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İSTİKLÂL MARŞI

akiarda yüzen ai sancak; 
"nde tüten en son ocak.

“ M edeniyet!”  dediğin tek d işi ka 'm ır canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Sipar et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’de ttiğ i günler Hakk’ ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “ top rak!” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitm e, yazıktır, atan:: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki te d P  
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: 
Değmesin m abedim in göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar —ki şahadetleri dinin tem eli— 
Ebedî yurdum un üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder —varsa— taşım,
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gib i yerden na’şsm;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar g ib i ey şaniı hiiâü 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâi. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izm ihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, m ille tim in  is tik lâ l!

Mehmet A k if Ersoy



Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk g^ç l^ 'ğ ihB irin c ,i vazifen, Türk is tik lâ lin i, Türk cum huri

yetin i, ile lebe t, rqiılıp£aza m üda fâa  e tm ektir.
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Ey Türk is tikba lin in  evlcM4 İşte, bu  a h v a l ve}şerait iç inde dahi, 
vazifen; Türk is tik lâ l ve cum huriye tin i ku rta rm a k tır! M uh taç  o ldu 
ğun kudret, d a m a rla rın d a k i asîl kanda, m eycu ttu rl
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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 bakımından aydın bir kişi olmaya hazırlar.

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

reci de DİUdir.
EDEBİYAT öğretimi, bir bakım a kültür ve beğenileri geliştirmek demek olduğu gibi; 

DİL’i olgunlaştırmak, onun inceliklerine varmak, iyi düşünmeyi öğrenmek demektir.
Kişinin, DİL’ini 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” 
açıklamaları yapılarak öğrencide, bir yazının özüne, dil ve anlatım özelliklerine varma alış
kanlığı kazandırılmak istendi.

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

Önemli görülen İmla - Noktalama bilgileri verilerek, yanlışların önlemesine çalışıldı.
İkinci sınıfta ise, bunların yanı sıra, başlagıçtan bu yana, her yönüyle yenileşen edebi

yatımızın, 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’nı, 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 Edebiyatımızıdaki Yeri ve Değeri başlıklı sorular düzenlendi. Böy
lece, onları ezbercilikten uzaklaştıran ve olumlu çalışmalara yönelten bir yöntem uygulan
dı.

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

Batı edebiyatından seçilmiş örneklerde ise, önce şair ve yazarların kişilikleriyle ilgili 
ön bilgilerin verilmesi, sonra da, bunlar üzerinde araştırm alar yapılması daha uygun gö
rüldü.

Her üç kitapta, öğrenciyi kalıplaşmış düşüncelerden sıyırmak, ona kişisel yaratma gücü 
ve serbestçe düşünme, konuşma yeteneği kazandırmak amacıyla Tartışma - Konuşma - Yaz
ma Konuları’na yer verildi.

* *

D İL  ve EDEBÎYAT’ta  gösterilecek başarının her alandaki başarıya ilk adım olacağı 
inancındayız.
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TÜRK EDEBİYATININ BÖLÜMLERİ

Bütün toplum ların ilkel çağlarında “ sözlü”  ürünler halinde görülen edebiyatları, 
“ yazılı”  döneme girildikten sonra önemli değişme ve gelişmeler göstermiş; çeşitli safha
lardan geçtikten sonra da çağımızdaki seviyelerine ulaşmışlardır.

Türk edebiyatı başlangıçtan bu yana üç bölüm de gösterilmektedir:

1— İslâmlığın kabulünden önceki Türk edebiyatı

a) Sözlü edebiyat
b) Yazılı edebiyat

2— İslâmlığın kabulünden sonraki Türk edebiyatı

a) H alk edebiyatı
b) Divan edebiyatı

3— Tanzimat sonrası Türk edebiyat)

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

İslâmlığın kabulünden önceki Türk edebiyatının sözlü ürünleri arasında, destan par
çaları, koşuklar, sagular ve savlar yer almaktadır.

İlk ele geçen yazılı ürünler ise Orhun nehri yörelerinde bulunmuş olan G öktürk ya
zıtlarıdır.

Türkler X. yüzyılda, yığınlar halinde İslâmlaştılar. İlk olarak Doğu Türkleri tarafın
dan  kabul edilen İslâmlık, Oğuzların bir kolu olan Selçuklularla A nadolu’ya getirildi; bir 
uygarlık halinde, en güçlü çağlarını Osmanlı İm paratorluğu zam anında yaşadı.

İslâm uygarlığı, Osmanlı İm paratorluğu’nun yalnız aydın çevreleri değil, halkını da 
etkileyerek, yüzyıllarca Divan ve H alk edebiyatlarının kaynağı olmuştur.

XV. yüzyıla kadar gelişen Divan edebiyatı, Osmanlı İm paratorluğu’nun yükselme ve 
gerileme dönemlerine paralel olarak, XV. ve XVII. yüzyıllarda en gelişmiş çağlarını yaşa
dıktan sonra; XIX. yüzyılda yetersiz hale gelmiş, yerini, Batı’ya yönelen Tanzimat edebi
yatına bırakmıştır.

Tanzimat edebiyatı’nı da koyu bir batılılaşma güden Edebiyat-ı Cedide izlemiş; böy
lece XX. yüzyıl edebiyatın varılmıştır.

Türk aydın çevre edebiyatının en önemli bölümleri, Divan edebiyatı ve Tanzimat son
rası Türk edebiyatı’dır.
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İSLÂMLIĞIN KABULÜNDEN SONRAKİ 
TÜRK EDEBİYATI





DİVAN EDEBİYATI

X. yüzyıldan sonra hızla yayılan ve yerleşen İslâmlık, Türkler, Araplar ve İranlılar 
arasında, her alanda karşılıklı alış verişler kurulmasına yol açmış; özellikle bilim, kültür, 
sanat ve edebiyat alanlarında ortak bir düşünce ve zevkin doğm asına sebep olmuştur.

Türk aydınları, Türkçe’de yetersiz buldukları, din, bilim, sanat kavramlarının karşı
lıkları olan söz ve terimler için, Arapça ve Farsça’ya başvuruyorlardı. Bunun sonucu ola
rak Türkler arasında bilim dili, Arapça’nın; edebiyat dili de, Farsça’nın etkisiyle gelişti. 
Böylece ortak bir düşünce ve zevkin ürünü olan DİVAN EDEBİYATI doğdu.

Divan edebiyatı, XIX. yüzyıl ortalarına kadar kaside, gazel gibi manzumelerin top
landığı DİVAN’ları, mesnevî şekliyle yazılmış MANZUM ESERLERİ, beş mesnevinin bir 
araya getirildiği H AM SE’leri; TARİH, TEZKİRE, MÜNŞEÂT olarak belirli konularda 
yazılmış nesirleri içine alır.

Divan edebiyatımızın ilk ürünleri XI. yüzyılda A nadolu dışında görülür. Hakaniye 
ve Çağatay lehçeleriyle yazılmış bu ürünler XVII. yüzyıla kadar, Azerî lehçesiyle yazılan
lar günümüze kadar sürüp gelir. A nadolu’da XIII. yüzyılda başlayan Divan edebiyatı da, 
XIX. yüzyıl ortalarına, yani Tanzimat’a  kadar sürer.

Geçen yıllarda, en belirli nitelikleriyle tanıdığımız Divan edebiyatını bu yıl, bazrör- 
nekler üzerinde çalışarak hatırlam akla yetineceğiz. Bu, aynı zam anda, Tanzimat Sonrası 
Türk Edebiyatına bir geçiş olacaktır.
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M  E S N  E V I

L E Y L Â  İ L E  M E C N U N

Leylâ ve Kays, daha okuldayken birbirlerini sevmeye başlamışlardır. Kısa za
m anda bir aşk halini alan bu sevgi, çevrede dile düşünce; Leylâ okuldan alınır.

Böylece Kays’in aşkına, bir de ayrılık acısı eklenmiştir. Bu, onun Mecnun (çıl
gın) olup çöllere düşmesine sebep olur.

Kays, babasının öğütlerine aldırmamış; hattâ dertten kurtulması için Kâbe- 
ye götürüldüğü zaman, Tann’ya yalvarırken, derdinin artması yolunda dilekte bu
lunmuştur.

Kays’a  verilmeyen Leylâ, başka biriyle evlendirilir. A m a Kays’ın sevgisiyle ken
dine el sürdürmez.

Çölde, kuşlar ve geyiklerle arkadaşlık eden Mecnun, sanki dünya ile ilgisini 
kesmiştir; Leylâ’nın hayali ile öylesine başbaşa kalmıştır ki, bir ara kendisini gör
meye gelen Leylâ’yı bile tanımaz, ona “ Leylâ benim içimdedir, sen kimsin?”  der.

Bir süre sonra Leylâ ölür, Mecnun da onun mezarı başında Tanrı’dan ölüm 
diler.

Aşağıdaki parça, Leylâ’nın mezarı başında, M ecnun’un ölümünü anlatm ak
tadır.

Âlem hoş idi kî var idi yâr 
Çün yâr yok, olmasın ne kim var <
Ey can ten-i hasteden vedâ’ et 
Bir haste ile yeter nizâ’ et 
Muştâkımm ey ecel kerem kıl 
D ef-î elem eyle ref-i gam kıl 
Kurtar beni ıstırâb-ı gamdan 
Ver müjde vücûduma ademden 
Âyînemi eyle jenkten pâk 
Kıl perde-i î ’tibanmı çak 
Ref’ et ne ise arada hâil 
Eyle meni ol nigâra vâsıl

Yâ Râb bana cism ü can gerekmez 
Cânan yoğ ise cihan gerekmez 
Minbâ’d zelîl ü hâr kılma >■
Sergeşte-i rüzgâr kılma ’
Çün râz-ı dilini etti takrîr 
Re’yine muvafık oldu takdir 
İmdad kılup inâyet-i Hak 
Kıldı anı maksadına mülhak

15



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Gül derdi hadîka-î emelden 
Mey içti surâhî-i ecelden J 

Kabrini kucakladı nigânn 
Can sudkası etti ol mezarın 
Leylî dedi verdi cân-ı şîrin 
Ol âşık-ı bî-karar ü miskin

M ef’ûlü Mefâilün Feûlün
Fuzûlî

A ç ı k l a m a l a r :
Leylâ ve Mecnun’un konusu, Arapların bir aşk hikâyesinden alınmıştır. Bu konu, İs

lâm edebiyatında bazı şairler tarafından işlenmiş ortak bir konudur. Leylâ ve M ecnun'un 
ilk yazarı XII. yüzyılda yaşamış, Iranlı mesnevi şairi GenceJi N izam i’dir. Türk edebiyatın
da, Çağatay lehçesiyle Ali Şîr Nevâî; Azerî lehçesiyle Fuzûlî, bu konuda yazmışlardır.

Yukarıda bir parçasını okuduğumuz Leylâ ve Mecnun, XVI. yüzyıl Divan şairlerimizden 
Fuzûlî’nin, “aşk”  anlayışını dile getiren bir hikâyesidir. Bu aşk, kişisel aşkla Tann aşkı 
arasında yer alan, yüce bir aşktır. Eserin tüm ünde bazı olayların gerçek yönleriyle anlatıl
dığı görülür.

Eserde, yer alan sade bir dil göze çarpmakla birlikte, genellikle söz sanatları, yabancı 
kelime ve tamlamalar vardır.

“ Yoğ, men” kelimelerinde Azerî lehçesinin özellikleri görülür.

A r a ş t ı r m a l a r :
1 — Leylâ ve Mecnun hangi nazım  şekliyle yazılmıştır? Bu nazım şeklinin özellikleri

ni söyleyiniz.
2  — “ Perde-i i’tibar” , “ râz-ı d il” , “ hadika-i emel” , “ sürahi-i ecel”  tam lam alarında

ki benzetmeleri göstererek bunları ve bağlı bulundukları mısraları açıklayınız.
3 — Mecnun niçin ölmek, yok olmak istiyor?
4 — Mecnun’un ölümü nasıl olmuştur?
5 — Fuzûlî’nin böyle hayalî b ir konuyu işlemesine sebep olarak neleri gösterebilirsi

niz? Divan şairleri niçin gerçek konulardan uzak durmuşlardır?

K e l i m e l e r :

adem : Yokluk. müştak : Özleyen.
âyine : Ayna. nigâr : Sevgili.
bî-karar : kararsız. niza’ : Çekişme, kavga.
çün : Gibi, çünki, mademki râz Sır.
hadika : Ağaçlı bahçe. ref’ : Yukarı kaldırma,
hâil : Perde, engel. hüküm süz bırakma.
hâr : Hakir, hor. re’y : Görüş, fikir.
inayet : İyilik, yardım. sudka : Armağan.
jenk : Pas. sergeşte : Başı dönmüş şaşkın.
minba’d : Bundan sonra.
men : Ben. takdir : Kader.
mey : îçki, şarap. takrir : Anlatma.
miskin : Zavallı, acmacak hal ten : Vücut.

de. zelil ' :  Hor, alçak.
miilhak : Katılmış.
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M  Ü N  S E Â  T

Ş İ K Â Y E T N A M E

— Sadeleştirilmiştir —

Selâm verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim, fay
dasızdır, diye iltifat etmediler. Eğerçi görünürde itaat eder gibi davrandı
lar ama bütün sorduklarıma hâl diliyle karşılık verdiler.

Dedim: — Ey arkadaşlar, bu ne yanlış iştir, bu ne yüz aşıklığıdır?
Dediler: — Bizim âdetimiz böyledir.
Dedim: — Benim riayetimi gerekli görmüşler ve bana tekaüt beratı 

vermişler ki ondan her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığı ile 
dua kılam.

Dediler: — Ey zavallı! Sana zulüm etmişler ve gidip gelme sermayesi 
vermişler ki, daima faydasız mücadele edesin ve uğursuz yüzler görüp sert 
sözler işitesin.

Dedim: — Beratımın gereği niçin yerine gelmez?
Dediler: — Zevâittir, husûlü mümkün olmaz.
Dedim: — Böyle evkaf zevâidsiz olur mu?
Dediler: — Âsitânenin masraflarından artarsa bizden kalır mı?
Dedim: — Vakıf malın dilediği gibi kullanmak vebâldir.
Dediler: — Akçamız ile satın almışız, bize helâldir.
Dedim: — Hesaba alsalar bu tuttuğunuz yolun fesâdı bulunur.
Dediler: — Bu hesap, kıyamette sorulur.
Dedim: — Dünyada dahi hesap olur, haberin işitmişiz.
Dediler: — Ondan dahi korkumuz yoktur, kâtipleri razı etmişiz.
Gördüm ki sualime cevaptan başka nesle vermezler ve bu berat He 

hacetim kılmağın revâ görmezler, çaresiz mücadeleyi terk ettim ve me’yus 
ü mahrum gûşe-i uzletime çekildim. '

Fuzulî

A ç ı k l a m a l a r :

Fuzûli, Nişançı Celâlzade M ustafa Çelebi’ye yazdığı ve Şikâyetname adıyla tanınan 
bu mektubuyla (1), kendisine bağlanan dokuz akçe emekli ödeneğini almak için gittiği ev
kafta (Vakıflar) m emurların çıkardıkları güçlükleri, karşılıklı konuşma halinde anlat
maktadır.

(1) Divan edebiyatında nesre “ inşa” , mektup ve benzeri nesirlerin bir araya getirildiği 
kitaplara da “ m ünşeât”  adı verilirdi. Bunlar yazı ustalığı göstermek için yazılırdı.

Türk  Dili ve  Ed., L ise  3 —  F.2 17



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Fuzûlî burada, konuşmalar yoluyla, memurların davranışlarını, özellikle toplumun 
bu yönden içine düştüğü durum u alaylı, yerici ve süslü bir anlatım la ortaya koymaktadır.

Dili, karşılıklı konuşm alarda bile, Arapça, Farsça kelime ve tam lam alarla, “ seci”  ler- 
le (nesirde kafiye) yüklüdür. “ Dedim, dedi”  konuşma dilinden alınmıştır. Bu şekil, eski 
nesirde bir kalıp olarak kullanılmıştır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Memurlar, Fuzûlî’yi nasıl karşılamış, onun isteğini ve sorularını nasıl cevaplan
dırmışlardır? Anlatınız.

2 — Bu konuşmalardan o zamanın memurlarıyla ilgili hangi bilgileri ediniyor, hangi 
yargılara varıyorsunuz?

3 — Nükte, alay ve yergi bildiren cümleleri göstererek açıklayınız.
4 — Secili ve söz hüneri gösterilen cümlelerle örnekler bulunuz. Fuzûlî, böyle bir an

latım yolunu niçin seçmiş olabilir?

K e l i m e l e r :

âstâne, âsitâne: İstanbul; eşik hüküm : Yargı belgesi (emir).
berât : Ferman, belge. revâ : Lâyık.
eğerçi : Gerçi. riayet : Saygı.
fesâd Bozukluk. uzlet : Yalnızlık.
hâcet : M uhtaç olunan şey. vebal : Günah.
husûl : Elde etme, üreme. zevâid ' :  Bütçe fazlası, artıklar.
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i  £  Z  A  1 K  ÎL

F U Z Ü L Î - Î  B A Ğ D A D İ

Bu devir şuarasındandır. Nevayi tarzına karîb bir tarz-ı dilfirîb ve üslûb- 
u acîbi vardır. Tarzında m übdi ve tan k ın d a  m uhteridir. Bu m atla-ı m atbu 
an ın  zade-i tab’ı ve hayal-i haşşidir.

Mukavves kaşların kim vesme birle reng tutm uşlar.
Kılıçlardır ki kanlar dökm ek ile jeng  tu tm uşlar
Bu tarz  H am se’ye cevabı ve m em duh ve m akbul beş pâre kitabı var

dır. Bu birkaç beyit anın m anzum at-ı pür-füsûnundan, Leylî vü M ecnun
dandır:

Dihkan-ı hadîka-i hikâyet 
Sarraf-ı cevâhir-i riâyet 
Mâni çemenine gül dikende 
Söz riştesine güher çekende 
Kılmış bu revlşte nükte-danlığ 
Gülrîzliğ ü güher-feşânlığ

Lâtifi
A ç ı k l a m a l a r :
Eskiden “ Tezkiret-üş-Şuara”  denilen ve şairlerin biyografilerini veren eserler, bugün

kü “ edebiyat tarihi” nin ilk şekilleridir. “ Tezkire”  lerde, şairlerin hayatlarından kısaca söz 
edilir; birkaç cümleyle kişilikleri ele alınır ve eserlerden örnekler verilirdi. Dil ve anlatım, 
çoklukla ağır ve sanatlı idi..

Yukarıdaki parça, XVI. yüzyıl şair ve tezkirecisi Lâtifi’nin, kendi çağında ve daha 
önce yaşamış şairlerden söz eden “ tezkire-i Lâtifi”  adlı eserinden alınmıştır; XVI. yüzyı
lın büyük şairi Fuzûli’yi anlatıyor. Tezkirenin dili A rapça ve Farsça kelime ve tamlamalar
la yüklü ve süslüdür.

A r a ş t ı r m a l a r :
1 — Bu tezkirede Fuzûlî’nin şairliği, hangi niteliklerle ortaya konuyor?
2 — Seçilmiş, beyit ve mısralardaki üstün yönler hangi sözlerle belirtiliyor? Açıklayı

nız.
3 — Tanınmış bir şairin kişiliğini anlatan bu cümleleri yeterli ve doğru buluyor musu

nuz?
4 — Bu türdeki yazıların dil ve anlatım özellikleri nasıl olmalıdır?

K e l i m e l e r :

acîb : Benzeri görülmeyen, m atbu : Hoş, makbul, güzel.
hayret uyandırıcı. m atla’ : Kaside ve gazelin ilk

birle : İle, birlikte. beyti.
dil-firîb : Gönül altadan, cazi muhteri* : İcat edici.

beli, alımlı. mukavves : Bükülmüş, eğri.
dihkan : Çiftçi. memduh : Övülmüş, övülen.
füsûn : Büyü. mübdi : İcat eden, benzeri
güher : Cevher. görülmemiş, şiir söy
güher-feşân : Cevher saçan. leyen.
hass : Özel. revîş : Gidiş.
gülrîz : Gül dökücü. rişte : İplik, bağ.
karîb : Yakın. vesme : Kaş boyası.
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ş i i r

T E R K İ B - İ  B E N D

Altıncı Bend

Vardım seheri tâat içim mescide nâgâh 
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrâh 
Girmiş kimisi vahdete almış ele teşbih 
Her birisinin vird-i zebanı çil ü pencâh 
Dedim ne sayarsız ne alursuz ne satarsız 
K’asla dilinizde ne nebî var ne hod Allâh 
Dedi birisi şehrimizin hâkim-i vakti 
Hayr etmek içün halka gelür mescide her gâh 
İhsânı ya pencâh ü ya çildir fukarâya 
Sabreyle ki demdir gele ol mîr-i felek-câh 
Geldiklerini mescide bildim ne içündür 
Yüz döndürüp andan dedim ey kavm olun agâh 
Kim sizden nğa oldu ise Hakka yakındır 
Zîrâ ki dalâlet yoludur tuttuğunuz râh

Tahkîk bu kim hep işiniz zerk u riyadır 
Teklîddesiz tâatiniz cümle hebâdır.

M ef’ûlü M efâîlü MefâiJü Feûlün
Bağdatlı Ruhi

A ç ı k l a m a l a r :

XVI. yüzyılda yaşadığı bilinen Ruhi (Ruhi-i Bağdadî), en çok yukarıda bir bendini 
okuduğunuz ‘ ‘Terkib-i Bend” iyle tanınmış bir Divan şairimizdir.

Tiimü on yedi bend olan Terkib-i Bend, toplum la ilgili bir hiciv niteliği taşır. Örnek 
alınan bend, bu  şiirin yazılmasına sebep olan olayı anlatm akta, jbadet için camiye gelen 
bazı kişilerin davranışlarını ele almakta; din: perdesi arkasındaki çıkarcıları yermektedir 
d ).

Ruhi, şiirin tüm ünde yer yer, bazen tasavvufla ilgili bir düşünüşle ikiyüzlülükten sıy
rılmış bir rint, bazen de çevresinin yanlış davranışlarım kınayan, alaya alan, yeren, yaşadı
ğı dünyayı toptan lânetleyen bir kişi olur.

Şiirde, A rapça ve Farsça’nın anlaşılmayan söz ve tam lam alarına fazla özenilmediği; 
söz sanatlarına yer verilmediği; öğretici bir yol tutulduğu görülüyor.

Bu bentte rastlanüan, sayarsız (sayarsınız), alursuz (alırsınız), satarsız (satarsınız), ırağ 
oİmak (uzak olmak) kelimeleri de, o dönem Türkçesinin özelliklerinden bir kaçını göster
mektedir.

(1) Bu terkib-i bend’e, daha sonraki yüzyıllarda, (benzeri konuda, genellikle aynı ve
zin ve kafiye ile) nazireler yazılmıştır. Bunlardan en güçlüsü Ziya Paşa’nın “ terkib-i b e n d e 
dir.
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TÜRK DİLÎ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r ;

1 — Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan “ terkib-i bend”  hakkında bilgi veriniz.
2 — Bu bendi anlamı bakım ından kaç bölüme ayırabilirsiniz? H er bölümde neler an

latılıyor? Özetleyiniz.
3 — Şair, hangi yanlış davranışa parm ak basıyor, ibadette samimî olmayanları niçin 

“ doğru yoldan çıkmış”  kişiler olarak tanıtıyor ve onları hangi sözlerle suçluyor?
4 — Birinci beyitle son beyitteki düşüncelerden yararlanarak ana düşünceyi söyleyi

niz.
5 — Okuduğunuz bu bendde bir konu bütünlüğü görülüyor mu?

K e l i m e l e r :

agâh : Haberli, uyanık. nebi : Peygamber
câh : Rütbe, yüksek mevki. pencâh : Elli.
çil (çihl) : Kırk. râh : Yol.
dalâlet : Doğru yoldan çıkma. riyâ : ik i yüzlülük.
gümrâh : Yolunu kaybetmiş. seheri : Bir seher vakti.
hâkim-i v ak t: Devrin ileri geleni. tâa t : İbadetler.
her gâh : H er zaman, her sefer. tabkîk : Gerçek, muhakkak
kavm : insan topluluğu. olan.
k ’asla : Ki asla (ölçü gereği vahdet : Birlik, 'I&nn birliği.

söyleniş şeklidir). vird-i zebân : Ağızdan düşmeyen
mîr : Bey, vali. söz.
nagâh : Ansızın. zerk : İki yüzlülük.
ne hod : Ne de bizzat.
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Ş İ İ  R
GAZEL

İJ ,  * :
Râyete meylederiz kaamet-i dil-cû yerine
Tûğs dil bağlamışız kâkül-i hoş-bu yerine

\ '■ : ' • r
Heves-i tîr-ü keman çıkmadı dilden aslâ 
Nâyeg-i gamze-i dil-dûz ile ebrû yerine

Gerden-i tevsen-i zîbâda kutâs-ı dil-bend 
Bağladı gönlümüzü zülf ile gîsû yerine

! u i  . Çö I 3 N i  '
Severiz esb-i hünermend-i sabâ-reftân
Bir perî-şekl’ sanem bir gözü âhû yerine 

<?0i2«ı -%’j o ;
Gönlümüz şâhid-i zîbâ-yı cihâda verdik 
Dil-ber-i mâh-rûh ü yâr-i perî-rû yerine

Seferin çevri çok ümmîd-i vefâ ile velî 
Olduk âşüftesi bir şûh-ı cefâ-cû yerine.

Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün
(Fâilâtün) (Fâ’lün) Gazi Giray

A ç ı k l a m a l a r :
XVI. yüzyılın Kırım hanlarından olan Gazi Giray (1553-1607), yiğitliği ve savaşçılığı 

dile getiren mısraları, özellikle bu gazeliyle, Divan şiirinde ad yapmıştır.
Bu gazelde, Divan şiirinin başlıca teması olan “ aşk”  ile, “ savaş”  ve “ yiğitlik”  duy

guları karşılaştırılıyor. Baştanbaşa Divan mazmunlarıyla yapılan bu karşılaştırmada, sa
vaş ve yiğitliğin verdiği coşkun duygular üstün tutulmaktadır.

Bu arada “ bayrak” , sevgilinin boyu; “ tuğ” , sevgilinin saçı; “ ok ve yay” , onun bakışı 
ve kaşı; “ âhû gözlü güzel” , “ rüzgâr gidişli a t”  ile karşılaştırılıyor. Sonuç olarak da, bay
rak, tuğ, ok-yay ve at sevgisi üstün gösteriliyor.

A r a ş t ı r m a l a r ;
1 — Şiirdeki “ bayrak” , “ tuğ” , “ ok-yay” , “ a t”  hangi yönleriyle sevgiliye ve ona karşı 

duyulan aşka üstün tutulmaktadır?
2 — Şairin savaş istediği hangi beyitlerde daha belirli olarak dile getirilmektedir?
3 — Bu gazelde ve benzeri Divan şiirlerinde işlenen temaları gözönünde bulundura

rak görebildiğiniz ayrımı belirtiniz.

K e l i m e l e r :
cefâ-cû : Cefa çeken, cefa arayan,
esb-i hiinermend: Hünerli at. 
gamze-i dil-dûz: Gönül delen gamze.
hoş-bu
nâveg
mâh-rûh
meyi

kutas

: Güzel kokulu.
: Ok.
: Ay yanaklı.
: Eğilme (burada gönül 

verme).
: A tların boynuna bağ

lanan süs bitkisi.

Peri-şekl

sabâ-reftar 
şâhid-i zîbâ-yı 
cihâd 
tuğ

Peri kıyafetli, periye 
benzeyen.
Rüzgâr gidişli.

Güzel savaş perisi.' 
Ordularda kullanılan 
ve bayrak gibi devle
tin  bağımsızlığını 
temsil eden işaretler
den.
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ş i i r

/Tûti-i m u’cize-gûyem ne desem lâf değil ^
V^rh ile söyleşemem âyinesi sâf değil

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana 
Ehl-i dil birbirlerini bilmemek insâf değil

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım  
Rüzgâr ise deni dehr ise sarrâf değil

Girdi miftâh-ı der-î genc-i maânî elime *
Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil ç l “

Levh-i mahfûz-ı sühandır dil-i pâk-ı N ef’î  
Tab-ı yâran gibi dükkânçe-i sahhâf değil- ^

Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün Nef’i
(Fâilâtün) (Fâ’lün)

A ç ı k l a m a l a r :

XVII. yüzyıl şairlerinden N e f  i, çoğu şiirlerinde olduğu gibi, bu gazelinde de, büyük 
bir im paratorluğun şairi olmanın verdiği ruhla, kendini üstün görmekte, sözlerindeki ve 
düşüncelerindeki değeri Övmektedir.

N ef’i, üstünlüğünü ortaya koyarken, temiz yürekli olmayanların kendisini anlamaya
cağım; çağındaki şairlerin gönüllerinin ancak bir “ kitapçı dükkânı”  olabileceğini söyle
yerek onları küçümsüyor. Kendisinden başka şairleri taklitçi olm aktan ileri gidemedikleri
ni anlatm ak istiyor.

Şair,-birinci beyitte kendisini “ mucize söyleyen tutiye”  benzetmekle, ne kadar hünerli 
olduğunu anlatm aya çalışmıştır.

Dördüncü beyitteki “ m aâni”  kelimesi, sadece “ m ânâ (anlam)”  yerinde değil, “ söz 
değeri, söz güzelliği, güzel söz, şiir”  anlamında da kullanılmıştır.

Son beyitteki “ levh-i m ahfûz”  ise, “ Tanrı’nm, kâinatın kaderini belirttiği levha”  an
lamındadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Divan edebiyatında şairlerin kendilerini övdükleri şiirlere hangi ad verilmektey
di? Nef’i hangi üstünlüklerine inanarak kendini övmektedir?

2 — Üçüncü beyitte geçen “ endişe”  kelimesi “ düşünce, düşünen iııaan”  anlamında 
olduğuna göre bu beyti nasıl açıklarsınız?

K e 1 i m  e l e r :

bezi : Dağıtmak, saçmak,
dil-i pâk : Temiz gönül, 
dür-i güftâr : Söz incisi, 
genc-i m aân i: M ânâlar hâzinesi, şi

ir hâzinesi.

mucize-gûy : M u’cize söyleyen, 
tab’ı yâran : Dostların tabiatı, ka

rakteri.
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GAZEL

jp  .-?d
Sun sâgan saki bana mestâne destinler 
Usanmadı gitti gör o dîvâne desünler

Peymânesini her kişi doldurmada bunda 
Şimden gerü bu meclise meyhâne desünler

Dil-hânesini yık koma taş üstüne bir taş 
Sen yap anı eller ana vîrâne desünler

Gönlünde senin gayr ü sivâ sureti neyler 
Lâyık mı bu kim Kabe’ye puthâne desünler

Yahyânın olup sözleri hep sırrı mahabbet 
Yârân işidüp söyleme yâbâne desünler

M ef’ûlü M efâîlü M efâîlü Feûlün
Şeyhülislâm Yahya

A ç ı k l a m a l a r :

Şeyhülislâm Yahya, XVII. yüzyıl Divan şairlerindendir. Bâkî’den sonra, gazel alanın
da ün salmış, usta bir şair olarak tanınır.

Duygulu, içten, kendine göre bir şöyleyişi olan Şeyhülislâm Yahya, çağının en büyük 
din adamı olduğu halde, yukarıdaki “ GazeP’inde de görüldüğü gibi, Divan şiirinin gele
neksel niteliklerini uygulamaktan kurtulamamıştır. Ancak, “ taş üstünde taş koymamak”, 
“ yabana söylemek” gibi halk deyimlerini de kullanmıştır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şairin birinci ve ikinci beyitlerde içki ve meyhaneden söz açması, gerçekte bunla
ra karşı duyduğu özlemi mi anlatıyor? Açıklayınız.

2 — Öbür üç beyitteki “gönül”  ve “ muhabbet”  le ilgili sözler tasavvuf görüşüne bağ
lanabilir mi?

3 — GazeFin dil ve söyleyiş özelliklerini, deyimlerin anlamlarını açıklayınız.

K e l i m e l e r :

mestane : Sarhoş gibi. sivâ : Başka, gayri (şeyler),
peymâne : Büyük kadeh. yârân : Dostlar,
sâgar : Kadeh.



S İ Î R

G A Z E L

Dayanır mı şişedir bu reh-i sengsâre düştü. .
' : a 1

O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kâle-i kâm 
Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü

Gehi zîr-i serde desti geh ayâğı koltuğunda 
Düşe kalka haste-i gam der-i lût-i yâre düştü

Erişüp bahara bülbül yenilendi sohbet-i gül 
Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâre düştü

Reh-i Mevlevıde Gâlip bu sıfatla kaldı hayran
Kimi terk-i nâm ü şâna kimi i’tibâre düştü.
iv ’

- fi -*'■
M ütefâilün Feûlün Mütefâilün Feûlün

savvuf” u yeni bir söyleyişle dile getirmiştir.
O, bu gazelde de, aşkla Tanrı’ya ulaşmanın güçlüğünü anlatarak, Mevlevilik yolunda, 

kendisinin başkaları gibi üne ve şana önem vermeden, hayranlıkla yürüyeceğini belirtiyor.

A r a ş t ı  r  m a 1 a  r  :

1 — Şair gönlünü nelere benzetmektedir?
2 — Üçüncü beyti, “ dest, desti”  ve “ ayak”  kelimelerinin tevriyeli olduğunu düşüne

rek açıklayınız. Şairin hem kendinden geçmişliği, hem de düşkünlüğü beliriyor .mu?
3 — Şiirdeki “ düştü”  redifinin beyitlerde meydana getirdiği anlam ayrımını belirti-

Şeyh Galib

A ç ı k l a m a l a r :

XVIII. yüzyılda yetişen son büyük Divan şairi Şeyh Galip, Mevlevi şeyhi olarak “ ta

nız.

K e l i m e l e r :

dil-i bîkarar : Kararsız gönül reh-i sengsâr: Taşlık yol. 
kâle-i kâm : Emel kumaşı. zevrak-ı derûn : Gönül gemisi, 
lûtf-ı yâr : Sevgilinin lûtfu zîr-i ser : Başın altı, 
nevbet-i tâ-
hammül : Sabır sırası.



S E F Â  R E T N Â  M  E

P A R İ S T E  O P E R A

— Sadeleştirilmiştir —

Paris şehrine mahsus bir oyun varmış ki opera derlermiş, acayip sa
natlar gösterirlermiş, büyük toplantı olurmuş. Kibar-ı şehr varırlar ve va
si dahi ekseriya varıp kral dahi arasıra gelirmiş.

Bir gün entrodüktör, mahut kral tarafından bir hento getirip tebea- 
mızla bizi âhp gittik. Vasî’nin sarayına bitişik bir yere vardık. Ol mahall-i 
mahsus opera için yapılmış. Rütbelerine göre herkesin oturacak yeri var. 
Bizi kral oturduğu yere götürdüler. Kırmızı kadife ile döşenmişti. Vasî da
hi gelmiş, yerine oturdu. Erkekler ve kadınlar ile dolmuştu ve yüzden faz
la envâ-ı saz hazırdı.

Akşama bir saat vardı. Her taraf kapalı olmakla birkaç yüz balmu
mu yanmış ve billûr âvizelerde dahi hesapsız mumlar yanmıştı. Ol mahal 
ziyade özentili yapılıp cümle trapzanlan ve amûdları ve dört duvan ve sakfı 
sırma işlemeli olup ve gelen hanımlar dîbâlara ve cevherlere müstağrak 
olup mumların şubesinden bir hâlet-fezâ parıltı zuhur etmiştir ki tâbir olu
namaz. Karşımızda sazendeler oturduğu mahalde bir münakkaş büyük per
de asmışlardı. Tamam yerleştikten sonra nagâh ol perde kalkıp arkasın
dan bir büyük saray zuhur eyledi. Sarayda oyuncular libas*) mahsuslarıy
la ve yirmi kadar perînevker murassa libas ve fistanlarıyla meclise tekrar 
ışık saçıp sazlar dahi hep birden musikiye başladılar. Bir miktar raks olu
nup ondan sonra operaya başladılar.

Bunun esası bir hikâyeyi mücessem göstermek. Her hikâyeyi bir ki
tap edip basmışlar. Cem’an otuz kitap olmuş. Her birinin adı var. Her 
mecliste bir hikâyeyi henüz zuhur ediyor gibi gösterirler. Bizim olduğu
muz mecliste bir padişah varmış, bir gayri padişahın kızına aşık olmuş ve 
onunla evlenmek istemiş, amma kız dahi bir gayrı padişahın oğluna âşık
mış. Aralarında geçen sergüzeştleri aynıyla gösterdiler. Meselâ, padişah, 
kızın bahçesine varacak oldu, gözümüzün önündeki saray bir anda gaib 
olup yerine bir bahçe zuhur etti ki, limon ve turunç ağaçlarıyla dopdoluy- 
du. Bir vakit oldu ki tazarru’ ve niyaz için kiliseye varacak oldu, olbahçe 
yerine hemen bir büyük kilise zâhir oldu. Türlü türlü sihirler; gösterdiler 
ve gökten bulut ile adamlar indirip yerden adamlar uçurdular. Netice-i ke
lâm ol kadar hayret-fezâ şeyler gösterdiler ki hele görülmedikçe itimat olun
mayacaktır. Acaip ve garip temaşa olundu ve aşk hallerini bir rütbede iz
har ve icra ederlerdi ki gerek padişahın gerek kızın gerek şeh-zâdenin du
ruş ve davranışlarına bakıldıkça tab'a rikkat gelirdi.



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Bu operanın kibar-ı nâstan bir mu’teber kimesne nâzın var. Çok mas
raflı bir sanat olmakla iradım dahi tatbik etmişler ve azîm mîrî bağlamış
lar. Vâfir şey hasıl olurmuş ve şehrin havâssmdan imiş. Üç saat kadar va
kitte tamam olup hanemize gelip karar eyledik.

Yirmisekiz Çelebi Mehmet

A ç ı k l a m a l a r :

1720 yılında Fransa’ya elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, 
“ Sefâretnâme”  adı verileri eserinde, Paris’te ilgi çekici bulduğu çeşitli konulan anlatır; 
bazı törenlerden söz eder ve bazı kurum lan tanıtır.

Yukarıdaki parçada, opera ve operadaki bir temsil anlatılıyor. Burada ayrıca, operayı 
ilk defa gören bir kişinin gözlem ve izlenimlerini de buluyoruz.

Sefâretnâmeler, böyle ilgi çekici ve bilinmeyen yerlerle ilgili konulardan söz ettiği için 
birer gezi eseri sayılır. Bunun Avrupa’ya bir pencere açmış olması bakımından da değeri 
vardır.

Yazar, gördüklerini oldukça açık olarak hikâye ediyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Yazar, operaya nasıl, kim tarafından götürülmüştür?
2 — Parçada operayla ilgili neler anlatılıyor?
3 — Yazarın nelere hayran olduğunu açıklayınız.
4 — “ Büyük bir saray zuhur eyledi” , “ gökten bulut ile adam lar indirip ve yerden 

adam lar uçurdular”  sözlerinden ne anlıyorsunuz?
5 — Bu yazıdaki dil ve anlatım özellikleriyle Divan nesrinin genel dil-anlatım özellik

lerini karşılaştırınız.

K e l i m e l e r :

amûd : Sütun, direk.
azîm : Büyük, ulu.
dîbâ : İpekli kumaş.
entrodüktör : (Fransızca) Teşrifatçı.
enva’ : Çeşitler.
hâletfezâ : Heyecan artıran, zevk

verici.
havas : Hassalar, özellikler.
hayretfezâ : Hayret verici.
hento : Bir çeşit atlı araba.
kibar : Büyükler.
.libas : Elbise.

mîrî : Resmi ödenek,
müstağrak : Dalmış, daldırılmış, 

batmış.
tab’ : Ruh, kalp (burada) .
tazarru’ : Kendini alçaltarak 

yalvarma, dua. 
vâfir : Çok, bol.
vasî : Kralın yerine ülkeyi

yöneten (kral ergin 
değildir.) 

zâhir : Dış görünüş,
zuhûr : Ortaya çıkma, görünme.



Ş İ İ R

M Ü S T E Z Â D

Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figaanın 
Zapteyle dehânın
Hançer gibi deldi yüreğim tîg-ı zebânın 
Te’sir-i lisânın
Âh eylemeğe başladı âyâ ne bu hâlet 
N ’olsuu bu hararet
Bilmem yine bir derdi mi var bülbül-i canın 
01 mürg-i nihânın
Ah etse nolâ bülbül-i dil meşhedim üzre 
Tâ mahşer olunca
Çok çekti gam-ı hârım gülzâr-ı cihanın 
Bu bâğ-ı fenânm
İzzet ne şeker çiğnedi tûtî gibi bilmem 
Açmış yeni bir söz 
Reşk ile sulandı yine ağzı şuarânın 
Sınf-ı husemâmn
Maksûdun eğer rûşeni-î baht ise ey dil 
Vazgeç bu felekten
Düş zerre gibi dergehine şems-i Hudânın 
01 mihr-i vefânın

M ef’ûlü M efâîlü M efâîlü Feûlün

M ef’ûlü Feûlün İzzet  Molla

A ç ı k l a m a l a r :

X IX . yüzyılın ilk yarısında yaşayan şairlerimizden İzzet Molla, kendinden öncekile
rin yolunu izlemiştir.

İzzet Molla, H üsn ü  A şk’a  nazire olarak Gülşen-i Aşk’ı yazmış; Keşan sürgünü ile 
ilgili M ihnet Keşan adlı bir mesnevi; Bahar-ı E fkâr ile Hazan-ı Âsâr adlı divanları meyda
na getirmiştir.

M üstezât’ta, dünya gelip geçici bir gül bahçesine, kişioğlunun gönlü de inleyen bir 
bülbüle benzetilmekte; ona kurtuluşu için “ Tanrı aşkı”  öğütlenmektedir.

Burada kullanılan dil, tam lam alar ve mazmunlar, öteden beri Divan şiirinde görülen 
özellikleri gösteriyor.
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TÜRK D İLİ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Bu şiiri şekil yönünden inceleyiniz.
2 — Tiğ-i zeban, bağ-ı fena şems-i H uda, mihr-i vefa tam lam alarındaki benzetmeleri 

ve bunların anlam larım  açıklayınız.
3 — Şairin övündüğü mısralar hangileridir? Şair, övündüğü konularda haklı sayılabi

lir mi?
4 — Şiirde, Divan edebiyatında kullanılagelen kalıplaşmış sözlerin (mazmunların) dı

şında yeni bir söyleyiş var mıdır? Gösteriniz.

K e l i m e l e r :

âyâ : Acaba.
giilzâr : Gül bahçesi.
bâr : Diken, eziyet.
hûn : Kan.
husemâ : Hasım lar (rakip şa

irler).
mahşer : Kıyamet.
meşhed : Şehit olunan yer.
mihr : Güneş, sevgi.
mürg : Kuş.

nihân : Gizli.
reşk : Kıskanma.
rûşen : Aydınlık, parlaklık.
şems : Güneş.
tiğ : Kılıç.
tû tî : Papağan türünden bir

kuş.
vefâ : Sözde durma; sevgi

bağı.
zeban : Dil.



DİVAN EDEBİYATININ GENEL NİTELİKLERİ

Divan edebiyatı, Türklerin İslâm uygarlığına katılışından XIX. yüzyıl ortalarına ka
dar, yetişmiş birçok aydın sanatçının, manzum ve mensur eserlerini içine alır. (XIX. yüz
yıldan bu yana Divan Edebiyatı geleneğini sürdüren şairler vardır.) Bunlar, kaside, gazel 
şibi manzumelerin toplandığı DİVAN’lar, mesnevi şeklinde yazılmış MANZUM  ESER
LER ve beş mesnevinin bir araya getirildiği HAM SE’lerle; TARİH, TEZKİRE, MÜNŞE
AT, SEYAHATNÂME olarak belirli konularda yazılmış nesirlerdir.

NAZIM

Divan edebiyatında NAZIM  BİRİMİ, genel olarak BEYÎT’tir. İslâm zevkinin en be
lirli niteliği “ beyit”  güzelliği olduğu için, beyite çok önem verilmiş, onda bir anlam bü
tünlüğü, söyleyiş güzelliği yaratılmak istenmiştir.

ÖLÇÜ, İranlIların  A raplardan alarak yeniden düzenledikleri A RUZ’dur. Aruzun be
lirli birçok dizileri vardır. Divan şairlerimiz, genellikle İranlılarm kullandıkları dizileri uy
gulamışlardır.

Divan edebiyatında kullanılan KAFİYE çeşitleri, TAM ve ZENGİN kafiyelerdir.
NAZIM  ŞEKİLLERİ ise, beyitlerle kurulanlar GAZEL, KASİDE, MESNEVİ, MÜS

TEZAT; bentlerle kurulanlar MUSAMMAT, TERKİB-İ BEND, TERCİ-İ BEND, ŞAR
KI, RUBAİ ve TUYUĞ’dur.

Divan edebiyatı şiirlerinde en çok işlenen konular, AŞK, ŞARAP, DİN  ve AHLÂK’la 
ilgili SOYUT konulardır. Şairlerin kişi ve toplum  yaşayışlarıyla ilgili gerçeklerle, tabiatla 
bağlantıları azdır.

Divan şiirinin DİL’i Arapça» Farsça kelime ve tam lam alarla doludur. SÖYLEYİŞ’i' 
ÖZENTİLİ’dir. Divan şairinin ustalığı, yukarıda sıralanan kurallara uyarak BENZETME’ler 
yapmak, M ECAZLI, SANATLI DEYİŞ’ler yaratmak; kalıplaşmış anlamı olan sözleri 
(M AZM UNLAR’ı) yerinde kullanm ak ve bu  şartlar içinde etkili bir söyleyiş güzelliğine 
ulaşmaktadır.

N E S İ R

Osmanlı İm paratorluğum da medrese Öğrenimi yapanlar, sanat göstermek istedikleri 
zam an halk diliyle yazmayı küçümsüyor; genellikle yazıda, ÖZ’den çok, Arapça, Farsça 
sözler kullanmayı; hüner göstermeyi amaç sayıyorlardı. Bu yüzden bilim dilinde Arapça, 
edebiyat dilinde Farsça etkili olmaya başladı. Tarih, vakayiname ve tezkirelerle bilim; din 
ve ahlâk konularında yazılan eserlerde bu etki gittikçe koyulaşarak devam etti.

Divan edebiyatında üç türlü nesir olduğu söylenebilir:
1 — Sade nesir: Halk için, Türkçe bir anlatımla, sanat ve süse gitmeden yazılan, Arapça, 

Farsça söz ve tam lam alara az yer verilen nesir;
2 — Süslü nesir: Ustalık ve hüner göstermek amacıyla yazılmış, yabancı kelime ve 

tamlamalarla yüklü, söz aralarında ve cümle sonlarında “ seci”  adı verilen kafiyelerin kul
lanıldığı, söz ve edebiyat sanatlarıyla dolu, anlaşılması güç nesir;

3 — Orta nesir: Öğretici bir amacı olan, bilim ve kültür konularında yazılmış eserler
de, yer yer süslü nesrin özellikleri bulunan, ama anlaşılır bir nitelik taşıyan nesir.
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G ÜLHANE “ HATT-I HUM AYUN ” u 
ye

T A N Z İ M A T

Osmanlı İm paratorluğu, XVI. ve XVII. yüzyıllarda her alanda sağlam ve başarılı idi. 
Yüz ölçümü bakım ından en büyük im paratorluklardan sayılıyordu. İm paratorluk içinde, 
Türklerle birlikte, Yunan, Lâtin, Slâv, E rm eni, Arap soyundan topluluklar, kendi inanç 
ve gelenekleriyle yaşıyorlardı.

XVIII. yüzyıldan sonra, B atı’da, Jjilim, sanat, endüstri ve ekonomi alanlarında bü
yük b ir  gelişme ile, Fransız Devrimi’nin b ir sonucu olarak, yabancı topluluklarda kıpırda- 
nışlar baş göstermiş; Osmanlı İm paratorluğu ise, geniş b ir alana yayılmanın, bağlı bulun
duğu uygarlığın ve geleneklerin etkisiyle, B a tı’daki bu gelişme ve değişmelerden habersiz, 
birtakım  iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kalmaya başlamıştı.

Gerçi İm paratorlukta, m atbaanın kuruluşu, mim arî yenilikler gibi ileri adım lar var
dı, am a bunlar Batı’ya ayak uyduracak yeterlikte sayılmazdı.

XIX. yüzyılın ilk yarısında Sırp, Yunan, Mısır başkaldırm alarının sebep olduğu sa
vaşlar, Osmanlı-Rus Savaşı, Fransızların Cezayir’i alması gibi karşılaşılan yenilgi ve başa-, 
nsızîıklar, yöneticileri uyarmaya başlamış; durum un düzeltilmesi konusunda TANZİMAT 
(1839) b ir çığır olmuştur.

İkinci M ahm ut ölünce, tahta, on sekiz yaşındaki oğlu Abdülmecit geçti. Sadrazamlı
ğa da, Londra ve Paris büyük elçiliklerinde bulunarak çağın politik durum unu kavramış 
olan M ustafa Reşit Paşa getirildi.

M ustafa Reşit Paşa, 3 Kasım 1839 da TANZÎMAT-ı HAYRÎYE’yi bir HATT-I H Ü 
MAYUN olarak, G Ü LHANE’de, halk, yerli-yabancı temsilciler, devlet adam ları önünde 
ilân etti.

Bu hatt-ı hümayunda, devletin gittikçe, zayıfladığı, yoksul düştüğü belirtiliyor, yeni 
yasaların ortaya konulacağı bildiriliyordu.

Aşağıda, ferm andan sadeleştirilerek alm an parçalarda, bu yasalardan ve onların na
sıl uygulanacağından söz edilmektedir:

“ Gerekli görülen kanunların asıl maddeleri dahi can emniyeti, ırz, nâmus ve mal raah- 
fuziyeti ile vergi tâ 'y in i ve gerekli olan askerliğin celp sâreti ile hizmet müddeti kaziyele
rinden ibarettir.”

“ İşbu şer’iyye kanunları mücerret din ü  devlet ve m ülk ü milleti ihyâ için vaz’ oluna
cak olduğundan cânib-î hümâyunumuzdan hilâfına hareket ve vükelâ hâzır oldukları hal
de kasem billâh dahi olunarak ulemâ ve vükelâ dahi yemin ettireceğinden ana göre ulemâ 
ve vüzeradan velhâsıl her kim dahi yemin ettirileceğinden ana göre ulemâ ve vüzeradan 
velhâsıl her kim olursa olsun şeriyye kanunlarına m uhalif hareket edenlerin şâhit olmuş 
kabahatlerine göre lâyık olduktan  cezaların hiç rütbeye ve hâtır gönüle bakılmayarak ic
rası zımnında hususî olarak ceza kanûn-nâmesi dahi tanzim  ettirilsin.”

TANZİMAT ve UYGULANIŞI, tarih önünde, bir yenileşme ve düzenleme olm aktan 
ileri gidemeyen, D oğu’ya Batı’yı getirme çabası olarak değerlendirilebilir. Yoksa tüm bir 
“ batılılaşma”  sayılamaz.
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Ş İ N A S İ

Şinasi, mensur ibarelerindeki secileri kaldırıp 
onlardan muntazar olan (beklenilen) hizmeti sıfıra 
düşürmüş ve bu suretle kelâmları (sözleri) parçala
mış olduğu gibi, cümleleri de bent bent ayırıp lisa
nımızı bayağı umumileştirmiş ve merhumun bu 
himmeti sayesinde elyevm (bugün) birçoklarının eli 
kalem tutabilmeğe başlamıştır.

Ahmet MİTHAT



G A Z E T E

M U K A D D İ M E
•Sadeleştirilmiştir-

Mademki bir İçtimaî hey’ette yaşayan halk bunca kanunî vazifelerle 
mükelleftir, elbette söz ve yazı ile kendi vatanının menfaatine dair fikirle
rini beyan etmeyi kazanılmış haklarından sayar. Eğer bu iddiaya isbat edici 
bir senet aranılacak olsa, maarif kuvvetiyle zihnî açılmış olan medenî mil
letlerin yalnız politika gazetelerini göstermek kifayet edebilir.

Bu bahis Devlet-i Aliyyece dahi bir bakıma teyit edilmiştir ki Meclis-
i Âli-i Tanzimatın teşekkülü sırasında kanunlar ve nizamlarla ilgili lâhi- 
yaların yazılı olarak arz olunması için umuma resmî mezuniyet verilmiş
tir. Hattâ Hükümet-i Seniyyenin müsaadesiyle Osmanh memleketleri içinde 
müslüman olmayan tebeanın kendi lisanlan üzere hâlâ çıkardıkları jur
nalleri bile belki hukuklarından ziyade serbesttir. Fakat asıl Osmanh ga
zetelerinin bahsine gelince, resmî olmayan bir gazetenin devamlı olarak çı
karılmasında, her nasılsa şimdiye kadar, milletli hâkimeden hiçbir kimse 
zahmete katlanmamıştır.

