mısraı niçin söylenmiştir? Bu mısraın anlammı 

açıklayınız.
4 — Şiiri şekil yönünden inceleyiniz. Burada “ nazım birim i”  nedir? Bu yönden daha 

önce gördüğünüz şiirlere benziyor mu? Karşılaştırınız.
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K e l i m e l e r :

ağreb : Çok garip, en garip,
cinan : Cennetler,
dehân, dehen: Ağız, 
cebhe : Alın,
hissevâbotma; H ise alma, 
mütemevviç : Dalgalanan, 
nigerân : Bakan,' bakıcı, 
rakîk : İnce rikkatli,
ra ’şenümâ : Titreyiş gösteren, 
rîzân : dökülen.
Infiâl : Kırgınlık, 
küşâde : Açılmış.

m ahm ûr : Uykulu, sarhoş.
meze : K atm a, karıştırma,
mülâhaza : Düşünce.
müntehab : Seçilmiş.
rikkat : İncelik.
pîş : Ön.
sâye : Gölge.
sukut : Düşme.
îenezzüh : Gezinti.
tulü : Doğm a, doğuş.
tezyin : Süsleme.
vesîle : Sebep, neden.
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B A L I K Ç I L A R

— Bugün açız yine evlâtlarım, diyordu peder,
Bugün açız yine; lâkin yarın ümit ederim,
Sular biraz daha sâkinleşir... Ne çare, kader!

— Hayır» sular nekadar çoşkun olsa ben giderim, 
Diyordu, oğlu, yarın sen biraz ninemle otur: 
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta..

— Olur
Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala;
Ninen, baban iki miskin, biz artık ölmeliyiz...

Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla: — Ya biz,
Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz?..

Hâlâ

Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu -gibi 
Döğerdi sâhili binlerce dalgalar, asabı.

— Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın;
Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme...
Açınca yelkeni, hiç bakma, oynasın varsın;
Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme, 
Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zîrâ 
Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz ha!

Deniz dışarda uzun sayhalarla bir hırçın 
Kadın gürültüsü neşreyliyordu ortalığa.

— Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi balığa?
— O gitmek istedi; “ Sen evde kal!”  diyor...
— Ya sakın
O gelmeden ben ölürsem?...

Kadın bu son sözle 
Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle 
Soluk dudaklarının ihtizaz-ı haşirine
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Bakıp sükûn ediyorlardı; başlarında uçan 
Kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine,
Dışarda fırtına gittikçe pürgazap, cûşan 
Bir ihtilâç ile etrafa ra’şeler vererek 
Uğulduyordu...

— Yarin yavrucak nasıl gidecek?
Şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin 
Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak 
İlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak—
Şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin 
Siyah kaburgasını... Âh açlık, âh ümit!
Kenarda, bir taşın üstünde bir hayal-i sefîd
Eliyle engini gûya işaret eyleyerek
Diyordu: “ Haydi, nasîbin o dalgalarda, yürü!”
Yürür zavallı kırık teknecik, yürür: “ Yürümek,
Nasibin işte bu!... Hâlâ gözün kenarda... Yürü!”
Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine 
Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?
Deniz ufukta, kadın evde muhtazır... ölüyor;
Kenarda üç gecelik bâr-ı intizârıyla,
Bütün felâketinin darbe-i hasarıyla,
Tehî, kazâzede bir tekne karşısında peder 
Uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor;
Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikâyetler.

Mefâüün feilâtûn mefâilün feilün

A r a ş t ı r m a l a r :

Bir “ manzum hikâye”  sayabileceğimiz bu şiirinde Tevfik Fikret, toplum la ilgili bir 
konuyu işlemektedir. Burada açlık ve yoksulluk içinde kıvranan bir balıkçı ailesinin yaşa- 

• yışı hikâye ediliyor. A rada yapılan tasvirlerle de konu daha canlı bir nitelik kazanıyor.

A ç ı k l a m a l a r :

1 — Bu şiirdeki olayı özetleyiniz. Konuşmaların bu anlatımdaki yerini belirtiniz.
2 — Tasvirleri gerçeğe uygun buluyor musunuz?
3 — Balıkçı ailesinin durum uyla ilgili neler öğreniyorsunuz?
4 — Hikâyedeki kişilerin, “ baba, nine ve çocuğun”  birbirlerine karşı davranışları 

nasıldır?
5 — Şiirde geçen “ hayâl-i sefid”  ile ne anlatılmak isteniyor?
6 — Tevfik Fikret’ten okuduğunuz öbür şiirlerle bunu şekil yönünden karşılaştırı

nız .
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7 — Yaşlı balıkçının “ bir yeri yumrukla gösterip gülmesi” , onun hangi ruh  hali için
de bulunduğunu açıklıyor?

8 — Konuşma bölümlerindeki dil ve anlatımla, tasvir bölümlerindeki dil ve anlatım 
arasında bir ayrım göze çarpıyor mu?

K e l i m e l e r :

bâr : Yük, ağırlık. muhtazır : Can çekişen.
cûşân : Kaynayan, çoşkun. muzlim : Karanlık.
girye : Ağlama. pürgazap : Çok kızgın.
hasâr : Zarar. ra ’şe : Titreme.
hâsir : Z arara uğrayan, is sayha : Bağırma, haykırış.

teğine kavuşama sefid : Beyaz.
yan hasret çeken. tehî : Boş.

ihtilâç : Çarpıntı.

TEVFİK FİKRET

Tevfik Fikret (1867 - 1912), İstanbul’da doğmuştur. Mekteb-i Sultanî’yi (Galatasa
ray Lisesini) birincilikle bitirdikten sonra bazı m em urluklarda bulunmuş, 1896 yılında 
Servet-i Fiinun dergisinin edebiyat bölümü başyazarı olarak Edebiyat-ı Cedide toplulu
ğuna öncülük etm iştir. En uzun süreli görevi Robert Kolej Türkçe öğretmenliğidir. Bir
kaç kez G alatasaray Lisesi M üdürlüğü yapmış; İstanbul’da ölmüştür.

Tevfik F ikret, Edebiyat-ı Cedide’nin şiir alanında temsilcisi sayılır. Şiirde, eski na
zım şekillerini değiştirmiş ( Serbest müstezad) veya Batı nazım  şekillerini (sone...) kullan
mıştır. Kişisel konularda yazdığı şiirlerinin yanında, tabiat tasvirlerini içine alan günlük 
ve toplum la ilgili konudaki şiirleri önemlidir. Parnasizm ’in etkisinde kalmıştır. Şiirlerin
de yabancı kelime ve tam lam alara oldukça yer vermiştir. Söyleyişinde nesir anlatımına 
yaklaşır.

Eserleri; Rubab-ı Şikeste, H alûk’un Defteri, Şermin, Rübabın Cevabı ve “ Tarih-i 
K ad îm ed ir .
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H A L İ T  Z İ Y A  U Ş A  K  L I G  î  L

İstanbul ve İzmir evlerinin içinde ve ci
varında tanınmış simalardan birçokları uzun 
seneler geçtikten sonra bana küçük hikâyele
rimden bazılarını ilham etmiştir;

Bunlar daha ziyade kısmen muhtelif si
malardan toplanmış - hattâ daha büyük mik
yasta - muharririn hayalinden doğmuş şeyler
dir.

M A İ Y A L I

Sabahtan akşama kadar Boğazı bir baştan bir başa gezerek, vapurla 
iskele iskele dolaşarak işte hayatının işe yarayan kısmını geçirmiş, şimdi 
arkasında boş bir mazi, önünde yine boş bir istikbal ile hayatının tek bir 
teranesine terceman olmaktan usanan sarı boruya ara sıra takarrüb eder 
idi.

Şimdi ne oluyor? Yirmi sene... Bu yirmi senenin içinde yirmi günlük 
vukuat yoktu. Aman Yarabbi! Bu uzun seneler şuracıkta nasıl geçmiş idi! 
Evvelleri bundan o kadar sıkılmış îdi. Zaten o hiçbir zaman kendisi için 
âdi hayatın fevkinde bir şey tasavvur etmemişti. Ta çocukluğundan beri 
zevkleri sade, emelleri ufak idi. Mektepte derslerine çalışırken yalnız mek
tepte bulunmak, derslere çalışmak icabettirir diye basit bir mücmel bir fikri 
rehber edinmişti. Hattâ mektepten çıktıktan sonra bile hülya sahibi ol
mamak neticesiyle, mecrasını tebdîle lüzum görülmemiş tesadüflerin hiz
metiyle mesleğinin istikametine bir inhiraf gelerek, bir küçük kayıtsızlık
la, hayatının bütün cereyanını tebdil etmiş, böylece İstanbul’un seyyar par
çalarına benzeyen vapurlardan birine mıhlanıvermiş idi.

İlk önce Üsküdar’a Salacak’a Harem’e gider gelirdi. Kabataş’a, Be
şiktaş’a da uğrardı. Fakat belki birinci emel olarak o zaman asıl hevesi 
boğaziçi seferleri idi. Bu emel hâsıl oluncaya kadar epeyce sıkılmış idi. O 
da vücut bulunca artık emel edinecek bir şey kalmadığı için sıkılmaya da 
sebep kalmamış oldu. Hattâ kendisini mesut buluyordu. Ufak tefek te
beddüllerden başka hayatın münferit cereyanı sabahleyin Yenimahalle is
kelesinden kalkmak, bütün Rumeli sahillerini birer birer selâmlayarak Köp
rüye gelmek, sonra hemen yine hareket ederek Anadolu kıyısını takip ede 
ede sabahtan akşama kadar Boğazı aşağı yukarı inip çıkmaktan ibaret idi.

Kendi kendine “ Oh! Ne iyi! Ebedî bir seyran!”  derdi. Bu seyrandan 
eğlenirdi, hissetmek ister idi ki devam eden eğlenceler kadar can sıkacak 
şey yoktur. İki sefer arasında bir fasıladan istifade ederek ya Galaya gi-
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der, yetişememek korkusuyla halecanla avdet eder, ya köprü kahvelerin
den birine sokularak tavla oynardı.

Eğlenceleri hemen bunlardan ibaretti, fakat pek az zaman sonra bun
larla iktifa edememeye başladı. Artık bu hayat yavaş yavaş bir azap hük
münü almaya başlamıştı. Baharları biraz dirilir gibi olurdu, etrafından Bo
ğazın yeşil tepeleri, taze güneşin altında mütebessim binaları geçerken ken
dinde bir tereddüt vukuunu tevehhüm eder, şu etrafından sallanarak ko
şan ağaçların taze usâresine benzer bir şeyin damarlarında da ihtizazını 
duyardı, fakat yazın, kışın tâkati sönerdi.

Yazın, meselâ bir cuma günü, bütün teferrüce çıkmış halkı Saray bur
nuna götürürken onda da şu vapuru burada kendi haline bırakarak on
larla beraber çıkıp gitmek için şedîd bir arzu uyamrdı. Evet, gitmek, bir 
parça hayatının kendisine ait bir şey olduğunu hissetmek için bu vapur
dan kaçmak isterdi.

Kışın tipiler, yağmurlar, rüzgârlar başının üstünde dönerken hemen 
oracıkta donuvermek, ölüvermek arzularını duyardı. Bir dolu mangal... 
Bir sıcak oda... Bir yün örtü... Kaynar bir çay..* Burada ısınmak için ayak
larını yere vurdukça bunları düşünürdü. Bir vakitler hiç olmazsa, bu ta
kat kıran mesai günlerini bitirdikten sonra geceleri bunları bulacak bir ev 
vardı. O zaman annesiyle kız kardeşini Yenimahalle’ye getirmiş, orada bir 
küçük eve yerleştirmiş idi. Her akşam son seferini bitirdikten sonra eve 
koşar, orada ruhunu ve fikrini dinlendirirdi. Ah! O mesut aile saatleri!... 
Şimdi ondan ne kadar uzak ve ona ne kadar muhtaç idî. O zaman teeh- 
hülden bahsolundukça garip bir inat ile reddeder, muhalefet için türlü boş 
sebepler bulurdu. Bir vakit kardeşini mâni’ gösterdi. İşi onun izdivacın
dan sonra tâlik etti. Nihayet onu bir istihkâm zabitine vererek annesiyle 
beraber göndermeye mecbur olduktan sonra aile hayatından da nefsini mah
rum etmeye muvaffak olabileceğine zahip olmuş idi. Lâkin vapurun ka
ranlık dar bir köşesinde birbirinin aynı geceler tevâlî ettikçe bu zehapta 
aldandığını anlamakta gecikmedi. Fakat, bilinmez nasıl bir ihtimal ile bir 
aile teşkili tasavvur ve ihtiyacını daima ertesi güne talik ede ede bir gün 
fark etmiş idi ki saçlan ağarmış...

Kendi kendine: “ Bundan sonra izdivaç!”  diye eğlenerek güler, omuz
larını silkerdi. Fakat hergün Karadeniz boğazına geldikçe ciğerleri bir aile 
ocağının saadet havasını arayarak şişer, işte bu Boğazdan ötede, ta uzak
larda, annesinden ruhuna bir tesliyet rayihası getirecek rüzgâr nefhasını 
beklerdi.

Lâkin artık başka bir çare bulmuş idi. Şimdi onlar gittikten sonra yavaş 
yavaş başlayarak nihayet büsbütün galebe çalan bir îtiyad ile, her akşam 
vapurdan eve gidiyor vehmiyle meyhanelerden birine girer, gecenin karartısı
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içinde uyumaya başlayan denize boş bir nazarla bakarak, tehi bir dimağ 
ile, düşünmeyerek, yalnız iştihalıca yemek, derince uyuyabilmek için, gözleri 
bulaıuncaya kadar içtikten sonra vapura gider, yatağının içinde rüyasız uyur
du.

Fakat şimdi onun, yalnız gündüzlere mahsus bir rüyası vardı... Bu rüya 
mai boyalı bir yalı idi; küçük fakat zarif, pencerelerinin yeşil pancurlany- 
la şehnişinin oyma tahtadan kenarlarıyla, çatısından sarkan nazik oyma
larla oracıkta bir demet çiçek heyetiyle duran boş bir yalıydı.

Bir gün yine Karadeniz boğazından annesine selâm gönderen bir na
zarla bakarak Köprüye her vakitten ziyade, bir'keselân ile avdet ederken 
onu görmüş idi. Birden bire taaccüp etmiş idi, bu yalıyı yeni yapılmış bir 
şey zannetti. O, bugün, şu dakikalık nazar-ı isabeti içinde o kadar lâtif 
bir saadet yuvası şeklinde görünmüş idi ki her vakit önünden geçtiği hal
de bugün duyduğu hissi daha evvel duymamış olmasına ihtimal veremi
yordu. Kalbinde birden, o zamana kadar hissedilmeyerek geçen tesiratın 
bir inkişafıyla bir emel uyandı: Bu yalı kendisinin olsa...

Böyle, makineye verilen bir emir, çimacılara yukarıdan fırlatılan bir 
yığın tekdir arasında doğuveren bu emeli hayalinde takip etti ve birinci 
defa olarak bu adam hülya kurmuş oldu: Evet, bu yalı kendisinin olsa...

Bir rü’yet hayali içinde kendisini, orada yazın sarmaşıkları arasında 
kaybolması lâzım gelen şehnişinin kenarında, arkasında yalnız gömleğiy
le başında ince bir takye ile, ayaklarında terliklerle, keten bezinden açılır 
kapanır bir sandalyeye yaslanmış gördü. Sonra onu gördü. Onun ismini 
bilemiyordu. O ki rüyayı kendisiyle paylaşacaktı. Hatta ona zihninde bir 
sima bile tertip etmiyordu. Bir kadın, kendisini sevecek bir kadın kalbi, 
ancak o kadar... Bu rüyayı bulduktan sonra böyle kendisini seven bir kal
be ihtiyacının şiddetini birden anlamış idi; buna bir de çocuk ilâve ediyor
du: Çocuğun saçları derin kırpılmış olacaktı. Buna merakı vardı; çocuk 
tombalak sekiz yaşlarında bir herif olacaktı. Hayır, olmuş bulunacaktı... 
Mademki bu rüyanın husulü artık mümkün değildi, hep “olsa”  demiyor, 
“ olmuş olsaydı”  diyordu. Fakat ne ehemmiyeti var? Mesele rüyanın ta
hakkukunda değildi. Artık her seferinde oradan geçerken bir tebessümle 
bu  mai yalıya bakarak rüyasını yaşardı. Bütün aşağı yukarı inip çıkarken 
bu rüyayı takip ederek ve bunun maziye veya istikbale nisbetini karıştıra
rak kırk beş yaşında olduğunu, hayatında bundan sonra dolmak müm* 
kün olmayan bir boşluk bulunduğunu unutur, seri bir tarh ameliyesi ile 
mazisinden yirmi seneyi hazfederek geçmiş hayatını tekrar bu rüya ile ya
şamaya başlardı.
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Öyle zamanlar olurdu ki bu hülya binasını mamur olarak kurmak 
için makul bir esas icadına çalışırdı. Bu yalıyı meselâ bin liraya alacaktı. 
Bu parayı maaşlarından biriktirmek için hesap yapardı, ayda dört Hra ka
dar artırmak mümkün olsa senede hemen elli lira edecek, şu halde bin 
lira için yirmi sene beklenecek. Bu neticeye gelince hesaba inanmazdı, bin 
kere tekrar ettiği bu hesabı bir daha yapar; gözlerini yumarak, parmakla
rının ianesine müracaat ederek tekrar düşünüldü. Yirmi sene? Demek bütün 
burada geçen hayat yine böyle geçmiş olmalıydı ki bin lira istihsal edilmiş 
olsun? O zaman hülyayı değiştirir, esası bozar, başka şeyler îcâd eder, ev
velce icat olunmuş bir şeyi beğenmez, onu bırakır, diğer birini bulmakta 
zorluk çeker, çaresiz kalınca evvelden bulunmuş sebeplerden feragat eder, 
hülyaya yine mefruz bir noktadan başlardı. Aman Yarabbi! Bir saadet hül
yası kurmak bile insanlar için böyle zor muydu? Bin lirayı mevcut farze- 
derek -fakat bu noksan, kalbinde fena bir tesir bırakırdı- bu mai yalıyı 
alırdı. Kendisi yine böyle bir adam olacaktı. Yüksek şeyler düşünmeye hav
salası kifayet edemezdi, ya böyle, ya buna yakın bir şey! Önce asıl ehem
miyete şâyân olan şey bu rrA  yalıydı, kendisini unuturdu, kendisi ne olur
sa olsun, fakat bu mai yalı herhalde mevcût olmalıydı, daha sonra o ka
dınla o çocuk. Ah! Onları nasıl sevecek?

Karısıyla beraber geceleri rıhtımda mehtaba çıkacaklardı. Karısının 
zarif bir yeldirmesi, başında ipekten ince bir örtüsü olacaktı; hatta çocu
ğu da beraber alacaklardı, gecenin rutubetinden nezle olmasın ihtiyatıyla 
çocuğa bir başlık giydirmek lüzumunu bile düşünüyordu. Kendisinin elinde 
bir kamçı olacak, bir fino köpeği idare eder gibi o maskarayı arkasından 
bu kamçının mini mini temaslarıyla denize yaklaşmaktan menederek öyle 
ayın altında yürüyeceklerdi. Bir gün Büyükdere seyrânında böyle bir Fi- 
renge tesadüf etmiş idi de ne kadar hoşuna gitmişti. Gecenin lâtif sükûnu 
içinde onlarla gezerken kalbi nasıl muhabbetle dolacak ve ne kadar me
sut olacaktı.

Onlar da kendisini seveceklerdi, hattâ sevilmek lezzetini tamamıyla 
hissetmek için bu rüyaya bir de hastalık ilâve ederdi. Bir vakit o hasta ol
muş idi de çimacının elinde kalmış idi, lâkin o zaman ona karısı bakmış 
olacaktı; yatağının başında bekleyecek, gözlerini açsa o da uyanarak ko
şacaktı. Çocuk bile babasını yatıyor gördükçe odanın içinde ağlamaya ve
sile bulmak için huysuzluklar çıkaracaktı; sonra babasının yatağına tır
manarak yanma sokulacak, sokulacak, babam iyi olsun diye yanında uyu
yacağım fikriyle mini mini başını onun yüzüne yanaştırarak içini çeke çe
ke uyuyacaktı. Ah! O bunların arasında bu hastalıktan ne mesut olacak
tı.
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Yirmi sene boş olan bir bayattan sonra, bir soğuk günde artık yor
gun vücudunu dinlendirecek bir yatak bulmak ihtiyacının her vakitten zi
yade meydana çıktığı bir /amanda başlayan bu rüya birden o kadar kuv
vet kesbetmiş oldu ki doldurmaya muhtaç olan geçmiş hayatı bununla do- 
luvermiş idi..*

Bütün bu kışı, onu her geçişinde görmekle, seyretmekle, sonra hülya
sını tekrar tekrar başlayıp süslemekle geçirdi. Kapalı pancurlarmdan meskûn 
olmadığı anlaşılan bu mai yalıda onun emelinden başka bir kimsenin bu
lunmaması hakikat vehmini takviye ediyordu, ona baktıkça gülümseye
rek: “ Benim yalı, benim mai yalı!” derdi. Hattâ bahar gelince havalar bi
raz daha ısınsa ailesiyle beraber, o rüyasının karısıyla çocuğuyla beraber, 
buraya geleceklermişçesine kalbinde yaz için bir intizar bile vardı, sonra 
birden kendi kendisine güler; düdüğünün ipine asılarak acı bir feryat ile 
mai yalıdan uzaklaşır, giderdi.

Nihayet bir gün, yaz mukaddemesine tesadüf eden fakat nisan hava
sının t i r  dönekliğiyle ağustos sıcaklarına nazîre yapan bir günde, akşam 
seferini icra edecekti. Sabahtan beri köprüden Boğaziçinin sonlarına ka
dar her gün aynı ittirâd ile tekerrür eden seferlerinin artık bu sonuncusu 
olacak idi, bugün her vakitten ziyade yorulmuş idi. Hava batî, Karade
niz boğazından püsküren serince havada bile bugün güneşin kızgm hara
reti altında bunalan beynine, yanan ciğerlerine inşirah verecek kuvvet yok. 
A nık bu sonsuz seferlerden, bugün her vakitten ziyade hissediyor idi ki, 
bıkmış usanmış idi.

Birden, bir ses ismini çağırdı, o başını çevirdi, kendisine gülerek: *‘Ta- 
nıyamadımz mı?”  deniyordu.

O tanıyamıyordu, fakat ihtiyat ederek menfî cevap vermekte de acele 
etmiyordu, bu Bahriye miralayına, kordonlarına, mütebessim çehresine, 
mesut heyetine hatıralarını kaşıyarak uzun uzun bakıyordu, sonra birden 
tahattur etti: Bu eski mektep arkadaşını tanıdı, senelerin ilave ettiği şey
lerden onu tecrîd ederek bu heyetin içinde o eski refîk simasını çıkardı.'

O vakit ellerine sarıldı, ayakta görüştüler. Onun anlatacak bir şeyi 
yoktu: “ İşte böyle, ben buradayım, hep o tski hâl!”  diyordu, â*efikine de 
sormuyordu, ne lüzum var? İşte görmüyor muydu? Onun saadetinin ya
nında kendi hayatının hüsranı daha ziyade meydana çıkmış gibiyd;. Bu 
gençlik refikini tekrar görmekten memnuniyetle beraber kalbinde gizli bir 
eza var idi ki onu görmemiş olmayı tercih ettiriyordu. Ona ehemmiyetten 
ârî şeyler sordu.

Hep böyle eski şeylerden, mektep hâtıralarından bahsediyorlardı, fa
kat bahs ilerledikçe o artık daha ziyade sıkılıyor, bu musahabenin bir ân 
evvel bitmesine intizar ediyordu. Bir aralık iyice sahil'' yanaşarak vapurun
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dalgalan rıhtıma püskürürken o rüyasının mal yalısını tahattur etti, başı
nı çevirdi, fakat bu defa gördüğü şey her zamankinden başka bir şey idi. 
İşte o rüyasının karısıyla çocuğu şimdi yeşillenen sarmaşıkları arasında, 
şehnişinin kenarına dayanmış bakıyorlardı. Şimşek şeklinde geçen bir vehm 
ile rüyasını tahakkuk etmiş zannetti; sonra birden kadının dönerek çocu
ğa bir şey söylediğini, çocuğun vapura bakarak elini salladığını gördü; 
ve bu selâm kendisine idi, evet kendisine bakıyorlardı,..

Sonra birden bu hülya rü’yeti içinde eski refikinin sesini işitti; o “ Bu
raya çıkıyorum, müsaadenizle, yine görüşürüz!”  diyordu, o zaman haki
kati anladı, kalbinde bir şey kmldı.

O, mai yalıyı göstererek: “ İşte burasını aldık!”  diyordu.
Evet; fakat orasını almakla onun hayatının biricik ziyneti olan rüya

yı almışlar, onu çalmışlardı.
Bu defa semaları yırtmak isteyen bir düdük feryadıyla sanki rüyası

nın son nefesini verdi. Ve bundan sonra her vakit oradan geçerken göğsü 
kabararak mai yalıya bakmamak için başını çevirirdi.

A ç ı k l a n ı r l a r :

Okuduğunuz bu hikâye, yirmi yıl gibi uzun süre Boğaziçi vapurlarında çalıştıktan sonra, 
hayatının boşuna geçtiği kanısına varan bir kaptanın, hayâl ve özlemlerini anlatıyor.

Yirmi yıl küçük m utluluklarla kendini avutmuş olan kaptan, sonunda, sıcak bir yu
vanın dayanılmaz özlemini çekmekte, kurduğu “ mai yalı”  hayâli de suya düşünce, um ut
suzluğa gömülmektedir.

Bütün “ Gerçekçi”  eserlerde olduğu gibi, bu hikâyede de, olaylar verilirken, kişinin 
ruh î durum u bütün incelikleriyle ortaya konuyor, öyle ki, bunlar, olayları gölgelendirecek 
bir aşırılı! \ ulaşıyor; sanki olaylar, ruhî durum unun geliştirilmesinde sebep olarak kulla
nılıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

İ — Hikâyeyi özetleyiniz; bölümlerini göstererek planını çıkarınız.
2 — Hikâyenin ilk paragrafından sonuç belli oluyor mu? Okuyucuyu sürükleyen siz

ce hikâyenin hangi niteliğidir?
3 — Hikâye kahram anın kişiliğini belirtiniz.
4 — Onun, hayatı boyunca hangi istekleri olmuştur? Bunlardan hangilerine ulaşmıştır?
5 — Kaptanı en çok mutlu edecek isteği nedir? O, bunda nelerin özlemini duym akta

dır?
6 — Kaptanın kurduğu hayâli kaybetmesi, onunla birlikte nelerin yok olm asına sebep 

olmuştur?
7 — Bu hikayeye tam anlamıyla gerçekçi bir hikâye diyebilir misiniz? Niçin?
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K e l i m e l e r :

â ıl : Şovunmuş, kurtul
muş.

batı : Ağır, yavaş.
çımacı : Vapurlarda halat

işçisi.
h a rf : Giderme, silme.
heyet : Görünüş.
husûl : Ortaya çıkma.
inhiraf : Sapma.
inşirah : Iç açılması.
ıtd ra t : Düzenlilik.
keselân : Gevşeklik, yorgun

luk, tembellik.
mefruz : Varsayılmış.
musâhabe : Konuşma, görüşme.
mücmel : Öz, özet.
nazire : Benzer.
pancur : Pencere güneşliği.

râyiha : Koku.
refik : Arkadaş.
rü ’yet : Görme.
şedîd : Şiddetli.
tahattur : Anma.
şehnişin : Ev çıkıntısı, balkon.
ta ’lik : Başka zam ana bırak

ma.
tecrid : Ayırma.
teceddüd : Yenilik, yenileşme.
teferrüç : Gezinti.
terane : Tekrarlanan söz.
tevâli : Sürme, birbiri arka

sından gelme.
Jevehhüm : Kuruntuya düşme.
tesliyet : Avutma, teselli.
zahib : Bir sanıya uyan.
ziynet : Süs.

H A LİT ZİYA UŞAKLIGİL

İstanbul’da doğmuş ve ilk öğrenimine orada başlamış olan H alit Ziya Uşakhgil (1866 
-1945), sonra İzm ir’e giderek bir Fransız okuluna girmiş; küçük yaşta Fransızcayı Öğren
miştir. İlk yazıları, arkadaşlarıyla birlikte İzm ir’de çıkardığı Nevruz ve Hizmet gazetele
rinde yayımlanmıştır. 1895’te İstanbul’a giderek Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılmış; 
reji memurluğu, saray mabeyn başkâtipliği, Darülfünunda Batı Edebiyatı öğretmenliğin
de bulunmuştur.

Dilde sadeleşme akımının etkisiyle çok sonraları eserlerinin dilini sadeleştirmiş; İs
tanbul’da ölmüştür.

Edebiyat-ı Cedide’nin nesir alanında temsilcisi sayılan H alit Ziya Uşakhgil, gerçekçi 
yazarlanmızdandır; rom an, hikâye, anı, makale türlerinde eserleri vardır.

Hikâye ve romanlarını yazarken, çevresinde gördüğü olaylardan ve kişilerden yarar
lanmış; tasvirlere ve kişilerin ruhsal durum larına önem vermiştir. Kişileri» genellikle duy
gulu ve hayalci kişilerdir.

En ünlü romanları: Ferdi ve Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlardır.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

Uygarlık, gelişimini, daha çok hayalcilere mi, yoksa ger
çekçilere mi borçludur? Tartışınız.
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Ben her eserimde karelerimi, avâm î şat- 
hiyyât arasında yüksek bir felsefeye doğru çek
meye uğraştım.

G U L Y A B A N İ

Kış geceleri çocuklara masal anlatan altmışını geçmiş Muhsine Hanım, bir 
gece, kendi anıları arasında yer alan Gulyabani’yi anlatır:

Genç yaşında kimsesiz kalan Muhsine, evlendirildiği sarhoş kocasının kötü
lüklerinden kaçarak Ü sküdar’da, Bulgurlu’dan Ötede, cinleri, perileri ile tanınmış 
bir çiftliğe kapanır. Çiftlik evinde Çeşmifelek Kalfa ile Ruşen Dadı adında bir zenci 
aşçıdan başka, bir de delirdiği söylenen, kendisine gösterilmeyen, Hanımefendi 
vardır.

Muhsine’ye odası gösterilir, perilere karşı nasıl davranacağı öğretilir.

KORKULU BİR AKŞAM YEMEĞİ

Taşlığın kapasma doğru koştum. Sımsıkı kilitli buldum. Alt katta her 
tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklar ile mücehhez idi. Kaç
manın imkânı olmadığını gördüm.

Aman Allahım, ben bir tuzağa tutulmuştum amma bu nasıl tuzaktı.
O gece başıma neler gelecekti?

Bir müddet ağladım. Sızladım. Döğündüm. Ruşen Kadın:
— Yemek kotaracağım.
Diye savuştu gitti. O tatlı dilli kalfa da meydanda yoktu. Odada bir 

başıma kaldım. Çaresiz hir belâya uğramıştım. Çırpınmanın para etmeye
ceğini anladım. Ecelime tevekkülden başka bir selâmet yolu göremiyor- 
dum. Gözyaşlarımı sildim. Kerevetin bir kenarına oturdum.

Artık akşam oluyordu. Dört duvarla mahsur bahçeye baktım. Rüz
gâr ile oynayan ağaçların gölgeleri bile esrarlı birer heyûİâ gibi bana deh
şet veriyordu. Oda loşlaştıkça etrafımı ihâtâ eden bütün eşyadan, her şey
den, minder üzerinde yatan kara kediden bile korkuyordum.

Acaba o zayıf kalfa, bu şişman arap insan şekline girmiş birer peri 
mi idiler? Böyle esrar dolu bir evde her şey muhtemeldi. Yaradamma sı
ğındım. Bildiğim duaları okumaya başladım.

Bir köşeye büzüldüm, titriyordum. Nihayet merdivende bir patırtı oldu. 
Aman Yarabbi kim geliyordu? Çeşmi Felek kalfa elinde bir fiske şamda
nıyla göründü. Tepeden tırnağa kadar beyazlar giyinmişti. Saçlarının
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örgülerini çözmüş, omuzlarından aşağı salıvermiş. Gözleri gündüzki hali
ne makis olmayacak bir şiddetle parlıyordu.

Kapının eşiğinde durdu. Okur gibi bir şeyler mırıldandıktan sonra ağır 
bir telâffuzla:

— Haydi kızım gidelim. Ruşen’e yardım edelim. Yemek zamanı gel
di. Arkamdan yürü. Kapı eşiği atladıkça “destâr”  de.

İhtarında bulundu. Kalktık. Ben kapı eşiği atladıkça değil onlardan 
birine basarım korkusu ile her adımda “destur”  diyordum. Periler civciv 
gibi bu evin her tarafına ayak altlarına dağılmışlar mıydı?..

Taşlığı geçtik. Karşı cihette büsbütün karanlık uzun bir yola girdik. 
Ben “ destûr”  kelimesini birbiri ardınca teşbih çekiyor, taşları incitmeye
yim endişesiyle parmaklarımın ucuna basıyordum. İki tarafımızda eşya gibi 
yığın yığın karaltılar vardı. Bunların ne olduklarına ben dikkatle bakamı- 
yordum.

Biraz daha yürüdük. Bacaklarıma doğru yumuşak yumuşak bir şey 
dokunmaya başladı. Korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Bir iki destur de
dim. Durdum. Helecandan bayılacaktım.

Kalfa:
— Kızım neye yürümüyorsun?
— Ben uğradım galiba?
— Ne var?
— Ayaklarımı okşuyorlar.
Kalfa bir makam-ı mahsusla:

Kafiyesiyle mumu ayaklanma doğru tuttu:
— A!.. Kedi imiş, korkma kızım.
Dedi. İğildim, baktım.. Filhakika o gündüzki iri kara kedinin ayakla

rımın arasında dolaştığını gördüm.
Yine yürüdük. Mevhum bir musikinin ağır temposuna ayak uydurur 

gibi bir âcaib “ kadans”  ile gidiyorduk. Kedinin bacaklarıma her tema
sında tüylerim ürperiyordu. Nihayet geniş bir kapıya geldik... İçeriye bak
tım. Gayet büyük bir mutfak. Köprü kemeri gibi cesim bir ocağın önünde 
Ruşen kadın “ fino”  ile karşı karşıya oturmuş. Ocakta bir tencere kaynı
yor. Arap da saçlarını çözmüş siyah yün gibi dağıtmış. Beyazlar giymiş

G ö k l e r i n m a l ı ı ,
r ı n  p a d i ş a h ı ,

İki çenem birbirine vurmaya başladı. 
Sonra Kalfa:

E y l e  k e 
D e s t u r

r e m
m ü k e r r e m .
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Bu acaip tuvaletin akşamdan sonra perilere karşı iltizam olunan bir nevi 
“etiket”  olduğunu anladım-, Sahanlığın üstünde bir kör kandil yanıyor
du. Ablanın arkası bize dönüktü. Geldiğimizi görmedi. Fakat hâlâ bana 
alışmayan köpek hırlamaya başladı. Arap başını bize döndürdü:

— Destur tu., tu.. Ay siz misiniz? Ötekileri zannetim de korktum. 
Çünkü şeytan onların geldiklerini hissedince hırlar.

Dedi. Nalınları giyip içeri girdik... Çeşmifelek kalfa ocağın başına yak
laşıp:

— Dadıcığım, bu akşam yemek geç kalmış...
Arap teessüfle başını sallayarak:
İyi saatte olsunlar, bugün onları gücendirdim mi? Ne yaptım?. Bir 

türlü pilav kaynamıyor.
— Şerbetlerini, şekerlerini vermedin mi?
— İncirin köküne bol bol döktüm... Şah nerede? Onucı kaybolması 

iyi mana değildir. Bilirsin ya? Şah onlardandır. Onların küçüğüdür.
— Bizimle beraber geldi. İşte burada...
Bu muazzam ismin kediye verilmiş olduğunu anladım. Biraz bekle’ 

dik. Ruşen kadın Şahla Şeytanın ayrı ayrı kaplarda yiyeceklerini verdi. Ni
hayet pilav pişti. Evvelce kotardığı yemek sahanlarını dizerek iki tabla tertip 
etti. Mutfağın bahçeye açılan kapısı önüne gitti. Oradan kordon gibi sar
kan, ucuna tahta parçası bağlı bir ipi seksen besmele ve desturla birkaç 
defa çekti. Sonra bize dönerek:

— ötekileri çıngırağı pek seviyorlar. Geçen akşam yine böyle çeker
ken hep buraya üşüştüler.

Dedi. Biz kendimize mahsus olan tablayı aldık. Mutfağın yanındaki 
yemek odasına girdik. Sofrayı kurduk. Ekmekleri siniye dizdik. Bol etli 
silkme, patlıcan kızartması, pilâv, bir de koca kâse kaymalı: gibi yoğurttan 
ibaret olan yemeğimizi yedik. Hepsi pek nefis pişirilmişti.

Yemekten sonra yine, o uzun yoldar destur ile yürüyerek gündüz otur
duğumuz odaya geldik. Cezveler sürüldü. Kahveler içildi. Bu iki beyaz es
vaptı, çözük saçlının arasında ben kıyafetimle, her halimle pek yabancı ka
lıyordum. Dışardan gelen en ufak bir pıtırtıya ikisi de dikkatle kulak ka
bartıyorlardı. Dereden tepeden konuşuyorduk. O geçtiğimiz uzun yolda 
bir gürültü oldu. Şeytan başını kapıya uzattı, havlamaya başladı... Ruşen 
kadın iki yanma sallaııa sallana:

Ö z ü m  d o ğ r u  
S ö z ü m  d o ğ r u  
K o r k u t m a  b i z i  
G ö z ü m ü n  n u r u  

kafiyelerini makamla mırıldandıktan sonra, dedi ki:
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— Rabbim hayırlar versin. Bu akşam yine hiddetleri var.
Bu acaip kadının periler ile insanlar arasında esrar dolu birer mah

lûk olduklarına artık hükmettim. Dışarıdaki cinler kadar bunlardan da 
korkmaya başladım.

Şamdan tepsisi üzerinde bir yağ mumu yanıyor, koca odaya bu ziya- 
sızlık, bir türbe mehabeti veriyordu. Hanımefendi bu cinli evin acaba hangi 
köşesinde oturuyordu? Yoksa perilerin elebaşısı o muydu?

Dadı ile kalfa arasında bazı işaretler, yüz buruşturmalar teati olun
duğunu hisseder gibi oldum. Fakat ışığın kuvvetsizliğinden bunlardan va
zıh bir meâl çıkaramıyordum. Biraz daha oturduk. Çeşmifelek kalktı. El 
şamdanını yaktı. Ruşen’e bakarak :

— Sen bu kadına lâzım gelen şeyleri öğret. Ben gidiyorum. Geç kal
maya gelmez, dedi.

Odadan çıktı. Biz şimdi Ruşen, ben, Şeytan, Şah, dört can karşı kar
şıya kaldık. Bu hayvanlar bile perilere karışmıştılar. Hele Şah, onların çen
gisi köçeği imiş. Acaba bu hayvan bana bu gece ne oyunlar oynayacak
tı?...

Bu akşam Ruşen’den ders alacakmışım. Bana teslim edecekleri şeyle
rin icrası kolya mı? Beceremezsem çarpılacak mıyım?

Ahçı kadın Şahı uzun uzadıya öpüp kokladıktan sonra bana döndü.
— Ben de gidip yatacağım kızım. Çok uyanık durursan hoşlanmaz

lar. Gündüz bizim, gece onların... Rahat bırakalım... İstedikleri gibi gez- 
zinler.

Ağlayarak arabın ayaklarına kapanıp:
— Aman ablacağım kurbanın olayım. Her tarafım zangır zangır tit

riyor. Ben bu evde yalnız başıma bir odada yatamam. Nereye gideceksen 
beni de beraber götür.

Kaşlarını çattı:
— Olmaz, olmaz, benim virdim, evrâdım var... Geceleri çekerim. Ya

nıma kimseyi alamam...
— Allah aşkına...
— Nafile yalvarma, olmaz. Hiç korkma. Onlar gece insan olan oda

ya girmezler. Ben şerbetledim. Şimdi senin boynuna bir nüsha takacağım. 
Bir şeycik yapamazlar. Hem evde en emin oda burasıdır.

Eliyle duvarı göstererek:
— Bak orada bir levha var. İçinde “elcinnülecin”  yazılı. Onun semti

ne uğrayamazlar.
Dedi. Korka korka duvara baktım. Bir çerçeve asılıydı, okuma bil

mem ki ne olduğunu anlayayım.
— Aman kadıncığım perilerin başı için beni beraber götür. Öle-
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çeksem senin yanında öleyim. Belki ağzıma bir yudum su verirsin.
Bir pıtırtı duyarak Şeytan yine havladı... Ruşen kapıya doğru gaibe 

hitapla:
— Biraz müsaade edin efendim. İşe artık yatıyoruz. KGnak sizin... 

Bana dönerek sert bir seda ile:
— Yok... İki gözüm, onlar inattan hoşlanmazlar. Periler seni boğa

cak olduktan sonra benim yanıma gelmeye korkarlar mı? Niçin bu kadar 
titriyorsun? Onları kızdıracak bir fenalık mı yaptm? Suçun mu var?

— Hiçbir suçum, günahım yok, Mevlâ biliyor. Fakat onların hoşuna 
gidip, gitmeyen şeyleri ben nereden bileceğim?..

— Otur, hepsini anlatacağım. Dinle. Mavili esvap giyme. Kapı eşiği
ne oturma, kuşağını kör düğüm etme. Yatağını duvar kenarına yapma. Ak
şamları saç örgülerini çöz. Gözlerini birbiri üstüne yedi defadan ziyade 
kırpma. Seni korkuttuklan vakit ayak baş parmaklanma tırnaklarını bir
birine sürt... İki elinle kulaklarının memelerini tut. Bir demir bulabilirsen 
üzerine bas... “ Emret ya cin! Hazırım.” diye bağır. Kalbini ferah itikadını 
tam tut, bir şey olmaz..

Ben raşeler içinde, korkudan, hayretten açık bir ağız ile arabı dinli
yordum. Nihayet koynundan kaytanlı bir nüsha çıkardı. Boğazıma taktı. 
Bir iki defa okudu. Ve sonra nasihat olarak:

— Kasıkların çatlasa gece dışarıya çıkma. Onları rahatsız edersin. Gün
düzleri bizim. Geceler onların. Yükte döşek var. Ser. Yat...

Son cangüdaz istirhamlarıma hiç ehemmiyet vermeden Ruşen abla 
bir tarafında Şah, diğerinde Şeytan çıktı gitti.

Muhsine, odasında yalnız başına, ilk geceyi anlatılmaz korkular içinde geçir
miş, dışarıdan gelen horoz ötüşleri, ördek vakvakaları, davul zum a sesleri ve bu
na benzer gürültüler arasında öğrendiklerini uygulamış, sonra bayılmıştır. Ertesi 
gün çiftlikten ayrılmak için giriştiği çabalar boşa çıkar. Artık her gün aklının er
mediği başka başka olaylarla karşılaşır.

Bir akşam, yemekten sonra orta katta, yasak olmayan odalardan birine gi
rince şü sözleri duyar:

— Benim adım Şefika... Babanımki Tayyar... Karaca üzümün kart- 
iaşlanmamışçası. Ocak kıvıiçımiandmcılarından mısın? Kapı gıcırdatıcı- 
lardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdamalar
danım.

Bir berber, bir berbere, bire berber, beri gel berber demiş. Şu köşe 
yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi... Bir 
tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri 
erkek kürkü yırtık kel kör kirpi. Öteki di?i kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü 
yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör
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kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin kürkünü, 
kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Kör olası 
melûıılar; işte dersimi su gibi biliyorum. Benden daha ne soracaksınız? 
Dört deryanın deresine dört dergâhın derbendine devrederlerse, dört der
yadan dört dert, dört dergâhtan dört dev çıkar... Ben bu hesabı sizin ka
dar bilemez miyim zannediyorsunuz? Pireli peyniri perhizli periler teper
lerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. Bana soracaklarınız işte bunlar 
değil mi? Sınıf geçmek gayretiyle çalışan bir şakirt gibi ben bu imtihanı 
size her gün veriyorum... Beni buraya kapadınız. Mal ve mülkümün üzeri
ne oturdunuz. Hakkımı, bu esaretten halâsımı dava edince bu saçmaları 
tekrar ettirerek beni çıldırtmaya uğraşıyorsunuz. Rabbimden dilerim ben
den bes beter ohımız. Zebani, minare boyunla, ak sakalınla bu gece bana 
görünme, taşla kafanı yararım alimallah... Şeytan taşlaması sevaptır, sen 
şeytanların Ahu babasısın. Haniya Salim? Haniya Şevki? Şiş şişeyi şişle
miş, şişe şiş demiş!

Muhsine şaşırmıştır. Sonra bunun, yardım isteyen Hanımefendi olduğunu ve 
arada gelen minare boylu bir zebanî (Gulyabanî) tarafından çıldırtılmış olduğunu 
anlar

Jaşka b ir akşam, yattıktan sonra Muhsine’nm odasındaki yüklükten saz ses
leri gelir; biraz sonra da çiftlik işçilerinden Hasan’ın perisi çıkarak ona aşk ilân 
eder; sabaha karşı yok olur. Ertesi gün Muhsine, kendi perisinin de, Hasana’a aşk 
ilân ettiğini öğrenir. Böylece Haşan ve Muhsine birbirlerinin olmak içiz sözleşir
ler.

Haşan, bir toplantı akşamından sonra Muhsine’yİ yoklamaya geldiği sırada, 
çiftlik sahibi Şevki Efendi nin perisi de çıkagelir. Boğuşmadan sonra, içeriye gi
ren başka periler tarafından H aşan götürülür. Ertesi gün H asan’ın Öldüğü haber 
verilince Muhsine çılgına dönerek Hasan’la olan ilgisini açıklar. Çiftlikteki kadın
ları bir korku almıştır. Geceyi Hanımefendinin yanında geçirmeye karar verilir.

Gece, Hammefendi’nih odasının altında dört defa baykuş öter. Bu hepsinin 
öleceğine işarettir. Depreme benzer bir sarsıntı olur ve sonunda, düdük vc tram
pete arasında servi ve kavakla aynı boyda Gulyabanî çıkagelir. Bahçede omuzla
rında tüfekleriyle bir sürü tüylü peri de ortaya çıkmıştır. Muhsine artık, ölümü 
göze alarak pencereden her şeyi izlemekte, Gulyabani’nin korkutucu bağırtılarına 
cesaretle karşı koymaktadır. Biraz sonra Gulyabani, üçünü katta olan odanın pen
ceresinden sırığım içeri sokup bütün eşyayı ortaya döker. Ruşen iie Çeşmifelek sı
rığı tutar, yalvarır, bağırışırlar.

GULYABANÎ’NİN MAĞLÛBİYETİ VE NİKABININ REF’Î

Kalfa ile abla korkudan anz olan dermansızlık, baygınlık tesiriyle mi? 
Yoksa püryan sırığına geçirilmek nöbetlerini biraz temdit için vakit ka
zanmak kasdıyla mı? Günahları üzerlerinde kalsın her nedense
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direğin ucunu gevşettiler. Ben kebaplık olarak şişte tek bir av kaldım... Çe- 
kile çekile artık pencerenin kenarına gelmiştim. Yamyam baba tamam be
ni dışarıya alacağı anda şedit bir gümleme ile bir silâh patladı. Kurşun Gul- 
yabani’nin koca kavuğuna yandan girdi. Çıktı. Köşkün kaplamasına sap
landı. Sarıkta hafif bir duman peyda oldu. Gördüm. Ahubaba şaşırdı. Ba
şını sağa sola çevirdi. Kamerin aksi ziyasıyla gözleri pencere camı gibi pa
rıldadı. Akabinde uzaktan bir ses:

— Melun çekil pencerenin önünden, şimdi ikinci kurşunu beynine yi
yeceksin...

Tehdidinde bulundu. Bu intizar edilmeyen halâs tebşîr eden sada ba
na o kadar tatlı geldi ki, tıpkı Hasan’ın sesine benzettim... Acaba Haşan 
mazlûmiyet kabrinden çıkarak bütün melekleri imdadına toplayıp bizi kur
tarmak için âhiretten dünyaya mı gelmişti?

Gulyabani hışımla avenesine doğru döndü:
— Etrafta düşman var. Uyuyor musunuz?
Tekdiriyle bağırdı. Tüylüler ağaçların altından meydana çıktılar. Uzak

tan gelen ses bu esnada yine tekrar etti.
— Habis, sana pencerenin önünden çekil diyorum...
Gulyabani kükreyerek:
— Devlerin padişahına emir vermeyi ben sana şimdi gösteririm.
Akabinde bir ikinci kurşun vızlayarak Ahubabanın sol omuzuna sap

landı. O koca heyulâ can acısıyla inleyerek:
— Of... Aman...
Acısıyla feryatta bulundu. Ufak bir kurşun yarasından bu azman de

vin teessürüne, şikayet avazına taaccüp ettim..
Fakat mevkii terketmedi. İnatçı bir kumandan cesaretiyle avenesine 

şu emri verdi:
— Kurşunlar soldan kavakların arkasından geliyor. Evvelâ ateş... Sonra 

hücum...
Tüylüler o cihete doğru giril giril tüfenk boşalttılar... Sonra hücum 

gösterdiler.
Karşıdan mukabeleten bir iki yaylım ateş edildi. Tüylülerden birka

çının sapır sapır döküldüklerini gördüm...

Sonunda çiftliğin bahçe kapısından silâhlı ve meşaleli köylüler girip perileri 
yakalarlar. A ralarında H aşan  da vardır. Gulyabani çaresiz teslim olur; soydukları 
zaman bunun çiftlik kâhyası Zekeriya Efendi, öteki peri kılıkların da çiftlikte ça
lışanlar olduğu anlaşılır.

Haşan, okum a yazması olan şehirli bir gençtir; köşkün esrarını çözmek ama
cıyla çiftliğe işçi olarak girmiş; odadaki boğuşmadan sonra götürülürken kaçmış, 
köylüyü toplayarak gerçeği ortaya çıkarmıştır.
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Çiftlikteki bu düzen de, iki yeğen tarafından, deli raporu aldıkları halalarının 
m al ve parasını istedikleri gibi harcam ak amacıyla düzenlenmiştir.

Son olaydan her şeyi öğrenen Hanımefendi, H asan’a para ve mal verir; onu 
çiftliğine kâhya yaparak Muhsine ile evlendirir.

A ç ı k l a m a l a r :

Yaşadığı dönemin toplum gerçeklerine ve türlü inançlarına dayanarak romanlarını yaz
mış olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gulyabani adlı bu  rom anda hurafe ve boş inançlara 
saplanmış kişilerin durumlarıyla bu inançlardan yararlanan açıkgözlerin giriştikleri dü
zenleri hikâye ediyor.

Okuduğunuz parçaların birincisinde, kurulmuş bu düzen içine bir hizmetçi olarak düş
müş M uhsine’nin ilk gece karşılaştığı garip ortam; İkincisinde de düzenin ortaya çıkışı an
latılıyor.

Romandaki olaylar, kahramanının ağzından anlatılmaktadır. H . Rahmi Gürpınar tüm 
eserlerinde olduğu gibi, konuşma dilini, özellikle halktan kadınların dilini, bütün incelik
leriyle, bu eserinde de Muhsine’nin ve öteki kadınların ağzından yansıtıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Okuduğunuz parçaları özetleyiniz.
2 — Yıllardır konakta hizmetçilik eden Çeşmifelek ve Ruşen D adı’nın düzene uyma

ları hangi sebebe bağlanır?
3 — Muhsine’nin karşılaştığı ortam  ve olaylar, onda ne gibi etkiler yapıyor? Onun 

korkuya kapılmasında cin ve perilere inancının mı, yoksa bir düzene düştüğünü anlaması
n ın mı rolü vardır?

4 — Muhsine niçin ilk gece bir odada yalnız bırakılıyor? Köşkte herkesin gecelerini 
ayrı ayrı geçirmeleri kuralı niçin konmuş olabilir?

5 — H anım efendinin durum unu açıklayınız.
6 — Muhsine’nin “ gece pencereden dışarı bakm ak” yasağına uymayışı nedendir?
7 — Konakta, kurulu düzeni ortaya çıkarmayı başaran kimdir? Onun bu başarısı hangi 

düşünce ve davranışlarına bağlanabilir?

K e l i m e l e r :

acîb : Tuhaf, garip,
ânz (olma) : Yapı;ma, takılma, 
avene : Yardımcılar,
cesîm : İri, büyük,
evrâd : Daima ağızda dola

şan okunan Kur’an 
sûreleri (tekili, vird). 

filhakika : Gerçekten.

gulyabâni : İri korkunç hayal, 
halâs : Kurtulma.
İltizam : Gerekli sayma, 
kam er : Ay. 
kotarm a : Boşaltma, bölüştür

me.
makîs : Benzetilecek şey,kı

yas örneği, 
meâl : Anlam.
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K e l i m e l e r :

mahâfet : Korkma, korku. râşe : Titreme, ürperme.
mevhum : Aslı bulunmayan şey. ref’ : Kaldırma.
mukabeleten : Karşılık olarak. teâtî : Birbirine verme.
mücehhez : Hazırlanmış, donan tebşir : Müjdeleme.

mış. teessüf : Acıma.
mükerrem : -Saygıdeğer. temdid : Uzatma.
nikab : Örtü. zebani : Cehennem meleği.

HÜSEYİN RA HM İ GÜRPINAR

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864 • 1944), İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğunda an
neannesi ve teyzesiyle hanımların toplantılarında bulunarak onların konuşmalarını yakın
dan izlemiş; Mekteb-i Mülkiye’yi hastalığı yüzünden bitirm eden ayrılmış, sonra bazı me
m urluklarda bulunmuştur.

Çeşitli gazetelerde yazılarını yayımlayan Hüseyin Rahmi Gürpınar, son yıllarında mil
letvekili seçilmiş; Heybeliada’da ölmüştür.

Hüseyin Rahmi G ürpınar’ın hikâye ve roman türlerinde “ toplum  için sanat”  görü
şüne uyarak yazdığı birçok eserleri vardır. Bunlarda o, çocukluğundaki gözlemlerinden 
de yararlanarak, İstanbul halkının toplumsal ve töresel yönlerini, inanışlarını; bütün ince
likleriyle dilini, alaysı bir inlatım içinde vermiş, bazen da olayları derinleştiren ve ağırla
şan düşüncelere bağlamıştır.

En önemli romanları: Şık, Mürebbiye, Tesadüf, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir 
izdivaç, Gulyabanî, Hakka Sığındıktır.
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Kaynağı Fransız İhtilâli olan “ Milliyetçilik”  düşüncesi, Osmanlı İm paratorluğunda
ki yabancı toplum ları .ayaklandırmış, Türk ayd.nları arasında da yayılmaya başlamıştı. 
Çok geçmeden, çeşitli dergilerde (Genç Kalemler, Türk Yurdu,, Yeni Mecmua...) yayımla
nan yazılar ve manzumelerle “ Türkçülük”  bir akım halinde, dil ve edebiyatta gerçekleşti
rildi.

M EHM ET EM İN  YURDAKUL’un manzumelerindeki dil ve ölçüyle başlayan, ZİYA 
GÖKALP, ÖM ER SEYFETTİN, ALİ CANİP YÖNTEM gibi yazarlarla gerçekleştirilen 
bu akım, edebiyatımızda m illî konuların, sade TÜRKÇE’nin, hece ölçüsünün gerekliliği
ni savunuyor; bu ilkeleri uygulamaya çalışıyordu. Kısa bir sürede “ Hecenin beş şairi” , FA
RUK N AFİZ ÇAM LIBEL, ENİS BEHİÇ KORYÜREK, YUSUF ZİYA ORTAÇ, HALİT 
FAHRİ OZANSOY, ORHAN SEYFİ ORHUN şiirlerini bu yolda yazdılar.

Bunların yanında, H A LİD E ED İP ADIVAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞ
LU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REFİK HALİT KARAY, FALİH R1FKI ATAY gibi ken
dilerine göre yolları olan, am a çoğunlukla toplum gerçeklerimize yönelen ve sade dili be
nimseyen yazarlarla; kendi yollarında bağımsız ama güçlü şiirler veren M EHM ET AKİF 
ERSOY, AHM ET HA.ŞİM, YAHYA KEMAL BEYATLI, XX. yüzyıl edebiyatımızın var
lığında önemli birer yer aldılar.

Bunları da KEM ALETTİN KAMU, ZİYA OSMAN SABA, AH M ET HAMDİ TAN- 
PINAR, AH M ET KUTSİ TECER, A H M ET M UHİP D1RANAS, CA H İT SITKI TA- 
RANCI gibi sanatçılar izledi.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ORHAN VELİ KANIK ve arkadaşlarının (MELİH 
CEVDET ANDAY, OKTAY RİFAT) şiirde açtıkları çığır, hikâye ve rcm anda başlayan ye
nilikler; bunları izleyen çağdaş şiir ve düzyazı örnekleri henüz durulmamış, bugünkü ede
biyat ortamını oluşturdu.

XX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
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M E H M E T  E M İ N  Y U R D A K U L

Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur; 
Sinem, özüm ateş ile doludur;
İnsan olan vatanının kuludur,
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

B E N İ M  Ş İ İ R L E R İ M

— Sen kalpsizsin; hani senin gençliğin hayatı?
— Aşklarım mı? Bir nefeste solabilen bu şeyler 
Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı;
Şimdi ise yerlerinde bir sıtmalı yel eser.

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var; 
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun. 
Belki benim aci sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

Varın sizler, onlar ile korularda el ele 
Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın; 
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın.

Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile 
Milletimin felâketli hayatını söyleyim; 
Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim!..

A ç ı k l a m a l a r :

Bu manzumede nazım şekli, Batıdan alınmış olan “ sone” dir; ölçüsüyse halk şiirinde 
kullanılan “ hece”  ölçüsüdür. Şair burada, kişisel duygu ve düşüncelerden çok, millî ve 
toplum la ilgili konuların şiirde işlenmesi gerektiğini anlatm ak istiyor.

Manzumedeki dil sade, söyleyiş ise duygulu bir “ hitabet”  özelliği gösteriyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Manzumeye nasıl bir giriş yapılıyor? Sorulan nedir? Cevabı nasıl açıklanıyor?
2 — Şair, kimlerin, hangi yönlerine karşıdır?
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3 — Bu manzumede, ‘ ‘Milliyetçilik’ ’ akımının şiirde gerekli gördüğü hangi ilkeye de
ğiniliyor?

4 — Manzumedeki “ yılan dişli diken” , “ sıtmalı yel” , “ üç telli saz”  sözlerinden ne 
anlıyorsunuz?

M EHM ET EM İN YURDAKUL

İstanbul’da doğmuş olan M ehmet Emin Yurdakul (1869 -1944), bazı m emurluklar
dan sonra, müsteşarlık, valilik yapmış; milletvekili olmuştur.

Onu ilk tanıtan şiiri, “ Ben Bir Türküm ”  diye başlayan “Asır”  gazetesinde, 1897 Yu
nan Savaşı sırasında çıkan şiiridir. Bu şiir, b ir Osmanlı aydınının, Türklük bilincine ere
rek, duyduğu kıvancı açıklayan şiir olması bakımından önemlidir.

Türk edebiyatı’nda “ Milliyetçilik”  akımının şiirde ilk temsilcisi sayılan M ehmet Emin 
Yurdakul, sade Türkçe ve bece ölçüsüyle toplum konularında manzumeler yazmıştır. Na
zım şekilleri yönünden yeni olmayı benimsemiş; hece sayısı bakımından uzun olan ölçüle
ri kullandığı için söyleyişte nesre yaklaşmıştır.

Servet-i Fünûn, Çocuk Bahçesi, Türk Yurdu dergilerinde yayımlanan şiirleri, “ Türk
çe Şiirler” , “ Türk Sazı” , “ Ey Türk Uyan”  gibi kitaplarda toplanmıştır.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

Şiirde, toplum la ilgili konulan mı, yoksa kişisel konu
ları mı gerekli buluyorsunuz? Niçin? Tartışınız.
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NE MUTLU ATATÜRK’Ü OLAN MİLLETE

Sen yaşarken milletini el üstünde tutardın. Bütün duygun, düşüncen, kay- 
gun, şevkin ona idi. Her bir nutkunda cephe komutanından, Kurmay başka- 
nından neferine kadar zafer yığınının yiğitliğine, üstünlüğüne, kutsallığına 
hayranlığını söylerdin. Civanmert sesinle onları alkışlardın. Kendinden bir 
söz etmezdin; taa o güne kadar ki kendi emeğinle ve şanlı milletinin emeliy
le kurduğun yeni devletin başkentinde Cumhuriyet’in Onuncu yılı, “ Onbeş 
yıldır sana çok vaatlerde bulundum; bahtiyarım ki hiçbirinde isabetsizliğe 
uğramadım” diyerek saadetinin ne olduğunu belirttin!.. Senin sesin o gün 
sade karşındaki ovayı kaplamış yığını değil; onun ardındaki çatkın yüzlü dağ
lan  yankılarla ürpertecek; göz aşırı ufukları tutacak; göklere ve ruhlara ula
şacak kadar enginleşmişti!...

Sen o gür, o sesinle milletine hiçbir hesaba benzemeyen büyüklükte, terte-
iz bir hesap verdin ve “ Ne mutlu Türk’üm diyene!”  haykırışıyla gönlünü 

dolduran, göğsünü kabartan, geceni gündüzünü aydınlatan ışığın ne olduğu
nu duyurdun!...

Mahşer gibi halk senin o şimşek sesine, - ke*- di cevherinin mânâsını en iyi 
bilmiş ve kullanmış sen eşsiz yiğite - derin bir gök gürlemesi mehâbeti ile ce
vap verdi: “ Yaşa, var ol!...”

Bu söylediklerimi tasvir, teşbih sanma! Sen ki mübalağadan, gururdan hoş- 
lanmazsın; sen ki yalnız tükenmeyen hız, dinmeyen coşkunluk ve sarsılma
yan vefa ararsın! Sen ki dünyanın bütün zenginliklerine, altınlı saraylarına 
sahip oldun da, hiçbirine yüz vermedin; hiçbir hâzineye el atmadın; zekânın 
bütün yaratıcı definesini, milletinin uğruna, milletinin aşkına saçtın...

R U ŞEN  EŞR E F ÜNAVDIN
A tatürk’ü Özleyiş, 1957
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T Ü R K  D İ L İ

Türk Dili ile ilgili olarak gözönünde bulundurulması gereken temel 
esasların başında, Türkçe’nin güzelliğine, zenginliğine ve gücüne olan gü
ven ile bu dilin büyük bir kültür dili olma yoluyla taşıdığı potansiyele olan 
inanç yer almalıdır. A tatürk, “ Türk Miileti’nin dili Türkçe’dir. Türk Dili 
dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir... Türk Dili, 
Türk Milleti için kutsal bir hazinedir...”  diyerek dilimize olan güven ve 
inancını belirtmiştir. Milletin sahip olduğu her türlü millî ve kültürel de
ğerlerin korunması, dildeki zenginlik ve sadelik ile yakından ilişkilidir.

Türk Dili’ne gereken önemin verilmesini öngören A tatürkçülük’e göre 
“ Türk Dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız 
onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalış
mak lâzımdır.”  Türk Dili’nin özündeki zengin hâzinenin günışığına çıka
rılması bütün Türk Milleti’nin başta gelen millî görevlerindendir. Bu gö
revi gerçekleştirme yolunda ilk adımları, Türk Dil Kurumu’nun kurulma
sı ve Dil Kurultaylarının düzenlenmesi ile atan Atatürk; “ Türk Dili’nin, 
kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün 
devlet teşkilatımızın, dikkatli, ilgili olması” nı vurgulamış, dil konusunun 
herkesi ilgilendirmesi gereken bir devlet meselesi olduğuna dikkati çek
miştir.

“ Türk Dili’nin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bun
ların benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her ay
dın hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konuş
ma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz.”

Türk Dili’nin sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi, Atatürkçülüğün üze
rinde önemli durduğu konulardan biridir. Atatürkçülük’te “ Millî duygu 
ile dil arasındaki bağ, çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî 
duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk Dili, dillerin en zenginle
rindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını 
korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarmalıdır.”  Dil konusunda bilinçli çalışmaların yapılarak Türk Dili
nin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması, dilde var olan zenginliklerin 
araştırılarak ortaya çırakılması, millî bilinç ve kültürel bağımsızlık açısın
dan zorunludur...

(Atatürkçülük, Üçüncü kitap, 1983)
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■ Ö M E R  S E Y F E T T İ N

Ey gençler! Hepiniz yeni lisanı ihya ve ica
da çalışınız, zekânızı, maharetinizi dünküleri 
körükörüne taklide değil yeni lisanı yaz3 ve 
tesise sarf ediniz.

M ellî bir edebiyat vücuda getirmek için 
evvelâ m illî bir lisan ister.

Y E N İ  L İ S A N

Eski Usan nedir? Asla konuşulmayan, Lâtince, İbranice gibi yalnız 
kendisiyle meşgul olanların zevkine, idrâkine taalluk eden bir şey. Size 
bunun tarihini çabucak çizelim. Biz Asya’dan Garba, Anadolu’ya hicret 
etmişiz. Din ve edebiyat bize Arabî, Farisî öğretmiş. Hattâ bir zamanlar 
resmî lisanımız Farisî olduğu gibi, bir padişah da Arapçayı bize umumî, 
millî bir lisan olmak üzere kabul ettirmeye kalkışmış. Hicretimizin ilk asır
larında Arabîyle Farisîden birçok kelimeler lisanımıza girmiş. Edebiyat, 
sanat ve dolayısıyla tezeyyün fikri Arabî ve Farisî kaideler de getirmiş. 
Türkçe muvazenesini kaybetmiş. Tabiata muhalif, son derece sunî bir hal 
kesbetmiş. Fakat, nasıl? yine aslını, esası olan fiiller ve sigaların istiklâli- 
ni muhafaza etmiştir. İşte bu istiklâldir ki, bugün bize Türkçeyi tekrar 
eski safiyet ve tabiîliğine irca etmek ümitleri veriyor.

Edebiyatımız. Bunu da kısaca söyleyelim: Tabiata muhalif edebiyatı
mızın birbirinden farklı muhtelif devreler geçirdiğini iddia etmek mana
sızdır. Edebiyatımızın tarihini yazanlar, tabiî olmaktan ziyade sunî veya
hut taklit saikasına mağlûp olarak bir tasnif yapmışlardır. Mutlaka dev
reler istiyorsanız, söyleyelim -öyle muhtelif ve müteaddit değil- ancak iki 
devre vardır:

1 — Şarka doğru: İran’a
2 — Garba doğru: Fransa’ya
Vaktiyle Şarka doğru, İran’a gidenleri bugün Garba gidenlere benze

tebiliriz. Onlar sözde Türkçe yazdıkları divanların yanında şöhret ve ikti
darlarını te’yid ve takviye etmek için bir Farisî divan yapmasını ihmal et
mezlermiş. Şimdiki gençlerin Fransızca manzumeler ve piyesler tertip edip 
iftihar etmeleri gibi.

Millî edebiyatımız:
Millî edebiyatımız yokmuş. Hâlâ da yok. Olanlar da muharebe ve ta

savvuf tasvirlerinden, iptidaî şarkılardan ibarettir. Bu niçin? Neye bizim 
millî edebiyatımız yok? Sebep pek basit. İzah edelim: Edebiyat nedir?
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Eski nazariyeye göre “şiir ye hayal sanatı” değil mi? Şiirler hemen umu 
miyetle denecek derecede “ aşk ve muaşaka”  hikâyeleridir.

Şarka doğru:
Araplar bedevıyet sayesinde kadınlarla muaşaka edebilmişler, haki

katen müessir ve muhrik şiirler vücuda getirmişlerdin Bizim medenî islâ- 
miyetimiz, kadınlarla erkekleri şiddetle birbirlerinden ayırdığından haki
ki aşklara meydan kalmamış. Hakikî aşklar olmayınca şairler hayalleriyle 
muaşakaya başlamışlar. Şiirlerinde -hakikatin o basit sadeliğine mukabil* 
hayalin mutantan, alacalı, boş suniliği husule gelmiştir,..

Garba doğru:
Muallim Naci öldükten sonra şark devresini hakkıyla muhafaza ede

cek adam kalmamış. Akif Paşa’dan beri binasına, teşkiline başlanılan Av
rupa mektebi meydan almış. Abdülhamid’in sayesinde siyaset ve ciddiyet
le iştigal, külliyen lağv olunduğundan bugün kendilerine “ dünküler” de
nilen eski edebî “ Servet-i Fünun”  heyeti ortaya çıkmıştır. Fikret’le Cenap 
cidden güzel, fakat son derece milliyetimize, hissimize, zevkimize muhalif 
Fransızca şiirler vücuda getirmişler. Fâık ÂH, ikinci bir Abdülhak Hâmit 
olmaya başlamış. Halit Ziya, Fransız romanlarını, hassaten Rene Maize- 
ro’yu okuyarak sayfa sayfa nakle başlamış, hâsılı hiçbirisi esaslı ve mü
him bir teceddüt göstermemişler... Otuz beş sene evvel başlayan sadeliği 
öldüren onlardır. Tekellüm lisamyle yazı lisanı, yani tabiî lisan ile sunî li
sanı birleştirmek değil, kilometrelerle birbirinden ayırmışlardır. Onların 
öyle mısraianna, öyle cümlelerine tesadüf olunur ki, içinde hiç Türkçe yok
tur. Eski lisanın fenalıklarından hiçbirini değiştirmemişler, yalnız nâtları, 
kasideleri, terkip ve terci-i bentleri, muhammesleri, murabbaları, gazelle
ri, k ıt’aları bırakıp yerine sahte sonelerden müteşekkil tatsız ve eskilerden 
daha manasız, mesruk bir “ salon edebiyatı”  vücuda getirmişlerdir.

Bugünler, yani Fecr-i Âti... Bunların yegâne meziyeti “dünküler”  na
mım verdikleri eski “ Servet-i Fünun”  “ küme” sinin mahiyetini, tamamıyla 
değilse bile, nispeten anlamış olmalarıdır. Fakat henüz kendileri de yeni 
bir şey yapmamışlar, ancak beğenmedikleri dünkülerin sun’î eserlerini sayfa 
sayfa tekrar etmişlerdir. Dünküler en kullanılmayan kelimeleri eski kaa- 
mus sayfaları arasında bularak bir muvaffakiyetmiş gibi lisana katmaya 
çalışırlardı ki, bugünküler yalnız bu münasebetsizliği taklit etmediler...

Hastalıklar:
Edebiyatımızın mazisî, hali hakkında muhtasar, fakat oldukça vazıh 

bir kroki yaptık zannederiz. Görülüyor ki, şimdiye kadar millî bir edebi- 
yet vücuda getirmemişiz. Eskiler İran’a teveccüh etmişler, yeniler, yani
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dünküler, kendileri için yeni bir lisan ibda etmeye lüzum görmeyerek ye 
mümkün olduğu kadar da bozarak hep eskilerin lisanını kullanmışlardır. 
Şimdi yeni bir hayata, bir intibah devresine giren Türklere, yeni, tabiî bir 
lisan, kendi lisanları lâzımdır. Millî bir edebiyat vücuda getirmek için ev
velâ millî bir lisan ister. Eski lisan hastadır. Hastalıkları, içindeki lüzum
suz ve ecnebi kaidelerdir..

Milliyete doğru hareket zamanı artık gelmiş ve hatta geçmiştir. Ma- . 
ziye, düne, zevke, itiyada aldanarak maddî düşünmekten vazgeçmeliyiz. 
Düşünmeli, gene düşünmeli, tekrar düşünmeli ve kâtî kararımızı vermeli
yiz. Lisanımızı böyle dağınık, meçhul, istidatsız bırakan nedir? Bize vâsi 
bir lisan lâzım, lâkin muntazam ve mazbut olmak şartıyle! Dünyanın en 
mükemmel, en basit, en sade ve tabiî bir sarfı olduğu bütün âlimlerince 
iddia ve beyan olunan Türkçe sarfımızı tanımalı, onun üzerine ifsat edici 
bir leke gibi düşen ecnebi kaideleri atmalıyız. Hele terkipleri mutlaka, mut
laka Türkçe kaidesiyle yapmalıyız. O vakit lüzumsuz olan bazı Arabî ve 
Farisî kelimelerin kendi kendilerine savuştuklarını göreceksiniz.

A ç ı k l a m a l a r ;

Ömer Seyfettin bu yazısını, 1911 de Selânik’te çıkan “ Genç Kalemler”  dergisinde im
zasız olarak yayımlamıştır.

Bazı tepkilere yol açan bu yazı, Türkçenin sadeleştirilmesi konusunda bilinçli bir baş
langıç sayılır. Burada Türk dilinin geçirmiş olduğu safhalar (evreler) üzerinde durularak, 
“ Millî bir edebiyatsın taklit olduğu ileri sürülüyor.

Ömer Seyfettin, Doğu ve Batı’nın etkisinden uzak, bağımsız bir dille, millî bir edebi
yatın doğabileceği kanısındadır. Bu edebiyatı meydana getirecek dile de “ Yfeni Lisan”  di
yor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Yazara göre, A rapça ve Farsça kelime ve kuralların dilimize giriş sebepleri ve et
kileri nelerdir?