Şimdi bu gazete dahilî ve haricî ahvalden seçilmiş bazı havadisi ve çe
şitli bilgilerle sair faydalı maddelere dair bahisleri anlatmaya ve yaymaya 
vasıta olacağından nâşî Tercüman-ı Ahval adıyla adlandırılması uygun gö
rüldü. Tarife hacet olmadığı üzere kelâm, maksadı anlatmaya mahsus bir 
Tanrı vergisi olduğu gibi, insan aklının en güzel icadı olan yazı dahi sözü 
kalemle tasvir eylemek fenninden ibarettir. Bu hakikate dayanarak gittik
çe umum halkın kolaylıkla anlayabileceği mertebede işbu gazeteyi kale
me almak gerekli görüldüğü dahi yeri gelmişken şimdiden ihtar olunur.

Değil mi Tanrının ihsânı akl ü kalb ü lisân?
Bu Iûtfu etmelidir fikr ü şükr ü zikr insan.

A ç ı k l a m a l a r :

Osmanh îm paratorluğu’nda m utlak hâkim padişahtır. Ancak, Tanzimat’ın ilânıyla 
yasama, yönetim ve adalet alanlarında halk yararına kabul edilen bazı yenilikler, kişilere, 
düşünce hürriyeti için bir başlangıç sayılan gazete çıkarma yazı yazma gibi haklar tanıdı.

Böylece, toplum ve yönetim alanında başlayan gelişmeler, edebiyattaki gelişmelere de 
öncülük eden “ gazete’’yi ortaya koydu.

Gazete çıkarma hakkından ilk yararlananlar azınlıklardı; Türkçe ilk gazete ise, 1831 
de saray tarafından çıkarılan Tavim-i Vakayı oldu; 1840 ta  bunu yan resmî Ceride-i Hava
dis izledi; ilk bağımsız gazete de, Agâh Efendi ve Şinasi tarafından 1860 ta  Tercüman-ı 
Ahvâl adıyla çıkarıldı.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Tercüman-ı Ahvâl’in ilk sayısında yayımlanan ve gazeteciliğimizde ilk “ başyazı”  sa
yılan, yukarıdaki M ukaddimede (önsöz) gazetenin çıkış sebebi ve gerekliliği; bugüne ka
dar azınlıkların bu yoldaki çalışmaları yanında Türklerin gazete çıkarma zahmetine kat
lanmadıkları; gazetenin çıkışı, adı, içine alacağı yazılar ile dili ve anlatım ı üzerinde duru
luyordu. Buna göre, iç ve dış olaylarla ilgili haberleri ve yararlı bilgileri içine alacak olan 
Tercüman-ı Ahval, halkın anlayabileceği bir diüe yayımlanacaktı.

Şinasi, Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde bir süre yazdıktan sonra, Tasvir-i Efkâr adlı bir 
gazete çıkarmaya başlamıştır (1862), Onun her iki gazete ile getirdiği görüş ve yenilikleri 
şöyle sıralayabiliriz:

Şinasi, yurt sorunları üzerinde yurttaşın, söz söyleme hakkı ve hürriyeti olduğu görü
şünü ileri sürerek, gazetenin, toplum un gelişmesinde önemli bir yer tuttuğunu, halkın se
sini duyurmasında bir aracı görevini yaptığını kabul etmiştir.

Gazetenin halkın anlayabileceği bir dille çıkması gerekliliği üzerinde duran Şinasi, dil 
ve anlatımda süsten uzaklaşmaya, kısa cümlelerle, halkın anlayabileceği nitelikte yazmaya 
çalışmış; cümle sonlarına ilk olarak nokta koymuştur.

Onun ayrıca, gazeteciliğe düşünce ile ilgili bir yön verdiğini; Avrupa’nın durumunu 
anlatarak B atı’ya ilk pencereyi açtığını; dil ve edebiyat konularında tartışm a ve eleştirme
lerde bulunduğunu; makale (imzalı başyazı) tiyatro eseri, eleştirme gibi yeni türlerin ve 
tefrikalı yazıların yazılmasında öncülük ettiğini görüyoruz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Bu Mukkadime’de, Şinasi’nin toplum görüşünü belirten cümleleri gösteriniz ve 
açıklayınız.

2 — Burada “ medenî milletlerin”  hangi gazetelerinden, niçin söz ediliyor?
3 — “ Millet-i hâkime”  sözüyle kimler anlatılmak isteniyor?
4 — Gazete’ye neden “ Tercüman-ı ahvâl”  adı verilmiştir? Gazete niçin yayımlana

caktır?
5 — Mukaddime’de söz ve yazı nasıl tanımlanıyor?
6 — Bu yazıdaki ana ve yardımcı düşünceleri söyleyiniz.

K e l i m e l e r :

hey’et : Topluluk lütuf : İyilik.
içtimâi : Toplumla ilgili. mertebe : Derece.
ihtar : Hatırlatma. mükellef : Yükümlü.
ihsân : İyilik etme, bağış. nâşî : Dolayı, ötürü.
işbu : Bu. seniyye : Yüce, yücelik.
jurnal : Gazete. tebea : Uyruk.

zikr : Anma.

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

Gazetenin faydalan nelerdir? Tartışınız.
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Ş Î İ  R

K A S İ D E  ’den

Şensin ol fahr-ı cihân-ı medeniyyet ki hemân 
Ahdini vakt-i saâdet bilir ebnâ-yı zaman

Şem’idir kalbimizin can ile mâl ü nâmûs 
H ıfz için bâd-ı sitemden olur adlin fânûs 
Ettin âzâd bizi olmuş iken zulme esîr 
Cehlimiz sanki idi kendimize bir zencîr 
Bir ıtıknâmedir inşâna senin kanunun 
Bildirir haddini Sultâna senin kanûnun.

Bin yaşa devlet ü ikbâl-i fâhîmânen ile 
Mülkü tedvîr ederek akl-ı hakîmânen ile

Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün 
(Fâilâtün), (Fâ’lün)

K A  S İ D  E ’den

Dilin irâdesini başta akl eder tedbîr 
Ki tercümân-ı lisandır anı eden takrîr

Tasavvur eyle hidîvâ celâl ü izzetini 
Seninle etmededir iftihâr tâc ü serîr 
Aceb midir medeniyyet resulü dense sana 
Vücud-ı mu’cizin eyler taassubu tahzîr

Eyâ ahâli-i fâzlın reis-i cumhûru 
Revâ mı kim kalayım ehl-i cehl elinde esîr 
Halâsımı umarım ben zamân-ı adlinde 
Ederse akl-ı Reşîd’in eder buna tedbîr.

M efâilün Feilâtün Mefâilün Feilün
Şinasi
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Kaside, bazı kurallara bağlı olarak yazılan b ir Divan edebiyatı nazım şeklidir. Konu
larına göre, tevhit, münacat, na’t, methiye gibi adlar alan kasidelerin “ nesip, girizgâh, met
hiye, fahriye, taç, dua”  denilen birtakım bölümleri vardı. Şairler “ kaside”  yazmakla ge
nellikle övgüye dayanan bir amaç güderlerdi. Çoğunlukla devrin büyüklerine sunulan kasi
delerde övülenlerin kişiliklerine uymayan, kahramanlıklarından söz açılır; olağanüstü ka
rakterler çizilerek mübalâğalı ve kalıplaşmış sözlerle övgüler yapılırdı.

Oysa, yukarıda bazı beyitlerini okuduğumuz, Şinasi’nin M ustafa Reşit Paşa için yaz
dığı kasideler, birer övgü olmakla birlikte Divan edebiyatı kasidelerindeki nitelikleri taşı
mıyor. Burada, Reşit Paşa’nın tanzim at yıllarında gerçekleştirmeye çalıştığı, “ can, mal, 
namus güvenliği” , adalet, zulümden ve tutsaklıktan kurtulma, “ padişah yetkilerini sınır
landırm a”, “ akia dayanan yönetim kurm a” çabalan  övülüyor; ona. “ medeniyet dünyası
nın övündüğü”, “ taç ve tahtın kıvanç duyduğu” , “ özgürlük belgesi veren” , “ medeniyet 
resûlü”, “ reis-i cum hur”  gibi haklı nitelikler veriyor.

Şinasi’nin kasidelerindeki bu, duygudan, hayalden uzaklaşıp basma kalıp olmaktan 
sıyrılan ve akla dayanan övgü, Türk şiirinde konu ve öz bakım ından bir yenilik sayılır; 
yepyeni görüşlere bağlanabilir.

Ayrıca Şinasi, kasidelerdeki eski bölümleri atarak az çok b ir konu birliğine varmış, 
birinci örnekte görüldüğü gibi, beyitlerin kafiye örgüsünü “ mesnevi”  biçiminde düzenle
miştir.

Kasidenin özünde ve şeklinde bu  değişiklikleri gerçekleştiren Şinasi, Batı şiirinden yap
tığı bazı çeviriler, yazdığı fabl’ler ve özellikle bilinçli dil çabasıyla Tanzimat edebiyatında 

. Önemli bir yer tutar.

Şiirlerinde genellikle, kuru, akılcı söyleyişlere yer vermesine karşılık Şinasi, “ sâfi 
Türkçe”  kaydıyla, dilin sadeleştirilmesine yönelen bilinçli bir çaba gösteriyor; am a yine 
de yılların eğitimin verdiği eski dil alışkanlığını yenemiyor. Birçok yabancı kelime ve ta
mamlamalar yanında, “ medeniyet” , “ namus” , “adalet”, “ zulüm’, “cehalet”, “ ıtıkname”, 
“akıl” , “ahali-i fazl (erdemli insanlar)”, “ reis-i cum hur”, gibi yeni söz ve kavramlar kul
lanıyor.

Şinasi’ye akılcı b ir şair ve yazar denilebilir. Çünkü o, “akl-ı hakîmane, akl eder ted
bir, akl-ı reşit...”  gibi sözlerinde de görüldüğü gibi, eserlerinde, aklı öne alan didaktik (öğ
retici) bir özellik gösterir. Yalnız bu  akılcılık, soyut olmaktan çok, toplum gerçeklerine 
(Tanzimatm getirdiği yeniliklere) dayanan Batılı anlam da bir akılcılıktır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Kasideleri şekil yönünden inceleyiniz.
2 — “ Vakt-ı saadet”  tamlamasının anlamım açıklayınız.
3 — İkinci beyitteki benzetmeleri gösteriniz. Bu benzetmelere dayanarak beyiti açık

layınız.
4 — Gülhane Ferm anındaki esaslarla ilgili beyitleri göstererek açıklayınız.
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TURK DİLİ ve EDÜBİYAII

5 — “ Cehlimiz sanki idi kendimize bir zencir”  mısraındaki “ cehl (bilgisizlik)”  hangi 
konuda bilgisizlik olabilir?

6 — Beyitlerde aşırı övgüler var mıdır, bu övgüleri Divan kasidelerindeki övgülerden 
ayıran nedir?.

7 — Kasidelerden seçilen örneklere dayanarak Divan kasideleri ile bunlar arasındaki 
benzeyen ve benzemeyen yönleri gösteriniz.

8 — Şinasi’nin akla yerdiği önemi örnekler üzerinde gösteriniz. Akıl, hangi edebiyat 
akımının önem verdiği bir öğedir? Şinasi bu akımdan etkilenmiş olabilir mi?

K e l i m e l e r :

adi .* Adalet,
ahali : Halk,
ahd : Dönem, zaman,
âzâd : Kölelikten kurtarm a,

serbest bırakma, 
bâd : Rüzgâr,
celâl : Büyük, ululuk,
cum hur : H alk, topluluk.

, ebnâ : Oğullar, insanlar,
fahîm âne : Büyük, ulu, anlayışlı 

olana yakışacak su
rette.

tah r : Övünme.
fazJ : Erdem,
had : Sımr.
hakim ane : Bilgece, 
halâs : Kurtuluş,
hidîvâ : Ey büyük vezir,
hıfz : Koruma.

ıtıknâme : Özgürlük, kölelikten
kurtulm a belgesi.

ikbâl : Baht açıklığı, yücelik.
irade : îstek, dilek.
izzet : Değer, yücelik.
m u’ciz : Kimsenin yapamaya

cağı yolda ı olan.
mülk : Ülke.
resûl : Peygamber.
reşit : Ergin, doğru yolda

giden.
serîr : Tkht.
sitem : Z u lüm ..
taassup : Aşırı taraflılık, körü

körüne bağlanma.
tahzîr : Men etme, önleme,

sakındırma.
takrir : Anlatma, bildirme.
tedbîr : Başarı için önceden

tutulan yol.

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

“Ancak, kendi kendini yönetebilen akıllı insanlar hür
dür’’ sözünü tartışarak açıklayınız.
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S E  K  t i  £  S  l  U  A  U M  A

G E L E C E K  İ Ç Î N

A ta tü rk ’ü n  hayat görüşü, toplum  ve ülke sorunlarına bakışı da bu
günkü ve yarınki T ürk  gençliği için sürekli olarak üzerinde durulacak ve 
örnek alınacak özellikler gösterir.

O, 4 Eylül 1914’te Tevfik Rüştü A ras’a yazdığı m ektup ta  hayatında 
çok önem  verdiği b ir hususu şu satırlarla belirtir: “ Pekala bilirsiniz ki be
nim bü tün  hayatım da, bu  ana  kadar izlediğim am aç hiçbir vakit kişisel 
olmamıştır. H er ne düşünm üş ve her neye girişmiş isem  daim a ülkemin, 
ulusun ve ordunun adına ve çıkarına olmuştur. Hiçbir zam an şahsımın siv
rilip kendini göstermesini düşünm em işim dir”

A ta tü rk ’ü n  kişiliğini o luşturan bu özverici karakteri çağını da aşar: 
ileriye, yarınlara uzanan bir görev anlayışına dönüşür. O der ki: “ Herhangi 
bir kim senin, yaşadıkça sevinçli ve m utlu olması için gereken şey, kendisi 
için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Aklı başında bir 
adam , ancak bu  suretle hareket edebilir. H ayatta tam  zevk ve m utluluk, 
ancak gelecek kuşakların  şerefli varlığı, m utluluğu için çalışm akta bulu
nabilir.”

Atatürk, insan yaşayışında tutkuların (ihtirasların) yeri olduğunu kabul 
eder; ancak bu  tu tku ların  yurda büyük yararlar getirecek b ir düşünceden, 
bir ülküden kaynaklanmasını uygun görür. Bu konuda şunları söyler: “ Ger
çekte tu tku  o lm adan b ir iş meydana getirilemez. Fakat onun herhalde ulus 
yolunda b ir hizm et am acına yönelik olması gerekir... Tutkudan vazgeçil
mez. Fakat tu tku  kişisel olmamalıdır. Tutku, ulusal çıkarı erek (hedef) edi
nen am açlara doğru yönelmektir.”

G örülüyor ki, A tatürk , tu tkularda bile toplum sal kaygıların ve amaç
ların  ilk p landa  yer alm ası gerektiğine inanm aktadır. O, kişisel tu tkuların  
toplum sal değeri ve saygınlığı olmadığı sürece hiçbir anlam  taşımadığını 
12 Ocak 1914 tarih li özel m ektubunda şöyle belirtir: “ Ben bu  tu tkuların  
gerçekleşmesini yurdum a büyük yararları dokunacak, ban a  da gereği gibi 
yerine getirilmiş bir ödevin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin 
başarısında arıyorum . B ütün hayatım ın ilkesi bu olmuştur. O nu çok genç 
yaşım da kazandım  ve son nefesime kadar d a  saklayacağım.”

A. Ferhan Oğuzkan
A ta tü rk  ve G ençlik
(U lusal K ü ltü r D.S. 6, 1979)
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M üştak Bey adlı genç bir şair, kendi mahallesinde o turan Kumru’yu sever ve
onunla evlenmek ister. Bu evlenmeye Z îbâ Dudu ve H abbe Kadın aracılık eder. Ni
kâhtan sonra ona Kum ru’nun yaşlı ve çirkin ablası Sâkine Hanım ’ı gelin olarak
getirirler.

Dördüncü Fıkra

M üştak Bey — Z îbâ Dudu —- Habbe Kadın 
Sâkine Hanım

ZÎBA DUDU.— Evlâdım, gelin hanımı getirdik. Gel koltuğuna gir 
de köşeye oturt.

MÜŞTAK BEY.— (Neşatından türlü  tü rlü  tuhaflık lar ederek Sâkine 
H anım ı H abbe Kadın koltuklam ış olduğu halde karşılar.) Vaay...

ZÎBA DUDU.— (Habbe Kadına) A dostlar damat bey gelin hanımı 
görür görmez sevincinden bayıldı.

MÜŞTAK BEY.— Hayır, sevincimden bayılmıyorum, kederimden 
yüreğime iniyor, ah!

H A BB E KA DIN.— (Z îba D udu’ya) A! Zavallı gelin hanımı bir tit
reme aldı. Amanın, al basmasın. (Sâkine H anım ı Sandalyeye oturtur).

ZÎBA DUDU.— İşte ömrün oldukça sana can yoldaşı olacak sevgili 
ayâlin Sâkine Hanım.

MÜŞTAK BEY.— O bana can yoldaşı olacağına benim canım çıksa 
daha canıma minnettir.

ZÎBA DUDU.— (Habbe Kadın’a)Adamlar, damat bey sayıklamaya 
başladı. Galiba safasından aklım şaşırmış.

H ABBE KADIN.— (Z îba D udu’ya) Biçare hasretine kavuştuğu için 
sevinç delisi oldu.

MÜŞTAK BEY.— (Hüzünle) Ah! Ah! Ah!
ZÎBA DUDU.— Ağlama... Sen ağlayacağına düşmanların ağlasın.
MÜŞTAK BEY.— Ah, düşmanlarım bu halimi bilseler nasıl gülerler.
ZÎBA DUDU.— Haydi kuzum, gelin hanımın duvağını aç da yüzünü 

gör. Biraz gönlün açılsın.
MÜŞTAK BEY.— Neye lâzım!.. Yüzünü göreyim de bir kat daha yü

reğim mi kalksın?
ZÎBA DUDU.— Aç evlâdım, aç. Sevgilin olduğuna şüphen kalma

sın. (H abbe Kadın’la  beraber Sâkine H ânım 'ın  duvağını, M üştak Bey’e aç
tırm ak için cebreder.)

43



t  U IV 1 V

MÜŞTAK BEY.— İstemem. (Elini çekerken Sakine Hanımın duva
ğıyla iğreti saçı kazaen eline ilişir, kalır. Ve Sâkine Hammın yüzü ve ak 
saçları açılır.) Bu ne?

ZÎBA DUDU.— Vaay! Zavallı kızcağızın sırma gibi nazik saçlarını 
yolup çıkardı.

MÜŞTAK BEY.— Ey, vakıa ak saçları beyaz sırma gibi, baksana na
sıl parıl parıl parlıyor.

ZÎBA DUDU.— Ay, o lâkırdı ona değil, yenge kadınla banadır. Ben 
sana harf atmayı öğretirim. (Habbe Kadm’a) Haydi, yenge kadın gelin ha
nımı çabuk dışan çıkar da nikâhını kıyan efendiyi çağırt Yanımızdaki kah
vededir. Orada bulunan mahalleliyi alsın da gelsin. Şuna bir meram an
latsınlar.

Altıncı Fıkra

Müştak Bey — Zîba Dudu — Habbe Kadın —
Ebüllâklâka — Batak Ese — Mahalleli

EBÜLLÂKLAKA.— (Başında bir dildade ile tebdil-i kıyafet ve lisa
nıyla ayınlan çatlatarak ve kafları patlatarak) Sanki bir telâş ile beni böyle 
uykudan kaldırıp da getirmenin ne mânası var? Ortaoyuna çıkar gibi ba
kın şu kıyafetime! Ayıp... Gürültünüz noluyor?

ZÎBA DUDU.— (Entarisinin ön eteğiyle başını örtmüş olduğu halde 
Ebüllâklâka’nın elini öper) Amanın efendim, güvey olacak şu herif, isteye 
dileye aldığı hanımı şimdi istemiyor. Bunun saçını başını yoldu. O şöyle 
dursun, yenge kadınla bana bir söylemediği edepsizlik kalmadı. Size nak
letmeye utanıyorum.

EBÜLLÂKLÂKA.— (Müştak Bey’e) Vay namussuz, vay!
MÜŞTAK BEY.— Efendim, kerem ediniz, bendeniz de bildiğim ka

dar hakikati size anlatayım.
EBÜLLÂKLÂKA.— Sen sus, sefih! Kadın ninen gibi biçare hatun 

yalan mı söyleyecek?
ZÎBA DUDU.— Efendim, bu kızı mutlaka almalıdır.
EBÜLLÂKLÂKA.— Almalı ya! Almazsa, ırzına leke sürmüş demek 

olur. (Mahalleliye) Öyle değil mi, komşular?
M AHALLELİ.— Hay hay!
MÜŞTAK BEY.— Alamam efendim. Bunda bir yanlışlık var. Zira bana 

nikâh ettiğiniz kız bu değildir. Bunun küçüğüdür. Ben, onu isterim.
EBÜLLÂKLÂKA.— Hayır, sana nikâh ettiğim büyük kızdır.
MÜŞTAK BEY.— Değildir.
BATAK ESE.— Efendi, biliyor musunuz ki, ben bunun daha bilmen 

nelerini bilürün. Durun size deyivereyin. Bekçi olduğumdan için geceleri 
mahallede dolanırken buna çat pat sokak ortasında irast geliyorum. Bir 
kere kendiciğine nereden geliyorsun diye soracak oldum. Bana ne garşu-
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luk yerse iyu. Taratordan (tiyatro) geliyon, demesin mi? Bu, beni maska
ralığa almak değil de ne demektir? Bakın şu ahmağa!

MÜŞTAK BEY.— Vay ferasetli adam vay!
BATAK ESE.— Feres atlı adam sensin, ulan hayvan! Bana kötü ilâf 

söyleyip durma. Şimdi sana fan fin demeyi gösteririm.
EBÜLLÂKLÂKA.— Bu herif hem edepsiz hem deli.
BATAK ESE.— Benim aklıma kalırsa hem hapisaneye koymalı, hem 

tımarhaneye.
EBÜLLÂKLÂKA.— Bana danışırsanız her şeyden evvel edepsiz ilâ* 

mim alalım da bir daha mahallede oturtmayalım. Artık istemeyiz.
M AHALLELİ — İstemeyiz.

Yedinci Fıkra

Müştak Bey — Z îba Dudu — Habbe Kadın —
Ebüllâklâka — Batak Ese — Atak Köse —

Hikmet Efendi

ATAK KÖSE.— (A rkasında küfe ve bir elinde kürek ve bir elinde sü
pürge ile) istemeyiz.

HİKMET EFENDİ.— (Dahi A tak Kösenin arkasından yetişerek) Ne 
istemiyorsunuz?

ATAK KÖSE.— Ben ne bileyin! Mahalleli istemeyiz diyor, ben de öy
le diyorun. Elbette onların böyle demesinde hakkı vardır.

HİKMET EFENDİ.— Ay, mahallelinin neden hakkı var?
ATAK KÖSE.— Hakkı olduğunu pek yavuz bilürün. Ama, bak doğ

rusu, neden hakkı olduğunu bilmen.
HİKMET EFENDİ.— Öyleyse bilmediğin şeye ne karışıyorsun?
ATAK KÖSE.— Vay, neye karışmam? Ben de bu mahallenin galbur 

üstüne gelenlerinden değil miyin?
HİKMET EFENDİ.— Sen kim oluyorsun?
ATAK KÖSE.— Daha hâlâ sen benim kim oldğumu bilmiyo musun?
HİKMET EFENDİ.— Hayır.
ATAK KÖSE.— Öyleyse sen de bilmediğini ne soruyorsun? Hay ca

hil, hay! Şimdi tutup da sana anlatacak mıyın ki, ben deheyy öteki ma
hallede kiracıyın ve bu mahallede süprüntücü başıyım diye.

HİKMET EFENDİ.— Hay şaşkın hay!
ATAK KÖSE.— Senin de akim olsaydı benim gibi şaşkın olurdun.
EBÜLLÂKLÂKA.— (M üştak Beyi göstererek) Vay, sen şunun gibi 

bir kabahatliye sahabet ediyorsun ha?... Rıza-yı kabahat ayn-ı kabahattir. 
Sen de onun gibi cezaya müstahaksın.

HİKMET EFENDİ.— Aman efendim, ben kendi kabahatimi anla
dım, amma onun kabahati noluyor anlayamadım.
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EBÜLLÂKLÂKA.— Daha ne olsun? Kendisine nikâh ettiğim kızı is
temiyor da onun küçüğünü istiyor. Bu ne demektir?

HİKMET EFENDİ.— Efendim, gazaplanmayınız. (Gizlice bir para 
kesesi göstererek) Küçük kızı senden isteriz.

ATAK KÖSE.— Efendi, nedir o? Rüşvet mi alıyorsun?
EBÜLLÂKLÂKA.— (Batak Ese’ye) Ben öyle şey mi kabul ederim? 

İstemem. (Gizlice Hikmet Efendiye) Yan cebime ko. (Hikmet Efendi ke
seyi onun yan cebine koyar.)

ATAK KÖSE.— Gizlice yan cebime ko mu diyorsunuz?
EBÜLLÂKLÂKA.— Hayır. Yan canibimde durma git, diyorum. Ta 

ki, benden şüphelenmeyesiniz.
BATAK ESE.— Galiba parayı almışa benziyorsunuz.
EBÜLLÂKLÂKA.— Hâşa sümme hâşa! Eğer ben paraya elimi sür- 

dümse ellerim kırılsın.
HİKMET EFENDİ.— Aman efendim, hakikat her neyse lâyıkıyla 

meydana çıkarın da, ona göre şanınıza düşeni işleyin.
EBÜLLÂKLÂKA — Böyle kibârane yoluyla meramınızı ifade buyu- 

ruşunuzdan gönlümdeki hiddet gitti de yerine merhamet geldi. (Mahalle
liye) Yahu, mahalleli! Ben bu işte bir başka türlü hakkaniyet görmeğe baş
ladım. Zira sonradan hatırıma bir şey geldi.

MAHALLELİ.— Nedir o?
EBÜLLÂKLÂKA.— Hani nikâhını kıydığım hanım büyük kızdır diye 

deminden ikrar etmiştim ya...
M AHALLELİ.— Öyle ya!
EBÜLLÂKLÂKA.— Fakat büyük kız demekten muradım, yaşta bü

yük değildir, boyda büyük demek mânasınadır. Zira büyük kız, kırk yaşı
nı geçmiş olduğu halde damat beyin dengi olamaz. İşte benim bildiğim 
bu kadardır. Her bir zamanda ve her bir mekânda böyle, doğrucasına şe- 
hadet ederim.

BATAK ESE.— Hay hay.
EBÜLLÂKLÂKA.— (Habbe Kadın’a) Yenge kadın, boyda büyük yani 

yaşta küçük olan asıl gelin hanımı var getir. Kendi elimle damat beye tes
lim edeyim, bir daha yanlışlık olmasın. (Hikmet Efendiye) Daha başka 
bir yanlış olmuş şeyler varsa söyleyin, onları dahi hasbîce düzelteyim.

Şinasi

A ç ı k l a m a l a r ;
Edebiyatımızda Batılı anlam da tiyatro, Tanzimat edebiyatı ile başlar. İlk tiyatro eseri

miz de, yukarıda bazı sahnelerini okuduğunuz “ Şair Evlenmesi”  dir (1).

(1) Şair Evlenmesi’nden on beş yıl önce yazıldığı sanılan Hayrullah Efendinin “Hikâye-i 
İbrahim...” adlı eseri, yakın zamanlarda ortaya çıkarıldığı, dili ağır, tiyatro tekniği zayıf 
ve yayımlanmamış olduğu İçin ilk tiyatro eseri olarak sayılmamaktadır.
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Şair Evlenmesi 1859 da yazılmış; Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika edilerek ya
yımlanmış, bir perdelik (fasıllık), komedyadır. Eserde, klâsik komedyanın bazı kurallarına 
(üç birlik kuralına, klâsik tiplere...) uyulduğu gibi, ortaoyunundaki (yan cebime koy - yan 
canibimde durma; ferasetli - feres atlı gibi), söz oyunlarından yararlanılmıştır.

Şair Evlenmesi’nde yazar, toplum konularına ve bazı aksaklıklara değinerek, esere 
bir töre komedyası niteliği vermiştir. Şeriat temsilcisi bir imamın içyüzünü, aracılarla ya
pılan evlenmenin güçlüklerini ve doğurabileceği kötü sonuçları; halkın cahil diri adamla
rına körükörüne inanmalarını; her işte rüşvetin oynadığı rolü, eserde belirtmeye çalışmış
tır.

Eserde, kişilerin karakter özellikleri tam anlamıyla belirmemekle birlikte, adlarından 
ve konuşmalarından, o dönemde yaşayan hangi tipleri canladırdıkları çıkarılabilir: Müş
tak (aşırı istekli), duygulu, şairliğe özenen bir kişidir; Ebül-lâklâk-ül-enfî (Eb-ül-Iâklâk: 
geveze ve gürültücü, Enf: burun), bencil, din adamlığı yetkisine dayanarak, söz oyunlarıy
la oyunlar çeviren bir imam; Hikmet, akıl, güçlükler ve çıkmazlar karşısında çıkar yolu 
bulan bir kişi; Z îba Dudu ve Habbe Kadın, kılavuz ve yenge kadınlar: Batak Ese ve Atak 
Köse, imamın her dediğine uyanların elebaşıları...

Olaylar ve kişilerle, akla ve o günkü gerçeklere uyan bu eser, dil ve anlatım bakımın
dan da “ sahne dili”  ne bir uygunluk gösterir Şinasi buna, “ Bililtizam lisanı avâm üzere 
kaleme alınmıştır”  kaydını koyarken, kişileri, çevrelerindeki dil özellikleriyle, kişiliklerine 
uygun olarak konuşturmasını da bilmiştir. Ayrıca konuşmaların kısa oluşu da esere bir 
canlılık kazandırmıştır.

Şair Evlenmesi’ni değerlendirmede, en ilgi çekici yargıda bulunan Macar müsteşriki 
(Doğubilimcisi) Kunoş: “ Şinasi Efendi, Şair Evlenmesi isimli bir komedisinde, millî bir 
oyunun nasıl olacağını büyük bir vukufla gösterdi. Şinasi Efendi’nin piyesinde halkın Türk 
tipleri meydana çıktı, halkın dili söylendi, halkın tâbirleri işitildi, ahâli âdetleri görüldü.”  
diyor.

Tanzimat’tan  önce, Karagöz, ortaoyunu, tiyatro yerini tu tan  oyunlardı.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Eserdeki ana olayı ve belli başlı olayları belirterek Şair Evlenmesi’ni özetleyiniz; 
serim, düğüm, çözüm bölümlerini gösteriniz.

2 — Konuşmalarda geçen komik öğelerden birkaç örnek veriniz. Bunların düşündü- 
rücücü yönlerini açıklayınız.

3 — îm am ın bencilliğini, oyunlar çeviren bir kişi olduğunu hangi söz ve davranışla
rından anlıyorsunuz?

4 — Batak Ese ve Atak Köse’nin yüksekten konuşmalarına sebep olarak neyi göstere
bilirsiniz?

5 — Bu eserde klâsik komedyadaki üç birlik kuralına uyulmuştur; niçin?

6 — Kişilerin belli karakterleri var mıdır? Yoksa bunları birer tip olarak mı kabul 
edersiniz? Niçin?
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7 — Şair Evlenmesi’nden hangi ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri çıkarıyorsu
nuz? Birer cümle ile belirtiniz.

8 — Kişilerin kişiliklerine uygun bulduğunuz sözlerini gösteriniz.

9 — “ Rıza-yı kabahat ayn-ı kabahattir” sözünü açıklayınız.

K e l i m e l e r :

al basmak : Lohusa hummasına hasbice : Karşılık gözetmeden.
tutulmak. hâşâ : Tknrı korusun.

dildâde : Başa bağlanan bo ilâm : Karar belgesi. -
yalı mendil. mallahat : İş, önemli iş.

feraset : Anlayışlılık, çabuk se neşât : Sevinç.
ziş. nza-yıkabahaı : Suça rıza gösterme.

hakkaniyet : hak ve adalete uy sahabet : Sahip çıkma.
gunluk, doğruluk. tebdil : Değiştirme.

harf atma : Söz atma. vakıa : Her ne kadar.

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

Yaşayışımızdaki küçük bir düzensizliğin başka ne gibi 
düzensizliklere yol açabileceğini, Şair Eylenmesi’nden yarar
lanarak açıklayınız.

ŞÎNASİ ve ESERLERİ :

İbharim Şinasi (1826-1871), İstanbul’da doğmuş, annesi tarafından yetiştirilmiştir. Öğ
renimini İstanbul’da yapan Şinasi Mektubî Kalemi’ne giderek burada, İbrahim Efendi adlı 
bir memurdan Doğu dillerini ve edebiyatını; aslı Fransız olan Reşat Bey’den de Fransuca- 
yı öğrenmiştir.

1849 ve 1865 yıllarında Fransa’ya giderek Fransız edebiyatını ve sanatçılarını yakın
dan tanıyan Şinasi, İstanbul’da yaptığı memurluklarda M. Reşit Paşa tarafından korun
muştur.

1859 da Fransızca’dan yaptığı çevirilerini [Lamartine’den (Lamartin) Souvenir (Su- 
vönir), La Fontaine’den (Lâ Fonten) Kurt ile Kuzu...] “ Tercüme-i Manzume” de; 1860 ta 
Agâh Efendi ile birlikte çıkardığı “ Tercüman-ı Ahval” de de “ Şair Evlenm esini yayım
lamıştır. Didaktik yazılarıyla, tartışma örneklerini ve eleştirmelerini 1862 de yalnız başına 
çıkardığı “ Tasvir-i Efkâr” gazetesinde yayımlamıştır.

Şinasi bir süre (1862-1865) kitap basımı işiyle de uğramıştır. Daha önce yazdığı şiirle
rinden seçmelerini “ Müntahabat-ı Eş’ar” ım ve Osmanlı atasözlerini topladığı “ Durub-ı 
Emsal-i Osmaniye” yi bu sıralarda yayımlamıştır.

Son yıllarında Şinasi, bir sözlük hazırlamaktayken ölmüştür.
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Değeri ve edebiyatımızdaki yeri

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şinasi, edebiyatımızda hangi alanlarla yararlı olmuştur?
2 — Şinasi’nin çıkardığı gazeteler nelerdir? Gazetecilik alanında değeri nedir?
3 — Şiire şekil ve öz yönünden ne gibi yenilikler getirmiştir? Başka türlerde önemli 

yer tutar mı?
4 — Dil ve anlatım konusunda, Şinasi’nin eserlerinden görülen özellikleri ve getirdiği 

yenilikleri belirtiniz.
5 — İsmail Habib Sevük, “ Edebiyatımızın tam manasıyla müceddit (yenici) siması 

Şinasi’dir. O, teceddüdü (yeniliği) insiyaki (iç gUdüsü ile yapılan) bir hareketle, içten gelen 
hadsî (sezgili) bir hamle ile değil, şuurla (bilinçli olarak) yaptı?” diyor.

Siz de onun bu görüşüne katılıyor musunuz? Düşünceleriniz açıklayınız.
6 — Şinasi Klasisizm’in etkisinde midir? Niçin?
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G E L E N E K S E L  T Ü R K  O Y U N L A R I

Geleneksel en eski oyunlarım ızdan, tipleri ve bölüm leriyle KARA- 
GÖ Z’e (Türk Dili ve Edebiyatı II. Evliya Çelebi’ye bakınız.) benzeyen; ancak 
seyircilerin çevrelediği bir a landa oynayan ORTAOYUNU’nun  iki önemli 
kişisi vardır: Pişekâr ve Kavuklu. Pişekâr, Karagöz gibi sağduyulu, ger
çekleri sezebilen b ir halk adamı; Kavuklu ise, H acivat gibi bilgiç geçinen, 
bu yolla üstünlük kurm aya çalışan bir kişidir. O yundaki gerilim, bu kar
şıt iki kişinin çatışm alarıyla gelişir. Söz oyunları, yanlış anlam alar, teker
lemeler... gülünç öğelerdir.

Geleneksel T ürk T iyatrosu’nu inceleyen yazarlarım ızdan M etin And, 
M EDD AH ile bu oyunların tanıtılm ası, yaygınlaştırılması ve geliştirilme
si konularında şunları söylüyor:

“ M eddah, bir anlatı (hikâye etme) tü rü  olması bakım ından Karagöz 
ve ortaoyunu gibi dram atik türlerden ayrılırsa da, anlatı bölüm lerinin ara
larına söyleşmeli, taklitli, kişileştirmeli kesimler yerleştirildiği için o da ko
laylıkla dram atik  türden  sayılır. Günüm üz tiyatrosu d a  sahne üzerine tek 
kişili oyunlar çıkarm ak ustalığını sık sık denemiyor m u?” 1

*‘Bugün bu  oyunlar çağlarını kapatm ışlar, o rtadan  silinmişlerdir. Bu 
oyunların diriltilm esi, canlandırılm ası, yeniden top lum un m alı yapılması 
zam an zam an yazarlarım ızı, düşünürlerim izi ilgilendirmiş konulardır. Bir 
yandan da kimi yazar ve düşünürler bunların  artık  çağım doldurm uş, es
kimiş, bugünkü toplum un gereksinmelerini (ihtiyaçlarını) karşılam ayaca
ğını ileri sürmüşlerdir...

Tanzimat’ta  Batı tiyatrosunun “ Türkiye’ye girişiyle O rtaoyununun ge
lişmesi yakın bir koşutluk (parelellik) gösterdiğinden ilk yazılan oyunlar
da  Batı taklitçiliği yerine geleneksel tiyatrom uzla, Batı tiyatrosundaki ya
zılı m etin anlayışı arasında bir bileşime varılmış olunsaydı Türk ulusal ti
yatrosunun temelleri daha  o zam andan atılm ış olacak ve günüm üze değin 
büyük bir gelişme gösterilebilecekti...” 2

Şimdi “ özellikle Karagöz ve O rtaoyunu bakım ından karşımıza birbi
rinden ayrı üç yol çıkıyor. B unların her üçü de ayrı ayrı uygulanmalıdır. 
Bunları şöyle özetleyebiliriz:

(1) Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, 1969. S. 68
(2) Aynı eser, S. 330
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1. Bu oyunları hiç değiştirmeden müzelik değerleriyle saklam ak. Ya
şayan ustalar yoluyla yeni çıraklar yetiştirmek; m üzeler halılar, kitaplar, 
gümüşler, giyim kuşam -eşyalan nasıl saklanıyorsa bun ları da kendilerine 
ayrılmış b ir tiyatroda ve devlet yardımıyla öyle yaşatm ak. Geleneksel se
yirlik oyunlar gerek Doğu gerek Batı ülkelerinde olduğu gibi nasıl yaşatı- 
lıyorsa, bugün Cava’ya veya Japonya’ya giden bir tu ris t Wayang kulit ve
ya B unraku kukla oyununu eski biçimiyle nasıl seyredebiliyorsa, bizde de 
K aragöz’ü, O rtaoyunu’nu  ulusal bir değerimiz o larak  korum ak bir ödev
dir. A slında bunda çok geç de kalınmıştır...

2. Bu oyunları kendi olanakları içinde, yani K aragöz’se perdede ve 
saydam görüntülerle; O rtaoyunu ise meydana, kendine özgü oynanış tek
niği içinde çağcıllaştırm a (çağın gereklerine uyma). Bu oyunların üslûbu
nu, havasını, yöntem lerini koruyarak yeni bir dille, yeni konu ve kişilerle 
canlandırm a. B urada bu oyunların geçici ve kalıcı öğelerinin anlaşılm a
sında, bu Oyunların göstermeci, gerçeği üslûplaştırıcı ve açık biçim gibi 
öğelerini bugünün gereksinmelerine uygun yenilikler sunm ak. Sinemanın, 
televizyonun gelişmesi bu eski oyunlar için ilgiyi azaltmayacaktır. Bu oyun
ların  üslûbu korunursa, havası bozulm az, günüm üz seyircisi bunları canlı 
bir ilgiyle seyredecektir...

Sinemayı, televizyonu tanıyan günümüz seyircisinin gene de gölge oyu
nunun büyüsüne kendini kaptırdığına tanık olm uştum . Yalnız özde değil, 
fakat teknikte de yenilikler yapılabilir. G örüntüler deri yerine asetat, ge- 
latin, cirnothene gibi kâğıtlardan, bunlar için özel boyalardan, ışık, ses 
etmenleri (faktörleri) gibi yeniliklerden yararlanılabilir. Arena Tiyatrosu 
topluluğunun sahneye koyduğu ve özellikle M ünir Ö zkul’un  büyük başa
rı gösterdiği Kanlı N igâr denemesi, çok az yeniliklerle geleneksel tiyatro
m uzun günüm üz için de geçerliliği olduğunu göstermiştir.

3. Kendi ulusal tiyatrom uza varm ak için geleneksel tiyatrom uzun te
mel öğelerinden, yöntem inden ve üslûbundan yararlanarak yeni yaratışla
ra yönelmek. G ünüm üzde yüz yıldır Batıyı taklit etm ekten bir sonuç alı
namayacağı anlaşılm aya başlanm ış, gitgide kendi özüm üzü, değerlerimizi 
araştırm ak, bize özgü deyişi aram ak bilinci uyanmıştır. A ncak, bu bilinci 
yönelmek gene B atı’yı izleyerek olmuştur. Batı tiyatrosu yitirdiği ‘oyun’ 
öğesini, hom o ludens’i yeniden arayıp bulm aya yönelmeştir. Gitgide usa 
daha çok yönelen, hep düşünce arayan Batı tiyatrosu, felsefecinin, top
lumbilimcinin, politikacının, ruhbilimcinin tiyatrosu olmaya yönelmiş. Ti
yatronun tem el anlayışından uzaklaşmıştır. Batı bu  eksikliğini Doğu ti
yatrosunda bulmuştur.” 3

(3) Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, 1969. S. 330
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Z İ Y A  P A Ş A

Ziya Paşa Tanzimat devri aydınının en tipik numu
nesini verir. BütUn hayatı ve eseri tıpkı devri gibi acayip 
bir ikilik içindedir.

Ziya Paşa, Divan’ı ile kalsa idi, on dokuzuncu asrın 
ikinci yarısında eski geleneğin yetiştirdiği şairlerden biri, 
belki en sönüklerinden biri olurdu. Fakat böyle olmadı. 
Şiddetli tepkilere elverişli mizacı, hayatını acı tesadüfleri 
ve daha ziyade yaratılışı ona iki büyük manzume ile son 
devir şairlerinin ön safında bir yer verdi. Gerçeği budur 
ki, Terci-i Bent ve Terkib-i Bent, Ziya Paşa’nın bütün eser
leri içinde en çok okunulan sevilen ve hatta kendisinden 
sonra gelenlere tesir edenidir.

Ahmet Hamdi TANPINAR



ş i i r

G A Z E L

Diyâr-î küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm 
Dolaştım mülk-i islâmı bütün \îrâneler gördüm

Bulundum ben dahî dâr-üş-şifâ’yî Bâb-ı Âlîde 
Felâtun’u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm.

Huzûr>î gûşe-î meyhaneyi ben görmedim gitti 
Ne meclisler ve sahbâlar ne işret-hâneler gördüm

Cihan nâmındaki bir maktel-ı âma yolum düştü 
Hükümet derler anda bir nice sal-hâneler gördüm

Ziyâ değmez humân keyfine meyhâne-i dehrin 
Bu işret-gehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm.

Mefâîlün M efâîlün M efâîlün Mefâîlün

Ziya Paşa
A ç ı k l a m a l a r :

XVII. yüzyılda gazel, Nabi ile didaktik b ir yola yönelmişti. Birçok şiiriyle N abi’nin 
yolunda olan Ziya Paşa, bu gazelinde onu izlemiş; yaşadığı dönemdeki toplum  düzensiz
liklerini, yanlış davranışları ve bunlarla ilgili gerçekleri yansıtmaya çalışmıştır.

Gazelde “ Diyâr-ı kü fr”  (Avrupa), “ kâşâneler” ; “ mülk-i İslâm” (İslâm ülkeleri) 
“ viraneler”  yeri olarak tanımlanıyor; O sm anlı İm paratorluğu’ndaki gerilemenin sebebi 
olarak da, kendini beğenmiş, yetersiz yöneticiler gösteriliyor.

Şair, içinde bulunduğu kötümser duyguların etkisiyle, meyhaneye benzettiği dünyayı 
bir “ m aktel” , hüküm eti de “ sal-hane”  olarak görmektedir.

Beyitlerdeki bu duygu ve düşünceleri, “ B a tı”  ve “ Doğu” gerçeği; toplum  düzensiz: 
likleri ve yöneticiler; kötümserlik ve umursamazlık şeklinde birkaç noktada toplayabiliriz.

Gazelde, bu temalar yanında, eskiye bağlı kafiye düzeni; beyit anlayışı ve “ meclis, 
meyhane, sahba, işrethane’ ’ gibi eski m azm unlara dayanan sözler görülüyor.

Şiirin söyleyişinde ise, beğenmediklerini yeren, güçlü bir nitelik vardır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Diyâr-ı kü fr”  ile “ kâşâne”  “ mülk-i İslâm”  ile “ virâne”  sözleri arasındaki an
lam bağıntısı üzerinde durarak Ziya Paşa’nm  düşüncelerini değerlendiriniz.

2 — Şair yaşadığı dönem yönetimini ve yöneticilerini hangi beyitlerde, nasıl yeriyor?
3 — “ Huzûr-ı gûşe-i meyhâne”  ile “ meyhane-i dehr”  tamlamalarının beyitlerdeki 

anlamlarını açıklayınız.
4 — Gazeli şekil ve konu yönünden inceleyiniz. Divan gazeline benzeyen ve benzeme

yen yanlarını gösteriniz.
5 — Bu gazeli kitabınızdaki Şeyhülislâm Yahya’nın gazeli ile karşılaştırınız.

53



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

nush : Öğüt, nasihat. tabaiyyet : Uyma, tâbi olma.
raiyyet : H alk, tebaa. tahkîr : Hareket etme.
reh-güzer : Geçecek yol, geçit. tekdir : Azarlama.
riâyet : Gözetme, sayma. terfîh : Refaha kavuşturma.
ser-efrâz : Baş yükselten. turfa : Yeni, garip.
siâyet : Çekiştirme. zer dûz : Sırma işlemeli, sır
sirkat : Hırsızlık. malı.

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

“ Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm. 
“ Dolaştım mülk-i islâmı bütün virâneler gördüm”

“ Milliyeti nisyân ederek her işimizde 
Efkâr-ı Firenge tabaiyyet yeni çıktı.”

Beyitlerinde, Ziya Paşa’nm değindiği ayrımları gözönün- 
de bulundurarak “ Batılılaşmamız” konusunda düşündük
lerinizi tartışınız.
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M A K  A L E

Ş İ İ R  V E  İ N Ş A  ’dan

Şiirin tarif-i umumîsi kelâm-ı mevzundur. Yani iki satır sözün her bi
rinde sükûn ve harekâtın müsavî olmasından ibarettir. Hattâ kafiye usulü 
milel-i müteahhire beyninde âdet olmuştur. Eski Yunanlılar yalnız vezne 
riayetle kafiye iltizam etmezlerdi.

Şiir her kavimde tabiîdir. Rûy-i arza ne kadar milel ü akvam gelmiş
se, cümlesinin kendilerine mahsus şiirleri vardı. OsmanlIların şiiri acaba 
nedir? Necati ve Baki ve Nef’i divanlarında gördüğümüz kasaid ü gazelli- 
yat ve kıtaat ü mesneviyyat mıdır? Yoksa Hâce ve Itrî gibi musikişinâsâ- 
nın rabt-ı makamat eyledikleri Nedim ve Vasıf şarkıları mıdır?

Hayır, bunların hiçbiri Osmanlı şiiri değildir. Zira görülür ki, bu na
zımlarda Osmanlı şairleri şuarâ-yı İran’a ve İranhlar dahi Araplara taklit 
ve melez bir şey yapılmıştır...

İnşa yolunda da hal tamamıyla böyle olmuştur. Münşeat-ı Feridun 
ve âsâr-ı Veysî vü Nergisi vesair münşeat-ı m u’tebere ele alınsa içlerinde 
üçte bir Türkçe kelime bulunmaz.

Vakıa şiir ve inşamn bu hale girmesi bu asnn yapması değildir. Acemler 
kabul-i islâmiyetten sonra, ulum-ı şer’iyyeyi tahsil için lisan-ı Arabın tah
siline düştükleri sırada kendi lisanlarının şiir ve inşasını dahi ana taklit 
ettikleri gibi, biz de bidâyet-i teessüs-i devlet-i Osmaniyyede İran ulemâsı
nı celbe muhtaç olduğumuzdan, anların terbiyesi üzeri kendi lisanımızı bı
rakıp, Acem şivesine taklit hatâsına düşmüşüzdür ki, ulemâ-yı Rûm’un 
bu hususta ettikleri ihmal ü kusur affolunmaz bir hatâdır...

Taaccübe şayan değil midir ki bizde yazı bilmek başka, kâtip olmak 
yine başkadır. Halbuki şâir lisanlarda yazı ve imlâ bilen kâtip olur. Vâkıa 
her lisanda edip olmak hayli ma’lûmata tevakkuf ederse de, âdeta mura
dını kâğıt üzerinde ifade etmek için yazı yazmak kifayet eyler. Bizde ise 
yazı öğrendikten maada birçok şeyler daha bilmek lâzım gelir:

Evvelâ Türkçe imlâ bilinmelidir. Halbuki en güç şey budur. Zira vak
tiyle Türkçeye mahsus lügat kitabı yapılmamış...

Sâniyen: Arabi ve Farisî imlâ bilmek lâzımdır...
Sâlisen; bunlardan sonra aklâm-ı devletten birinde birkaç seneler is

tihdam olunmak ister. Bu olmadıkça “ idiiğüne” yi, “ olduğuna” ya rap
tetmenin yolu bilinemez...

Bu sebeple gerek şiirimiz ve gerek kitabetimiz ne derece kalmıştır...
Vah bize! Yazık bize! Bu hale göre bizim millete tabi’î hal üzre ne şiir 

ne de inşa var demek olur.
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Hayır, bizim tabiî olan şiir ü inşamız taşra halkıyla İstanbul ahalisi
nin avamı beyninde hâlâ durmaktadır. Bizim şiirimiz, hani şairlerin nâ-. 
mevzun diye beğenmedikleri avam şarkıları ve taşralarda ve çöğür şairleri 
arasında “ deyiş ve üçleme ve kayabaşı”  tabir olunan nazımlardır.

Ve bizim tabiî inşamız, Mütercim-i Kamus’un ittihaz ettiği şive-i ki
tabettir. Vâkıa bu nazım ve kitabet matlup olan derecede beliğ ve tumtu
raklı görünmezse de, ümmet-i Osmaniyye ilerlediği sırada bunlara rağbet 
edilmediğinden, oldukları halde kalmışlar, büyümemişlerdir. Hele bir ke
re rağbet o cihete dönsün, az vakit içinde ne şairler, ne kâtipler yetişir ki 
akıllara hayret verir.

Velhasıl şiir-i tabiî odur ki, şair cüz’î  bir mülâhaza üzerine kalemi 
eline alup irticalen kırk elli beyit nazmedebilmeli. Kitabet-i milliye odur 
ki, eli kalem tutan, zihnindeki murâdını iyi kötü kâğıt üstüne koymalı.

Ziya PAŞA

A ç ı k l a m a l a r :

İslâmlıktan sonra edebiyatımız, dil, konu ve şekil yönlerinden İran ve Arap edebiyat- 
larının etkisinde kalarak gelişmişti. Tanzimat’la başlayan gelişmeler, edebiyatta yeni istek
lere yol açtı; Divan edebiyatına yapılan itirazlar ve onu yıkma çabaları yanında, edebiyatı 
bir süs olm aktan kurtarıp toplum un yararına verme düşünceleri öne alındı; halkla ay
dınlar arasındaki açıklığın kapatılması yoluna gidildi.

Yukarıda bazı bölümlerini okuduğunuz “ Şiir ve İnşa”  makalesinde Ziya Paşa çağ
daşlarının o güne kadar yapmaya çalıştıkları yenilikleri daha keskin çizgilerle ortaya ko
yuyor; nazım ve nesirle ilgili düşüncelerini anlatıyor.

Nazmın tanımını yaptıktan sonra Divan şiiri ve nesri üzerinde duran Ziya Paşa* bun
ların bizim şiirimiz ve nesrimiz olamayacağını sebepleriyle açıklıyor; dilimizdeki dış etki- 

. leri ve bunun sonuçlarını anlatmaya çalışıyor.
O dönem için yeni olan bu  düşünceler, bir bakım a, bir Türk yazarının kendini arayı

şı, gerçeklere yönelişi demekti; nitekim Ziya Paşa, H alk edebiyatımızda “ üçleme, deyiş, 
kayabaşı”  denilen, o dönemde ölçüsüz diye beğenilmeyen halk manzumelerini ve halk tür - 
külerini, asıl Türk şiiri; Mütercim-i Kamus’taki sade nesri de, asıl Türk nesri olarak kabul 
etmektedir.

Ziya Paşa bu  makalede, başarılı bir plân içinde, eskinin karşısındadır. Onu halk şiiri
ne ve halk diline yönelen yeniliğin savunucusu olarak görüyoruz. Oysa sonradan düzenle
diği H arabat adlı antolojisinin manzum önsözünde o, ileri sürdüğü bu görüşlerini unutur; 
antolojiye aldığı Divan şairlerinden örneklerle, yeninin değil, eskinin özlemini çeker.

Ziya Paşa’daki bu ikiliği ve çelişmeyi, onun, o günün yeni isteklere uyma zorunluluğu 
içinde olmasına; yetiştiği ortam ın etkisinden kurtulam am asına vermelidir.

Ziya Paşa bu iki yönüyle çok eleştirilmiş, özellikle yaşadığı dönemde, Namık Kemal’
in  “ Tahrib-i H arabat”  ve “ Tkkip” adlı eleştirmelerini yazmasına sebep olmuştur.

Şiir ve inşa makalesinde Ziya Paşa, eskinin dil anlayışından ayrılarak, sade, söz sa
natlarından uzak, doğrudan anlatım a başvuruyor. Bununla birlikte, yukarıdaki yazının
bazı cümlelerinde, bugünkü kuruluşlara uymayan cümle kuruluşlarına yer veriyor: “ .....
şuarâ-yı İran’a  ve franklar dahi A raplara taklit ile melez birşey yapılmıştır.” , “Acem şivesi
ne taklit hatasına düşmüşüzdür ki.”
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde neler üzerinde duruluyor? Be
lirtiniz.

2 — Ziya Paşa şiiri nasıl tanımlıyor? Bugün bu tanımlamayı yeterli sayabilir miyiz? 
Niçin?

3 — Divan şiirini ve nesrini niçin Türklerin asıl şiiri, nesri olarak kabul etmiyor?
4 — Beğenmediği şiir ve nesrin o durum a gelişine sebep olarak neleri ve kimleri gös

teriyor;
5 — Asıl Türk şiiri ve nesrine neler örnek gösteriliyor? Bunların beğenilmesine sebep 

nedir?
6 — Ziya Paşa’ya göre, nesrin anlaşılmaz oluşunun ortaya koyduğu sorunlar neler

dir? Bunlarla Şinasi’nin Tercüman-ı Ahvâl önsözünde ileri sürdüğü düşünceler arasında 
benzerlik var mıdır? Niçin?

7 — “ Bizde yazı bilmek başka, kâtip olmak yine başkadır.”  cümlesiyle ne anlatılmak 
isteniyor?

8 — Makalede, açıklamada verilen örnekler dışında, yazıldığı dönemin dil ve anlatım 
özelliklerini belirten kelime ve sözler bulunuz; bugün nasıl söylendiklerini belirtiniz.

9 — Okuduğunuz parçadaki dil ve anlatım  özelliklerini Divan edebiyatı nesriyle kar
şılaştırınız. Feridun, Veysî ve Nergisî’nin kim olduğunu araştırınız.

K e l i m e l e r :

aklâm : Kalemler, daireler. makamât : Makamlar, bestelerin
akvam : Kavimler. tarzları.
beliğ : Düzgün ve tesirli an matlup : İstenilen.

latan. •mevzun : Ölçülü.
beyninde : Arasında. mesneviyyat : Mesneviler.
çöğür : Bir çeşit saz. milel : Milletler.
harekât : Eski imlâda ünlü ye m u’teber : İtibarlı, sayılır kişi.

rine kullanılan işa müteahhire : sonfaki.
retler. nâmevzan : Ölüçüsüz, vezinsiz.

Hâce : XVII. yüzyıl müzik rûy-i Arz : Yeryüzü.
üstadlarından. sâlisen : Üçüncü olarak.

Itri : XVII.-XVIII. yüzyıl saniyen : İkinci olarak.
müzik üstatlarından. sükûn : durma; kelimede ün

iltizam : Gerekli sayma. süz. bir harfin, ünlü
ittihâz : Kabullenme. olmadan ses vermesi.
istihdam . : Kullanma. şer’lyye : Şeriatla ilgili.
k ıt’aat : Kıt’alar. şuarâ : Şairler.

ulûm : Bilimler.
vâkıâ : Gerçi.

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

Ziya Paşa’nm şiir ve nesirle ilgili görüşlerini yerinde bu
luyor musunuz?

Bugüne kadar gelişen şiir ve nesrimizi gözönüne alarak 
bu konuda düşündüklerinizi açıklayınız.
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ZİYA PAŞA ve ESERLERİ :

Ziya Paşa (1825 -1880) İstanbul’da doğmuştur. Öğrenimini Rüştiyede yaptıktan son
ra memur olmuş, Reşit Paşa’nın yardımıyla Saray’a alınıncaya kadar (1855) Divan edebi
yatı yolunda şiirler yazmıştır. Sonraları Fransızcayı öğrenen Ziya Paşa, Âli Paşa sadrazam 
olunca saraydan uzaklaştırılmış, Kıbrıs, Amasya mutasarrıflıklarına gönderilmiştir. Lond
ra’da çıkardıkları “ Hürriyet” gazetesinde yazılarını yayınlamıştır. İstanbul’da döndükten 
beş yıl sonra da (1876), Abdülâziz tahttan indirilince “ Kanun-ı Esasî Encümeni” üyeliği
ne getirilmiş; daha sonra vezirlik rütbesiyle Suriye, Konya ve Adana valiliklerine gönderil
miştir. Adana’da ölmüştür.

Ziya Paşa’nın şiirleri Ölümünden sonra, “Eş’ar-ı Ziya” (1881) ve “ Külliyat-ı Ziya Paşa” 
(1925) adlı kitaplarda toplanmıştır. Terci’i Bend ve Terkib’i Bend’deki düşünceleri ve 
“ Zafernâme” adlı üç bölümlük manzum eserleriyle ünü artmıştır. “ Zafernâme’ ’sinde, başka 
başka kişilerin ağzından sadrazam Âli Paşa’nın tutum ve davranışlarını över görünerek, 
üstü örtülü bir dille yermiştir.

Ziya Paşa’nın eski edebiyatın etkisinden kurtulamayan birçok şiirleri ile, edebiyatı
mızda ilk edebiyat tarihi taslağı sayılan “ Harabat” antolojisi karşısında; “ Şiir ve İnşa” 
makalesi, “ Defter-i Âmâl” adlı çocukluk anılan, “Emile” (E.nil) çevirisi, “ Rüya” sı ve 
“ Hürriyet” gazetesindeki yazıları, dil, edebiyat ve toplumla ilgili görüşleri yönünden yeni 
sayılabilecek eserlerdir.

Hece ölçüsüyle yazdığı bazı şiirler de onun, “ Şiir ve İnşa” makalesindeki görüşlerini 
uyguladığı Örneklerdir.

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri
ARAŞTIRMALAR :

1 — Ziya Paşa’yı hangi yönleriyle Tanzimatçı sayabiliriz? niçin?
2 — Ziya Paşa’nın ikilikten kurtulamadığı yönlerini örneklerle açıklayınız.
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Vatan aşkını, hürriyet zevkini, haksızlığa karşı dur
mak duygusunu, makaleleriyle ve şiirleriyle millete ilk aşı
layan Namık Kemal, yalnız büyük bir edip, kudretli bir 
şair değil, zihinleri başka türlü düşündürmüş, kalpleri he
yecanlarla çarpmaya alıştırmış bir inkılâp ve ideal ada
mıdır.

İbrahim Alâattin GÖVSA

\
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K A S İ D E

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk û selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten

Usanmaz kendini inşân bilenler halka hizmetten 
Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten

Vücûdun kim hâmîr-î mâyesi hâk-î vatandır 
Ne gam râtı-î vatanda çâk olursa cevr ü mihnetten

Hakîr olduysa millet şânına noksan gelir sanma 
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten

Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir 
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten

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

Biz ol ulvî-nihâdânız ki meydân-î hamiyyette 
Bize hâk-î mezâr ehven gelir hâk-î mezeletten

Ne gam pür âteş-î hevl olsa da gavgaa-yı hürriyyet 
Kaçar mı mert olan bir cân için meydân-ı gayretten

Kemend-î can-güdâzı ejder-î kahr olsa cellâdın 
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-î esâretten

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

Civân-merdân-ı milletle hazer gavgaadan ey bîdâd 
Erir şemşîr-i zulmün âteş-î hûn-î hamiyyetten

Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten
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Gönülde cevher-î elmasa benzer cevheri gayret 
Ezilmez şiddet-î tazyikten te’sîr-i sıkletten

Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet 
Esîr-î aşkm olduk gerçi kurtulduk esâretten

Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl 
Cihanı sensin âzâd eyleyen bin ye’s ü mihnetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahralar 
Uyân ey yâreli şîr-î jiyân bu hâb-ı gafletten

M efâîlün M efâîlün M efâîlün M efâîlün

N am ık KEM AL
A ç ı k l a m a l a r :

1867 yılında, Abdülâziz’in baskı yönteminden kurtulm anın özlemini çeken bazı ay
dınlar, “ Genç Osmanlılar Cemiyeti” ni kurmuşlardı. Namık Kemal’in de içinde bulundu
ğu bu cemiyet, “ meşrutiye” i gerçekleştirmek amacıyla çalışmaya başlamıştı. Ancak çok 
geçmeden Genç Osmanlılar Avrupa’ya kaçmak zorunda kalmışlar, Fransa’ya gittikten bir 
süre sonra, İngiltere’ye geçerek Londra’da “ Hürriyet”  gazetesini çıkarmışlar, özlemini çek
tikleri düşünceleri İstanbul’da duyurmaya başlamışlardı.

Namık Kemal’in yukarıda okuduğunuz “ Hürriyet Kasidesi” , onun “ hükümet kapı
s ın d a n  ayrıldığı ve Avrupa’ya gittiği bu dönemde yazılmış olabilir. Bu şiir, bir bakıma, 
yazıldığı dönemde,'Namik~Kemâl gibi aydınların öncülük ettiği çağdaş düşüncelerim an
latan bir şiir sayjlır.

Burada, o güne kadar üzerinde çok az durulan yurt, millet, yurtseverlik, hürriyet gibi 
kavramlarla, birtakım “ toplumla ilgili düşünceler”  ve “ kişisel erdemler”  dile getiriliyor;

Yurdun mutlu yarınları için halka hizmet ve doğruluk başta gelir. Millet için fedakâr
lık, erdemlerin en üstünüdür. Millî birlik ve düşünce hürriyeti ile bütün güçlükler yenile
bilir... Yüce yaratışh bir millet olarak da, bunları daha kolay yapabiliriz.”

Kasidenin son beyitlerinde, bu düşünceler yanında, “ hürriyet” ve “ hürriyetin değeri” 
ile ilgili duygu ve düşünceler yer alıyor.

Görülüyor ki bu kasidede, eski kasidelerde olduğu gibi, bir kişinin ve yapılan işlerin 
değil, “ toplum sal ve kişisel erdemlerdin, “ hürriyet” in övgüsü yapılmaktadır.

Şiirin hemen her mısraında yabana kelime ve tamlamalara rastlıyoruz. Bunlardan “ hâk-
i vatan” , “ ittihad-ı kalb-i millet” , “ meydan-ı hamiyyet” ...vb. Tanzimat edebiyatının getir
diği, yukarıda sözü edilen düşünce ve kavramlarla ilgili sözlerdir.

Şiirin tümündeki söyleyiş ise, kuru, öğretici, hikâye eden bir söyleyiş değil; Namık Ke
m al’in yurtsever, fedakâr, mert kişiliğine uyan çoşkun bir hitabet niteliğindedir.

Namık Kemal, bazı şiirlerinde (bazı gazel ve murabbalar), bu kasidede olduğu gibi, 
şekil bakım ından eski, konusu bakımından yenidir. İlk yazdığı şiirlerinde ise, her iki ba
kımdan divan edebiyatını izlemiş; Abdülhak H âm it’in nazım şekillerinde yaptığı yenilik
lerden sonra da, “ Vâveylâ” , “ Hilâl-i Osmanî”  gibi manzumeleriyle hem şekil, hem de 
öz bakım ından yeni olan şiirlerini vermiştir. Onun tiyatrolarındaki bazı manzumelerinde 
de, halk edebiyatı nazım şekilleriyle (koşma, türkü) hece ölçüsünü uyguladığını görüyo
ruz.

0
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Toplumların gelişmeleri, kalkınmaları, hürriyetlerini elde etmeleri bazen uzun yıllar 
alır. Türk milleti tarihi boyunca özgür yaşamış büyük devletler kurmuştur.

Tarihte kısa ve uzun süreli olmak üzere hürriyetlerin kısıldığı dönemler yaşanmıştır. 
Namık Kemal’in yaşadığı ve büyük savaşım verdiği baskı yönetimi, uzun süren bir aradan 
sonra; M ustafa Kemal A tatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet’le sona ermiştir.

A tatürk, elli yıl sonra, çok sevdiği Namık Kemal gibi hürriyet savaşımı vermiş; hürri
yetin yüceliğini, bağımsızlığa olan düşkünlüğü savunmuştur:

Namık Kemal,

“ Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet 
Esir-i aşkın olduk gerçi ikurtulduk esaretten”

derken, O, “ Hürriyet ve İstiklâl benim karakterimdir.”  demiş;

Namık Kemal,

“ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten”

derken, A tatürk, Kurtuluş Savaşı için Samsun’a ayak bastığında “ Benim için en büyük 
korunm a noktası ve şefkat kaynağı milletin sinesidir.”  diyerek sivil bir yurttaş kimliğiyle 
büyük savaşını sürdürmüştür. Bu savaş sırasında A tatürk, “ Bu millet istiklâlsiz yaşama
mıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır... Çünkü hürriyet olmadan bir memlekette ölüm ve 
izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”  düşüncesini savunuyordu. 
Bu inanç, Namık Kemal’in,

“ Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten”

mısralarında gizlenen hürriyet inancının başka bir anlatımı değil midir?

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Okuduğunuz kasideyi Divan kasideleriyle, şekil bakım ından karşılaştırınız.
2 — Divan edebiyatında gördüğünüz beyit anlayışı, bu kasidede de var mıdır? Beyit

ler arasında bir anlam bağıntısı görülüyor mu?
3 — Kasidedeki her beytin anlatm ak istediği düşünceyi birer cümle ile söyleyiniz. Bun

ların “ toplumsal bir düşünce” ye mi, “ kişisel bir erdem” e mi yoksa “ özgürlük” kavramı
na mı değindiğini belirtiniz.

4 — Şiirin tüm ünde geliştirilen düşünceler kaç bölümde toplanabilir? Nelerdir?
5 — Bu bir övgü şiiri olabilir mi? Olursa nelerin övgüsüdür?
6 — Kasidede Namık Kemal’in yaşadığı dönem ve kendi kişiliği ile ilgili neler bulu

yorsunuz?
7 — Kasidede Fransız devriminden izler görüyor musunuz?
8 — Şinasi’nin Reşit Paşa için yazdığı Kaside ile bu şiirin özünde yapılan değişiklik

lerle birleşen yönler var mıdır? Belirtiniz.
9 — Kasidedeki dil, Tanzimatçıların ileri sürdükleri “ dilde sadeleşme”  düşüncesiyle 

bağdaşıyor mu? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.
10 — Şiirde benzetmeli söyleşilere, söz sanatlarına rastlanıyor mu? Gösteriniz.
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K e l i m e l e r :
>T. ■

âdemiyyet : in s a n lık .

azîmet : Y ola, ç ık m a , g id iş .
ahkâm : Y arg ılar, h ü k ü m le r .

azîmet : Y arg ılar, h ü k ü m le r .

bâb : K ap ı.
bî-dâd : A d a le ts iz , z a lim .
can-güdâz : C a n  e r i te n .
civân-merdân : C ö m e r tle r ;  c a n ın ı  cö -

. m e r tç e  v eren le r .
denâet : A lç a k lık , a ş a ğ ıl ık .
dıdâr : Y üz.
efsunkâr : B ü y ü ley ic i.

esbâb : S eb ep le r , a ra ç la r ,  g e 
rek le r,

hakîr : K ü ç ü k  d ü ş m ü ş ,  d e 
ğ e rs iz , ö n e m s iz .

hazer : S a k ın m a , ç e k in m e .

iânet : Y ard ım .

ihtilâf : U y u ş m a z lık .

ittihât : B ir le şm e , b i r  o lm a .
izzet : D eğ er, y ü c e lik .
jiyân : K ızg ın , k ü k re m iş .
kilâb : K ö p ek le r .

mâye : M a y a .

mazlum : Z u lü m  g ö rm ü ş .
mezellet : A lç a k lık .
mihnet : E z iy e t, s ık ın t ı .
munharif : S a p m ış , s a p a n .
müreccah : Ü s tü n  tu tu la n .
mıirüvvet-
ınend : İn sa n lığ ı  seven .
nâzende : N az lı.
nusret : B a şa r ılı,  ü s tü n lü k .
re’y : D ü ş ü n c e , oy.
sâkıt : Ö n e m i k a lm a m ış .

d ü şm ü ş .
sayyât : Avcı.
selâmet : S a ğ la m lık , e s e n lik .
sulk : D o ğ ru lu k ,  g e rç e k lik .
sıklet : A ğ ır l ık .
şemşîr : K ılıç.
ş îr : A rs la n .
ulvi-nihâdân : Y ü c e  y a ra tıl ış tı  o la n 

lar.
ümmet : A y n ı d il  vey a  d in d e n

o la n la r .
ye’s : U m u ts u z lu k .

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

D u r u r  a h k â n v ı  n u s r e t  i t t ih â d - î  k a lb - i  m il le t te  
Ç ık a r  â s â r - ı  r a h m e t  ih t i lâ f - ı  re’y-i ü m m e tte n

B u  b e y ti  ö rn e k le r  v e re re k  a ç ık la y ın ız .

O
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İ N T İ B  A H

Roman, bir bahar mevsimini ve Çamhca'yı tasvirden sonra Ali Bey’i tanıt
m akla başlar. (Aşağıdaki parçada bazı sözler sadeleştirilmiştir.)

Acaba az rüzgârlı, hafif bulutlu bir havada bir baharın çemenistanı* 
na ziya aksedince hâsıl ettiği hâle hiç dikkat edilmiş midir? Bir taraftan 
rüzgârın tahriki, bir taraftan bulutların sâyesi çemenzân her mevci bir başka 
şekle girmiş bir yeşil hâreye benzetmez mi? Ekser sahralarda görüldüğü 
gibi çemenler öbek öbek her renkte, her şekilde çiçeklerle müzeyyen olu
yorlar da güneşin pertevi üzerinde temevvüce başlarsa rûy-i arza tavus tü
yünden halılar döşenmiş zannolunmaz mı?

Biz galiba sadetten çıktık. Muradımız Çamlıca’nın tarifine evsâf-ı ba
hardan bir girizgâb bulmak idi... Taciz ettikse af niyaz eyleriz. İşte mak
sada giriyoruz.

“ Ey âlem-i misâlin seyyah-ı hûşyârı,
H iç kasr sûretinde gördün mü nevhabarı?”

Nedim

İstanbul’u görenlere malûmdur ki Çamlıca köşkü, ruh-perverlikte nev- 
bahardan aşağı kalır bedayi-i rüzgârdan değildir.. Çamlıca’ya Firdevs-i âlâ
nın yere inmiş bir k ıt’ası denilse şayestedir... Cumanın, pazarın gayri bir 
açık veya sümbülî havalı günde Boğaziçi seyirlerinin hemen kâffesini ve 
hususiyle baharda Çamhca’yı severim...

İşte insanın umumuna şâmil olan seyir meyli bittabi — zîrde halin
den bahsedeceğimiz — Ali Beyde dahi mevcut idi.

Ali Bey zengin evlâdından yirmi bir, yirmi iki yaşında bir delikanlı 
idi. Anasının, babasının bir tanesi olduğundan ve hususiyle pederi evlât 
kadrini gerçekten bilenlerden bulunduğundan — İstanbul’da bulunduğu 
halde — tahsiline, maarifçe terakkinin son mertebesine varmış olan yerler 
zadegâm kadar, itina olundu. Çocuk o yaşında iken birkaç lisan 
bilir; übeda arasında, nevrestegân-ı maarifin en müstaitlerinden addolu
nurdu. Hele pederinin — bizim taraflarda az görülen rıfkı u şefkati fıtra
tında olan saffet ve nezakete o kadar kuvvet vermiş idi ki terbiyesine, mu
amelesine bakanlar kendini âdet^ bir melek zannederlerdi. Fakat biçare 
pederi sağ oldukça ciğerparesi için daima bir büyük endişe içinde idi. Çünki 
çocuk sarı benizli, ziyade a’sabî, bununla beraber kanı da oy
nak bir şey olarak gördüğü hakimane terbiyelerin, müşfikane muame
lelerin tesiriyle tabiatın netayicinden olan hiddete galebe gibi görünür ise 
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de o mizacın bir diğer neticesi olan inhimak ve iptilaya esir olduğu her 
halinden anlaşılırdı; her neye merak ederse biitün dünyayı unuturcasına 
ona hasr-ı eşgal ederdi. Bir şey arzu eder de husûlünde bir mâniaya tesa
düf eylerse maksadı ne kadar cüz’i olur ise olsun ele getirmek için yolun
da en büyük fedakârlıktan çekinmez idi; hattâ ufak bir emelinden meyus 
olunca günlerce hastalanır, geceleri gizli gizli ağlardı.

Fakat bu âlem-i inkılâp kendi gibi sebatı sevenlerden olmadığından 
çocuk yirmi yaşına girer girmez sebeb-i vücudu, mürebbi-i efkârı olan pe
deri ahirete intikal etmekte Ali Bey’in halinde birbirini müteâkıb enva-ı 
tagayyürat, envâ-ı belâya zuhur etmeye başladı.

Sonra Ali Bey’in baba ve annesi tanıtılır. Baba ölünce, annesi çocuğunun üze
rine daha çok düşer. Bir şiire sonra Ali Bey’de melankolik bir hal baş gösterir, 
bu yüzden Çamhca’da gezintilere götürülür.

O vakit ise Çamlıca’nın en “ civcivli’ zamanı olmak cihetiyle yollar 
birbiri ardınca akıp gelmekte olan yaşmak kalabalığından köpükler için
de kalmış birer seyl-i hurûşanı andırmaya başladı. Beyler de yerlerinden 
kalktılar. Hanımlara karıştılar. Her biri bir tanesine iptilâsından, ondan 
başka kimseyi sevmek ihtimali olmadığından, yolunda ölmeyi canma minnet 
bileceğinden, hâsılı dünyada ne kadar soğuk yalan var ise cümlesinden ba
hisler açmaya başladılar.

Bu haller ise Ali Bey’in fıtratına, terbiyesine bütün bütün mugayir 
olmak cihetiyle bu eğlenceden bayağı bir felâket kadar müteezzi idi. Fa
kat memleketimizin hali malûm: Ahbap arasında kalbin teessüratını hali
sane izhar etmemek ülfet âdabından sayılıyor. Eğlence gibi hiç hükümsüz 
şeylerde bile beğenmediği hali riya ile beğenir gibi görünmek insaniyet ve- 
zaifinden addolunuyor. Binaenaleyh biçare çocuk ekseriyete tâbi olmak 
ve gönlündeki ıstırabı safa şeklinde göstermeye çalışmaktan başka çare bu
lamadı. O da arkadaşlarıyla beraber öteye beriye gezinip dururken — hiç 
içindekilere dikkat etmeden — bir arabaya rüfekasından yeni öğrendiği 
tarz ile işaret etti. Lâkin arabadan mukabele görmedi. Bu hal ise evvel 
emirde bir ehl-i ırz arabasına tasallut etmiş olmak vehimesiyle bir derece 
hicabım mucib oldku ki kanında hasıl olan haraket vücudunu eritecek zan- 
neyledi.

, Öyle bir mevkide ve öyle bir hal üzerine lisanen kusurun bağışlan
ması için imkân göremediğinden, özür dileyen hüzünlü bir bakış ile beyan-ı 
teessür etmek istedi. Kirpikleri birbirinden ayrılıp da o tarafa bakar bak
maz arabanın perdesi bir kere açıldı, bilmediği yolda bir işaret göründü, 
gene derhaî kapandı.
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K e i i m e I

bedâyi’

Ehl-i ırz
eşgal
fıtrat
firdevs-i âla 
galebe 
girizgâh 
hakîmâne

hâle

hâre

hurûşan
hususiyle
icbar
inhimâk

izhâr

kâffe
mevc
mucib
mugayir
mürebbi

e r  :

: Görülmedik güzellik
te. Yeni bulunan şey.

: Namus sahibi.
: İşler, güçler.
: Yaratılış.
: Güzel cennet bahçesi.
: Üstün gelme.
: Geçiş yeri.
: Filozofça, üstün bil

gilere dayanan.
: Bazen ay ve güneşin 

etrafında görülen par
lak daire.

: Dalgalanır gibi görü
nen parlak çizgiler.

: Coşan, çağlayan.
: Özellikle.
: Zor/ama.
: Bir şeyin üzerine faz

la düşmek, ziyade 
düşkünlük.

: Gösterme, meydana 
çıkarma.

: Hep, bütün.
: Dalga.
: Gereken.
: Karşıt, başka türlü.
: Eğitici.

müstait : Yetenekli, uyanık.
müşfikane : Acıyarak.
müzeyyen : Süslenmiş, donanmış.
müteezzi : İncinen, sıkılan.
nevreslegân ; Yeni yetişmeler.
netayic : Sonuçlar.
pertev : Işık, parlaklık.
rıfk : Yavaşlık, yumuşaklık.
rûy-i arz : Yeryüzü.
rüfeka : Arkadaşlar.
sadet : Asıl konu; niyet.
saffet : Saflık, temizlik.
sam urî : Samur renginde.
sanem ' : Put, güzel.
şâyeste : Yaraşır, uygun.
şevk : Şiddetli istek.
ta’cîz : Rahatsız etme, sıkıntı

verme.
tagayyürat : Değişmeler.
temevviic : Dalgalanma.
üdebâ : Edipler.
ülfet : Alışma, kaynaşma.
vehime : Kuruntu, kuşku.
vezaif : Ödevler.
zadegan : Belirli ve ünlü aileler

topluluğu.
zîr : Alt, aşağı.
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H A S T A  A D A M

“ Hasta Adam” tâbiri Fransızlar beyninde öyle bir vücud-ı mâneviye 
alem olmuştur ki, başı, Avrupa dediğimiz devJethâne-i medeniyyetin en 
güzel bir noktasına yaslanmış ve kendi üç kıt’anm en mühim mevkilerine 
uzanmış genç, dinç, güzel, dünya durdukça yaşamağa müstait bir koca yi
ğit iken can çekişip yatıyor, bîçarenin nâmı ise Devlet-i Âliyedir.

Ağlamaz mı bakıp ahvâl-i perîşânımıza,
Dil ü cân ile seven devletini, milletini.
Nice zâr olmayalım saltanatın hâline kim 
Ne zamandır çekiyor sadr u fuat illetini.

Ya biz bu müzmin illetleri düşünelim de hastamızın hayatından kat-ı 
ümmit mi edelim? Hayır, devlet bir şahıstır, ama şahs-ı mânevidir. İbn-i 
Haldun’un dediği gibi öyle ömr’i tabiiyesi filânı yoktur; hattâ sadr u fuat 
dediğimiz illetler de hakikat değil, bir kuru ünvan u nâmdan ibârettir. O 
“ Hasta Adam” yalnız mukteza-yı tabiata göre hareket etse hem sıhhat 
bulur, hem kuvvetlenir, hem dünya durdukça ömür sürer.

Ya hastalığın hakikati nedir? Niçin def’edemiyor? Nasıl def’edebilir? 
Hâ işte meselenin can alacak yeri buralarında. Şu üç sualin tafsilâtına gi- 
rişilse mücelledata sığmaz; fakat külliyatından hülâsaten bahs etmek mü
nasip görüldü:

Hastalığın hakikati kıllet-i rical, kıllet-i mal, kıllet-i asker, kıllet-i es- 
bab, velhasıl kıllet, kıllet, her şeyde kıllet. Onun menşei ise istibdâd-ı hü
kümettir.

Niçin def’edemiyor ya? hekimler ki aynı illettir. Etrafına toplanan bir
takım yılanlarla söz birliği etmiş, biraz kımıldansa hekimler, işaret ede
cek, yılanlar hemen sokmağa, yutmağa kalkışacak...

Şimdi bakalım nasıl'olürsa bu hastalığı def’edebilir? Bu mamuldür ki, 
bizim devlet vaktiyle her ne kadar zahiren hükûmet-i müstakile suretinde 
görünür ise de, hakikat halde bayağı hürriyetin derece-i ifratına varmış 
bir hükûmet-i muşrûta idi: Ulemâ hükmeder, padişah ve vüzerâ icra ey
ler, ahali silâh be-dest olarak bu icraya nâzır bulunurdu.

Molla Gürâni merhum teftişti evkaf memuriyetiyle Bursa’da bulun
duğu zaman Fatih Sultan Mehmet oraya bir ferman gönderir, makam-ı 
hükümette okunur, Hoca Efendi hemen fermanı mübaşirin elinden alır.
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“ Bunun hükmü hilâf-ı şeriattır; padişah şer’a muhalif ferman göndere
mez, biz memuruz!”  diyerek fermanı paralar....

İşte vaktiyle bir küçük aşiretten bir hilâfet-i kübra teşkil eden ve 
sademat-ı celâdetiyle dünyayı titreten Devlet-i Âliyenin zaman-ı ikbali bu 
zamanlar imiş.

Ya şimdi ne zamandayız? Öyle bir zamandayız ki Bâb-ı ÂH kanun 
yapıyor, Bâb-ı Âli hükmediyor, Bâb-ı Âli icra ediyor, icraata yine Bâb-ı 
Âli nazır oluyor, padişah desen Bâb-ı Âli anlaşılıyor. Kanun desen keza* 
lik, meclis-i mahkeme desen kezalik; ahali desen hiçbir şey anlaşılmıyor...

Halkın eski hürriyeti ve şer’in evvelki hükümeti her ne vakit iade olu
nursa devlet o vakit illetten kurtulur. Biz öyle bir zamandayız ki necatı
mız için, mahkeme denildikçe, kanun ve (her ne unvan ile olursa olsun) 
memur denildikçe, hizmetkâr ve fakat ahali denildikçe “ Hakimiyet-i 
meşru a” mânaları anlaşılmalıdır.

Bazıları “ Halkın hürriyeti iptida kemâl-i ma’rifetine muhtaçtır”  ve 
bazıları da “ Hürriyeti zamanın iktizasına göre derece derece vermelidir” 
derler.

Birinci söz, “ Şu hastanın kurtulması tababet öğrenmesine muhtaç
tır” ; ikinci iddia ise, “ Nemize lâzım, şimdi biz hastalığın devamı sâyesin- 
de rahat ediyoruz ya! Bakalım hasta şikâyetine başlasın, kolum ağrıyor 
dese, merhem süreriz; başım ağrıyor derse ruh koklatırız; öyle öyle hasta
lık gider, biz de taayyüşümüzden kalmayız”  demektir.

Ey ettıbbâ-yı devlet! Şu vatan ki umumun müşterek validesidir. Eli
nizde zâr zâr inliyor. Anasırın muavenetine müracaat etmeden hiçbir has
tanın sıhhati kabil olmayacağını da bilirsiniz. Nice bir bu dâ'i-yi menfaat, 
nice bir bu arzu-yı istiklâl! Tababet makamına gelmişken siz ayn-ı illet ol
dunuz. Hastalığında ayak terinden müstefit olmağa göz dikmek ve Öldükten 
sonra eşyasını çalıp satmak için validesinin itlâfına çalışmak hangi insana 
yakışır! Lanet o ahlâk-ı habîseye ki üç günlük sefa için altı yüz yıllık dev
letin harabına sebep olarak, nâmını mahkeme-i vicdanında mazhar-ı nef- 
rîn ede.

Namık KEMAL

A ç ı k l a m a l a r :

Namık Kemal, çeşitli gazetelerde yayımladığı makaleleriyle, gazeteciliğimizin olgun
laşmasında, düşünce hayatımızda, yönetim ve toplum eleştirmelerinde önemli yer tutar.

Namık Kemal, “ Hürriyet”  gazetesinde yayımlanan bu makalesinde, Avrupa’nın “ Hasta 
Adam”  dediği Osmanlı İm paratorluğu’nun durum unu inceliyor, kötüye gidişinin sebeple
rini araştırıyor; yeniden canlanması için düşündüklerini belirterek onu sömürenleri ve yö
netenleri kötülüyor.
74
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Bu makalenin giriş bölümünde, (Namık Kemal’in hemen bütün nesirlerinde rastla
nan) bir tanıtm a görülüyor. Osmanlı İmparatorluğu, kendisine verilen ad, kapladığı yer 
ve genel görünüşü ile tanıtılıyor. Sonra devletlerin belli bir ömürleri olmadığına değinile
rek hastalığın birçok “ yokluk”  lardan meydana geldiği; yasama, yönetme ve adalet yet
kisinin, halk aleyhine yalnız Bâb-ı Âli’de toplandığı ileri sürülüyor. Çare olarak da halka 
eski özgürlüğünü vermek; yasaların egemenliğine dayanan “ meşrutiyet”  yöntemiyle hal
ka hizmet etmek; bunları geciktirmeden yapmak gerekliliği gösteriliyor. Sonunda onu bazı 
çıkarlar yüzünden kendi haline bırakmanın hâinlik olacağı açıklanıyor.

Namık Kemal, böylece makalesinde, çoğunluk eserlerinde rastladığımız yurt ve mil
let sevgisini belirttiği gibi; henüz yeni bir düşünce olan “ halk için” , “ halka doğru” ilke
lerini de ortaya atmış oluyor. Düşüncelerini savunmak İçin de, benzetmelerden yararlanıyor, 
eski ve yeni yöntemi karşılaştırarak örnekler gösteriyor: çoğu zam an da doğrudan ve çe
kinmeyen bir anlatımla gerçekleri göstermeye çalışıyor.

Batıhların Osmanlı İmparatorluğu için söyledikleri “ H asta A dam ” benzetmesini esas 
alan Namık Kemal, “ sadr u fuat illeti” , hekimler, tababet, merhem, ruh koklamak, etıbba
yı devlet benzetmeleriyle de, “ yönetim”  ve “ yöneticilerle”  ilgili kanılarını ortaya koy
muş oluyor.

Namık Kemal bu makalesinde, yabancı kelime ve tamamlamalardan kurtulamamakla 
birlikte, birçok şiir ve nesirlerine bakılırsa daha açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Bu makaleyi, “ giriş, gelişme ve sonuç”  bölümlerini belirterek özetleyiniz.
2 — Makaledeki ana ve yardımcı düşünceleri birer cümle halinde gösteriniz.
3 — “ Sadr”  ve “ fu a t”  kelimelerinden, sözlük anlamları dışında, sadaret makamı- 

fıın ve Sadrazam Fuat Paşa’nın kastedilebileceği düşünülebilir. Buradaki söz sanatını açık
layınız.

4 — Fatih Sultan Mehmet zamanındaki yönetimin olumlu yönü nedir? Bu konuda an
latılan olay neye örnek gösteriliyor?

5 — Hastalığın gerçek sebepleri nelerdir? Devletin bu hastalıktan kurtulması için gös
terilen çare toplu olarak hangi cümlede söyleniyor?

6 — Makaledeki başlıca benzetmeleri; benzeyen ve kendisine benzetilenleri belirti
niz.

K e l i m e l e r :

alem : İşaret, bayrak. İbn-i Haldun : Ünlü bir A rap tarih
aşiret : Boy. yazarı (1312 - 1406)
ayn : Göz, kendisi, aynısı. icraat : Uygulanan şeyler.
bedest : Elde. iktiza : Gerekme.
celâdet : Yiğitlik. illet : Hastalık.
d â’i : Duacı. istibdat : Kendi başına yönet
esbâb : Sebepler, araçlar, ge me.

rekler. ka t’ : Kesme.
etıbba : Hekimler, doktorlar. kezalik : Bu da böyle.
fuat : Yürek, kalp, gönül. kıllet : Yokluk, azlık, kıtlık.
habis : Kötü, fesatçı. kübra : Büyük, ulu.
hilâf : Karşı, karşıt. m a’rifet : Ustalık, bilme, biliş.
hilâfet : Halifelik. mazhar : Erişen.
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m eşrua :
hükûm et-i : 
meşruta 
M ollaG ürâni:

muavenet :
m ukteza :
mücelledat : 
m üstait 
müzmin

Yasalara uygun. nâzır : Bakan.
Meclisle idare olu nefrin : Lânet okuma.
nan hükümet. necat : Kurtulma.
Büyük Türk bilgini sadem at : Darbeler, çarpmalar.
(1416 - 1488). sadr : Göğüs, yüce yer.
Yardım. şer’ : Şeriat, Tanrı buyru
Uyulan, örnek tutulan. ğu, âyet.
Ciltlenmiş kitaplar. şeriat : Doğru yol; Tanrı.
Yenetekli, uyanık. buyruğu.
Eskiyerek yerleşmiş. taayyüş : Yaşama, geçinme.

2âhiren : Görünüş.

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

“ Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir”  sözünü açık
layınız.



Namık Kemal’in Edebiyatla İlgili Düşünceleri :

DİVAN ŞİİRİ

Ekser şiirimizin beyt ve belki mısraları beyninde olan m a’na televvünü, parça bohça
larındaki renk televvününden ziyade idi.

Divanlarımızdan biri mütalâa olunurken insan muhtevi olduğu hayâlâtı zihninde te- 
cessüm ettirse, etrafım maden elli, deniz gönüllü, ayağını Z ühal’in tepesine basmış, han
çerini M erih’in göğsüne saplamış memdûhlar; feleği tersine çevirmiş de kadeh diye önüne 
koymuş, cehennemi alevlendirmiş de dağ diye göğsüne yapıştırmış, bağırdıkça arş-ı alâ 
sarsılır, ağladıkça dünya kan tufanlarına gark olur âşıklar; boyu serviden uzun, beli kıl
dan ince, ağzı zerreden ufak, kılıç başlı kargı kirpikli, geyik gözlü, yılan saçlı m a’şukalarla 
mâlâm âl göreceğinden, kendini devler, gulyabâniler âleminde zanneder.

(Mukaddeme-i Celâl’den)

ŞAİR

Tabiatın en sevdalı zamanlarındaki hazin tebessümlerinden yaratılmış bir mahlûk... 
Handelerinden —gülde şebnem gibi— girye eserleri, giryelerinden —bulutta kavs-i kuzah 
gibi— ibtisam alâmetleri görünür. Tabiata her m ahlûktan ziyade esir iken tabiatın fevkine 
çıkmak ister. Kendi vücudunu lâyıkıyla idareye muktedir değil iken kürre-i zemini zaif kol
larıyla sürükleye sürükleye başka bir nokta-i feyze, başka bir merkez-i kemale götürmeye 
çalışır.

Bu kadar takat gelmez iKdam ile tâb ü tüvanı kesilince ya kafeste siyah perdeler için
de m ahpus olmuş bülbüllerin nağmesi kadar hazin, ya kürreden teneffüse kâfi hava bulu
namayacak derecede ayrılıp da hiddettle aşağı süzülen şahinlerin sadâsı kadar acı feryat
lara başlar. İşte şiir o türlü feryatlar, şair ise o mizaçta, o fırsatta yaratılan bîçarelerdir. 
Yalnız on beş heceyi efail ve tefaile tevfik etmeye, yirmi sekiz kelimeyi birbirine kafiye yap
maya muktedir olanlar değil.

(Cezmi’den)

ROM AN - TİYATRO

Tkrz-ı cedîdin zuhurundan beri edebiyatta üç yeni şube meydana geldi ki biri makalat-ı 
siyasiyye, biri rom an, biri tiyatro’dur.

Rom andan maksat, güzeran etmemişse bile güzerâm imkân dâhilinde bir vak’ayı ah
lâk ve âdât ve hissiyât ve ihtimâlâta müteallik her türlü tafsilâtıyla beraber tasvir etmektir.

Bir milletin kuvve-i nâtıkası edebiyyat ise, timsâl-i edebin nâtıka-ı zi-hayatı da tiyat
rodur.

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Fakat verdiği şiddetli teessürlerde bir 
başka lezzet bulunur. Tiyatro, cihanın aynıdır. İnsanı doya doya güldürür. Fakat hatıra
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getirdiği tuhaflıklar bile tabiatın aczini gösterdiği için eshâb-ı intibahta gülerken ağlamak 
için hâhişler tevlit eder.

Tiyatro eğlencedir, fakat eğlencelerin en faydalısıdır. Çünkü tebliğ-i meramda, nazarı 
samiaya teşrik ettiği için fikir ve vicdana iki vasıta iJe tesirini icra eder.

(Mukaddeme-i CelâPden)

HÎKAYE

H int’ten Garba geçmiş bir hikâyedir ki; ‘ ‘H akikat’ ’ bir kız imiş, fakat çıplak gezer
miş, nereye gittiyse kabul etmemişler, nihayet bir kuyuda saklanmaya mecbur oimuş. 
“ Hikâye”  ise, dişleri dökülmüş, suratı buruşmuş elleri çolak, ayakları paytak, beli kam
bur, ağzı kokar, burnu akar bir koca karı imiş. Lâkin yüzünü düzgünler, eğreti dişler, vü
cudunu gayet ziynetli libaslarla tezyin ettiğinden daima görenlerin makbulü olurmuş. Akibet 
“ Hakikat” a bir gün kuyuda rast gelmiş, kendi elbise ve sair tezyinatını vermiş, ondan sonra 
“ H akikat”  gittiği yerde kabul olunmaya başlamış.

... Hikâye yazmakta bir vazife daha vardır. O da muhatabını islâh etmek ve eğlendir
mek için münasebetli, münasebetsiz, akla» ağza ne gelirse söylemek tarz-ı kudema- 
pesendânesihi terk ile tabiat-ı beşeriyenin tahliline çalışmaktadır.

(İntibah, Önsöz’den)

NAMIK KEMAL ve ESERLERİ :

Namık Kemal (1840 - 1888), Tekirdağ’da doğdu. Büyükbabası A bdüllâtif Paşa tara
fından yetiştirildi; onunla Kars’a, Sofya’ya gitti. Aldığı özel derslerle Arapça, Farsça ve 
Fransızca öğrendi.

tik  şiirlerini, Divan şairlerinin etkisiyle eski yolda yazdı. Tercüme Odası’na girdikten 
sonra, Şinasi’yle tanıştı ve yeniliklere yöneldi. 1865 te Şinasi’den “ Tasvir-i E fkâr” ın yöne
timini devr aidi. 1867 de “ Genç OsmanlIlar Cemiyeti” ne girerek Avrupaya kaçtı; Ziya Pa
şa ile “ Hürriyet”  gazetesini çıkardı; “ Rüya” sım yazdı (1868).

İstanbul'a döndükten sonra 1872 de “ İb re t"  gazetesinin yönetimini ele aldı. Gelibo
lu m utasarrıfı olarak İstanbul’dan uzaklaştırıldığı zaman “ İbret”  ve “ H adika”  gazetele
rine yazı göndermeye devam ediyordu. Bir süre sonra mutasarrıflıktan da azledildi; yine 
İstanbul’a döndü. Yazdığı “ Vatan - Yahut - Silistre”  piyesinin, Gedikpaşa Tiyatrosunda 
oynanması ve seyircilerin coşkusu sonucunda, Magosa’ya sürgüne gönderildi. Magosa’da 
üç yıldan fazla “ kalebent”  olarak kalan Namık Kemal, eserlerinin çoğunu ve en önemli
lerini burada yazdı: İntibah (roman), Â kif Bey, Gülnihal , Kara Belâ (tiyatro eseri); Ziya 
Paşa’nın “ H arâbat” ma karşı yazdığı “ Tahrib-i H arâbat”  ve “ Takip”, “ İrfan Paşa’ya Mek
tup” , “ Mes Prisons (Me Prizon) Muahezenamesi”  (tenkit) bu dönemde yazdığı eserler
dir.

Abdülaziz tahttan  indirilince, Abdülham it, İstanbul’a dönen (1877) Namık Kemal’i 
“ Şura-yı Dev!et”e atadı ve “ Kanun-ı Esasi” nin (Anayasa) hazırlanması için görevlendirdi.
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Sonra bir jurnalla tutuklanarak Midilli’ye sürülen N. Kemal, orada “ Cezmi”  yi ve “ Cefâ- 
lettin Harzemşah” ı yazdı (1880). Bundan sonra Rodos mutasarrıflığında bulundu; “ Os
m an lI Tarihi’ ’ ni yazmaya başladı; en son gittiği Sakız’da öldü.

Namık Kemal’in bütün edebiyat türlerinde eserleri vardır. Barika-i Zafer, Evrak-ı Pe
rişan, Devr-i İstilâ, Kanije Muhasarası, onun tarih konusunda yazdığı eserlerdir. Renan 
M üdafaanamesi adlı eseri de, İslâmlığı savunan bir eleştirmedir.

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri.
ARAŞTIRMALAR:

1 — Namık Kemal’in şiirlerinde görülen başlıca özellik ve yenilikleri belirti-
niz.

2 — Namık Kemal tiyatroya neden önem vermiştir? Bu alandaki eserleri hangi 
konularda yazılmıştır? Araştırınız.

3 — Tiyatro ve rom anlarında seçtiği olay ve kişilerin genel nitelikleri nasıl
dır? Örnekler vererek açıklayınız.

4 — “ Sanatı toplum için”  uygulayan Namık Kemal’in toplum um uza kazan
dırdığı düşünce ve kavramlar hangileridir? Bunları hangi eserlerinde görüyoruz?

5 — Onun dil ve anlatım  özelliklerini belirtiniz. En sade yazdığı eserleri han
gi türdeki eserleridir? Niçin?

6 — Namık Kemal’i hangi edebiyat akımının etkisinde sayabiliriz? Örnekler
le bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.
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TANZİMAT EDEBİYATI ile tür, şekil ve özde yapılan yenilik ve değişikliklerin ya
nında, bazı yazarların, DİL, TARİH, TENKİT ve TİYATRO alanlarında yeni görüşler ve 
değişik örneklerle ortaya çıktıklarını; birçok denemelere giriştiklerini görüyoruz.

Bunlardan CEVDET PAŞA, AHM ET VEFİK PAŞA, Â L Î BEY, ŞEMSETTİN SAMÎ, 
Türk diline, T ürk tarihine ve Türk edebiyatına değerli eserler kazandıran yazarlar arasın- 
da sayılırlar.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

— Efendim, Enderun halkının ne kabahati var? Bu cinayeti işleyen
ler malûmdur. Efendimiz anları buldurup icra-yı mücazatlan için sîze gön
derir; demesi üzerine Sultan Mahmut Han dahi Alemdar’a ilk emri ol
mak üzere :

— Paşa, ben anlan buldurup sana gönderirim, sen askerini dağıt ve 
silâhlarını çıkar; Hırka-i Saadet dairesine gidelim.

Deyu emretmekle Alemdar Paşa askere hitaben: “ Dışarı çıkın!” de
diği anda cümlesi dışaru çıkıp meydanda kalabalıktan eser kalmadı. Yal
nız yanında çend nefer âdemi kaldı. Ve bir mucib»i ferman silâhlarını çı
karıp, fakat belindeki murassa palaya nazar ederek, “ Efendim, amuca- 
nm yadigârıdır, bunu çıkararaam!”  deyüp, Sultan Mahmut dahi ruhsat 
vermekle, pala belinde olarak, birlikte “ Hırka-i Saadet,, dairesine revan 
oldular.

Ol kadar vahşi tavaif-i askeriyenin Alemdar’a bu mertebe itaatleri ve 
asâkir-i nizamiye gibi, bir işaretiyle bermucib-i irade hareketleri ol vakte 
göre şayan-ı dikkat bir keyfiyet ise de, andan daha ziyade şayan-ı ehem
miyet bir madde vardır ki, Sultan Mahmut Han Hazretleri ol vakit yirmi 
dört yaşında olup, ancak böyle bir kalabalık ve âsâr-ı salife hükmünce ol 
vakte kadar hademe-i hassasından gayri kimesne ile görüşmemiş olduğu
na ve cellâtlar elinden henüz halâs bulduğuna nazaran böyle birdenbire 
duçar olduğu bir hal-i dehşet iştimal ile kendisini şaşırmak lâzım gelirken 
aslâ fütur götürmeyerek ve yara beresine ehemmiyet vermeyerek arslan gibi 
meydanda celâdet ve besâlet göstermesi ve Alemdar gibi tahdidini ikaa 
kadir bir âdeme, iptida-ı kelâmı olmak üzere “Askerini dağıt ve silâhları
nı çıkar!”  deyu emir vermesi fevkalâde şecâat-ı fıtriyveye delil ve işaret 
idi.

Ve ol vakit Devlet-i Aliyyenin dahi böyle bir padişaha şiddet-i ihtiya
cı olduğundan bu cesareti millete bir güzel beşâret idi. Alemdar Paşa’dan 
menkuldür ki: “ Hünkârın böyle birinci iradesi bana o kadar dehşet verdi 
ki ömrümde ol kadar müteessir olduğumu bilmem ”der imiş.

Ahmet Cevdet Paşa

A ç ı k l a m a l a r :

Kaynarca antlaşmasından (1774), Vak’a-yı Hayriye’ye (Yeniçeriliğin kaldırılmasına) ka
dar Osmanlı tarihini içine “ T&rih-i Cevdet” , on iki cilttir; daha çok bir “ vak’anüvis”  tari
h i (!) niteliği taşır.

(1) Vak’anüvis: Tarih olaylarını yazmak için devlet tarafından atanan memur, Vak’a- 
nüvislerin derlediği eserlere de “ Vakayiname”  adı verilir...
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TÜRK DÎLİ ve EDEBİYATI

Bu eserden alınan yukarıdaki parça, Sultan Selim’in öldürülmesi üzerine, Alemdar 
M ustafa Paşa’nm ölümden kurtarılan Sultan M ahm ut’la karşılaşmasını anlatıyor. Burada 
yazarın amacı, bazı olay ve konuşmalarla Alem dar M ustafa Paşa ve Sultan M ahm ut’un 
kişiliklerindeki önemli nitelikleri ortaya koymaktır.

Tarih-i Cevdet’in dili, bu parçada da görüldüğü gibi, Tanzimat dönemi gözönünde 
bulundurulursa, oldukça sade ve anlaşılır niteliktedir. Konuşmalarda tam  anlamıyla sade
leşen cümleler, bazen “etmekle, gelip, olduklarından, olmalarıyla, bilmediklerinden, cihetle” 
gibi kelimelerle birbirine bağlanarak uzatılmıştır.

Cevdet Paşa, tarihinde, yabancı kelime ve tam lam aların yanında, “ can başına sıçra
yıp” , “ deyu” , “ öte beru” , “ deyicek” , “ kimesne”  gibi, o günkü konuşma dilindeki deyim 
ve sözleri de kullanmıştır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Olayı kısaca anlatınız.
2 — Sultan M ahm ut’u getirenler kimlerdir? Nasıl getiriyorlar? Alemdar Paşa’nın 

ilk sözleri ve davranışı ne olur? •
3 — Alemdar, Sultan M ahm ut’u bulun, dediğinde ortalık neden karışmıştır?
4 — İmam Ahmet Efendi’nin yetkisini hangi söz ve davranışından anlıyorsunuz?
5 — Alemdar Paşa’nın Sultan M ahm ut’la konuşmasını nasıl buluyorsunuz?
6 — Sultan M ahm ut’un Alem dar’a ilk buyruğu nedir? Niçin önemlidir?
7 — Alemdar niçin palasını çıkarmak istemiyor?
8 — Alemdar ve Sultan M ahmut nasıl tanıtılıyor? Bunların birlikte tanıtılmasına 

sebep nedir?
9 — Bu parçadaki nesir özelliklerini belirtiniz.

10 — Bunun, bugünkü tarih anlayışına uyan ve uymayan yönlerini araştırarak açıkla
maya çalışınız.