2 — Türkçeyi eski haline getirmek umudu neye bağlanıyor?
3 — Türk edebiyatı kaç bölüme ayrılıyor? Niçin?
4 — Doğu kültürünün etkisiyle gelişen şiirin özelliği nedir?
5 — Batı etkisindeki edebiyatımızı yazar niçin beğenmiyor? Yargısında haklı mıdır?
6 — Fecr-i Âti topluluğunun tuttuğu yol nedir?
7 — Şimdiye kadar millî bir edebiyatımızın meydana gelemeyişi neye bağlanıyor? Bun

dan böyle millî b ir edebiyatın doğabileceği nasıi açıklanıyor?
8 — Yazar dil hakkında düşündüklerini bu yazısında ne derece uygulamıştır? Örnek-- 

lerle gösteriniz.
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K e l i m e l e r :

bedeviyyet : Çölde çadır hayatı. muaşaka : Sevişme.
hâssaten : özellikle. muhrik : Yakan, yakıcı.
ibda* : Meydana getirme. muhtasar : Kısaltılmış.
ifsat : Bozgunluk yarat müteaddit : Birkaç tane; birçok.

mak, bozma. sarf : Dilbilgisi.
İrcâ’ : Eski haline çevirme. sîga : Fiil kipi.
iştigal : Uğraş. taalluk : Ait olma, ilgili olma.
kaam us : A rapça sözlük. takviye : Güçlendirme.
külliyen : Tüm olarak, tama tekellüm : Söyleme.

mıyla. teyit : Güçlendirme.
Iagv : Dağılma, kaldırıl teveccüh : Yönelme, iltifat.

ma. teıeyyün : Süsleme.
mesruk : Çalınmış. vazıh : Açık.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Dilimizin sadeleşmesini gerçekleştirmek konusunda dü
şündüklerinizi açıklayınız.
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Büyük Salâhaddin, kendisinden aman dileyen Kudüs’ü aldıktan son
ra hiç durmamıştı. Şam’da “ biraz dinlenelim!”  istirhamında bulunan as
kerine:

— “ Ömür kısadır. Ecelden emin değiliz!”
Cevabını verdi. Yayından çıkmış bir alev ok şiddetiyle yabancı Avru

palIların  haksız jere benimsedikleri kasabalar üzerine atılıyor, müthiş nek- 
kaplariyle deldiği kaleleri hemen zaptediyordu. Kurtularak Sur kalesine 
kapağı atan halk düşmanı mutaassıpların adedi Avrupa’dan gelen imdat
larla çoğalıyor, çoğalıyor, milyonlara varıyordu. Ama artık İslâmın yüzü 
gülmüştü. Yıllarca süren zulümlerin intikamı alınacaktı. Şam, her gün ye
ni bir fetih haberiyle seviniyor, camiler şenleniyor, Allah’a şükretmeye koşan 
halkı mabetler almıyordu. O vakit bu şehir, fasılalı, fakat mütârekesiz din 
muharebeleri yüzünden âdeîâ bir Türk ordugâhına dönmüştü. Sıkışan Ha
lifelerin, ürkmüş Emîrlerin seyrek saflarını doldurmak için Türan’dan ta
şan “ banardırlar tufanı”  sanki burada birikmiş, sâkin olmuştu. Doğu ta
rafında kocaman bir Türk mahallesi vardı. Kılıçla, kalkanla, tolgayla, eğer- 
siz atlar üzerinde gelenlerin çocukları Arapça öğrenip medreselerde âlim 
oluyorlar, medenî bir zevk içinde, şiir, edebiyat, hikmet, ticaret sahasında 
yaşıyorlardı. Doğan Bey de bunlardan biriydi. Babası, Alp Arslan’ın en 
eski kumandanlanndandı. Üç küçük kardeşini yirmi senedir görmemişti. 
Biri Kızıl Arslan’ın, biri Pehlivanoğlu Özbek’in, biri de Harzemşah Dö- 
ğüş’ün ordusunda idi. Kendisi hiçbir orduya girmemiş, gençliğini mede» 
resede geçirmiş, Dımışk’tan hiç ayrılmamıştı. Etrafı yüksek duvarlarla çev
rili büyük bir bahçenin ortasındaki harap evinde yalnız oturuyordu. Ço- 
luğa çocuğa karışmamış, kitaplarının üstünde ihtiyarlamıştı. İhtiyar bir 
hizmetçisi vardı. Yiyeceğini, içeceğini çarşıdan o taşırdı. Kendi dışarıya hiç 
çıkmaz, kimseyle görüşmez, kimseyle tanışmazdı. Ama, bütün mahalle, 
hattâ bütün şehir halkı yine onunla meşguldü:

— “ Ne yapıyor?
— “ Herhalde ibâdet değil!
— “ Camilerde görünmez.
— “ Niçin dışarı çıkmaz?
— “ Evine kimseyi sokmuyor. Niçin?
— “ Yapayalnız ne yapıyor?
— Ne yapacak acaba?
Diyorlardı.
Meraklarında biraz haklıydılar. Çok defa sâkin, beyaz duvarların ar

kasından yerleri sarsan patlamalar duyulurdu. Çocuklar, kadınlar, genç
ler sokakta küme küme dururlar, sık fıstık ağaçlarının tepelerinden hava
ya tüten kırmızı, sincabî, mor, yeşil dumanları korka korka seyrederlerdi.
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Halkın telkininden kurtulamayan ulemalar da, hiç yüzünü görmedikleri 
bu münzeviye fahrî bir garez bağlamışlardı. “ Katlinin vâcib olduğundan”  
dem vuruyorlardı. Şehirde ve felâketi onun uğursuzluğuna yormak âdet
ti. Kuraklığı, fırtınaları, yangınları, kavgaları, cinayetleri hep o... “ Büyü
cü Doğan”  yapıyordu. Ahalisiyle ülfet etmediği Dımışk'ın ruhunda, yıl
lar geçtikçe, Doğan, dayanılmaz bir elem olmuştu. Büyük, küçük, herkes 
ona levmediyor, lânetler yağdınyordu. Yanılıp da bir gün dışarı çıksa, ih
timal üzerine atılıp parçalayacaklardı. En umulmaz zafer haberlerinin ver
diği neş’e bile, halka, Büyücü Doğan’ı unutturamadı. Salâhaddin geldiği 
zaman, Emeviye camimin önüne bütün Dımışk toplandı. O namazdan çı
karken:

— Ey Sultan! Bizi bu büyücü Doğan’dan kurtar!
Diye bağırıştılar. Salâhaddin, hayatını cihadda geçirirdi. Yolu düştükçe 

uğradığı Şam’ın ahvâlini iyice bilmezdi. Sarayına gelir gelmez yeğeni olan 
kaymakam Ferruhşah’ı huzuruna çağırdı:

— Halkın istemediği bu Doğan kim?
Diye sordu. Baalbek Emîri Ferruhşah, vâkıâ amcası kadar müthiş bir 

kahraman değildi ama, amcasından daha âdildi. Şairlere birçok kasideler 
yazdıracak derecede şeci, cömert, kerîm bir zattı. Mefkûresi hakla adâlet- 
ti.

— Halka hiç ziyanı dokunmayan bir mûtekif!
Cevabını verdi.
— Sana, şimdiye kadar şikâyet ettiler mi?
— Çok defa...
— Niçin adaleti yerine getirmedin?
— Getirdim.
— Ne ceza verdin?
— Ceza vermedim. Tahkikat yaptım. Anladım ki, bu Doğan’ın hiç 

bir ferde zararı dokunmamış... Aradım, halk içinde “ bana şunu yaptı”  
diyen bir dâvacı çıkmadı.

— Öyleyse niçin yolumda “ Bizi ondan kurtar!”  diye bağırırlar?...
Ferruhşah gülümsedi. Kaleler almasını, krallar esir etmesini, ordular

dağıtmasını pek iyi bilen kahraman amcası halkın ruhuna yabancıydı.
— “ Sultanım, dedi, “ bizi ondan kurtar”  diye bağırmaları, gördük

leri bir zulümden, bir şerden değildir.
— Ya nedendir?
— Meraktandır.
__? • •••

— Maksatları “ Bizi meraktan kurtar!”  demektir.
— Neyi merak ederler?
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Ferruhşah, Doğan’m yıllarca süren sessiz itikâfmı, asaletini, gençken 
medresede Kimya ilmiyle Hendese ilmine çalıştığını, gayet derin bir âlim 
olduğunu, şimdi madde ile, yanar cisimlerle uğraşıp bilinmeyen şeyler keş
fine savaştığım amcasına uzun uzadıya anlattı. Halkın, mahiyetini bilme
diği şeye kin bağlaması tabiî idi. Bu zavallı adam, kırk senedir, merak et
tiği bir noktaya ömrünü hasretmişti. İşte oııu anlamaya çabalıyordu. Baş
ka bir kabahati yoktu. Fakat Salâhaddin:

— Canına dokunmayalım. Buradan çekilip gitsin...
Kararını verdi. Vâkıâ o da büyüye, sihire inanamazdı ama, halkın is

temediği bir adamı şehirde bırakmayı, siyasete muhalif görüyordu. En vahî, 
bir şâyiadan kan, kavga, nizâ çıkabilirdi. Ferruhşah, hemen o gün adam
larına ihtiyar Doğan’a gönderdi. Sultanın emrini tebliğ etti. Ertesi sabah, 
evinin önüne toplanan halk, büyük kapının açıldığını, yedeklerinde birer 
deve çeken iki ihtiyarın çıktığın: gördü. Öndeki, beyaz sakallı, kısa boylu, 
mavi gözlü adam Büyücü Doğan’dı. Birçok kişi ilk defa olarak görülü
yordu. Arkadaki, kambur hizmetçisi... Onu zaten tanıyorlardı. Savrulan 
küfürleri, lanetleri duymuyor gibi ikisi de yere bakarak yürüyorlardı. Çö
le çıkan caddeden gittiler. Açık kapıdan halk bahçeye üşüştü. Bağırarak 
evin her tarafını aradılar. Fıçı fici neftlerden, şişe şişe renkli sulardan, tür
lü türlü tozlardan, ne olduğunu anlayamadıkları birtakım cetvellerden, per
gellerden, hendese âletlerinden başka bir şey bulamadılar. Hepsini kırdı
lar, kopardılar, döktüler, dağıttılar, yıktılar. Bir hafta geçmeden Büyücü 
Doğan unutuldu. Yıllarca onunla korkunç bir kâbus, meş’um bir birsam 
gibi uğraşan Dımışk’ın mustarip ruhu sanki birdenbire rahatlandı!

*
Ramazanda, ordusu ile Şam’dan çıkan Salâhaddin, birkaç hafta sonra 

Safahad’îa Kevkeb’i de aman vererek aldı. Oranın ahalisini de Sur’a gön
derdi. Beş altı sene içinde Irak’ta, Suriye’de hükmü altına girmeyen bir 
kale yoktu. Ötede beride kalan mutaassıp güruhu aman istiyor, teslim olu
yorlardı. İslâmın bu parlak galebelerinden kederlenen Papanın yüreğine 
inmişti. Mukaddes Roma - Cermen İmparatoru ile, Fransız Kralı Filip, İn
giliz Kralı Rişar... sonra Avrupa’nın bütün namdâr şövalyeleri haç alâmetleri 
taktılar. Filip’le Rişar, deniz yolu ile geleceklerdi. Sur, Avrupa’nın hınca
hınç gelen imdatlarla o kadar doldu ki... Kale bu kalabalığı almadı. Siyah 
bayraklı hadsiz hesapsız bir ordu Akkâ’ya doğru taştı, fışkırdı. Salâhad
din, bu kara tufanın önüne yıkılmaz bir çelik kaya gibi çıktı. Bu kudur
muş canlı dalgaları kırdı. Sahrayı kırmızı, sâkin bir denize çevirdi. Evet, 
birkaç saat içinde düşmanın on bin tanesini öldürdü. Geri kalanları esir 
etti. Ölüleri nehre attırdı. Zira gömmek imkânı yoktu. Her taraf ceset dol
muştu. Nihayet leş yığınlarının taaffünü havayı bozdu. Şanlı galip hasta-
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Jandı. Kulunç illeti onu kımıldamaz bir ıstırap yumağı haline soktu. He
kimler ölüm zehriyle kaplanmış bu er meydanının hemen terkine lüzum 
gösterdiler. Salâhaddin» Akkâ’daki askerine: “Ben hastalandım, iyi olmak 
için buradan uzaklaşmaya mecburum. Siz sebât ediniz. Kormaymız. Yine 
geleceğim”  haberini gönderdi. Dünyayı titreten bu kahraman, sedye için
de kıvrana krvrana Harube’ye gitti. Meydanı boş bulan mutaassıp salipçi- 
ler, Akkâ’yı bütün kuvvetleriyle karadan, denizden sardılar.

Bütün kış muharebe ile geçti...
Mukaddes Roma - Cermen İmparatorunun, ordusu ile Suriye’ye yak

laştığı söyleniyordu. Yaz gelince kulunçları geçen Salâhaddin, yatağından 
kalktı. Atına bindi. Bir dakika durmadı. Cihada koştu. Yine eskisi gibi 
ordugâhını “ Tel Kisan” da kurdu. Akkâ’yı saran hesapsız kuvvete her gün 
hücuma başladı. Salipçiler fütur getirmiyorlardı. Her tarafa istihkâmlar 
kazmışlar, muhasara ordusundan başka, arkalarını vuran Salâhaddin’e karşı 
da, ayrı iki büyük ordu çıkarmışlardı.

Artık Akkâ’yı kurtarabilmek ümidi sönüyor gibiydi!
Frenkler, deniz yolu ile birçok kavî keresteler getirmişler; kalenin üç 

köşesine altmış arşın yüksekliğinde, beşer tabakalı üç büyük burç kurmuş
lardı. Burçların her tabakasında asker vardı. Gece gündüz kalenin siper
lerine ok, ateş yağdırıyorlar, büyük hendekleri dolduruyorlardı. Salâhad
din, atiyle muharip saflarının arkasındaki küçük tepeciklerde geziniyor, 
kalenin etrafında yükselen bu büyük burçlara bakarak dişlerini gıcırdatı
yor:

— Ah gitti, ah gitti...
Diyordu. Vâkıâ içeriden bu burçların üstüne neft, paçavra fiiân atı

yorlardı. Ama, hiçbirisi tutuşmuyordu. Salâhaddin, şahin sözleriyle kale
nin müdafaadaki hareketini görüyor. “Acaba bu tahtalar niçin yanmıyor?” 
diye düşünüyordu. Bu merakını, o gün tutulan bir esir halletti: “ Frenk 
mühendisleri kulelerin ahşap kısımlarını derilerle kaplamışlar, üstüne sir
ke, çamur, sonra birtakım yanmaz eczalar sıvamışlardı” . Küçük, büyük, 
harple, amanla şimdiye kadar elli kale alan bu kahraman, sevgili Akkâ’sı- 
nın can çekişmesine dayanamıyor, geceli, gündüzlü, az kuvvetleriyle bu 
çok düşmana saldırıyordu. Artık iki taraf da fütur getirmek üzereydi. Hır
sından kıvranan Salâhaddin, bir sabah burçlardan birisinin tutuştuğunu 
gördü. Gözlerine inanamadı. Atının üstünde doğruldu. Sağ elini gözleri
ne siper yaptı. Dikkatle baktı. Arkasındaki muhariplere sordu:

— Tutuşuyor, değil mi?
— Evet!..
— Birdenbire?
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Alev içinde kalan burçtan müthiş bir vâveylâ yükseliyordu. Her tara
fı birden ateş almıştı. Dördüncü, beşinci tabakadan siyah noktalar yerle
re atlıyordu. Diğer iki burçtaki askerler de bağırarak kaçışıyorlardı. Ya
rım saat geçmedi, bunlar da ateş aldı. Salâhaddin hemen kat’i hücum emrini 
verdi. Ansızın iki ateş arasında ürken düşmanlar, mücahitlerin keskin kı
lıçlan altında kınla kınla kaçtılar.

*
Salâhaddin, kıymetli kalesine girmedi. Altındaki kemikleri görünen 

naaşlarla hâlâ cızırdayarak, fena bir koku çıkararak yanan yıkık burçların 
kömürleşmiş direkleri önünde atının dizginini kastı. Ordunun bir kısmı 
kaçıp kurtulanların arkasından gitmişti. Yaralılar toplanıyor, esirler bağ
lanıyordu. Huzurunda, bugünkü muzafferiyetten sevinen yorgun kale ku
mandanına:

— Bu kulelelir biz yanmaz biliyorduk. Nasıl yaktınız?
Diye sordu.
— Evvelâ yakamadık sultanım! Lainler, sirkeyle, çamurla her tarafı

na sıvamışlardı. Kale içinde bir ihtiyar garip çıktı: “ Bana istediğimi veri- 
.niz, bu burçları yakayım”  dedi. Ne istedi ise verdim; neft, kireç, pamuk, 
kil... Bir ay içinde uç bin tane humbara döktü. On beş gün de çalıştı, yedi 
oluklu, hiç görülmemiş bir mancınık yaptı. Bu sabah “Artık işim bitti. 
İsterseniz yakayım”  dedi. “ Haydi yak”  dedim. Yaktı.

Salâhaddin merakla:
— Nasıl yaktı?
diye tekrar sordu.

( — Burcun en dolusuna, bir anda, yaptığı tuhaf mancınıkla humba- 
ralar yağdırmaya başladı. Her tarafı evvelâ mor bir alev kapladı. İçinde
kiler de tutuştu. Öbür burçlardaki düşman, korkusundan kaçmaya başla
dı. Biz de kapılan açtık. Arkalarına düştük.

— Şimdi bu ihtiyar nerede?
— İçerde.
— Ne yapıyor?
— Kendine minnettar kalan ahalinin elleri üzerine geziyor.
— Sen ne mükâfat verdin?
— Mükâfat kabul etmiyor? Ne verdimse reddetti.
— Çabuk buraya getirt. Ben onu memnun etmek isterim.
— Büşüstüne sultanım...

Al maşlahh genç kumandan hızla uzaklaştı. Adamlanm kaleye koştur
du. Salâhaddin, birkaç saat evvelki kanlı boğuşmalara saha olan meydana 
bakıyor, direklerin arasında yanan cesetlerin keskin kokulanndan tiksini
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yor, vücudunun her tarafında yine müthiş kulunç ağrıları duyar gibi olu
yordu. Yarın, şüphesiz hava yine bozulacak, orduda hastalık başlayacak
tı. Muhariplerine, bütün ölüleri arabalarla denize taşıyıp atmalarını em
retti. Liman da mutaassıpların elinden alınmış, ve ölüler denize atılmıştı.

Mısır’dan donanma tam vaktinde yetişmişti. Kalenin kapısından za
fer, sevinç, şevk naraları savuran bir kalabalık çıktı. Salâhaddin başını çe
virdi. Eller üstünde beyaz sakallı, küçük bir ihtiyar gördü. Akkâ’mn min
nettar ahalisi, kendilerini'ölümden, esirlikten kurtaran muhterem vücudu 
başlannda taşıyorlardı.

Yâ Sultan! İşte bizi kurtaran!
Diyerek bağırışarak yaklaştılar. Üstü başı perişan, siyah başlıklı beli 

bükük bir ihtiyar... Yere ayaklarını basınca biraz doğruldu. Çok sıkılmış 
olduğu yüzünden belliydi. Sultanın arkasından, atlılar arasındaki Şamlı
lar bir ağızdan:

— Büyücü!
— Büyücü Doğan!
— Büyücü Doğan bu!
Diye haykırıştılar. Sonra... ansızın çöken derin bir sükûn, bu hayreti 

daha beter ağırlaştırdı. Salâhaddin, atından atladı. İhtiyara doğru birkaç 
adım attı:

— Doğan! Sana bin deve, yüz bin dinar, hem de bütün Kerk malikâ
nelerini ihsân ettim. Daha ne istersen söyle... Emîrlik, hâkimlik, ne ister
sen...

Dedi.
— Ben bir şey istemem.
••••

Sultan, kalın kaşlarını çattı. Başını salladı:
— Hizmetin büyüktür! Sen burçları yakmasaydın, Akkâ mutaassıp

ların eline düşecekti. Akkâ düşünce, biz İslâmlar, Suriye’de tutunamaya- 
caktık. Kudüs’ü bile bırakıp çöllere çekilmeye mecbur olacaktık. Sen he
pimizi hu âkıbetten kurtardın. Yalnız bizi değil, belki bütün İslâmî kur
tardın. Bu,mükâfata lâyıksın. Kabul et!,..

İhtiyar kafasını yukarı kaldırdı:
— Ben bu hizmeti hasbetenlillâh yaptım. Ecrimi ancak Allahtan is

terim!
Dedi. Sonra Sultanın cevabına meydana vermeden döndü. Yüksek sesle 

hükümdarlarından, kaleye hemen kendisinin emîr nasbolunmasını yalvar
maya başlayan Akkâlıları göstererek ilâve etti:

— Yalnız beni bunların elinden kurtar!
Ömer SEYFETTİN
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A ç ı k l a m a l a r :

Hikâyelerinin konularını tarihimizdeki kahramanlıklardan, gelenek ve törelerimizden 
veya günlük olaylardan alan Ömer Seyfettin, genellikle millî benliğimizi dile getiren öğe
lerden yararlanır.

Okuduğunuz bu hikâyedeki tarih olayı, başlıca kişiler, savaşçılık ve bilim yolunda el
de edilen başarı, millî benliğimizi dile getiren öğelerdir.

Yazar, olayların anlatım ına gerekli önemi vermiş, tasvirleri ana çizgilerle yapmıştır. 
Konuşmalar, ana olayın gelişmesine yardımcı olabilecek niteliktedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Büyük Salâhaddin’in  Kudüs’ü aldıktan sonra, dinlenmek isteyen askerlerine ver
diği cevap nedir? Açıklayınız,

2 — H alk Doğan Bey’le niçin ilgileniyor? Bu davranışta insanoğlunun ortak bir yö
nünü görebiliyor muyuz? Açıklayınız.

3 — Sultan Salâhaddin’in Doğan Bey’e verdiği cevap yerinde midir? Niçin?
4 — Hikâyeyi özetleyiniz.
5 — Sultan Salâhaddin, Ferruhşah ve Doğan Bey’in kişiliklerini, hikâyeye dayanarak 

belirtiniz.
6 — Hikâyenin bölümlerini, ana olayını, önemli düğüm ve çözüm noktalarını göste

riniz.
7 — Ne çeşit bir hikâye olduğunu belirtiniz. Dil ve anlatım  özelliklerini açıklayınız.

K e l i m e l e r :
arşın : Bir uzunluk ölçüsü. hasbetenlillâh: Allah rızası için, Tan-
birsam : Aslı olmayan bir şeyi rı uğruna.

görür gibi olma; ol hikmet : Felsefe
mayan bir şeyi var bumbara : Bir çeşit bomba.
sayma. istirham : Yalvarma, saygı ile

burç : Kule, hisar- çıkıntısı. b ir dilekte bulunma.
cihad : Savaş, kutsal bir a- itikâf : Bir yere kapanıp iba

maç uğrunda savaş. detle vakit geçirme.
ecel : Öm rün sonu. kâbus : Uykuda basan ağırlık.
ecir : H izmet karşılığında kavı : Güçlü, kuvvetli.

verilen şey, armağan. kerîm : Cömert.
fahrî : Ücretsiz iş. kulunç : Bağırsaklarda mey
frenk : Hıristiyan AvrupalI dana gelip vücuda ya

lara verilen ad. yılan bir ağrı.
lü tû r : Gevşeklik, usanma. lam : Kovulmuş, nefret ka
garez_ : Düşmanlık, kin, kötü zanmış.

niyet. levm : Çekiştirme, başa kak
Halife : İdare âmiri, birinin m a, kınama.

yerine geçen, islâm mancınık : Taş, demir gülle gi
hükümdarı. bi ağır cisimleri a t -
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maya yarayan eski
bir savaş aracı.

mefkûre : Ülkü.
meş’ûm : Uğursuz.
minnettar : İyilik borcu altında

kalan.
muhalif : Aykırılık gösteren,

uymayan, bir şeye
karşı olan.

muharip : Savaşçı.
mûtekif : Bir yere kapanıp iba

detle vakit geçiren.
münzevî : Bir köşeye çekilip

kimseyle görüşmeyen
mütareke : Savaşta geçici ola

rak ateşi durdurma,
karşılıklı olarak si
lâhları terketme.

na’ş : Ceset.
nekkap (sak
kap : Delik açıcı, delici.
nizâ : Çekişme, kavga.
salîb : Haç.

saiipçi ; Hıristiyan, haçı ku t
sal sayan.

sebât : Yerinde durm a; sö
zünden, kararından
vaz geçmeme.

Sur (Sydon) : Suriye’de b ir şehir.
şayia : Söylenti.
şeci (şecia) : Yiğit yürekli.
şer : Kötülük.
taaffün : Çürüyüp kokma.
tebliğ : Eriştirme, yetiştirme,

bildirme.
telkîn : Bir düşünceyi aşıla

ma.
ulema : Âlimler, bilginler.
ülfet : Alışma, kaynaşma.
tolga : Savaşçıların giydiği

demir başlık.
vâcib : Yapılması gerekli

olan.
vahi : Boş, anlamsız, önem

siz.
vâveylâ : Çığlık, feryat.

ÖM ER SEYFETTİN

Ömer Seyfettin (1884 - 1920); Gönen'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da 
yapmış, Edirne Askerî İdadisi'nde ve Harbiye’de okuyarak subay olmuştur. Çeşitli yerler
de bulunduktan sonra, 1910’da askerlikten ayrılan Ömer Seyfettin, ‘‘Genç Kalemler”  der
gisinde hikâyeler yayımlamaya başlamış; Balkan Savaşı’na da katıldıktan sonra bir şiire 
edebiyat Öğretmenlği yapmıştır. Birçok hikâyeleri Yeni Mecmua ve Tanin’de çıkmıştır.

Dilimizin sadeleşmesinde önemli yeri olan Ömer Seyfettin; anılarından, tarihteki kah
ramanlıklardan veya günlük yaşayışlarından yararlanarak, gücünü çekici anlatımından, olay
lardan alan; çoğunlukla beklenmedik sonuçlarla biten hikâyeleriyle edebiyatımızda değerli 
yer tutar.

On cilt tutan hikâyeleri, İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mabet, Asilza
deler, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle... adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
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Romancılıkta mutlak, zihnimde mevzu- 
umun plânını yaparım. Bütün vekayi takarrür 
eder. Meselâ hâkim vasıflar nasıl olacak? Öte
kiler, etraf ında nasıl yaşayacaklar? Bazen bab, 
fasıl tertibatını bile zihnimde yaparım. Ondan 
sonra kolay yazarım. Yalnız kitabın ortaları
na gelince karakterler bana hâkim olur, ben on
lara değil Meselâ ilk satırdan o sayfaya kadar 
hükmüm altında yürüttüğüm, idare ettiğim 
şahsın bana isyan ettiği zamandan sonraki gi
dişini yaşayışını bazen beğenmem.

S Î N E K L İ  B A K K A L

Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır:
Sinekli Bakkal
Evler hep ahşap ve iki katlı. Köhne çatılar, karşıdan karşıya birbiri

nin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştanbaşa 
uzunan bir aralık kalmış olmasa, sokak üstü kemerli karanlık bir geçit 
olacak. Doğuda batıda, bu aralık, renkten renge giren bir ışık yolu olur. 
Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur.

Köşenin başında durup bakarsanız: her pencereden kırmızı toprak sak
sılar ve kararmış gaz sandıklan görürsünüz. Saksılarda al, beyaz, mor sar
dunya, küpe çiçeği, karanfil. Gaz sandıkları da öbek öbek yeşil fesleğen 
ile dolu. Ta köşede bir mor salkım çardağı altında civarın en işlek çeşmesi 
vardır. Bütün bunların arkasında tiyatro dekorunu andıran beyaz, uzun, 
ince minare.

Sürülü kafeslerin arkasında kocakarı başları dizili. Arada dikişlerini 
bırakır, pencereden pencereye bağıra bağıra dedikodu yaparlar. Sokakta, 
ayağı takunyalı, başı yazma örtülü, eli bakraçlı kadınlar çeşmeye gider ge
lirler. Saçları iki örgülü, kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner; çakşı
rı yırtık yalınayak, başı kabak oğlanlar kırık taşlar arasındaki su birikin
tileri etrafında çömelmiş kağıttan gemiler yüzdürürler.

Burası dünyanın herhangi yerindeki bir fukara mahallesinden çok fark
lı değildir. Bu geçitten ziyade toplantı yeri: Mahalleli orada muhabbet eder, 
konuşur, kavga eder, eğlenir. Hayatın orada geçmeyecek bir safhası yok
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gibidir. İhtiyarlar, vaktiyle, çeşme başında doğuran kadın bile olduğunu 
gülerek rivayet ederler.

Eğer bir yabancı durur, su dolduran kadınlarla ahbaplık ederse bir 
kınalı parmak ona mutlaka bir yer gösterir: Biri Mustâfendinin “ İstan
bul Bakkaliyesi”, öteki arka pencereleri çeşmenin üstüne açılan İmamın 
evi. Birincisi sokağın ortasındaki evlerden birinin altında kara bir kovuk 
gibi gömülen dükkân, öteki sokağın biricik üç katlı binası. Gerçi kapısı 
öteki sokağa açılır, fakat küçük Sinekli Bakkal onu benimsemek ister. Çün
kü zengin, fakir bütün civar halkı, ölüm, doğum, nikâh gibi hayâtî mese
lelerde o eve gelmek mecburiyetindedir.

Mustâfendi herhangi meddahın tarif ettiği hasis tiryaki bir mahalle 
bakkalı. İmam? Şöyle bir bakılırsa herhangi bir mahalle imamına benzer, 
fakat hakikatte o, kendinden başka kimseye benzemez.

Kirpi kılları gibi ayakta duran iki kaim kaş, içeriye çökmüş kömür 
gibi siyah, kor gibi yakıcı, burgu gibi keskin iki ufak göz. Burun uzun ve 
tilkivari. Kara sakal hayli kıralmış. Boyu kısa, vücudu cılızdır. Fakat be
yaz sarığın kallâviliği, geniş yeni latanın içinde ağır ağır sallana sallana 
yürüyüşü ona hususî bir heybet verir.

İriyan erkeklerin bile gıpta edeceği gür, kalın bir sesi vardır. Vazeder 
gibi şedit bir talâkatla konuşur, günledik lakırdıları bile Kur’an okur gibi 
tecvitle söyler, her elif onun ağzından “ dâllîn” deki elif miktarı çekilir.

Defin ilmühaberi, nikâh izinnamesi almak için çekişe çekişe onunla 
pazarlık ederler, ona pinti imam, hasis imam der geçerler. Fakat küçük 
mescitte va’za devam edenler huzurunda biraz korku, biraz da rahatsızlık 
hissederler.

Eğer Sinekli Bakkal imamı İkinci Abdülhamid’in tedhiş devrinde gel
meyip de on dördüncü asırda gelseydi, gözlerinin ateşi, akidesinin korkunç
luğu, bilhassa üslûbunun kudretiyle sürüleri başına toplayıp herhangi bir 
fikir peşinde sürükleyecek softa tiplerinden biri olabilirdi.

Sinekli Bakkal sokağında, İmamın kızı Emine, Bakkal Mustâfendinin yeğe
ni, karagöz ve ortaoyuncusu Tevfik’e kaçmıştır. Tevfik, dayısı ve annesi ölünce bak
kaliyenin sahibi olur; ama bakkaliye Emine tarafından işletilir. Emine bir gün, Tev- 
fik ’in kendi taklidini yapması üzerine babasının evine döner. Tevfik de Gelibolu’
ya sürülür. Bir yıl sonra Emine’nin Tevfik’ten bir kızı olmuştur: Rabia.

Rabia, dedesi tarafından yetiştirilir; on bir yaşında hâfız yapılır. Sesinin gü
zelliğiyle ilgi çeken Rabia, artık, Zaptiye Nazırı Selim Paşa’nın karısı Sabiha H a
nım tarafından korunacaktır.

Çepeçevre sedirlerin üstüne sıra sıra ihtiyar kadınlar dizilmiş. Başla
rında beyaz namaz bezleri, buruşuk yüzleri mütakallis, gözleri vecd
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içinde... ellerinde rengârenk teşbihler, parmaklan hareket ediyor, soluk du
dakları kımıldıyor, yandan yana hafif hafif vücutları dalgalanıyor.

Kız hafızın kalın, yanık sesi, konağı inletiyordu. Okuyuşu tam klasik 
bir Arap tarzı... Ne kadar sanatına hâkim bir ses ve şahsî üslûp!...

Bütün konak halkı, birer birer sofaya çıktılar, kapının arkasına yığıl
dılar. Aralarında Selim Paşa, hattâ alafranga Hilmi bile vardır.

Misafirler dağılıp Rabia anasıyla evine döndükten sonra Sabiha Ha
nım bitap, sedire uzandı. Nazikter’e dizlerini ovdurmaya başladı. Çok geç
meden Selim Paşa, arkasında Şam hırkası, başında beyaz gecelik takkesi, 
karısının odasına geldi :

— Hakkın var, hanım, çocuğun sesi de, okuyuşu da fevkalâde...
Dargınca bir ses cevap verdi :
— Dürnev’in odasında nasıl duydun?
— Gitmedim. Şöyle bir dinlemek için oda kapısına geldim, fakat ni

hayete kadar kapıdan aynlamadım.
Selim Paşa, hafızasında canlanan hayalete tebessüm etti. Bir halayık 

kapıyı açtığı vakit, aralıktan kız hafızı rahlesinin önünde, iki uzun titrek 
mum alevi arasında görmüştü. Altın rengindeki gözleri açılmış, içlerinde 
yeşil mevceli bir ışık yanıyordu. Karısının odasında manasız ve.silik gör
düğü uzun çocuk yüzünün keskin ve muntazam çizgileri olduğunun far
kına varmıştı. Solgun, pembe renkleriyle bu yüz ne kadar antika bir Acem 
minyatüründen fırlamış gibi görünüyordu!

— O ses mutlak iyi bir musiki mualliminin eline düşmeli!..
— îmam ne der?...
— Memnun olsun, kızın hafız olarak kıymeti artar.
Selim Paş^, sakalını karıştırarak o sesin, Dede’nin semailerini ne gü

zel okuyacağını tahlil ederken, kendi kendine mırıldandı :
— Eski besteleri söylemek için yaratılmış bir ses...
— Aman paşa, imam hiç kıza şarkı söyletir mi? Onca şarkı söylemek 

günah...
— Benim dediğim şarkıları Sultanlar, Dede gibi adamlar besteledi... 

Hepsi cennetmekân... Bir mahalle imamının itiraz etmek ne haddine...
Selim Paşa, Rabia’nın sesini nasıl terbiye ettireceğini uzun uzun Sa

biha Hanım’a anlatırken, kapı açıldı, Hilmi girdi.
Baba oğul, nerede karşılaşsalar, yüzlerinde hâsıl olan ifade hep bir

di. Hilmi’nin hafifçe kaşları çatılır, paşa içinin acılığım, inkisarını örtmek 
için yüzüne yan istihfafkâr, yarı iâkayt bir maske takınır.

Zaptiye Nazın, oğlunu zamanında çil çeyrek gibi hep bir çırpıda ke
silmiş “ Paşazade”  örneklerinden biri diye görür. Kıyafeti onlara benze
mez değil, pantolon çizgilerine mübalâğalı bir ehemmiyet verir, yeleği, 
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ceketi kusursuz kesilmiştir. Fakat ona rağmen, seçtiği renklerin koyuluğu, 
boyunbağında hiç fantaziye kapılmaması, zevkinde bir başkalık, bir dur
gunluk olduğunu gösterir. Yüzü de ilk görünüşte, o mübarek örneğe ben
zer. Minimini zarif bıyıklar, kansız, ince, azıcık dejenere bir sima... Fakat 
dikkat edilirse yüzünde onu züppelikten kurtaran iki aza vardır: Biri, gözleri 
ve bakışının manası; öteki ağzı ve duduklannm ifadesi... Gözleri, düşü
nen, hem derin düşünen adamların dalgınlığı hususiyetiyle başka gözler
den ayrılır. Ağzının çizgileri sarih ve temizdir. Dudaklarında temiz yaşa
mış ağızların topluluğu, rakik mizaçlı bir adamın tatlılığı vardır... Fakat 
bunu Selim Paşa farkedemez. Kendi canlı, kanlı, hatta biraz yırtıcı hilka
tine hiç benzemeyen bu oğul, paşaya göre daima yanlış yolda sürüklenen 
bir neslin nümunesi...

Hilmi, babasına soğuk, fakat terbiyeli bir selâm verdi. Annesinin iki 
elini birer birer aldı, öptü. Başına koyduktan sonra yanaklarına yaklaştı
rıp öyle tutması vardır ki, yalnız hürmetinin değil, sevgisinin derinliğini 
de ifade ediyordu:

— Senin kız hafız, hakikî bir keşif anne!
Baba ile oğlunun ilk birleştiği fikir, bir görüş. Sabiha Hanım’ı sevin

cinden titretti.
Heyecanla biraz peltekliği artan Hilmi, gûya babasıyla hemfikir ol

maktan çekiniyormuş gibi oldukça mübalâğalı :
— Ne kontralto... Ne zengin ses... Fakat nasıl yeknesak... Nasıl Mısır 

Arabi gibi İnleyerek okuyor... O, daimî legato’dan mutlaka onu kurtar
malı...

Selim Paşa, ne kontraltomun, ne de legato’nun manasını biliyordu. 
Fakat kızın tarzını beğenmişti. Hususiyetlerini tashih değil, bilakis daha 
bariz bir şekilde meydana çıkartmak istiyordu. Müstehzi bir sesle sordu:

— Legato dediğin şeyden bir ses nasıl kurtarılır?
— Ben olsam, derhal Peregrini’yi hoca diye tutarım. İki senede o ses, 

bir mucize haline gelir... Kimbilir, belki de Avrupa sahnelerine çıkacak bir 
Prima Donna olur. Fakat yapılamaz ki... Bu geri kafamız...