K e l i m e l e r ;

âsâr : İzler, kalıntılar, eser
ler.

asâkir : Askerler.
bâlâ : Yüksek, yukarı.
ber-mucib : Uyarma göre.
besâlet, : Yürek sağlamlığı.
beşaret : Müjde, işaret.
bîat : Egemenliğini kabul

etme.
celâdet : Yiğitlik.
çend : Birkaç.
dûçâr : Yakalanmış, tutulmuş.
fıtriyye : Yaradılıştan olan.
göŞ : Kulak.
iclâs : Tahta çıkarma.
İka’ : Yapma, yaptırma.
itm am : Tamamlama, bitirme.
irade : Büyük kişinin buy

ruğu.

iştimâl : Kaplama, içine alma.
menkul : Ağızdan ağıza söyle

nerek gelmiş.
meşhud : Gözle görülen.
m aslahat : İş, önemli iş.
müteselli : Avunan.
m ün’atif : Bir yöne doğru.

dönen.
refik : Arkadaş.
salife : Geçen, geçmiş.
sayha : Bağırma, nâra.
serdâb : Çok sıcaklarda sığı

nılan yer altı odası.
şecâat : Yiğitlik, yüreklilik.
şehriyârî : Hüküm dara bağlı.
tavaif : Taifeler, bölükler.
tâk : Kemer, taht üstünde

ki kubbe.
teferruk : Dağılma, ayrılma.
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TÜRK DILI ve EDEBİYATI

AHM ET CEVDET PAŞA ve ESERLERİ :

Ahmet Cevdet Paşa (1822 - 1895) Lofça’da doğmuş, İstanbul’da medrese öğrenimi 
gördükten ve kendisini yetiştirdikten sonra bazı memurluklar yapmış; nazırlıklar ve vali
liklerde bulunmuştur.

Tarih ve hukuk alanlarındaki çalışmaları yanında dil ve edebiyat’la  da ilgilenen Cev
det Paşa, Doğu ve Batı kültürlerinden bilinçli olarak yararlanmıştır. O, bugünkü anlayışla 
bir tarihçi sayılamaz; ancak iyi bir <‘vak’anüvis” tir. Tarafsızlığa ve yazdığı olayların 
gerçek .imasına önem vermiş, dı'Ide sadeleşme çabasına bilinçli olarak katılmıştır.

Peygamberlerle ilgili hikâyeleri anlatan (‘Kısas-ı Enbiya”  adlı eserinde geçen şu ko
nuşma, onun di) ve anlatım ına gösterilebilecek iyi bir örnektir:

“ Ey nâs! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, 
olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar, analarının babalarının yerini tu
tar.”

“ Belâgat-ı Osmaniye”  ve “ Kavaid-i Osmaniye”  adh edebiyat ve dilbilgisi alanların
daki çalışmalarını gösteren eserleri de Cevdet Paşa’nın, “ Türkçe eğitimi”  ne öncülük eden 
yönüne birer örnek sayılır.

Cevdet Paşa, “ Tevarih-i Hulefâ”  adlı başka bir eserinde de İslâm dininin ortaya çıkı
şını; Peygamber, halifeler ve ilk Osmanlı padişahlarının dönemlerini anlatır.

Onun, en önemli eseri, “ Tarih-i Cevdet”  tir.
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AH M ET VEFÎK PAŞA

Z O R N İ K Â H I

Elli üç yaşında olan ivaz Ağa, çevrenin zenginlerinden Büyük Ağa’nın genç 
ve güzel kızı Z iba H anım ’la evlenmeye karar vermiştir. Bu düşüncesini komşusu 
Müstecip Çelebi’ye açar. O, bu evlenmeyi yadırgarsa da, İvaz A ğa’nın kararlı ol
duğunu anlayınca, onunla aynı düşüncede olduğunu söylemek zorunda kalır :

MÜSTEClP ÇELEBİ.— Aman efendim, bulunmaz kelepir! Çabu
cak durmayıp düğünü edin.

İVAZ AĞA.— Onu beğendiğime iyi etmemiş miyim ya?
MÜSTECİP ÇELEBİ.— Ne demek efendim, bu ne münasip evlen

me olacak, hemen acele tutunuz.
İVAZ A Ğ A G ö z ü m  nuru Müstecip Çelebil Sözünüz beni memnun 

eder, rey vermeğe himmetinizden müteşekkirim. Lûtfunuzdan mahcubum, 
akşam sizi cemiyete davet ederim.

MÜSTECİP ÇELEBİ.— Kusur etmem gelirim efendim. Bir varıp te
mizce giyineyim.

İVAZ AĞA.— Safa geldiniz sultanım!
MÜSTECİP ÇELEBİ.— (Kendi kendine) Aman Ağamn genç kızı Zîba 

Hanım ile Hacı İvaz Ağa! Yaş da elli üçe baliğ! Vah gidi hayırlı iş, vah! 
Hay gidi âkılâne teehhül!

İVAZ AĞA.— Bu bir hayırlı nikâhtır, herkese ferah veriyor, kime söy
lesem gülüyor. Oh ne mutlu adammışım, işte buna çok hazzettim...

İvaz Ağa, sonra Ziba H anım 'la karşılaşır; konuşmaları ve davranışları onu 
düşündürür. Bu “ vesvese” lerden kurtulmak, aydınlığa çıkmak için de, mahalle
nin düşünürlerinden sayılan H oca Üstad-ı Sani ile görüşür; kendi dünya görüşü 
içinde olan Üstad-ı Sani’ye derdini anlatmaya çalışır:

İVAZ AĞA.— (Kendi kendine) canı çıksm bu hakimin! (Üstada) A 
hocaefendi, a okumuş, adamı biraz dinle! Bak, size, bir saattir söz danışı
yorum, sizde hiç cevap yok.

ÜSTAD-I SANİ.— Aman affeyle ağa, zihnimi bir gayz ve gazap bü
rüdü.

İVAZ AGA.— Efendim, onu artık bırakın. Biraz da beni dinleyin.
ÜSTAD-I SANİ.— Peki ne diyeceksiniz bana bakayım. Hem de ne 

lisan kullanacaksınız?
İVAZ AĞA.— Ne lisan mı?
ÜSTAD-I SANİ.— Evet ne dille söyleşeceksiniz?
İVAZ AĞA.— Bakındı ne dille imiş! Ne dil olacak. İşte ağzımdaki 

dil. Komşununkini kullanacak değilim ya.
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1 U A R .  m u  v c  c u c o ı m ı ı

ÜSTAD-I SANİ.— Canım öyle değil. Ne lisan, yani ne lügat, hangi 
lehçe? Arapça mı söyleyeceksiniz?

İVAZ AĞA.— Hayır.
ÜSTAD-I SANİ.— Farisî mi?
İVAZ AĞA.— Hayır.
ÜSTAD-I SANİ.— İbranî?
İVAZ AĞA.— Hayır.
ÜSTAD-I SANİ.— Süryanî?
İVAZ AĞA.— Hayır.
ÜSTAD-I SANİ.— Yunanî?
İVAZ AĞA.— Hayır.
ÜSTAD-I SANİ.— Lâtiuî,
İVAZ AĞA.— Hayır.
ÜSTAD-1 SANİ.— Fransızca mı?
İVAZ AĞA.— Hayır.
ÜSTAD-I SANİ.— İngilizce mi?
İVAZ AĞA.— Hayır! Hayır!...
ÜSTAD-I SANİ.— Nemsece, İtalyanca, Rumca, Ermenice, Hınduca?
İVAZ AĞA.— Hayır canım! Hayır! Hayır. İşte Türkçe söyleşiyoruz 

ya, Türkçe söylerim.
ÜSTAD-I SANİ.— Ey peki, Türkçe olsun canım. Çünkü Türkçe söy

leyeceksin, beri tarafa geç. Zira bu kulak elsine-i kadime ve İlmiyeye mah
sustur. Öbür kulak, elsine-i adiye ve zeban-ı maderzadiye muayyendir.

İVAZ AĞA.— (kendi kendine) Öyle ise çattık. Aman bu adamların 
teklifi! Bunların yanında bin resim ve teşrifat saymalı.

ÜSTAD-I SANİ.— Ne istiyorsunuz? Buyurun bakalım.
İVAZ AĞA.— Efendim bir müşkülüm var, onu danışacağım size.
ÜSTAD-I SANİ.— Ha! Ha! Bildim. Elbette bir müşkül hikmet me

selesidir.
İVAZ AĞA.— Hayır efendim, ben...
ÜSTAD-I SANİ.— Hı... bildim! Mantık fen midir, yoksa ilim midir! 

Bunu soracaksınız.
İVAZ AĞA.— Değil, değil, o da değil! Tanrı lâyığını versin, değil.
ÜSTAD-I SANİ.— Ya nedir, gözüm söylesene! Zihnindekini ben ne 

bileyim, meramını beyan etsen ya!

Bu konuşmalardan ve H akîm  Senai ile yaptığı görüşmeden bir sonuç alama
yan İvaz Ağa, çingene kadınlarına fal baktırmaya kara verir:

BİRİNCİ Çingene Karısı.— Ah fal bakar, güzel ağacığım, fal bakar. 
İşte biz ikimiz sana baht yorar, talih yoklar, fal bakar.
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TÜRK DÎLÎ ve EDEBİYATI

İKİNCİ.— Ah Ağa» elcüğünü ver bana, elcüğünle niyetcüğünü tut. 
Sana bak ne muştalıklar vereyim.

İVAZ AGA.— İşte eHirimin ikisi de. İstediğiniz de içinde.
BİRİNCİ.— Ağacığım ne güze! bahtın var? Ne açık baht!
İKİNCİ.— Bahtın ne açık ağacığım. Sen bir gün bir şey olacaksın...
BİRİNCİ.— Senin bir güzel yavuklun var Ağacığım. Yakında alacak* 

sın. Yakında evleneceksin.
İKİNCİ.— Evleneceksin, Ağacığım, bir yosma kadın alacaksın, yos

ma kadın alacaksın.
BİRİNCİ.— Beli, Bir yosma, sevimli kadın ki herkes onu sever.
İKİNCİ.— Bir kadın ki yüzünden çok dost peydahlayacaksın. Çok 

dost peydahlayacaksın.
BİRİNCİ.— Bir kadın ki senin evine mal getirir, bereket yağdırır, Ağa

cığım, bereket yağdırır.
İKİNCİ.— Bir kadın ki sana büyük şöhret verecek Ağacığım, onun 

yüzünden meşhur olacaksın.
BİRİNCİ.— Bir kadın ki onun yüzünden sana itibar ederler. Ağacı

ğım, sana halk çok itibar edecek.

İvaz Ağa bundan sonra büyücülere gitme kararında iken, birden, Ziba Ha- 
m m ’la Hüsrev Bey’in geldiklerini görür; gizlenir. Onların konuşmalarını dinler. 
Z iba Hanım, Hüsrev Bey’e, İvaz Ağa’yla parası için evlenmeye karar verdiğini söy
lemektedir. Bunun üzerine İvaz Ağa onunla evlenmekten vazgeçer; kararını bil
dirmek için de Büyük Ağa’ya gider. Fakat um duğunu bulamaz. Ağa’nın oğlu Kü
çük Ağa’nın çeşitli baskıları karşısında onunla evlenmek zorunda kalır.

A hm et Vefik Paşa

A ç ı k l a m a l a r :

Thnzimatta tiyatro, çeşitli yönlerden, özellikle halkın uyarılmasında önemli yer tutu
yordu. Şinasi ve Namık Kemal’in eserleriyle başlayan çalışmalar, Ahmet Vefik Paşa’yla 
daha d a  gelişti; Fransız komedya yazarı Moliere’in (Molyer) (1622-1673) birçok eserleri, 
çeviri ve.adapte yoluyla edebiyatımıza girdi.

Yukarıda özetini ve parçalarını okuduğunuz “ Zor Nikâhı” , Ahmet Vefik Paşa’nm Mo- 
liere’in  ” Le Mariage Force”  (Lö Maryaj Fors) adlı eserinden Türk hayatına uyguladığı bir 
komedyadır.

Klâsik komedya yazan Moliere, oyunlarını gülünç gelenek, töre ve karakterler üzeri
ne kurmuştur. O, insanların ve toplum un içyüzünü, gülünçlüklerini, kusurlu ve tuhaf yön
leriyle ortaya koymuş; alaylı bir dille yermiştir.

Zor Nikâhı komedyasında, "bazı tuhaf yaratıhşlı, kendini beğenmiş kişilerin gülünç 
yönleriyle alay ediliyor.

Yukarıda okuduğunuz parçalarda, verdiği kararı başkalarının düşünceleriyle de per
çinlemek isteyen İvaz Ağa’nın, içine düştüğü gariplikler anlatılıyor; konuşmalardaki gü
lünçlükler belirtiliyor.
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S E R B E S T  O K U M A

L A İ K  E Ğ İ T İ M

Dinsel eğitim, programı ve yöntemiyle, yapısı gereği, “ inanç” a daya
nır. Dinsel eğitimde “ kuşku”, küfürdür. Oysa ki laik eğitimde çıkış nok
tası, “ bilimsel kuşku” dur. Bunun için de, ister toplumsal bilimlerde, ister 
deneysel bilimlerde olsun, yöntem, gözleme, deneye, kanıtlamaya dayalı
dır. Laik eğitim, çocukların bilimsel düşünce yeteneklerini geliştirmeyi is
ter. Bunun sonucu olarak da, sorun çözme, neden-sonuç ilişkilerine var
ma, yeni durum lara uyma gücünde; yapıcı, yaratıcı, yeniliklere açık kafa
lar oluşturmayı amaçlamıştır. Dinsel eğitim ise, Tanrı Buyruklarını, pey
gamber sözlerini, hiç tartışmasız, öğrenip, saklayıp (hıfzedip) aktarma gö
revinde, dolayısıyla durum koruyucu (statükocu) kafalar yetiştirir. Laik eği
tim, bir düşünce eğitimi, bir “ us”  (akıl) eğitimi amaçlarken; dinsel eği
tim, bir “ bellek”  (hafıza) eğitimi yapar.

Bilindiği gibi, Batı dünyası, bellek eğitimi yapan, dogmatik (önyargı
lı) ortaçağ karanlığından, ancak, usun (aklın) işletilmesine ve değerlendi
rilmesine dayanan usçulukla (akılcılıkla) kurtulmuş, aydınlığa çıkmış ve 
“ çağdaş uygarlık”  düzeyine ulaşmıştır. Batı dünyası bu süreci yaşarken 
Osmanlı İmparatorluğu’nda “ Medrese” , giderek canlılığını ve gelişme gü
cünü yitirmiş, dogmacı kafaların oluştuğu salt dinsel okul durumuna dö
nüşmüştür...

Atatürk, işte bu gerçeği görmüş; Cumhuriyetten hemen sonra, 3 Mart 
1340 (1924)'ta ilk iş olarak, Eğitim Birliği Yasası’nı (Tevhid-i Tedrisat Ka
nunu) çıkartmış; dinsel okulları büsbütün kaldırılmıştır...

Her eğitim program ve yöntemi, b k  toplumsal yönetim biçimini oluş
turur. Ortaçağ’ın skolastik eğitimi kişiliği gelişmemiş, sorun çözme gücün
den yoksun kafalar yetiştirmiştir. Feodalite ya da monarşi, bunun sonu
cudur. Us eğitiminin sonucu olarak da, kişiler gelişmiş, kişi haklan savu
nulur olmuş, kişiler yönetime katılabilecek düzeye ulaşmış, demokrasiyle 
yönetilir olmuşlardır...

Satı Erişen
Laik Eğitim
Kavramlar ve Boyutları - 1977
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A L I  B E Y

L E H Ç E T - Ü L - H A K A Y I K

Aferin : Ucuz ihsan.
Âlim : Birşeyi bilmediğini bilen.
Barbar : Barutu icat etmeyenler.
Cahil : Bir şeyi bilmediğini bilmeyen.
Cesaret : Korktuğunu belli etmemek.
Cüce : Büyük adamların yakından görünüşü.
Edip : Birkaç ahşap beyninde teati edilir bir unvan.
H ak : Galebe.
H asta : Sıhhatin kadrini anlamaya başlayan adam.
İlim : Açlıktan ne haber?
İnşallah : Cevab-ı ret.
Kabiliyet : Affolunmaz hata.
Saçma : Muarızımızın efkârı.
Sükût : Belâgat. Dehşetli söz.
Şair : Söz kantarcısı.
Vasıta : İş bozucu.
Yaş : Kadınların ketmine muktedir olabildikleri sır.
Ömr-i insan : Avdet bileti satılmaz seyahat.
Kese : Mizan-ül-î’tibâr.
Mukaddeme : El öpmek.
Vaiz : Sermayesini yemez tacir.

Âli  Bey

A ç ı k l a m a l a r :

Lehçet-üi-Hakayık, sözlük şeklindedir. Eski alfabeye göre bütün harfler bölüm bö
lüm ayrılmıştır.

Kelimelerin anlam lan verilirken gerçek anlamlarından çok başka anlamları üzerinde 
durulmuştur. Bunlarda bazen alay eden, bazen yeren eleştirme vardır. Bunlar kişilerin, yö
netimin veya toplum un eleştirmesidir.

Bu eser, edebiyatımızda “ mizah” alanında ortaya konmuş bir yeniliği de gösterir. Di
li, açıklamalarda oldukça sadedir. Bugün bile anlaşılabilecek bir nitelik taşıyan Lehçet-ül- 
Hakayık, Tanzimat’la başlayan “ sade nesir”  çabasına örnek olarak gösterilebilir.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r :

1. — Lehçet-ül-Hakayık’ı bir sözlük sayabilir miyiz? Bu, öbür sözlüklerden hangi özel
likleriyle ayrılır?

2 — Kelimelerin anlamlan açıklanırken alay, yergi, eleştiri öğelerinden hangisi ön plân
da görünmektedir? Araştırarak belirtiniz.

3 — Kişi, toplum, yönetim veya yönetici ile ilgili kelimeleri, anlam lan üzerinde dura
rak açıklayınız.

K e l i m e l e r :

belagat ; Etkili ve gtizei söz keti» ' : Gizleme.
söyleme. mizan : Ölçü.

efkâr : Düşünceler. muarız : Karşıt düşüncede
galebe : Yenme, üstün gelme. olan.
hakayık : Hakikatler, gerçek- . 

Iikler.

Â Lİ BEY VE ESERLERÎ :

Tiyatro ve mizah alanında ün yapmış olan Âli Bey (1844-1889), “ Diyojen”  gazetesin- 
deki yazılarıyla tanınır. Âli Bey’in hayatı ile ilgili geniş bilgi yoktur. Tercüme Odası’na 
girmiş olması onun Fransızca bildiğini gösterir. Duyunu Umumiye’de direktörlük yaptığı 
için “ Direktör Âli Bey”  adıyla tanınmış, bu kurum da müfettişliğe kadar yükselmiştir.

Âli Bey, Diyojen’de çalıştığı yıllarda “ Misafiri İstiskal” , “ Kokona Yatıyor”  komed
yalarını yazmış, “Ayyar Hamza”  adlı eserini yayımlamıştır (1870). Diyarbakır, Siirt mü* 
fettişliklerinden sonra Bağdat Belediye başkanlığında bulunmuş; bu gezisi sonunda “ Se
yahat Jurnali”  adlı eserini yazmıştır.

“ Letafet”  adlı bir de opereti bulunan Âli Bey, Tanzimat’la başlayan yeni edebiyatın 
başarılı uygulayacılanndan sayılır.



ŞEMSETTİN SAMİ

L İ S A N - I  T Ü R K Î  ( O S M A N Î )

Söylediğimiz lisan ne lisandır ve nereden çıkmıştır? Osmanlı lisanı 
ta’birini pek de doğru görmüyoruz; çünkü bu unvan selâtîn-i Osmaniyye- 
nin birincisi fatih-i meşhurun nâm-ı âlîlerine nispetle müşarünileyhin te’sis 
etmiş oldukları bir devletin unvanıdır; halbuki lisan ve cinsiyyet müşarün
ileyhin zuhurundan ve bu devletin teessüsünden eskidir. Asıl bu lisanla 
mütekellim olan kavmin ismi “ Türk”  ve söyledikleri lisanın ismi dahi 
“ Lisan-ı Türkî”  dir. Cühelâ-yı avam indinde mezmum addolunan ve yal
nız Anadolu köylerine ıtlak edilmek istenilen bu isim, intisabıyla iftihar 
olunacak bir büyük ümmetin ismidir.

Lisanımızın Türkçe, Arabî ve Farisî’den mürekkep olduğu söyleni
yorsa da, bu terkip, sair bazı lisanlarda olduğu gibi, âdeta bir imtizâc-ı 
kimyevî ile hasıl olmadığından, lisanımızda müsta’mel olan Arabî ve Fa
risî kelimeler daima ecnebî sıfatıyla durup tamamıyla lisanımıza karışmamış 
ve lisanımızın kavaid ü şivesi asla mütegayyir olmayarak, yine esas-ı asliy- 
yesini muhafaza etmiştir. Binaenaleyh, her ne vakit istersek, bu kelimat-ı 
ecnebiyyeyi atarak lisanımızı temyiz1 ü tathîr etmek elimizdedir. Lisan-ı as
lîmizin, bizi Arabîden büsbütün müstağni edecek derecede, vüs’ati yogise 
de, hiç olmazsa, lisan-ı âdiye kifâyet edecek kadar kelimeleri mevcut ol
duğundan ıstılahat-ı Arabiyyenin fünûn ve edebiyat lisanına münhasır kal
ması ve hele Farisîye ihtiyaç kalmaması mümkündür. Vâkıa, herkesin kul
lanmağa alışmış olduğu “ vakit”  kelimesini terk ile, onun yerine “çağ” 
kelime-i Türkîyyesini yeniden uyandırmak biraz güç ise de, eli kalem tu
tan zevat bu maksada hizmet etmeği murat ettikleri vakit, bu gibi kelime
lerin iptida lisan-ı tahrirîde istimaline başlanarak, yavaş yavaş ta’mimleri- 
ne muvaffak olabilirler. Hususiyle ki bu gibi kelimeler büsbütün metrûk 
olmayıp, bazı eski üdeba vü şuarımızm âsânnda mevcut oldukları gibi Ana- 
dolu’nun bazı taraflarında dahi hâlâ müsta’mel bulunmakdadır.

Bir lisan ne kadar güzel ve mükemmel olsa, onun kelimeleri o lisan 
için güzel olup, diğer bir lisana geçince, sakil ve kaba görünür; meselâ “çağ” 
kelimesi lisanımızın şivesine “ vakit”  kelimesinden elbette daha mülâyim 
ve lâtif görünür.

Şemsettin Sami
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Tanzimat döneminde, politik ve toplum la ilgili alanlardaki çabalar yanında Türk dili 
ve edebiyatıyla ilgili çalışmalar da gelişir. Şinasi’yle başlayan, Ziya Paşa ve Namık Kemal’le 
süregelen dil ve edebiyat çalışmaları Türk dilinin bilim yönünden incelenmesini de sağla
mıştır.

Ahmet Vefik Paşa’nın hazırladığı “ Lehçe-i Osmanî”  adlı sözlüğünü, Şemsettin Sa
m i’nin “ Kamus-ı Türkî”  adlı sözlüğü izlemiştir.

Yukarıda okuduğunuz “ Lisan-ı T ürkî”  (Osmanî), dil konusunda çaba gösteren Şem- 
şettin Sami’nin 1876 yüında “ Sabah”  gazetesinde yayımlanmış bir makalesidir.

Bu makalede Şemsettin Sami, “ Osmanlı”  adının bir devletin adı olduğunu; konuşu
lan dilin ise eskiden beri Türkler arasında kullanılmakta olan “ Lisan-ı T ürkî”  olduğunu 
söylüyor; “ Osmanlı lisanı”  terimini uygun bulmadığım anlatıyor. Sonra, dilimizin Arap
ça, Farsça karışımı bir dil olduğunu da kabul etmiyor. Bir kelimenin başka bir dile geçince 
güzelliğini kaybettiğini, zaten bu dillerde bize gelen kelimelerin dilimize karışmadığım, bunun 
için bu kelimeleri dilimizden atm anın kolaylığı üzerinde duruyor, ö rn ek  olarak “ vakit”  
yerine Türkçe olan “ Çağ”  kelimesinin kullanılması gerektiğim anlatarak "eli kalem 
tu tan lar”  a  büyük görevler düştüğünü belirtiyor.

Yazar, düşünceleriyle dilin -sadeleştirilmesini savunurken, bu  yazısında, yabancı keli
me ve tamlamaları kullanm a alışkanlığından bir türlü kurtulamamıştır. Bu özellik Tanzi
m at edebiyatının bütün yazarlarında görülebilmektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Okuduğunuz örnek parçayı, b ir bütün kabul ederek, giriş gelişme ve sonuç bö
lümlerine göre özetleyiniz. H er bölümdeki düşünceyi belirtiniz.

2 — Yazar “ Osmanlı lisanı”  deyimini niçin beğenmiyor?
3 — Arapça ve Farsça’nın dilimizden kolayca atılabileceğini nasıl açıklıyor.
4 — “ Lisan-ı aslî”  ve “ lisan-ı âd î”  terimleri niçin kullanılmıştır. Burada yazar Arap- 

çanm tamamıyla atılmasından yana mıdır? Değilse, niçin? Haklı mıdır?
5 — “ Çağ”  kelimesinin kullanılması niçin gereklidir?
6 — Yazıdaki ana düşünce ve bu ana düşünceyi besleyen yardımcı düşünceleri birer 

cümle halinde belirtiniz.

K e l i m e l e r :

fünûn : Fenler mütekeitim : Söz söyleyen.
ıtJak : Salıverme, bağışlama. mütegayyir : Değişmiş, başkalaş
imtizaç : Uygunluk, birbirini mış, bozulmuş.

tutm a. sakîl : Ağır, can sıkan.
metrûk : Terk edilmiş. selâtin : Sultanlar.
kavâid : Kurallar. şuarâ : Şairler.
mezmum : Beğenilmemiş. tahrirî : Yazılı.
münhasır : Has, özgü. tathîr : Temizleme.
müşarün’Ueyh : Adı geçen, işaret üdebâ : Edipler, yazarlar.

edilen. vüs’at : Genişlik.
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TURK DILI ve HDtBIYATI

ŞEMSETTİN SAMİ ve ESERLERİ :

Şemsettin Sami (1850-1904), iyi bir öğrenimle Batı ve Doğu dillerinden bazılarını öğ
renmiş, İstanbul'da bazı m emurluklarda bulunmuştur.

Şemsettin Sami’nin, “ Sefiller” , “ Robinson”  adlı çevirilerinden başka, İbret, H adika 
gibi gazetelerde yayımladığı “ Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat”  adlı romanıyla, “ Besa”, “ Gave”, 
“ Şeydi Yahya”  adlı tiyatro eserleri vardır. “ Sabah”, “ Tercüman*! Şark” gazeteleriyle “Aile”, 
“ H afta”  dergilerini çıkaran da O ’dur.

Şemsettin Sami, edebiyatla ilgili eserlerinin yanında bilim ve dil çalışmlarında da bu
lunmuş; dil konusunda ileri sürdüğü çeşitli düşünceler ve uygulamalarla önem kazanmış
tır.

Türkçe sözlük’ün ve dilbilgisi’nin yapılmasını gerekli gören Şemsettin Sami, “ Kamûs*ı 
Türkî”  adlı değerli sözlüğünü yazmış; bundan başka, Kamûs-i Fransevî” , “ Kamus-ı Arabi” 
gibi sözlüklerle, ilk ansiklopedi sayılabilecek “ Kamûs-ui-A’lâm” adlı altı ciltlik büyük eserini 
yayımlamıştır. Son yıllarında da “ Orhun Yazıtları”  ve “ Kutadgu Bilig’Me ilgili inceleme* 
lere giriştiğini bazı makalelerinden anlıyoruz.

T ü r k  D ili v e  Ed ., L is e  3 —  F.7 97



S E R B E S T  O K U M A

TÜRK DİLİ VE ÖZELLİKLERİ

Asya ve Avrupa’da büyük insan topluluklarının dili olarak kullanı
lan Türkçemiz, tarihi ve coğrafi lehçeleriyle geniş alanlara yayılan dillerin 
başında gelir.

O n dört yüzyıl öncesinden başlayarak Türk dili, Göktürkçe, Uygur
ca, Hakaniye, Çağatayca, Oğuzca gibi tarihi lehçelerle yazılı ürünler ve 
eserler bırakmış; işlenip zenginleşerek günümüze ulaşmıştır.

1943 yılında, Zeki Velidi Togan, hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti dı
şındaki “ Türkili Haritası” nda, açıklamalı olarak şöyle bir bölge çiziyor: 

“ Türkili batıda Edil ve H azar kıyılarından, doğuda Lobnor’un şar
kında 98°,50’ tül, 40° arz noktasına, Moğol Altay’ında 93°,50’ tûl ve 46°,50’ 
arz noktasına, kuzeyde Ural ve Altay dağlarından Güneyde Iran, Afgan 
ve Tibet sınırlarına kadar uzanır... Bu geniş ülke ‘Batı Türkili’ ve ‘Doğu 
Türkili’ olmak üzere iki büyük kısımdan ib a re ttir ..d iy o r  ve Kazak, Öz
bek, Tacik, Türkmen, Kırgız, Başkurt, İh tar bölgelerinde konuşulan Türk 
lehçeleriyle ilgili bilgiler veriyor.

Bugün bunların dışında Türkçe kökenli, ancak oldukça değişerek ba
ğımsızlaşan Yakutça Ve Çuvaşça’dan söz edilebilir.1

Genişliğine ve derinliğine incelendiğinde, Türkçemizin, geçmiş yüz
yıllarda ihmale uğraşmasına karşılık, ses, yapı ve türetme bakımından bütün 
canlılığıyla yaşamakta olduğu kanısına varırız.

XX. yüzyılın başında Türkiye’de, yazı dilinde, yüzde 25 oranında bu
lunan Türkçe kelime, bugün yüzde 70-80’lere ulaşmıştır.

Bu gerçekleri gözönüne alan M ustafa Kemal Atatürk, 1932 yılında 
başlattığı Dil înkılâbı’yla, ona yeniden ilerlemesi için önderlik etmiş; de
meç ve yazılarında Türkçe’nin canlı ve zengin niteliklerini belirterek sü
rekli geliştirilmesi çabasında olmamızı öğütlemiştir:

“ Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı anlatmaya yetenekli
dir. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üze
rinde işlemek gerekir.”  (1932 I. Dil Kurultayı)

“ Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin millî ve zen
gin olması, millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dille
rin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, bilinçle işlensin...”

(1) D aha ayrıntılı bilgi için bak.; A. Dilaçar, “ Dil, Diller ve Dilcilik”  T.D.K. yayını, 1968 
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(İK İN C İ D Ö N E M )

T A N Z İ M A T  E D E B İ Y A T I

Osmanlı İm paratorluğu’na Avrupa devletlerinin baskısı gittikçe artıyordu. Bu yüz
den 1856 “ Islahat Fermanı”  ile Hıristiyan olan uyruklara geniş haklar tanındı.

1861 yılında Abdüİmecit’in ölümüyle padişah olan Abdülâziz, keyfi yönetimi ile Bos
na, Hersek ve Bulgaristan isyanları sonucunda, önce meşrutiyeti isteyen “ Genç Osmanlılar” 
ın karşı davranışlarına yol açmış, sonra da tahttan düşürülmüştü (1876). Kısa bir süre son
ra, meşrutiyeti kurm ak sözü ile, hasta kardeşi V. M urat’ın yerine, padişah olan Abdüiha- 
mit, M ithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi inkılâpçı aydınlara “ Kanun-ı Esasi” yi 
(Anayasa) hazırlattı ve Ahmet Vefik Paşa’nın başkanlığında “ Meclis-i Meb’usan” ı açtı 
am a biraz sonra da, (1877 - 1878) Rus savaşını ve Plevne’nin düşmesini öne sürerek meşru
tiyete son verdi; otuz üç yıllık sultanlığa dayanan,baskı yönetimini yürütmeye başladı.

Abdülhamit, yönetimi kendi elinde tuttuğu gibi, yönetim için tehlikeli olanları ya İs
tanbul’dan uzaklaştırıyor, ya ortadan kaldırıyordu. Yayımlanan kitap ve gazetelere sansür 
koymuştu. Yurtseverlik ve hürriyetin adları bile insanları suçlamaya yetiyordu.

İçte Türk olmayanlara, dışta yabancı devletlere karşı “ müsamahalı ve imtiyazlı”  dav
ranış, yabancı sermayenin egemenliğine, Osmanlı İm paratorluğu’nun bir pazar olmasına 
yol açmış ve bunun sonucu olarak, Avrupa’dan yapılan borçların toplanabilmesi için ya
bancı memurların yönetiminde, Düyun-i Umumiye adı verilen bir kurum  meydana gel
miştir.

Bu sırada en olumlu iş, birçok okulların açılması ve bilim yolunda yazılmış eserlerin 
yayımlanmış olması idi. Ama, hak, adalet, yurtseverlik, hürriyet gibi kavram ve terimlerin 
eserlerde yer almasına imkân yoktu; sanat, ancak sanat için olabilecek, toplumla ilgili duygu 
ve düşüncelerin yerini; kişisel duygu ve düşünceler alacaktı. Dil, anlatım ve söyleyişte de 
buna paralel bir yol izlenecek ancak tü r ve şekillerde, kişisel konularda, tabiatla ilgili ko
nularda çeşitlilik sağlanacaktı.
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R E C A İ Z A D E  M.  E K R E M

Recaizade Ekrem'de aktif Tanzimat ruhu daha faz
la silinin istibdat devrine has pasif içe dönük ruh baş
lar. Servet-i Fünun edebiyatında pasif ruh tam bir me- 
lankoniye düşer. Recaizade'nin semtimantalism'i, Servet-i 
Fünun'cuların melankolisini hazırlar.

Mehmet KA PLAN



Ş İ İ R

A R İ Y E T  K İ T A P  A R A S I N D A  
B U L U N M U Ş  B İ R  Ç İ Ç E K

Size lâyık hemen tarâvet iken 
Ey çiçek sen niçin kadit oldun?
Mevkiin sînegâtı-ı rağbet iken 
Şimdi gözden de mi bâit oldun?

Kim atan kûşe-î kitaba seni?
Düşüren kim bu pîç ü tâba seni?

Nedir ismin? Ne nev’e dâhilsin?
Hangi fikrî müfit idin acaba?
Neye böyle sükûta mailsin,
Natıkan oldu mû rehin-i fena?

Âh pek ziyâde solmuşsun!
Ne çiçeksin bilinmez olmuşsun!

Hangi cennetti doğduğun sahra?
Hangi bâğ-ı bahar idi vatanın?
Oldular mıydı nağme-sâz-ı hava,
$evk-ı hüsnünle kuşları çemenin?

Kim kopardı seni fidanından?
Kim ayırdı çemensitanından?

Feilâtün Mefâilün Feilün 
(Failâtün) (Fâlün)

Reacizade M. Ekrem 

A ç ı k l a m a l a r ;

Divan şiirinin, gerçeklerden uzak, mübalâğalı, soyut ve hayalî konularını, Tanzimat 
edebiyatının birinci döneminde, varlığı özlenen “ hak, adalet, yurtseverlik”  gibi toplumla 
ilgili kavramlar izlemekteydi.

İkinci dönemde ise, “ zerrelerden güneşlere kadar her güzel şey şiirin konusu olabilir” 
düşüncesi, şiiri şoyut, somut; tabiî, kişisel... bütün gerçeklerle karşı karşıya bıraktı. An
cak, politik etkiyle, toplum la ilgili konuların yerine, genellikle kişisel konular ve tabiat ko
n u lan  işlendi.

Recaizade Ekrem’de düşünce olarak ortaya çıkan bu yeni görüş, Abdülhak H âm it’in 
şiirlerinde daha başarılı bir sanat havasına büründü.
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TÜRK DÎLİ ve EDEBİYATI

Recaizade Ekrem’in yukarıda okuduğunuz şiirinde konu, eski sanatçılar için basit sa
yılabilecek, “ kitap arasında kurutulmuş bir çiçek” tir. Şair, bu çiçeğe seslenerek ona, geç
mişiyle ve şimdiki durum uyla ilgili sorular soruyor.

Konusu ve özü yeni olan bu manzumenin şekli de yenidir. Dörtlüklerde “ çapraz kafiye” 
ye uyan Recaizade Ekrem, “ bağlantı”  diyebileceğimiz beyitlerde “ mesnevi”  düzenini uy
gulam akla ‘ ‘karm a’ ’ bir nazım şekli meydana getirmiş; sade sayılmayan dili ve içe işleme
yen lirizmi ile pek etkili olamamıştır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Manzumeyi şekil yönünden inceleyerek kafiye düzenini şema halinde gösteriniz.
2 — Burada işlenen konunun niçin yeni bir konu olduğunu belirtiniz.
3 — Şair, belli başlı hangi soruları soruyor ve hangi duygular içindedir?
4 — “ Natıkanı oldu mu rehin-i fena”  mısraındaki soruyu daha basit ve açık olarak 

nasıl sorarsınız?
5 — Şair niçin soru soran bir anlatıma başvurmuş olabilir?

K e l i m e l e r :  ‘

baîd
çemensitan
fena’
hüsn
kadîd
mâil
m üfîd
natıka

Uzak.
Bahçe.
Yok olma. 
Güzellik.
İskelet.
Bir yana eğilmiş. 
Yararlı, anlatan. 
Söz söyleme yetisi.

nağmesâz : Şarkı söyleyen.
nev : Tür
pîç ü tâb ■ Sıkıntı. ıstırap.
rehin : G aranti olarak tutulan.
sîne-gâh : Göğüs.
şevk : Şiddetli istek.
taravet : Tkzelik.

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

“ Zerrelerden güneşlere kadar her güzel şey şiirin konu
su olabilir.”

Recaizade Ekrem’in bu görüşü üzerinde tartışınız.

Recaizade Ekrem’in Şiir’le İlgili Düşünceleri :

H er güzel şey şiirdir: Orm anlarda kuşların hazin hazin ötüşü, derelerde suların lâtif 
çağlayışı, hattâ  dağlarda kavalların garip garip aksedişi şiir olduğu gibi, bir suhanverin, 
bir musikiperverin ahvâl ü nağâmat-ı mevzûnesi (bir açık söz söyleyenin, bir müzisyenin 
ölçülü söz  ve nağmeleri) içinde tabiatı muvafık, ervaha nafiz (ruhlara işleyen) ve müessir 
olanlar da şiirdir.

H er mevzun (ölçülü) ve m ukaffa (kafiyeli) lâkırdı şiir olmak lâzım gelmez... Her şiir 
mevzun ve m ukaffa bulunm ak iktiza etmediği gibi... Ancak her şiir — Cenab-ı H akk’ın 
tabiat-ı eşyada yani cemadda... nebatta... tuyurda... vuhuşta... gökte... yerde ve alelhusus 
insan-ı manevîde (ki fıtrat-ı beşerde demek istiyorum) gösterdiği — bazen garip, bazen 
lâtif, bazı vakit müthiş» bazı vakit menfur ve fakat her halde câlib-i dikkat ve hayret



olm ak üzere gösterdiği evza ve etvar (davranışlar) ve hissiyat ve ahvale muvafık veya hiç 
olmazsa mütekarip (yakın) olmalıdır.

(Takdir-i Elhan’dan)

Âsar-ı edebiyede ve bilhassa şiirde üç nevi güzellik takdir olunur ki birincisi mahasin-
i fikriyeye, İkincisi bedayi-i hayaliyeye, üçüncüsü de sünuhat-ı kalbiyeye mahsustur. Bu gü
zelliklerden ruha nâfiz olan sünuhat-ı kalbiyeye mahsus güzellik olduğu için diğerlerine 
takaddüm  eder. Bundan sonra gelen bedayi-i hayaldir, mahasin-i Fikriye üçüncü derecede 
güzel addolunurlar.

Mahasin-i fikriye, letaif-i hissiye ile karışırsa tabiîdir ki eserin güzelliği bir kat daha 
artacağı gibi kendilerinde letaif-i hissiye ile bedayi-i hayaliyenin âheng-i imtizacı bulunan 
âsar letafetçe bir mertebe-i âl-ülâle vâsıl olur!

(Zemzeme III. Önsözü’nden)

RECAİZADE EKREM ve ESERLERİ :

Vak’anüvis Recai Efendi’nin oğlu olan M ahm ut Ekrem (1847 - 1914), öğrenimini as
kerî idadi’de tam am ladıktan ve bazı memurluklar yaptıktan sonra, Namık Kemal’in Av
rupa’ya giderken kendisine bıraktığı “ Tasvir-i E fkâr”  gazetesini yönetmiş; orada makale
ler yazarak, çeviriler yaparak kendisini tanıtmıştır.

Şura-yı Devlet üyeliği, Mülkiye ve Sultanîde edebiyat öğretmenliği yapmış olan Reca
izade Ekrem, Edebiyat-ı Cedidecilerin “ Servet-i Fünun”  dergisinde toplanmalarına öna
yak olmuştur.

1908 den sonra, Evkaf, M aarif nazırlıklarında bulunmuş; son yıllarında Âyân üyesi 
seçilmiştir.

Daha sağlığında “ Piraye, Emcet, N ijat”  adlı çocuklarının ölümünü görmüş olması, 
ona içli şürler yazdırmıştır. Roman, tiyatro, eleştirme türlerinde eserler vermiştir.

Recaizade Ekrem şiirlerini Zemzeme (I., II., III), Nijat Ekrem, Nağme-i Seher, Pej
mürde adlı kitaplarda toplamıştır. Romanı, A raba Sevdası; hikâyeleri, Muhsin Bey ve 
Şemsa; tiyatroları, Çok Bilen Çok Yandır, Vuslat’tır. Eleştirme ve edebiyatla ilgili düşün
celeri, Talim-i Edebiyat, Takdir-i Elhau ve Zemzeme önsözünde görülür.

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri 
ARAŞTIRM ALAR :

1 — Recaizade Ekrem edebiyatımızda, b ir sanatçı olarak mı, yoksa bir öncü, bir
yol gösterici olarak mı yer alır? Niçin?

2 — Şiir, tiyatro ve roman türlerindeki eserlerinden hangisinde daha başarılı sa
yılır? Araştırınız.

3 — Recaizade Ekrem, hangi sanat görüşü içinde ve hangi edebiyat akımlarının
etkisindedir? Örnekler vererek açıklayınız.
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Abdülhak Hâmit, Namık Kemal neslinin son hal
kasıdır. Filhakika Şinasi ile başlayan yenilik onun ese
rinde ilk büyük merhaleyi kaydeder. Sanatta ilk gelenle
rin yolu açmak, kımıldatıcı fikri bulmak gibi imtiyazla
rı varsa, geç kalanların da bu hazırlanışın meyvalarını 
idrak etmek gibi bir talihleri vardır. Bu sonuncularda dü
şünce şekil alır, müphem temayüller bir nevi muayyen
lik kazanır.
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M A K B E R

— ÖNSÖZ’den —

En güzel, en büyük, en doğru şiir, bir hakikat-ı müdhişenin tazyiki 
altında hiçbir şey söylememektir. Makber ise, hitabet ediyor.

İnsan, bazı kere, hatırına gelen bir hayali tanıyamaz, o kadar güzel
dir. Zihninden uçan bir fikre yetişemez, o kadar yüksektir. Kalbinde do
ğan bir hissi bulamaz o kadar derindir. Bu acz ile bir feryat koparır, yahut 
pek karanlık bir şey söyler, yahut hiçbir şey söyleyemez de, kalemini aya
ğının altına alıp ezer. Bunlar şiirdir.

. . . .  Makber, edebiyat nokta-i nazarına karşı çirkin bir çocuktur; 
ma’sum, fakat güzel değil; hakîr bir feylesoftur: hikmet, fakat şüpheli; ku
surlu bir hüzündür: feryat, fakat musanna; ma’mur bir mezardır: hazin 
değil, fakat mezar; b ir mağrip, fakat parlak; bir güzel, fakat sevimsiz; bir 
şiir, fakat kafiyeli...

Eyvâh... ne yer, ne yâr kaldı, 
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı. 
Şimdî buradaydı gitti elden, 
Gitti ebede, gelip ezelden.
Ben gittim, o hâksâr kaldı,
Bir gûşede târmâr kaldı;
Bâkî o enîs-i dilden, eyvâh!... 
Beyrut’ta bir mezâr kaldı.

Makber, sonudur dekayıkm bu, 
Bir sırr-ı garibi Hâlikın bu.
Bir nûr ki meyledince hâba, 
İnmekte şu bir yığın türâba.
En yükseğidir şevâhikin bu,
En müdhişidir hakayıkın bu. 
Bedbaht, o hakikat anlaşılmaz, 
Şânın bu, cihanda lâyıkın bu.

Gitti nazarımdan, âh gitti... 
Bî-maksad ü bî-günah gitti.
Her fert cihanda birdir ammâ, 
Bir tâne değildir, öyle - hâşâ!...
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Bir tâne idi o mâh, gitti,
Aylarca olup tebâh gitti.
Görsem yeridir seni karanlık,
Nûrum benim ey ilâh, gitti.

Sen Hâlikımızsın, ettik îmân,
Bir sende bulur bu ye’s pâyân.
Sen varken olur mu âhiret yok?...
Yok şüphe ki sende mağrifet çok.
Duydum seni istiyor bu vicdân,
Bildim sana vâsıl oldu cânân.
Tekrâr buyur fakat hayâtın,
Can ver ona, vermedinse dermân.

Yâ Rab, bana bir inâyet eyle,
Bir yol tutayım delâlet eyle;
Kaldımsa da, görmedim o nerde,
Sadmen ile bir adım ilerde!...
Ey can, buna gel kanaat eyle,
Git makberini ziyâret eyle.
Kesme yolum ey hayât-ı kaatil,
Ey mevt, beni sıyânet eyle...

Sâfil semâvâtı cây edinsin,
Teşhir olunup ecel tepinsin.
Bin velvele, bin kıyâmet olsun;
Bin zelzele bir inâyet olsun;
Mahşer tozarak mezâra binsin,
Çarpıp küreler kırılsın insin:
Yağsın nesi varsa kâinatın...
Lâkin bu derin sükût dinsin?...

M ef’ûlü Mefâilün Feûlün
Abdülhak Hâmit

A ç ı k l a m a l a r :

XIX. yüzyıl başlarında Fransa’da Klasisimz’e tepki olarak yayılan Romantizm, Vic- 
to r Hugo, Lamartine, A. de Musset (A. Dö Müse) gibi şairlerin eserlerinde millî ve kişisel 
coşkunluklar halinde belirmişti.

Bu akımın bizim edebiyatımızda etkisi, ilkin Nam ık Kemâl’in eserlerinde, toplumla 
ilgili kavram ve çoşkunluklar olarak göze çarptı; H âm it’te ise, kişisel duygularla ilgili ko
nularda, özellikle ‘ ‘ölüm”  konusunda ve bununla ilgili duygu ve düşüncelerde görüldü.



Yukarda okuduklarınız, Abdülhak H âm it’in M akber adlı eserinden alınmıştır. Mak
ber, şairin karısı Fatm a Hanım ’ın ölümü üzerine yazdığı manzum bir mersiyedir (Ağıt). 
Sekizer mısralık 295 bentten meydana gelmiştir. H er bendinde:

_________________________  a
_________________________ a
_________________________ b
_________________________ b
_______________ :_________  a
_________________________ a
_____________________  c
_________________________ a

biçiminde bir kafiye düzeni görülür.

Abdülhak H âm it’in, karısının ölümü ile ilgili duygularını dile getirmek istediği bu 
eserinde, önsöz’den alınan parçalarda da belirtildiği gibi, “ ölüm” konusundaki çeşitli duy
guları; din ve felsefe ile ilgili düşünceleri yer alır.

Üzülen, haykıran, yer yer çığlıklar kopararak isyan eden; bazen gerçeğin dehşeti kar
şısında, umutsuzca Tann’nın büyüklüğüne sığınan duygu ve düşünceleri yukarıdaki par
çalarda da görüyoruz: Birinci bentte, karısının ölümünden doğan boşluğu ve üzüntüyü 
anlatan şair, İkincide “ ölüm”  gerçeğinin insan ruhu için anlaşılmayan bir son olduğunu 
söylüyor; üçüncüde gözünün nuru olan karısını aldığı için Tknrı’yı inkâra gidiyor; sonra 
onun büyüklüğüne sığınarak avunuyor. A m a yine de yaşamanın anlamsız, ölümün ise kur
tarıcı olacağı düşüncesi ile birbirine karşı olan duygu ve düşünceler içinde bocalıyor. Son 
bentte ise ölümün sebeplerini arayarak çılgınca bir kıyametin, bu ölüm  sessizliğini sır ol
m aktan kurtarm asını istiyor.

Abdülhak H âm it’in dile getirmek istediği bu, bazen darmadağın, bazen birbirine gir
miş, karşıt duygu ve düşünceler, gerçekte, çok sevdiği karısının ardından, her insanın içine 
düşeceği bunalımı anlatması bakımından önemlidir ki M akber’in değeri ve getirdiği yeni
lik de bu yöndedir.

M akber’in “ özgündeki bu yenilik, bentlerin kuruluşunda ve kafiye düzeninde de gö
rülüyor.

Tanzimat edebiyatında şiirin özünde yapılagelen değişikliklere Hâmit, böylece “ şekil”  
yeniliklerini de eklemiş oluyor.

H âm it, birtakım  soyut kavramları, bunlarla ilgili duygu ve düşünceleri dile getirme 
zorunda kaldığı için, dili yabancı tam lam alarla yüklüdür. Ancak eserin bazı bentlerinde 
çok sade mısralara da rastlamak mümkündür. Bu ikiliği H âm it’in içinde bulunduğu bu
nalım a bağlamak gerekir. Yabancı kelime ve tamlamaları, aynı zam anda bazen Divan ede
biyatı mazmunlarının anlatımı olarak da görmekteyiz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Okuduğunuz bentlerden yararlanarak tür ve şekil yönlerinden “ M akber” de gör
düğünüz yenilikleri belirtiniz. Kafiyeler, çoğunlukla ne çeşit kafiyelerdir?

2 — Önsöz’de şiir nasıl tanımlanıyor? Şairin “ M akber” de işaret ettiği nitelikler oku
duğunuz parçalarda da var mıdır? Gösteriniz.
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EŞBEk
(Birdenbire parlar)

Kimden geliyor hayâl-i teslim?..
Düşman mı eden bu fikri taiîm?..
İfnalarına olunca âzim,
Zâlimlere ser-furû mu lâzım?
Biz geçmez isek mukavemetten,
Onlar usanır muhâsamattan.
Herkes oluyor gulâm-ı zulmü.
Ondan çoğalır zalâm-ı zulmü 
Yârânına etmeyen ricâ hiç,
A’dâya eder mi ilticâ hiç?
Emretmede varken imtiyazım,
Kaabil mi olur bugün niyâzım..
Saldırsa vuhuş ile berâber,
Vermez ona bir karış yer Eşber.
Hâzır duruyor hücûma merdan;
Gelsin gelecekse!.. İşte meydân!..

Karşılıklı tartışm a halinde sürüp giden bu konuşmalar sonunda 
Eşber, kız kardeşini öldürür; Keşmir’in giriş kapısına asar.

Kendisi de yapılan savaşta tutsak edilir; zincirlerle bağlı olarak 
İskenderin karşısına getirilir. Savaşta Ruksan da İskender’in atımn 
ayaklan altında ölmüştür.

Aşağıda, Eşber’in, İskender’e verdiği mertçe cevaplan okuya
caksınız:

Etbâ ü badem, serîr ü efser 
Gittiyse de mahvolup serâser 
Mahvolmadı müntehâ-yı âmâl;
Nâmûsumu ya’ni ettim ikmâl!...

(Zincirlerini ş ın g ırd a ta rak )
Taktımsa da bir demir hamâil,
Olmaz şerefim bununla zâil

Fikr et: Bu muhâtabın olan mert,
Üç yüz bin adûya karşı bir fert!..
Sense o gürûh ile berâber,
Ancak bana karşı hasm-ı ekber 
Kaadir, yine iktidâr-ı maslûb,
Gaalib sayılır bu yolda mağlûb!
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Tecerrüt!

Ben böyle hezîmete fedayım!..
(Ahen sadâlanyla gezinerek)

Karşısındayım, işte dest ü payım 
Zencîr-i isâr ile müzeyyen!..
Yenmek beni maksadınsa, gel, yen!..

Eşber’in yiğitliğine İskender hayran olmuştur. Zincirleri çözü
lerek kılıcı geri verilen Eşber, kılıcını kalbine saplar ve eser şöyle son 
bulur:

İSKENDER 
Bedbaht o ne ettiğin?

EŞBER

Yânı sana karsı bir teferrüt
(Eşber ölür)
İSKENDER 

(Kendine)

Ey nefs-i haris, aceb ne buldun

ARİSTO 
Ey şâh-ı cihân muzaffer oldun.

İSKENDER 
Eyvah, eyvah!..

ARİSTO
Boş nedamet!

İSKENDER 
Kiynus, ne bu dehşet ü kıyamet?
Söyle Peridas, nedir bu mahşer?

PERİDAS 
Batlamyos’a sor!

İSKENDER
Müverrih-i şer!

BATLOMYOS 
Mucib ne hakarete apansız?
Târihi yazan benim, yapan siz.
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İSKENDER 
Efkârımı sen de etme tehyîc 
Risto bu nedir?

ARİSTO
Zafer veya hiç...

4 _  , . Abdülhak Ham itA ç ı k l a  m, a  1 a r :

Şinasi’nin “ Şair Evlenmesi’’yle başlayan Tanzimat tiyatrosu, N am ık Kemal’in eserle
ri, Ahm et Vefik Paşa’nın Moliere’den yaptığı çeviri ve adaptelerle bir gelişme göstermiştir. 
Bunlarda daha çok toplum la ilgili gerçekler, yurt ve millet temaları, “ halkın anlayabile
ceği bir dil” in işlendiği görülür.

îkinci dönemde, öteki türlerde olduğu gibi, politik düzenin etkisiyle, tiyatroda da ye
ni şekil ve konular ortaya atıldı.

A. H âm it’in tragedya özellikleri gösteren konusu yabancı toplum lardan veya tarihten 
alınmış manzum ve mensur eserlerinde; özellikle yukarıda Özetini ve seçilmiş parçalarını 
okuduğunuz Eşber’de bu yenilikleri görmek mümkündür.

Eşber’de olay H indistan’da geçer. Okuduğunuz örnek parçalardan birincisinde Sum- 
ru, Ağabeyi Eşber’i İskender’le savaşmaktan alıkoymaya çalışır; ona İskender’in güçlü ol
duğunu, buna karşı koymanın gereksizliğini ve halkı, boşuna zarara sokmak olacağını an
latır.

Eşber, Sumru gibi düşünmemekte, savaşacağını, ona bir karış toprak vermeyeceğini 
söylemektedir.

İkinci örnek parçada Eşber, tacının tahtının yok olduğundan, fakat şerefini korudu
ğundan söz açarak İskender’e: “ Galip sayılır bu yolda mağlûp”  der ve yenilgiyi kabul et
mediğini bildirir.

Eserin sonunda ise İskender, yanındaki bilgin ve filozofla birlikte, “ ihtirasları ger
çekleştirmeye çalışmanın boş olduğu”  sonucuna varır.

Eşber, yurt uğruna can vermesini bilen, ülkücü bir hükümdardır. Sumru gerçekleri 
görebilen, ancak bunları kendi amacı uğruna kullanm ak isteyen bir kadın; İskender ise, 
kendini beğenmiş, dünyaya söz geçirme hırsıyla savaşı sevgisinin üstünde tutan bir kişi...

Görülüyor ki eserin kahramanları gerçeklerin üstünde, ülkücü kişilerdir. Okuyucu et
kileyen güçleri de ancak duygulu yönleri ve soylu konuşmalarıdır. Bu bakımdan Eşber’i 
Romantizm’in etkisinde bir eser saymak doğru olur.

Eşber “ mesnevî”  kafiye düzeniyle yazılmış, çoklukla zengin kafiyelerin bulunduğu 
yer yer tragedya özellikleri taşıyan bir eserdir.

A. H âm it’in bu eserdeki dili yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dildir. 
Soylu bir söyleyişle yazmak isteyen A. H âm it’in kafiye ve şekil zoru ile yer yer basitliğe 
düşmüş olduğu görülür.

Toplumlar, barış zamanı eğitim ve öğretime önem verdikleri oranda kendilerini savaş
tan  uzak tu tar veya ona hazır oldukları duygusu ile güç kazanırlar.

Eğitimin toplum ların başarılarında önemli yeri vardır.
A tatürk, “ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler 51de ederse etsin,

o zaferlerin yaşayacak neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla kabildir”  diyor.
Eğitime verilen Önem her toplum un geleceğinin göstergesitir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Eserde hangi sevgiler karşılaştırılıyor?
2 — Kişiler, temsilcisi oldukları sevgilerden hangisini üstün tutuyorlar?
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3 — Sunini, ağabeyini savaşmaktan vazgeçirmek için hangi sebepleri ileri sürüyor? 
Bu sözlerinde haklı sayılabilir mi?

4 — Eşber’in savaşmak için gösterdiği kanıtlar nelerdir? Savaş kararm a uygun bul
duğunuz en güçlü kanıt hangisidir?

5 — Herkes oluyor gulâm-ı zulmü
O ndan çoğalır zalâm-ı zulmü, 

mısralarında İskender’in zulm ünün çoğalmasına sebep olarak gösterilen nedir?
6 — Eşber’in kendi kişiliğiyle ilgili olarak gösterilen nedir?
7 — Savaş sonucunda kazançlı çıkan kimdir? Şair, İskender’in zaferini “ hiç”  liğe 

bağlam akla hangi düşünceyi savunmuş oluyor; kimin davranışlarım üstün gösteriyor?
8 — Son bölümdeki mısralarm ölçülerini araştırarak bazılarının konuşma içinde ikiye 

bölünmüş olduğunu gösteriniz.
9 — Eşber’in mahvolmayan “ münteha-yı âm âl” i nedir?

10 — Batlamyos’a  yapılan hareket ve bunun sebebi nedir?
11 — Eşber, niçin bir rom antik eser sayılabilir?
12 — Eserde tragedyanın hangi niteliklerini buluyorsunuz?
13 — Dil ve söyleyişte, tiyatrolarda olması gereken “ sadelik”  ve “ tabiîlik”  var mı

dır? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.
14 — Ölçüsünü bulunuz, mısralarda uygulayınız.
15 — Geri kalmış ülkelerle ileri gitmiş ülkelerin eğitim düzeylerini örneklerle karşılaş

tırınız.
16 — A tatürk’ün “ Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli, seciyeli muhafızlar 

ister!’ sözünü açıklayınız.

K e l i m e l e r :

a’da : Düşmanlar, rakipler. isâr : Esirlik.
adû : Düşman. leşker : Asker.'
âmâ) : Emeller, istekler. merdân : Yiğitler, mertler.
âhen : Demir. maslûb : Alınmış.
âzim : Kesin olarak karar muhasamat : Düşmanlık.

veren, gitmeye kalkan. muîn : Yardımcı.
ceyş : Asker, ordu. münker : Kabul olunmayan.
efrâd : Bireyler. müntea : Son.
efser : Tkç. nevbet : Nöbet, savaşa hazırlık.
ekber : Pek çok büyük, ulu. nücûm : Yıldızlar.
etba’ : Uyruklar. serâser : Baştanbaşa, bütün.
güruh : Kalabalık. ser-fürû : Baş eğme.
giriftar : Tütülmüş, yakalanmış. serîr : m t .
gulam : Köle, kul. tehyîc : Coşturm a, heyecanlan
ham aîil : Kılıç bağlan. dırma.
hadem : Hizmet edenler, hade tecerrüt : Tknrı’ya yönelme.

meler. teferrüt : Yalnız olma.
ızrâr : Zarara uğratma. vuhûş : Vahşiler.
ifna : Yok etme. yed : El.

zalâm : Karanlık, haksızlık.

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

Eşber’den yararlanarak “ manzum tiyatrolardın tabiî
likten uzaklaşan nitelikleri üzerinde durunuz.

Tabiîliğin tiyatrolarda gerekli olup olmadığı konusun
da tartışınız.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Abdülhak Hâmit Tarhan’ın Tiyatro İle İlgili Düşünceleri:

Şimdi halkımızın rağbeti m illî tiyatrolara münhasır gibidir. Tercüme olunan ve mün- 
derecatı ahlâk-ı millîyemize tevafuk etmeyen oyunlara nazar-ı iltifat ile bakılmıyor. Hele 
mütercim olmayıp da ecanipten meselâ İran ve yahut Çin kavimlerinin âdât ve ahlâkına 
dair bir oyun hatırlara bile lâyih olmuyor (hatıra gelmiyor). Ya millî nâm ıyla çıkan eserle
rimiz aslında ötekilere faik midir? Bizim itikadımızca değildir; çünkü b ir milletin tarihin
ce fahr olunacak bir azam etini veya uzmasından (büyüklüğünden) .bir müştehirin (adlı, 
sanlının) sergüzeşt-i fahranesinı ihtar etmediği halde, efradının bir günkü suret-i imtizaç 
ve âdetini bildirecek yolda bir tiyatro yazmak, bir şahsın yüzüne karşı ayna tutm ak gibidir 
ki, şeklinin müşahedesinde bildiği şeyi bir daha öğrenmiş olmaktan başka fazilet yoktur;
o yolda bir eser-i millîye, tiyatro değil, “ ahlâk risalesi”  denebilir. O yolda bir eser, nâmına 
millî denildiği için değil, hâdim-i ahlâk olduğu için m ütalâa olunmalıdır.

H er kusur ile beraber şunu da itiraf edeyim: Duhter-i H indu, yazılışta tiyatro kaide
siyle tatbik kabul etmez; huzzardan bazısının tafsili muhatabaîi' hele m a’raz-ı temaşada 
(sahnede) büsbütün ibretengiz olur. Bunun sebebi, emelim tasvir-i hayal olduğundan, esna-yı 
tahririnde m a’razı temaşaya vazolunup olunmayacağını (sahneye konulup konulmayaca
ğım) düşünmediğimle beraber, mertebe-i efkârımı tiyatro aktörlerinin kasvet-engiz (sıkın
tılı) takriri derecesine tenzil etmediğimdir.

(Duhter-i H indu, Hatime)

ABDÜLHAK H Â M İT TARHAN ve ESERLERİ :

İstanbul ve Paris’te öğrenimini yapmış olan Abdülhak H âm it (1852 -1937), İran elçi
si olan babasıyla birlikte Tahran’a  gitmiş, dönüşünde Fatma H anım ’ta evlenmiştir. Bazı 
m em urluklarda bulunduğu sırada, ilk tiyatro eserlerini yazmıştır.

H âm it sonra dış ülkelerde, konsolosluk ve elçiliklerde çeşitli görevler yapmış; Paris, 
Bombay ve Londra gibi büyük şehirlerde bulunmuş; Bombay’da iken hastalanan Fatma 
H anım ’ı İstanbul’a  getirirken Beyrut’ta  toprağa vermiştir. 1912 de Ayan üyesi, sonra da 
milletvekili olmuştur.

Hâm it’in eserleri, şiir ve tiyatro eserleri olmak üzere başlıca iki bölümde toplanabilir.

İlk eseri olan, SAHRA’da pastoral türdeki kır tasvirlerini; BELDE veya DİVANE- 
LİKLERİM Î’de, Paris’teki gençlik izlenimlerini; MAKBER, ÖLÜ, BUNLAR O’DUR ve 
HACLE’de ölümle ilgili lirik, felsefî duygu ve düşüncelerini; GARAM ’da b ir aşk serüve
nini; KAHBE yahut B İR  SEFİLENİN HA SBIHALİ’nde Victor Hugo’nun “ Sefiller” in- 
deki “ Fantine” e benzeyen sefil, am a masum bir kadını; VALİDEM’de annesini; İLHAM ’I 
VATAN ve YADİGÂR-I H A R P ’te yurtseverliği dile getirir; TAYFLAR GEÇİDİ, RU H 
LAR, arziler’de de, karşılıklı olarak bazı kişilerin ruhlarını konuşturur.
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Oynanmak için, değil de, okunmak üzere yazdığı TİYATRO eserlerinden MACERA
YI AŞK, SABR Ü SEBAT ve İÇ Lİ KIZ’da yerli konulan; DU HTER-İ HİNDU TARIK, 
ZEYNEP ve FİN TEN ’de ya yabancı, ya tarih konulannı m ensur olarak (arada manzum 
parçalara yer vererek) işlemiştir. Manzum olarak yazdığı NESTEREN ve LİBERTE’yi he
ce ölçüsüyle (parmak hesabı ve mukayyet kafiye ile); NAZİFE, TEZER  ve EŞBER’İ tarih
ten aldığı konularda ve aruz ölçüsüyle yazmıştır. H âm it’in bunlardan başka, konusunu 
eski Türklerin hayatından alan İLH AN, TURHAN ve HAKAN ile yine konusunu tarih
ten aian SARDANAPAL VE ABDULLAH EL-SAGİR aruzla yazdığı tiyatro eserleridir.

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri.
ARAŞTIRM ALAR :

1 — Abdülhak Hâm it, hangi türde eserler vermiştir? Bunlardan ortak nitelikte
olanlan b ir araya getirerek bölümlere ayırınız.

2 — H âm it’in şiire getirdiği yenilikler nelerdir? Lirizm yönünden Recaizade Ek
rem’den aynldığı noktalan  belirtiniz.

3 — Tiyatroların oynanmamasına hangi sebepler gösterilebilir?
4 — H âm it, tiyatrolarında genellikle nasıl kişileri seçmiştir? Bunlar her gün rast

layabileceğimiz kişiler midir? Örnekler üzerinde durarak açıklayınız.
5 — H âm it hangi edebiyat akımlannın etkisindedir? Araştırınız.
6 — Kendisi b ir sanatçı olduğu halde, eserlerinde yer yer b ir  sanat olgunluğunun

bulunmayışını hangi sebeplere bağlarsınız?
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S A M İ P A Ş A Z A D E  S E Z A İ

Sergüzeşt, Küçük Şeyler, RumuzüVedep ve îclâL. Se
zai Beyin bütün edebî hasılatı işte bu dört kitaptan iba
rettir. Edebî kıymetleri hiçbir vakit kemmiyetle ölçecek 
değiliz, fakat bu dört eserin keyfiyetini tahlil edince bize 
iki unsur arz ediyorlar: Bu iki unsurdan biri, üslûpta Na
mık KemaVin tesiriyle şarklılığa ait olan kısmı; diğeri de 
Fransız realist ve naturalistlerinden aldığı kısım. Birinci 
noktada ne sanat, ne tarihin kıymeti var; ikinci kısım ise 
kıymetini tarihten alıyor.

İsmail Habip SEVÜK



/ I  i  A  / I  I

P A N D O M İ M A

Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız tavan üç odalı 
bir ev, bir mezar gibi, sükûnet-i ebediyye ile muhat idi. Bir hâl>i nisyan 
ve metrukiyette bulunuyordu. Çatısından kopan bir tahta, damdan uçan 
bir kiremit, duvarlarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde ka
lır.

Arasıra çirkin, ihtiyar bir Rum karısı —cadılara mahsus dehşet ve 
sükûnetle— dışan çıkarak malzeme-i beytiyyesini iştira ve tedarikle ale- 
lâcele eve girip kaybolurdu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın bir bü
yük ağaç, temmuzun o ateşli güneşi İstanbul’un bu cihetlerini takatsiz bir 
hararet içinde bıraktığı zaman yapraklarının arasına gizlenmiş serin bir 
rüzgâr neşretmeğe başlayarak o evin, o mahallenin bir büyük yeşil yelpa
zesi gibi havayı tecdîd ve tehzîz ederdi...

Yazın bir cuma günü, öğle üzeri, bu evden, koltuğunda bohçasıyla 
çıkan bir adam, kapısını itina ve dikkatle kapadıktan sonra yoluna de
vam etmeye başladı. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği bir 
derecede bulunacak kadar şişman olan otuz üç yaşındaki bu adamın enli, 
fakat pek kısa bacakları üzerindeki yükü istediği tarafa götürmekte pek 
müşkülât çektiği görülüyordu... Bu uzak mahallelerin tenha sokakların
da mütefekkir, mahzun bir surette yoluna devam eden bu adam, halkı 
güldürmek için gidiyordu... tnce tahtalarla inşâ edilmiş ve yıkılmamak 
için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın ka
pısının üzerinde beyaz kâğıda büyük siyah yazıyla şu levha ta’fik edilmiş
ti:

“ Meşhur Paskal’ın pandomiması. Burada her cuma ve pazar günle
ri meşhur Paskal envâ-ı türlü hünerler ve gülünçlü icrâ-yı lû’biyyat eder. 
Rağbetli müşterilerinin teşvlkâtlaruu kazanan Paskal her hafta yeni oyunlar 
sahne-i temâşâya vaz’edecektir! ”

' Paskal, kendisiydi. Tiyatrosunun kapısından girip bohçasını açarak, 
hiç değişmeyen, beyaz külahım giydikten ve tekmil yüzünü unlara, kur- 
bağa bakışlı siyah gözlerinin alt kısımlarını kırmızıya boyadıktan bir saat 
sonra idi ki — boş zihinlerle gailesi gönüllerden çıkıp yükselen — kahka
ha sedâlan ve alkış âvâzeleri arasında “ icrâ-yı lû-biyyat”  ediyordu.

Oyunda bir kadına âşıklık vazifesini icra eden Paskal’ın, ilân-ı mu
habbet için dilini çıkarması ve şükrane-i iltifat olmak üzere taklak kılma
sı oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanını başının
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üstünde tutan ortadaki müteharrik direğe arkasını dayayarak ağzındaki 
sigara ile oyunu temâşâ eden bir seyirci:

— PaskaJ'ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır! 
diyordu.

Zaten bunu orada küçük iskemlelerin üzerine oturanların ekserisi tas
dik etmişti.

Oyuncuların yanındaki locada, o masum, o tıflâne gülüşleri âlâm-ı 
hayata teselliler veren genç kızlardan bîri kemâl-i neş’e ile kanatlarını salla
yarak uçuşan kuşlar gibi, o küçücük pembe dudaklarının üzerinde nûrânî 
bir tebessüm olduğu halde, ellerini birbirine çırparak Paskal’ı alkışlıyor
du. “ Eftalya”  ismindeki, yirmi yaşında, bu genç kız, ihtiyar validesiyle 
hemen her hafta bu locaya geliyordu.

Validesi:
— Kızım burada çok mu eğleniyorsun?

diye sorduğu vakit, kerimesi: Paskal’ı bundan evvel ölen sevgili köpeğine 
benzettiğini ve bazen de hâl ü tavrı, bir kere görüp de pek hoşuna giden 
bir maymunu andırdığını söylerdi!...

O gün ise beyaz ketenler, sihrî tebessümler içinde bulunan bu genç 
kız, o gürültüler arasında, takdir-i istihzâ-âmîzine bir delil olmak üzere, 
locadan çiçek atıyordu. Attığı bu çiçekler, Paskal’ın yüzüne göğsüne do
kundukça eliyle kalbini tutarak en can alınacak yerinden vurulmuş bir yırtıcı 
hayvan gibi acı acı feryat ediyordu.

Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki toprağın üzerine otu
rarak, hâlâ güldürdüğü adamların kahkahaları devam ederken içini çeke 
çeke ağlıyordu. Bu zavallı Paskal o güzel Eftalya’yı seviyordu, bu nâkıs 
vücut, o kemai-i hilkate âşık olmuştu!

Fakat gönlünün en gizli bir köşesinde hıfzettiği bu muhabbetini kim
seye söylemeye, küçükten beri mahrem-i hem-hâli olan evdeki ihtiyar hiz
metçisiyle hasbıhâl etmeye bile cesaret edemiyordu... Ömründe bir kadı
nın nazar-ı nevâzişkârânesine, hiç kimsenin muâmele-i mültefitânesine nâil 
olamamıştı. Kendisinden beklenen yalnız güldürmek!.. Bak, bu hâl-i in
kisarında, gözyaşları içinde bulunduğu şu zaman-ı ye’s ve iğbirarında herkes 
kahkahalarla gülüyor.

Oyun bittiği cihetle akşamdan sonra yine bohçasını koltuğuna ala
rak geldiği yoldan muhterizâne evine avdet ediyordu... Odasının kapısını 
açarak, içinde kimse olmayan evinde, birisinin dolaşıp dolaşmadığını, pen
ceresini kaldırıp, sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra 
güzel Eftalya’sını düşünmeye başladı.

Bugün oyunda kendisine niçin o kadar gülmüştü acaba?... Koynundaki 
çiçekleri çıkarıp bir hürmet-i dindârâne ile öptükten sonra hücrenin en 
yüksek cihetine koydu. “Bu çiçekler, ah bu çiçekler beni öldürecek” di
yordu.
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Kendisini bir kere kabul edecek olursa... Bu hücreleri saksılarla do
natacak, o güzel Eftalya’sını şu köşeye ik’âd edecek, ne kadar garip hi
kâyeler söyleyecek, bütün gece güldürecek... Gayet güzel rüyalı bir uykudan 
uyanır gibi hâl ile başını kaldırdı. Ah, pek de çirkin, âlemin maskarası! 
Ağlamaya başladı...

Son gününde bir haber-i mâtem getiren o ay ne kadar süratle cere
yan edip gitmişti. İki haftadan beri tiyatrosuna gelemeyen Eftalya evleni
yordu. Zavallı Paskal bir cuma günü kocasıyla beraber gelen Eftalya’yı 
güldürerek ve teessürat-ı can-hıraşından renk vermemek için başını önü
ne eğerek kemâl-i sür’atle evine gidip içine kapandığı odasının kapısını 
sürmeledi.

Ertesi sabah öğleden sonra kapısını kıracak gibi vuran ihtiyar Rum 
karısı hiçbir cevap alamayınca kemâl-i havf ve telâş ile, mahalleden top
ladığı adamlarla, kapısını kırıp odaya girdiler. Odaya girer girmez herkes 
gülüşmeğe başladı: Zira Paskal asılmış bir adam taklidi yaparak o meş
hur mahâretiyle dilini çıkarmıştı!

Hayatında herkesi güldürdüğü halde, memâtmda kimseyi ağlatama- 
yan zaval l ı  Paskal’m bu seferki hâli taklit değil, ölüm gibi hakikatti.

Samipaşazade Sezai

A ç ı k l a m a l a r :

Tanzim at Edebiyatı’nın birinci döneminde çeviri yoluyla edebiyatımıza giren roman 
ve hikâye, Ahmet M ithat Efendi’nin, eserlerinde işlediği konular ve kullandığı dille halka 
yöneldiği görülür. Namık Kemal, İntibah adlı romanıyla Batılı ilk rom an örneğini verdi. 
H er iki romancı da Romantizm akımının etkisinde kalmışlardır.

İkinci dönem de Recaizade Ekrem ’in “ A raba Sevdası” , Samipaşazade Sezai’nin 
“ Sergüzeşt”  adlı rom anları, rom antizm  ile realizm arasında geçit sayılır; bunları da Na- 
bizâde Nâzım’ın “ K ara Bibik” adlı, Naturalizm’in etkileri görülen uzun hikâyesi izler.

Samipaşazade Sezai’nin “ Sergüzeşt”  inde görülen rom antizm ’in etkileri, “ Küçük 
Şeyler”  adlı hikâye kitabında topladığı hikâyelerin bazılarında devam eder; bazılarında 
ise, yerine gerçekçiliğe (realizme) bırakır.

Pandomima, “ Küçük Şeyler”  de toplanmış hikâyelerden biridir. Bu hikâyede roman
tizm ’in ve gerçekçiliğin etkileri görülür.

Hikâye, hikâye kahram anı PaskaPm  oturduğu ev ve çevresinin tasviriyle başlamak
tadır. Sonra Paskal ve sanatını gösterdiği yer tanıtılır. Bu arada seyirciler arasında yer 
alan Eftalya’nın oyunlara geliş sebebiyle, Paskal’m duygu yönü belirtilir.

Hikâye, Paskal’m  oyunlarından birini yaptığı kanaatini uyandıran gerçek ölümüyle 
biter.

A na olay, İstanbul’da geçen ve sonu intiharla biten, tek yönlü b ir aşk’tır; bir takım 
karşıtlıklarla (zıtlıklarla) örülmüştür.

Yalmz bazı yönlerini tanıyabildiğimiz kişilerden Paskal, duygulu ve içine dönük olu
şuyla gerçeğe uygun, am a rom antik bir tip; Eftalya ise, karşısındakilerin duygularını he
saba katm ayan, anlam ayan, neşeli bir genç kız.
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TÜRK DÎLİ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hikâyeyi “ serim , düğüm, çözüm”  bölümlerine göre özetleyiniz.
2 — Paskal’ın evi ve çevresi hangi özellikleriyle tanıtılıyor?
3 —- Paskal sahneye çıkmadan önce ne gibi hazırlıklar yapıyor? Seyirciler nasıl tanı

tılıyor? Ve nelere gülüyorlar?
4 — Etfalya oyunları görmeye niçin sık sık gelmektedir? Paskal’a  gösterdiği sevgi 

belirtileri nelerdir? Bu gösterilerinde içten midir?
5 — “ Bu zavallı Paskal, o güzel E tfalya’yı seviyordu; bu nâkıs vücut, o kemal-i hil

kate âşık olm uştu.”  sözlerinden yararlanarak Paskal ve E ftalya’nın karakter ve duygula
rım belirtiniz.

6 — Paskal evine döndükten sonra hangi davranışlarda bulunuyor? Neler düşünü
yor? Bu davranış ve düşünceler onun hangi ruh  hâli içinde bulunduğunu gösterir?

7 — Paskal’ın ölümüne sebep nedir? Ölümündeki dil çıkarışı onu görenlerin üzerin
de nasıl bir bir etki yapmış, onlara neyi hatırlatm ıştır?

8 — Hikâyede gördüğünüz tasvir ve tahlilleri (çözümlemeleri) gösteriniz.
9 — Kişiler ve olaylar gerçeğe uygun m udur? Rom antik öğeleri belirtiniz.

K e l i m e l e r :

âlâm : Acılar, elemler. lû ’biyyat : Oyunlar, eğlenceler.
âvâz : Ses, bağırtı. memât : Ölüm.
beyt : Ev, konut. metrukiyyet : Terkedilmişlik.
can-hıraş : Dayanılmayacak m uhât : Çevrilmiş, kuşatılmış.

derecede acı veren, muhterizâne : Sakınarak, çekinerek.
iç tırm alayan. miiJtefitâne : İltifat ederek.

havf : Korku. mütefekkir : Düşünceli, düşünür.
hıfz : Koruma. m üteharrik : Hareket eden.
hilkat : Yaratılış. nâil : Erişen.
inkisar : Kırılma, gücenme. nâkıs : Eksik, noksan.

Beddua. nevazişkârane: Okşayarak.
iğbirar : Kırılma, gücenme. nisyan : Unutma.
ik’ad : O turtma. şükrane : İyilik bilme.
istihza-âmiz : Alay eder gibi. tecdîd : Yenileme.
iştira : Satın alma. tehzîz : Titreme.

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

Bu hikâyenin ve İntibah romanının dil ve anlatımını tar
tışarak karşılaştırınız.
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E D E B İ  Y A T  - I  C E D İ D E
— S e r v e t - i  F ü n û n  — 

(1896—1901)





E D E B Î Y A T - I  C E D İ D E
(Servet-i Fünûn Edebiyatı)

Tanzimat edebiyatı ile başlayan eski-yeni çekişmesi. XIX. yüzyılın son yıllarında ye
nilerin bir araya gelmesi ve edebiyatta Batılılaşmanın üstünlük kazanmasıyla sonuçlandı.

Osmanlı İmparatorluğunun öğrenim kurumlarından olan “ medrese”  de, Arapça, Fars
ça öğretimi yapılıyor; Doğu bilimleri ve Divan Edebiyatı esas almıyordu.

Tanzimat’tan sonra açılmış olan çeşitli okullarda ise, birtakım yeniliklere girişildi; bun
lar için hazırlanan kitaplarda birçok yenilikler yapıldı. Böylece yetişme biçimi aynı olm a
yan iki aydın çevre doğmuş oldu. Bunlar hemen her konuda çatışmaya başlamışlardı.

İlkin Ceride-i Havadis’te yazanlar ile, Tasvir-i Efkâr’da yazan Şinasi arasında başla
yan “ dil”  konusundaki tartışma, az sonra Namık Kemal’in yeni edebiyat anlayışını sa
vunmasıyla devam etti; sonra da Recaizade M. Ekrem’in yine edebiyat konulan üzerinde 
Muallim Naci ile yaptığı tartışm alar başladı.

Tercüman-ı H akikat gazetesinde yazdığı şiirlerle ilgileri çekmiş bulunan M uallim N a
ci, Recaizade Ekrem’in “ Takdir-i E lhan”  adlı eleştirmesine cevap olarak “ Demdeme” yi 
yazmış; eski edebiyatın savunmasını yapmıştı.

Muallim Naci’nin ölümüyle iki grup karşı karşıya kaldı.
1895 yılı sonlarında “ M alûm at”  dergisinde toplanmış olan Muallim Naci taraftarla

rı, Recaizade Ekrem’e saldırarak “ Göze-kulağa göre kafiye”  sorununu yeniden devam et
tirmeye koyuldular. Recaizade Ekrem’i tutan  gençler de bazı gazete ve dergilerde, bu eski 
görüşlere karşı durmaya çalışıyorlardı.

Bu sırada, Ahmet İh san ın  (Tokgöz) çıkarm akta olduğu SERVET-İ FÜNÛN’u Re
caizade Ekrem, yenilerin yayın organı olabilecek en uygun dergi olarak düşündü ve bu 
derginin edebiyat bölümü başyazarlığına TEVFİK FİKRET’İ getirerek, CENAP ŞEHA
BETTİN, HÜSEYİN SUAT, ALİ EKREM, FAİK ÂLİ, SÜLEYMAN NAZİF, SÜLEY
MAN NESİP, AHM ET REŞİT, CELÂL SAHİR gibi genç şairlerle: HALİT ZİYA (UŞAK- 
LIGİL), M EHM ET RAUF, HÜSEYİN CA H İT (YALÇIN), AHM ET HİKM ET (MÜF- 
TÜOGLU), SAFFETİ ZİYA, AH M ET ŞUAYP gibi genç yazarların EDEBİYAT-I CEDİ
DE (SERVET-İ FÜNÛN) topluluğunu meydana getirmelerine öncülük etti.

1896 dan 1901 yılına kadar süren kısa bir dönemde, edebiyatımızda gerçekten geniş 
ve etkili bir yer tutan; Batılılaşmada en büyük rolü oynayan bu sanatçılar şiir, roman, hi
kâye, tenkit, hâtıra... türlerinde değerli eserler verdiler.

Bu dönem de, Tanzimat’ın ikinci döneminde olduğu gibi, sanatçıları toplum la ilgili 
davranışlardan uzaklaştırarak, genellikle içine dönük, kişisel konulara eğilen “ sanat için 
sanat”  görüşüne itmişti.

Edebiyat-ı Cedide döneminde, onun dışında kalarak Ahmet M ithat’ın “ H alk için”  
yolunu izleyen Hüseyin Rahmi Gürpınar, İstanbul’un toplum ve töreyle ilgili gerçeklerini, 
alaycı bir anlatım la gözönüne seren “ gerçekçi”  bir yazardır.

Servet-i Fünûn’a  karşı MUALLİM NACİ’nin eski edebiyat görüşlerini savunan M EH
MET CELÂL, AHMET RASİM gibi yazarlar da “ M alûmat” ; “ Hazine-i Fünûn” , Resim
li Gazete”  gibi dergilerde yazıyorlardı.
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Görülüyor ki şiirde, ne sadece bir tabiat tasviri yapılıyor; ne de şairin doğrudan doğ
ruya anlattığı ruhsal durum  vardır; sanki denizin ve şairin ruhunun etkilenişi dile getiril
mektedir.

Şiirin özündeki bu yeni duygulanmalar yanında, şeklinde de yenilik görülüyor.
Şiirde dil yabancı kelime ve tamlamalarla yüklüdür. Tanzimat’ın  birinci dönemindeki 

“ dilde sadeleşme çabaları”  bu  şiirde yoktur. Ancak, “ Cûşiş-i ahzan”  (Üzüntülerin coş
kunluğu), “ hayalat-ı perişan”  (Dağınık hayaller), “ alûde-i zulmet”  (Karanlığa bulanmış) 
gibi, eskiden kullanılmayan, Edebiyat-ı Cedide’de görülen, anlamca değişik tamlamalar 
vardır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiiri şekil yönünden inceleyiniz ve yeniliği belirtiniz. Bu şeklîn, şairin duyguları
nın söylenişinde bir kolaylık sağladığım gösteriniz.

2 — Şiiri kaç bölüme ayırabilirsiniz? Her bölümde şairin içinde bulunduğu ruhsal 
durum u ve denizin görünüşünü açıklayınız.

3 — Şairin ruhsal durum u ile denizin görünüşü arasında karşıtlık var mıdır?
4 — Şiirdeki benzetmeleri gösteriniz. Bu' benzetmeler niçin yapılmış olabilir?
5 — Şiirin özündeki yeniliği belirtiniz.

K e l i m e l e r :

ahzân : Üzüntüler, hüzünler. müteşekkî : Yakman, şikâyet
alûde : Bulanmış. eden.
cûşiş : Çoşkunluk, taşkınlık. nisyân : U nutm a, unutuş.
lâim : Çekiştiren. râkid : Durgun.
mabm ûr : Uykulu, süzgün. saffet : Saflık, temizlik.

tagayyür : Başkalaşma, değişme.

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

Bu şiir parnasizm’in etkisinde midir? Niçin? Tkrtışınız.



İ Z L E R

— Hürriyet Yolunda —

Yürürdüm biraz güç, biraz bî-huzûr
Dikenlik, çelik taşlı bir sâhadan;
Önüm bir yokuş, hep çakıl, hep diken:
Yürürdüm fakat ben muannid, sabûr.

Bu yol böyle sâitti bir minbere
Cevânib mehâbetli bir makbere,
Fezasında al bir güneş mübtesimdi...

Mübeşşer adımlarla ettim mürur
Demin mustarip geçtiğim sâhadan.
Yolum ayni şey; hep çakıl, hep diken;
Yürürdüm fakat ben mübeşşer, vakur.

Geçerdim basıp birtakım izlere;
Eğildim, biraz dikkat ettim yere!
Bu izler benim, hep benim izlerimdı.

Feûlün  Feûlün  F eû lün  Fe'ûl

Tevfik Fikret

A ç ı k l a m a l a r :

1901 de Servet-i Fünûn dergisi kapanm adan bir süre önce Fikret, Âşiyan’ına çekilmiş, Robert 
Kolej ’deki öğretmenliğiyle yetinmişti. Yalnız kaldığı bu süre Âşiyan’Ia Kolej arasında kendi ayak izle
rin in  açtığı yolda yürürken düşündüğü ve yazdığı bu şiiri, onun, inandığı yolda tele başına yürümek 
gerektiğine kuvvetle bağlanmış olduğunu gösterir. Bu tek başına doğru bildiği yolda yalnız gidiş, onun 
aykırı bulduğu düşüncelere karşı direnişini gösterir.

“ Bir Tasvir Önünde”  adlı şiirinde oğluna:
“ H ak bellediğin b ir yola yalnız gideceksin!”  demekte;
Bir dörtlüğün son iki mısraında da,
“ Kimseden ümmid-i feyz etm em, dilenmem perr ü bâl;
“ Kendi cevvim, kendi efkâlimde kendim tâirim.”  

diyerek kendi yolunda, tek başına da olsa gidebileceğini haykırmıştır.
“ Mâi Deniz” de tabiatı (denizi) konu edinen Tevfik Fikret, “ İzler”  adlı bu şiirinde, toplum la il

gili sayılabilecek bir “ kişisel davranışı”  söz konusu etmektedir.
Şair burada, bağlandığı inançlar yolunda, karşılaştığı zorluklara rağmen eğilmeden, um utlarını 

kırm adan, tek başına yürüyeceğini; hep yalnız yürümeye mahkûm  bırakıldığını dile getirmeye çalışı
yor.

Başka şiirlerine oranla sadelik bulunan b u  şiirde Tevfik Fikret, anlatım  bakım ından, “ hikâye 
etme”  yoluna başvurmuştur.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiiri şekil yönünden inceleyiniz; “ sone”  nazım şekliyle karşılaştırarak yeniliğini 
belirtiniz.

2 — Dikenli, çetin, taşlı saha, yokuş neler olabilir? Açıklayınız.
3 — Şair, çevresinde neler görüyor? Al bir güneşle anlatılm ak istenen nedir?
4 — Kendi davranışını hangi mısralarla belirtiyor? Bu nitelikleri taşımayan bir kişi, 

aynı yola devam edebilir mi?
5 — Şairin son üçlükte anladığı gerçek nedir? Belirtiniz.
6 — Şair “ yol”  ve “ izler” le ne anlatm ak istiyor? Bunu anlatm ak için hangi söz sa

natına başvurmuştur?
7 — Şiirde ana düşünceyi söyleyiniz.

: Müjdelenmiş.
: Gülümseyen.
: Geçme.
: Yükselen, yıkarı çıkan. 
: Ağırbaşlı.

K o n u s u

& e i i m c ı c r

cevanib : Yönler, taraflar, 
m ehâbet : Heybet, ululuk, 
m inber : Camilerdeki merdivenli 

kürsü.
m uannid : İnatçı.

mübeşşer
mübtesim
m ürur
sâid
vakur

T a r t ı ş m a  - Y a z m a

“ Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin”  mısraını 
açıklayan bir kompozisyon yazınız.



y  . . .

D O K S A N B E Ş E  D O Ğ R U  . .
^ c -  ;■■ U ^ - T

Jîir devr-i şeamet: yine çiğnendi yeminler: ^
Çiğnendi^ yazık milletin ümmîd-i bülendi! . /
Kaanun diye topraklara sürtüldü cebinler:^
Kaanun diye, kaanun diye, kaanun tepelendi...
Bîhjıde figanlar yine, bîhûde enînler!

Ey bir dem-i rû’yâ gibi geçmiş İcara günler.
Bir lâhza edin seyr-i cahîniînîzi tekrar; „ .
Dönsün bize mâzî, o derin nazra-yı muğber...
Heyhât! Otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdâr;
Hevhât!... Ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer!

e r

. o v-\  t '2> ®
Hâlâ tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet; ^
Hâlâ “ Bu şenindir, bu benim!”  kısmeti cârî;'
Hâlâ gazab altında hakîkatla hamiyyet...
Hep dünkü terennüm, sayıdan saygıdan ârî;
Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili millet!

\U»'vW'
Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken 
Sussun diye vicdânına yumruklar 
Millet ya^amaz^Mecljs’i müstaftÎTarl'4 olurken 
İğfalıle, tenora fleTîtrer ve sinerse:
Millet yaşamaz ma’şer-i millet boğulurken!

/ • '  ‘ ' *.jkvr-
Ey millete bir sille olan darfoe-yi munker, —. ^
Ey hürfiıet-i kaâfiunıî tej^en padm^^T)îdâd,
Milliyeti, kaanûnu mukatiifes tanıyan her 
Vicdan seni lâ’netle, mezelletle eder yâd.

Ö<A(ıf\ t  • i" * " '! *  ’
Düşsün sana - meyyâl-i tahakküm - eğilen ser, 
Kopsun seni - bir hak - diye alkışlayan eller!

j j> *
Mef’ûlü Mefâîlü Mefuâılü Feûlün

Tevfik Fikret •

\ xaV
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A ç ı k l a m a l a r :

Servet-i Fünûn dergisi, 16 Ekim 1901 de çıkan sayısında Htiseyin Cahit Yalçm’ın, Fransız 
ihtilâlini ele alan “ Edebiyat ve H ukuk”  adlı b ir çevirisi üzerine kapatıldı ve Edebiyat-ı 
Cedide’n in  dağıtılm asına sebep oldu.

Edebİyat-ı Cedide’nin son yıllarında, Tevfik F ikret’in  sanat anlayışında toplumculu
ğ a  doğru b ir yöneliş başlamıştı.

1902 yılında, İstanbul’u  koyu b ir sisin kapladığı bir gtin, Fikret,

“ Sarmış yiM  âfâkını b ir dûd-ı muannid,
Bir zulmet-i beyzâ ki pey-â-pey m ütezâyid”

mısralanyla başlayan “ Sis”  şiirini yazdı. Pöütika, toplum ve ahlâkla ilgili birçok hiciv (yergi) 
ve lânetlemelerle dolu olan bu şiirde Fikret, İstanbul’un  ebediyen örtünmesini, aşağı ve 
kötü  o lan yanlanm  gizlemesini istiyordu.

Gerçekte O, İstanbul’u  ve tend i toplum unu her şeyden çok seviyor; onun silkinip şah
lanm asını herkesten çok bekliyordu. Nitekim, İkinci Meşrutiyet için ihtilâl hazırlıklarına 
girişenlerin isteğiyle yazdığı “ Millet Şarkısı” ında:

“ Millet yotador, hak  yoludur tuttuğum uz yol;
Ey bak, yaşa ey sevgili millet, yaşa... var ol!’*

diyerek duyduğu özlemi dile getirmiş; sonra d a  Meşrutiyetin İlânıyla yazdığı “ Rücu”  da, 
“ Sis”  te  söylediklerinin hepsini geri almıştı:

“ Hâyır, hayır, sana râci’ değil bu  tel’inât,
Bütün bu levm ü  teelliim, bu ibtikâ-yı hayât,
Hayât-ı milleti ta’zib eden, m nhakkar eden,
Çamurlayan ne kadar levs varsa hep birden 
Kucaklamış, taşımış b ir m uhite aitti,
O  mel’anet gecesinden uzaktayız şimdi.
Sen, ey muhit-i teceddud, o leyl-i m enhâsua 
Seninle nisbeti yok; sen şereflisin, « la s ıa .
Ne sis yüzünde, ne zül; bil’alds sefâ ve vekaar 
Doğan güneş gibi safi b ir  infilâkın var.”

diyor; hürriyet savaşma katılanlan bütün çoşkunluğuyla alkışlıyordu.
Ne yazık ki Fikret’in mutluluğu çok sürmemişti: İkinci M eşrutiyetin yöneticileri, bir 

süre sonra am açlarından uzaklaştılar; tıpkı 1878’de (1295) A bdülham it’in  savaşı öne süre
rek “ Meb’usan Meclisi” ni kapatması gibi.

İşte, “Âşiyan”  ına çekilip, her tü rlü  baskıya karşı, ancak şiirleriyle direnen Fikret, 
b u  olay karşısında d a  boş durmadı, “ Doksanbeşe D oğru”  şiirini yazdı.

Yukarıda okuduğunuz bu şiir, yeniden baskılı bir yönetime gidişi ve Fikret’in  bundan 
duyduğu endişeyi anlatır.

Şiirin tüm ü dokuz beşlik, b ir altılık’tır.
Tevfik Fikret bu şiiriyle, Namık Kemal gibi, tam anlamıyla toplumun şairi olmuş, top

lumcu b ir nitelik kazanmıştır. Burada özellikle “ hürriyet, kanun, hak, hamiyet, millet mec
lisine karşı duyulan saygı ve bağlılık”  anlatılıyor; bunları hiçe sayıp kişisel çıkarları arka
sında koşanlar ve onları alkışlayanlar yeriliyor:

Şair, yeminlerin ve kanunların çiğnendiğini söyleyerek bir “ uğursuzluk dÖnemi” ne 
girildiğini; geçmiş “ otuz üç”  yıllık baskı yönetiminden ders alınmadığını hatırlatıyor;
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“ ta ra f tutulduğu”, “ sen-ben kavgası”  içinde bulunulduğu, “ değerlerin ezildiği” , söz ol
sun diye “ Yaşasın sevgili millet”  diye bağırdığı; bu kadar fenalıklar, haksızlıklar ortada 
dururken “ milletin yaşamayacağı”  yargısına varıyor.

Şiirdeki dil, yabancı kelime ve tam lam alarla yüklüdür. Ancak bunlar» yeni düşünüşle
rin ortaya koyduğu kavramlardır:

“ Ümmîd-i bülent”  (yüksek umut), “ seyr-i cahîm î”  (cehennemi yürüyüş), “ fikr-î 
m ukarrer”  (kesin düşünceler), “ ma'şer-i millet”  (millet topluluğu), “ meyyal-i tahakküm” 
(baskıya eğilen, baskı isteyen)...

Söyleyişte ise, haksızlıklara “ haykıran”  bir ses duyuluyor.

“ Doksanbeşe Doğru”  şiiri, yazıldığı dönemde iktidarda bulunan yöneticilerin, yasa
ları kendi tutkularının aleti yaptıklarını vurgularken; “ egemenliğin millete ait olması”  ve 
“ Meclis”  tarafından temsil edilmesi esasına aykırı davranıldığı gerçeğini de dile getirmek
tedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiiri şekil yönünden inceleyiniz; kafiye düzenini belirterek şeklin yeni olduğunu 
gösteriniz.

2 — Şair nelere değer veriyor? Bunların toplum hayatındaki değerlerini belirtiniz.
3 — H er iki dönemde değişmeyen anlayışlar üzerinde durarak toplumun gelişmesine 

engel olan davranışları gösteriniz.
4 — Fikret’in, bu şiiri, böyle bir baskılı dönemde yayımlaması, onun hangi niteliğini 

ortaya koyar?
5 — Bu şiiri Namık Kemal’in “ H ürriyet”  kasidesiyle karşılaştırınız.
6 — “ Millet yaşamaz, Meclisi m ustahkar olurken”

mısraında egemenliğin kimlerce kullanıldığını anlatılmak isteniyor? açıklayınız.

K e l i m e l e r :

beyzâ : Daha ak, çok beyaz. mukarrer : Kararlı, değişmez.
bîdâd : Zalim, adaletsiz. m uhakkar : Hakarete uğramış.
bülend : Yüksek. m ustahkar : Hakarete uğramış.
cârî : Yürürlükte. münker : Kabul edilmeyen.
cahîml : Cehennem gibi. beğenilmeyen.
cebîn : Alın. mütezâyid : Ziyâdeleşen, çoğalan,
dud : Duman. artan.
ekdâr : Kederler, üzüntüler. nesebiyet : Soysopçuluk.
enîn : İnleme. pey-â-pey : Birbiri ardınca.
hasebblyet : Aseletçilik. sadme : Çarpma.
ibtikâ’ : Ağlama. şeamet : Uğursuzluk.
levm : Zemmetme, çekiştir tahakküm : Baskı, hükmetme.

me, başa kakma. tahassür : Özlem.
levs : Pislik, mundarlık, kir. ta ’zîb : Eziyet etme.
mel’anet : Lânete sebep olan. teellüm : Elemlenme, kederlen
menhûs : Uğursuz. me, tasalanma.
mezellet : Alçalma, aşağılaşma. tel’înât : Lâ’net okumalar. Lâ’
muannid : İnatçı. netlemeler.
muğber : Gücenmiş. yâd : Hatırlama.
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F E R D Â \

^ ^  - \ O Ferdâ senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb... *" û
^  Her şey senin değil mi ki zâten?... Sen, ey şebâb,

c, Ey fecr-i hande-zâd-ı hayât, işte herkesin 
Enzârı sende; sen ki hayâtın ümidisin, 

o Alnında bir sıtare-ı nev, yok, bırâf-tab . 
c.  Âfâka doğ, önünde şu mâzî-yi pür-mihen ° v
C Sönsün müebbeden. . ^

—  „ _ r x ı ^ '  •

Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün ,
Cennet kadar güzel vatanın var. Şu gÖrdüğün^> t  
Zümrüd bakışlı, inci şetaretti kızcağız ^
Kimdir bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız. ^
Bir göz bu nazlı çehreye —Allah esirgesin—

, Kem bir nazarla baksa, tahammül eder misinf 
İster misin, şu ak sakalm pâk ü muhteşem  ̂ ^  
Pîşânî-i vekaanna, bir kirli el demem, .
Hattâ yabancı bir el uzansın? Şu makberi. — y 
Râzı olur musun, taşa tutsun şu serseri?^^
Elbet hayır, o makber, o pîşâni-î vakur.. —̂ ^  
Kutsî birer misâl-i vatandır... vatan gay u r,./ '
İnsanların omuzları üstünde yükselİL_________ J.
Gençler, bütün ümîd-i vatan şimdi s î z d e d i r ^ / '
Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref siz i n ._"V*

“ Ferdâ senin”  dedim, beni alkışladın, hayır, ^
Bir şey senin değil, sana ferdâ vediadır;
Her şey vediadır sana, ey genç, unutma ki - ç \  
Senden de bir hesâb arar âtî-yi m ü ş t e k L ^
Mâzîye şimdi sen bakıyorsun pür-intibâh,_> ■ V ■
Âti de senden eyleyecek böyle i ş t i b â h ^ '^
Her uzvu gird-bâd-ı havâyicle sarsılan ___ \  , lr
Bir neslin oğlusun; bunu yâd et zaman zamaiL/~
Asrın, unutma, bârikalar asr-ı feyzidir: _ — )
Her yıldırımda jbir gece, Jbir .gölge? devrilir, X7 
Bir ufk-ı i’tilâ açılır, vükselirhayât; _ ------— _
Yükselmeyen düşer: Ya terâkki, ya inhitat!
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w_ e  '  ' / 
Yükselmeli, dokunmalı alnın semâ)ar&. - 7  ^  a o  T  . •
Doymaz beşer dedikleri ku^ i’tilâlara...^ ^ >*
Uğraş, didin, düşün, ara bul, koş, atıl, bağır; -y
Durmak zamânı geçti, çalışmak zamâmdır?»Z

M ef’ûlü Fâilâtti Mefâîİü Fâilün Tevfik Fikret

A ç ı k l a m a l a r :

H alûk’un  Defteri’nden alınan bu şiirinde Fikret, toplum la ilgili duygu ve düşünceler
le dolu bir ja ir  olarak gençlere çağrıda bulunuyor.

Fikret bu şiirinde yurdun “ bir şetaretti kızcağız”  kadar sevgili; “ yaşlı, vakur bir alın” 
kadar saygı değer; “ bir m akber”  kadar kutsal olması gerektiğini söyleyerek, yurdun yük
selmesi için çahşmamn d a  gerekliliği üzerinde duruyor ve gençlere öğütler veriyor.

Ferda’da yurt ve millet sevgisi, millî onurun korunması ve çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşma özlemi söz konusudur.

Bu şiirde de, daha okuduğunuz şiirdeki “ dil ve söyleyiş”  özelliklerini görüyorsunuz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiiri şekil yönünden inceleyerek bulduğunuz yeniliği gösteriniz.
2 — Burada da beyit anlayışının kırılmış olduğunu belirterek, cümlelerin mısradan 

mısraya geçtiğini örnekler vererek gösteriniz.
Fikret’in nazm a getirdiği bu yenilik, aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmış olmasına kar

şılık, şiirin zararmadır. Niçin?
3 — Şiirin üç bölüm ünde olduğunu görüyorsunuz. H er bölüm de anlatılanları özetle

yiniz.
4 — Şair yurt sevgisini ve anlayışını hangi mısralarda belirtiyor? Açıklayınız.
5 — Şiirde varılan sonucu, bir ana düşünce olarak söyleyiniz.

K e l i m e l e r :
âf-tâb : Güneş. intibah : Uyanma.
bârika : Parıltı, şimşek. iştibâh : Şüphelenme..
enzâr : Bakışlar. i’tilâ : Yükselme.
ferdâ : Yarın. pişâni : Alın.
gayur : Gayretli, çalışkan. pür-mihen : Eziyet dolu.
gîrd-bâd : Dönerek çevrinti ile sitare-i nev : Yeni yıldız.

esen şiddetli rüzgâr, şebâb : Gençlik.
kasırga. şetaret : Neş’eli.

handezâd : Gülümseyen. teceddüd : Yenilik.
havâyic : İhtiyaçlar. vediâ : Emanet.
inhitat : Düşme, çökme, aşağı

lama.
vekar : Ağırbaşlılık.

TEVFİK FİKRET ve ESERLERİ :

Pertevniyal Valide Sultan’ın kâhyası Hüseyin Efendi’nin oğlu olan Tevfik Fikret (1867- 
1915), İstanbul'da doğmuştur. Annesi Hatice Refia Hanım, oğlu henüz on iki yaşında iken, 
H ac dönüşü yolda koleradan ölmüştür.
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Fikret, Mahmudiye Valide Rüştiyesi’nde okuduktan ve 1888 de Sultanî’yi (Galatasa1 
ray Lisesi’ni) birincilikle bitirdikten sonra bazı memurluklar yapmış 1896 yılında “ Servet-
i Fünun”  dergisinin edebiyat bölümü başyazarı olarak-“ Edebiyat-ı Cedide”  topluluğuna 
öncülük etmiştir.

1891 yılında “ M irsat”  dergisinde, “ Tevhit”  ve “ Sitayiş-i Hazret-i Padişahî”  konula
rındaki yazılanyla birincilik almış olan Tevfik Fikret, bir ara “ M alûm at”  dergisinde de 
yazmıştır.

Servet-i Fünun’da yayımladığı şiirleri, Edebiyat-ı Cedide dağılıncaya kadar tabiat ko
nularında, günlük ve kişise) konularda yazdığı şiirlerdir. Bunların arasında, “ H asta Ço
cuk” , “ Balıkçılar” , “ Verin Zavallılara” , “ Ramazan Sadakası”  adlı toplum la ilgili sorun* 
lara değinen şiirleri de vardır. 1900 yüında “ Rubab-ı Şikeste”  adıyla yayımladığı bu şiirle
ri içine alan eserde, “Âveng-i Şühûr”  adlı on iki ayın tasviri ve “Âveng-i Tesavir”  adlı port
reler yer alır.

Edebiyat-ı Cedide dağıldıktan sonra, en uzun süreli görevi olan Robert Kolej Türkçe 
öğretmenliği ile yetinerek, toplum la ilgili konulardaki şiirlerini vermeye başlamıştır: Sis, 
Bir Lâhza-i Taahhur, Millet Şarkısı, Rücu. Din ve felsefe konusunda “ Tarih-i kadîm”.

Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi (Sultani) müdürlüğünde iken, okula Batüı bir nite
lik kazandırmış; ileri ve dürüst davranışları yüzünden bu görevde kalamamıştır.