Yumuşak gözleri “ Prima Donna” ları sahnelerde şarkı söyleyen bir 
medeniyetin erişilmez hülyasının hasretiyle sulandı.

Selim Paşa, içinden “Aptal oğlan” dedikten sonra zihni Peregrini ile 
meşgul olmaya başladı. G, Alafranga ailelerde piyano hocalığı eden bir 
frenkti. Sarayda efendilere de ders verdiği için Selim Paşa onu göz hapsi
ne almaya mecbur olmuş, bir zaman sonra zararsız, belki de biraz divane 
telâkki ettiği için kendi haline bırakmıştı. Herhalde bu sivri sakallı, şey
tan yüzlü herif pek de öteki AvrupalI piyano hocalarına benzemi
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yordu. Tiirkçey! Türk gibi söyler, şark felsefesini, harsını İstanbul’da en 
iyi bilenler arasında sayılırdı. Memleketini ve dinini terk etmiş olduğu söy
lenirdi. Her tıalde bu, pek de asılsız değildi. Çünkü İtalya’da bilmem hangi 
târik-i dünyâ manastırında rahipken, oradan kaçmış, Türkiye’ye gelmişti. 
Papa nın vekili mütemadiyen herif aleyhinde propaganda yapar; Selim Pa
şayı taciz ederdi. Dostları, onun gizli din kullandığını bile rivayet ederler
di. Fakat Selim Paşa, Zaptiye Nezaretinin dosyasında, sarih bir mânâ ifa
de edemeyen her rivayeti ihtiyat kaydiyle telâkki ederdi. Ne olsa, Selim 
Paşa’mn mizacına uymayan bir adam... Herifin dinsiz olduğuna paşa ka
naat getirmişti, dinini terk eden bir adam,' onca şüpheli addedilirdi.

— Avrupa sahnelerinde icra-yı sanat eden kadınları hep Peregrini mi 
yetiştirir?

— Onu demek istemedim. Tabiî size bu noktayı anlatmak müşkül. 
Avrupa musikisinin inceliğini nasıl tarif edeyim, zevkine varamazsınız ki...

— Kim demiş? Ecnebi trupları geldiği vakit, Tepebaşı’ndanaynldı- 
ğım yoktu. Daha doğrusu Zaptiye Nazırı sıfatıyle halkın bu yabancı me- 
ta ’lara ne kadar rağbet ettiklerini görmek için... Sonuna kadar dinlemek 
biraz müşkül ama, züppe güruhu, bir alay seyirci var ki, onları görmek 
cidden her sıkıntıya değer. Herifler kendilerinden geçiyorlar.

— Hakikî musikiden anlayan herkes tabiî...
— Hakikî musiki mi dedin? Eğer kapitülâsyonlar olmasa, mızıkacı

ları da, seyircileri de enselerinden yakalayıp Beyoğlu kaldırımlarına fırla
tırım. Şimendifer düdüğü gibi öten bir sürü yarı çıplak, hayâsız, kart frenk 
karısı... Sar’aya tutulmuş gibi gözleri evlerinden uğruyor, bir alay mart kedisi 
gibi çağırışıyorlar. Toptaşı saz çalmaya, şarkı söylemeye kalksa, bu işi bi
raz daha adamakıllı yapardı.

— Anlamadığınız bir mevzuu niçin münakaşa ediyorsunuz?
— Bana bak, Hilmi, ukalâlığı bırak, beni dinle... Sen hangi Avrupa 

musikisi de, edebiyatı da hayatı temsil eder, diyordun. Fakat sana sora
rım, hayatta ortaoyununa çıkar gibi, o kadar kalabalık bir ağızla ilân-ı 
aşk eden erkek gördün mü? Bilmem sen hiç ölen adam görmüş müsün? 
Ben çok gördüm. Fakat hiçbirinin bu kadar uzun ve şamatalı bir nutuk 
irad ettiğine şahit olmadım. Can çekişen bir adamın kolunu, bacağını sal
layıp bağırması... Bu hayat ha? Bir de bu şaklabanlıkları bizim imamın 
torunu küçük hafıza öğretmek için o sivri sakallı ne idüğü belirsiz herifi 
tavsiye ediyorsun!

Hilmi, babasını işitmemiş gibi, kendi kendine:
— Garbı Garp yapan, musikileri... Onlarda hayat var, fen var.
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— Bizimkilerin ne kusuru var?
— Halkın tembelliği, uyuşturucu kanaati, yüksek sınıfların boş ve 

düşük bir safahata dalmaları hep bu bizim inleyen, ağlayan musikimizin 
tesirinden... Kadınlarımızın kafasızlığı, zilleti...

— Kadınları bu bahse sokma. Bizimkiler, herhalde frenk kadınların
dan daha edepli, daha hanım... Onların erkeğinde de kansmda da ben yüz
süzlükten, açgözlülükten başka bir şey göremedim.

Paşa durdu, öksürdü, sonra köpürdü:
— Bir müslüman milletinin annanesini, medeniyetini neden her vesi

leyle tahkir ediyorsun?
— Medeniyetimiz yok ki, tahkir edeyim. Ziya Paşa’nın dediği gibi, 

sizin tahkir ettiğiniz küfür diyarı, mamureler, kâşanelerle dolu, mülk-i İs
lâm baştanbaşa virane...

— Kâşaneleri başlarına yıkılsın. O imansız padişah haini herif gibi 
sen de medeniyeti kâşane, mamure farzediyorsan sana yuf!

Paşa sustu. Esnedi. Nereden bu peltek oğlanla münakaşaya girişmiş
ti? Hiç değer miydi? Kâfiristandan esen her rüzgâra kafasını kaptıran bir 
fırıldak!

— Küçük hafızın tahsilini ben bildiğim hocaya yaptırırım. Sen çocuk 
sahibi olduğun vakit, istediğin gibi yap. Korkarım çocukların Asım Beyin 
kukla kızlarına benzeyecek... Bomnarşe bebeği gibi... Karnına basınca ma
ma, papa diye öten kuklalardan...

Bu son taarruzu oldu. Hilmi’nin cevabını beklemeden, hatta onun 
gözlerinde yanan kin ve gayza ehemmiyet vermeden çekildi, gitti.

Sabiha Hanım içini çekti. Oğlunun kolunu okşadı:
— Niçin babanın zıddına basıyorsun, evlâdım? Seni hiç incitmemiş 

bir baba, bir gün bir fiske vurmadı, bir dediğin iki olmuyor.
— Keşke babam, her gün dayak atan soyundan olsa... Keşke evimiz 

konak değil, bir kulübe olsa... Debdebe var, dârât var, fakat babamdan 
utanıyorum, anne, anlamıyor musun, utanıyorum... Kanlı katil bir padi
şahın zulüm âleti... Düşündükçe yere geçiyorum...

Sabiha Hanım içinden:
— “ Galatasaraydan birinci çıktı neye yarar, hâlâ Mâliyede küçük bir 

kâtip. Aylığı terzisine bile yetişmiyor. Babasını beğenmiyorsa parasını ni
çin sarf ediyor?”  dedi. Fakat, Hilmi'ye bir şey söylemedi. Dünyada en çok 
sevdiği bu, biricik evlâdı, incitmemek için yapmayacak şey yoktu.

Hilmi içinden: “Annemin bütün derdi, başına dalkavuk toplamak, 
elmas satın almak, parayı sokağa atmak... Babam gibi zalimleri bu ka
dınların çılgın israfı yaratıyor”  dedi; fakat o da bu düşüncesini anasın
dan sakladı. Ne de olsa, anasıydı ve onun bütün dünyada biricik sev-

267



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

etiği insandı. Hattâ harekete geçmesine, elinin, ayağının bağlı kalma
sına sebep olan şey, anasına karşı beslediği bu zaaftı. Omuzları, bir ihti- 
yar gibi çökmüş, sesini yeis bürümüş, kendi kendine söyleniyordu:

— Devleti çeviren çarklar sakat; cemaat hayatı çürümüş, kadınları
mız..

Annesi sözünü kesti:
— Kadınlara neden bir düziye hücum ediyorsun?
— Niçin etmeyeyim? Sade zevke, çocuk doğurmaya mahsus birer alet... 

Hangisine insan diyebiliriz? Zincirleri altın bile olsa, kendileri bile esir...
— Amma yaptın ha! Senin şu meşhur Avrupa’nda çocuğu erkek do

ğurmaz ya... Onların da kanları, ya kapatmaları doğurur. Sen biraz daha 
horoz yumurtlasın diyeceksin.

Bu buhranlı, acı dakikalarda anasının bu soğuk alayları!
Hilmi daha peltek, gözlerinin için daha karanlık devam etti:
— Milletin yarısı, öbür yarısının hayvaniyetini doyurmakla meşgul. 

Çocuğu kim doğurursa doğursun. Keşke piliç gibi yumurtadan çıksak! Fa
kat asıl onları kim terbiye ediyor, bir kere ona bak: Zenginler, sırf cinsle
rini teşhir eden, işleten boş kafalı, yaldızlı mahlûkat; fıkara halk da hay
van sürüsü gibi kullanılan zavallılar... Aralarında bir tanesini bir fikirle 
meşgul görebilmek nasip olmadı ki...

Rabia’ya, Mevlevî şeyhi Vehbi Dede’den alaturka musiki, Farsça, Arapça dersi 
aldırtılır; tanınmış piyano öğretmeni Peregrini de, çok hoşuna giden Rabia’nın se
sinin eğitimine yardımcı olur.

Gittikçe sesi güzelleşen Rabia, camilerde Kur’an ve Mevlût okuyarak iyice ta
nınır. Kazancını da dedesine vermektedir. Bu sırada; babası Tevfik, yabancı posta
neden, kadın elbisesiyle “ Genç Türkler”  in Avrupa’dan gelen gizli gazetelerini alır
ken yakalanıp Şam’a sürülünce, konakla ilgisini keserek bakkaliyeyi çalıştırır, ha
fızlık yapar, müzik dersi verir ve böylece geçinmeye çalışır.

Postane olayını ele alan  Selim Paşa da, Genç Türkler’den olan oğlunu vali 
yardımcısı olarak Şam’a  sürdürür. Böylece hem padişaha iyi görünmüş olur, hem 
de onu  zararlı saydığı yolundan alıkoyduğu kanısına varır.

Peregrini’nin Rabia’nm sesine karşı duyduğu hayranlık, zamanla aralarında 
bir yakınlığın kurulmasına ve birbirlerini sevmelerine yol açmıştır. Sonunda Pe
regrini müslümanlığı kabul eder; Osman adını alarak Rabia’yla evlenir. Ölmüş olan 
im anın evine yerleşirler.

Selim Paşa, geç de olsa, doğru ve iyi yolu görmüş; görevinden ayrılmış; Meş
rutiyet ilân edilince Tevfik de sürgünden dönmüştür.

Tevfik’in sırtı güneşte onları dinledi. O vapurda “ Siyaset 
Mağdurlan”  cemiyetine yazılması teklif edilmeyen bîr Tevfik var
dı. Herif bir soytarı! Artık ondan da meb’us olmaz ya...

Nihayet limana girdiler.
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İstanbul şehri kollarını açtı, şevk içinde kahramanlannı sardı. Ve Tevfik 
İstanbul’u görür göfmez bir çocuk gibi ağlamaya başladı.

Rıhtıma nasıl çıktı? Bunu kendi de fark edemedi. Bir insan denizin
de yüzüyor gibiydi.

Kalabalığın arasında gözönüne Sabit Beyağabeyin yüzü ilişti. Arka
sına Sinekli Bakkal’m bütün aşina simalan toplanmıştı. Bütün Sinekli Bak
kal sokağı hürriyet kahramanını karşılamaya gelmişti. Tevfik sağa sola omuz 
vurarak onlara yanaştı.

Ağabey onu görür görmez emir verdi. Sinekli Bakkal boğazını yırta
rak bağırmaya, alkışlamaya başladı: “ Yaşa şa şa...” nara, nara üstüne...

Tevfik bu tezahürattan o kadar ürkmüştü ki, saklanacak yer arıyor
du. Şimdi Sinekli Bakkal delikanlıları şişman bir adamı tuttular, omuzla
rını kaldırdılar. Bir ayağı bir omuzda, öteki ayağı bir omuzda, elinde bay
rak bir adam... İhtilâl günlerinin düzine düzine ortaya çıkardığı sokak ha
tiplerinden biri. Sabit Beyağabey onu Beyazıtta dinlemiş, yeni rejimi en 
çok hararetle, taşkın ve çoşkun şakşakladığı için çok beğenmişti. Bugün 
de tutmuş Tevfik’in şerefine nutuk atsın diye getirmişti. Mahalleli hatibe 
on sarı altın vaat etmişti. Hatip:

— Ben hürriyet âşıkı Sinekli Bakkal’ın yetiştirdiği bir halk kahrama
nını alkışlamaya geldim* diye başladı. Sesi gürdü kuvvetliydi.

Sinekli Bakkal grubunun dışındaki kalabalık bile yanaştı, durdu din
ledi:

— Geçen istibdat ve zulüm devrinin mazlumu olan bu kahraman biz- 
leri kurtaran şanlı hürriyet kahramanlarından biri (eliyle Tevfik’i gösteri
yordu) sen ey hürriyet ve adalet âşıkı! Senin huzurunda yemin ediyorum 
ki, hürriyetimizin senedi olan meşrutiyete kim el uzatırsa, ben onun bu 
ellerle gırtlağını sıkar, anasını ağlatır, iki gözünü birden patlatırım!

Hatip, hürriyetin gönüllü muhafızı pençelerini halka uzattı. Kısa par
maklı, geniş, kıllı ve korkunç iki el... Tevfik, “ Göz Patlatan Muzafferdin 
ellerini tanıdı.

Sendeledi. Hapishanede, gözlerinin önünde binbir yıldız uçuran bu 
eller hâlâ kulaktozunda şaklıyor, tepesini yumrukluyormuş gibi geldir

Sinekli Bakkal kafilesinden iki kişi arkasından geldiler, koluna girdi
ler. Biri Vehbi Dede, öteki Osman’dı.

— Bu herif burada ııe arıyor?
— Meşrutiyet hatibi... Yeni idareyi alkışlıyor.
— Ne, ne?...
Osman kolundan çekti:
— Kalabalıktan çıkalım.
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. — Rabia nerede?
— Torunumu süslüyor... Ana oğul Sinekli Bakkal kahramanını bek

liyor.
Tevfik’in gözlerinden iki yaş yanaklarına damladı. Vehbi Dede dedi

ki:
— Hayal takımına bir çocuk ilâve edersin, Tevfik!

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bu rom anda karakterleri derinliğine belirmeyen, ancak olaylar içinde 
yaşayan bazı tipler vardır. Bunlar, Abdülham it Istanbul’nun bir mahallesinde toplanan, 
çeşitli, bazen karşıt karakterli kişilerdir; Karagöz ve orta  oyuncusu Tevfik, İm am  Hacı İb
rahim Efendi, padişaha bağlı Zaptiye Nazırı Selim Paşa, oğlu Meşrutiyetçi Hilmi; Mevlevi 
şeyhi Vehbi Dede, İtalya’da rahiplik etmiş olan piyanist Peregrini... ve bunların her biriyle 
bir bağ kurmuş olan Rabia.

Romanda o dönemdeki baskı yönetimi; hafiyelik, jurnalcilik; inanç ve davranışlar; 
cami, tekke, mevlût toplantıları; toplum  ve töre ile ilgili özellikler; bakkaliye, karagöz ve 
ortaoyunu, düğün, paşa konağındaki yaşayış... bütün özellikleriyle, kişiler arasında kuru
lan bağlarla göz önüne seriliyor. Ayrıca o dönem lstanbulu’nun çeşitli düşünce ve inanç
ları. arasında sivrilen, doğulu, batılı görüşler de ortaya konuyor.

Yukarıda okuduğunuz parçaların birincisinde, Sinekli Bakkal Sokağımn genel görü
nüşü tasvir ediliyor; imamın portresi çiziliyor. İkinci parçada, Selim Paşa konağında 
yapılan bir Mevlût toplantısı, Rabia ve Rabia’nın yetiştirilmesi konusunda, Doğulu ve Ba
tılı görüşlerin çatışması; bu arada, Selim Paşa, Hilmi ve Sabiha Hanım ının kimlikleri be
lirtiliyor. Sonucunda da, Meşrutiyetin ilk günlerinde Tevfik’in sürgünden dönüşü, karşı
lanması anlatılıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci parçada, Sinekli Bakkal Sokağı’mn tasviriyle İmamın portresi çizilirken, 
ortaya konan en önemli ayrıntılar nelerdir?

2 — Selim Paşa’yla H ilm i’nin tartışm aları hangi konulardadır? Onların birleştikleri 
ve ayrıldıkları düşünceler nelerdir?

3 — Hilmi Doğu ve Batı müziği hakkındaki görüşlerini hangi sebep ve düşüncelere 
bağlıyor?

4 — A ralarında geçen tartışm adan yararlanarak Selim Paşa ve Hilm i’nin kişiliklerini 
belirtiniz. Böyle tiplere her çağda rastlanabilir mi?

5 — Sabiha H anım ’m, oğlu; H ilm i’nin de annesi hakkındaki düşünceleri nelerdir? 
Bu düşüncelerini niçin birbirlerine açıkça söylemiyorlar?

6 — Gözpatlatan Muzaffer kimdir? E n  önemli kaıakteT özelliği nedir?
7 — Bu rom an hangi türde bir rom an sayılabilir? Niçin? Thsvirleri gerçeğe uygun ve 

başarılı buluyor musunuz?
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K e l i m e l e r :
akîde : İnanılan şey. mamure : Bayındır yer.
elif : Arap alfabesinin ilk mescid : Küçük cami.

harfi. m eta’ : Mal.
bonmarşe : Alışveriş yeri. mevce : Dalga.
cennetmekân: Cennetlik. mizaç : Huy.
dârât : Büyük gösteriş. gayz : Kin.
defin (dcfn) : Ölüyü gömme. güruh : Kalabalık.
defin : Gömülmüş, gömülü. halayık : Cariye.
ilm ühaber : Bir çeşit belge. hars : Kültür.
inkisar : Beddua, kırılma. haris : Aşırı istekli gözü
irâdetmek : Söylemek. dönmüş.
kallâvi : Bir çeşit kavuk. müstehzi : Alaycı.
kâşâne : Gösterişli yapı. mütekallis : Kasılmış.
kontralto : Kadın seslerinin en rahle : Kısa ve küçük sıra.

kalım ve böyle sesi şedtd ' :  Şiddetli.
olan, sanatçı. talâkat : Söyleme kolaylığı

legato : Notaların ara ver tevcit : K ur'anı okum a ku
meden söylenişi. ralları.

lâta : Cüppe altına giyi va’z : Dinî öğüt.
len dar ve kısa üst vecd : Kendinden geçerce
lük. sine dalma.

lâkayd : Düşüncesiz, bir şeye
bağlı olmayan.

H A LİD E ED ÎP ADIVAR

H alide Edip Adıvar (1884 -1964), İstanbul’da doğmuş, Amerikan Kız Kolejinde öğ
renim yapm ıştır. İstiklâl Savaşına katılarak yararlılıklar göstermiş olan Halide Edip Adı- 
var, F ransa ve A m erika’da bir süre kalmıştır. Bir ara H indistan 'a da giderek üniversitede 
öğretm enlik yapan Halide Edip Adıvar, yurda döndükten sonra Edebiyat Fakültesi İngi
liz ede’ >ı profesörü olmuş, 1950 • 1954 arası milletvekilliği yapmıştır.

“ H andan”  adlı rom anında görüldüğü gibi, başlangıçta “ psikolojik”  rom anlar ya
zarak özellikle kadın ri'hunu eserlerinde belirten Halide Edip Adıvar, İstiklâl Savaşı kah
ram anlıklarını “ Vurun Kahpeye” , “ Ateşten G öm lek”  romanlarıyla ortaya koymuş; 
“ Sinekli Bakkal” , “ Tatarcık” , “ Sonsuz Panayır”  da toplum  ye töreyle ilgili konular iş
lemiştir.

Bpcka rom anları: Zeyno’nunO ğlu , Kalp Ağrısı, Son Eseri, M or Salkımlı Ev... Hi- 
kâyek . »i “ Dağa Çıkan K urt”  ta  toplımıştır.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

“ Garbı; g - p yapan musikileri... Onlarda hayat var; fen . 
var,”

“ Halkın tembelliği, uyuşturucu kanaati, yüksek sınıf
ların boş ve düşük bir sefahata dalmaları hep bu bizim inle
yen, ağlayan musikimizin tesirinden...”

Bu sözler üzerinde düşüncelerinizi açıklayınız.
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A T A T Ü R K  D İ N  V E  L A İ K L İ K

İnanç hürriyeti ile din ve düşünce bağnazlığı arasında daima sürtü
şen negatif bir bağlantı bütün ülkelerde derece derece sürüp gider. Diğer 
bir deyimle, her türlü tutuculuk, bireye, topluma, rejime baskı yoluyla ege
men olma amacı güderken, laiklik onun önünde bir engel, bir set gibidir. 
Onun içindir ki, genel olarak din bağnazları bilgisiz halk yığınlarına laik
liği kılık değiştirmiş bir dinsizlik olarak telkin ederler. Hiç kuşkusuz böy
le bir sav tarafsızlıktan ve objektiflikten yoksundur. Aynı zamanda belli 
amaçlara yönelik açık bir saptırmadır. Oysa, laiklik ne dinsizlik ne de din 
düşmanlığıdır. Çünkü, laiklikte dinsel inançlara karşı negatif bir tavır ta
kınma bahis konusu olamaz. Bu ilke, bireylerin din ve vicdan özgürlüğü
nü egemen kılmak üzere hukuk ve eğitim bakımından dinin baskısını nöt
ralize etmek demektir...

Çağının daima ilerisinde olan A tatürk’ün düşünceleri, II. Dünya Sa- 
vaşı’ndan sonra uluslararası belgelerde açıktan yer almaya başlamıştır. Din 
ayrımının kaldırılması ve din hürriyetinin sağlanması hususunda İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 18. maddesi şöyledir: “ Her şahsın fikir, vic- 

^dan ve din hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirme 
hürriyetini, dinini veya kanaatim tek başına veya topluca, açık olarak ve
ya özel surette öğretim, tatbikat, ibadet ve âyinlerle izhar etme hürriyetini 
gerektirir”  Bu ilkelerin uygar topluıiılarda gerçeklik kazanması, yüzyıllar 
boyunca süren bir fikir savaşı sonunda kazanılmış bir başarıdır.

A tatürk, laik devletin pozisyonuna ve laik tutum  ve anlayışa bir di
ğer açıklamada bulunur:

“ Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bü
tün yurtaşlarm vicdan, ibadet ve din hürriyetini tekeffül etmek demektir...”

Laiklik, siyasal olduğu kadar eğitsel ve daha geniş deyimiyle kültürel, 
yaşantıya yön veren bir role sahiptir. Yüce A tatürk’ün önderliğini yaptığı 
bu başarılı girişim ile Türk ulusu, bireysel ve toplumsal bakımdan açık ve aydm-
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lık bir düzeye çıkarılmıştır. Böylece, Türkiye, cumhuriyet rejimini nitele
yerek ondan ayrılmaz bir bütünlük gösteren bu inkılâp ilkesi, diğer inkı
lâpların hem tabanı, hem de garantisi olmuştur...

A tatürk’ün bir yurt sorunu olarak en çok üzerinde durdukları ve açık
lamalarda bulundukları konu din ve laiklik alanıdır. Bunun gerçek neden
lerini de bizzat kendi sözlerinde bulmaktayız:

“ Biz ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya ha
yattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, 
bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de uluslar tarihinin binbir facia 
ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır.”

“ Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhlfer, der
vişler, müritler ve meczuplar ülkesi olamaz. En gerçek, en doğru tarikat 
.uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın emir ve gereklerini yapmak, insan olmak 
için yeterlidir.”

Neda ARM ANER 
(Atatürkçülük İkinci Kitap, 198*

Türk  D ili ve Ed. L ise  2 -  F. 18 273



R E $ A T N U R İ  O Ü N  T E K İ N

Biz gençler üçer, beşer içerilere yayılma- 
lı, bir güneşe muhtaç olmadan, yaşayacak ve 
çevrelerini aydınlatacak küçük küçük ışık kay
naklan yaratmalıydık. Bizim için kurtuluş, an
cak bu yıldızların parlamasıyla, başlayacaktır.

T A N R I  M İ S A F İ R İ

Mangal başında, akşam kahvesini içerken sokak kapısı sıkı sıkı ça
lınmaya başladı. Hacı Ali Efendi, keyifli bir surette gülümsedi:

— Bu bizim kiracının çalışı... Para getirmiş olacak, dedi. 
Kaynanası dudaklarını büktü. Kiracının, ayın yirmisinden evvel para

getirdiğini rüyada görse, hayra yormazdı.
Müzeyyen, cumbanın kafesine abanmış, kapıyı çalanı seçmeye çalışı

yordu:
— Efendi baba, galiba sarıklı bir adam geldi... dedi.
Hacı Ali Efendi hayret etti:
— Sarıklı adam kim acaba?... Dilenci olmasın sakın?.. Haydi, Elif 

ablaya haber ver!
Elif Abla, evin aşçısıydı. Kulağı ağır işittiği için, kapının çalındığını 

daima yukarıdan haber vermek lâzım gelirdi.
Kapıda, uzun bir münakaşa oldu. Gelen, galiba ne istediğim Elif ab

laya anlataınıyordu. Hacı Ali Efendi, terliklerini giyerek; merdiven başı
na çıktı:

— Kim o Elif abla? Ne oluyor? Bir saattir kapıda çene çalıyorsun; 
diye seslendi- Elif:

— Sofla gibi bir adam... Hacı Hafız mı diyor, ne diyor anlayamıyo
rum, diye cevap verdi. Hacı Efendi:

— Sus bağırma... AUah müstahakını versin. Herif işitecek; diyerek, 
aşağı indi.

Gelen adam, yumuk yüzlü, şaşı gözlü, ince seyrek sakallı, kuru pay
tak bir softa idi. Arkasında sarı bir lâta, omuzunda bir heybe vardı.

— Hayrola molla; kimi arıyorsun?
Hoca, cevap vermedi. Sadece mahçup bir tavırla Hacı Ali Efendinin 

elini alıp bir kere öptü, başma koydu.
— Molla, sen kimsin? Ben seni tanımadım...
Hoca mahcubane sırıtarak:
— Evlâd-ı manevîniz, mahdumunuz makamında Hafız İlyas daile-

r i . . .

Hacı Ali Efendi, babını kaşıyor, böyle bir manevî oğlu olduğunu
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bir türlü hatırlamıyordu. Hoca, mahcubiyetinden parmaklarını ısırarak an
latmaya çalışıyordu:

— Hani... Hacı Hafız Yunus dâiniz vardı... Hani, geçen yıl merhum 
olmuştu!...

—... lı, Hacı Hafızı hatırlıyorum. Mübarek bir adamdı. Amma öleli» 
hemen hemen, beş altı sene var... Belki de daha ziyade...

— Hani belki de öyledir... Geçmiş gün, aklımda kalmaz ki... Hani 
dâileri, şöyle takriben, benim, binaenalâzalik, efendim, benim velinime- 
timdir.

Hacı Ali Efendi, kalın kaşlarını kaldırarak:
— Ben, bu kaziyeden bir şey anlamadım Hafız! Hacı Hafız merhum 

olmuş diye ben, niçin senin babalığın oluyorum?
— Hani, fakir onun mahdumu Hafız İlyas’ın da...
Ali Efendinin çehresi, birdenbire açıldı; sevinçle:
— Hâ, şu cihetten... Oğlum ilyas, diye merhum daima bahsederdi... 

İlyas Efendi sensin ha!... Memnun oldum. Ey gel bakalım, içeri gir ha
fız...

Hafız İlyas, kapının dışında lâpçınlarını çıkardı, heybesini şemsiyesi
ni kapının arkasına bıraktı. Ev sahibinin arkasından, korka korka yanda
ki misafir odasına girdi.

Hacı Ali Efendi, merdivenin alt başından yüksek sesle mangal, kah
ve, tütün emrederken, Hafız Efendi de, ayna ve konsollara, duvarda asılı 

~ levhalarla, kartpostalları» uçurtma kâğıdından tırtıllar ve oymalarla 
.»■enmiş raflara, guguklu saatlara hayran hayran bakıyor, bu ihtişam ve 

ziynetten korkmuş gibi, kendini gizleyecek bir köşe arıyordu.
Hacı Ali’nin ısrarlarına rağmen, sarı dokuma örtülü sedire çıkmaya 

cesaret edemedi. Kapının dibindeki bir şilteye diz üstü oturarak:
— Elhayâü minel-iman... Hani, biz medresede okumuş adamlarız; de

di. Hacı Ali Efendi, iki gün evvel, belediye meclisinde, müderrisler aley
hinde söylenen sözleri hatırladı. Aleyhtarlar, azanın en ileri gelenleri, en 
acar ve çenebazlan oldukları için, orada cevap bulup verememişti. Yum
ruğunu pencereye uzatarak:

— ...Dedeniz yaşında adamlara karşı, bacak bacak üstüne atıp ötme
sini bilirsiniz. Gelin de, gözlerinizle görün... Medresede okumuş adamın 
terbiyesi bakalım hangimizde var?... diye söylendi. -

**
Hacı Ali Efendi, Bursa’mn eski ve büyük bir ailesine mensuptu. Ço

cukluğunda, babasının evi hükümet konağı gibi işlerdi. Her Ramazan, eve 
sekiz, on cer hocası misafir olur, mutfakta, geceli gündüzlü, çifte
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kazanlar kaynardı. Hacı Ali Efendi, Hacı Hafızı o vakitten tanırdı. Ko
nakta, pek ehemmiyetli bir mevki vardı. Her sene, Ramazandan evvel ge
lir, Kurban Bayramından sonra memleketine dönerdi. Babası öldükten son
ra, konak dağılmıştı. Mamafih, günler yine iyi günlerdi. Az bir para ile 
sultan gibi geçirilirdi. Onun için, Hacı Ali Efendi, bu eski baba dostuna, 
yine kapısını açık tutmuştu.

Hacı Hafız, mübarek bir adamdı. Kuvvetli bir nefesi vardı. Hatta, 
Bursa’da kerametine bile inananlar çoktu. On sene evvel kötürüm olduğu 
için, dışarı çıkamamış, altı, yedi sene evvel de vefat etmişti. İşte bu Hafız 
İlyas, onun hiç dilinden düşürmediği kıymetli oğlu idi.

Gelenin kim olduğunu öğrenen kayınvalide Kudsiye Hanım da yel
dirmesini giyip aşağıya inmişti. Hafız, kadını görünce, büsbütün utandı... 
Yumuk yüzü renkten renge giriyor, sorulan suallere, tahiyyata oturur gi
bi, elleri dizinde, gözleri önünde, başını oynatmadan:

— Hani sanki... Söz temsili... Alâ kaderilistitaa... Min tarafillâh... 
gibi kelimelerle dolu anlaşılmaz cevaplar veriyordu.

Kudsiye Hanım, damadının kulağına eğilerek:
— Vallahi, bu hayâ bizim şimdiki kızlarda yok... Ben doğrusu par

don dedim... diyordu.
Kudsiye Hanımın istediği şey, Hacı Hafızın, ölümünden evvel nefesi

ni oğluna verip vermediği idi. Bunu merakla sordu.
Hafız, başıyla tasdik etti:
— Hani, rahmetli Hacı Peder, merhum olmazdan üç gün evvel mi, 

bir ay evvel mi ne? Hani, sanki merhum olacağı, kendine malûm oldu da... 
Fakiri, önüne oturttu. Ağzımıza, yaşlıca üç kere tükürüp tefesini verdi... 
Gayri onun yerine biz nefes ediveriyoruz.

Kudsiye Hanım:
— Memnun oldum, Hafız efendi oğlum... Sen artık ne kadar zah

metse benim romatizmalarıma da nefes ediverirsin!.. Dedi.
Hacı Ali Efendi, Hacı Hafızın son senelerini nasıl geçirdiğine, vefatı

na, öldükten sonra, üstüne kandil kandil inen nurlara dair epeyce tafsilât 
aldıktan sonra sordu:

— Eyyy, şimdi böyle nereden nereye gidiyorsun Hafız?..
A... da pahalılık çok artmış. İstanbul’a bir iş aramaya gidiyormuş.
Hafız İlyas, yolda pek çok meşakkat çekmiş, vilinimetinin, Setbaşın- 

daki evini, oruçlu oruçlu tam üç saat aramış...
Hacı Ali Efendi, oruç sözünü işitince, yerinden fırladı:
— Sahi mi söylüyorsun Hafız, ne orucu bu böyle?., diye sordu.
— Hani, sanki peder merhum vasiyet ettiydi de... Haftada, iki gün 

oruç tutmazsa, hani on parmağımda boğazında olsun dedi...
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Ertesi sabah, ezan vakti, ev halkı dik bir sesle uykudan uyandı. Hafız 
İlyas, bahçedeki çardağın altında, dışarıda unutulmuş bir keçe parçasının 
üstüne oturmuş, Kur’an okuyordu.

Kudsiye Hanım, yatağında keyifli keyifli gülümseyerek:
— Oooooh!... Müslüman oluduğumu bugün anladım. İnsan kendini 

Kâbede sanıyor, dedi.
Fakat, hanım ninesiyle bir odada yatan Müzeyyendin canı sıkılmıştı... 

Bu tombalak, tembel küçük hanım, uykuyu çok severdi. Dargın bir. mah
murlukla, gözlerini uğuşturarak:

— İyi hanım nine amma, uykumu darmadağınık etti. Hem de ne bed 
ses Yarabbim!... Manda sesi gibi... diye söylenmeye başladı.

Kudsiye Hanım darıldı:
— Sus tövbe de, deli kız... Kur’ana öyle denir mi?

O gün, Hafız akşama kadar çardağın altından kalkmadı; oturdu, uzan
dı, yattı, uyudu, yine kalktı, diz çöktü, bağdaş kurdu. Fakat, namazlar 
müstesna olmak üzere, hiç ayağa kalkmadı. Tulumba uzak bir yerde ol
duğu için, İhtimal teyemmümü de caiz gördü.

Hafız İlyas, o gün, dört öğün yemek yedi. Adamcağız hayâ sahibi ol
duğu için, açıktan açığa yemek istemiyor:

— Hele, kimse olmasın. Şu bizim heybeyi alalım. Hani içinde bir ku
ru ekmek var!... Yolunda İmalarla maksadını anlatıyordu.

Hacı Ali gibi, hanedandan bir adamın evinde, misafir, kendi ekmeği
ni yiyccek değildi ya... Kudsiye Hanım, Hafız Efendiye kendi eliyle tepsi
ler donatıyordu.

İki gün, beş gün, bir hafta geçti. Hafızda hiçbir hazırlık alâmeti gö
rünmüyordu. İstanbul adım, artık ağzına almaz olmuş, bahçeye, tam ma
nâsıyla postunu sermişti. Yine akşama kadar, çardağın altında uyuyor, na
maz kılıyor, yemek yiyordu. Mahalle, sabah karanlığında, onun sıtma gör
memiş dik sesiyle uyanıyordu. Hacı Ali Efendi, buna kızıyordu. Fakat, 
Kelâmullaha karşı bir şey söylemeye dili varmıyordu.

Hafız, artık gündüzleri de okumaya başlamıştı, Kur’andan İlâhiye, ila
hiden, gazele geçiyor. Nihayet: “ Kara gözlerin öldürür beni” şarkısına ka
dar varıyordu. Onu susturmak için, bir tek çare vardı. Evdekiierden biri
nin bahçeye çıkması. O vakit, hemen utanır, çehresi kızarırdı. Hasırın üs
tünde altlan, kirden kösele gibi sertleşmiş çorapları üstünde diz çöker, şa
şı gözlerini önüne indirirdi.

Şimdi, artık ziyaretçileri, misafirleri de eksik olmuyordu. Onu gör
meğe gelen, kılıksız softalar vardı. Daha fenası, Hacı Hafızın keskin ne
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fesine vâris olduğu da duyulmuştu. Her gün, yakından uzaktan birkaç hasta 
getirip nefes ettiriyorlardı.

Evdeki itibarı da hayli eksilmişti. Yatağı» misafir adasından, hamam 
aralığına inmişti.

Hacı Ali Efendi, artık nâdiren onu karşısına alıp konuşuyordu. Kır
mamak, acı bir şey söylememek için, yüzüne bakmaktan çekiniyordu. Fa
kat, her konuştuğu zaman, taşı gediğine koyuyor, maişet darlığından, dı
şarıdan gelmek üzere olan akrabalarından bahsediyordu.

Hafız, bu sözleri dinlerken, mazlum mazlum boynunu büker ve ev 
sahibini, söylediğine, söyleyeceğine pişman olmak raddelerine getirirdi. Hacı 
Ali Efendi, her defasında:

— Artık anladı. Yarın çıkıp gider... diye müsterih oluyor, fakat, erte
si gün, Hafızda yine bir hazırlık görmeyince, yeni çareler aramaya başlı
yordu.