İskoçya’ya mühendislik öğrenimi için gönderdiği oğlu adına yazdığı “ H alûk’un Def- 
teri'ni (1911) yayımlamış, Meclis-i M eb’usan’ın kapatılması sonucunda ikinci olarak “Âşi- 
yan’ına çekilerek. “ Doksanbeşe Doğru” , “ Rübabın Cevabı”  ve “ Hân-ı Yağma” adlı ün
lü şiirlerini yazmıştır.

Çocuklar için hazırladığı “ Şermin” i (1915), yayımladıktan sonra, tutulduğu hasta
lıktan kurtulam ayarak ölmüştür.

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri 
ARAŞTIRM ALAR:

1— Tevfik Fikret’in şiirlerinde görülen şekil yenilikleri nelerdir?
2— Konularına göre şiirlerini sınıflandırınız; hangi konudaki şiirleriyle 

Edebiyat-ı Cedide’nin öbür şairlerinden aynlır?
3— Toplumla ilgili konularda yazdığı şiirlerinde görülen ortak duygu ve dü

şüncelerini belirtiniz.
4— Dil ve söyleyişinde ne gibi özellikler vardır?
5— Fikret’i parnasyen bir şair sayabilir miyiz? Neden?
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ATATÜRK İLKELERİNİN DAYANDIĞI TEMELLER

Millî tarih bilinci:

Bir Atatürkçü için millî tarihi bilmek, atalarımızın yaptığı olumlu ve 
büyük işleri hatırlamak için gereklidir. Türk tarihinin uygarlığın en eski 
çağlarına kadar uzandığı hakkında bilgi sahibi olmak, her Türk için onur 
ve gurur verici bir şeydir. Böylece milletimizin geçmişteki başarıları ve uy
garlık atılımları ile övünme fırsatı buluruz.

Tarihi olmayan bir millet köksüz ağaca benzer. Güçlü bir rüzgâr kar
şısında dayanamaz, yıkılır, gider.

Vatan ve millet sevgisi:

Atatürkçülüğün temel unsurlarından en önemlisi ve başta geleni en
gin bir vatan ve millet sevgisidir. Vatanı ve milleti uğrunda bile bile, isteye 
isteye canını vermekten çekinmeyecek kadar sevmek gerekir. Maddi ya da 
manevi hiçbir değer onların üstünde tutulamaz. Bu sevgi aynı zamanda 
insan ve insanlık sevgisidir. Türk milletinin her ferdine olduğu gibi dün
yadaki öteki insanlara da sevgi ile bakmak esastır. Yeter ki onlar milleti
mizin ve vatanımızın kötülüğünü istemesinler. Kutsal bildiğimiz vatanımıza 
ve milletimize karşı kötü niyet beslemesinler.

Bu sevgi anlayışı saygı ile birlikte oluşmuştur. Türk vatanının ve milleti
nin varlığına ve haklarına en büyük saygıyı gösterme koşulu başta gelir...

Millî dil:

M illî birliğin, sevgi ve saygının başta gelen unsuru millî dildir, Türk
çe’dir. Onu canımız, gözümüz gibi sevmeli ve korumalıyız. Onun, çağın 
gereklerini karşılayacak nitelikte gelişmesine hizmet etmeliyiz. Dilini se
ven milletini de sever, vatanını da... Bunun içindir ki Atatürk: “ Türk de
mek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk mil
letindenim diyen insanlar herşeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalı
dır.”  demiştir.

Bağımsızlık ve özgürlük:

Vatanın bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü (hürriyet) anlayışı da Ata
türkçülüğün temel unsurlarındandır.
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Tarihi boyunca bağımsız bir vatanda hür yaşamış Türk milleti için 
bundan doğal birşey olamaz. Türk her zam an kendi vatanının göklerinde, 
kendi bayrağının dalgalanmasını ister. Kendi millî işlerini kendi bildiğince 
yapar. Başkalarının işlerine karışmadığı gibi başkalarının egemenliği al
tında olmaktansa ölmek, yok olmak en iyisidir. Onurlu ve soylu bir millet 
için bundan başkası düşünülemez, Bu görüş ve anlayışta, başka milletle
rin  de başkalarının tutsağı olması ya da egemenliği altına girmesi diye bir 
şey kabul edilemez.

Egemenliğin millete ait oluşu:

Egemenlik kesin olarak milletindir. Çünkü herşey, her güç ve her değer 
millete aittir. Gücünü milletten almayan hiçbir hareketin değeri yoktur. Bir 
kişi ya da zümre milletin egemenlik hakkını kullanamaz. Türk milleti ken
dine ait işleri, kendi içinden seçtiği temsilcilerden oluşan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin yaptığı yasalarla yürütür. Bu işler herhangi bir kişi ya 
da zümrenin istek ve buyruğuna göre yürütülemez...

Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma hedefi:

Türk milletinin hedefi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaktır. 
Binlerce yıl uygarlıkta insanlığa öncülük yapmış Türk milletini geri bıra
kan nedenleri kısa sürede ortadan kaldırmak gerekir. Bunun için de her 
şeyden önce bilim esaslarına dayanmak gerekir. Bilimi kılavuz olarak, yol 
gösterici olarak kabul etmek gerekir. Bilim dışı yol gösterici ve kılavuzlara 
bağlanmak bizi ilerlemekte olduğumuz uygarlık yolundan alıkoyar.

Millî kültürü geliştirme hedefi:

Millî kültürümüzü geliştirip onun gereklerini yerine getireceğiz. Ya
bancı kültürleri benimseyip onlara bağlanmak bizi millî benliğimizden 
uzaklaştırır. Millî varlığımızı tehlikeye sokar. Çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkmamızı engeller. Başkasının tekniğinden ve bilimde elde ettiği 
sonuçlardan yararlanacağız. A m a bunları yaparken şu hususlara büyük 
önem vereceğiz: a) Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri 
düzeyine çıkaracağız, b) Milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına 
sahip kılacağız, c) Millî kültürümüzü çağdaş uygadık düzeyinin üstüne 
çıkaracağız.

Türk milletine inanmak ve güvenmek:

Atatürkçü olmanın en- önemli koşullarından biri de Türk Milletinin 
sağduyusuna, zekâsına ve yeteneklerine inanmak ve güvenmektir. Bu inanç-
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ladır ki A tatürk, Kurtuluş Savaşanda ve bu savaştan sonra, başkalarınca 
olmayacak gibi, yapılamayacak gibi görülen ve sanılan şeyleri yapmış ve 
gerçekleştirmiştir. Binbir yokluk içerisinde, iç ve dış düşmanlara karşı sa
vaşmış ve zafere ulaşmıştır...

Millî birlik ve beraberlik anlayışı :

A tatürkçülük deyince, millî birlik ve beraberliği akla getirmek gere
kir. Türk vatanının bölünmez bir bütün olduğu anlayışı bu birlik ve be
raberliğin en önemli unsurudur. Türk vatanında Türk Milleti yaşar. 
Türklüğe inanan, Türklük için çalışan, Türk halkının birlik ve beraberli
ğini bozacak bir davranıştan kaçman her vatandaş T ürk’tür. Türk mille
tini birtakım  ayrı nitelikte unsurlardan meydana gelmiş bir varlık olarak 
görmenin Atatürkçülük anlayışında yeri yoktur. Vatan ve tarih gerçekle
ri Türk milletinin bir bütün olduğunu bize göstermektedir.

ATATÜRKÇÜLÜK 
A tatürk  İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihimiz, 1981.
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H A L İ T  Z İ Y A  U Ş A K L I G İ L

Ben Halit Ziya’yı daha önceden tanıyordum: Servet-i 
Fünun sahi/elerindeki resmiyle de değil, Mai ve Siyah
tan Tepebaşı’na yağan inci ve elmas yağmuru ile... Üsta
dın üslûbuyla söyleyeyim: “Bârân-ı dürr ü elmas” ile. 
Onun Arap, Fars kelimelerinden yaptığı terkipleri usta 
kuyumcular elinden çıkmış, nadide mücevherler gibi ha
fızalarımıza takıştırırdıkt

Batılı hikâyenin, batılı romanın babasıydı o, hâlâ da 
öyledir Geçen altmış yıl, onun çapında bir çığır açma
mıştır. O, cemiyet hayatmızda da bir çağ açtı: Aşk-ı Mem
nucun NihaVleri, Bihtefleri, onun kalemiyle kadınsız dün
yamıza doğdular.

Yusuf Ziya ORTAÇ



R O M A  N

M A İ  V E  S İ Y A H

Ahmet Cemil, Mülkiye Mektebinin son sınıfına geçtiği yıl babasını kay
betmiştir. Edebiyata, özellikle şiire düşkündür. Fransızcayı iyi öğrenmiştir. 
Bir yandan okulu bitirmek, bir yandan da annesi ve kız kardeşi İkbal’in 
geçimini sağlamak için küçük çeviriler yaparak para kazanır; bir süre son
ra da “ Mirat-ı Şuun”  gazetesi yazarlarından olur. Gazetesinin onuncu yılı 
dolayısıyla Tepebaşındaki gazinolardan birinde yapılan toplantıdan sonra, 
yalnız kalınca, gelecek için bazı hülyalar kurar:

Şimdi Ahmet Cemil, altından yer kaçıyor, başından sema uçuyor, vü
cudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zannmda idi.

Bârân-ı elmas!
İşte işte; sanki semalardan dökülen, karşısında şu bayınn eteğinde yer 

yer parıldayan, denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu zi
yalar; işte işte raksediyor; yağıyor; onlar da bir bârân-ı elmas, fakat ha
yatta yüksek şeylere meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor; 
ta o semâlara, o üzerinde gülümseyen nurlar, çalkalanan mailiklere doğru 
yağıyor.

Ahmet Cemil burada, hayalinin şu müdebded levhasını yaşatırken: 
“Ah! O ümit güneşi!...”  diyordu. Onu ne kadar senelerden beri bekliyor
du.

Henüz yirmi iki yaşında idi. Öyle bir yaşta, gençliğinin öyle hassas 
bir devresindeki fikir, münevver bir semanın bârân-ı elması altında par
lak hülya âlmemlerinde kanatlan kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara 
düşmemiş; gözler ziyadar bir hayâl ufkunun envârıyla dolu iken bir perde 
altında siyah köşesinin açılmak üzere olduğunu henüz görmemiş; yalnız 
münevver, mübtehic bir sabahın rü’yasına dalmış; ümit güneşinin üzerine 
ta uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutlann dökülmeye müheyyâ 
olduğunu anlamamış idi. Henüz yirmi iki yaşında, bütün ma’neviyatı yal
nız bir ümidin tahakkukuna muntazır... Şöhret bulmak, edip olmak, her
kesçe tanılmak, bugün o kadar acılıklarına göğüs vermek için hayatını ze» 
Kirlediği bu edebiyat âleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak ve ismi
ni o kadar yükseltmek ki. O tasavvur ettiği yüksek payeye bir had bula
mıyor; sonra da bu derece i’tilâ emellerine kapılıyor olduğundan kendi 
kendine utanıyordu. Edip olmak, şöhret almak, senelerdenberi bütün dü
şüncesi bu değil miydi?
T ü r k  D ili ve  E d ., L ise  3 —  F.10 145



TURK DILI ve EDEBİ YAl'l

Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başım dayayarak, gözleri ötede 
siyah tahtanın üzerinde unutulmuş, yarım kalmış bir cebir muadelesine 
dalarak; fikri bir hayâl rüzgârı üzerinde, meçhul emeller fezasında uçtuğu 
zamanlardan beri bütün varlığını istilâ eden emel, iştihar arzusu değil miy
di?

Ahmet Cemil daima aceleci ve telâşlı yürüyüşüyle, âdeta koşarak Bâb-ı 
Âli caddesinin kenarından çıkarken şu kitapçı dükkânları, cam kapıların 
aralarından fark edilen şu kütüphane müdavimleri, bu matbaalar, sabah
tan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası olan şu 
cadde bir gün olacak ki onun teshiri altına girmiş olacak. Şimdi birkaç 
eski mektep arkadaşıyla sekiz on kalem erbabından başka herkesin meç
hulü olan bu genç, bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir 
gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkânına 
gözü isabet edecek olursa mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat mün- 
tesibinin birbirine kendisini gösterdiğini farkedecek... Ah! O zaman göğ
sü nasıl bir iftihar havasıyla şişecek! Şimdi oradan mevhum bir cisim şek
linde geçiyor; gören yok, bakan yok, lâkin o zaman... Güzergâhında ismi
nin yavaşça fısıldandığını işitecek ve ciğerlerinden sıcak bir şeyin aktığını 
duyacak...

Zaten bu neticeye, bu ümidin tahakkukuna şayan olmak için az mı 
ıstırap çekmiş, hayatın az meşakkatlerine mi tahammül etmişti?

Ahm et Cemil, ailesini geçindirmek için, ayrıca, geceleri varlıklı ailele
rin çocuklarına özel dersler de vermekteydi:

Dersi olduğu akşamlar sofrada matemi andıran bir sükût il^ yemek 
yedikten sonra küçücük kırmızı bakır mangalla ısınan bu yuvacıktan an
nesini, kardeşini yalnız bırakarak, hattâ geç kalmak korkusuyla manga
lın kenarına sürülen parlak sarı cezveden hissesini almayarak bu gece se
ferleri için aldığı muşamba paltosunu giyer, “Anne ben gidiyorum, uyku
nuz gelirse beni beklemeyiniz!”  der, kalbinde bu eve, şu muhtasar aile oca
ğına bir hasret hissiyle sokağa çıkardı.

Soğuk!.. Kışın tipilerle esen rüzgârı paltosunun başlığından hücum 
ederek yüzünü tırmalar, bütün vücudunu kaplayan ürpermelerle titretir. 
Hasır iskemle üzerinde yazı ile geçen bir günden sonra o küçük fakat şirin 
sarı mangalın kenarından mehcur olmak, meşkûk işlerle geçinen sefiller 
gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak takat kıran bir dert 
idi.

Her dakika bir çamur birikintisine batmamak için durmağa mecbur 
olur, iki ellerini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zapta çalı
şa çalışa taşların üzerinden sekerek yürür, bazen duvarın dibinden bir gölge 
şeklinde süzülerek geçer, güzergâhına tesadüf eden küme küme büzülmüş 
köpeklerden korkarak yolunu değiştirir; bazen bir viranenin boşluğundan
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İU K K  JJİL İ ve E D fcB İY A lI

geçerken şimdi bir el uzanıverecekmiş, yakasından tutuverecekmiş gibi kal
binde bir hirâs titremesi duyardı.

Sonra bir aralık yağmur başlar, «omuzlarında, başında muşamba pal
tosunu döğerek sırtından süzülüp ayaklarına doğru akar, ne kadar kıvır- 
sa bir türlü çamurdan muhafaza edemediği zavallı tek pantalonunu ısla
tır... Bu yarına kadar kuruyacak, sabahleyin mangalın kenarında tüterek 
geceden kalan nemi alınacak, İkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o mat
baaya geç kalmak korkusuyla üzülecek. Tenha karanlık sokaklar, soğuk 
rüzgârlarla karışık sıkı bir yağmur...

O sokaklardan, o yağmurun altından geçer ta Veznecilere kadar ge
lir. Kapının önünde zile dokunmadan evvel bir nefes alır, sonra kapı açı
lınca henüz yemeğini bitirememiş, yağlı elini silmemiş uşağın tuttuğu mu
mun ziyasıyla dar bir merdiveni çıkar, selâmlık odasına girer, orada bek
ler, tâ ki küçük bey kitaplarını alıp haremden çıksın...

— Hoca Efendi, bugün hiç çalışamadım, affınızı rica ederim.
Mukaddemesiyle küçük bey girer. Ahmet Cemirin her şeyden ziyade 

bu “ Hoca Efendi”  ta’biri canını sıkar. Ne için? Canı sıkılmaya hakkı var 
mıydı?

Çocuk küçük bir yaramazdır, fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü 
altında saklıdır. Şakirdinin hiçbir zarafete mugayir haline tesadüf etme
miş olmakla beraber ufak bir serzeniş yapsa çocuğun ca’lî bir mahcubiyet 
edası ile gözlerini indirerek içinden: “ Budala! Sen de... sana ne oluyor? 
ister çalışırım, ister çalışmam. Keyfimin kâhyası değilsin ya!...”  diyeceğin
den emindir. Onun için daima affeder, zaten çocuğun kendisiyle beraber 
bulunduğu müddetten başka çalışmadığım da bilir.

Derse başlanır; meselâ hesaptan taksim anlatılacak, arzın küreviyye- 
ti izah edilecek, bir küçük efsane okunacak, ele geçen bir kitaptan imlâ 
yazdırılacak... Bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu 
boyuna uzanarak Musset’in “ Geceler” ini, Hugo’nım temaşalarını, Lamar- 
tine’in “ tefekkürat” ını okumak için nasıl bir iştiyak duyardı.

Bir vakit gelirdi ki her ikisi de yorulur; çocuk küçücük eliyle ağzını 
saklayarak yalandan esnemeye başlar. Ahmet Cemil’in yorgun gözleri sü
zülürdü. Bir aralık uşak görünür: “ Hanım efendi haber göndermiş, kü
çük bey artık yorulmuştur, diyor.”  sözü üzerine derse nihayet verilir. Ço
cuk bir an evvel hareme gitmek, uşak da Ahmet Cemil’i bir an evvel evi
ne götürüp avdet etmek için sabırsızlandıklarından bunun çocukla uşak 
arasında bir sani’a olması da pek ziyade ihtimal altında olmakla beraber, 
o aldanmayı tercih ederdi.

Avdet ederken başka bir fasıl başlardı. Uşak yavaş yavaş teklifsizleş- 
miş idi. O, buna sükûttan başka bir şeyle mukabele göstermediğinden uşak 
evde konuşmak vesilesi bulamadan geçen hayatının öcünü kendisinden çı
karırdı.
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Ahm et Cemil, yazacağı eseri yayımlamak düşüncesindedir. Bununla büyük 
bir ün sağlayacak, zengin olacak; gizliden gizliye sevdiği varlıklı arkadaşı Hüseyin 
Nazmi’nin, kız kardeşi Lâmia ile evlenecektir.

Ahm et Cemil, şiirlerini arkadaşlarına okur; eski edebiyata bağlı bir kısım ya
zarların aleyhine yaptıkları birtakım  yayımlarla um utlarını kaybeder; eserini ya
kar.

Kendi eliyle evlendirdiği kız kardeşi İkbal, sarhoş eniştesinin attığı bir tekme 
yüzünden çocuğunu düşürmüş ve ölmüştür. Lâmia bir subayla evlenmiş; mai bir 
gecede kurduğu hayallerin hepsi kararmıştır.

Sonunda, siyah bir gecede, annesiyle birlikte, kaymakamlık göreviyle İstan
b u l’dan ayrılır.

Bu bir siyah gece idi. Öyle bir gece ki gökler bütün kandillerini sön
dürerek denizlere gayp âleminin gizli şeylerini dökmek için hazırlanmış 
gibiydi. Yalnız ileride direklerle bacanın birer serseri şeklinde yürüyen göl
gelerine zulmetler için rehberlik .eden vapurun kırmızı feneri bu siyahlık
lar arasında açılmış uzak bir kırmızı göz ile parlıyordu. Bu siyahlıklar...

Ahmet Cemil, işte şü saçlarının arasında üşüterek geçen 'rüzgârın, k a - . 
natlarım çırpa çırpa, bu siyahlıkları semalardan denizlere döktüğünü his
sediyor, görüyor, onların sukutunu işitiyordu. Kendi kendisine, içinden hep 
şahsî üslûbunun ta’birierini tekrar ederek: Sanki bir bârân-ı dürr-i siyatiı! 
diyordu.

Birden, bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hatırası 
geldi.

Tâ hülya hayatının başlangıcında, ümitlerinin incilâsı zamanında Te- 
pebaşı bahçesinde Haliç’e bakarak seyrettiği mai gece ile o bârân-ı elması 
tahattur etti.

Gözlerinin önünde o mai gece ile siyah gece tekabül etti: Mai ve Si
yah.

Ah! Biçare hırpalanmış*, ezilmiş, hayat!.. Mai bir gece ile siyah bir gece 
arasında geçen şu nasipsiz bahtsız ömür!... Bir bârân-ı elmas altında inki
şaf ederek şimdi bir bârân-ı dürr-i siyahın altında gömülen o emel çiçek
leri!...

İşte, işte görüyor, gözlerinin önünden yağan bu siyahlıklar, denize dö
küldükçe bir sekerat zemzemesiyle boğulan bu zulmetler, işte bunlar o hülya 
hayatının üzerine çekilen bir mâtem kefeni değil miydi?

O vakit denize baktı: Siyah bir deniz... Karanlığın içinde geminin ke
narından esmer bir köpükle kaynaşarak firar eden o siyahlıkları görüyor, 
altında mahuf, mûhiş, adem vehmi veren siyahlıktan başka bir şey gör
müyordu.

Ah! Bu denizin zulmetinden saklanan hakikatler, asıl hakikat... Bir 
karar hamlesi yalnız bir küçük hareket, oraya gidebilirdi. Oraya gitmek, 
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bu siyahlığın içine, bir daha çıkılamaz, avdet olunamaz derinliklerine git
mek...

Dalgalar uzun, kalın birer siyah yılan gibi kıvrana kıvrana, yuvarla- 
na yuvarlana açılıyor; belirsiz bir lisan ile zulmetlerin sonsuz uzaklıkları
na doğru serilerek onu da’vet ediyordu.

Bunlann siyah kucağına atılmak, yarın doğacak olan güneşin, haya
tın sefaletleriyle istihza eden ziyasından kaçmak, bu siyahlıklar içinde son
suz bir yoklukla mes’ut ve müsterih yuvarlanıp gitmek...

O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp lâtif bir gaşy ile 
mest olarak, sinirleri uyuşarak, denizin o dipsiz uçurumlarına doğru ini
yor vehm etti. İniyor, bitmeyen bir sükut ile, zulmetleri tabaka tabaka ya
rarak, şu siyah dalgaları kütle kütle sırtına alarak, yavaş yavaş, muntazam 
bir âhenkle, ademe tam bir teslimiyetle iniyordu. Evet, bir karar hamlesi, 
yalnız bir küçük hareket, nasipsiz geçen hayatıyla şu faydasız vücut ara
sında bu denizin bütün siyah tabakalarını bir set silsilesi gibi bırakarak 
tâ şu ummanın bir türlü sonu bulunamayan derinliklerine kadar inecekti. 
Birdenbire silkindi...

Ta yanıbaşmda bir ses:
— Cemil, niçin karanlıkta yalnız oturuyorsun? diyordu.
O vakit titreyerek ayağa kalktı: “ Geliyorum anne!..” dedi ve hayatta 

bir ümidi kalmamış bu çocuk, yavaş yavaş, bu siyah geceden, şu kendisini 
çekip almak isteyen ademden ayrılarak, mevcudiyetini daha kuvvetle çe
ken bu sese uyarak, annesini takip etti...

Halit Ziya Uşaklıgil

A ç ı k l a m a l a r :

Tanzimat edebiyatında Ahmet M ithat’la başlayan “ halkçı”  roman, Namık Kemal’le 
“ batılı’.’ bir nitelik kazanır; ama rom antizm in etkisinden kurtulamaz. İkinci dönem ro
mancılarıyla gerçekçiliğe yönelir.

Edebiyat-ı Cedide romancıları, çevre tasviriyle ruh tahlillerine Önem vermişler; böyle
ce kişilerin gerçek yönleriyle tanıtılmasına çalışarak, romana “ teknik” bir üstünlük ka
zandırmışlardır. Böylece, gerçekçi akımın etkisiyle, “ Çağdaş rom an” oluşmuştur.

Yukarıda özetini ve parçalarım okuduğunuz “ Mai ve Siyah”  bu nitelikte ilk realist 
“ gerçekçi”  romanlarımızdan sayılır.

Mai ve Siyah’ta, bazı hayalleri olan yenilik taraflısı Ahmet Cemil ile, eski edebiyat 
taraflısı Raci karşı karşıya getirilmekte; İstanbul’daki basın çevresi belli başlı özellikleriyle 
çekişmeleriyle tanıtılmaktadır.

Yazar, roman kahramanı Ahmet Cemil’le ilgili olayları, kişileri ve davranışları çevre
sinden yararlanarak ortaya koyduğu için “ gözlemce önem vermiştir. Bu roman, bir bakı
m a Edebiyat-ı Cedide topluluğunun eski ve yeni çatışmasını; karamsar olan ruhî durumu
nu 'o rtaya koyduğu için “gerçekçi”  sayılabilir..

Okuduğunuz birinci parçada, Ahmet Cemil’in basın hayatında ünlü bir yazar olma 
isteğiyle hayaller kurduğu anlatılıyor.

İkinci parçada, günlük yaşayışları arasındaki b ir çalışması;
Üçüncüdeyse, düştüğü karamsar ruh durum u anlatılıyor.
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H er üç parçada da, çevre tasviriyle Ahmet Cemil’in ruhî durum u arasında bağlantı
lar kurulmuş; rom ana “ gerçekçi”  bir nitelik verilmiştir; ancak, ilk ve son parçada görül
düğü gibi, Ahmet Cemil rom antik b ir kişi olarak işlenmiştir. Bu, Fransız realist romancısı 
G.Flaubert’in  (G. Flober) “ M adame Bovary”  sini (Madam Bovari) andırır.

Eser, sonradan yazarı tarafından, yabancı tamlamalar çözülerek sadeleştirilmiştir. Ro
m anda, yeni birtakım  kavramların, duygu ve hayallerin, eski kelimelerle söylendiği; anla
tım ın, ayrıntılarına giren, ustaca bir anlatım  olduğu görülüyor;

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — H er üç parçada, A hm et Cemil’in  içinde bulunduğu ruh  hallerini açıklayınız.
2 — İkinci bölümde anlatılan yaşayışı hangi yönüyle başarılı buluyorsunuz?
3 — Burada tasvir ve tahlilleri, İntibah’taki tasvir ve tahlillerle karşılaştırınız?
4 — Edebiyat-ı Cedide yazarları, yeni birtakım  duygular içinde kaldıkları için yeni 

b ir anlatım  biçimi uygulamışlardır, deniliyor. Bu eserde, Tanzimat yazarlarından ayrılan 
duygu ve anlatım yenilikleri var mıdır?-Gösteriniz.

5 — Okuduğunuz parçalarda :
a) Fiiller değişik kip ve zam anlarda kullanılmış,
b) “Ah! Tâ, evet”  gibi sözler sık sık tekrarlanmış,
c) Bazen cümleler yarım bırakılmıştır.
Bunlara örnekler göstererek, yazıya neler kazandırdığını açıklayınız.
6 — Yazar, ruhsal tahlillerinde mi, gerçek yaşayışı verdiği zam an mı daha başarılıdır? 

Karşılaştırarak vardığınız yargıyı açıklayınız.

K e l i m e l e r :

bârân : Yağmur. muadele : Denklem.
ca’li : Yapmacık. muhtasar : Kısaltılmış.
dürr : inci. muntazır : Bekler, hazır.
envâr : Nurlar. müdavim : Devam eden.
fezâ : Gök. müdebded : Debdebeli, gösterişli.
hirâs : Korku. müheyya : Hazır.
güzergâh : Geçilecek yer; miinferid : Yalmz.
iştihar : Ün salma. mütttesib : Bir şeyle ilgili, birine
i’tilâ : Yükselme. bağlanmış.
m ahûf : Korkulu, korkunç. mübtehic : Sevinçli.
meftun : Tutkun, vurgun. pâye : Rütbe, derece.
mehcûr : Uzak kalma. sania : Uydurma.
meşkûk : Şüpheli. sekerât : Sarhoşluklar, can çe
mevhûm : Sanılan. kişirken kendinden
raûhiş : Korku ve dehşet ve geçme hali.

ren. zulmet : Karanlık.
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Y E N İ L İ K  A R A Ş T I R M A S I

Berlin’de bir uzunca ikamet esnasında eskiden tanınmış zengin bir 
Alman ailesiyle sık sık buluşuyordum. Bu ailenin yirmi iki yaşında güzel, 
ve güzellikten ziyade zekâsıyla, bilgileriyle dikkati calib bir kızı vardı ki 
son asnn genç kızı için tam delâletiyle bir enmûzec teşkil ederdi. Onun 
hakkında bilgileriyle dedim, zira onun muhtelif sahalarda birçok ve çeşit 
çeşit bilgileri vardı. Yüksek tahsil devresine gelince ilk önce kimyaya me
rak sarmıştı, sonra bunu terk ederek sırasıyla küçük yaşından beri meşgu
liyetleri arasına girmiş olan musikiye, edebiyata, resme iptilâ derecesine 
varan bir inhimak ile oradan oraya sıçrayan fikri nihayet oymacılıkta ka
rar vermişti. Çadırmışçasına rakseder, saatlerle tenis oynar, uzak mesafe
lerde otomobil kullanır; izcilerle beraber seyranlara çıkar, hiçbirinden yo
rulmaz ve hiçbirinde durmazdı.

Konuşması da öyle idi. Ona bir gece operada iki perde arasında kes
kin dişleriyle kabuğuyla beraber bir ham elma yerken tesadüf ettim, beni 
görünce serbest olan sol elini uzatarak gülümsedi: — Vitamin, dedi. Son
ra elmasım bir kere daha ısırarak dolu ağzının içinden sordu:

— Wagner. Onu nasıl buluyorsunuz?
O akşam bu bestekârın bir eseri temsil olunuyordu. Cevabıma inti

zar etmeden: — Sizin şark kulaklarınız için onun gürültüsü fazla gelmi
yor mu?

Ve gene beklemeden ilâve etti: — Bakınız, sanatta hele musikide, re
simde her şeyden evvel istînâs lâzımdır, yavaş yavaş bir alışkanlık olma
yınca sanatın yeni tecellilerini takip etmek ve onlardan zevk almak imkâ
nı yoktur. Siz bana garp musikisiyle de ülfetiniz olduğundan bahsetmişti
niz, onun için Wagner’den irkilmemenize şaşmayacağım, hattâ o artık es
kimiştir. Fakat daha yenileri? Fransızların Eric Satie’sini (Erik Sati) anlı
yor musunuz? Ondan evvel Faure (Fore), Debussy (Döbüsi), Ravel!...

Artık devam etmesine meydan bırakmadan bir cümle sıkıştırdım:
— Musiki için oldukça hazırım fakat resim hiç öyle değil...
— Ne gibi? diye sordu.
— Resimde son hareketleri anlamaktan âcizim. İmpressionniste’Ier 

(Empressiyonist), cubiste’ler (Kübist) bence başka bir dille konuşan adam
lardır. Meselâ üç gün evvel Leipziger Strasse’de (Lapsiger Strase) bir ser
giye girdim ve olanca müsaade, müsamaha fikirleriyle dolaştım durdum; 
hiçbir şeyler anlayamadan çıktım.

— Oraya yarın beraber gidelim, size delâlet edeyim.
Perde fasılası bitmek üzere idi; tekrar, bu defa serbest kalan sağ elini
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verecek. —Herkes yerine, dedi ve: — Yarın sabah Esplanade’de saat do
kuzda!.. diye ilâve ederek koşa koşa ayrıldı.

O gün, o saatte buluştuk: — Ben yeniliklerden ürken bir adam deği
lim; anlamak şartıyla... Sanat sahasında yenilikler bir istikrar noktası bu
luncaya kadar araştırmalardır. İstikrar noktası bulunduktan sonra orada 
ne kadar kalınır? Yeniden bir araştırma hareketi başlayıncaya kadar... Ba
kınız, size fikrimi gıcıklayan şeylerden birini söyleyeyim: dikkat ediyorum, 
München’de (Münih), Berimde birçok binalar görüyorum ki mazruf üs
lûplardan hiçbiriyle tevafuk etmiyor. Sizin sokağınızda Tiergaten Stras-. 
se’de (Tirgarten Şıtrase), Kurfüstendamm’da böyle birçok binalar var. An
anelerden ayrılmayan memleketlerde, meselâ mimarlıkta musannaf üslûp
lara sadakat gösteren Paris’te böyle yeniliklere pek nâdir tesadüf olunur; 
sizde, aksine...

— Evet, diye sözümü kesti; bizde mimarlar yenilikler ararlar; ve her 
araştırmadan sonra bir güzellik çıkar. Bunlardan bazılarında tevakkuf olun
maz, onlar pek az zaman içinde iflâs eden teşebbüslerdir. Bakınız Rococo 
(Rokoko) denilen ziynet tarzı yaşadı mı? Art Nouveau (Ar Nuvo) denen 
ve sanatın bir hezeyanı kabilinden olan üslûp ne kadar sürdü? Cubiste mi
marlık ne kadar yaşayacak? Ne olursa olsun bu araştırmalardan bir gün 
bir netice çıkar. Bu araştırmalara karşı büyük bir müsamaha ve müsaade 
fikriyle davranmalı...

İşte size bir misal: Bunu anane bağlılığına en ziyade esir olan İngilte
re’den alacağım. Orada yapılan oyun kâğıtlarını göz önüne getiriniz.

Bu kâğıtlar icat olundukları zaman kral, kraliçe, oğlan nasıl tersim 
edilmiş ise bugün gene öyledir. Buna mukabil Alman kâğıtlarını görmüş- 
sünüzdür elbette. Bu meyanda Frankfurt’ta yapılanlar, birçok emsali gi
bi, ne güzel, ne yeni ve ne hoş şeylerdir. Kral, kraliçe, oğlan gene an’aneye 
ait kıyafetleriyle fakat lâtif bir şekildedir!... Bu, küçük fakat belâgatla dolu 
bir misâldir. Bu bahse tekrar geliriz.

Elini uzattı: Auf Widersehen (Avf Vidersehn)! diyerek kaçarcasına 
ayrıldı.

Onunla buluştuklarımız oldu ve hep bu zemin üzerinde fikirlerini din
ledim. Bir gün bana ilk hamlede bir suale başladı: —Berlin’de dolaşırken, 
yahut Almanya’nın herhangi bir şehrinde gezerken bir Roman, yahut Got- 
hique (Gotik) kiliseye tesadüf edince şaşmazsınız, değil mi? Fakat Cubi-., 
que (Kübik) bir mabet görürseniz elbette gülümseyeceksiniz. Hiç öyle yap
mayınız. Yarın ona da şaşmayanlar çoğalacaktır. Yarından ne doğacağına 
bugün hüküm verilemez. Aynı yenilik hâdisesini kendi memleketinize de 
tatbik ediniz. Sizin Türkiye’de hele iç taraflarda ve hepsindejı ziyade İs
tanbul’da, Edirne’de pek güzel camilerinizden bahsederler. Ne yazık ki bun
ları görmedim, fakat birkaçının resimlerini gördüm. Ne büyük mimar -
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larınız yetişmiş!... Bugünün bir genç miman size Mısır, Hint, Fas 
üslûbunda, bir müslüman memleketinden alınmış bir üslûp ile bir cami 
inşa ederse hiç yadırgamayacaksınız; lâkin gene o genç mimar bir cubique 
cami yaparsa buna bir küfür nazarıyla bakmayınız. Olabilir ki orada Al
lahınıza gene aynı iman ile kavuşursunuz.

Diğer bir gün musahabe edebiyat zeminine uğradı: — Siz de Türkçe 
edebiyatta bir teceddüd hareketine iştirak etmişsiniz. Ne kadar yazık ki 
mimarinize yakında şahit olamadığım gibi lisanınızı ve edebiyatınızı da 
tanımıyorum, fakat bildiğim bir hakikat varsa siz ve sizinle beraber olan
lar birçok târizlere, muahezelere uğramışsımzdır, elbette. Bugün gene öy
le midir?

O zaman mümkün mertebe vazıh olmağa çalışarak bizde lisan ve ede
biyat, hususiyle nazım âlemlerinde başlayan yenilikleri anlattım. Hele na
zımda vukua gelen tahavvülleri anlatabilmek epeyce zor oldu. O lisanın 
hususiyetlerini kavrayamadığından teferruatı takip edemiyordu, fakat emin 
oluyordum ki inkılâbın umumî çizgilerini ihata etmiştir. Beni sabırla, dik
katle dinledikten sonra sordu: — Siz ki bugünün neslinden evvele men
supsunuz, bu yeniliklere nasıl bir nazarla bakıyorsunuz?

— Ben her şeyden evvel munsif olmağa çalışırım. Kendi neslimin yap
tığı yeniliklere nasıl hücum edildiğini unutmadığım için bugünün nesline 
ait yeniliklere karşı hiç inat ile, taassupla davranmıyorum, bekliyorum, 
bekliyorum ki bunlardan müfid bir netice çıksın.

— Siz kendi neslinizin yeniliklerinde müfid bir netici çıktığına zâhip 
misiniz? diye sordu.

Buna kat’î bir sesle cevap verdim: — Bundan eminim.
— Öyle ise, dedi; bugünün neslinden de aynı neticeyi ümit ediniz.

Haiit Ziya Uşaklıgil

A ç ı k l a m a l a r :

Batılı düşüncelerle “ eski” den sıyrılmaya çalışan Edebiyat-ı Cedide yazarları, Servet-i 
Fünûn kapandıktan sonra da, her yeniliği benimsemeye koyulmuş, her yeni davranışı dik
katle izlemişlerdir.

Böylece şiir, hikâye, roman alanlarında yapılan yenilikler; hâtıra, (Anı), eleştirme (ten
kit) ve makale türlerinde, yeni görüş ve düşünceler halinde belirmiştir.

Yukarıdaki hâtıra, Halit Ziya Uşaklıgil’in, “ Sanata D air”  adlı, dil, edebiyat ve sa
natla ilgili yazılarını derlediği eserlerinden alınmıştır; burada, “ yeniliklere karşı ilgi du
yulması gerektiği ve yeniliklerin insafla karşılanması düşüncesindedir.

Eskiye, geleneklere sıkı sıkıya bağlı birçok.insanlar, her an değişmekte olan hayatın 
ve sanatın b ir türlü  içine giremedikleri için onu- yadırgar, kabul etmezler.

Oysa her şeyin, özellikle sanatın benimsenmesi alışmaya bağlıdır; yemlikleri “ inat” 
ve “ taassup” la karşılamamak gerektir.

Yazar, bu sonuç,düşünceleri Almanya’daki bir genç kızla geçen anılarından ve düşün
celerinden yararlanarak ortaya koymakta; konuşmalara yer verdiği için öbür makalelerine 
göre daha sade görünmektedir.
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H ızla gelişen dünyada toplumlar, kendi kabuklarından çıkm ak zorundadırlar. îçine 
kapanıp yalnız kendi geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak gelişemez. Yeniliği kabul etme
miş, bilgisizliğin, bağnazlığın etkisinde kalmış toplum lar, geri kalmışlık damgasını üzerle
rinden atamazlar*.

Geleneklerimize saygı duyarak çağın gelişmelerine ayak uydurmalıyız. Ancak böyle
ce çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabiliriz. Bu da okum akla, gelişen bilim ve tekniğin geri
sinde kalmamakla olur.

Bu konuda A tatürk şunları söylüyor:
“ Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı farzedemeyİz. Memleketimizi bir çem

ber içine alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız. Medenî hayat ancak bilim ve fen ile olur. Bilim 
ve fen nerede ise oradan alacağız ve milletin her ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen 
için kayıt koytur.”

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Anı, nasıl bir edebiyat türüdür? Önemi nedir? Bu yazıya niçin “ anı”  diyoruz?
2 -£-  Yazar, nerede, kiminle geçen, hangi konudaki anısını anlatıyor?
3 — A nıda tanıtılan Alman kızının özellikleri nelerdir? O na göre “ sanatın yeni tecel- 

lilerini” ni beğenmek neye bağlıdır? Her yenilik tutunabilir mi?
4 — Yazarın yenilikler karşısındaki tutum u nasıldır? O, yeniliklerden ne beklemekte

dir?
5 — Fransız, İngiliz ve Almanların sanat yeniliklerini benimseme ve uygulamaların

da ne gibi ayrımlar vardır?
6 — “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”

A tatürk’ün bu özdeyişini açıklayınız.
7 — Bir toplum kendi geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalır, öteki toplumlarla ilişki kur-' 

mazsa, o toplum istenilen düzeyde gelişme sağlayabilir mi? Birkaç Örnekle açıklayınız.
8 — Bilim, sanat ve teknikle ilgili olarak yapılan uluslararası toplantıların yararı ne 

olabilir? Açıklayınız.

K e l i m e l e r :
câlib : Çekici. m üfîd : Yararlı.
enmûzec : Örnek. muaheze : Davranışı beğenmeme,
hakîm : Filozof, çok bilgili. eleştirme.
heyezân : Sayıklama. munsif : İnsaflı.
ihâta : Kuşatma, kavrayış. taassub : Aşırı taraflılık.
inhim ak : Bir şeyin üzerine faz tahavvül : Değişme.

la düşmek, ziyade düş târiz : Dokunaklı söz söyle
künlük. me, taşlama.

istikrar : Yerleşme, karar bulma. teceddüd : Yenilik.
istinas : Alışma. tevâfuk : Uymak.
küfür : Tanrıya inanmama, tersim : Çizme, resmetme.

imansızlık. tevakkuf : Duraklama.
meyân : Orta, ara. ülfet : Alışma, kaynaşma.
muhasebe : Görüşme, söyleşi, zâhib : Bir fikre veya sanıya uyan.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u
Günümüzdeki yeniliklerden örnekler vererek 

bunların benimsenmesi, veya benimsenmemesi ko
nusunda tartışarak bir sonuca varınız.
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H A LİT  ZİYA UŞAKLIGİL ve E S E R L E R İ:

İstanbul’da doğmuş ve ilk öğrenimine orada başlamış olan H alit Ziya Uşaklıgil (1866- 
1945), sonra İzm ir’e  giderek b ir Fransız okuluna girmiş; küçük yaşta Fransızcayı öğren
miştir. İlk  yazılarını, arkadaşlarıyla birlikte İzmir’de çıkardığı “ Nevruz”  ve “ Hizmet”  ga
zetelerinde yayımlamıştır. “ Sefile”, “ Nemide”, “B ir Ö lünün Defteri”, “ Ferdi ve Şürekâsı”  
adlı rom anları ile “ B ir M uhtıranın Son Yapraklan”,  “ B ir İzdivacın Tarih-i M uaşakası”  
hikâyeleri; m ensur şiirleri “ Hizmet”  de yayımlanan eserleri arasında yer alır.

H alit Ziya Uşakhgil, 1895 yılında İstanbul’a  giderek Edebiyat-ı Cedide topluluğuna 
. katılmış; reji memurluğu, Saray mabeyn başkâtipliği, DarüIfunun Batı Edebiyatı öğret
menliği yapmıştır.

Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldıktan sonra, “ M ai ve Siyah”  ve “Aşk-ı M emnu” 
rom anlannı “ Servet-i Fünun” d a  tefrika ettirmiş, ayrıca “ Bu muydu?”, “ Heyhat!”, “ Bir 
Yazın Tarihi” , “ Solgun Demet”  adlı kitaplarda topladığı birçok hikâyelerini ve makalele
rini de burada yayımlamıştır.

1923 ten sonra romanlarım , dilini sadeleştirerek yeniden bastırdı. Bunlarla birlikte 
“ Kırık H ayatlar”  rom anını ve “ Kırk Yıl”  ile “ Saray ve Ötesi”  adlı andanm  yayımladı.

H alit Ziya Uşaklıgil’in  yııkanda adı geçe» rom an, hikâye ve anılarından başka, “ Bir 
Şi’r-i Hayal” , “ Hikâye-i Sevda” , “ Hepsinden Acı” , “Aşka D air”  gibi hikâyeleri vardır; 
1942 de yetişkin oğlu Halil Vedat'ın ölümü üzerinde, onunla ilgili anılarım “Acı Bir Hikâye”  
adıyla yayımlanmıştır.

Ayrıca makalelerini topladığı “ Sanata D air”  ile, tiyatro denemesi olan “ Kâbus” ; 
“ fu ra za n ”  ve “ Fare”  a t t ı  tiyatro adaptasyon!an vardır.

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri 
ARAŞTIRM ALAR

1 — H alit Ziya Uşakhgil, hangi türde eser vermiştir? Yaşadığı dönemleri göz- 
önünde bulundurarak onun bu  eserlerini üç bölümde toplayınız.
2 — K om an ve hikâyelerindeki konular ve kişiler arasında bir ayrım yapılabilir 
mi?
3 — Rom anlarındaki kişiler, hangi çevrenin kişileridir? Bunların karakter özel
likleri bakım ından ortak yönleri var mıdır? Belirtiniz.
4 — H alit Ziya UşakügiTin hikâye ve rom anlarındaki “ gerçekçilik” , “ gözlem” 
den başka, tasvir ve tahlillere verdiği önemle de açıklanabilir mi? Niçin?
5 — H alit Ziya’nın millî olmaktan uzaklaştığı iddiasına katılır mısınız? Niçin?
6 —  Eserlerindeki dil ve anlatım  özelliklerini belirlemeye çalışınız.
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, C E N A P  Ş A H A B E T T İ N

Os ne Petrarka gibi aşk ile mest, ne de Musset gibi 
elemle, hicran ile bedbaht bir şaire benzer; daha ziyade 
kadını ve aşkı terennüm ederken tellerinden çıkarılabi
lecek olan sanat nağmeleriyle ilgilidir; ve bu sanat ka
yıtlarının altında kalbinin asıl duyguları uyuşmuş bir hâl
de görünür. O, bir âşık değil, sadece bir sanatkârdır.

Halit Z\ya UŞAKLIGİL



C E N A P  Ş A H A B E T T İ N

O, ne Petrarka gibi aşk ile mest, ne de Musset gibi 
elemle, hicran ile bedbaht bir şaire benzer; daha ziyade 
kadını ve aşkı terennüm ederken tellerinden çıkarılabi
lecek olan sanat nağmeleriyle ilgilidir; ve bu sanat ka
yıtlarının altında kalbinin asıl duyguları uyuşmuş bir hal
de görünür. O, bir âşık değil, sadece bir sanatkârdır,:

Halit Ziya UŞAKLIGÎL
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H A IİT  ZIYA UŞAKLIGtL ve E S E R L E R İ:

İstanbul’da doğmuş ve ilk öğrenimine orada başlamış olan H alit Ziya Uşaklıgil (1866- 
1945), sonra İzm ir’e giderek bir d a n s ız  okuluna girmiş; küçük yaşta Fransızcayı öğren
miştir. İlk  yazılarını, arkadaşlarıyla birlikte İzmir’de çıkardığı “ Nevruz”  ve “Hizmet” ga
zetelerinde yayımlamıştır. “ Sefile” , “ Nemide”, “ B ir Ölünün Defteri” ,  “ Ferdi ve Şürekâsı”  
adlı rom anları ile “ Bir M uhtıranın Son Yapraklan’', “ Bir İzdivacın Tarih-i M uaşakası”  
hikâyeleri; mensur şiirleri “ Hizmet”  de yayımlanan eserleri arasında yer alır.

H alit Ziya Uşaklıgfl, 1895 yılında İstanbul’a  giderek Edebiyat-ı Cedide topluluğuna 
katılmış; reji memurluğu, Saray mabeyn başkâtipliği, D arülfunun Batı Edebiyatı öğret
menliği yapmıştır.

Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldıktan sonra, “ M ai ve Siyah”  ve “Aşk-ı M emnu”  
romanlarım  “ Servet-i Fünun” da tefrika ettirmiş, ayrıca “ Bu m uydu?”, “ Heyhat!” , “ Bir 
Yazın Tarihi” , “ Solgun Demet”  adlı kitaplarda topladığı birçok hikâyelerini ve makalele
rin i de burada yayımlamıştır.

1923 ten sonra rom anlarını, dilini sadeleştirerek yemden bastırdı. Bunlarla birlikte 
“ Kırık Hayatlar”  rom anını ve “ Kırk Yıl”  ile “ Saray ve Ötesi”  adlı anılarım  yayımladı.

H alit Ziya Uşaklıgil’in  yukanda adı geçen rom an, hikâye ve anılarından başka, “ Bir 
Şi’r-i Hayal” , “ Hikâye-i Sevda” , “ Hepsinden Acı”, “Aşka D air”  gibi hikâyeleri vardır; 
1942 de yetişkin oğlu Halil Vedat’ın  ölümü üzerinde, onunla ilgili anılarım “Acı Bir Hikâye” 
adıyla yayımlanmıştır.

Aynca makalelerini topladığı “ Sanata Dair”  ile, tiyatro denemesi olan “ Kâbus” ; 
“ Fünıza*”  ve “ Fare”  m Bi tiyatro adaptasyonları vardır.

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri 
ARAŞTIRM ALAR

1 — H alit Ziya Uşaklıgfl, bangi türde eser vermiştir? Yaşadığı dönemleri göz* 
önünde bulundurarak onun bu  eserlerini üç bölümde toplayınız.
2 — Rom an ve hikâyelerindeki konular ve kişiler arasında b ir aynın yapılabilir 
mi?
3 — Rom anlarındaki kişiler, bangi çevrenin kişileridir? Bunların karakter özel
likleri bakım ından ortak  yönleri var mıdır? Belirtiniz.
4 — H alit Ziya UşakUgil’in hikâye ve rom anlarındaki “ gerçekçilik” , “ gözlem” 
den başka, tasvir ve tahlillere verdiği önemle de açıklanabilir mi? Niçin?
5 — H alit Ziya’nın milli olm aktan uzaklaştığı iddiasına katılır mısınız? Niçin?
6 — Eserlerindeki dil ve anlatım  özelliklerini belirlemeye çalışınız.



Ş İ İ R

E L H Â N - I Ş M  Â1

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, 
Eşini gaaib eyleyen bir kuş

Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar. 
Ey kulûbun, sürûd-ı şeydâsı, , 
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O baharın bu işte ferdası: 
Kapladı bir derin sükûta yer;*

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
Ey uçarken düşüp ölen kelebek.
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek

gibi kar
Seni solgun hadîkalarda arar.

Sen açarken çiçekler üstünde 
Ufacık bir çiçekli yelpaze 
Na’şın üstünde şimdi ey mürde 
Başladı parça parça pervâze

karlar
Ki semâdan düşer düşer ağlar.

Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar; 
Küçücük, ser-sefîd baykuşlar,

gibi kar
Sizi dallarda, İanelerde arar.

Gittiniz gittiniz siz ey mürgân,
Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar, 
Yuvalarda — Yetîm-i bî-efgaan:—
Son kalan mâi tüyleri kovalar

gibi kar^ c/

karlar

Ki hâvada uçar uçar ağlar.

(1) Kış nağmeleri
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Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir 
Berk-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter...
Dök ey semâ-revân-ı tabiat günüdedir.
Hâk-i siyâhın üstüne sâfi şükûfeler!

Her şâhsâr şimdi — ne yaprak, ne bir çiçek! —
Bir tûde-yi zılâl ü siyah-reng ü nâ-ümîd...
Ey dest-i âsumân-ı şitâ, durma, durma çek 
Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd.

Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,
Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar,
Bir bâd-ı hamûşun per-i sâfında uyuklar 
Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar.

Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzân 
Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rîzân 
Karlar, bütün elhânı mezâmir-i sükûtun,
Karlar, bütün ezhân riyâz-ı melekûtun.

Dök hâk-i siyâh üstüne ey dest-i semâ dök;
Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök:
Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi,
Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi.

C enap Şahabettin

A ç ı k l a m a l a r :

Edebiyat-ı Cedide topluluğu, Tanzimatçıların “ toplum  için sanat”  anlayışlarına kar
şılık “ sanat için sanat”  anlayışına bağlanmışlardır. Bu yöneliş, içinde bulundukları döne
min bir sonucu olarak düşünülebilir. Toplumla ilgilenmemek onları içlerine kapamış, ge
nel olarak, tab iat konulan, hayalî veya duygulu konular üzerinde durmaya zorlamıştır. 
Bu içe dönüş onları biraz da karamsar yapmıştır, denebilir. Kendi iç âlemlerini, ruh halle
rini görmeye ve eserlerinde ortaya koymaya yöneltmiştir. Bu bakımdan “ tasvir”  Edebiyat-ı 
Cedide’nin nazım ve nesrinde en belirli öğe olmuştur.

Cenap Şahabettin, tıp öğrenimi için gittiği Fransa’dan dönüşünde, orada yaygın olan 
Parnasizm ve Sembolizm’in etkisinde şiirler yazmaya başladı. Fakat bunlardan herhangi 
birini benimsemiş ve ona uygun şiirler yazmış değildir. Onun şiir için gösterdiği çabanın 
en güzel örneği, “ Elhân-ı Şitâ” dır.

“ Elhân-ı Ş itâ” , başlığından da sezileceği gibi, b ir kış manzarasının tasviridir. Şair, 
karların yağışında bir musiki özelliği görüyor; bu musikiyi, şekil, ölçü, çeşitli kelime tek
rarları, kelimelerin mısralarda dizilişleri, mısra kümelenişleri ve hattâ  aliterasyonlarla ya
ratıyor.

Müzik öğesi yanında tabiatı da bir ruh  sahibi varlık gibi canlandıran şair, bunu tablo 
halinde gözümüzün önüne sermektedir. Tabiattan aldığı izlenimler bir musiki içinde su
nuluyor. Bu resim ve musiki, aynı zam anda Cenap Şahabettin’in  iç dünyasının da^izlenim
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leridir: Şiirin bütününde, son bulan bir m utluluğun acısı d a  duyuluyor.
Elhân-ı Şitâ, değişik şekil ve ölçülerle ortaya konmuş; b u  şekil ve ölçüler, karların 

yağışına uygun olarak seçilmiştir.
Serbest müstezat diyebileceğimiz birinci bölümde, karların  titreşerek uçuştuğu, sağa 

sola serpildiği ve düşüp eridiği; sonra yağışın âdeta durduğu veya çok ağırlaştığı başka 
bir ölçü ve mesnevî biçiminde kafiyelenen bölüm de ise, yağışın tekrar şiddetlenerek etrafa 
karların savrulmaya başladığı seziliyor.

Cenap Şahabettin, duygularını en iyi anlatan kelimeleri bulm uş, zam anında hoş gö
rülmediği halde, onlardan yeni, duyulmamış tam lam alar yaparak kullanmıştır: Beyaz 1er- 
ze, sürûd-ı şeydâ, mezâmir-i sükût, samt-ı üm it...

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci bölüm de karların yağışı ile bahara ait hangi izlenimler vardır? Gösteri
niz.

2 — Şiirdeki sıfat, benzetme, mecaz ve istiareleri bulunuz. Bunların yarattığı izlenim
lerin varlıklara kazandırdıkları renk ve anlamı belirtiniz.

3 — Şair yer yer hangi canlı varlıklara sesleniyor? Bu seslenişlerle ne anlatm ak isti-
yor?

4 — B ahara ait öğeler, özlemi çekilen m utlulukları; kışa ait öğeler de gerçek önünde 
duyulan acıları ortaya koyar mı? Açıklayınız. - ''

5 — Şair karamsarlık içindedir, diyebilir miyiz? Niçin?
6 — Şiirin her bakım dan yenilikler getirdiğini belirtiniz.
7 — Şiirin üç ayrı aruz dizisiyle yazıldığını araştırarak belirtiniz.

K e l i m e l e r :

berf : Kar. pervâz : Uçma.
berk : Yaprak. revân : Koşan.
bî-efgan : Ağlamayan. Pûyân : Yürüyen, akan.
cenâh : Kanat. rişe : Saçak.
ezhâr : Çiçekler. riyâz : Bahçe.
girîzân : Kaçan, kaçarak. rîzân : Dökülme.
gunûde : Uyumuş. sam t : Sessizlik.
hadika : Bahçe. sehâb : Bulut.
hamûş : Sessiz. sefîd : Beyaz.
kebûter : Güvercin semen : Yasemin.
kulûb : Kalpler. ser-sefîd : Beyaz başlı.
lâne : Yuva. ser-te-ser : Baştanbaşa.
lerze : Titreyiş. sû : Yan, taraf, yön.
mezamir : Neyler, Davut Pey sürüt : Nağme. •

gamberin makamla şâhsâr : Ağaçlık.
okuduğu Zebur sure şitâ : Kış.
leri. şükufe : Çiçek.

mürde : Ölü. tûde : Yığın.
mürgan : Kuşlar. zılâl : Gölgeler.
neşîde : Manzume, şiir.
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R O M A  N

E Y L Ü L

Süreyya ve Suat beş yıllık evlidirler. Süreyya babasının köşkünde kal
m aktan sıkılmaktadır. Hele kız kardeşi Hacer ve kocası Fatin’in bu köşkte 
oluşları ve bunların davranışları, Suat’a her fırsatta sataşmaları Süreyya’yı 
üzmektedir.

Suat, kocasını daha m utlu görmek için Boğaziçi’nde bir yalı tutm ak 
ister. Bu düşünce koşktekilerin alaylı bakışları ve sözleriyle günün eğlence 
konusu haline gelmiştir.

Süreyya’nın halasının oğlu Necip, bu sıkıntılı ortam da Süreyya ve Su
a t’a manevî destek olur. Necip, Suat’ı her haliyle bir ev kadını olarak be
ğenmektedir.

Suat, babasına gizlice bir m ektup yazar, para ister; böylece Boğaziçi- 
nde bir yalı tutar.

Süreyya ile Suat’ın birbirlerine ilk günden şevk ve gönül açıklığına 
benzeyen bağlılıkları vardı; Boğaz’a geldiklerinden beri içleri açılmıştı, hep 
aynı şeyleri özlüyorlardı. Süreyya’nın çocuksu sevinmeleri, delilikleri olu
yordu. Ve bunlar, Suat’a, kalbinde duyduğu sıcaklığın okşanmak isteyen 
kaynaşmalarında büyük bir saadet gerekiyordu ve Suat hayatlarım mun
tazam, güzel yapmak için pek çok çalışarak yoruluyordu. Bezginlik nedir 
bilmeyen bir ömür kurabilmek için böyle uğraşıp sonra mükâfatını gör
dükçe, Süreyya’yı böyle yeniden gösterişli ve çok neşeli buldukça emeline 
kavuştuğundan dolayı mesut oluyordu. İstiyordu ki, Süreyya evde şikâyet 
edecek hiçbir şeyi bulamasın. Hazırlık, öteberi edinmeler, her şeye düzen 
vermelerle geçen ilk günler, evin her zamanki gidişi halini aldığı, birbirine 
benzeyen günler, ardı ardına gelip geçtiği halde bile bu günlerde, Bağdaki 
son zamanlarda nisbeten yeni evli bir karı kocanın heyecanlılığı ve neşesi 
vardı.

Necip bu hayatın bir başka neşesi oluyordu; bu halin bir parça yar
dımcısı da kendisi olduğu için onun da orada vücudu meserretlerini biraz 
daha tamamlıyor gibi idi. Onun gelmesini sevinçle karşılıyorlar, gitmesini 
geciktirmek için tuhaf tuhaf bahaneler icat ediyorlardı. O, ilk gelişinden 
sonra, karar verildiği güzere, Çarşamba günü akşam vapuruyla geldi. Cu
ma günü sabahleyin dönmek şartıyla kalacağını söylüyordu. Karı koca 
bu iki günü bir büyük sevinç gibi kabul ettiler. Onlar daha Necip gelme
den seyranlar hazırlamışlardı. Bentler’e, Beykoz’a gitmek istiyorlardı. Su
at: “ Şimdi Bentler ne güzel olur...”  diyor, Süreyya: “ Hele Beykoz çayı
rı!’* diye mukabele ediyordu; hemen ertesi sabah hangisine gideceklerini 
konuşuyorlardı; nihayet üçü de sabah erkenden, Bentler’e gitmekte bir
leştiler.
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Necip’in, Suat’a  karşı temiz olan duyguları yavaş yavaş aşka dönüşür. 
Necip bu durumdan şikâyetçidir.

Bir akşam üstü Tarabya’ya gezmeye çıkılırken Necip, dayanamayarak 
piyanonun üstünde duran Suat’ın eldivenlerini alır, okşar; sonra bir cina
yet işlemişçesine şaşkınlıkla onlardan birini cebine koyar, 
cinayet işlemişçesine şaşkınlıkla eldivenlerden birini cebine koyar.

Suat, ikisini beraber diye aldığı eldivenin bir tane olduğunu ancak 
arabada fark etti. Aceleyle yalnız birini almış olmak ihtimalini başını sal
layarak reddediyordu, şemsiye ile beraber ikisini de piyanonun üzerine 
koyduğunu ve oradan alırken piyanonun üstünde başka bir şey kalmadı
ğına dikkat ettiğini söylüyordu. Süreyya: “ Belki arabaya gelirken düşür- 
müşsündür.” dedi. Necip durmadan Süreyya’ya bir şeyler anlatıyor, Suat’ı 
düşündürmemek için tuhaflıklarla birtakım sualler buluyor, onun dalgın 
düşünüşünden korkuyordu. Suat: “ Tuhaf, acaba ne oldu? besbelli öy
le...”  dedikçe sanki eldiven cebinden çıkarak: “ Buradayım!”  diyecekmiş 
zannediyor, yüreği hopluyordu.

Ve bu eldiven meselesi unutulduğu zaman onun yegâne malı, kıymetli 
mataı oldu; o hayat dolu bir el, sanki Suat’ın eli gibi geliyordu; ve onun 
eline malik olmak Necip’i saadetinden çıldırtıyordu.

Necip mutludur, am a sonucun ne olacağını kestiremez, korkar. Her
hangi bir davranışı, veya sözüyle onun nefretini kazanmamak için yalıdan 
ayrılır.

Bir gün Süreyya, Necip’in  tifo geçirdiğini Suat’a haber verir; iyileş
tikten sonra Necip yeniden yalıya getirilir; yeniden eski günlere dönülür.

H er ikisi de birbirini sevmekte, a n c a k  vicdan a zab ı içinde bunu belli 
etmemektedirler. Eylül ayının bir günü, sanki onların bu ruhsal durum la
rını dile getirmektedir:

Çayırı bütün bütün tenha buldular, ağaçların gölgeleri, yan bulutlu 
sema altındaki çayır soluk, melûl idi. Yalnız son yağmurların ve dünkü 
güneşin verdiği bir tazelik ile mahzun bir yeşillik vardı; onlar çayırın bu 
rengindeki güzellikten bahsederlerken Şüat çınarlardan sarı, kuru düşen 
yaprakların kapladığı yollarda yağmurlarla ıslanarak hasıl ettikleri çamura, 
bu çürümüş yapraklara bakarak “ İşte!”  diyordu...

Necip etrafına bakınarak: “ — Havanın rengi gitgide soluyor.”  de
di.

Ve bastonuyla karşıdan ağır ağır yükselen bulut yığınlarını gösterdi:
Süreyya:
— Ey, ne olacak? dedi; geçenki havaları düşünsene... Ne idi o yağ

mur, o rüzgâr?..
— Amma dün ve evvelki gün ne kadar parıltılı,, bir yaz günü gibi.

163



— Buna sonbahar demişler!... Bu kadar güzellik ve sıcaklık verdik
ten sonra eylülden daha ne beklenir? Malûm ya, Eylül hüzün ve mâtem 
ayıdır.

Bu söz üzerine Suat’a hayatının bu çağı, ömrünün, kadınlığının eylü
lü gibi geldi. Eylül!... Öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona min
nettar olmak lâzımdır. Eylül esef ve hasret ayıdır, içine birkaç günlük kış 
hücumundan acı düştüğü için, insan, o güzel havaların, devamlı yazın ar
tık geçtiğini anlayıp esef eder ve hasret çeker...

Kendi hayatı da böyle değil miydi? Son günlerinin güzelliğinden son
ra şimdi yine imkânsızlığa, hüzün ve kasvete düşmemiş miydi? Tıpkı şim
di düşiüğü gibi, yaz da, farkına bile varmadan, nasıl elindeki saadeti ka
çırıp ilk kış hücumuyla teessüf ediyorsa, o da demin anlayıp eski günlerin 
hasretini çekmemiş miydi? Hayata yeni baştan başlamak arzusu, bugün 
tekrar yaz olsun emeli gibi bir şey değil miydi? Bir senedir onu harap eden 
endişelerin, acıların ne olduğunu artık iyice anlıyor: “ İşte benim eylülüm!” 
diyordu.

Eylül!... Henüz renk ve güzel kokular bitmiş, fakat baharın bol renk
leri hissedilmez şekilde kaybolmuştu. Bu kayboluşta geri gelmek ister bir 
eda vardı amma, bu hoş, acı, hırçın bir eda idi ve buna rağmen baharın 
rengi soluverdi. Artık uyanmış, tabiiatın ruhunu görüyordu; yaprakların 
nasıl sararmış, bir çoğunun düşüp çamurlarda çürümüş olduğunu görü
yor; ve şimdi, hava ne kadar güzel olsa, ne kadar çekici, bu renk ve güzel 
kokuların, ne kadar vefasız, ne kadar ele avuca sığmaz, elde iken kıymeti 
bilinmemiş, öylece harcanmış bir hazine olduğunu acı acı görüyordu. İşte 
artık ne bir çiçek kalmıştı, ne de güzel bir koku... Artık tahammül de kal
mamıştı. Hepsi çürümüştü... Evvelden yağsa umursamazlardı. Yağmurdan 
sonra yeni bir hayât, yeni bir tazelik gelirdi. Şimdi ise... İşte yağmur, işte 
kış her şeyi çürütüyordu. Her şeyi...

Evet her şey çürüyor, her şey... İnsanlar çürümeyecekler mi? Eylül
de, sanki bahara hasret çeken melûl bir tazelik, sanki üzerine çöken kışın; 
kendini mahvetmek isteyen sonbahara rağmen devam etmek, yine bahar 
olmak mücadelesi vardır; fakat muhtaç olduğu şeylerden mahrumdur ve 
kendisinin de dayanmak takati kalmamıştır, tabiat da bunu anlamış gibi 
acı bir düşünceyle üstüne çöken ıssızlığın, matemin altında ezilerek du
rur. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar dayanabilirse dayansın kışın 
galip geleceği, artık her şeyin, her ümidin bittiğini buna tahammül lâzım 
geldiğini anlamaktan doğan bir takatsizlik ile ağlar... Ne renk, ne de gü
zel koku... İşte yapraklar ölüyor... Rüzgâr insafsız, yağmur inatçı; her şey 
çürüyor, oh!.. Her şey çürüyor!..

Demek ki çürüyecekti, o da çürüyecekti! Böyle hiçbir saadet gelmeden,

164



l 'U K K  U 1 L 1  v e  H U C i D l  I A l 1

daha henüz beklerken, bahusus hayatının nasıl gafil geçmiş olduğunu an
ladıktan sonra, artık bir şey de yapmak kabil olmadığım görerek; böyle 
çürümek, bitmek ona pek insafsızca, pek acı geliyordu.

Halbuki işte onda yaşamak için daha şedid bir arzu, saadetten mah
rum olmamak, hayatım kaçırmamak için derin bir ihtiyaç, icap ederse mü
cadele kabiliyeti vardı. Fakat her şey boş değil mi? Ne olsa, ne yapılsa, 
kış gelmeyecek mi? Ya gelinceye kadar... Hiç mi, hiç mi bir şey yapılamaz. 
Böyle, görerek, anlayarak, bile bile hayat ve saadetten feragat tahammül
den başka bir şey mümkün değil mi?

Derin bir hüzün içinde bu mülâhazalardan gafil konuşan Süreyya ile 
Necip’e baktı, Süreyya Necip’e bir şey anlatıyordu; eliyle ileriyi göstererek 
söylerken Necip de Suat’a bakıyordu; o zaman, gözler arasında, bugün 
ilk defa ciddi, ateşli bir çarpışma oldu; Necip bu nazarda ne kadar derin, 
acı bir şikâyet ve istimdat gördüyse, Suat da onun gözlerinde o kadar de
rin, o kadar samimî bir muhabbet, her mücadeleye hazır, her tecrübeye 
mâruz, ölümlere kadar sürecek bir rabıta görüyorum zannetti.

Kısa bir süre sonra Süreyya birdenbire köşke taşınmaya karar verir.
Necip köşke eskisi gibi gelememektedir. H acer’in  davranışları Suat ve 

Necip’i huzursuz etmiştir.
Bir gece köşkte yangın çıkar. Suat ortalarda yoktur. Köşke gelmiş olan 

Necip, alevler arasında Suat’ı kurtarm ak için koşar. Fakat ikisi de yanarak 
ölürler.

M ehmet Rauf 

A ç ı k l a m a l a r :

H alit Ziya ÜşaklıgiPle başlayan gerçekçi roman, Mehmet R auf’la “ psikolojik”  yön
de gelişir. Böylece Edebiyat-ı Cedide romanı konu ve teknik bakım ından “ Batılı”  bir nite
lik kazanır. 1

Yukarıda özetini ve sadeleştirilmiş parçalarını okuduğunuz “ Eylül”  rom anı edebiyar 
tım ızda ilk “ Psikolojik”  roman olması bakımından önemlidir.

Romanda çok basit tutulan olaylar, daha çok kişilerin yaşayışları, duygulu yönleriyle 
karşımıza çıkar:

Süreyya ve Suat, birbirlerini severek, mutlu bir yuva kurmuşlardır. Evliliğe'karşı olan 
Necip ise, bu karı kocanın m utluluğuna hayran, onları bu yönden beğenen bir aile dostu
dur. Zamanla Necip’in ve Suat’ın birbirlerine karşı olan ülgileri, istemeye istemeye “ aşk” a 
döner; ikisi de vicdan azabı içinde kalırlar.

Romandaki ana olay, birbirlerine arkadaşlığın, dostluğun en sıkı bağlarıyla bağlan
mış üç kişi arasında geçen, yine onları birbirinden büsbütün uzaklaştırabilecek bir olay
dır.

Burada, genellikle birbirini seven iki dostun çıkmazlar içindeki aşklarının, dayanıl
m az acı ve hazları anlatılmaktadır.

Okuduğunuz parçalarda da gördüğünüz gibi, kişilerin karşılıklı davranışları, basit el
diven olayı, “ eylül”  ayı ve tabiat, kişilerin içinde bulundukları ruhsal durum lar yönünden 
İncelenmektedir.
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B irinci p a rç a d a , üç a rk ad a ş ın  m u tlu  d o stlu k la rı; İk incide, a şk ın  sebep  o ld u ğ u  b as it 
b ir  o lay ın  y a ra ttığ ı end işe  ve m u tlu lu k ; ü çü n cü sü n d e  ise, ç ık m a z la r  k a rş ıs ın d ak i k a ram 
sa rlık  ve hayal k ırık lığ ı belirtiliyor.

R o m an d a , ru h  tah lille ri y a n ın d a  k işilerin  k a rak te r  öze llik le ri ih m â le  uğram ış: beliren  
aşk  ç ık m az ı d a , b ir yang ın  o layı ile so n a  erd irilm iştir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 —  R o m an ın  k o n u su n u , ö ze t ve p a rç a la ra  d a y a n a ra k  an la tın ız .
2 —  B irinci p a rça d a , Süreyya, S u a t ve N ecip  a ra s ın d a k i b a ğ la r  nasıld ır?
3 —  N ecip  eldiveni a ld ık ta n  so n ra  hangi d u y g u la r  iç in d ed ir?
4  —  M evsim le k işile rin  ru h  d u ru m la rı a ra s ın d a  b a ğ ın tıla r  k u ru la n  b ö lü m ü  ve cü m le

le ri d eğ erlen d irin iz .
5 —  H a v a la r ın  b o zu lm u ş o lm ası ve geçen g ü n le rin  güzelliğ i, N ec ip ’in , özellik le  S u 

a t ’ın  ru h u n d a  h a n g i e tk iy i y a ra tm ış tır?  S u a t, d a h a  çok  neye y a k ın m a k ta d ır?
6 —  B u ro m a n a , n iç in  “ p sik o lo jik  ro m a n ”  den ild iğ i ö rn e k le re  d ay an a rak  açık lay ı

nız.

M EHM ET RAUF ve ESERLERİ :

M ehmet Rauf (1874 - 1931), Bahriye Mektebi’ni bitirmiş, deniz subayı olarak bazı 
görevlerde bulunmuştur.

İlk yazısı İzmir’de, Halit Ziya UşaklıgiPin “ Hizm et”  gazetesinde çıkmış; 1895 te 
“ Mektep”  te, Edebiyat-ı Cedide’ye katıldıktan sonra “ Servet-i Fünûn”  da hikâye, m aka
le, mensur şiirler yazmıştır. “ Eylül”  1900 yılında yine bu dergide tefrika edilerek, ona ede
biyatımızdaki yerini sağlamıştır.

M eşrutiyet’ten sonra subaylıktan ayrılarak geriye kalan yıllarını yazı yazmakla geçi
ren Mehmet Rauf, ayrıca “ Ferda-yı Garâm”, “ Genç Kız Kalbi” , “ Karanfil ve Yasemin” , 
“ Son Yıldız” , “ H alâs” ... romanlarını yazmış; hikâyelerini de “Aşıkane” , “ Son Emel” , 
“Aşkın Tarihi” , “ Üç Hikâye” ... adlı kitaplarda toplamıştır. “ Pençe” , “ Cidal”  gibi bazı 
tiyatro eserleriyle “ Siyah İnciler”  adlı mensur şiirlerini topladığı bir kitabı vardır.

Mehmet Rauf, çoğunlukla “ aşk”  konusunu işlemiş, eserlerinde kendi yaşayışını veya 
gözlemlerinden yararlanarak ortaya koyduğu kişilerde kendi duygularını anlatmıştır.

Halit Ziya Uşaklıgil’den etkilendiğini söyleyen Mehmet Rauf, eserlerinde, olaylardan, 
çevre ve kişilerin tasvirinden çok, ruh tahlillerine girişmiştir. Eylûl’deki başarısı ve bu ese
rin ilk psikolojik roman oluşu, ona edebiyatımızda haklı bir yer ayırmıştır.
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H ÜSEYİN CAHİT YALÇIN

B İ R A Z  D A H A  H A K İ K A T

... “ Dekadanlar”  makalesini yazan zat: “ Bizde birtakım genç edip
ler var, bunlar lisanı berbat ediyorlar, yazdıklarından bir şey anlaşılmı
yor, bunlara “ Dekadan”  deuir, çünkü Fransa'da böyle bir meslek-i edebî 
mürevviçleri vardır ki, yazdıkları anlaşılmaz ve onlara “ Dekadan” der
ler; işte bizde yeni peyda olan bu edipler de “ Dekadan”  dır, meslekleri 
“ Dekadanlık” tır, diyordu. Yani bizde “ Dekadanlık”  mesleğinin mevcu
diyeti bir isnat suretiyle meydana çıkmış oluyordu.

Ahmet Mithat Efendi Hazretlerinin “ Dekadanlar isnadına mukabe
lede bulunan oldu mu? Dekadanlık iyidir, Mithat Efendi şu noktalarda 
yanılmıştır”  gibi cevaplar veren bulundu mu? Hayır. Bilâkis, hiç kimse 
“ Dekadanlık” ! üzerine almadı, reddetti. Bu ispat ediyor ki, vehm olunan 
“ Dekadanlık”  bizde yoktu.

Artık şu bî-mânâ “ Dekadan” sözünü bırakalım da, daha muvafık 
bir tabir ile “ Servet-i Fünun Edebiyatı” ndan bahsedelim. Çünkü bu yan
lış “ Dekadan”  sözüyle, “ Servet-i Fünuır'a yazı yazanlar ve yazdıkları şeyler 
kasdolonuyordu.

Servet-i Fünun edebiyatına ne kusurlar bulunuyordu?

İlk itiraz bu eserlerin anlaşılmaması idi. Dikkat olununca bu 
“ anlaşılmamak”  tâbirinin iki mevkide istimal olunduğu görülüyordu; ya 
bir mâna istihraç edilememek, ya bir zevk alınmamak kasdolunuyordu.

Evet bu itirazın iki ciheti de haklıdır. Servet-i Fünun edebiyatım an
lamayan ve ondan bir zevk almayan vardır. Fakat bu öyle bir kaziyye ki, 
aksi de sâbittir: Anlayan ve zevk alan da vardır.

Utûfetlû Ahmet Mithat Efendi Hazretlerinin bir doğru sözü daha gö
rüldü. O da şu mealde idi: “Ben popüler bir muharririm. En birinci medâr-ı 
iftihârım budur. Sanatkârlık isteyenler Üstad Ekrem ve Halit Ziya Beye
fendiler Hazerâtma müracaat etsinler.”

İşte bü cümle Servet-i Fünun edebiyatına varit olan ilk itirazı izaha 
kâfidir. Servet-i Fünun edebiyatı umuma, avâma mahsus değildi. Oraya 
yazı yazan muharrirler âcizleriyle beraber yüksek bir emele teveccüh et
mişlerdi: Sanat için çalışıyorlar, sanatkâr olmak istiyorlardı, bit-tabi po
püler olamıyorlardı.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Şu ifadeden, popüler muharrirleri istihfaf etmekte olduğunu hiçbir 
vakit istidlal etmemelidir. Bilâkis onları şâyân-ı takdir ve hürmet addede
rim, hele bizim böyle popüler muharrirlere her milletten ziyade ihtiyacı
mız vardır. Fakat burada insaf edip her muharrire ‘ ‘sen mutlaka hem sa
natkâr, hem şöyle böyle olacaksın”  dememeliyiz. Herkesi kendi istidadı 
dairesinde memlekete arz-ı hizmetle serbest bırakmalıyız.

Servet-i Fünun edebiyatına vârit olan ikinci itiraz, bunların âsâr-ı gar- 
biyye taklidi olmalarından ibaretti. “ Taklit" kelimesinin türlü türlü tefsi
re müsait olması, bu itirazın da zevâlini biraz tehir etti. Alfred de Musset 
meşhur bir beytinde dediği gibi, lâhana dikmek bile birisini taklit etmek 
demektir. Taklit dün>ada umumidir... Eğer “Avrupa’yı taklit” tâbiriyle alel
ıtlak roman yazmak, sone yazmak, tiyatro yazmak kasdolunursa Servet-i 
Fünun edebiyatı’na karşı edilen bu itiraz haklı olur, lâkin ehemmiyetli ol
maz. Nasıl ki itiraz-ı vâki de bu cihete masruf değildi; taklitten asıl anlaşı
lan mâna kasdolonuyor ve taklidin fena olduğu iddia ediliyordu.

Taklidin fenalığını teslimde hiç ihtilâf zuhur etmiyoddu. Üdebâ-yı hâ
tıraya karşı taklidin fenalığından bahsetmek hattâ bir parça garipti bile. 
Onlar tetebbu ettikleri hikmet-i bedâyi kitaplarında bunu pek çok zaman 
evvel öğrenmişler, anlamışlardı... Böyle olmakla beraber, “ üdebâ-yı cedi- 
de’nin eserleri mahsûl-i taklittir.”  iddiası ile dermayan olunuyordu. Fakat 
bu böyle bir iddia idi ki, hiçbir delile iktiran edememişti. İşte bu taraftan 
üdebâ-yı cedidenin taklit aleyhinde bulunduklarının tahakkuku, diğer ta
raftan âsâr-ı cedide-i edebiyyenin hep mukallet parçalardan ibaret oldu
ğunun gösterilmemesi bu itirazın da hükmünü yavaş yavaş iskat etti.

Servet-i Fünun edebiyatına karşı vârit olan üçüncü itiraz garip oldukları 
iddia edilen bazı terâkipten tevellüt ediyordu. Üslûba dair birkaç musahabe-i 
nâçizde bu garip zannolunan terkiplerin hep maksadı bi-hakkın hüsn-i ifade 
için, yalnız bu arzu için aranıp bulunmuş olduklarını göstererek bu ter
kiplerin garâbetine fenalığına hükmolunmak istenilirse o nokta-i nazar
dan tetkik lâzım geleceğini arz etmiştim... Zaten itiraza uğrayan terkipler 
nihayet on, onbeş taneyi geçmez. Bu itirazların haklı olduğunu teslim et
sek bile, on onbeş terkip için bütün bir edebiyat mahkûm edilir mi? Koca 
bir romanda meselâ dört terkip görüp de garâbetine hükmederek bütün 
romanı beğenmemezlik etmek edebiyat bahislerinde dehşetli bir kasr-ı ba
sara mâlik olmak demektir...

Edebiyat-ı hâzıra aleyhindeki itirazların en mühimleri bunlardan 
ibaretti. Fakat işte görülüyor ki bunlar yanlış bir nokta-i nazardan bakı
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larak, tarafeynin maksadı iyi anlaşılmayarak ifrat ve tefrit vâdiierine dö
külmüş mübâhaselerden ibaretti. Maksat biraz anlaşılır gibi olunca, ta
biî, münakaşâttaki şiddet kalmadı. İhtilâf da azaldı.

...Bugün şübbân-ı münevvere-i Osmaniyye yalnız bir meslek-i edebî 
takip edebilir: Avrupa’nın terâkkiyât-ı ilmiyye ve fenniyyesi ile tenvîr-i zihn 
ettikten, edebiyatını gördükten, anladıktan sonra bizde de ciddî, samimî 
bir edebiyat tesis etmek ve bu yolda zaten başlamış olan edebiyatımızı de
vam ettirmek.

Hüseyin Cahit Yalçın 

A ç ı k l a m a l a r :

Tanzimat’la başlayan “ eski*yeni” , “ Doğu-Batı”  çekişmesi; Batı’ya aşın derecede yö
nelen, yeni di], duygu ve hayalleriyle oldukça garipsenen Edebiyat-ı Cedide’ye karşı daha 
da arttı.

Eski'yi tutan Muallim Naci taraftarları, çeşitli yönlerden Edebiyat-ı Cedide’cilere kar$ı 
oluyorlar, onları “ Frenk taklitçiliği” , “ anlaşılmaz olm ak”  ve “ gariplik”  ile suçluyorlar
dı.

Bir-ara bunlara, Ahmet M ithat Efendi de “ Dekadanlar”  adlı makalesiyle katıldı (Sa
bah gazetesi, 14 M art 1897).

v “ Dekadan” , Fransa”da, Sembolizm’in yayıldığı sırada, onları kötülemek, onlarla alay 
edilmek için söylenmiş bir sözdü.

Edebiyat-ı Cedide’ciler bunu kabullenmediler. Çeşitli konularda onların savunucusu 
olan Hüseyin Cahit, bu alay ve suçlamalara, yukarıda okuduğunuz “ eleştirme” siyle karşı 
çıktı:

Edebiyat-ı Cedide’ciler, popüler (halkçı, halka inen) değil, sanattan anlayanlara sesle
nen sanatçılardı; yaptıkları taklit değil, “ ben2er” di. Kullandıkları bazı tam lam alar da yi
ne bunların sonucu olan, üzerinde durmaya değmez, on, on beş tamlamadan ibaretti...

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Edebiyat-ı Cedideci’lere niçin “ Dekadan”  denilmiştir?
2 — Hüseyin Cahit Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte “ Dekadanlık” j  kabul etmediği halde, 

niçin bunu söz konusu ediyor?
3 — Edebiyat-ı Cedide’de görülen kusurlar nelerdir?
4 — Hüseyin Cahit bunları nasıl cevaplandırıyor? Bu kusurlarda haklı bulduğu nok

talar var mı? Nelerdir?
5  — b u cevapları yeterli buluyor musunuz? Niçin?
6 — Eleştirmenin tanımını düşünerek, bu yazının tam bir eleştirme olup olmadığı ko

nusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.
7 — Bu yazıdaki dil ve anlatım ı, Edebiyat-ı Cedidenin “ dil ve anlatım özelliklerine”  

uygun buluyor musunuz? Belirtiniz.

K e l i m e l e r :

alel-ıtlak : Genel olarak, 
dermeyan : Ortaya sürülme, 
hâzıra : Bugünkü, 
hazerât : Hazretler, 
hikmet-ibedâyi’: Estetik.

hüsn-i ifade : Söyleyiş güzelliği, 
ifrâd ve tefrîd: Aşırılık, 
ihtilâf : Anlaşmazlık, 
iktiran : Yaklaşma, 
iskat : Düşürme.
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istidlâl Kanıt gösterme. mürevviç : Y ürütücü, sürücü.
istihfaf : Küçümseme, hafife şiibban : Gençler.

alma. tarafeyn : İki taraf.
istihraç : Çıkarma. tenvir : Aydınlatma.
kasr-ı b asara: Kısa görüşlülük. tetebbü : Etraflıca inceleme,
kaziyye : Önerme. bilgi edinme.
meâl : Anlam. teveccüh : Yönelme.

medar-ı iftihar: Övünme sebebi. tevellüd : Doğma.
mukalled : T&klit edilmiş. utûfetlû : Nezaketli, şefkatli.
musahabe : Söyleşi, sohbet yazısı. üdebâ : Edipler, edebiyatçı
m asruf : Sarfeden, yönelen. lar.
mübahase Görüşme, tartışma. vârid : Söylenen, akla gelen.

zeval : Sona erme, yok olma.

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

‘ ‘Bizim popüler muharrirlere her milletten zi
yade ihtiyacımız vardır’ ’ yargısına katılır mısınız?

Bu konuda düşündüklerinizi açıklayınız.
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K U V V E T

Yolun üstündeki bir cami avlusundan her akşam geçtikçe görürdüm: 
bir sürü çocuk türlü türlü oyunlarla, haylazlıklarla meşgul olurlar, arada 
bağrışırlar, kavga ederlerdi.

Bir akşam yine geçiyordum. Oyun yoktu; şimdi çocuklar yine halka 
olmuş, bir şey seyrediyorlardı. Pek tuhaf, pek eğlenceli bir temâşa'karşı- 
sında bulunuyorlar gibi hepsi mütebessimdi. KemâM zevk ile seyrettikle
ri manzara ihtimal ki her gün gördekleri bir haldi. Oradakilerin hepsinden 
büyük bir çocuk, âdeta genç bir adam üzerine saldıran küçük bir çocuğu 
dövüyor, galiz lâkırdılarla yanından itiyordu. Fakat beriki, her tokat yi
yişinde yeni bir fiyatla haykırarak, bütün yüzü gözü yere düşüp kalkmaktan 
kirlere, gözyaşlarına bulanmış olduğu halde, yine karşısındakinin üzeri
ne atılıyor:

— Benimdir o, ver! 
âvâzesiyle bir kamçıyı almak, istirdat etmek istiyordu.

Ve böyle birtaleb-i muhikkîne karşı bir tokat, bir tekme yiyerek, ge
riliyor; ağlamaktan, bağırmaktan sesi dönmüş, kısılmış bir halde, âciz ve 
zayıf, onu vermemeye çalışarak kamçısına doğru fırlıyordu.

Nihayet bir defasında hain bir tokat ile şiddetli bir tekme yedi; bir 
daha kalkmaya zavallı vücudunda kuvvet bulamadı; oraya, tozların içine 
yuvarlandı. Aczinin, za’fınm bütün biçârelikleriyle olduğu yerde içini çe
kerek, bağırarak ağlarken, öteki, zorla aldığı kamçıyı müftehirâne salla
yarak etrafındaki çocukların, kuvvete karşı müdahâneyi bilen bu küçük 
mahlûkların kahkahaları arasında salınıp gidiyordu.

Hüseyin Cahit Yalçın

A ç ı k l a m a l a r :

Bu fıkra, Hüseyin C ahit’in “ Hayât-ı Hakikiyye Sahneleri”  adlı eserinden alınmış
tır.

“ Hayat-ı H akkikiye Sahneleri”  (1909), üç bölümden meydana gelmiştir: Birinci bö
lüm, kitabın adını taşır; bu bölümde “ fıkralar”  yer almıştır. İkinci bölümde “ mensur 
şiirler” , üçüncü bölüm de ise “ hikâyeler”  toplanmıştır.

Okuduğunuz bu fıkra, “ gerçekçilik”  e yönelen Edebiyat-ı Cedide yazarlarının, “ göz
lem ” Ierden yararlanarak, basit fakat insanı duygulandıran acı gerçekleri nasıl gözönüne 
serdiklerine güzel bir örnek sayılabilir.
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“ nazmı nesre yaklaştırdıkları”  görülür. Çoklukla şiirlerinde gereksiz ünlem ve hitaplara 
da rastlanmaktadır.

N E S İ R

Edebiyat-ı Cedide, Batı ile özellikle Fransız dili ve edebiyatı ile bağıntılar kurduğu 
ve onu izlediği için, nesirde büyük bir gelişme ısağlamış ; ancak Fransızcanın etkisi altında 
da kalmıştır.

Nesrin gelişmesinde önemli bir yer tu tan  “ gazete” , bu dönemde yerini “ dergiler” e 
bırakmıştır. Servet-i Fünûn’un yanında M alûmat, Mektep, Musavver, Malûmat... edebiyat, 
sanat konularında, kültürel konularda didaktik yazıları içine alan, “ tenkit”  ve 
“ tartışm alara”  yer veren önemli dergilerdir.

Tercüman-ı Hakikat, Sabah, İkdam gibi gazeteler de-tekîıik yönden gelişmiş; edebi
yatla ilgili yazılara yer veren gazetelerdi. Abdülhamit yönetimi, dergilerin ve gazetelerin 
daha da başarılı olmâlatfna‘engeldi.

B ü  dergi ve gazetelerde görülen tenkitler, daha çok “ Doğu-Batı”  tartışması şeklinde, 
Tanzimat’ın ikinci döneminde başlayan Muallim Naci,Recaizade Ekrem tartışmasının de
vamı sayılabilir.

Edebiyat-ı Cedide’de en başarılı türler, R O M A N  ve H l K Â Y  E ’dir.
Tanzimat edebiyatında Ahmet M ithat’la halka yönelen roman, Namık Kemal’le 

“ Batılı”  nitelik kazanmış; ikinci dönem de Recaizade, Samipaşazade Sezai ve Nabizade 
Nazım ile “ Gerçekçi”  bir yön bulmuşsa da, Romantizm’in etkisinden kurtulamamıştır.

Edebiyat-ı Cedide yazarları, eserlerinde “ gözlem” leriyle ortaya koydukları kişilerin, 
özellikle ruhsal durumlarını incelemiş; çevre tasvirleri yaparak kişilerle çevre arasında ba
ğıntılar kurmuşlardır. Böylece Edebiyat-ı Cedide’ciler, kişileri gerçek yönleriyle tanıtarak 
“ teknik” başarıya ulaşmışlardır.

H alit Ziya Uşakhgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Tanzimat’ın teknik nok
sanlarından kendilerini kurtarmış; başarılı roman ve hikâye örnekleri vermişlerdir.

Romanlardaki kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan ve aydın çevrelerden seçil
miş; hikâyelerde az çok halktan kişilere ve bunların sorunlarına yer verilmiştir.

Romanlardaki dil, özellikle tasvir bölümlerinde çok ağır; karşılıklı konuşma bölüm 
lerinde; hikâyelerde, sade ve tabiîdir.
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götüremedi. Onlar da Edebiyat-ı Cedide’nin dil özelliklerini uyguladılar; kişisel konulara 
önem verdiler.

Nesir alanında yeni bir varlık gösteremeyen Fecr-i Âti yazarları, çeşitli türlerde, an
cak Fecr-i Âti dağıltıktan sonra başarılı eserler vermeğe koyuldular.

1912 den sonra Fecr-i Âti sanatçıları, ayrı ayrı kendi görüşlerine uygun bir yol tu ttu 
lar. Bunlardan bazıları “ Millî Edebiyat”  akımından etkilenerek eserlerim yazdılar.

Bu yıllarda, başlangıcı Fransız İhtilâli olan milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı İm para
torluğundaki yabancı toplum lan ayaklandırmış; Türk aydınları arasında da yayılmaya baş
lamıştı. Çok geçmeden çeşitli dergilerde (Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua) ya
yımlanan yazılar ve manzumelerle “ Türkçülük”  bir akım halinde dil ve edebiyatta ger
çekleştirildi.

M EHM ET EM İN YURDAKUL’un manzumelerinde, dil ve ölçüyle başlayan, ZİYA 
GÖKALP, ÖM ER SEYFETTİN gibi yazarlarla gerçekleştirilen bu  akım , edebiyatımızda 
millî konuların, sade Türkçe’nin, hece ölçüsünün gerekliliğini savunuyor; bu ilkeleri uy
gulamaya çalışıyordu. Kısa b ir süre “ Hece’nin Beş Şairi” , şiirlerini bu yolda yazdılar.

Bunların yanında. HALİDE EDİB - ADIVAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞ- 
LU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, FALİH RIFKI ATAY gibi kendilerine göre yolları olan, 
am a çoğunlukla toplum  gerçeklerimize yönelen ve sade dili benimseyen nesirciler; kendi 
yollarında bağımsız am a güçlü şiirler veren AHM ET HAŞİM; başlangıçta “ İslâm Birliği”  
temsilcisi olan MEHM ET ÂKİF ERSOY; yeni bir şiir görüşünü uygulamaya çalışan YAHYA 
KEMAL BEYATLI Cumhuriyet Edebiyatımızın varlığında önemli birer yer aldılar.

Bunları da, yurt edebiyatına yönelen KEM ALETTİN KAMU, ÖM ER BEDRETTİN 
UŞAKLI, A H M ET KUTSİ TECER’le; kişisel yönleri olan AHM ET HAM Dİ TANPINAR, 
AHM ET M U N İP DRANAS, ZİYA OSMAN SABA, C A H İT  SITKI TARANCI, FAZIL 
HÜSNÜ DAĞLARCA, SAÎT FAİK gibi sanatçılar izledi.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında edebiyatımızda “ 'Yfeniler”  diye adlandırılan ORHAN 
VELİ KANIK ve arkadaşlarının “ insanlık” , “ toplum culuk”  ve “ yaşama sevinci”  tema
larını içeren, ‘ ‘şairanelik’ ’ten, biçimsel kurallardan kurtulmuş şiir çığın; hikâye ve romanda 
başlayan yurt ve köy sorunlarına yöneliş; NURULLAH ATAÇ’la gelişen “ yeni nesir”  gü
nüm üzün henüz durulmamış edebiyat ortam ını oluşturdu. Son yıllarda, yeni akımları iz
leyen (bir bölüm ü “ İkinci Yemler”  adım alan) sanatçılar, çağdaş eserlerini ortaya koymak
tadırlar.
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XX. yüzyıl başlarında bazı aydınların sürdürm ek istedikleri “ Osmanlıcılık”. Osmanlı 
im paratorluğu içindeki çeşitli toplumların milliyetçi çabaları ve Balkan yenilgisi üzerine, 
yerini “ Türkçülük”  ülküsüne bırakmaya başlamıştı.

Tknzimat Edebiyatı ile aydınlar arasında başlayan toplum a doğru bilinçli bir yöneliş; 
“ yurt” , “ millet” , “ hürriyet” , “ adalet”  gibi kavramların “ tema” olarak işlenmesine yol 
açmıştı. Böylece NAMIK KEMAL, ZİYA PAŞA, A. VEFÎK PAŞA, ŞEMSETTİN SAMİ 
ve SÜLEYMAN PAŞA; Türk, Türk şiiri, eski Türkler, Türkçe, Türk tarihi konularındaki 
yazı ve çalışmalarıyla “ Türkçülük”  ve “ milliyetçilik”  akımının hazırlayıcısı oldular.

Yunan Savaşı (1897) sırasında, “ Ben b ir Türküm ” diye seslenen M EHM ET EM İN 
YURDAKUL, 1905 de Selanik’te çıkmakta olan “ Çocuk Bahçesi”  adlı dergide, hece öl
çüsüyle, m illî duyguları dile getiren Türkçe manzumeler yayımladı. 1911’de yine Selanik1 
te çıkarılan “ Genç Kalemler”  dergisi çevresinde bir araya gelerek makale ve manzumeler 
yayımlanan ÖM ER SEYFETTİN, ALİ CA NİP YÖNTEM ve ZİYA GÖKALP de, “ Millî 
Edebiyat akımı” nın yaratıcıları sayılırlar.

Bundan sonra, İstanbul’da birbirini izleyen milliyetçi derneklerle, “ Türk Derneği” , 
“ Tiirk Yurdu”, “ Türk Ocağı”  adım taşıyan dergiler, bu akımın kültür ve edebiyat alanla
rında birer yayın organı oldular.

M illî edebiyat akımı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenip taraftar toplayarak he
men her türde birçok eserlerin yazılmasına yol açmıştır. Aydınlar ve sanatçılar da, izleye
cekleri yol için şu ilkeleri kabul etmişlerdir:

1 — Dil sade olmalıdır.
2 — Millî kaynaklara ve yurt sorunlarına eğilmek gereklidir.
3 — Şiirde yalnız “ hece”  ölçüsü kullanılmalıdır.
Millî Edebiyatın “ hikâye”  ve “ nesir”  alanındaki yazarı ÖMER SEYFETTİN’dir. Man

zumeleri ve düşünceleriyle ona yöne veren ZİYA GÖKALP; “ tarih”  ve “ edebiyat tarihi”  
alanındaki temsilcisi de FUAT KÖPRÜLÜ’dür.

Sade dil ve hece ölçüsünü uygulayarak şiir yazan “ Beş Hececiler”  (FARUK NAFİZ 
ÇAMLIBEL, YUSUF ZİYA ORTAÇ, ENİS BEHİÇ KORYÜREK, H ALİT FAHRİ OZAN- 
SOY, O RH A N  SEYFİ ORHON) ile aynı yolu izleyen KEMALETTİN KAMU, ÖMER 
BEDRETTİN: rom an ve hikâyede^ millî özellik ve gerçeklerimizi ortaya koymak amacıyla 
yurt konularına eğilen HALİDE ED İP ADIVAR, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, YAKUP 
KADRİ KARAOSMANOĞLU, REFİK H A LİT  KARAY; sade dille yazdığı hâtıra, fıkra 
ve seyahat yazılarıyla FALİH RIFKI ATAY, millî edebiyat akımından etkilenen şair ve ya
zarlardır.

F uat Köprülü, bu akım için: “ Millî edebiyat, koşma ve destan tarzının gazel veya şar
kı vâdisinin yeniden canlandırılması, eski basit şekillere yahut iptidaî duygulara yeniden 
rücu edilmesi demek değildir. Biz millî edebiyatı mazide değil, ancak istikbalde aramak 
lâzım geldiğine kaniiz”  derken, Cumhuriyetten bu  yana gerçekleşmiş olan sade dili ve za
m an zam an kendini arayıp bulan Türk Edebiyatını anlatm ış oluyor...
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A ç ı k l a m a l a r :

Yirminci yüzyılda, özellikle İkinci Meşrutiyet’ten sonra, edebiyatımızın bütün dalla
rında “ m illî”  bir akımın bilinçli olarak geliştiği söylenebilir.

Bu yıllarda, özgürlük özlemiyle çeşitli eserler ortaya konmuştur. Toplumla ilgili so
runların çokluğu, aydınları yeni çözüm yolları aramaya zorlamıştır.

İşte bu ortam da Ziya Gökalp, çeşitli dergilerde yayımladığı yazılar ve manzumelerle 
aydınlara ve sanatçılara bir yol gösterici olmuştur. “ Genç Kalemler”  de yayımlanan “ Turan”  
manzumesi, “ milliyetçilik akım ı” nın ilk etkili manzumesidir. Bu manzume şöyle sonuçla
nır:

Vatan ne Türkiye’d ir Türklere, ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.

Birçok manzumelerinde konularını eski Türk tarihinden alan, m illî eğitimin gelişme
sini göz önünde tutan  Ziya Gökalp, manzumelerinde “ yurt, millet, ahlâk, din, uygarlık”  
gibi konulan işlemiş; genellikle lirizmden uzak “eğitici”  nitelikte manzumeler yazmıştır.

Bir manzumesinde :
Aruz sizin olsun hece bizimdir, 

diyerek edebiyatımızda yüzyıllarca kullanılmış olan “aruz”  yerine, millî ölçümüz olan “ he- 
ce” yi savunmuştur.

Yukardaki manzumeler, şairin 1918 yılında yayımladığı “ Yeni Hayat”  adlı eserinden 
alınmıştır. Birisi onun “ vatan”  öbürü de “ lisan”  anlayışını özetler.

‘ ‘Vatan’ ’ manzumesinde Gökalp, Türk yurdunu tanımlarken ezanın Türkçe okunm a
sını; Kur’an’ın Türkçe olmasını gerekli gördüğünü söyler, sonra da ülkü, dil, gelenek ve 
din birliğinden söz açarak “ politik bağımsızlık” , “ ticaret ve ekonomide bağımsızlık” , “ fen 
ve teknikte kendi kendimize yeterli olm ak”  düşünceleri ile bağımsız b ir yurt anlayışını or
taya koyar.

“ Lisan”  manzumesinde ise, dilin sadeleşmesini ve sözlüğe bakm adan anlaşılabilecek 
bir dil görüşünü savunmaktadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — H er iki şiiri şekil yönünden inceleyiniz.
2 — H er iki şiirdeki düşüncelerle A tatürk inkılâpları arasında bir bağlantı ve uygun

luk kurulabilir mi; düşüncelerinizi açıklayınız.
3 — “ Sanatına yol gösteren ilim ve fen Türkündür”  mısraını anlam  bakımından doğru 

buluyor musunuz? Bununla ne anlatılm ak istenmiştir?
4 — “ Lisan”  manzumesine dayanarak Ziya Gökalp’in  dil anlayışını özetleyiniz.
5 — “ Uydurm a söz yapmayız”, “ Türkçeleşmiş Türkçedir”  sözlerinden anladıkları

nızı açıklayınız.
6 — Bu manzumeleri dil, ölçü ve konu yönünden değerlendirerek millî edebiyat akı

mının ilkelerine uyup uymadığını inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

boşo : Meclisteki azınlıkların
temsilcileri, 

hirfet : Sanat, kazanç
H udâ : Tanrı.

il : Devlet (burada)
meb’usân : Milletvekilleri, 
müteradif : Anlamdaş, 
tersane : Gemi yapılan ve ona

rılan iş yeri.
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Türkçülüğe göre, edebiyatımız yükselebilmek için, iki sanat müzesinde 
terbiye görmek mecburiyetindedir.

Bu müzelerden birisi Halkedebİyatı, İkincisi Garp , edebiyatıdır. Türk* 
çü şairler ye edipler, bir taraftan halkın bedialannı, diğer cihetten garbın 
sebkârlarım model ittihaz etmelidir. Türk edebiyatı bu iki çıraklık devre
sini geçirmeden, ne millî, ne de mütekâmil bir mahiyet alamaz. Demek 
ki edebiyatımız bir taraftan "halka doğru’ ’, diğer cihetten “garba doğru”  
gitmek ıztıranndadır.

Halk edebiyatı ne gibi şeylerdir? Evvelâ, masallar, fıkralar, efsaneler, 
menkıbeler, ustûreler, saniyen darbımeseller, bilmeceler, salisen mâniler, 
koşmalar, destanlar, İlâhiler, rabian Dede Korkut kitabı Âşık Kerem, Şah 
İsmail, Köroğlu gibi hikâyelerle, cenknâmeler, hamisen Yunus Emre, Kay- 
gusuz, Karacaoğlan, Dertli gibi tekke ve saz şairleri, sadisen Karagöz ve 
Nasrettin Hoca gibi canlı edebiyatlar.

Edebiyatımız bu modellerden ne kadar çok feyiz abrsa o kadar çok 
“ tahriş”  edilmiş olur.

Edebiyatımızın ikinci nevi modelleri de Homer’le Virjil’den başlayan 
bütün klâsiklerdir. Yeni başlayan bir mîllî edebiyat için en güzel örnekler 
klâsik edebiyatın bedialarıdır. Türk edebiyatı, klasiklerin bütün bedîi ra- 
hiklerini massedip bitirmeden romantiklere ve daha sonraki mekteplere 
yanaşmamalıdır. Çünkü, genç milletler, mefkureleri, kahramanlıkları ilân 
eden bir edebiyata mahtaçtırlar. Klâsik edebiyatlar umumiyetle bu mak
sadı temin edecek mahiyettedir. Son zamanda, Fransa’da gençliğe mefkû- 
relere doğru yeni bir hamle yermek için, yeni klâsikler mektebinin teessüs 
etmesi de, klâsik edebiyatın bu terbiyevî rolünü ispat eden canlı bir delil
dir.

Maamafih biz garbın iptida yalnız klâsiklerine kıymet vermekle, ro
mantizm’in feyzinden de büsbütün mahrum kalmamalıyız. Çünkü hare
ketleri halka doğru gitmek, halk masallarını ve destanlarını model ittihaz 
etmekle başlamıştır. Demek ki biz, edebiyatımızın tahriş ve tehzibini ya
parken Klâsisizm ve Romantizm devirlerini beraber yaşamış olacağız. O 
halde, Garp edebiyatım ruhumuzla massa çalışırken garp romantiklerinin 
halk edebiyatlarından nasıl istifade ettiklerini de anlamaya çalışmalıyız. 
Edebiyatımızın garp muhallideleri müzesinde geçirdiği çıraklığa da “ millî 
edebiyatımızın tehzibi”  diyebiliriz.

Bu ifadelerden anlaşıldı ki millî edebiyatımız, tahriş, tehzib namları 
verilen iki terbiye devresinden geçtikten sonra hem millî hem de Avrupaî 
bir edebiyat haline girecektir.
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Millî edebiyatımızın tesisi hususunda Türk Ocaklan’mn da büyük rolü 
vardır. Türk Ocakları, sahnelerinde, halk tiyatrosu olan Karagöz ile Orta- 
oyunu’nu arasıra göstererek canlandırmalıdırlar. Masalcılara masal söy
leterek, meddahlara taklitler yaptırarak, saz şairlerine destanlar, koşma
lar, mâniler, okutarak millî edebiyatı canlı bir surette ammeye gösterebi
lirler. Dede Korkut, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Dertli Karacaoğlan, 
Âşık Ömer, Gevheri gibi halk şairlerine ve Nasrettin Hoca, Karagöz, İnci
li Çavuş, Bekri Mustafa gibi halk tiplerine hususî geceler tahsis ederek bun
ların hatıralarını idameye çalışmalıdırlar. Halk edebiyatına ait kitaplarla 
şifahî ananeleri toplayıp halk kütüphaneleri vücuda getirmek de Türk Ocak
ların ın  vazifelerinden biridir.