M**
Hacı Ali Efendi, bahçesiyle uğraşmayı çok. severdi. Fakat, bunun için 

cuma tatilinden başka güriü yoktu. Bahçenin bir tarafında, bazı, kendi eliyle 
nadide salatalar yetiştirirdi.

Bir cuma sabahı, elinde süzgeçli kovasıyla oraya gidince, hayret ve deh
şetten dona kaldı. Bahçenin, o parçasından kasırga geçmiş gibiydi... He
men Elif ablaya seslendi. Parmağıyla, tahtaperdenin yıkık bir yerini işa
ret ederek:

— Elif abla, buradan komşunun sığırları geçmiş; kör müydü gözün? 
diye bağırmaya başladı.

— Efendi, o kadarcık yerden sığır geçer mi? Onlan, misafir yemiş 
olacak!...

— Deme Allahaşkına... Mümkün değil...
— Ağaçlara da sığır çıkmadı ya!...
Hacı Ali Efendi, başını kaldırdı. Ağaçlarda ham yemişlerden bir ta

ne kalmamıştı. Ev sahibi; Hafıza doğru yürüdü. Fakat o, fırtınayı hisse
dince, hemen namaza durmuştu. Hacı Ali Efendi, Allahın huzuruna yüz 
çevirmiş bir adama, söz söyleyemezdi. Fakat, hiddetini de yenemediği için, 
avaz avaz bağırdı:

— Kör müydün be kadın? Bahçeye sığır girer de senin haberin ol
maz? Hele o sığın ben bir yakalayayım. Alimallah sopa ile birer birer diş
lerini sökeceğim...

O gün Hacı Ali, saatlarca Hafızın etrafında döndü. Fakat, babası
nın, kim bilir hangi vasiyetini yerine getiren Hafız İlyas, selâm vermeden, 
yüzlerce rekât namaz kıldı.
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Hacı Ali, artık evde duramadı. Entarisinin üstüne kürkünü giyerek 
sokağa fırlamak istedi. Fakat, lastikleri bir türlü ayakkabılarına geçmiş 
yordu. Ev sahibi, lastiği eline alarak, içini muayene etti. Ucuna kocaman; 
bir kâğıt parçası tıkanmıştı. Hayretle kâğıdı açtı. İçinde berbat bir yazı, 
ondan daha berbat bir imlâ île, karınca duası gibi anlaşılmaz bir şeyler, 
yazılıydı.

Hacı Ali Efendi, gözlüğünü takarak onu okumaya çalışırken kadın-.
lar:

— Mutlaka, büyü olmalı!... diye söyleniyorladı.
Kudsiye Hanım, ağır ağır başını sallayarak:
— Tevekkeli değil, damadım o kadar celâllı oldu. İkide bir, Tanrı mi-: 

safirini kovmaya kalkıyor.
Kâğıt, büyü değil, Hafızın velinimetine bir arizası idi. Uzun, anlaşıl

maz bir duadan sonra, tıraş ve hamam parası istiyordu. Ev sahibi: :
— Bu da cilve-i Sübhaniye!.. Hikmetinden sual olunmaz... diye söy-: 

lenerek, kayınvalidesine iki çeyrek uzattı.
***

' >
Hafız son zamanlarda, fena bir âdet daha çıkarmıştı. Evin içinde, sessiẑ  

sessiz dolaşır, öteyi beriyi karıştırırdı* Hatta Elif abla bir gün onun kapı
nın deliğinden Müzeyyeni gözetlediğini görmüştü. Bu, hakikaten mide bu
landıracak, birşeydi. Müzeyyen:

— Vallahi canıma emniyetim kalmadı. Yoksa başımı alır kaçanm; diye* 
bağırmaya başladı. Kudsiye Hanım:

— Ayol onlar saf adamlardır. Senin, odada olduğunu bilseydi, hiç öyle.* 
şey yapar mıydı a kızım? Koskoca sakallı adam. Yanına çıksan bile bir 
şey lâzım gelmez... Tanrı misafirini bana kovdurup da bizi rezil mi ede
ceksin elâleme?

Üç gün sonra, Hafız yola çıkıyordu. Bursa mebusu, Hacı Ali Efendi-, 
nin ısrarı üzerine, ona İstanbul'da bir iş bulmuştu. Ev sahibi, saadetini- 
gözü ile görmek için, onu Demirtaş İstasyonuna kadar teşyi etti. İten  ve. 
vapur biletlerini eliyle aldı. Heybesine, ekmekler, yemişler doldurdu.

Hafız bu işten niemmın değildi. Fakat, tabiî velinimetinin emrinden 
çıkamazdı. Hacı Ali Efendinin üstünden ağır bir yük kalkmıştı. O günü, 
bir şenlik günü addederek işine gitmedi. Evinde, gündüz uykusu yudu. • 

Fakat, ev sahibinin çilesi, daha bitmemişti. Akşam postasıyla Mudan
ya’dan dönen komşudan, korkunç bir haber aldı. Komşu, Hafızı vapur; 
iskelesinde görmüş. Bağıra bağıra, vapur biletini satmaya çalışıyormuş.
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Hacı Ali Efendi, evdekilere:
— Çocuklar haydi hazırlanın... Çekirgede, Aziz Efendi kaplıcasına 

gidiyoruz... Hem de, o dönerse, ümüdini kesip cehennem olur!... dedi.
Ertesi sabah, erkenden, Elife sıkı bir ders verdiler. Hafız gelirse, kati

yen kapıyı açmamasını, ev sahiplerinin Karacabey’e gittiklerini söyleme
sini tembih ettiler. Sonra, arabaya bohçalarını yükleyerek Çekirgeye gitti
ler. ***

Yatsı ezanı okunmuş, sQkakta bekçiler gezmeye başlamıştı. Hafız üç 
saattenberi kapıyı çalıyor, anahtar deliğine dudaklarını uydurarak:

. — Elif abla... Gözünü seveyim... Tabanının altını yalayayım... taşlı
ğın bir köşesinde yatayım. Yarın sabah çıkar giderim... diye yalvarıyordu. 
Arapça kelimelerle karışık dilenci duaları ediyordu. Kadıncağızın yüzü pek
ti. Fakat gönlü yumuşak idi. Bahusus, onun da, kim bilir hangi memle
kette, hangi kapının dibinde sürünen bir hafız oğlu vardı. Onun için daha 
fazla dayanamadı ve ertesi sabah, çıkıp gideceğine dair yemin ettirdikten 
sonra, kapıyı açtı.

Elif abla, taşlıkta, idare kandilinin önünde, sökük dikiyordu. Hafıza 
karşı, ev sahibi rolü oynamak, biraz da gurununu okşamıştı. Hafızı karşı
sına oruttu. Ettiği iyiliğe mukabil, ona yavaş sesle birkaç^lâhi okuttu. Ba
zı eski dertlerini dinletti.

Elif abla ağır ağır bunları söylerken, Hafız, şaşı gözlerinin dik bir 
nazarıyla ona bakıyordu.

*
* *

— Vay efendim, ne tesadüf!... Sizi, Karacabeyde sanıyordum.
— Hayır, dört gündenberi Çekirgeye çekildik. Şöyle bir eyyam başı

mızı dinliyoruz... Nereden duydunuz Karacabeyde olduğumuzu...
— Bir iş için evvelki gün devlethaneye uğramıştım. Kapıyı bir hafız 

açtı...
— Ne!... Kapıyı bir hafız mı açtı? Benim evimin kapısını... Yanlış ol

masın!...
— Allah! Allah... Ne münasebet efendim. Devlethaneyi bilmez mi

yim?
— Vay melûn... Rezîl!...
— Aman efendim!..
— Affedersiniz... Sizin için söylemiyorum...
HAcı Ali Efendi, hiddetinden tıkanarak odasına koştu. Müstehcen 

küfürler savurarak, eşyayı birbirine karıştırarak giyinirken; karısı, kayna
nası onu teskin etmeye, fikrinden döndürmeye çalışıyorlardı. Fakat, buna 
imkân yoktu... Hacı Efendiyi, o perişan halde, yalnız gönderme-
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ye cesaret edemediler. Kudsiye Hanım da, alelacele çarşafını giyerek peşi
ne takıldı.

Setbaşına vardıktan zaman, ortalık iyiden iyice kararmıştı.
— Valide, doğrudan doğruya kapıyı çalmayalım. Tahtaperdeden bah

çeye girelim...
— Aman oğlum, elinden bir kaza çıkacak diye yüreğim titriyor.
— Ne kazası çıkacak Softayı defedeceğim... Elifi de keza... Öğrensin, 

bana itaatsizlik etmeyi...
Arka sokaktan dolaşarak, karanlık bahçeye girdiler. Karanlık bahçe

ye yukarı odalardan birinin açık penceresinden parlak bir ışık dökülüyor
du. Karanlık bir köşeye sinerek beklemeye başladılar.

tki dakika geçmemişti ki hafızın:
— Hele elma yanaklım!... Sen niye geç kalıyorsun? Yüreğimi göz göz 

etmek midir maksadın? Kurbanın olayım!... yolunda âşıkane niyazlarla 
Elif’e sesleniyordu, o da mutfaktan:

— Patlama... Gözüdönesi...
Diye cevap veriyordu. Hafız :
— Yâr aman... diye yeni bir beyite başlarken, sesinin makaın ve ahen

gi birdenbire değişti. “ Y a r  aman”  ı feci bir “Aman Allah” takip etti. Kud
siye Hanım, çardaktaki asmaların birdenbire çatırdadığını işitti. Mütea- 
biken, Hafızın arkasında, Hacı Alinin pembe elma kürkü ile, paçavra boh
çası gibi yere düştüğünü gördü.

Mahalle, sabaha kadar heyecan ve telâş içinde yaşadı. Hafızı, sedye 
ile karakola götürürlerken, mahallede, pencerelerden, çatlak kocakarı ses
lerinin:

— İlâhi, ne gümere kaldık!... Tanrı misafirine bu iş edilir mi? Hacı 
değil o acı... Kör olası papaz!... gibi tekdirleri, bedduaları işitiliyordu.

A ç ı k l a m a l a r :

Reşat Nuri Güntekin’in kısaltılarak alınmış bu hikâyesinde, her türlü kötülükleri ya
pabilen, kültürden yoksun, ancak babasından kalma, yalan yanlış birkaç A rapça söz ve 
din bilgisiyle; temiz inançlı her bakımdan saygıdeğer kişileri sömüren, softa kılıklı bir adamın 
yüzsüzlükleri ve yarattığı tedirginlik anlatılıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hikâyeyi özetleyiniz. Hafız İlyas kimdir? Onun karakter Özelliğini örneklerle gös
teriniz.

2 — Softanın davranışları, yol açtığı olaylar, Hacı Ali Efendi ve Kudsiye Hanım  tara
fından nasıl yorumlanıyor?
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3 — Hacı Ali Efendi’nin, Hafız İlyas’a karşı davranışlarındaki değişiklik nasıl göste
riliyor?

4 _  Kudsiye Hanım ın olaylar karşısında değişmeyen tutum unu nasıl açıklarsınız?
5 — Ev halkının softayı kapı dışan edememesinin sebeplerini söyleyiniz.
6 — H afız İlyas’ın  kovulması mahallede nasıl bir tepki yaratmıştır?
7 — Hikâyenden çıkardığınız sonuç düşünce nedir?
8 — Yazarın dil ve anlatımında gördüğünüz özellikler nelerdir? Konuşmalar, kişile

rin kişiliklerin uygun mudur?
9 — Bu hikâyeye gerçekçi bir hikâye denilebilir mi? Niçin?

K e l i m e l e r :

ariza : Sunulan yazı, dilekçe Kelâmullah : Tanrı sözü.
bed : Kötü, çirkin. keramet : Ermişlerin olağanüs
binâen alâzalik : Bundan dolayı. tü . gösterisi.
câiz : İşlenmesi suç sayıl lâpçın : Mest (Ayağa giyilen)

mayan, yapılmasına mamafih : Bununla birlikte.
izin verilmiş olan. maişet : Geçim.

celalli : Çabuk kızan (kim mazlum : Zulüm görmüş, za
se). vallı.

cer : İmamlık ya da mü müzeyyen : Süslü.
ezzinlik yaparak, pa râdde : Kerte, derece.
ra  ve mal toplam a. Sübhânî : Tanrı ile ilgili.

cum ba : Çıkıntılı kafes. tahiyyat : “ Tanrı ömür versin”
dâî : Duacı. selâmı.
kaziyye : Önermemiş, sorun. teyemmüm : Susuz Abdest alma.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN

Ü sküdar’da doğmuş olan Reşat N uri Güntekin (1892 - 1956), İzmir’de bir Fransız 
okulunda ve sonra Edebiyat-Fakültesinde öğrenim görm üştür. Öğretmenlik ve müfettiş
lik görevleriyle A nadolu’da dolaşmış, Anadolu gerçeklerini yakından tanımıştır. 1939’da 
miletvekili seçilmiş, L ondra’da ölmüştür.

Konuşma dilinin bütün sadelik ve açıklığını eserlerinde gördüğümüz Reşat Nuri Gün
tekin, hikâye, rom an, tiyatro, türlerinde eserler vermiştir. Eserlerinde Anadolu halkının 
gerçeklerini, yurt sorunlarım  ete almış, kişisel duygu ve inançlara da yer vermiştir.

Rom anlm arı arasında en ünlüleri: Çalıkuşu, D udaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Dam
ga, Bir Kadın Düşmanı, Yaprak Döküm ü (sonradan piyes şekline de sokulmuştur.)

T iyatro eserleri: Eski Rüya, H ançer, Taş Parçası...
Hikâye kitapları: Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar...dır.
“ A nadolu N otları”  yurt gezileriyle ilgili anılarını topladığı bir eserdir. Birçok çeviri- 

liri de vardır.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u

İnançİarı sömürenlerin,toplum gelişmesinde yarattıkları 
engelleyici etkiyi açıklayınız.
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MÎLLÎ DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK

Yurt ahlâkının yüksek olması millî dayanışmanın temelidir. Çünkü 
yurt, üstünde oturduğumuz toprak demek değildir. Yurt, millî kültür de
diğimiz şeydir ki üstünde oturduğumuz toprak, onun ancak dış görünü
şüdür. Ve onun dış görünüşü olduğu içindir ki kutsaldır. Öyleyse yurt 
ahlâkı, millî ülkülerden, millî görevlerden oluşan bir ahlâk demektir.

Öyleyse, millî dayanışmayı güçlendirmek için herşeyden önce, yurt 
ahlâkım yükseltmek gerekiyor. Fakat yurt ahlâkım yükseltmek için ne yap
malıyız?

“ Yurt, millî kültürdür” demiştik. Demek ki yurt, dinî, ahlâkî, este
tik güzelliklerin bir müzesidir, bir sergisidir. Yurdumuza içten bir sevgiy
le bağlanmamız, bu içten güzelliklerin toplamı olduğu içindir. Öyleyse millî 
kültürümüzü bütün güzellikleriyle ne zaman ortaya çıkarırsak, yurdumuzu 
en çok o zaman seveceğiz ve bu kadar şiddetle seveceğimiz o sevimli yurt 
uğruna şimdiye kadar yaptığımız gibi yalnız tehlike zamanlarında hayatı
mızı değil, barış anlarında da kişisel ve toplumsal tutkularımızı gözden 
çıkarabileceğiz. Görülüyor ki millî dayanışmayı güçlendirmek için, ilkin . 
millî kültürü yükseltmekle yükümlü olan aydınların bu işi çabuk başar
maları gerek .

Millî dayanışmanın temeli yurt ahlâkı olduğu gibi, ikinci temeli de 
uygar ahlâk’tır. Yurt ahlâkı, kendi milletimizi kutsal tanımak olduğu gibi, 
uygarlık ahlâkı da, ulusumuzun bireyleriyle onlara benzeyen başka bireyleri 
saygı değer tanımaktır. Toplum, kutsal olunca, onun bireyleri de kutsal 
olmaz mı?

öyleyse, yurdumuzu, milletimizi nasıl seviyorsak, yurttaşlarımızı da 
öyle sevmeliyiz. Bütün yurttaşlarım sevmeyen bir kişi, milletini de sevmi
yor demektir.

ZİYA. GÖKALP
Türkçülüğün Esasları’ndan, 1923
(Sadeleştirilmiştir)
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Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken 
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz; 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolum uz.

H A N  D U V A R L A R I

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... 
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya, 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık! 
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı... 
Arkada zincirlenin yüksek Toros dağlan.
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...

Ellerim takılırken rüzgârların saçına 
Asıldı arabamız bir dağın yamacına.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık!
Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar,
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu,
Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu. 
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince,
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince, 
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi,
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine,
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine. 
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. 
Sonum ademdir diyor insana yolun hali.
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Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan,
Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan 
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor... 
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, 
Uzanmışım, kalmışım yaylının şiltesine.
Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan, 
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. 
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:
Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. 
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, 
Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.
Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya, 
Toplanmıştı garipler şimdi Kervansaraya.
Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, 
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, 
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor,
Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı,
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı.
Gitgide birer âyet gibi derinleştiler,
Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler..
Yatağımın yamnda esmer bir duvar vardı, 
Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı:
Fâni bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler, 
Aygın baygın maniler, açık saçık resimler...

Uykuya varmak için bu hazin günde erken, 
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken, 
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı,
Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı. 
Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa, 
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa:

On yıl var ayrıyım Kınadağından 
Baba ocağından yâr kucağından 
Bir çiçek dermeden sevgi bağından 
H uduttan hududa atılmışım ben.

285



TÜRK.DİLİ ve EDEBİYATI

Altında da bir tarih : Sekiz mart otuz yedi... 
Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi, 
Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş!
Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş; 
Araya gitti diye içlenme baharına,
Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına!..
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk; 
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk. 
Ufku tutuşturmada fecrin ilk alevleri, 
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. 
Bulutların ardından gün yanmadan sönüyor, 
Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor... 
Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar,
Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar.
Biz bu sonsuz yollarla varıyoruz git gide,
İki dağ ortasında boğulan bir geçide.

Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden,
Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden : 
Ardımda kalan yerler anlaşılırken baharla, 
Önümdeki arazi örtülü şimdi karla.
Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu,
Burada son fırtına son dalı kırıyordu... 
Yaylımız tüketirken yolları aynı hızda, 
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda.
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü,
Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. 
Gönlümde can verirken köye varmak emeli, 
Arabacı haykırdı: “ İşte Araplıbeli!”
Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana,
Bir menzile vararak atları çektik hana.

Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş, 
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. 
Çıtırdayan çalılar dört yana can katıyor,
Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor... 
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri

Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor:
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Gönlümü çekse de yârin hayali 
Aşmaya kudretim yetmez cibali 
Yolcuyum bir kuru yaprak misali 
Rüzgârın önüne katılmışım ben.

Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı...
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde,
Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. 
Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık,
Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık.
Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım!
Baş ucumda gördüğüm şu satırlarla yandım:

Garibim namına Kerem diyorlar 
Aslımı el almış harem diyorlar 
Hastayım derdime verem diyorlar 
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ım ben.

Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,
Korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında.
Ey Maraşlı Şeyhoğlu! evliyalar adağı!
Bahtına lanet olsun aşamadınsa bu dağı.
Az değildir, varmadan senin gibi yurduna,
Post verenler yabanın hayduduna, kurduna. 
Arabamız tutarken Erciyeş’in yolunu:
“ Hancı, dedim; bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” 
Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,
Dedi:

— Hana sağ indi, ölü çıktı geçende.
Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti,
Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti!... 
Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi.

Aradan yıllar geçti, işte o gündenberi,
Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim, 
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar! 
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yoHar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları!
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!...

287



TÜRK DÎLÎ ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Bir “ manzum hikâye”  niteliği taşıyan bu  şiirde, baştan sona kadar, A nadolu’nun 
çileli yollarında çekilen “ gurbet acısı”  ile “ sıla özlemi” dile getiriliyor. Bu arada, yıllarca 
sınırdan sınıra koşarak acı çekmiş, sılasına ulaşamamış M araşlı Şeyhoğlu'nun anısı ve bo 
konuçla şairde uyanan duygu ve düşünceler yer alıyor.

Sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazılmış bu şiirde, gerçek bir yolculuğun izlenimleri
ni, lirik bir söyleyiş içinde buluyoruz.

Kurtuluş Savaşı yıllarında gelişen “ Memleketçi edebiyat” 'g ö rü şü  A ta tü rk ’ün yurt 
savunmasında başlattığı “ k a h ra m an lık la ra  paralel olarak gelişiyordu.

A tatürk’ün, Samsun’a ayak basışından, Erzurum ve Sivas Kongreİeri'ne; Cum hu
riy e tin  kuruluşundan ölümüne kadar üzerinde titrediği konulardan birisi de “ yurt top
raklarının bütünlüğü’’dür. Kurtuluş Savaşı süresince bunun savunmasını yapmıştır. Onun 
“ yurt sevgisi” ne bundan daha anlamlı örnek gösterilemez. Bir konuşmasında:

“ Y urt toprağı! sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedai
yiz. Fakat sen Türk Milleti’ni ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk topra
ğı! Sen, seni seven T ürk M iüeti’nin mezarı değilsin, Türk Milleti için yaratıldığını göster. 
(1930)”  diyor.

A r a ş t ı r m a l a r :
1 — Şiirde ne hikâye ediliyor? Özetleyiniz.
2 — Yolculuk nereden nereye, neyle yapılmakta, kaç gün sürmektedir? Günlük yol

culuklarda geçilen ve görülen yerlerin Özelliklerini, hanların ve hanlarda konaklayanların 
durumlarını açıklayınız.

3 — Şair hangi duygu ve düşünceler içindedir?
4 — Aşağıdaki m ısralann anlamlarını açıklayınız:

“ Sonum adem dir diyor insana yolun hali”
“ Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı”
‘-‘Bir çiçek dermeden sevgi bağından”

5 — Aşağıdaki m ısralarda hangi sanatlar vardır?
“ Gurbet çeken gönüller kuşatm ıştı ocağı”
“ Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı”

“ Bir derebeyi gibi kurulm uş eski hanlar”

“ Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar”
6 — Şiiri şekil yönünden inceleyiniz.

FARUK NAFİZ ÇAM LIBEL
İstanbul’da doğmuş olan Faruk Nafiz Çamlıbel (1898 -1974), lise öğreniminden sonra, 

Tıbbiye’de bir süre okumuş; daha sonra Kayseri, A nkara, İstanbul liselerinde edebiyat 
öğretmenliği, 1946 - 1960 yıllan  arasında milletvekilliği yapmıştır.

Hecenin beş şairi arasında yer alan Faruk Nafiz Çamlıbel, aruz ölçüsüyle de başarılı 
şiirler yazmıştır. Yurt sevgisini lirik bir söyleyişle dile getiren şiirleriyle tanınır.

“ Çoban Çeşmesi” , “ Suda H alkalar” , “ Bir Ö mür Böyle G eçti...”  adlı şiir kitapları 
ile “ C anavar” , “ Akın”  adında iki m anzum  tiyatro eseri vardır.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Ulaştırma güçlüklerinin kişi ve toplum üzerindeki olum
suz sonuçlarını belirten bir yazı yazımz.
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ÇAĞDAŞLAŞMA VE TÜRK İNKILÂBI

Akılcılık ve laiklik topluma yön verecek temel ilkeler olarak kabul 
edilince, 1938 yılına kadar yapılan devrimlerdeki ana hedef kendiliğin
den ortaya çıkar. Ulusun kalkınması ve mutluluğu için çağdaş uygarlık
taki kurumlar aynen benimsenecektir. Çağdaş bilim, teknik ve sanat Batıda 
geliştiği için oraya yönelinecektir. Eğer çağdaş uygarlık, örneğin A frika’
da gelişse idi, yönelme hedefi orası olacaktı. Bu bakım dan A tatürk pra
tiktir. Körü körüne Batı hayranı kesinlikle değildir. Hayatının uzun yıllarını 
kapsayan mücadelesi Batı emperyalizmine karşıydı. Batılı devletleri 
“ düşm an”  olarak niteleyen A tatürk, nasıl onlara tutsak olur? Gelişme 
için çağdaşlaşma gerekti. Bunun için de Batı uygarlığına dönülecekti. A ta
türk, aklın buyurduğu bu yolu seçmekten başka birşey yapmamıştır. XIX. 
yüzyılın ortasından itibaren, Japonlar da bu yöntemi benimsemişlerdi. Geri 
bir Ortaçağ toplum undan elli yıl içinde güçlü ve uygar bir devlet yaratan 
.Taponlar, bu amaçlarını Batı’nın kurumlarım benimsemekle gerçekleştir
m işlerdir... A tatürk, çağdaşlaşma modeli olarak Japonya’yı seçmiş mi
dir? Henüz bilmiyoruz. Ama Japonlar’ın yaptığını gerçekleştirmeye 
çalışmıştır. Fakat O ’nun işi daha zordu. Japonlar toplum olarak dinsel 
taassubu olmayan kişilerdir. A tatürk ise şeriat düzeninden laikliğe geç
mek zorunda idi. Ancak bu sağlandıktan sonra çağdaşlaşmaya gidilebi
lirdi. A tatürk’ün dehası, hiç olmazsa yaşadığı süre içinde bu ilkeleri 
gerçekleştirmiş olmasında yatm aktadır...

Nedir, çağdaşlama gereği olarak alman kurumlar? Bunlar toplum 
sal yaşamın tüm alanlarında yayılı olan kurumlardır: Eğitim kurum lan, 
hukuk, kültür, ekonomi alanları... Bunların hepsinde Atatürk çağdaşlaş
maya gitmiştir. Eğitim-sistemini kurmuş, modern eğitim aşamalarını ger
çekleştirmiş, Türkçe’ye hiç uymayan Arap yazısını atmış, Ortaçağ 
yöntemleriyle çalışan eğitim kurumlarım  kapatmış, Türk ulusunun ger
çek tarih  bilincine kavuşmasını sağlayarak ulusal eğitimi tam anlamına 
kavuşmuştur. Temeli dinsel kalıplara dayanan hukuku modern yasalarla 
değiştirmiştir. En önemlisi, bu alanda Türk kadınına erkek ile eşitlik ge
tirm iştir. Bir ulusun yarısının, analarının, diğer yarıdan hakça üstün ol-
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ması anlaşılabilir birşey değildir; akla aykırıdır. Kadın:erkek eşitliğinin 
hem aile içinde, hem meslek yaşamında, hem de siyasal alanda gerçekleş
tirilmesi çağdaşlaşmanın en önemli aşaması sayılabilir. Ulusal tarih bilin
cinin doğması ve Batı düşünce ve sanatının hayatımıza girmesi ile yeni 
bir Türk kültürünün, çağdaş kültürün belirme yolu açılmıştır. Ekonomi 
alanında kalkınma için hem emperyalist baskılardan kurtulm a yolunda 
başarılı mücadeleler verilmiş, hem de yurtta sermaye birikimi sağlamak, 
en önemli ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımızdan karşılayabilmek için dev
letin temel sanayiyi kurması yoluna gidilmiş, “ devletçilik”  ilkesi bulun
muş ve uygulanmış, Türk tarihinde ilk defa planlı ekonomi dönemi 
açılmıştır.

Atatürkçülüğe temel olan bu ilkeler Türk ulusunun kendi anlayışı ve 
öz genelekleri ile yoğrulmaya başlamıştır. İlk zamanlar iğreti gibi görü
len çağdaş kurumların hemen hepsi benimsenme yolundadır. A tatürk il
keleri, gördüğümüz gibi, donmuş, gelişemez kalıplar değillerdir. O, katı 
bir doktrin kurmamıştır. O’nun ilkeleri aslında, aklın işleyip durduğu de
ğerlerden çıkmıştır. Bu nedenle, ilkelerini günümüzde çıkan sorunları çöz
mekte kullanabiliriz. Onları aklımızla, yeni koşullara uygun biçimde 
yorumlayabiliriz.

P ro f. D r. A H M E T  M U M C U
Atatürkçülükte Temel İlkeler, 1931
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Z İ Y A  O S M A N  S A B A
(1910 - 1957)

S E B İ L  V E  G Ü V E R C İ N L E R

Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun,
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun.
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber 
Geçerken bulmadılar ne bir ot, ne bir yosun.
Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra,
Beyaz boyunlarını uzattılar taslara...
Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer.

Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar,
H atırlatır uzayan dem çekişleri rüzgâr.
Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.

(Sebil ve Güvercinler)

C A H İ T  S I T K I  T A R A N C I
(1910 - 1956)

G Ü N  E K S İ L M E S İ N  P E N C E R E M D E N

Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Ve gönül Tanrısına der ki:
— Pervam yok verdiğin elemden:
H er mihnet kabulüm, yeter ki 
Gün eksilmesin penceremden!

(Otuz Beş Yaş)
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A H M E T  M U H İ P  D R A N A S  
(1909 - 1980)

O L V İ  D O1

Hoyrattır bu akşamüstüler daima!
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa 
Yalnızlığımızla doldurup her yeri 
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden, 
Lavanta çiçeği kokan kederleri;
Hoyrattır bu akşamüstleri daima!

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar 
Unutuşun o tunç kapısını zorlar 
Ve ruh atılan oklarla delik deşik,
İşte doğduğun eski evdesin birden,
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven 
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik 
Ve cümle yitikler, mağlûplar, mahzunlar...

Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir 
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir;
İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı 
H atırlar bir gün camı açtığını.
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, 
Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı... * 
Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir.

Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla 
Halay çeken kızlar misali kolkola.
Ya sizler! Ey geçmiş zaman etekleri 
İhtiyar ağaçlı kuytu bahçelerden 
Ay ışığı gibi sürüklenip giden;
Geceye bırakıp yorgun erkekleri 
Salınan etekler fısıltıyla, nazla

Ebedi âşıkın dönüşünü bekler 
Yalan yeminlerin şahidi çiçekler.

(1) Unutuş.

294



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Artık olmayacak baharlar içinde,
Ey ömrün en güzel türküsü aldanış, 
Aldan; gelmiş olsa bile ümitsiz kış; 
Her garipsi ayak izi kar içinde 
Dönmeyen âşığın serptiği çiçekler.

Ve sen ey, esen dallar arasından 
Bir parıltı gibi görünüp kaybolan,
Ne istersin benden akşam saatinde 
Bir gülüşü olsan görülmemiş kadın, 
Nasıl ölümsüzün aynasından aşkın; 
Hâtıraların bu uyanma vaktinde 
Şensin hep sen, esen dallar arasından.

Ey unutuş! kapat artık pencereni, 
Çoktan derinliğe çekmiş deniz beni: 
Çıkmaz artık sular altından o dünya, 
Bir dum an yükselir gibidir kederden 
Macerası çoktan bitmiş o şeylerden, 
Amansız gecenle yayıl dört yanıma, 
Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni

(Yeni Şiirimiz, Ant.)
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S A İ T  F A İ K  A B A S I  Y A  N I K
(1907 - 1954)

Cumhuriyet dönemi hikâye yazarlarımız
dan olan Sait Faik Abasıyanık, birçok hikâ
yesinde görüldüğü gibi, çevresinde tanıdığı in
sanların duygu ve davranışlarını yansıtarak in
san ve insanlık sevgisini duyurmaya çalışır. Ge
nellikle bu insanlar İstanbul’da yaşayan balık
çı, işçi, esnaf... Türk ya da azınlıktan yurttaş
lardın

Yazar, aşağıdaki hikâyesinde, uğraşına 
saygılı olan bir insana karşı duyabilecek sevgi 
ve saygıdan başlayarak, bizi, evrensel bir duy
gu ve erdeme, “insanlık sevgisine götürüyor.

G Ü N  O L A  H A R M A N  O L A

Siz, bir adamı hiç görmeden, iki dakika evvel öyle bir adamın İstan- 
bul ilinde yaşadığını bile bilmeden, birdenbire, zanaatından ve adından 
seviverdiniz mi? İçinizi hiç bilmediğiniz bir İstanbul semtinin akşamı kap
larken... göz kapakları kfrpiksiz ve kıpkırmızı ihtiyar bir adamı hayran
lıkla, sevgi ile, saygı ile andınız mı? Hiç içinize taş gibi, ağır bir su gibi 
bir sevgi oturdu mu?...

Bunu iftiharla söylüyorum: İçinize önce ağır, taş gibi ağır, kireçli, acı 
kuyu suyu gibi bir sevgi oturup, sonra Bakırköy’de, gözleri artık görme
yen bir Mercan Usta’nm şu saatte gidip eline sarılmak...

Mercan Usta’nın evini, çocuklarını, kaşık düşmanım, penceresinin per
delerini, sedirlerini, ismini bilmediğim, meraktan çatladığım isimleri şiir, 
dolu âletlerini... Mercan Usta bir y^na, dünya bir yana...

Mercan Usta ile bir yer iskemlesine, bir ceviz ağacı altında bir öğle 
sonu sohbeti... Mercan Usta ile herhalde şu saatte kapamış olduğu dük
kânında, balıklar, canavarlar, çarkıfelekler, beyazlar ve siyahlar, ceviz tah
taların envai hakkında bir konuşma...

Mercan Usta’nın ellerine hayran hayran baksam. Testerelerini, matkap- 
' larını, hele ellerini, hele ellerini... Şimdi şöyle kendi halinde, mütevazı bir ga- 

zetecikte röportajlar yapsaydım, yarın kalkar, sıcak dalgası İstanbul’u daha 
sarmadan Mercan Usta’yı aramaya koyulurdum. Hiç şüphem yok, sanatındaki 
tekniğine imanı olan adamlar gibi sertçe bir adamdır Mercan Usta. Sonra
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birdenbire yumuşar. Mercan Usta balıklara, deniz mahlûklarına düşkün
dür... Mercan Usta, Ermeni de olsa, Türk de, Tünuslu zenci kırması da 
olsa, mutlaka İstanbul’un Türk halkındandır.

Ah, Mercan Usta! Vapur Ada’ya doğru gümbürdeyip giderken... ben, 
alt kamarada buram buram terlerken, deve tellâl,.keçi berberken... Seni 
andığım, görmeden sevdiğim için, alabildiğine sevinçliyim, mesudum...

Kemik kakmalı bu boyacı sandığı yirmi senelik. Gözleri görmez ol
du; işi bıraktı Mercan Usta yoksa. Nereli mi? Doğma büyüme Bakırköy- 
lü. Bu gördüğün bahçelerin, açmayan çiçeklerin, bu denizlerde yüzmeyen 
balıkların, bu döner durur halkaların, bu çarkıfeleklerin, bu masallarda
ki ejderhaların yaratıcısı Mercan Usta’dır.

Köprü merdivenlerinin bir tanesinin altında bir dilsiz boyacı vardır. 
Mercan Usta’nm reklâma ihtiyacı yok. Mercan Usta dâhidir. Fakir doğ
du; fakir ölecek. Ben burada dilsiz boyacının reklâmcısıyım. Gidip ayak
kabılarınızı boyatın dilsiz boyacıya. Sonra Mercan Usta’nın özenmeden 
yaptığı kemik kakmalı boya sandığını, yeni bir dünyaya doğar gibi seyre
din. Boğaziçi’nde mehtap i Çamlıca’da gurup, insanoğluna ölümü de arada 
bir hatırlatır. Mercan Usta’nın boyacı sandığı durmadan bir yeniden doğ
manın mehtabıdır...

Canım Mercan Usta’m! Ellerinden hürmetle öperim. Biz de bir ze- 
naat ehliyiz: Yazı yazıyoruz a. Ne Mercan Usta’ya, ne kilimleri dokuyan 
ellere, ne yazmaları boyayanlara, ne kalıpları dökenlere, ne çeşmibülbül- 
leri üfleyenlere saygı duyduk. Saygı duymadık da ne oldu? Dünyayı bir
birine kattık işte... Sofralarımızı, kapılarımızı, gönlümüze kapadık. 
Kapadık da ne ettik? Dünyayı birbirine kattık.

Bir akşam üstü... Yanımıza elleri saygı ile göbeğin altına bağlı hır
panî bir delikanlı yanaştı. '

— Ustam, dedi, benim sandığı yapar mısın? Sana lâyık değil ama, 
üç beş kuruş biriktirdim.

— Para lâfını bırak, dedi Mercan Usta, nasıl bir şey olsun?
— Şöyle güzel bir şey olsun.
Mercan Usta’nın suratı sertelmişti:
— Eh, dedi, elimizden geldiği kadar gayret ederiz.
Delikanlı anlayışlı biri olacak ki:
— Kusura kalma, hoşgör Usta, dedi, bilmez miyim? Sen kötü şey 

yapar mısın? Ben başka şsy söylemek istedim, ağzımdan başka laf çıktı. 
Sandığın üstüne bir şey yaznfanı isteyecektim de.

— Yok oğul, dedi Mercan Usta, ayak altına yazı yazmam. Ama sen 
söyleyeceğini söyle. Ben ona göre bir şey düşünürüm. Yazdırmak istedi
ğin yazıyı okumuş gibi olursun belki. Söyle bakalım.
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— Şey... Mercan Usta, “ Gün ola, harman ola.”

Boya sandıklarının en güzeli bu delikanlınınkidir. Arayın İstanbul’u, 
bu sandığı bulabilirsiniz. Önce, dünya yüzünden kalktığını gördüğümüz 
zaman bayramlar edeceğimiz bir hakir sanatın -potin boyacılığının- siz
den bin kere ?evk ehli bir ehline utanarak, - yaptığınızın kefaretini sevgi 
ile ödeyerek - potinlerinizi boyatın; sonra çömelin sandığın karşısına, “ Gün 
olur harman olur”  tablosunu seyredin. Bayılmazsınız “ Hülyam” kotrası 
ile Atlantiği geçmeye gidin...

(Son Kuşlar)
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O R H A N  V E L Î  K A N I K

(1914 - 1950)

Y O L  T Ü R K Ü L E R İ

“ H ereke’den çıktım yola,
Selâm verdim sağa sola,
Haydi, benim bu dünyaya garip gelmiş şairim, 
Yolun açık o la!”

İzmit sokakları yaprak içindeydi.
Başımda, unutamadığım şehrin havası,
Dilimde hep oraların şarkıları;
Ellerim ceplerimde,
Bir aşağı, bir yukarı.
Sonbahar;
İzmit sokakları yaprak içindeydi.

İzm it’in köprüsü betondur beton,
Nasıl kadrin bilmez yanında yatan,
Şensin gece gündüz gözümde tüten.

Yüreğim yanıktır, ciğerim delik,
O f of, kemirir bağrımı of ince hastalık.”

“ Düzce yolu düz gider 
A m an bir edalı kız gider.”
Düzce’deyim Yeşil Yurt otelinde.
Otelin önü çarşı,
Salepçiler salep satar otele karşı 
Yine dertli geçirdim geceyi,
Şarkılar, türküler;
“ Evlerinin yüzü aşı boyası,
İnsaf bilmez yüreğine acı değfesi,
Duyduğumdan beterini duyası.”

Pencereden dışarıya şöyle bir baktım :
U fuk, yeşil yeşil, ağarıyordu.
Sevgilim, dedim,
D ördüncü uykudadır şimdi:
G alata köprüsü açılmak üzeredir;
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Kül rengi sulara
Kirli bir gün ışığı dökülecektir.
Çatanalar, mavnalar, kayıklar,
Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında 
İnsanlar hayat mücadelesinde;
Adamlar, kadınlar, çocuklar;
Ellerinde yemek çıkınları,
Rejiye giden işçi kızlar.

“ Benden selâm olsun Bolu Beyi’ne,
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır;
Ok gıcırtısından, kalkan sesinden 
Dağlar seda verip seslenmelidir.”

Hey, hey!
Hey dağlar, hey dağlar, Bolu’nun dağları, hey! 
Savulun geliyorum, hey Bolu Beyleri!
Böyle olur yüksek yerin rüzgârı 
Böylesine söyletir insanı.
Yokuş çıkar, döne döne:
Yokuştan bir Döne çıkar;
İsa Balı’mn ardından 
H anoğlu Kocabey çıkar :
Bir yandan Köroğlu çıkar :
“ Hemen Mevlâ ile sana dayandım,
“ Arkam sensin, kalem sensin, dağlar hey!”

(Destan Gibi)
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F A Z I L  H  Ü S N Ü  D A Ğ L A R C A
<Wt4. —)

Ü Ç  Ş E H İ T L E R  D E S T A N  I ’ndan

MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal’i gördüm düşümde,
Daha, diyordu.
Uğruna şehit olasım geldi hemen,
Sabaha diyordu.

Al bir ka*pak giymişti, al,
Al bir ata binmişti, al.
Zafer ırak mı dedim,
Aha, diyordu.

DURDU, ÇÖKTÜ. YIKILDI

Durdu Salih,
Yaman esti gâvurun ateşi yaman 
Bir ayağı her zamankinden diri, 
Yüzü mahzun,
Bir eli kocaman.

Çöktü Salih 
Hemen olduğu yere.
Kopmuştu elinin, ayağının biri, 
Başım çevirdi dalgın,
Artık bakm adı döğüşenlere.

Yıkıldı Salih,
Kimbilir hangi fatihayı duymuş 
Sessizliği gövdesi I/.dar iri,
O f bile demedi, dediler sonradan, 
Ofluymuş.
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ŞEHİTLER ve ÖLÜLER

Şavkı vurur yüzümüze uzaktan,
Her nefesimiz bir duman, bir zehir, 
Şehitlerin, Üç Şehitler tepesindeki 
Ölmek, bunun yanında ne ki?

Tut ki savaşımız bitmiş hemşerim,
Terhis olmuşuz, köye varmışız, de ki. 
İnsan anasının yanma nasıl varır, 
Simsiyah bir leke yüzündeki?

Çarenin yokluğu hiçbir şeyi değiştirmez, 
O kadar alçalmadık hele ki.
Cevap ver, bunca kahraman,
Boşuna mı öldü peki?

ANKARALI HAŞAN BAĞLAMASINI 
BANINDAN AYIRMAZDI

Altı kere aldılar Şehitler Ifepesi’ni,
Altı kere geri aldık.
Ovalar şahidimiz,
Sonunda biz aldık.

İlle dermiş gâvur,
Gülerim ilîesine!

Gece atar, gündüz atar, yorulmaz,
Delik delik oldu nazlı yer.
Yanaşmaz ki iki nefes sorasın ,'
Kimi arar, ne söyler?

Deli midir, kör müdür,
Şaşarım güllesine!

Yaralarım köyceğizi düşünür,
Kanımın boşuna akası yok.
Düşmana malûm ola,
Dipçiğim yüreğimdir çarpınca, şakası yok

Ayacığıma düşmüş,
Acırım kellesine!...

(Üç Şehitler Destanı)
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B A R I Ş T A  E Ğ İ T İ M İ N  R O L Ü

“ Türk Millî Eğitimi; Türk Milleti’nin daha güçlü, daha refahlı ol
masında ve kişilerin mutluluğunda Atatürkçülüğün bir bütün olarak an
laşılıp uygulanmasında, Türk Devleti’nin millî davalarının, ideolojisinin 
anlaşılıp anlatılmasında, kuşaktan kuşağa iletilmesinde, temel faaliyetleri 
kapsayan bir sistemdir. Atatürk, yeni Türk Devleti’nin temellerinin atıl
maya başladığı Kurtuluş Savaşı’nm ilk yıllarında bile, ülkeyi çağdaş me
deniyete ulaştıracak Millî Eğitim sistem ve kurumlarım araştırmaya baş
lamıştı, Bir yandan, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için, askeri alanda 
büyük çabalar harcanırken, bir yandan da, çağdaş eğitim sistemleri üze
rinde araştırmalara girilmişti. Kurtuluş Savaşı’nın en bunalımlı günlerin
de 16 Temmuz 1921’de Ankara’da M aarif Kongresi’nin toplanması bunun 
kanıtıdır. Atatürk, söz konusu kongreyi açış konuşmasında, “ Devlet bün
yesinde yüzyıllar boyu derin İdarî ihmallerin neden olduğu yaralan iyileş
tirmede verilecek emeklerin en büyüğünü hiç kuşku yok ki, irfan yolunda 
esirgemememiz lâzımdır...”  diyerek eğitimi milletleri uygarlığa götüren ve 
Türk Devleti’ni dinamik idealine ulaştıracak araç olarak yorumlamış, hem 
eğitim teşkilatının esaslarını hem de verimli çalışma sağlayacak ilkelerin 
hazırlanması gerektiğini vurgulamış ve İstiklâl Savaşı’nın hemen sonun
da ‘Milletimizi gerçek saadete ulaştıracak irfan ordusudur’ diyerek eğiti
min önemini belirtmiştir’!1

. Barışta en önemli etkinliklerden biri olarak sürdürecek olan eğitim, 
A tatürk’ün şu birkaç sözünde daha çok anlam kazanıyor:

“ Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça savaş meydanlarında ne 
kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeler ver
mesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.”

“ Mektep genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete mu
habbeti, istiklâl şerefini öğretir... İstiklâl tehlikeye düştüğü zaman onu kur
tarm ak için takibi lazım gelen en doğru yolu belletir.

Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda meslekle
rinde birer namuslu mütehassıs ve birer âlim olmaları lâzımdır. Bunu te
min eden mekteptir.”

“ Düşmanı yenilgiye uğratan zaferin sırrı: Orduların yönetiminde ilim 
ve fenni kılavuz yapmaktır.”

i l )  A ra î ii ıkçülük. Ü çü n cü  K itap . 1984.
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E N  B Ü Y Ü K A R  M A Ğ  A N

Atatürk 1937 yılının haziran başlarında İstanbul’daydı ve İzmir va
puruyla bir Karadeniz gezisine hazırlanıyordu.

O sıralarda bir görevle yurt dışında bulunan genel sekreterinin he
men geri dönmesini istedi ve İstanbul’a geldiği gün de ona şu talimatı ver
di:

“ Çiftliklerimi hâzineye devretme işini bir an önce halletmek istiyo
rum. Sen hemen bu akşam Ankara’ya git. İsmet Paşa ile konuş. Olan mal
ların bir listesini yap. Ayrıca Başbakanlığa bir resmi mektup yaz ve kara
rımı bildir.”

Birkaç gün sonra Meclis yaz tatiline girecekti. A tatürk Meclis dağıl
madan bu kararım gerçekleştirmeye kesin kararlıydı ve buna çok önem ve
riyordu. Aceleciliği de bundandı...

12 Haziran 1937 günü Büyük Millet Meclisi’nde, A tatürk’ün malla
rını Millete bağışladığı hakkındaki Başbakanlık yazısı okunduğunda bü
tün milletvekilleri bu yüce davranışı dakikalarca ayakta alkışladılar ve millet 
adına şükran duygularını, o gün Trabzon’da bulunan A tatürk’e bir telg
rafla, bildirdiler. Ulu Önder, Büyük Millet Meclisi’nin telgrafını Trabzon- 
dan şu üç kelimelik telgrafla cevapladı.

“ Yapılan bir görevdir. A tatürk”
Atatürk o akşam, Trabzon’da, bu şehre her ayağı düşenin gezdiği So- 

ğuksu’daki -şimdi müze olan- köşkündeydi...
Şu anda hayatımın hatırlayabildiğim en sevinçli dakikalarını ya

şıyorum, diyordu, yıllardan Önce düşündüğüm bir işi Trabzon’da tamam
lamak mukaddermiş!”

Sonra da Özel Kalem M üdürü Süreyya Anderiman’ı çağırdı:
Bu geceki duygularımı Başbakan İsmet İnönü’ye ve onun güzel 

okuyuşu ile Millet Meclisi’ne ve bütün cihan kamuoyuna bildirmek iste
rim. Söyleyeceğim sözleri not ediniz!”  dedi.

A tatürk’ün yazdırdığı telgraf aynen söyleydi:
Başbakan İsmet İnönü - Ankara
“ Hatırlarsınız, Türk köylüsünün efendisi olduğunu söylediğim zamanı. 

Ben o efendinin arzu ve iradesi altında yıllardan beri çalışmış bir hizmet
liyim. Şimdi beni çok heyecana getiren olay Türk köylüsüne naçizane olsa 
da ufak bir vazife yapmış olduğumdur...

Sözkonusu armağan yüksek'Türk Milleti’ne benim asıl vermeyi dü
şündüğüm arm ağan karşısında hiçbir değer taşımaz. Ben gerektiğüzaman 
en büyük armağanım olmak üzere Türk Milleti’ne canımı vereceğim”

KEMAL ZEKİ GENÇOSMAN
Beni H atırlay ın ız  G azi M ustafa  Kem al, 1982
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EDEBİYAT, zaman süzgecinden geçtikten sonra değerini kaybetmeyen sözlü ve yazılı 
eserlerden söz açar.

EDEBİYAT TARİHİ, edebiyatın konusu içine giren eserleri, kişileri, tarih sırasına göre 
inceler, değerlendirir.

M. FUAT KÖPRÜLÜ, edebiyat tarihini: “ Bir milletin manevî ve m addî tekâmülünü 
edebî eserlerin menşuru (prizması) arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih  şubesidir.’ ’ 
diye tanımlarken bir toplum un edebiyatım da “ millî ruhu, m illî hayatı göstermek için en 
samimi ayna”  sayarak; toplum ların, hayatı nasıl gördüklerini, nasıl düşündüklerini, nasıl 
duyduklarını, en doğru, en canlı olarak “ fikir ve kalem mahsullerinde bulabiliriz.”  der. 
Buna göre, Türk milletinin hayat görüşünü, düşünce ve duygularındaki gelişme ve değiş
meleri, başlangıçtan bu  yana çizebilmek için, TÜRK EDEBİYATI’nı ve onun dayanağı 
olan TÜRK D İL İ’nin gözden geçirmek gerekir.

Toplumların duygu, düşünce ve görüşlerindeki gelişme ve değişmelerin en büyük et
meni (faktörü) hiç şüphesiz içinde bulundukları kültür ve uygarlıklardır. Bu bakımdan 
TÜRK EDEBİYATI,

1. İSLÂM LIĞIN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI,
2. İSLÂM LIĞIN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI,
3. TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI, 

olmak üzere üç bölümde toplanabilir.

İSLÂM LIĞIN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI

SÖZLÜ EDEBİYAT

Eski Türk toplum larınm , SIĞIR, ŞÖLEN, YUĞ denilen din törenleri vardı. Genel 
sürgün avlarına “ sığır” , genel kurban törenlerine “ şölen”, genel yas törenlerine “ yuğ” 
adını verirlerdi. Bu törenler, büyücülük, müzisyenlik, hekimlik, şairlik gibi nitelikleri olan 
(Oğuzlarda) OZAN’lar tarafından yönetilir, törenler sırasında millî sazlarla (oğuzlarda KO- 
P U Z ’larla ) bazı destan parçaları, “ koşuklar”, “ sagular”  söylenirdi. Edebiyatımızda “ Sözlü 
fcdebiyat”  adı altında değerlendirilen bu ürünler, eski Türklerin yaşayışlarını yansıtan; bu 
yaşamada etkisi olan yiğitlikleri dile getiren; o çağlardaki duygu ve düşüncelerin yankısı 
olarak ağızdan ağıza dolaşan ürünlerdir.

Bunlar arasında günümüze ulaşanlar, çeşitli kaynaklarda özet veya parçalar halinde 
yer alan TÜRK DESTANLARI (ALP ER TUNGA DESTANI, OĞUZ DESTANI, BOZ- 
KURT DESTANI, ERGENEKON DESTANI..” ; Kaşgarlı M ahm ut'un DİVÂN-Ü LÜGAT- 
İT-TÜRK adlı sözlüğünde örnek olarak gösterdiği ‘ ‘dörtlükler halinde hece ölçüsü ve ya
rım  kafiye kullanarak söylenmiş”  KOŞUK’LAR, SAGU’larla atasözleri yerini tutan  S A v
lardır.

Türk D ili ve Ed. Lise 2— F. 20 3C5
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YAPILI EDEBİYAT

Türklerin, belgelere göre ilk yazılı ürünleri YENİSEY’deki mezartaşı yazılarıyla OR
HUN İrmağı yöresinde bulunmuş GÖKTÜRK YAZITLARl’dır. Türklerin ilk yazısı sayı
lan G öktürk yazısıyla yazılmış bu ürünler VIII. yüzyıl Türkçesine; Türk tarihine ve edebi
yatına ışık tutan değerli eserlerdir.

G öktürk devleti yöneticilerinden KÜLTİGİN, BİLGE KAĞAN ve TONYUKUK adı
na dikilen ve bu anıtlardaki yazılar XIX. yüzyıl sonlarında DanimarkalI bilgin V. THOM - 
SENE tarafından okunmuştur. G öktürklerin tarihini, söylev anlatımıyla dile getiren bu 
eserler. Türklerin yüzyıllarca önce gelişmiş edebiyatlarının ve yazı dillerinin varlığım gös
teren önemli eser ve belgelerdir.

Türklerde, G öktürk yazısından sonra UYGUR YAZISPnı görüyoruz. Bu yazıyla M a
ni ve Buda dinleriyle ilgili eserler yazılmıştır. İslâmlığın kabulünden sonra, daha ARAP 
YAZISI Türkler araşm a yayılmadan, Uygurca yazılmış edebiyat ürünleri vardır.

İSLÂM LIĞIN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI
X. yüzyılda Maveraünnehir dolaylarında yaşayan Türkler, Müslüman Arapların etki

siyle yığınlar halinde islâmlaşmışlardı. İlk Müslüman Türk devleti, Uygurları ve oğuzlan 
egemenlikleri akm a almış olan Karahanhlar’dır. Bunların lehçesine HÂKAANÎYE denir.

XI. yüzyıl başlarında Oğuzlar, Karahanlılar’m egemenliğinden sıyrılmış, Önce Doğu 
Anadolu'ya çelerek Müslüman Selçuklu Devleti’ni, sonra da genişleyerek Selçuklu İm pa
ratorluğunu kurmuşlar; KARAMANOGLU M EHM ET BEY’in 1277 de Türkçeyi resmî 
dil olarak kabulüne kadar, Arapça ve Farsça’yı yazı dili olarak sürdürmüşlerdir. Karama- 
noğlu Mehmet Bey: “ Bundan böyle divanda, dergâhta, mecliste, meydanda Türkçe’den 
ba^ka dii konuşulmayacaktır.”  diyerek resmî dili Farsça olan Selçuklu devletinde Türkçe 
yazıp konuşmayı sağlamıştır.

XIII. yüzyıldan sonra, batıda ANADOLU ve AZERÎ LEHÇELERİ olarak gelişen 
OGUZCA’yla; doğuda HÂKAANÎYE lehçesinin yerini alan “ ÇAĞATAYCA” yı görüyo
ruz.

İslâmlığın kabulündensonraki Türk edebiyatı, lehçeler veya ııalk ve aydın çevre ede
biyatları güz önünde bulundurularak bölümlere ayrılabilir. Ancak, İslâm Türk edebiyatı
nın en belirli ve üstün örneklerini ortaya koyan Anadolu olduğuna göre, Anadolu - Os- 
manlı edebiyatını esas tutm ak gerekir.

Osmanlı İm paratorluğu’nda Türkler arasında, dil ve edebiyat bakımından, birbirle
rinden ayrı iki çevre görülür. Bunlar, gücünü kültür ve töresinden, İslâm duygusundan alan 
okumamış halk çevresi ve edebiyatı (HALK EDEBİYATI) ile; İslâm bilim ve düşüncesine 
dayanan aydın çevre ve onun ortaya koyduğu DİVAN edebiyatıdır.

HALK EDEBİYATI
H alk edebiyatı, halkın ortak malı sayılan, ATASÖZLERİ, BİLMECELER, NİNNİ

LER, HİKÂYELER, MASALLAR, M ÂNİLER, TÜRKÜLER, KARAGÖZ ve ORTAO- 
YU NLA RI’yla TEKKE ve ÂŞIK EDEBİYATLARI’™ içine alır.

Doğu Türk lehçesi olan, Hâkaaniye lehçesinin en önemli halk edebiyatı ürünü, ilk 
Türk mutasavvıfı sayılan AHM ET YASEVİ’nin DtVAN-1 HİKMET adlı eseridir (XII. yüz
yıl). ' '

Anadolu halk edebiyatının (Oğuzca’yla) yazıya geçirilmiş ilk ürünleri arasında 
DL-Dh KORKUT HİKÂYELERİ yer alır. Bu hikâyeler, XIV. >üzyılda kuzey-doğu 
A nadolu 'da Akkoyunlu’lar arasında yaşayan sözlü hikâyelerdir. Müslüman Oğuzların,
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komşuları Gürcü, Ermeni ve Rumlarla; bazen tabiatüstü yaratıklarla veya içte birbirleriyîe 
yaptıkları savaşları konu olarak almış olan bu hikâyeler, bir sanatçı tarafından düzenli bir 
şekilde yeniden kaleme alınmıştır. Tarih, toplum  yaşayışı ve dil yönünden Oğuzlarla ilgili 
gerçekleri yansıtması; anlatım ve söyleyişteki özellikleri bakım ından önemlidir.

X III. - XV. yüzyıllarda, eski destan edebiyatının hikâye edebiyatı olmaya başladığını 
ve şiirde, genellikle, din konularının işlendiğini görüyoruz. X III. yüzyılda YUNUS EM 
R E, XV. yüzyılda KAYGUSUZ ABDAL, şiirlerini tasavvuf ve din konularında veren halk 
edebiyatının ilk şairlerinden sayılırlar.

YUNUS EM RE, şiirleriyle, tasavvuf felsefesinin ülküleştirdiği, ruh yüceliğine önem 
veren; insanı kötülük ve ikiyüzlülüklerden uzaklaştırarak doğruluğa, iyiliğe, sevmeye ve 
insanlığa götüren düşünüş ve duyuşun temsilcisi sayılır. Onda, halk dilinin deyiş ve özel
likleri de bol bol bulunmaktadır. Söyleyişinde içten duygu ve düşüncelere dayanan bir ta
biîlik ve lirizm vardır.

XV. yüzyıldan sonra, A nadolu’daki toplum düzeni değişmiş, göçebe halk köy ve ka
sabalara yerleşmiş; böylece halk şiirinde, ozanın yerini ÂŞIK, kopuzun yerine SAZ, epik 
şiirin yerin KOŞMA almaya başlamıştır. Yine bu yüzyıllarda Bektaşîliğin etkisi de güçle
nerek Bektaşi - Alevî şairlerin din ve toplum la ilgili düşünceleriyle yergileri önem kazan
mış; din dışı, aşk, ayrılık, tabiat ve yiğitlik konularında Halk şiiri altın çağını yaşamıştır.
XVI. yüzyılda Şekteşi - Alevî şair olan P İR  SULTAN ABDAL; adları birer halk hikâyesi
ne bağlanan KÖROĞLU, ÂŞIK GARİP, ÂŞIK KEREM; XVII. yüzyılda güzellemeleriyle 
ün  salmış KARACAOĞLAN, bu çağın ünlü saz şairlerindendir. Bunlârdan KARACAOĞ- 
LAN, halk şiirinin tabiatı, güzeli sevmiş bir şairidir. Söyleyişinde kendine özgü bir içten
lik, tabiîlik vardır. Bu yüzyılda, GEVHERİ ve ÂŞIK ÖMER adların çok duyulan ünlü 
saz şairleridir.

XVII. yüzyıldan sonra, halk şairlerinde Divan edebiyatına doğru bir yaklaşma göze 
çarpar. XIX. yüzyılda yetişen DERTLİ, ERZURUMLU EM RAH, DADALOĞLU, BAY
BURTLU ZİHNİ, SEYRANİ gibi şairler, DİVAN edebiyatının etkisinde kalmışlar, hem 
din, hem de din dışı, yiğitlik konularında şiirler söylemişlerdir.

Bugün Âşık Veysel gibi şairlerin sazında, müzikle birlikte yaşayan halk şiirinin nazım 
birimi, genel olarak, DÖRTLÜK’tür. Ölçü, HECE ÖLÇÜSÜ (parmak hesabı); kafiye, ço
ğunlukla halk zevkine daha uygun gelen YARIM KAFİYE; nazım türleri de, KOŞMA, 
DESTAN, SEMAÎ, VARSAĞI, M ÂNÎ ve TÜRKÜ’dür. Halk şiirinde AŞK, YİĞİTLİK, 
D İN  başlıca konulardır.

DİVAN EDEBİYATI

X. yüzyıldan sonra sayılan ve yerleşen İslâmlık, Türkler, Araplar ve İranlılar arasın
da, bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında ortak bir düşünce ve zevkin doğmasına 
sebep olmuştur.

Türk aydınları, Türkçede yetersiz buldukları, din, bilim, sanat kavramlarının karşı
lıklı olan söz ve terimler için Arapça ve Farsça'ya başvuruyorlardı. Bunun sonucu olarak 
Türkler arasında bilim dili Arapça’nın; edebiyat dili de Farsça’nın etkisiyle gelişti. Böylece 
ortak  bir düşünce ve zevkin ürünü olan DİVAN EDEBİYATI doğdu.

Türklerin İslâmlaşmasından sonra ilk eserler HÂKAANİYE lehçesiyle verilmiştir. Bun
lardan YUSUF HAS H A C İP’in “ mutluluk veren bilim” anlamındaki KUTATGU BİLİG 
adlı eseri, “ adalet, devlet, akıl ve kanaat”  üzerindeki düşünceleri iler sürer. 1069 - 1070
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yıllarında, mesnevî şeklinde, aruz ölçüsüyle yazılmıştır. İslâmlık etkisinde ilk Türkçe 
manzum eser olması bakım ından önemlidir.

1072 - 1074 yıllarında KAŞGARLI MAHMUT, Araplara, Türkçeyi öğretmek am a
cıyla ve Türkçe örneklerle DİVAN-Ü LÜGAAT-İTTÜRK adlı sözlüğünü düzenlemiştir. XII. 
yüzyılda ED İP A H M ET’in, kişilerin huy ve davranışları üzerine yazdığı ATABET-ÜL- 
HAKAAY1K, yine Hâkaaniye lehçesi- ürünüdür.

Oğuzcanın İslâmlık etkisindeki ilk ürünleri XIII. yüzyıldadır. Cengiz akım  sonucun
dan doğudan A nadolu’ya gelen bilgin ve sanatçılar, Siva^» Kayseri, Konya gibi büyük şe
hirlerde, İslâm - Türk kültürünün ilk ürünlerini vermişlerdir.

A nadolu’da XII. ve X III. yüzyıllarda, Türkçe, aydınlar tarafından yetersiz görülmüş, 
bilim ve din konularındaki eserlerde Arapça; edebiyat eserlerinde Farsça’dan yararlanıl
mıştır. Mevleviliğin kurucusu MEVLÂNA CELÂLEDDİN RÛMÎ, BU YÜZDEN ÜNLÜ 
MESNEVÎ’si ile DİVAN’ım Farsça olarak yazmıştır. Anadolu lehçesiyle din konularında 
şiirler yazan M evlânâ’nm oğlu SULTAN VELED, AHM ET FAKİH ve ŞEYYAD HAM- 
ZA, bu çam şairleri arasında sayılırlar. D EHH Â N Î de, dindışı konularda yazan ilk şairler
dendir.

A nadolu’nun XIV. yüzyıldan sonra değişen toplum düzeniyle birlikte, Divan edebi
yatının da düzenli olarak geliştiğini görüyoruz. XIV. yüzyılda, A ZER Î lehçesiyle yazan 
KADI BURHANEDDİN ve SEYYİD NESİMİ; Anadolu lehçesiyle yazan AHM EDÎ, ÂŞIK 
PAŞA, Divan edebiyatı kurallarını, İslâm düşüncesi ve Türk beğenisiyle yuğurmuşlar; XV. 
yüzyılda da ŞEYHÎ, A H M ET PAŞA, NECÂTÎ, ÇAĞATAY bölgesinde A Lİ ŞİR NEVÂI, 
Divan edebiyatının din dışı konularda ilk olgun şiirlerini vermişlerdir. Bu yüzyılda din ko
nusunda yazılmış en ünlü eserlerden biri de SÜLEYMAN ÇELEBİ’nin MEVLİD’idir.

Osmanlı İm paratorluğu’nun her alanda yükselme çağı olan, M imar Sinan’ı ve birçok 
bilgin ve sanatçıyı yetiştiren XVI. ve XVII. yüzyıllar, Divun edebiyatının altın çağı sayıla
bilir. Bu yüzyıllara gelinceye kadar Türk şairleri, îran şairlerine özenir onlara yetişmek 
isteğiyle “ nazire” ler yazarlardı. XVI. ve XVII. yüzyıllarda yetişenler, artık  onlarla boy 
ölçüşüyor, hattâ  onlardan üstün olduklarını söylüyorlardı.

“ Bu devr içinde benim padişah-ı miilk-i sühan.
Bana sunuldu kaside, bana verildi gazel.”

Bâkî

“ Sözde nazîr olmaz bana ger olsa âlem bir yana
P ü r tum tıirâk u hos-edâ, ne H âîız’em, ne Muhteşem.”

Nef’î

XVI. yüzyılda ZATÎ, NEV’Î, HAYÂLI kaside ve gazelleriyle; BAGDATLI RÛHÎ, 
TERtCIB-İ BEND’iyle; lA ^L İC A H  YAHYA “ Hamse” siyle tanınmış şairlerdir. Bu yüzyılda 
ölümsüzleşenler, Bağdat dolaylarında yaşamış şair FUZÛLÎ ile İstanbul’da kazaskerliğe 
kadar yükselmiş olan BÂKÎ’dir.

FUZULİ, Azerî lehçesiyle yazdığı T ürkçe Divan’mda çoğunlukla din dışı konularda, 
karşılık beklemeyen, ancak bir ülkü sayılabilecek, manevî (platonik) aşkı, dile getirmiş; 
bazen onun verdiği acılardan yakınarak seslenmiş; çoğu zaman da hoşnut olduğunu söy
leyerek ondan kurtulm ak istememiştir. Onun, bu içten ve çoşkun b ir lirizm bulunan şiirle
ri yanında sanat özentisine kapılarak yazdıkları da vardır.

Bâkî de, din dışı konularda yazmış; yaşanılan sürece dünya zevklerinden yararlanma
nın doğru olacağı düşüncesini savunarak duygu ve özlemlerini bazen tabiat güzellikleriyle
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birleştirerek dile getirmeyi başarmıştır. Onun üstünlüğü Divan’m daki gazellerinde, Divan 
şiirinin bütün-kurallarım  sanatçı bir söyleşyişle uygulamasmdadır.

XVII. yüzyılda, gazelde ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA ve N ÂtLİ; didaktik yolda NÂBÎ; 
rubai’de AZMİZADE HALETİ, mesnevide NEV’İZADE ATÂÎ söz sahibi oluyordu. NEF’İ 
ise, kaside alanında ün salmış, dindışı konularda gösterişli bir ses ve ağır bir dille şiirler 
yazmıştır.

XVII. yüzyılda nesir alanında da önemli yazar ve eserler görüyoruz. Bunlardan EV
LİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMEMİ, bu yüzyıl toplum lannm  yayılışlarını, gelenek, töre,' 
kültür ve uygarlıklarını, tarihini anlatan bir kaynak olmakta; NAİMÂ, 1591 - 1656 yılları 
arasında geçen olayları, tarafsız ve gerçekçi bir tutum la düzenlediği TARİH’iyle bu yüzyı
lın ilk yansına ışık tutmaktadır. Batılılann *HACI KALFA dediği KÂTİP ÇELEBİ ise, KEŞF- 
ÜZ-ZUNÛN’uyla birçok bilimler ve eserler üzerinde bilgi vermiş; ayrıca, tarih, coğrafya 
denizcilik alanlarında, toplum la ilgili konularda yazdığı eserleriyle; bilimlere değer verdi
ğini göstermiştir.

Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü (1579) ile, Osmanlı İm paratorluğu’nun duraklama
ya başlamasına paralel olarak edebiyatta da duraklama başgöstermiştir.

Belirli kurallar içinde XVIII. yüzyıla kadar gelmiş olan Divan şiirinde, “ LÂLE DEV- 
R î” nin (1718 - 1830) sanat ve kültür yenilikleri ile İstanbul’daki eğlenceli yaşayışı yeni bir 
çığır açtı. Bu çığırı gerçekleştiren NEDİM 'di. Nedim, gazel ve şarkılarında, kasidelerinin 
“ nesîb”  bölümlerinde, İstanbul’u ve yerli yaşayışı, senli benli, içten ve halk deyişleriyle 
dile getiren bir sanatçıdır.

XVIII. yüzyılın öbür şairlerinden RAGIP PAŞA, N âbî'nin didaktik yolunda yürüdü; 
ŞEYH GALİP, tasavvufu yeniden başka bir deyişle dile getirdi.

XIX. yüzyılda yaşayan KEÇECİZADE İZZET MOLLA, ENDERUNLU VASIF, ARİF 
HİKM ET BEY, YENİŞEHİRLİ AVNİ, LESKOFÇALI GALİP, eskinin tekrarından baş
ka bir şey yapmayan, Divan şiirinin son temsilcileri sayılırlar.

Kurallı klasik bir edebiyat olan Divan edebiyatında nazım birimi, genel olarak BE- 
YİT’tir; “ beyit güzelliği”  ne önem verilir. Ölçü, ARUZ; kafiye, TAM ve ZENGİN kafiye
lerdir. Nazım şekilleriyse, beyitlerle kurulanlar: GAZEL, KASİDE, MESNEVİ, MÜSTE
ZAT; bentlerle kurulanlar: MUSAMMAT, TERKİB-İ BEND, TERCİ-İ BEND, ŞARKI, 
RUBÂI, TUYUĞ’dur. Bu nazım şekillerinde işlenen konular genellikle, AŞK, ŞARAP, DİN 
ve AHLÂK’la ilgili soyut konulardır. Şairlerin duygu ve düşünceleri bile bir takım kalıp
lar, MAZM UN’lar içindedir. Dil, OSMANLICA (Türkçe, Arapça, Farça karışımı); anla
tım ve söyleşiy SÜSLÜ, M ECAZLI ve SANATLI’dır.

Divan edebiyatında NESİR de genellikle bir sanat türü, bir sanat aracıdır. SADE, SÜS
LÜ ve ORTA olmak üzere üç bölüm de toplanabilir.

SADE NESİR, halk için, Türkçe anlatımla, sanat ve süse gitmeden yazılan, Arapça, 
Farsça, söz ve tam lam alara az yer veren nesir; SÜSLÜ NESİR, ustalık ve hüner göstermek 
amacıyla yazılmış yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü, söz ve edebiyat sanatlarıyla do
lu, anlaşılması güç nesir; ORTA NESİR, öğretici bir amacı olan, bilim veya kültür konula
rında yazılmış eserlerde yer yer süsleme ve yabancı kelimeler bulunan, am a anlaşılır bir 
nitelik taşıyan nesirdir.

Divan edebiyatında başlıca nesir türleri TARİH, VAKAYİ’NÂME, TEZKİRE, MÜN
ŞEAT, bilim, din ve ahlâk konularında yazılan eserlerdir.
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XV. yüzyılda ÂŞIKPAŞAZADE TÂRİHİ, MERCİM EK A H M ED ’in KAABÛSNÂ- 
ME çevirisi, halk için açık bir dille yazılmıştır. Aynı yüzyılda SİNAN PAŞA ile İNŞÂ adı 
verilen süslü nesir gelişmeye başlar. XVII. yüzyılda VEYSÎ ve NERGİSİ ile süslü nesir 
anlaşılamayacak bir durum a gelir. Yine bu yüzyılda, EVLİYA ÇELEBİ ve KÂTİP ÇELE
Bİ (bir kısım eserleriyle), SADE NESİR; NAİM A ise ORTA NESİR’le eserler verdiler.

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI

1839 tarihinde TANZÎMAT’ın ilânıyla, bazı alanlarda yeniliklere ve düzenlemelere gi
rişilmiş; BATILILAŞMA çabası başgöstermişti.

1860 yılında çıkmaya başlayan TERCÜMAN-I AHVÂL gazetesiyle edebiyatımız da 
B atı’ya yönelmiş sayılır. TANZİMAT EDEBİYATI adı altında başlayan yeni edebiyatımız, 
günümüze kadar, aşağıdaki bölümler halinde devam eder. '

I. Tanzimat edebiyatı
II. Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünûn edebiyatı)

III. XX. yüzyıl Türk edebiyatı.

1) Fecr-i Âti
2) Millî Edebiyat
3) 1940’tan sonra Yeni Türk Edebiyatı.

CANZİMAT EDEBİYATI

Tanzimat edebiyatı, b ir hazırlık döneminden sonra iki dönem halinde gözden geçiri
lebilir.

Birinci döneni sanatçıları ŞİNASİ, ZİYA PAŞA, NAMIK KEMAL, AHM ET MİT
HAT EFENDİ, AHM ET VEFİK PAŞA, ÂLİ BEY, ŞEMSETTİN SAMİ... genellikle “ sa
natı toplum  yararına”  uygulamış; toplum la ilgili kavram ve konulara yönelmiş, eserlerini, 
Batı’yı örnek tutarak yeni türlerle yazmışlardır. İkinci dönem yazar ve şairleri ise, edebi
yatta, toplumdan çok sanata yönelme taraftarı olmuşlardır. RECAİZADE MAHMUT EK
REM , ABDÜLHAK HÂMİT, SAMİ PAŞAZADE SEZAİ, NÂBİZADE NÂZIM ’ın bu
lunduğu bu dönemde daha çok kişisel konular işlenmiştir.

KDEBİYAT-I CEDİDE (SERVET-İ FÜNÛN) EDEBİYATI

Tanzimat edebiyatı ile başlayan “ eski - yeni”  çekişmesi XIX. yüzyılın son yıllarında 
yenilerin bir araya gelmesi ve edebiyatta Batılılaşmanın üstünlük kazanmasıyla sonuçlan
dı.

1896 yılından 1901 yılma kadar süren bir dönemde, şiirde, TEVFİK FİKRET, CENAB 
ŞAHABETTİN, HÜSEYİN SİRET, HÜSEYİN SUAT, ALİ EKREM, FÂİK ÂLİ, SÜLEY
M AN NESİP, SÜLEYMAN NAZİF, CELÂL SÂHİR; nesirde, H A LİT ZİYA UŞAKLI- 
G İL, M EHM ET RAUF, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, AH M ET HİKM ET MÜFTÜOĞ- 
LU, SAFFETİ ZİYA, AHM ET ŞUAYP eserler verdiler.

Şiir, roman, hikâye, tenkit, .hâtıra... türlerinde yazılan bu eserlerde, içine dönüklük, 
kişisel konular, “ sanat için sanat”  görüşü başlıca niteliklerdir. O zam ana kadar kullanıl
mamış Arapça, Farsça kelime ve tam lam alarla, yeni duyuş ve hayalleri anlatan söz ve mıs
ralar ortaya koyulmuştur.
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XX. YÜZYIL EDEBİYATI 

F e c r - i  Â t i

Edebiyat-ı Cedide dağıldıktan sonra, 1909’da, AHM ET HAŞİM , A Lİ CANİP YÖN
TEM , M EHM ET BEHÇET, TAHSİN NAHİT, EM İN BÜLENT gibi şairlerle; YAKUP 
KADRİ KARAOSMANOĞLU, M. FUAT KÖPRÜLÜ, REFİK H A LİT KARAY, FAZIL 
A H M ET AYKAÇ, HAM DULLAH SUPHİ TANR1ÖVER, ŞAHABETTİN SÜLEYMAN
gibi yazarlar Fecr-i Âti adlı bir topluluk meydana getirdiler.

Bu sanatçılar, dil, edebiyat ve bilim alanlarında çalışmalar yaparak Batıyla sıkı ba
ğıntılar kuracaklarım açıklıyor; “ sanatın sanat için”  olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu dü
şüncelerine rpğmen, kısa bir süre sonra dağılmışlar, ayrı ayrı alanlarda başarılı eserler ver
mişlerdir.

M i l l î  E d e b i y a t  A k ı m ı

1911’den sonra, milliyetçilik düşüncesi, aydınlar arasında yayılmaya başlamış; “ Genç 
Kalemler” , “ Türk Yurdu” , “ Yeni Mecmua”  gibi dergilerde yayımlanan yazılar ve manzu
melerle, TÜRKÇÜLÜK akımı, dil ve edebiyatta gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

M EHM ET EM İN YURDAKUL’un manzumelerinde, sade dil ve hece Ölçüsüyle baş
layan bu akım, ZİYA GÖKALP’ın düşünceleri ÖMER SEYFETTİN ve ALİ CANİP YÖN- 
TEM ’in şiir, makale ve hikâyeleri; FUAT KÖPRÜLÜ’nün Türk dili ve edebiyatı tarihi ça
lışmalarıyla gelişti. “ Sade dil” , “ hece ölçüsü” yle “ millî konular” , bu edebiyatın ilkeleri 
haline geidi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve onu izleyen yıllarda, sade dil ve hece ölçüsünü uy
gulayarak şiir yazan BEŞ HECECİLER (I-ARUZ NAFİZ ÇAMLIBEL, ENİS BEHİÇ KOR- 
YÜRF.K, HALİT FAHRİ OZANSOY, ORHAN SEYFİ ORHON, YUSUF ZİYA ORTAÇ) 
millî edebiyat akımından ilk etkilenenlerdir.

Bunların yanında, romp.n ve hikâyede, miliî karakter ve gerçekliklerimizi yansıtmak 
amacıyla, sa.ıe dille yurt konularına eğilen H ALİDE EDİP ADIVAR, REŞAT NURİ GÜN
TEKİN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, REFİK H A LİT KARAY’Ia fırka ve se
yahat yazılarında bu anlayışa uyan FALİH RIFKI ATAY’ı sayabiliriz.

B a ğ ı m s ı z l a r :

Bu arada, Cumhuriyet kurulmadan önce değerli eserler vermeye başlayan, sonra da 
devam eden BAĞIMSIZ yazar ve şairleri anm ak gerekir.

Bunlardan, Edebiyat-ı Cedide zam anında yazmaya başlayan, gerçekçi roman ve hikâ
yeleriyle tanınmış HÜSEYİN RAHM İ GÜRPINAR; güçlü şiirleriyle sembolizm’den etki
lenen A HM ET HAŞİM; başlangıçta “ İslâm Birliği”  temsilcisi olan M EHM ET ÂKİF ER- 
SOY; yeni bir şiir görüşüyle eski yaşayışları, İstanbul güzelliklerini dile getiren YAHYA 
KEM AL BEYATLI, bu dönemde bağımsız yazar ve şairler olarak bilinirler.

C u m h u r i y e t  D e v r i  T ü r k  E d e b i y a t ı :

Cumhuriyetin kuruluşu ile 1940 (İkinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair 
ve yazarlar, genellikle daha önceki Millî Edebiyat A kım ı’nın etkisinde, tam anlamıyla
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“ yerli”  ve “ halka doğru” ; veya Batı’mn, özellikle Fransız edebiyatının etkisinde, kişisel 
yollarında yürüdüler.

Bunlardan, Kurtuluş Savaşı sırasında tanınmaya ve şiirlerini yayımlamaya başlayan 
KEMALETTİN KAMU ile ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI ve daha sonra AHM ET KUDSİ 
TECER, çoğunlukla yurt ve yurtseverlik duygularım dile getiren, halk şiiri tarzım  geliştir
meye çalışan lirik şiirleriyle, “ Beş hececiler” in devamı sayılırlar.

Yine sade dille ve hece ölçüsüyle yazan, am a onlardan ayrı, kişisel özellikleri olan 
N ECtP FAZIL KISAKÜREK, AHMET HAM Dİ TANPINAR, AH M ET M U H İP DIRA- 
NAŞ ile daha sonraki yeniliklere de katılan CAHİT SITKI TARANCI, Batı şiirinden etki
lendiler.

Bu arada, hikâye ve roman alanında yeni denemeler yapan M EM DUH ŞEVKET ESEN- 
DAL, PEYAMİ SAFA ve ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR ile SAİT FAİK ABASIYANIK 
da değerli eserler verdiler.

Bu sanatçıların yanında, YEDİ MEŞALECİLER diye anılan, CEVDET, KUDRET, 
VASFİ M AHİR KOCATÜRK, KENAN HULÛSİ, MUAMMER LÜTFÜ, ZİYA OSMAN 
SABA, SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL, YAŞAR NABİ NAYIR da, çok kısa bir süre sonra, 
başka başka alanlara dağılmış adlar olarak bilinirler.

1 9 4  0’t a n  S o n r a  T ü r k  E d e b i y a t ı :

İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra, İNSAN, DÜNYA ve YAŞAMA arasındaki gü
venilir olmayan bağlar; yeni ortaya çıkan dünya görüşleri; sanat hayatımızda köklü deği
şikliklere yol açtı.

Hikâye, roman ve tiyatro eserlerinde, “ yurt”  ve “ köy”  sorunları eğilimi başladı; NU- 
RULLAH ATAÇ’ın uyguladığı “ yeni nesir anlatımı”, “ öz Türkçecilik”  ve yerine göre “ dev
rik cümle”  anlayışı yaygınlaştı.

ORHAN VELİ KANIK ve arkadaşlarının (OKTAY RİFAT, M ELİH  CEVDET) ça
balarıyla, şiirin şeklinde, ölçü ve kafiye bağlarını çözen değişiklikler; özünde, şairanelik- 
ten kurtularak “ basitliğe” , “ insanlığa”  ve “ yaşama sevincine”  yönelen bir yol açıldı.

Son yıllarda ise, yeni akımları izleyen ve bir bölümü ÎKÎNCİ YENİLER adım alan 
genç sanatçılar, henüz dîırulup yaygınlaşmayan yeniliklerle çağdaş anlam da eserlerim ver
mektedirler.
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—A—

âb: -  Su.
ftbâd: — Bayındır, m âm ur, şen. 
abdal: — Dervi;, ermiş, evliya.
Ibdfir: — Parlak , taze; nükteli, zarif, gü

ze), hoş. 
âbrfi: — Yüz aklığı.
aceb: — A caba, şaşılacak şey, hayret, ga

riplik.
acîb: — Tuhaf, garip, şaşılacak şey. 
âciz: — Beceriksiz, kabiliyetsiz, zayıf, 

güçsüz.
Adem;- — İnsan, kişioğlu, adam , tik  pey

gamber, 
adû: — Düşm an, 
âfâk: — U fuklar, 
âfîtabe: — Su kabı, ibrik, 
âgâz: — Başlama, 
agreb: — Çok garip, pek tuhaf, 
agyâr: — Yabancılar, başkaları, 
âgflş: — Kucak, 
ahd: — Söz verme, an t, yemin; 
ahî: — Kökü eski Türklerde o.an  çalışma 

ve üretimin çoğalması ile yardım  am a
cını güden (AHİLİK) halk ocağından 
olan.

âhir: — Sonraki, son, en son, en sonraki, 
son olarak, 

âfıû: — Ceylân, karaca; güzellerin gözü, 
ahval: — Haller, davranışlar, durum lar, 

oluşlar, bulunuşlar, 
ahzân: — Üzüntüler, tasalar, hüzünler, 
âkil: — Akıllı.
akrab: — En yakm , daha yakın, 
akr&n: — Yaşıtlar, 
akd (akit): — Bağ, nikâh, 
akide: — İnanılan şey. 
âl: — Kırmızı.
ala: — Karışık renkli, siyah - beyaz karı

şımı.
a’lâ: — Yüksek, en yüksek.
ALEGORİ:— Bir duygu, düşünce, kav

ram  veya varlığı, başka bir varlık ha
linde sembolize ederek anlatm a sanatı, 

altm: — Ç ok bilen; bilgisi ezelî ve ebedî 
olan (Tanrı).

ALİTERASYON: — Bir cümle veya mıs- 
raiçinde aynı ses veyahecelerin Ahenk

li o larak tekrarlanm ası.

âlim: — Çok okum uş, bilgin, 
âlüfte: — A şktan çılgına dönm üş; alışık, 

alışkan, iffetsiz, 
ânım: — Genel, herkese ait, um um î, 
am tk: — Derin, 
anca: — O kadar, ancak.
AN I: — (H âtıra) H ayatta  yaşanmış plan 

veya rastlanan ilgi çekici olay ve izle
nimlerin, çoklukla üzerinden zam an 
geçtikten sonra  anlatıldığı yazı, 

ânz: — Yanak.
ânz olma: — Yapışm a, takılm a; sonra

dan, kötü  olan b ir şeyin b ir yerde mey
dana gelmesi, 

ârî: — Soyunmuş, kurtulm uş, 
arîza: — Sunulan yazı, küçükten büyüğe 

yazılan yazı, 
artuk: — A rtık , fazla, 
arsa: — Alan, meydan, yer, toprak, 
arşın: — Eskiden kullanılan, aşağı yuka

rı metrenin üçte ikisine eşit olan uzun
luk ölçüsü, 

aruk: — Güçsüz, çelimsiz, zayıf, bitap, 
asâ: — Deynek, sopa, 
âsâ: — Gibi.
fisaf-ı devran: — Dünya veziri, 
âsân: — Kolay, 
âsâr: — Eserler, 
âsuraan: — G ök, semâ, 
âstân: — Eşik, 
âsyâ, âsiyâ: — Değirmen, 
âşinâ: — Bildik, tanıdık; bilen, 
âşiyân: — Yuva, 
âşûb: — Kargaşalık, 
a tâ : — Bağışlama, bahşiş, 
avâmî: — H alkın alt tabakasıyla ilgili, 
âvâre: — Şaşkınca dolaşan, serseri, boş 

gezen, işsiz güçsüz, aylak. ’ 
âvâz, âvâze: — Ses, Un, sadâ. 
avflne: — Yardımcılar, yardakçılar, 
âyâ: — Acaba.
âyet: — K ur’an sûrelerini m eydana ge

tiren cümlelerden her biri, 
âyfne: — Ayna, 
ayş: — Yeme içme, yaşama, 
ayyâr: — Dolandırıcı, düzenci, kurnaz, 
azîm: — Büyük, ulu. 
azfc: — Değerli, sayın; sevgili, 
azım: — Kesin karar; yola çıkma; kasıt, 

niyet.
azmetme: — Gitm e, niyet etme.

313



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

—B—
bâb: — Kapı; bölüm , konu, 
bâde-hâr: — İçki, şarap  içen, 
bâdehû: — O ndan sonra, 
bahâr: — İlkbahar, 
bahâ: — Kıymet, değer, 
bâhusûs: — Özellikle, hele, 
bfikî: — K alan, artık ; daimî, 
bâl: — Kol, kanat; boy bos. 
balaban: — BalıkçıFa benzeyen, iri bir 

kuş.
balçak: — Kabza, kılıcın elle tutulacak 

yeri.
bâr: — Y ük, ağırlık, meyve, 
bâriz; — Açık, âşikâr, m eydanda, 
bast: — Yayma, açm a, uzun uzadıya an

latm a, 
baş: — Yara.
bâtıl: — D oğru olm ayan, boş, hükm ü kal

mayan
batî: — Ağır, yavaş hareketli, 
bed: — Kötü, çirkin; kötülük, 
bedeviyyet: — Bedevilik, göçebelik, 
bed-likaa: — Çirkin, kötü  yüzlü, 
bed-zebân: — Kötü dilli, a |z ı bozuk, 
belî; — Evet. 
belik: — Saç örgüsü, 
bencileyin: — Benim gibi, 
bende: — Kul, köle; bağlı, 
bcnd: — Bağ, bağlantı, 
berk : — Sağlam , şimşek, yaprak, 
bergiizâr: — Anı, arm ağan, 
beşâşet: — Güleryüzliilük, güler yüz. 
beyân: — Anlatm a, açık söyleme, bildir

me.
beyn: — A ra, arasında.
B eyı'u llah : — Allahın evi, Kâbe. 
bezek: — Süs, ziynet, 
bezm: — İçki meclisi, dernek, 
bî-amâî-: — A m ansız, merhametsiz, 
bî-bede!: — Benzeri olmayan, benzersiz 

eşsiz.
bî-çâre: — Çaresiz, zavallı, 
bî-direnk: — D urup dinlenmeyen, durm a

yan, 
bigi: — Gibi, 
bî-had: — Sınırsız.
bî-hude: — Beyhude, boşuna, boş yere, 
bî-huş: — Kendinden geçmiş,' şaşkın, 
bilâhare: — Sonra, sonradan, 
b il’akis: — Aksine, tersine, 
b î-m ihr: — Şefkatsiz, sevgisiz, 
bî-raisl: — Eşsiz, benzersiz, 
bî-misl ü babâ: — Baha biçilmeyecek ka- 

kadar değerli, 
bî-pervâ: — Çekinmeksizin, sakınm adan, 
birsam : — Aslı olm ayrn b ir şeyi görür 

veya işitir gibi olma, olm ayan şeyi var 
saym a.

bireysel: — Ferdi, fertle ilgili, 
binâen: — -den dolayı, -den ö türü , için, 

dayanarak:

bîtâb: — Güçsüz, bitkin, yorgun, 
bî-vefâ: -r- Vefasız, sözünde durnid)an . 

hayırsız.
bonmarşe: — Alış veriş yeri, ucu d u k  p a 

zarı, 
bürçek: — Saç. 
börklü: — Başlılt. 
bû , buy: — Koku, 
buğra: — Erkek deve, 
bular: — Bunlar. 
buD: — Sıkıntı, acı. 
bûs: — Ö pm e, Öpücük, öpüş, 
biilend: — Yüksek, yücfc 
büt: — Put, put gibi güzel.

—C—

câdû: — Cadı, büyücü, 
câb: — Rütbe, mevki, 
câiz: — İşlenmesi suç sayılmayan, yapıl

m asına izin verilmiş olan, 
câm : — K adeh, sırça, bardak.
Câroî: — lra n ’iı bilgin ve şair, (XV. y.y.). 
cân: — Ruh; hayat, yaşayış, gönül, 
cânâ: — Ey sevgili, ey can. 
cânan: — Sevgili.
cân-güdâz: — Can alan, can eriten, 
celalli: — Kızgın, çabuk kızan, hiddetli, 
cebhe: — Alın.
cer: — İmamlık veya müezzinlik yaparak 

pa ra  ve u ıa l toplam a (köylerde), 
cemâl: — Yüz güzelliği, güzel yüz. 
ccnk: — Savaş, vuruşma, 
cesîm: — İri, büyük, kocam an, 
cevher: — M aya, öz; değerli taş. 
cevr: — İncitm e, haksızlık, eziyet, zulüm, 

sitem, cefa, 
ceviân (cevelân): — Dolaşm a, gezinme, 
cevv: — H ava, boşluk, 
cihan-bân: — Cihanın sahibi, 
cihân-efrûz: — Cihanı parlatan, 
cihân-lâb: — Dünyayı aydınlatan, 

cir.ân: — Cennetler.
CİNÂS: — Söylenişi aynı, anlamı ayrı 

olan sözleri birarada kullanm a sanatı, 
cîvân: — Genç.
civelek: — Acemilikten yeni kurtulm uş 

yeniçeri, 
cûd: — Cömertiik. 
cû ş in : — Çaçan, kaynayan, çoşkun. 
cum ba: — Çıkıntılı kafes, 
cûybar: — A karsu, ırm ak, dere, 
cünûn: — Delilik, çıldırma, 
cürâ: — Son yudum , damla.

- ç -
çabuk-süvar: — İyi at süren, iyi a ta  bi
nen.
çâk  etm e: — Yırtm a, 
çâk: — Yarık, yırtık, yırtmaç.
Çalab: — Çalap, Tanrı, 
çapar: — Ulak, postacı, ta tar.
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çârûb: — Süpürge.
çekâçâk: — Kjljçlann çatışma sesi.
çelebi: —  Terbiyeli, ince.
çerh: — G ök, felek.
çeşm: —  Göz.
çeıoen-istân: — Çimenlik, yeşillik yer. 
çımacı: — V apurlarda hala t işçisi, 
çorbacı: — Yeniçeri bölük ağası, 
çiin: — Ç ünkü; gibi, m adem ki, nasıl, ni

ce.

— D —

dağ: — Yari;, yanık yarası, insan ve hay
vanların  vücuduna kızgın demirle vu
ru lan  dam ga, işaret, 

dâi: — D ua eden, duacı, davet eden, 
dâm ân: — Etek, 
dâm -geh: — Tuzak yeri, 
dârâ t: — Debdebe, şan, büyük gösteriş, 
darbım esel: — A tasözü, 
d a ’vî: — Dâva, mesele, sorun, 
davlum baz: — Büyük savaş davulu.
D&vud: — tsrailoğullanm n, sesi güzel, 

hüküm dar ve peygamberi, 
daya, dfiye: — Dadı, 
debdebe: — Haşm et, ululuk, büyük gös

teriş, gürültü, 
de f’aten: — Birden, bir defada, 
defin: — Göm ülm üş, gömülü, 
defin: — ö lü y ü  gömme, 
dehdn: — Ağız, 
debr: — Dünya, zam an, devir, 
dem: — Â n, zam an, içki, nefes, kan. 
dem âdem : — H er zam an, sık sık. 
dem urm ak: — Söz açm ak, bahsetmek. 
DENEM E: — özgürce seçilen bir konu

da , çokluk o rta  uzunlukta bir düzyazı 
biçimi.

derdm end: — Dertli, tasalı, 
dergâh: — Kat, kap ı, huzur, 
derm ân: — ilâç, çâre. 
derun: — Iç, içeri, yürek, 
deryuze: — Dilencilik, 
dest-mâl: — M endil, el bezi.
D ESTA N : — Eski çağlarda, savaş göç 

ve âfet gibi önemli olaylar etkisiyle 
söylenmiş, uzun  m anzum  yiğitlik lıikâ-' 

-yeleri. Ayrıca, halk edebiyatında yiğitlik 
veya mizah a lanlarında söylenen 
m anzum elerin nazım  şekline bu  ad  verilir, 

devinme: — H areket, 
deşt: — Çöl, bozkır. 
devleJlû: — M utlu , m utluluk ve devlet 

sahibi.
dibâ: — Bir çeşit ipek kumaş.
DİDAKTİK: — öğrenm ek , düşündürmek 

amacıyla yazılan eserlerdeki Özellik, 
dil: — Gönül, yürek, 
dilber: — G önül götüren, güzel.

d il- f ig â r: — G önlü yaralı, âşık, 
dil-iıjrâş; — Yürek parçalayan, 
dirîğ: — Esirgeme, önleme, yazık! 
DÎVÂN: — Divan edebiyatı şairlerinin 

gazel, kaside gibi manzumelerini top
ladıkları eser, 

dîvâne: — Deli, budala, alık, akılsız, 
doğâç: — Düşünülmeksizin doğan güzel 

fikir veya böyle fikirleri doğuran ye
tenek, 

don: — Giysi, elbise, 
dost: — Gerçek sevgili, sevilen kimse: 

Tanrı.
DRAM : — H ayatı olduğu gibi bütün 

acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede yan
sıtmak am acıyla yazılmış tiyatro eseri. 

DRAM ATİK: — Eski Yunan edebiyatın
da lirik ve epik olm ayan. Olayın geçi
şi zam anında bulunuyorm uşuz duygu
sunu verecek şekilde ortaya konmuş 
eserlerdeki özellik.

D RAM A TİZE ETM E: — Bir olayı, duy
gu ve düşünceyi çok canlı bir durum 
da anlatabilme. 

dQn: — Alçak, aşağı, soysuz, altta, aşa
ğıda.

düzah: — Cehennem, 
dilrr: —  ̂İnci,
dür-dflne: — İnci tanesi; sevgili, 
düşm enin : — Düşm anlar, 
diişvâr: — Güç, zor.

—E—

ebed: — Sonu,oIm ayan gelecek, 
ebr: — Bulut, 
ebrû: — Kaş.
edvâr: — Devirler, zam anlar; yüzyıllar;

musikî ilmi, ilm-i edvar, 
eflâk: —  Felekler, gökler. 
ef2ûn: — Çok, fazla, 
eğerçi: — H er ne kadar; olsa da, ise de. 
eğm e: —  Ağaç dallarıyla yapılan ve üs

tü  çul ile örtülen kulube; gölgelik ka
ya  altı.

ejder (ejderha): — (Canavar) Büyük yı
lan; korkunç ve hayalî bir hayvan, 

ekâbir: — Pek ulular, ileri gelenler, 
eknaf: — Yönler, yanlar, taraflar, 
ekseri: — Çoğu, çokluk, 
el’am ân: — A m an, medeti 
ELEŞTİRM E: — (Tenkid) Bir eserin 

gerçek değerini ortaya koyma amacıyla 
inceleme ve araştırm a sonucu ileri sü
rülen yargılar ve bu amaçla yazılmış 
eser.

elfâz: — Kelimeler, sözler, 
elhak: — Gerçekten, doğrusu, 
elif: — A rap alfabesinin ilk harfi, 
emniyet: — Güvenlik, korkusuzluk, 
encârn: — Son, sonlar.
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EPİK: — Destan özelliğinde, yurt sevgi
si ve insanlık gibi tem aların  yiğitlik 
duygusuyla birlikte anlatıldığı eserler
de görülen özellik.

E P O P E : — B ak. DESTAN, 
crbâb: — Sahipler, m âlikler, ehil, bece

rikli, usta, 
erbâb-ı dil: — Gönül sahipleri, 
eshâb: — Sahipler, dostlar, arkadaşlar, 
esrar: — Sırlar, 
şek: — Gözyaşı, 
etvâr: — Davranışlar, -tavırlar, 
eve: — E n  üstün derece, yüce, 
evsaf: — Nitelikler.

'evvel: — ilk , önceki, önce, 
eyâğ: — Kadeh, ayaklı kadeh, şarap  ku

pası.
ezvâk: — Zevkler, ta tlar, lezzetler, haz

lar, neşeler.

— F —

FABL: — Kişileri, çoklukla, hayvan, bit
ki veya cansız varlıklar olan ve ders 
vermek amacı güden masal.

FARS: — Sanat yönü zayıf olan komed
ya.

fasıl: — Bölüm, Tiyatro: Perde, 
fâzıl: — Erdem li, faziletli, üstün .
FEERİ: — Tiyatroya uygulanan masal, 
fehm: — Anlam a, anlayış, 
îchm  etme: — Anlam a, 
felek: — G ök, gökyüzü, semâ, dünya, 
fena: — Yok olma, yokluk, geçip gitme, 
feragat: — Vazgeçme; el çekme, 
feraset: — Anlayışlılık, çabuk seziş, 
ferm an: — Buyruk, emir.
FIKRA: — Günlük konularla ilgili, ki

şisel görüş ve düşüncelerin kısaca anla
tıldığı gazete ve dergi yazısı, 

filhakika: — Gerçeklen, 
f i ’l, fiil,: — Davranış, eylem, iş, kâr. 
firâvân: — Bol, çok, aşırı.
Frengistan: — Hıristiyan ülkeler.
Frenk: — AvrupalI, 
firkat; — Ayrılık, ayrılış.

—G—

gaafil: — Gerçekten habersiz' olan, 
gaafilâne: — Habersizce, 
gabi: — Bazen, arasıra. 
gamze: — Yan bakış, çene çukuru, 
garîb; — Kimsesiz, zavallı; gurbette, ya

bancı; tuhaf, bam başka, dokunaklı, 
garrâ: — Parlak, gösterişli, 
gayş: — Kendinden geçme, 
gayet: — Son, son derece, 
gayr: — Başka, başkası, ayrı, diğer, ya- 

yabancı, bildik olmayan, 
gayz: — Kin.

GAZEL: — Divan edebiyatının, 5-15 be- 
yitlik “ aa, ba, ca..”  düzeninde bir na
zım şeklidir. Konusu genellikle “ güzel
lik’ ve “ sevgi” dir. 

gazel-hân: — Gazel söyleyen, gazel oku
yan.

gedâ: — Dilenci, yoksul, 
gene: — Hazîne, define, 
ger: — Eğer, 
gerd: — Toz, toprak.
GERÇEKÇİLİK: — Bak. S. 173. 
gevher: — Cevher.
gevherin: — Cevherli, mücevher gibi. 
G EZİ YAZISI: — (Seyahat yazısı) Gezip 

görülen yerlerin ilgi çekici yönlerinin, 
kişisel görüş ve düşüncelerin katılarak  
anlatıldığı yazı, 

giran: — Ağır.
gird: — Yuvarlak, değirmi, çevre, 
girîbân: — Elbise yakası, 
g iriftar: — Tutulm uş, yakalanm ış; düş

kün.
G İRİZGÂH: — Kaside’de “ Nesib” ten 

“ Methiye” ye geçiş'beyti, 
girye: — Ağlama, gözyaşı, 
gönce: — Açılmamış çiçek, tom urcuk, 
gönen: — Nem, nemli (toprak), 
gönenme: — Refaha kavuşma, 
görgeç: — Görünce, gördükçe, 
göyunme: — Yanma, 
gû (y): — Söyleyen, diyen, 
gulyabani: — İri, “ korkunç hayal.”  
gurbet: — Yurt dışı, yabancı yer, yâdel, 

gariplik, yabancılık, 
gurub: — Güneşin batışı, 
gûş: — Kulak, işitme, dinleme, 
gûşe: — Köşe, yan, bucak, 
gûnâ: — Türlü, gidiş, tarz, yol. 
güft ü gû: — Dedikodu, 
gûya: — Sanki, 
gûy-sıfat: — Top gibi, 
giiher: — Cevher, inci, 
güher-feşan: — M ücevher, inci saçan, ce

vahir saçan, 
gülberk*. — G ül yapıağs 
gülistan: — Gül bahçesi, gül mevsimi, 
gülşen: — Gül bahçesi, 
gülzâr: — Gül bahçesi.

. gün: — Gündüz, 
günlük: — Güneşlik, çadır.
GÜNLÜK: — Günü gününe tu tu lan  not

lar.
güruh: — Kalabalık, 
gürz: — Eskiden silâh o larak kullanılan 

uzun saplı, büyük dem ir topuz. 
G ÜZELLEM E: — Saz şairlerinin tab ia t • 

ve insan güzelliklerini öven lirik m an
zumeleri.
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—H—
h a lis : — Kötü, fesatçı, soysuz, 
hâcî: — Yeren, hicveden, hiciv yazan, 
hapan: — Ne zam an, 
lıadd: — Sınır, 
hâdde: — Tel yapm a aracı, 
hadenk: — O k, yayın ağacından yapılan 

ok.
hâhiş: — îstek, isteyiş.
H ak: — Tanrı, 
hâk: — Toprak.
bakîm: — Çok bilgili, bilgin, filozof, 
hakkaa; — Doğrusu, 
hâl: — Vücut beni; nokta, 
halâs: — Kurtulm a, kurtuluş, 
halayık; — Cariye, hizmetçi, 
hâle: — Yıldızların etrafında görülen 

parlak daire, ay ağılı. Ayla, 
hâlet: — H al, nitelik, 
ham âyil: — Çapraz, kılıç bağı, 
hamletme: — ...e  verme.
H AM SE: — Divanı sairlerinin beş mes

neviden m eydana getirdikleri manzum 
eser.

hâmflş: — Susmuş, sessiz, 
handan: — Gülen, sevinçli, 
hâne: — Ev.
hanedan: — K ö k lü  büyük aiie. 
har: — Eşek, 
hâr: — Diken.
haram ilik: — Eşkıyalık, haydutluk, 
harb î: — Savaş davulu, 
haremeyn: — Mekke ve Medine şehirle

rine birlikte verilen ad. 
haris; — A şın istekli, gözü dönm üş, son 

derece hırslı olan, 
hars: — Kültür.
H ashacip: — Saray teşrifatçısı (H üküm 

dar, vezir ve kum andandan sonra ge
len bir makam), 

hâsıl: — Elde edilen, 
hasâr: — Z arar, ziyan, 
hâsir: — Z arar, ziyana uğrayan, 
hasret: — Özlem.
hâss: — Seçkinler, ileri gelenlere m ah

sus, özel. 
hâssa: — A y rıca , bele, 
hassaten: — Özellikle, 
hâsud: — Kıskanç, çekemeyen, 
haşr: — Kıyamet, 
hatt: — Yüzdeki tüyler, 
hatta t: — .Güzel yazı yazan, 
hatve: — Adım.
havadis; — Olaylar, ilgi ile karşılanan 

haberler, 
havale: — İşi başkasına bırakm a, 
havf: — Korku, korkm a, 
hayfi: — U tanm a, sıkılma, 
hayl: — O rdu; güruh, 
hazân: — Sonbahar, güz. 
hazf: — Giderm e, silme, aradan çıkarıl

m a, yok etme, 
hâzin: — H aznedar, bekçi, 
hecr, hicr: — Ayrılık, ayrılma, 
heft: — Yedi (sayısı), 
helâk: — Yok etme, yok olm a, ölme, 
hem-dem: — Sıkı fıkı, canciğer arkadaş, 
hera-nefes: — Arkadaş, 
hendese: — Geometri, 
heng: — Hengâme, karşılık, savaş, 
hevâ: — Heves, istek, hoşlanm a, hava, 
hevesât: — Hevesler, istekler, 
hey’e t; —  G örünüş, şekil, sû tet. 
heyula: — Zihinde tasarlanan gösterişli 

hayal.
bezâr; — Bülbü); bin, binlerce.
hczen: — Odun.
hezârfen: — Çok bilen.
hırâm an: — Salm a salma, nazla yürüyen.
hışım, hışm: — Kızgınlık, öfke.
hiciv, hicv: — Yergi, yerme.
hicran: — Ayrılık, unutulm az acı.
hicret: — Göç.
bicviyyât: — Yergiler, hicviyeler. 
HİKÂYE: — İnsan hayatının bir yönünü 

gerçeğe uygun olarak anlatan  kısa sa
nat eseri.

hikmet: — Hakimlik; sebep, felsefe, 
hilkat: — Yaratılış, yaratılma, 
him âyet: — K orum a, korunm a, 
himmet: — Çabşm a, manevî yardım , 

emek, 
hîsâr: — Kale.
bisseyâb olm a: — Hisse al m a.
HİTÂBET: — Güzel söz söyleme sanatı, 
hoy: — Ter.
hû: — Dervişler arasında selâm olarak 

söylenir, 
hûb: — Güzel, hoş, iyi. 
hûbrû: — Güzel yüzlü, 
hûm âr: — İçkiden sonraki sersemlik, 

m ahmurluk.
Jıuıt-feşân: — Kan saçan, kan saçıcı. 
hurrem : — Şen, sevinçli, mes’ut, mutlu, 
hurşid: — Güneş.

hurûş: — Coşma, bağırma, gürültü, 
husûl: — O rtaya çıkma, meydana gelme, 
huşk: — K uru, sert.
huzûr: — Ön, büyük kişilerin yanı, mev

cudiyet, varlık, 
hüccet: — Kanıt, belge, senet, 
hümâyûn: — Kutsal, padişaha ait. 
hüsn: — Güzellik, iyilik; güzel, iyi. 
HÜSN-İ TA ’LİL: — Bir olaya asıl sebe

binden başka, hoşa gidecek b ir sebep 
gösterme sanatı, 

hüsn ü ân ; — Güzellik ve cazibe. 
hüsrân: — Z arar, yitirme, yoksulluk, bir 

işin sonunda eli boş kalma.
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—i—

ırak: — Uzak, 
ıs-. — Sahip, 
îd : — Bayram.

- t -

iâne: — Yardım, yardım  parası, 
ibrânr. — Zorlam a, İsrar.
Icrâ: — Yapm a, yerine getirme, ’bir işi 

yürütm e, 
îçre: — İçinde.
idbâr: — Talihsizlik, bahtsızlık, düşkün

lük, felâket, 
iffet: — Temizlik, namus, 
ihâta : — Kapsam, kuşatm a, çevirme, tam 

kavrayış, anlayış, geniş bilgi.
İH A M : — B ak. TEVRİYE, 
ihsân: — İyilik etme, bağış, bağışlama, 
ihtilâç: — Çırpınm a, 
ihtirâz: — Sakınm a, çekinme, 
ihtlyfir: — Sakınm a, ilerisini düşünerek, 

görerek davranma, 
ftıtizâz: — Titreme, 
ihyfl; — Dirilme, canlandırm a, 
ikbâl: — Talih düzgünlüğü, yücelik, 
iktidâr: — Güç yetme, yapabilme, 
ik tlfâ: — Yetinme, yeter bulma.
II: — Ülke, yurt, 
ilm ühaber: — Bir çeşit belge, 
iltizâm: — Gerekii sayma, gerektirme, 

ta ra f tutm a, 
imâ: — Kapalı anlatm a.
İM ÂLE: — A ruz ölçüsü zoru ile hecenin 

değerinden fazla uzun  okunması, mey
lettirme, 

imdi: — Buna göre, böylece.
İN ŞÂ : — Nesir, düz yazı.
İNTAK: — İnsandan başka varlıkları ko

nuşturm a sanan, 
inayet: — Y ardım , iyilik, 
infiâl: — Kırgınlık, gücenme, darılma, 
inhiraf: — Sapma; doğru yoldan sapma, 
inhina:— Eğilme, eğrilme, 
inkisar: — Kırılma, gücenme, darılma, 
intibah: — Uyanma, uyanıklık, 
intikal: — Bir yerden başka bir yere 

göçme. - - 
intizâr: — Bekleme, gözleme, 
iptida: — İlkin, 
iptidâî: — İlkel, 
îrâdetm e: — Söyleme, 
ircâ etme: — Eski haline çevirme, 
irfan : — Bilme, biliş, anlayış, kültür, ta

savvuf! bilgi, 
irtifa : — Yükseklik, yükselti, 
irtihâl:—  Göçme, göçetme, ölme, 
ıspazmoz: — Sinirlerin bilinçsiz kasıl

ması.

İSTİÂRE; — Bil varlığa veya kavram a 
asıl adım değil, benzediği başka b ir var
lığın adını vermek sanatı, 
istihza: — Alay etme, 
istihzâ-âmiz: — Alaylı, 
iştigal: — Uğraş, bir şeyle uğrp.şma. 
itâb : — A zarlam a, darılma, 
itkan: — Sağlam kılma, inanma, 
i ’tiyâd: — Alışma, alışkanlık, 
iz’ân: — Anlayış, kavrayış, akıl, 
izhâr: — Gösterme, meydana çıkarma, 
izzeî: — Yücelik, ululuk; değer; ikram, 
iyün, ayân: — Açık, meydanda, aşikâr.

jâ le : — Kırağı, çiğ..

—K—

kabzoima: — K apanm a, daralm a, büzül- 
■ me.
kadem: — Ayak, adım; uğur, 
kadı: — Yargıç, 
kadîr: — Çok güçlü, 
k âfir: — Küfreden; dinsiz, siyah. 
KAFİYE: — M ısra sonlarında, ayrı an

lamlı kelimelerdeki ses benzerliği, 
ka l'a : — Kale, hisar, 
kalafat: — Yeniçeri başlığı, 
kallâş: — Sözünde durm ayan, dönek, 
k&ll&vîı — Bir çeşil kavuk.
Kamer: — Ay. 
kâm: —< İstek, murad.zevk. 
kâm il: — Olgun, yaşım  başım  almış, ke

m ale ermiş, 
kam u: — H ep, bütün, 
kaam us: — A rapça büyük sözlük, 
kân: — M aden ocağı, kaynak, 
kande: — Nerede? 
kanden: — Nereden? 
kangı: — Hangi, 
kangısım: — Hangisini, 
kâr: — İş güç, iş, kazanç, 
kargı: — M ızrak, 
kaari’: — Okuyucu, 
kasâid: — Kasideler, 
kâsır: — Kusurlu, eksik, kısa, 
kasr: — Köşk, kâşane, saray, 
kâşane: — Gösterişli yapı, 
katî: — Çok.
k a t’: — Kesme, kesilme, biçme, 
kati: — Öldürme, 
katre : — Damla, damlayan şey. 
kavat: — Pezevenk, 
kavs: — Yay, keman, 
kayd: — Bağ, iigi, endişe, 
kazâ: — T anrının ezelden takdir etmiş 

olduğu olay. ' 
kazâzede: — Kazaya uğrayan, 
kaîiyye: — Önerme, iş, sorun, 
kef. — El, avuç.
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kelâm:— Söz, lâkırdı, 
kelp: — Köpek'.
kem ha: — İpek kumaş, havsız kadife, 
kem ân: —  Yay.
kem ân-ebra: —  Keman kaşlı, kaşları yay 

gibi güzel, 
kemin: — Pusu.
kerâm et: —  Erm işlerin olağanüstü gös

terisi.
kerem -kâr: — Bağışlayan, lütfeden, 
kepenek: —  Keçeden yapılmış giyecek, 
kesb: — Ç alışıp kazanm a, 
kesbetme: — Kazanm a, edinme; çalışıp 

kazanm a.
keselân: — Gevşeklik, yorgunluk, uyu

şukluk, tembellik, 
keşîde: — Çekilmiş, çekiliş, 
ktdem : —  Eskilik, 
kıb tî: — Çingene, 
kıyl ü  kaal: — Dedikodu, 
kıvâsetlth —  U ya n ık , a n h y ışh .  
kibâr: — Büyükler, ileri gelenler, ince, 

terbiyeli, görgülü, 
kimesne: — Kitnse.
kîne: — G önülde gizlenen düşm anlık, kin. 
kiriş: —  Bağırsaktan yapılan saz teli, 
k irm ânî: — îyi kılıç, 
kişver: — Ülke.
K LA SİStZM : — B ak. Sayfa: 160. 
KOM EDYA: — H ayatın  gülünç yönleri

n i, güldürm ek ve düşündürm ek amacı 
ile sahnede yansıtm ak için yazılmış ti
ya tro  eseri.

K ONFERANS: — Bir topluluk karşısın
d a  özellikle bilimsel konularda açıkla
m alarda  bulunm a, bilgi verme amacıy
la  yapılan konuşm a, 

köstek: — Zincir.
kudret: — G üç, kuvvet, T anrının gücü, 
kûh: — Dağ.
kûb-sâr: — D ağ, dağlık yer. 
k uşak : — Nesil, 
kiize: — Su testisi, 
kus: — Davul.
kurb : — Y akınlık, yakın olma, 
kûy: — Köy, m ahal, yer. 
k ü ffâr : — Kâfirler.
külliyen: — Tüm  olarak, büsbütün, to p 

tan , kökünden.' 
külbe: — Kulübe, 
küobet: — Kubbe, 
kiinç: — Köşe, bucak, 
kudûret: — Bulanıklık; gam , tasa, ke

der.
kü ttâb : — K âtipler, yazıcılar, 
küşâde: — Açılmış, açık, ferah, şen.

• —L—
lâfz : — Söz.
lâğv: — H üküm süz bırakm a, 
lâğv olm a: — Dağılm a, kaldırma-: 
lah ika: — Ek.

lâkayd: — Düşüncesiz, ilgisiz, 
lâkırdı: — Söz. 

ı lâl: — Kırmızı, değerli taş. 
lâle-hâdd: — Lâle yanaklı. 
lâJe-zâr: — Lâle bahçesi, 
lâpçin: — Aya'ğa giyilen mest, 
lâ la : — Cüppe altına  giyilen dar ve kı

sa Üstlük, 
lâtif: — Güzel, hoş. 
lâtife: — Güzel şaka, 
lâyenkati’: — Ardı kesilmeksizin, aralık

sız, durm adan, 
leb: — D udak.
LEFF Ü NEŞİR: — Önce söylenen bir

kaç şeyle ilgili simetrik söz söyleme 
sanatı.

letafet: — Güzellik, latiflik, 
letâif: — Lâtifeler, şakalar, 
levh: — Levha.
leveod: — Yeniçeri devrinde deniz eri: 

boylu boslu - çevik, 
leyi: — Gece.
İlkin: — Lâkin.
LİRİK: — İçten duyguların üstünlük ka

zandığı ve çoşkunlukla dile getirilen 
eserlerdeki özellik, 

lisan-ı hâl: — H al dili, insanın yüzün
den ve hareketlerinden anlaşılan du
rum u.

liyâkat: — Y ararlık, değerlilik, lâyık ol
ma.

’ lügat: — Sözlük, kelime, söz, dil.

—M—

mâ: — Su.
roa’deletkâr: — Adale! sever, insaflı, 
m ahâfet: — K orkm a, korku, 
m ahal: — Yer.
m ahbûb: — Sevgili, sevilen, sevilmiş, 
m âhdûm : — Oğul, evlât, 
m ahdûd: — Sınırlı, çevrili, belirli, 
m âhî: — Balık.
m ahrem : — Gizli olan,"gizliliği bilen, ha

ram , şeriatın yasak ettiği.
- m ahr-û: — Ay yüzlü, yüzü ay gibi güzel 

olan; güzel, 
m ahm ur: — Uykulu, sarhoş, sarhoşluğun 

verdiği sersemlik. Baygm göz. 
mahşer: — Kıyamet, 
mahv: — Yok olm a, yok etme, ortadan 

kaldırm a, bitme. 
m aîşct; — Geçim, geçinme.
M AKALE: — Herhangi bir konudaki dü

şüncelerin açıklandığı veya savunuldu
ğu gazete, dergi yazısı, 

makbûi: — Kabul olunm uş, hoş karşıla
nan.

makîs: — Benzetilebilir, kıyas edilebilir, 
m aksûd: — İstenilen şey, istek, 
m akuule: — Takım , çeşit, soy. 
m a’lûm: — Bilinen, belli.
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m a’lıım at: — Bilgi, bilinen şeyler, 
maam âfih: — Bununla birlikte, 
m a’mûre: — Bayındır yer. 
mancılık: — Taş a tm ağa özgü alet, m an

cınık.
M ÂN İ: — Genellikte d ö rt m ısralı, ozanı 

belirsiz halk edebiyatı nazım şekli, 
mansıb: — M emurluk, 
manzûr olm a: — Görünm e, 
m a’rlfet; — H üner, herkesin yapamadığı 

u s ta lık /
m a’rû f: — Herkesçe bilinen, tanınmış, 

belli.
maslahat; — İş, em ir, keyfiyet, 
maslflb: — Asılmış, 
raasnâ ': — Sanatlı, yapm a yapılmış, 
m a’şûk: — Sevilen, sevilmiş 
mazlûm; — Zulüm görm üş, zavallı; ses

siz.
M AZM ÛN: — Kalıplaşmış anlam , kav

ram .
meal; — A nlam , yaklaşık anlam . 
M ECAZ: — Bir sözün kendi anlam ından 

başka anlam da kullammsı sanatı. 
M ECÂZ-I M ÜRSEL: — Benzerlik dola

yısıyla değil de, bir ilgi dolayısıyla bir 
sözü kendi anlam ından başka anlam
da kullanm a sanatı, 

mecmua: — Dergi,
mecrâ: — Suyun aktığıj yatak , su yolu;

akış oluş yolu, 
mecrûiı: — Yaralı.
medih, metih: — Övgü, övme konusu, 
mefrûz: — Ayrılmış, bölünm üş, varsayıl

mış.
m ehabet: — Büyüklük, u luluk, azamet, 

heybet, 
meh-rû: — Ay yüzlü, güzel, 
m ekkâr: — Düzenci, hileci.
M EK r lîP : — Buluşma ve görüşm e güç

lüğü karşısında; görüş, düşünce ve is
teklerin bildirildiği yazı, 

melâmet: — Ayıplama, km am a. 
melûl: — Üzgün, usanm ış, bıkmış, bez

miş.
memalîk: — Ülkeler. 
metnâUk-sitân: — Ülkeler alan, 
menfî: — Olumsuz.
MENSÛR: — Nesir o larak  yazılmış yazı, 
merciin: — Denizden çıkarılan kırmızı 

süs maddesi, 
merk’uum: — Yazılı, adı geçen, 
mesâmât: — Gözenekler, cilt Üzerinde 

küçük delikle,. 
mescld: — Küçük cam i, 
meskûn: — O turulan, içinde insan otu

ran  yer.
mest: — Kendinden geçmiş, süzgün, sar

hoş.
M ESNEVÎ: — Beyitler hâlinde yazılan 

divan edebiyatı nazım şekillerindendir. 
H er beytin m ısraları kendi aralarında
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kafiyelidir. U zun m anzum  eserler ve 
hikâyeler bu  şekilde yazılmıştır. 

Mesnevi: — M evlâne Celâlettin R ûm i’
nin mesnevi şekliyle yazdığı büyük 
eser.

mesrûk: — Çalınmış, 
meşâhir: — Ü n tu tanlar, ünlü  kimseler, 

meşhurlar, 
meşgale: — U ğraş, iş, iş güç, uğraşılan 

iş.
meşhûd: — Gözle göçülen, 
m etâ’: — Mal. 
mevce: — Dalga.
mevhûm: — M evcud olm ayan, fakat V8f 

sanılan.
Mevlâ: — Tanrı, 
mevzi: — Yer. 
mey: — İçki, şarap.
meyi: — Eğilim; eğiklik; eğilme, sevme, 

tutulm a, 
meze: — K atm a, karıştırm a, 
mezcetme: — Birleştirme, 
m e’zûn: — İzinli, izin almış, 
m ihnet: — Acı. 
m ihm ân: — Konuk, m isafir, 
m ihr: — Sevgi, şefkat, 
m ihrâb: — Câmi ve mescitlerde im am 

lık edene ayrılmış girintili yer. . 
m ihribân; — Seven, acıyan, şefkatli, gü- 

leryüzlü, yumuşak huylu, 
min ba’d: — Bundan sonra, 
mîr: — Baş, başkan, bey; âm ir, kom u

tan.
mîrî mal: — Devlet malı, 
miskin: — Acınacak halde; zavallı; bece

riksiz, uyuşuk, 
mîsl: — Benzer, eş.
miyân: — O rta, bel, a ra , aralık , ortada, 
mizaç: — Huy, tab iat. 
mfl(y): — Kıl, saç. 
muallâ: — En yüksek, yüce, yüksek, 
m uallâk: — Asılmış, asılı; havada, boş

lukta duran, 
muamele: — Davranış, dav ranm a .' 
m uâşaka: — Sevişme, birbirini sevme, 
m u’cize-gfiy: — Mucizeli sözler söyleyen. 
muhflUf: — Karşı, karşı düşüncede olan, 

aykırılık gösteren uymayan, 
muhfit: — Çevrili, etrafı çevrilmiş, ku

şatılmış, 
muhayyel: — Hayalî, 
m uhrik: — Y akan, yakıcı, 
m uhtasar: — Kısaltılmış, kısaltm a, kısa, 
mııztazır: — Can çekişen, 
muhteriz: — Çekinen, sakınan, çekingen, 
muin: — Yardımcı, 
m ukabele: — Karşı gelme, 
mukabeleten; — Karşılık olarak, 
mukallid: — Taklitçi, 
m untazır: — Bekleyen, gözleyen, 
m urabba’: — Açık; dörtlü; dörtgen, 
m urâd: — İstek, dilek, am aç, m eram , 
musâbabe: — Konuşm a, görüşme.
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M USAM M AT: — İç kafiyeleri bulunan 
gazel veya kaside, 

mûsilcîşinâs: — Müzisyen, müzikçi. 
m uştu: — M üjde, 
m utâd: — Alışılmış, 
m uttarit: — Düzenli, tek örnek, bir dü- 

ziye giden, sıralı, düzgün, 
mu (muy): — Kıl. 
muzlim: — Karanlık, 
m uztar olm a: — Zorunda kalm a. 
mübShase: — Görüşme, konuşma. 
M ÜBALAĞA: — A nlatılan şeyi olduğun

dan az veya çok gösterm e.sanatı, 
mücehhez: — Donanmış, donatılm ış; ha

zırlanmış.
mücmel: — Öz, özet, az ve kısa sözle arı

tılmış.
m üdârâ: — Yüze gülme, dost gibi görün

me. .
müessir: — Etkin, tesir eden, içe işleyen, 

dokunan, dokunaklı, 
m üje: — Kirpik 
m ükâfat: — ö d ü l.
m ttkâhhal: — Sürmeli, sürme çekilmiş, 
m ükerrem : — Saygıdeğer, aziz, sayın, 
m ükevkeb: — Yıldızlı, 
m ülâhaza: — Düşünce, iyi düşünm e, 
mülevven: — Renkli, renk renk, türlü 

türlü, 
m ülhak: — Katılmış, 
m ültefil: — iltifat eden, 
m ülûk: — H üküm darlar, 
m üm tâz: — Seçkin, üstün tutulm uş, ay

rı tutulm uş, 
m ün’atıf: — Bir yana yönelen, çevrilen, 
iBiinfai): — Gücenen, gücenmiş, alınmış, 
m ünakkaş: — Nakışlı, resimli, işlemeli, 

süslü.
m ünferit: — Tek, kendi başına, 
m iirgaan: — Kuşlar.
mürsel: — Gönderilmiş, yollanılmış, pey

gamber.
m ürüvvet: — insanlık; iyilikseverlik, 
m ü s e lse l:— Zincirleme, ardı ardına, 
m üstağrak: — G ark olm uş, gömülmüş, 

boğulmuş, 
m üstaid: — Yeteneği o lan, anlayışlı, 
müstefir: — Takm a ad; istiareli, iğreti. 
müsleh2Î: — Alaycı, biriyle eğlenen, her

kesle eğlenmek âdetinde olan. 
M ÜSTEZÂD: — Bir uzun, b ir kısa mıs

ra  olarak düzenlenen divan edebiyatı 
nazım  şekli, 

m üteaddid: — Birkaç tane, birçok, çoğa
lan,

m üteahhirio: — Sonra gelenler, sonra yeti
şenler.

m ütekaddim ln: — ö n d e  gelenler, eski in
sanlar.

m ütelevvia: — Kararsız, renkli, sebatsız.

mütemevvic: — D algalanan, 
müverrih: — Tarihçi, 

müyesser olma: — Kısmet olm a, kolayı 
bulunup yapılan, kolay gelen, kolaylık
la  olan, 

müzâb: — Eritilmiş, erimiş, 
müzeyyen: — Süslü.

— N —

nâdir, nâdire: — Az, seyrek, nadir bulu
nan.

n&gâh: — Birdenbire, ansızın, 
nfigehân: — Birdenbire, ansızın, 
mağmesfiz: — Türkü, şarkı okuyan, 
nahîf: — Güçsüz, zayıf, arık, 
nâil: — M uradına eren, ermiş, ele geçi

ren.
nâkıs: — Eksik, 
nakkaş: — Ressam; Tanrı, 
nakl: — Bir şeyi başka b ir yere götür

me; taşıma; anlatm a, 
nakş: — Resim, süsleme sanatı, 
nâlân: — inleyen, inleyici. 
nâpaydâr: — Sürekli olm ayan, 
nâpesend: — Beğenilmeyen, 
n a ’ra: — Haykırış.
nâtıka: — Düşünüp söyleme gücü, düz

gün, dokunaklı söz söyleme. 
NATÜRALİZM : — Bak. Sayfa: 173. 
nfty: — Ney, kam ıştan yapılan saz. 
nazar: — Bakış, bakm a, göz atma, 
nezargâh: — Bakış yeri; özlenen sevi

len yer.
NAZIM : — ö lçü lü  ve kafiyeli m ısra kü

meleriyle kurulan söz ve yazı şekli, 
nazîr: — Benzer, eş.
NAZÎRE: — Divan edebiyatında, bir şai

rin beğendiği bir esere konu , ölçü ve 
kafiye bakım ından benzeterek yazdığı 
eser. Benzek. 

nedîm: — Meclis arkadaşı, sohbet arka
daşı.

nefs: — ö z  varhk; ruh , can, hayat; bi
yolojik ihtiyaçlar; kendi, şahıs, 

neng: — U n, san, utanm a.
NESİR: — Yalnız dil kuralarına uygun 

olarak, cUmle ve paragraflar halinde; 
duygu, düşünce, istek ve olayları an-

- latan sö z  ve yazı şekli. Düz yazı, 
nev: — Yeni, tâze. 
nevft: — Ses, sedâ, nasip, 
nevbahâr: — ilkbahar, 
nevhager: — Yasla ağlayan, feryat eden, 
nev-peydft: — Yeni çıkma, 
n e z â k e t : İ n c e l ik ,  zariflik, terbiye, 
nezzire (nezâre): — Bakm a, seyı'T, m an

zara.
nısf, nısıf: — Yarım , yarı, 
nice: — N e zam ana kadar, nasıl.
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nigÂh: — Bakış, bakm a.
ülgerin: — Bakıcı, bakan.
nlhâyet: — Son, uç, son derece.
nlkaab: — ö r tü ,  peçe, yüz örtüsü.
nîm: — Y an, yarım , buçuk.
n i’met; — İyilik, lUtuf, m utluluk.
nişân: — İz, belirti.
nlşftne: — İz, belirti.
nlyâz: — Yalvarm a, yakarm a, dua.
niz&r: — Güçsüz, cılız.
nlze: — Kargı, m ızrak, süngU.
N u’man: — İm am -ı A ’zam ’m  adı.
Busral: — Z afer, başarı, üstünlük. 
sAş: — İçme.
■ulk-ı Hak: — T anrı sözü.
NUTUK: — B ak. SÖYLEV, 
nümiyân: — G örünücü, görünen, mey

danda.

— O—

od: — Ateş.
O PE R A : — M üzikte sana t değeri yük

sek o lan  ve baştan  sona, orkestra im
liğinde oynayan b ir tiyatro  çeşidi. 

O PE RE T: — Eğlenceli ve hafif konular
da, güldürm ek am acıyla oynanan m ü
zikli bir tiyatro  çeşidi.

ORTAOYUNU: — Pişekâr, Kavuklu gi
b i belli kişileri bulunan, seyircilerin 
çevrelediği bir alanda oynanan eski bir 
halk oyunu.

—Ö—
öküş: — Ç ok, fazla.
ÖLÇÜ: — (VEZİN). M anzum  eserlerde, 

m ısralardaki hece sayısına veya hece
lerin açık ve kapalılığına dayanan ve 
nazım da dış ahengi sağlayan öğe. 

ömra: — öm rüm ce. 
ören yer: — H arabe, virane, 
özge: — Başka, 
özgünlük: — Orijinallik.

—P —

pfl (y): — Ayak, 
pik : — Temiz, arık , 
palan: — Semer, eyer, 
pancur: — Pencere dışlarına konan ara

lık tahta lı güneşlik, 
pâre, para: — Parça, 
pârelemek: — Parçalam ak. 
PARNASİZM : — Bak. S: 173. 
pfiy&n: — Son, bitim , 
piydâr: — Yerleşmiş, sağlam, sürekli. 
PASTORAL: — Kır ve tabiat sevgisini, 

Ç oban hayatını dile getiren eserlerde
ki özellik.

pelfis: — Eski kilim, keçe, aba, çul.
peienk: — K aplan, panter.
perî-sûret: — Peri, yüzlü.
perî-veş: — Peri gibi.
perr: — Kanat-
pes: — İm di, sonra, arka.
pesendîde: — Beğenilmiş, seçilmiş.
pesend: — Beğenme.
pest: — Aşağı, alçak.
peyâm: — H aber.
peykân: — Okun ucundaki sivri demir, 
peymâne: — Büyük kadeh, şarap bar

dağı.
peymân: — Yemin, ant. 
per-rev: — İzleyen, b irinin arkası sıra 

giden, izinden giden, uyan, 
pîç ü tâb: — Kıvrım, büklüm , ıstırap, sı

kıntı, endişe, 
pîr: — Yaşlı, ihtiyar, 
pîş: — Ö n, ileri, ön  ta ra f, 
pulat: — Çelik, 
pûştdeser: — Başı örtülü, 
pürfigaan: — Çığlık, inleme dolu, 
pürgazab: — Ç ok kızgın, hırslı.

—R—

ra’h: — G ök gürlemesi, 
radde: — Kerte, derece. 
rSh (reh): — Yol; tu tu lan  yol, meslek, 
rahle: — Kısa ve küçük sıra, 
rahş: — Gösterişli ve güzel, yürük at. 
rakik: — ince, yufka yürekli, rikkatli, 
rastık: — Siyah saç ve kaş boyası, 
ra’şe: — Titrem e, ürperme, 
ra’şe-nümâ: — Titreyiş gösteren, ürpe

ren.
râyiha: — Koku, güzel koku.
REALİZM : — Bak. Sayfa: 173.
REDİF: — N azım da, kafiyeden sonra ge

len aynı p ilam lı ek ve kelimeler, 
ref’: — Kaldırm a, kalkındırm a, yücelt

me.
refî: — Yüksek, yüce, 
refik: — A rkadaş.
reftfir: — Gidiş, yürüyüş, hareket, salı

narak yürüyüş, 
rehgiizâr: — Y olun geçtiği yer. 
reh-gümkünan: — Yolunu şaşıran, 
revân: — Giden, akan, yürüyen, ruh.

— H oşnutluk , m em nunluk, ra2i ol
ma, 

ridâ: — Örtü.
rindân: — Kalender, dünya kayıtları

na  aldırm ayanlar, 
rişte: — iplik , bağ.
riyâ: — İki yüzlülük; özü sözü bir olma

m a; yalandan gösteriş, 
riyâziyyât: — M atematik, 
rizân: — Dökülen, akan.
ROM AN: — İnsan hayatının çeşitli yön-
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terini; çevre, karakter, duy gu  ve düşünceleriyle, 
gerçeğe uygun olarak anlatan, uzun sanat eseri.

ROM ANTİZM : — Bak. Sav^n: i 66. 
rû *>>: -•  ̂ uz, gelire.

 ̂İt Âl: - -  Dört ıım radan kürulım ij, 
aruz ölçüsünün ö/e) dizileriyle yazılan 
(aaba) kafiye düzeninde, divan edebi
yatı nazım şekli, 

ruh: — Yü2, yanak, çehre. 
rûtfen: — Aydın, parlak, açjk.
RÜ CU ’: — Söylenmiş bir sözden vazge

çerek onu düzeltmek veya karşıtını 
söylemek sanatı, 

rii’yet: — Görm e, bakma, görülme, 
rüzgâr: — Zam an, devir, yel, dünya.

—S—

saha: — Gün doğusundan esen h a fif rüz
gâr.

sabâvet: — Çocukluk, 
sabî: — Çocuk, küçük çoctık.
Sa’d-ı Vakkas: — H?. A li’nin ünlü okçu

su, savaşası, 
sadâ: — Ses, yankı, 
sadakat: — Bağlılık, doğruluk, 
sadet': — Sedef, inci kabuğu, 
saf, saff: — Dizi, sıra, 
snf-der: — Düşman saflarını yaratan, 
sâfiyet: — Saflık, arılık, 
sâfiar: — Kadeh, içki bardağı, 
sağınımı: — Suııma. 
suhîh: — Sahici, gerçek, doğru, 
sahib-kelâm: — Söz adamı, 
saika: — Yıldırım, 
sûis: — L'iak, seyis, 
sakar: — Alnı beyaz hayvan, 
sair — YjI.
salâvat: — Hz. M uham m ed’e edilen du

alar.
salh: — Asm a, daracağına çekme, 
sahndırm u: — Sallandırma, 
sandük: — Sandık.
sanevber: — Çam fıstığı ağacı; sevgili

nin bpvıı bosu, 
sûni: — İkinci, 
sapan: — Taş atm a aracı, 
sa r 'a : — Bir sinir hastalığı, 
sarih: — Açık, belli, 
savlecan: — Eskiden oynanan bir oyun~  

da,- cevgân oyununda kullanılan ucu eğ
ri sopa.

sâye: — Gölse, korum a, yardım , 
sayha: — Baf.ırma, haykırı*.
S E C İ': — 'Nefirde yapılan kafiye.
«tefîd: — Beyaz, ak. 
seğirtme: — H ızlı yüriim e. 
sehâb: — Tlulut.
seher: — Tan yt;ri ağırm adan biraz ön

ceki \iik it.

SEHL-1 M ÜM TEN*': — Sade olduğu için 
kolay görünen; ancak, yazılması güç 
olan yazı veya eser.

»elef: — Önce gelen; bir yerde, bir işte, 
ba>ka birinden önce bulunm uş olan 
kimse.

SEMBOLİZM: — Gerçekçiliğe karşı, 
F ransa’da 1870-1902 yılları arasında 
görülen bir akım dır; sembollere yer ve
rilir; anlam dan çok âhenk önemlidir; 
anlam kapalıdır. D ı; dünyadan alman 
izlenimler, belli belirsiz eserlerde yer 
alır

semend: — Çevik, güzel at. 
senâ: — Övme, Övüş, 
seniyye: — Yüksek, yüce, 
sengsâl: — Taşlik. 
seng: — Taş. 
ser: — Baş.
seni: — Sert, sûğuk, hoyrat, kaba, 
sergerdan: — Başı dönen, sersem, şaş

kın; perişan, 
serkeş: — Baş kaldıran, dikbaşh, inatçı, 
server: — Baş, .başkan, ulu.
SEYAHAT YAZISI: — Bak. GEZİ YA

ZISI 
seyl: — Sel.
seylâb, seylâbe: — Sel, sel suyu, 
seyr: — Yürüme, gezme, bakm a, 
seyran: — Dolaşma, gezinme, gezinti;

bakıp seyretme, 
seyrangâh: — Gezinti yeri. 
seyyâle: — Su gibi akan şey; sıvı akıntı. 
seza: —  Lâyık, yaraşır, 
sıfat: — Gibi; nitelik; hal, keyfiyet, şe

kil, sûret. 
sıklet: — Ağırlık, yük, sıkıntı, 
sınaât: — ustalık, zenaat.
Sıtanbul: — İstanbul, 
siga: — Fiil kipi, 
siyi: — Ses, ün, iyi san. 
sihâm : — Oklar, 
sihr: — Büyü, büyücülük, 
s lhr etme: — Büyüleme, 
stmîn-len: — Gömüş tenli, parlak ve be

yaz vücudlu. 
sin: — Mezar, 
sirişk: — Gözyaşı, 
sirkat: — Hırsızlık, çalma, çalınma, 
sitemkâr: — Zulmeden, haksızlık eden, 

zâlim.
sivebkâr; — Günah işleyen, kötü  işler 

yar™ , güna,ha giren.
SÖYLEŞİ: — (SOHBET). Görüş ve dü

şüncelerin konuşm a havası içinde orta
ya konduğu, savunulduğu gazete ve 
dergi yazısı.
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snbh: — Sabah.
subh-denv. — Sabah vakti.
sâk: — Ç arşı, pazar, atım satım yeri.
saknut: — Düşme.
s u k h l:  — Y ararlı kişiler.
m ü '!: — Y apm a, takm a.
fâ rH : — G örünllş, biçim, kılık.
sttbfclnl: — Tanrı ile ilgili.
sühan: — Söz.
sükûn-. — H areketsizlik, durgunluk, 
sükût: — Sessizlik, susma.

- Ş -

şftdm ln: — Sevinçli.
şa tıv lr: — Şahlara yaraşır, değerli.
şav: — Şehir.
ŞARKI: — D ivan şairlerinin “ koşm a”  ve 

“ tü rkü”  etkisiyle ortaya koydukları na
zım şekli. Bestelenmek üzere dörtlük
ler halinde yazılır.

ŞATHİYYÂT: — En ileri tasavvuf görü
nüşünü, alaylı söyleyişlerle anlatan 
manzumeler, 

ş lyeste: — Yaraşır, uygun, 
şeb: — Gece, 
şeb ib : — Gençlik, 
şedîd: — Şiddetli, sert, katı, sıkı, 
şehftâeti — Tanıklık, 
şeh-nişfn: — Ev çıkıntısı, pencere çıkma

sı, balkon, 
şfh-süvflr: — Baş binici, a ta  iyi binen, 

binici.
şelek: — Kuşku, şüphe, tereddüt, 
şem ’: — M um , ışık, 
şem ’a: — M um . 
şems*. —  Güneş, 
şertr: — Kıvılcımlar, 
şerh: — Açm a, ayırm a, açımlama, açık

lam a, açık anlatm a, 
şevk: — Şiddetli istek, neşe, sevinç, 
şeydft: — A şktan çılgına dönm üş, düş

kün, şaşkın, 
şeyh: — Tekkenin başkanı, yaşlı adam , 

ihtiyar, kabile xeya aşiret başkam , 
şıvga: — Filiz, sürgün, 
ş ik lr: — Y aran, yırtan; yarık, çatlak, 
şikâr: — A v, avlam a, 
şikeste: — Kırık, kırılmış, dargın, 
ştrfıftr: — Süt emen, süt içen, 
şfr-cenk: — Arslaiı gibi savaşan. 
şİtflM n: — Koşan, acele eden, 
şive: — N az, edâ, ta rz , ağız, 
şûk: — Neşeli şen, nazlı, oynak. 
şakAfezlr: — Çiçek bahçesi, çiçeklik.

—T—
taaccüb: — Şaşma, şaşakalm a. 
tallAk: — İlişik, ilgi.

tabciz: — Tedirgin etme, 
taha ttu r: — A nm a, hatırlam a, 
tahfif; — H afifletm e, 
tahlil: — Çözümleme, inceleme, 
tahrir: — Y a2ma. 
tâib: — Tövbe eden, 
tâir: — Uçucu, uçan, 
talâkat: — Söyleme kolaylığı, 
tftlân (talan): — Yağma, 
tateb: — İstek.
ta’lîk: — Bir çeş.c Iran yazısı. - 
ta ’lik: — Geriye bırakm a, asma, 
takarrüb: — Yaklaşma, yanaşma, 
takdir: — Beğenme, değer verme; değer

lendirme.
taktir: — Dam ıtm a, im bikten geçirme, 
takviye: — Güçlendirme. 
tanSn: — Tınlam a, çınlam a, 
tâb: — Güç, kuvvet, takat, 
tarab: — Çalğı çalma, zevk etme, 
tarik: — Yol.
TA ’RİZ: — Küçük düşürm ek amacıyla, 
sözü ters anlam ında kullanarak iğne- 

lemek.
TASAVVUF: — Bak. Sayfa: 86. 
tasnif: — Sınıflandırm a.
TASVİR: — Bir varlığı, bir olayı veya 

b ir kavramı, belirli özellikleriyle göz 
önünde canlandırm a.

TAŞLAM A: — Alayla birlikte yerginin 
söz konusu olduğu halk şiiri, 

tavîl: — Uzun, çok süren, 
tavk: — G erdanlık, halka, tasm a, 
tazallüm : — Y anıp yakılm a, sızlanma, 
teâtî: — Birbirine verme, 
tebâüd: — Uzaklaşma, 
tebahhnr: — B uharlaşm a, buğulanm a, 
tebdil: — Değiştirme, değiştirilme, 
tcbşîr: — Bildirme, müjdeleme. 
TECAH Ü L-t Â R tF : — Nükte olsun diye, 

gerçek bilindiği halde, bilmezlikten 
gelme sanatı, 

teceddüd: — Yenilik, yenilenme, yeni ol
ma.

tecellî: — G örünm e, belirme; Tanrı'n ın  
lütfuna nâil olma, 

teerfd: — A yırm a, soyma, soyulma, 
tecvîd: — K ur’anı okum a kuralları, 

Kur’an fonetiği, 
te’dîben: — Eğitm ek, terbiye etmek 

amacıyla, 
teehhül: — Evlenme, 
teessüf: — Acınm a, yazıklanm a, tasalan

ma.
tefekkür: — Düşünm e, zihin yorma, 
tefem ic: — Gezinti; açılma, ferahlama, 
tefsir: — Yorum , açıklama, 
tegaafül: — A nlam azlıktan gelme, 
tehî: — Boş. 
tek: — Gibi.
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tekaddüm: — ö n e  geçme, ileri geçme. 
TEKRİR: — Sözün etkisini artırmak 

amacıyla, bazı kelimeleri tekrarlama 
sanatı.

telâkki; — Kişisel, özel anlayış, görüş. 
TELMİH: — Söz arasında bilinen bir 

olayı, hikâyeyi veya başka birine ait 
bir sözü işaret ederek hatırlatm ak. - 

TEMA, theme, Ihema: — B ir eser veya 
yazıda, üzerinde durulan, açıklanan 
başlıca m otif; konu ana  düşünce ve 
duygudan ayrı, buluş, görüş vey dü
şünüş.

lemdîd: — Uzatm a, uzatılm a, sürdürm e, 
temren: — Mızrak ucundaki sivri demir, 
ten: — Vücut, beden, 
tenasiıb: — Uygunluk, yakışma. 
TENASÜP (Müraât-ı Nazir): — Aynı ko

nuda veya birbiriy'e anlam  bakımın- 
. dan ilgisi bulunan kelimeleri bir ara

da  kullanm a sanatı, 
tenezzüh: — Gezinti, 
teng: — Dar, sıkıntılı (yer, şey).
TENKİD: —'B ak. ELEŞTİRİ»'3 .  
ter: — Taze, yaş.
terahum: — Acıma, m erham et etme, 
terane: — Nağme, âhenk, m akam  bes

telenerek söylenen şiir; tekraralanan 
söz.

TERCİ-İ BEND: — B ak. Sayfa: 92. 
TERDÎD: — Okuyucuyu m erak içinde bı

rak tık tan  sonra, um ulm adık bir sonu
ca götürm e sanatı.

TERKİB-1 BEND: — B ak. Sayfa: 92. 
tersfi: — Hıristiyan, 
tertibat: — Düzenler, 
tesliyet: — Avutma, avutulm a, 
tesaîm: — Cennetteki ırm aklardan biri. 
TEŞBİH: — Söze güç vermek için, ara

larında ortak nitelikler bulunan iki şey
den birini, öbürü  gibi gösterm e sanatı. 

TEŞHİS: — İnsandan başka varlıklara 
insan kişiliği verme sanatı, 

teşne: — Susamış.
tetebbu’: — Bir konuda etraflıca incele

m e, bilgi edinme, 
tevdii: — Birbiri arkasından gelme, ara

sı kesilmeksizin devam etme sürme, 
teveccüh: — Yönelme, çevrilme: güler 

yüz gösterme, yakınlık duym a, iltifat, 
teverrüm: — Verem olma, 
tevfik: — Tanrı yardım ı, T anrının yardı

m ına kavuşma . 
tevlid: — Doğurm a, doğurulm a, doğurt

ma.
TEVRİYE: — İki anlamı olan kelimeyi 

yakın anlamıyla kullanır görünerek 
öteki anlamını da  söz konusu etm e sa
natı.

teyemmüm: — Susuz abdest alma, 
te’yîd: — Güçlendirme.

tezfld: — Çelişme, zıd olm a, 
tezeyyün: — Süslenme, 
tezyin: — Süsleme.
tıfl: — Çocuk, küçük çocuk. . .
tîğ: — Kılıç, kılıç gibi, 
tir: — Ok.
TRAGEDYA: — H ayatın  acıklı yönleri-? 

ni, kendine özgü kurallarla  sahnede 
yansıtmak; ahlâk, erdem  örneği gös
term ek amacı ile yazılmış m anzum  ti
yatro eseri, 

tuğrâ: — Tura, padişah dam gası, 
tuhfe: — Arm ağan, yeni çıkm a, güzel şey. 

hediye.
tulü: — Doğma, doğuş (Güneş için), 
tfltî: — Papağan cinsinden kuş. Dudu - 

kuşu.
Türkî: — Türkçe.
TÜRKÜ: — Bentlerden ve nakarat ha

lindeki “ bağlam a”  (Kavuştak)lardan 
meydana gelen, ozanı belirsiz halk ede- ' 
biyatı nazım şekli, 

tiirrehât: — Saçma sözler.

—U—

uğru: — Hırsız, 
uğru: — Ö n tarafı, 
ukbâ: — Öteki dünya, ahret, 
ukul: — Akıllar, uslar, zihinler.
ULAM A: — Bir kelimenin sonundaki 

sissizle, arkadan gelen kelimenin ba
şındaki seslinin birleşmesi, 

ulemâ: — Bilginler, 
unmak (onmak): — İyi olm ak, 
üryan: — Çıplak, 
urm ak: — Vurmak, 
uşşak: — Aşıklar.

—Ü -^

ülfet: — Alışma, kaynaşm a; dostluk, 
ün: — Ses.
Unvan: — San, lâkap.
ÜSLÛP: — Bir duygunun, b ir düşünce

nin, bir kav.am m  anlatım ında tutulan 
yol. Anlatım yolu, 

üstün: — M ezar taşı.

—V—
v&di: — A karsu yatağı, 
vâlideyn: — A na-baba. 
vâlih: — Hayran, şaşakalm ış. 
VAK’ANÜVİS: — Osm anb İmparatorluğu- 

ğunda, tarih  olaylarım  yazm akla gö
revlendirilmiş tarihçi.

VAKAAYİ’NÂME: — Vakanüvislerin 
yazdığı, genellikle yüzyıl içinde geçen 
olaylar? içine alan ta rih î eser, 

vakaa’yi: — Olaylar.
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