Ziya Gökalp

A ç ı k l a m a l a r :

Ziya Gökalp, Batılı sosyologlardan Durkheime’den etkilenerek toplumumuzun kal
kınması ve gelişmesi için “ Fert yok, cemiyet var”  ilkesini öne sürmüş; “ milliyetçilik”  akı
mının, “ Türkçülük”  akımı halinde uygulanmasına öncü olmuştur.

Ziya Gökalp bu  uygulama için hazırladığı ve ileri sürdüğü düşünce, kural ve ilkeleri, 
1923 te yayımladığı “ Türkçülüğün Esasları”  adlı eserinde toplamıştır.

Bir deneme sayılabilecek olan bu eser, I. Türkçülüğan Mahiyeti, II. Türkçülüğün Prog
ramı olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır.

Birinci ana bölüm: 1— Türkçülüğün tarjlıi, 2— Türkçülük nedir? 3— Türkçülük ve 
Türancılık, 4— Hars ve Medeniyet, 5— Halka Doğru, 6— G arba doğru, 7— Tarihî mad
decilik ve İçtimaî m efkûrecilik,, 8— Millî vicdanı kuvvetlendirmek, 9— Millî tesanüdü 
kuvvetlendirmek, 10— Hars ve tehzip bölümlerine ayrılmıştır.

“ Türkçülük” ü “ Türk milletini yükseltmektir?’ diye tanımlayan Ziya Gökalp, Türk
çülüğün Programı’nda da sekiz bölüme yer vermiştir: 1— Lisanı Türkçülük, 2— Bediî Türk
çülük, 3— Ahlâki Türkçülük, 4— H ukukî Türkçülük, 5— Dinî Türkçülük, 6— İktisadî 
Türkçülük, 7— Siyasî Türkçülük, 8— Felsefi Türkçülük.

Yukarıda okuduğunuz parça, “ Bediî Türkçülük”  bölüm ünden alınmıştır. “ Güzel sa
natlarda Türkçülük”  diyebileceğimiz bu bölümde, bir güzel sanat olan “ Edebiyat” ın 
" tah riş’'  ve “ tehzib,” i sözkonusu edilmektedir.

“ Tahriş”  kelimesi, “ hars” tan  gelir. “ H ars” , Fransızcadaki “culture”  (Kültür) kavra
mı içine girer ve “ halkın an’analerinden, teamüllerinden, örflerinden şifahî veya yazılmış 
edebiyatından, lisanından, musikisinden, dininden, ahlâkından, bediî ve İktisadî mahsûl
lerinden ibarettir?’

* ‘Tehzib’ ’ ise, ‘ ‘yalnız yüksek b ir tahsil görmüş, yüksek b ir terbiye ile yetişmiş hakikî 
münevverlerlere mahsus; makulâne, güzel sanatları, edebiyatı, felsefeyi, ilmi ve hiçbir ta
assup karıştırmaksızın dini; gösterişsiz, samimî bir aşk ile sevmektir”  “ Tehzib hususî bir 
terbiye ile husûle gelmiş, hususî bir duyuş, düşünüş ve yaşayış tarzıdır”

Ziya G ökalp’a  göre: “ Millî zevki bulmak için, halka doğru gitmek, halk sanatların
dan uzun uzadıya bediî bir terbiye alm ak”  gerekir; “ hakikî sanatkâr olabilmek için de, 
güzel sanatların beynelmilel ustaları olan, sanat dahilerinden zevk dersi zevk terbiyesi al
mak lâzımdır.
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Edebiyatımızın Tahriş ve Tfehzibinde, edebiyatımızın yükselebilmesi için gerekli olan 
yollar gösteriliyor, şu yargılara varılıyor:

H alka ve Batıya doğru gitme; bunlara yönelme zorunludur. H alk edebiyatı ürünleri, 
edebiyatımız için önemli bir kaynaktır. Batılı ünlü eserlerle, halk ürünlerinin özümlen
mesi “ en güzel” i ortaya çıkaracaktır. Millî, güçlü ve Batılı edebiyatımız ancak bu şekilde 
doğacaktır...

Bu örnek parçada sözü edilen “ Halk edebiyatı” , gerekte millî kültürün kapsamın
dadır. “ H alka doğru gitm ek” de, millî eğitimin ilkelerinden biridir. Öyleyse, Ziya Gö- 
k a lp ’m  edebiyatım ızın yükseltilmesi için önerdiği “ halka doğru”  yönelişiyle 
karşılayacağımız halk edebiyatı örnekleri, bize kendi dilimiz ve değerlerimiz aracılığıyla, 
kendi benliğimizin eğitimini yaptıracaktır. Böylece millî bilince ulaşmamıza da yardımcı 
olacaktır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — H alk edebiyatı ile folklör aynı mıdır? Yukarıdaki halk ürünlerinin hepsini Halk 
edebiyatı içinde sayabilir miyiz? Folklorla H alk edebiyatının sınırlarını belirtiniz.

2 — H alk edebiyatından, ne yönden yararlanabileceğimiz ileri sürülüyor?
3 — Batı’dan alacağımız nedir? Niçin Klasisizm’le Romantizm tavsiye ediliyor? Açık

layınız.
4^—  Millî edebiyat Kavramından ne anlıyorsunuz?

_tnsaıilann müb-1 edebiyatımıza millî bir edebiyat diyebilir miyiz? Niçin?
telâ olduğu musibetle- ü̂§ünce yazılarına uygun bir plân var mıdır? Giriş, gelişme ve sonuç 
rin en büyüğü; dünyâ günceler nelerdir?
ve âhiret işiyle hiç :ür kavramının neleri kapsayabileceğini belirtiniz.
meşgûl olmayıp, boş iyatı örnekleri, “ millî kültür, dil, tarih , millî bilinç, manevî değerler”
oturmaktır! Cehâlet rulursa, bizim hangi alanlardaki eğitimimiz için, ne oranda yardımcı
de, büyük musibettir.

_ _ r
K e l i m e l e r :

bedîa
darbımesel
feyz
hamisen
Hom er
ıztırar
ittihaz
massetmek
menkıbe

muhalid
râbian

: Güzellik.
: Atasözü.
; Verimlilik.
: Beşinci olarak.
: Homeros.
: Zorunluluk.
: Sayma, kabullenme.
: Emmek.
: Tarihî yiğitlikleri ve 

erdemleri anlatan hi
kâye.

: Ölümsüz kılan.
: Dördüncü olarak.

rahîk
sadisen
salisen
saniyen
şehkâr
tahriş
tehzib

teessüs

ustûre
Virjil

: Duru ve kokulu şarap.
: A ltın a  olarak.
: Üçüncü olarak.
: İkinci olarak.
: En güzel eser.
: Harslaştırma.
: Yetiştirme, yükselt

me, yetkinlik kazan
dırma.

: Yerleşme, temelleş
me, kurulma.

: Mitologya.
: Vergilius.

ZİYA GÖKALP ve ESERLERİ :

Ziya G ökalp (1876 -1924) Diyarbakır’da doğdu. O rada Askerî Rüştiyeyi okuduktan 
sonra idadiyi bitirmiş; bu arada amcasından Arapça ve Farsça’yı, İslâm felsefesini öğren
miştir. İs tanbul'da Baytar mektebinin son sınıfındayken gizli bir cemiyete girdiği için do
kuz ay hapsedilmiş; sonra da Diyarbakır’a sürülmüştür.
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İkinci Meşrutiyet ilân edilince “ İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır şubesini açmış; 1910 
da Selanik’te yapılan fırka kongresinde Merkez Um um î Âzası seçilmiştir. 1911 yılında 
“ Genç Kalemler”  de düşüncelerini ve manzumelerini yayımlayan Ziya G ökalp, sonra Da- 
rtilfünuu’da “ Sosyoloji”  dersleri de vermeye başlamış; yazılarına, “ Türk Y urdu” nda, 
kendisinin kurduğu “ Yeni M ecm ua'’ da devam etmiştir.

İstanbul’un işgali sırasında M alta’ya sürülmüş (1919); üç yıl sonra D iyarbakır’a  dö
nüşünde “ Küçiik M ecmua’yı çıkarmış; sonra da milletvekili olmuştur.

Toplumla î)g»li konulardaki düşüncelerini içine alan eserleri: “ Türkleşmek, İslâm
laşm ak, M uasırlaşm ak” . * ‘Türkçülüğün Esasları’ * ‘Türk Medeniyeti Tarifii” dir. Bun
ların dışında, M alta’dan yazdığı mektuplarla birçok makaleleri, nesirleri arasında yer alır.

Manzumelerini, “ Kızılelma” , “ Yeni H ayat” , “ Altın Işık”  adlı kitaplarda toplamış
tır. '

Değeri ve edebiyatımızdaki yeri 
ARAŞTIRM ALAR :

1 — Ziya Gökalp neden bir sanatçı olarak değil de, bir düşünür olarak önem
lidir?
2 — Onu “ Milliyetçilik” , “ Türkçülük”  akımının, hangi alanlardaki öncüsü 
sayabiliriz? Niçin?
3 — Ziya G ökalp’a  göre “ Türkçülük”  nedir? Bunu gerçekleştirmek için tutu
lacak başlıca yollar; uyulacak ilkeler nelerdir?
4 — Ziya G ökalp’ın manzumeleri “ millî edebiyat akımı” nın ilkelerine uygun 
olarak yazılmış mıdır? belirtiniz.
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E D E B İ Y A T  T A R İ H İ  V E  

E D E B İ  T E N K İ D

“ Büyük Sanatkâr”  ve “ şahaser”  dediğimiz zaman, bu hükmü han
gi “ ölçü”  ye göre verdiğimizi tayin etmek lâzımdır. Çünkü, herhangi edebî 
bir eseri tetkik ederken, birbirinden tamamen farklı iki noktai nazar var
dır ki, iptida onlardan birini kabul ve ona göre hareket zarurettir.

1 — Azami derecede'^âfâkî”  olan “ tarihçi”  noktâ-i nazân;
2 — Münhasıran “ enfüsî - sübjektif”  olan “ tenkitçi”  nokta-i naza

rı.
Edebiyat müverrihi, bir eserin kıymetini takdir ederken, vesikalara 

istinaden onun asırlarca halk arasında nasıl bir rağbet kazandığını, se
bepleri ve neticeleriyle, anlamaya çalışır; halbuki “ müııeklfrr* doğrudan 
doğruya kendisinin o eserden aldığı “ tahassüs hassası” m, şahsî zevk ve 
kanaatına göre izah eder. Müverrih, şahsî zevk ve kanaatim gzamî dere
cede nazar-ı itibara almamaya^ ve imkân mertebesinde “ âfâkî”  bir şekil
de düşünmeye mecburdur; münekkidin nokta-i nazarı ise münhasıran 
“ eıifüsî” dir. Edebî bir eser zamanımızdan ne kadar uzaksa, onun hak
kında edebiyat tarihinin “ âfâkî”  bir hüküm vermesi o kadar kolaylaşır; 
çünkü asırlar esnasında, “yanılmaz bir hâkim”  olan “ halkın zevki”  onun 
hakkmdaki hükmünü vermiştir; müverrih, vesikaların tetkik ve tasnifiy
le, o hükmü istintaç ve tesbit eder. Halbuki zamanımıza yaklaştıkça, bu 
hükümlerimizi “ âfâkî” olmaktan ziyade “ tenkidî”  bir şekilde olur. Ede
biyat müverrihi, vazifesini ne kadar bî-taraflıkla ifa etmek isterse istesin, 
kendi zamanı hakkındaki mütalâalarında nihayet bir ciddî “ münekkit” 
vaziyetindedir. Ciddî edebiyat tarihçilerinin, muasırlar hakkında çok muh
tasar ve umumî bir mahiyette olması, işte bu sebeplerden doğuyor ki ta
mamen haklıdır.

M ehmet Fuat Köprülü

A ç ı k l a m a l a r :

Eski T ürk edebiyatında, edebiyatın konusu içine giren eserleri ve bunların sanatçıla
rım , derinliğine araştırm a ve incelemelere girişmeden değerlendiren bir tür vardı: Tezki
re.

Tezkireciler, alfabe sırasına göre sıraladıkları sanatçıların hayatları, kişilikleri ve eser
leriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurlardı. Ancak bu değerlendirmeler, söylentileri ve 
izlenimleri aşamazlar; böylece, “ ebediyat tarihi”  ve “ tenkit”  görevlerini de yetersiz, ola
rak, bir arada yaparlardı.
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XIX. yüzyıldan sonra gazete, dergi ve kitapların düşüncelere getirdiği yenilikler; 
bilim m edotunun uygulanışı; araştırm a, inceleme ve değerlendirmeler, “ edebiyat tarihi”  
ile “ tenkit” i birbirinden ayırdı.

Böylece “ edebiyat tarihçisi”  ile “ tenkitçi”  arasında da ayrımlar belirdi.
İlk edebiyat tarihçimiz sayılan M. Fuat Köprülü, “ Türk Edebiyatı T arih i”  adlı ese

rinin “ giriş”  bölümünde işte bu ayrım lardan söz açarak şu yargılara varıyor:
Edebiyat tarihçisi bir eseri değerlendirirken, daha “ afâkî”  (objektif-nesnel) dir; halk 

arasındaki değerlendirmeleri sebep ve sonuçlarıyla göz önünde bulundurur; bu  değerlen
dirmeye kendi zevklerini karşıtırmaz.

Tenkitçi ise, kişisel görüş, zevk ve kanılarına dayanan, daha çok ‘ ‘enfüsî”  (sübjektif
- öznel) değerlendirmelerde bulunur.

Edebiyat tarihçisi, belgeleri inceleyerek halkın zevkine dayanan yargılara varır; çağ
daş eserleri, tarafsız olamayacağı için, ancak bir eleştirmeci gibi değerlendirir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Sanatçılar ve. eserler hangi görüş açılarından incelenip değerlendirilirler?
2 — Edebiyat tarihçisinin tutum u ile eleştirmecinin tutum u bunlardan hangisine uy

gun olmalıdır? Niçin?
3  — Çağdaş eserler değerlendirilirken edebiyat tarihçisi, niçin eleştirmeci durum un

dadır?
4 — Çağdaş sanatçı ve eserler hakkında varılan yargılar neden genel ve özel b ir nite

lik gösterirler?
5 — Yazar, “ M ünekkit”  ve “ edebiyat tarihçisi”  Ijiçin neden “ ciddî”  sıfatını kullan

mıştır.

K e l i m e l e r :

âfâkî : Herkes için aynı de-
değerde olan. Nesnel, 
objektif, 

âzâmî : En çok. 
bî-taraf : Tarafsız, 
enfüsi : Özneyle ilgili; kişisel 

olan: Öznel, sübjektif, 
hassa : Özellik,
istintaç : Sonuç çıkarma, 
mertebe : Aşama, derece.

muasır : 
muhtasar : 
münekkid

münhasıran : 
mütalâa 
müverrih : 
nokta-i nazar: 
tahassüs :

Çağdaş.
Kısa.
Eleştirmeci, eleştir
men.
Özel olarak, sadece. 
İnceleme, irdeleme. 
Tarih yazarı.
Görüş noktası. 
Duygulanma.

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

“Müverrih şahsî zevk ve kanaatim  âzami de
recede nazar-ı itibara almamaya ve im kân mer
tebesinde “ âfâk î”  bir şekilde düşünmeye , 
mecburdur”  yargısını doğru buluyor musunuz?
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M EHM ET FUAT KÖPRÜLÜ ve ESERLERİ :

M . F uat Köprülü, (1890 - 1966), öğrenimini İstanbul’da yapmış; bir süre de Hiıkuk 
Fakültesinde okum uştur. İlkin Fecr-i Â ti’ye girerek şiir yazan F uat K öprülü, genç yaşta 
D arülfünun Türk Edebiyatı Tarihi “ müderrisi”  olmuş (1913); bu alanda, “ Türk Edebi
yatı Tarihinde Usûl” , “ Türk Edebiyatı Tarihi” , “ Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında 
Araştırm alar”  gibi eserlerini ortaya koymuştur. 1924 yılında “ Türkiyat Enstitüsü” nü ku
rarak , “ Millî TetebbularM ecm uası” , “ Türkiyat Mecmuası”  gibi dergiler de yayımlayan 
F . Köprülü, tarih ve edebiyat tarihi alanında, Batılı görüşe sahip ilk bilginimiz sayılır. 
Birçok yabancı üniversite, akademi ve cemiyetlerde, kendisine üyelik ve fahrî doktorluk 
verilmiştir. İstanbul ve A nkara Üniversitelerinde profesörlüklerde bulunmuş; 1934’te po
litikaya atüarak milletvekili seçilmiştir. Bir süre Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır.

Edebiyat tarihi çalışmaları arasında, “ İlk M utasavvıflar” , “ Divan Edebiyatı A nto
lo jis i” , . “ Türk Saz Şairleri Antolojisi”  adlı eserleri önemlidir.
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S E R B E S T  O K U M A

MÎLLÎ BİRLİK VE DAYANIŞMA

Millî birlik ve dayanışma, Türk milletini oluşturan insanların, barış
ta  olsun birbirlerini seven, birbirlerine inanan ve güvenen vatandaşlar ola
rak vatanın ve milletin yükselmesi ülküsü çevresinde toplanması demektir. 
Türk vatanı ve milleti bir bütün olarak daha güçlüdür. Yurda yapılacak 
saldırılar ancak birlik ve dayanışma içinde durdurulabilir. Her biri kendi 
çıkarlarını düşünen, birbirine inanıp güvenmeyen kimselerden oluşan bir 
toplum  ya da millet kendini savunma ve kendi çıkarlarım koruma gücün
den yoksun demektir. Böyle bir toplum ya da millet, kolayca dağılır, baş
kalarının tutsağı olur. Ayrılık gayrılık güdenler, kendileri için de bir yarar 
ve çıkar sağlayamazlar. Çünkü kuvvet birlikten doğar. Kuvvetli olmayan 
da kolayca kuvvetlinin eline düşer. Türkiye’nin yücelmesini istemeyen, 
T ürk’ün ve Türklüğün düşmanı olanlar, milletimizi, birbirini sevmeyen, 
birbirini düşman gruplar halinde bölmek ve sonra da kolaylıkla kendi el
lerime geçirmek ya da kendi yararlarına kullanmak amacını güderler. Böyle 
haince niyet ve davranışları zamanında sezmek ve bütün gücümüzle karşı 
koymak bizim için millî bir görevdi.

Kurtuluş Savaşının başlarında birçok kimseler için vatanın savunma
sını sağlamak bile bir mucize idi. Türk milletinin elinde avucunda birşey 
kalmamıştı. Ordu yoktu, silah yoktu. Ne ile savaş yapılacaktı?

A tatürk yalnız vatanın savunmasını değil, daha birçok büyük işi dü
şünüyordu. Vatan savunulacaktı, büyük bir inkılâp yapılacaktı, yeni bir 
devlet kurulacaktı. İşte bütün bu büyük işler, millî birlik ve dayanışmay
la olabilirdi. Gerisi kolaydı. Silah da bulunurdu, para da. Bu amaçla ilk 
iş olarak Türk’ün haklarına ve yurduna yapılan saldırılar karşısında alev
lenen millî heyecanı yaymak ve ayakta tutm ak, askeri birlikleri bir ko
m uta altında toplamak ve vatansever duygularla oluşan millî cemiyetleri 
bir teşkilat içinde eriterek Türk milleti adına söz söylemeye yetkili bir ku
ruluş yaratmak gerekiyordu. Bunun için birçok işler yapıldı. Yurdun düş
m anlar tarafından işgal edilmesini protesto maksadıyla mitingler 
düzenlendi. Düzenli bir ordu kurularak asker bir kom uta altında toplan
dı. Vatanın savunulması amacıyla kurulmuş bulunan ayrı ayrı millî cemi
yetler yerine, işleri tek elden ve millet adına yürütmek üzere Türkiye Büyük 
Millet meclisi açıldı. Böylece millî birlik ve dayanışma sağlandı... Türk 
vatanı kurtuldu ve Türk milleti kayıtsız şartsız bağımsızlığına kavuştu.

A tatürk  ilkeleri ve İnkılâp Tarihimiz, 1981
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M EHM ET FUAT KÖPRÜLÜ ve ESERLERİ :

M . Fuat Köprülü, (1890 - 1966), öğrenimini İstanbul’da yapmış; bir süre de Hukuk 
Fakültesinde okum uştur. İlkin Fecr-i Â ti’ye girerek şiir yazan F uat Köprülü, genç yaşta 
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F . Köprülü, tarih ve edebiyat tarihi alanında, Batılı görüşe sahip ilk bilginimiz sayılır. 
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XX.  YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA 
BAĞIMSIZLAR

T ü rk  Dili ve Ed„ Lise 3 —  F.13



Ç A N A K K A L E  Ş E H İ T L E R İ

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi.
—Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya— 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
Ne hayâsızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde - gösterdiği vahşetle “ Bu: Bir Avrupalı” 
Dedirir - yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Yarsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer, 
Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer 
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında;
Ostralyayla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk.
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ 
Hani tâûna da züldür bu rezil istilâ.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkî;
Beriden zelzeler kaldırıyor â’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;
Atılan her lâğımın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak; 
Boşanır sırtlara, vâdîlere sağnak sağnak.

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilâl uğruna Yâ Rab, n e j>üneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker 
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alm değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
Bedrin arslanlan ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
“ Gömelim gel seni târihe”  desem, sığmazsın.
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TURK DİLİ ve EDtBİYAil

Here ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb.. 
Seni ancak ebediyetler eder istîâb.
“ Bu taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına; 
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşma; 
Sonra gök kubbeyi alsam da rîdâ nâmıyla» 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyla; 
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan.
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, 
Türbedânn gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem; 
Tüllenen Mağribi, akşamlan, sarsam yarana... 
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün 
(Fâilâtün) (Fa’lün)

M ehmet Âkı'f

A ç ı k l a m a l a r :

Bıi şiir Safahat’ın altıncı kitabı olan “Asım” dan alınmıştır. Eserin bütün karşılıklı 
konuşmalar halindedir. Konuşmalar, "HüCazade”, “ Köse İm am ”, “Âsim”  (Köse İm am 1 
ın oğlu) ve “ Emin” dir. (Hocazade’nin oğlu). Bir manzum hikâye niteliği gösteren bu eser
de, yer yer toplum sorunlarıyla ilgi bölümler vardır.

Çanakkale Savaşı, yalnız Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de örnek bir savun
masıdır. Bu savunmanın en güçlü silahı da “ yurtseverlik” tir. Yurdunu seven insan ve top- 
lum lann, maddi güçleri yetersiz olduğu halde, savaşta zafere ulaştıkları görülmüştür. “ Ye
di düveF’e karşı kazanılan “ Çanakkale Zaferi” nin ise, Türk askerinin “ millî ah lâ k lın 
dan kaynaklanan ayrı bir üstünlüğü vardır. Yurt sevgisi ve millî ahlâk, toplum ları ayakta 
tutan, birbirinden ayrılmaz bir öğedir. A tatürk’ün belirttiği gibi, “ millî ahlâkımız, mede
nî esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmalıdır.’ ’ ki toplum  gücünü yitirme
sin. Bu niteliklerden yoksun toplum ların savaşta ve barışta başarı sağlamaları düşünüle
mez.

Yukarıda okuduğumuz mısralarda, sırayla, Çanakkale Savaşında, “ vahşet”, “ dehşet” , 
“ yiğitlik ve şehitlik”  ile “ bu yüceliğe erişenlerin anısı için tasarlanan olağanüstü türbe 
ve bunun bile yetersizliği”  dile getiriliyor.

Şair, Çanakkale Savaşını ve bu savaştaki Türk yiğitliğini anlatırken; kendine göre hi
kâye edişi yanında, “ epik”  ve “ lirik”  duygulara da yer vermekte; böylece çoğunluk şiirle
rinde görülen “ nesre yaklaşma” dan kurtulmaktadır.

Son bölümde, kurm ak istediği olağanüstü türbe, onun hayal gücünden yararlanarak 
şiirde yeni bir biçim yarattığını gösterir.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Bu: bir Avrupalı”  sözünün anlamı nedir? Şair bu  sözü hangi olaylara dayana
rak söylüyor?

2 — Bize karşı savaşanlar kimlerdir? Bunların ortak nitelikleri nedir?

3 — Savaş yeri nasıl tasvir ediliyor? Bu tasvir başarılı m ıdır? Buradaki benzetmeleri 
gösteriniz.

4 — Mehmetçik’in  yiğitliğinin belirtildiği mısraları bulunuz. Mehmetçik kimlerle kar
şılaştırılıyor? Niçin?

5 — “ Hilâl”  ve “ güneşler”  kelimeleri hangi anlamda kullanılmış kelimelerdir? Ger
çek anlamlarını da düşünerek yapılan söz sanatlarını belirtiniz.

6 — Şair, şehitleri anm ak için neler yapmak istiyor? Bunları neden yeterli bulmuyor? 
Burada gerçeküstü istekler var mıdır? Buna rağmen tabiî karşılayışımızın sebepleri neler
dir?

7 — Şiirdeki din ve milletle ilgili öğeleri göstererek, şairin bunlara neden yer verdiğini 
açıklayınız.

8 — Ahlâk bunalımlarıyla çalkalanan töplum larda yurt sevgisi söz konusu olabilir
mi?

9 — “ Savaş ve barışta birlik ve bütünlüğü sağlayan öğelerden biri de millî ahlâktır.” 
sözünü açıklayınız.

K e l i m e l e r :

akvam : Kavimler; uluslar. lebrîz : Doldurm a, taşırma.
a’mâk : Derinlikler. lâhd : Mezar.
ebr : Bulut, mabbes : Cezaevi, zindan.
ecrâm : Yıldızlar. ridâ’ : Örtü.
ebediyyet : Sonsuzluk, ölümsüz sâika : Yıldırım.

lük. taûn : Veba.
enkaz : Yıkıntı. tahaşşüd : Birikme, yığılma.
here ü merc : Karmakarışık, darm a tevhid : Tanrının birliğine inan

dağın. ma.
iklim : Ülke, iklim. vahy : Bir düşünce veya buy
edvâr : Devirler, dönemler. ruğun Tanrı tarafın
isti&b : İçine alma, kapsama. dan insanlara duyu-

rulması.

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

Yurt sevgisi ve millî ahlâk yüceliği olmasaydı Kurtuluş 
Savaşı kazanılabilir miydi? Bu konuda örneklerden yararla
narak bir kompozisyon yazınız.
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B Ü L B Ü L
\  ______

Eşin var, âşiyânın var, baharın var ki beklerdin; 
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?

O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun; 
Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.

Bugün bir yemyeşil vâdî, yarın bir kıpkızıl gülşen 
Gezersin, hânımânın şen, için şen, kâinatın şen.

Hazânsız bir zemin isterse, şâyet rûh-ı ser-bâzın 
Ufuklar, bu’d-i mutlaklar bütün mahkûm-ı pervâzın.

Değil bir kayda, sığmazsın - kanatlandın mı - eb’âda; 
Hayâtın en muhayyel gaayedir ahrâra dünyâda.

Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşândır?
Niçin, bir damlacık göğsünde bir umman hurûşândır?

Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım: 
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!

Teselliden nasibim yok, hazân ağlar bahârımda;
Bugün bir hânümânsız serseıv im öz diyârımda!

Ne hüsrandır ki: Şarkın ben vefâsız kansız evlâdı, 
Serapa garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdadı!

Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim here ü merc oldu, 
Salâhattin-i Eyyûbî’lerin Fâtih’lerin yurdu.

Ne zillettir ki; nâkuus inlesin beyninde Osmân’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlânın!

Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzî serâb olsun;
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!

-o ■

Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın; 
Şenâatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhân’ın
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Ne heybettir ki: vahdetgâhı dînin devrilip, taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş,

»W‘•'■•ı-.

Yıkılmış hânımânlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın!

!5 ■: '

Dolaşsın sonra, İslâmm harem-gâhında nâ-mahrem...
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem!

M efâîlün M efâîlün M efâîlün M efâîlün

* Mehmet A kif Ersoy 

A ç ı k l a m a l a r :

S afahat’ın yedinci kitabı “ Gölgeler”  dir. “ Bülbül”  bu k itapta yer alır; 9 mayıs 1921 
de yazılmıştır. Şair: “ Bu manzume yazılırken Yunan istilâsı altındaki topraklarımız, husu
siyle Bursa’ya dair elîm haberler geliyordu, tetkikine de imkân yoktu”  notunu koymuştur.

Bu nottan da anlaşılacağı gibi bu şiir, Kurtuluş Savaşı ’mızın sürüp gittiği o acı gün
lerden duygulanılarak yazılmıştır. Yurdunu seven her Türk gibi, Mehmet Â kif de o günkü 
durum a yabancı kalmamıştır.

Şiirde, bülbüle seslenilmekte; şair, bülbülle kendi arasında “ acılar içinde inleyen”  bir 
benzerlik bulduktan sonra birtakım karşılaştırmalara girişmektedir.

Şiir, iki bölümde incelenebilir:
Birinci bölümde, şair, bülbüle seslenerek onun acılı olmadığını; bu yüzden kıyamet

ler koparmasının da yersiz olduğunu söyler.
İkinci bölümde ise, esas acılı, üzüntülü olanın kendisi olduğunu söyleyerek bunun se

beplerini sıralar :
Bülbülün yemyeşil, uçsuS; bucaksız bir yurdu vardır. Oysa onun atalarından kalan yur

du düşman tarafından çiğnenmiştir. Ezan susmuş, Türk büyüklerinin mezarları ayaklar 
altına alınmıştır... Bunlar onun yas tutm ası için önemli sebeplerdir.

Şiirdeki duygulu yön, ona bir lirizm kazandırmakta; böylece millî bir duygu, lirik bir 
söyleyiş yaratılmaktarır.

Mesnevi düzeniyle yazılmış bu şiirde, beyit bütünlüğü göze çarpıyor. Dil, öbür örnek
lere oranla daha ağırdır.

A r a ş t ı r  m a  1 a r :

1 — Şair Bülbülün inlercesine ötüşünü neden yersiz bulmaktadır? Onu nelerin sahibi 
olarak görüyor?

2 — Şairin yas tutm asına sebep olarak neler gösteriliyor?
3 — “A sırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım ”  mısraını açıklayınız.
4 — “ H azan ağlar baharım da”, “ Dolaşsın İslâmm haremgâhında nâ-mahrem” söz

lerinden ne anlıyorsunuz?
5 — Şiirde, Türklüğün ve İslâmlığın övündüğü ve kutsal saydğı nelerden söz ediliyor? 

Belirtiniz.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

K e l i m e l e r :

ahrâr : Tutsak ve köle olma nâm ahrem : Yabancı, Şeriatça
yanlar. yasak edilen.

âşiyân : Yuva, ev. nâkuus : Kilise çanı.
b u ’d : Uzaklık. pervâz : Uçan, uçucu.
eb’âd : Uzaklıklar. satvet : Zorlu; sindiriri güç.
hurûşan : Coşan, çağlayan. semâvî : Göklerle ilgili.
hüsran : Zarar, ziyan, kayıp. serâpâ : Baştan ayağa.
hânım ân : Ev, bark, ocak. ser-bâz : Korkusuz; cesur.
hazân : Güz, sonbalar. şenâat : Kötülük.
haremgâh : Gizli yer; yasak yer. şevket : Ululuk.
me’vâ : Konut, yurt. türâb : Toprak, toz.

vahdetgâh : Yalnız kalınacak yer

M EH M ET AKİF ERSOY ve ESERLERİ :

Rüştiye ve idadi öğrenimiyle birlikte, özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca’yı öğ
renmiş; din eğitimiyle yetişmiş olan M. Âkif Ersoy (1873 - 1936), Baytar M ektebî’ni de 
birincilikle bitirdikten sonra, bazı görevler almış; “ Sırat-ı M üstakim ”, “ Sebil-ür-Reşat”  
adlı dergilerde şiir Ve yazılarım yayımlamıştır.

tik in  “ İslâm  birliği”  ülküsünü gerçekleştirmeye çalışan M. Â kif Ersoy, Kurtuluş Sa- 
vaşı’nın ve “ Millî edebiyat akımının”  etkisiyle “ M üslüman milliyetçilik”  taraflısı olmuş
tu. 1920 de milletvekilliğine seçilmiştir. 1925 de Mısır’a  giderek Kahire D arülfünun’da Türk 
edebiyatı dersleri vermiş; hastalanarak 1936 da yurda dönmüş ve 26 aralık 1936 da ölmüş
tür.

M ehmet Âkif Ersoy’un ilk kitabı “ Safahat” tır. Daha sonra yazdığı “ Süleymaniye Kür
süsünde” , “ H akkın Sesleri” , “ Fatih Kürsüsünde” , “ H âtıralar” , “Âsim”, “ Gölgeler”  bir 
araya getirilerek “ Safahat”  adı ile yayımlanmıştır.

Toplum sorunlarını, gerçekçi bir gözle önümüze seren M ehmet Â kif Ersoy

“ Safahatım’da, evet, şi’r  arayan hiç bulamaz:
Yalnız, bir yeri hakkında “ Hazin işte bu!”  der.

— Küfe ı
— Yok

— Kahve?

— Hayır.

— Hasta?

— Değil

— Hangisi ya?
Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder.’ ’

mısralarında da anlattığı gibi, sanata değil, toplum cu bir amaca yönelmiştir.
G ücünü çoğu zaman din ve töre ile ilgili görüşlerden alarak öğütler veren manzume- 

leri, genellikle, mesnevi düzeninde, karşılıklı konuşma, manzum hikâye veya h itabet niteli
ğini taşıyan biçimdedir.

Bu eserlerde, konuşm a dilinin ustaca aruzla bağdaştığı görülür; ancak çoğu zaman 
nazım nesre yaklaşır; konuşma bölümleri dışında dil ağırlaşır.

Çanakkale Şehitleri, İstiklâl Marşı, Bülbül gibi epik-lirik türde sayılabilecek şiirlerin
de ise, coşkun söyleyiş göze çarpar.
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S E R B E S T  O K U M A

U M U D U N U  Y İ T İ R M E Y E N  
T E K  İ N S A N

/

Yıl 1918, mevsim sonbahar... Mütareke imzalanmıştır. Müttefikleri
miz, yani Birinci Cihan Savaşı’nda bizimle birlikte dövüşmüş olanlar, mem
leketlerine dönecekler. Bu sebepten ötürü bir ziyafet verilmektedir. Yemekte 
her iki tarafın ileri gelenleri bulunuyor. -

Yemeğin sonlarına doğru, dost devletin bir generali ayağa kalkıyor... 
General, bu çeşit davetlerde âdet olduğu üzeri bir konuşma yapacaktır:

— Arkadaşlar, bütün dünyayı kan ve ateş içinde bırakan bir büyük 
savaşta sizlerle omuz omuza, kahramanca.dövüştük...

D ost generalin sesi, önceleri yorgun ve umutsuz... Sonra yavaş yavaş 
ısınarak ve heyecanlanarak devam ediyor:

— Tarih sizi, dünyanın en kahraman uluslarından biri olarak sayar
ken, en ufak bir mübalâğaya bile düşmüş sayılmaz... Türk askerinin kah
ramanca dayanışına, zorlukları hiçe sayan sabrına, usta saldırılarına kısa
cası Türk askerine hayranım... Biz, yenilmemesi gereken uluslardandık. Ama 
şansımız bizi p J t  yalnız bıraktı.

General susuyor... Herkes susuyor... Sonra, birdenbire yorgunlaşmış, 
ihtiyarlamış bir sesle yeniden konuşmaya başlıyor:

— Artık her şeyin bittiği, hiçbir kurtulma umudunun ve imkânının 
kalmadığı şu anda dahi kahramanlarımızla övünebiliriz... Elimiz, kolumuz 
bağlı, silâhsız ve yorgun memleketimize dönerken şunu kesinlikle söyleye
bilirim ki, askerlerimiz, Türk silâh arkadaşlığını asla unutmayacaklardır.

Önce, isteksiz, yorgun alkış sesleri... Sonra sessizlik.:, ağır, mutsuz bir 
sessizlik...
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TURK D İLİ ve e u e o i  ıs\ ı ı

Genç yüzünde yenilmez bir irade, deniz renkli gözlerinde büyük bir 
iman parıldayan bir general, birden ayağa kalkıyor... Bu, Birinci Cihan 
Savaşı’nın hiçbir cephesinde yenilmemiş olan büyük komutan Mustafa Ke
m al’dir. Önce, dost generalin yaptığı konuşmayla ilgili birkaç nezaket cüm
lesi söyledikten sonra, sert, inanmış bir sesle şöyle diyor:

— Dostlarımız için durum un ne olduğu elbette ki en çok kendilerine 
malûmdur. Onlar için savaş bitmiş sayılabilir. Fakat Türk Millî mücadele
si henüz yeni başlamaktadır... Dileyelim ki bütün yenilmiş görünen kah
raman milletler için durum aynı olsun!...

Atatürk» en umutsuz günlerde, umudunu yitirmeyen tek insandı...

İsmail Habip diyor ki:

“ O ’na ‘Ordu yok’, dediler; ‘Kurulur!’ dedi... ‘Para yok!’ dediler; ‘Bu
lunur!’ dedi... ‘Düşman çok!’ dediler: ‘Yeniler!’ dedi... Ve bütün dedikleri 
oldu...

İsm et Kür
Anılarıyla A tatürk, 1966
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TÜRK DILI ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Ahmet Haşim, “ Göl Saatleri”  adlı şiir kitabının “ Önsöz” ü olarak yazdığı bu Mu- 
kaddime’de, kendi şiir görüşünü özetlemiş sayılabilir.

Haşim ’in şiirlerinde bol bol rastlanan tabiat (ağaç, havuz, gurup), gerçek görünüşle
riyle değil, kendi hayâlinde renklendirdiği izlenimleriyle; sulardaki yansımaya benzeyen belli 
belirsiz biçim ve renklerle görünmektedir. Hayat ve tabiatı hayâl havuzunda seyrettiğini 
söyleyen Hâşim, gerçek tabiattan kaçmaktadır.

Ahmet Hâşim’e göre, “Ay” adlı parçada da anlattığı gibi, her şeyi açıkça görmek in
sana ıstırap verir. Tabiat ve gerçek çirkindir. Güneş olduğu zamanlar, çirkinlikler önünde 
hayâl kurulamaz. Onun, bütün şiirlerinde, tabiatın belli belirsiz göründüğü zamanların 
seçilmiş olması bundandır. Haşim, tabiatı, kendi ruh  hâli ve çağrışımlarıyla renklendire
cek, süsleyerek verir. O düşüncelerini, Piyale önsözünde şöyle açıklamaktadır:

ŞİİR HAKKINDA BAZI M ÜLÂHAZALAR

Şair, ne bir hakikat habercisi, ne bir belagattı insan ne de bir vâ’zı-ı kanundur (kanun 
yapıcı).^Şairin lisanı “ nesir”  gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bul
muş, m usıkîllesöz arasında, sözden ziyade musikîye yakın, mutavassıt bir lisandır.-/‘Nesir”  
de üslûbun teşekkülü için zarurî olan anasınn (unsurların) hiçbiri şiir için mevzu-ı bahs 
(söz konusu) olamaz. Şiir ile nesir bu itibarla yekdiğeriyle nisbet ve alâkası olmayan ayrı 
nizamlara tâbi, ayrı iki mimarîdir. Nesrin müvellidi (doğurucusu) akıl ve mantık, “ şiir"  
in ise, idrak m ıntakalan haricinde, esrar ve meçhulâtın geceleri içine gömülmüş, yalnız 
münevver (nurlu) sularının ışıkları gâh ü bigâh(zam an zaman) ufk-ı mahsusata (duyuşlar 
ufkuna) akseden kutsî ve isimsiz membadır.

Şiirin evza (duruşlar) ve harekâtını taklide özenen bir nesrin sahteliğine ancak nesrin 
sarahat ve insicamını istiare eden gölgesiz bir şiirin hazin çıplaklığı erişebilir; denilebilir 
ki “ şiir”  nesre kabil-i tahvilJgevrilebilir) olmayan nazımdır.

“ Mâna”  araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını râ’şe (ürpe
riş) içinde bırakan hakir (cılız, önemsiz) kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. 
E t zerresi, susturulan o sihrengiz (büyüleyici) sesi telâfiye kâfi midir?

Şiirde her şeyden evvel haiz-Jehemmiyet olan kelimenin mânası değil cümledeki te* 
lâffuz kıymetidir. Şairin hedefi, her kelimenin cümledeki mevkiini diğer kelimelerle ola
cak temas ve tesadümdan lçarpışm atar) ve esrarengiz izdivaçlardan mutahassıl (oluşan) 
tatlı, mahrem, havai veya haşin sese göre tâyin ve müteferrik (ayrı ayrı) kelime ahenkleri 
mısraın umumî revişine (gidişine) tâbi kılarak müteevviç ve seyyal (dalgalı ve akıcı), muz
lim ve muzî (karanlık veya ışıklı) ağır veya serî hislere, kelimelerin mânası fevkinde mısra
ın musikî temevvücatından (dalgalanmalarından) nâ-mahdut (sonsuz) ve müessir bir ifa
de bulmaktır.

Kelime tahavvülâtı (değişiklikleri) ve ahenk endişeleri arasında m âna küsûfa uğrarsa 
(kararırsa) “ ruh”  onu ahengin lezzetiyle telâfi eder. Esasen “ m âna”  ahgengin telkinatın- 
dan başka nedir? Şiirde “ mevzu”  şair için ancak terennüm ve tahayyüle bir sebeptir. Sıkı 
bir defne orm anında bırakılan bal dolu bir fağfur kavanoz gibi, ‘ ‘m ânâ’ ’ şiirin yaprakla
rında gizlenerek her göze görünmez ve yalnız hayâl ve kelime kafilelerini vızıltılı arılar gibi 
haricen etrafında uçuşturur. Fağfur kavanozu görmeyen karie bu muhayyir-ül-ukul (hari-
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Genç yüzünde yenilmez bir irade, deniz renkli gözlerinde büyük bir 
iman parıldayan bir general, birden ayağa kalkıyor... Bu, Birinci Cihan 
Savaşı’nm hiçbir cephesinde yenilmemiş olan büyük komutan Mustafa Ke
mal’dir. Önce, dost generalin yaptığı konuşmayla ilgili birkaç nezaket cüm
lesi söyledikten sonra, sert, inanmış bir sesle şöyle diyor:

— Dostlarımız için durumun ne olduğu elbette ki en çok kendilerine 
malûmdur. Onlar için savaş bitmiş sayılabilir. Fakat Türk Millî mücadele
si henüz yeni başlamaktadır... Dileyelim ki bütün yenilmiş görünen kah
raman milletler için durum aynı olsun!...

Atatürk, en umutsuz günlerde, umudunu yitirmeyen tek insandı...

İsmail Habip diyor ki:

“ O ’na ‘Ordu yok’, dediler; ‘Kurulur!’ dedi... ‘Para yok!’ dediler; ‘Bu
lunur!’ dedi... ‘Düşman çok!’ dediler: ‘Yeniler!’ dedi... Ve bütün dedikleri 
oldu...

İsm et Kür
Anılarıyla A tatürk, 1966
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A H M E T  H A Ş İ M

Kendi ellerinin dokunduğu, kendi gözlerinin değdi
ği her madde birden mücerretleşiyor; ruhlaşıyordu.

Ahm et Haşim’in kafasındaki orijinal şahsiyeti, işte 
burada aramak lâzımdır. Bu acayip zekânın madde ile 
ruh arasındaki gidip gelişleri şimdiye kadar bildiğimiz çiz
gilerin büsbütün dışındadır.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU



M U K A D D İ M E

Seyr eyledim eşkâl-i hayâtı ,
Ben havz-ı hayâlin sularında,, N 
Bir aks-i müievvendirtfiiunçün 
Arzın bana ahcâr ü nebâtı.

M ef’ûlü M efâîlü Feûlün

/  : ' ; A hm et Haşim
A Y

Bütün gün kırlarda, deniz kenarlarında dolaştık. Güneş, hayale mü* 
saade etmeyecek tarzda her şeyi vazıh ve berrak gösterdiği için, yalnız göz
lerimizle yaşadık ve hiç eğlenmedik.

Ağaçların tozlu yapraklarını, kayalar üzerinde durup soluyan kerten
keleleri, denizin kirli suları altında cam kırıklarını, paslı tenekeleri, eski 
pabuç naaşlannı seyretmenin ne kadar çabuk ruha kesel verdiğini tecrübe 
etmeyen var mı? Güneşli kırlarda geçen bir gezinti gününden sonra, ak
şam üstü ve mahzun ve nevmit dönmemek mümkün olmadığını tecrübe
lerimle bilirim. Güneş, bütün gün, insana doğru, fakat acı şeyler söyleyen 
bir arkadaştır. Onun ışığında eğlenmenin ve mes’ut olmanın hiç imkânı 
var mı?

Nihayet akşam oldu. Karanlık bastı. Karşı karşıya oturmuş iki insan, 
artık yüzlerimizi görmüyor, yalnız seslerimizi duyuyorduk. Birden, arka
mızda garip bir fısıltıyı andıran bir hışırtı duyar gibi olduk. Başımızı çe
virdik: İki büyük fıstık ağacı arkasından kırmızı bir ay, sanki yapraklara 
sürünerek yükseliyordu. Birden etrafımızda dünyanın bütün manzaraları 
değişti: Sanki Japonyalı bir ressamın siyah mürekkebiyle çizdiği müphem 
ve nâtamam bir âlem içinde idik. Artık her şeyi sarahatle görmek ve ta
hayyül etmek imkânının sarhoşluğu vücûdumuzu, yavaş yavaş bir afyon 
dumanı gibi uyuşturuyordu. Etrafımızda, gündüzün bütün uyuz ağaçları 
yerine zengin bir orman vücût bulmuştu. Karşıda yemek yiyen fakir aile
nin kirli kızları, yüzlerine vuran ay ışığı içinde birer murassa hayal olmuş
lardı. Denizin bulanık sulan boşalmış ve onun yerine şimdi sahilin kum
ları üzerinde ziyadan bir mayi sallanıp şarkı söylüyordu. Dünyanın güzel
liğinden korkmaya başlamıştık. Zira aydan aya akan büyünün saadetiyle 
ruhlarımız çatlayacak kadar dolmuştu.

Ay! Ay! Yalancı ay! Zekâdan harap olanları dinlendiren hayal gibi, 
güneşten bunalanları da teselli eden sensin!

Ahmet Haşim
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TÜRK DİLÎ ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Ahmet Haşim, “ Göl Saatleri”  adlı şiir kitabının “ Önsöz” ü olarak yazdığı bu Mu- 
kaddime’de, kendi şiir görüşünü özetlemiş sayılabilir.

Haşim ’in şiirlerinde bol bol rastlanan tabiat (ağaç, havuz, gurup), gerçek görünüşle
riyle değil, kendi hayalinde renklendirdiği izlenimleriyle; sulardaki yansımaya benzeyen belli 
belirsiz biçim ve renklerle görünmektedir. Hayat ve tabiatı hayâl havuzunda seyrettiğini 
söyleyen Hâşim, gerçek tabiattan kaçmaktadır.

A hm et Hâşim’e göre, “Ay”  adlı parçada da anlattığı gibi, her şeyi açıkça görmek in
sana ıstırap verir. Tabiat ve gerçek çirkindir. Güneş olduğu zamanlar, çirkinlikler önünde 
hayâl kurulamaz. Onun, bütün şiirlerinde, tabiatın belli belirsiz göründüğü zamanların 
seçilmiş olması bundandır. Haşim, tabiatı, kendi ruh  hâli ve çağrışımlarıyla renklendire
cek, süsleyerek verir. O düşüncelerini, Piyale önsözünde şöyle açıklamaktadır:

ŞİİR HAKKINDA BAZI M ÜLÂHAZALAR

Şair, ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan ne de bir, vâ’zı-ı kanundur (kanun 
yapıcı) (Şairin lisanı “ nesir”  gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bul
muş, m usıkîllesöz arasında, sözden ziyade musikîye yakın, mutavassıt bir lişamlır.', “ Nesir”  
de üslûbun teşekkülü için zarurî olan anasırın (unsurların) hiçbiri şiir için mevzu-ı bahs 
(söz konusu) olamaz. Şür ile nesir bu itibarla yekdiğeriyle nisbet ve alâkası -olmayan ayrı 
nizamlara tâbi, ayrı iki mimarîdir. Nesrin müvellidi (doğurucusu) akıl ve mantık, “ şiir”  
in ise, idrak mıntakaları haricinde, esrar ve meçhulâtın geceleri içine gömülmüş, yalnız 
münevver (nurlu) sularının ışıkları gâh ü bigâh (zaman zaman) ufk-ı mahsusata (duyuşlar 
ufkuna) akseden kutsî ve isimsiz membadır.

Şiirin evza (duruşlar) ve harekâtını taklide özenen bir nesrin sahteliğine ancak nesrin 
sarahat ve İnsicamını istiare eden gölgesiz bir şiirin hazin çıplaklığı erişebilir; denilebilir 
ki “ şiir”  nesre kabil-i tahvil ̂ çevrilebilir) olmayan nazımdır.

“ M âna" araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlannı râ’şe (ürpe
riş) içinde bırakan hakir (cılız, önemsiz) kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. 
E t zerresi, susturulan o sihrengiz (büyüleyici) sesi telâfiye kâfi midir?

Şiirde her şeyden evvel haiz-Lehemmiyet olan kelimenin mânası değil cümledeki te
lâffuz kıymetidir. Şairin hedefi, İıer kelimenin cümledeki mevkiini diğer kelimelerle ola
cak temas ve tesadüındeıı (çarpışmatar) ve esrarengiz izdivaçlardan mutahassıl (oluşan) 
tatlı, mahrem, havai veya haşin sese göre tâyin ve müteferrik (ayrı ayrı) kelime ahenkleri 
mısraın um um î revişine (gidişine) tâbi kılarak müteevviç ve seyyal (dalgalı ve akıcı), muz
lim ve muzî (karanlık veya ışıklı) ağır veya serî hislere, kelimelerin mânası fevkinde mısra
ın musikî temevvücatından (dalgalanmalarından) nâ-m ahdut (sonsuz) ve müessir bir ifa
de bulmaktır.

Kelime tahavvülâtı (değişiklikleri) ve ahenk endişeleri arasında mâna küsûfa uğrarsa 
(kararırsa) “ ruh”  onu ahengin lezzetiyle telâfi eder. Esasen “ mâna”  ahgengin telkinatın- 
dan başka nedir? Şiirde “ mevzu”  şair için ancak terennüm ve tahayyüle bir sebeptir. Sıkı 
bir defne ormanında bırakılan bal dolu bir fağfur kavanoz gibi, “ m ânâ”  şiirin yaprakla
rında gizlenerek her göze görünmez ve yalnız hayâl ve kelime kafilelerini vızıltıh arılar gibi 
haricen etrafında uçuşturur. Fağfur kavanozu görmeyen karie bu muhayyir-ül-ukul (hari-
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

kulâde) arıların kanat musikisini işittirir; kırmızı çiçekli siyah defne ormanının bütün sır
rı bu gümüş kanatların sesindedir.

Bu tarifin  haricinde hiçbir şiir yoktur. Böyle olmadığı iddia edilebilecek şiir varsa o 
şiir değildir. Ve ona “ şiir”  diyenler şiirin ancak yabancılarıdır.

Şiirde bazı akşamın (kısımların) şüphe ve müphemiyette kalması bir hata ve b ir ku
sur teşkil etmek şöyle dursun bilâkis şiirin bediiyeti nokta-i nazarından (estetiği bakımın
dan) elzemdir...

“ Mevzu”  gece içinde güller gibi, cümlenin ahenkli karanlığında ve m uattar (kokulu) 
heyecanı içinde bir nîm (yanm) şekil gibi ancak sezilir bir halde bırakılırsa “ muhayyile”  
onun eksik katan akşamını ihmal eder (tamamlar) ve ona hakikatten b ir kere daha mü- 
heyyiç b ir vücut verir. Harebelerin, uzaktan gelen seslerin, natam am  (tamamlanmamış) 
resimlerin, kaba yontulmuş heykellerin güzelliği bundandır. Hiçbir çehre hayalde görün» 
düğü kadar hakikatte güzel değildir. İlk defa, gece kapılarından girdiğimiz şehirlerin gün
düz manzarasının hayal için en hazin bir sukut (kırılış) olduğunu kim tecrübe etmemiştir? 
“ Muhayyile”  yarasa kuşu gibi ancak şiirin nim (yanm) karanlığında pervaz edebilir (uça
bilir).

Hâsılı şiir, resullerin (peygamberlerin) sözü gibi, muhtelif tefsirata müsait bir vüs’at 
(genişlik) ve şumulü haiz olmalı. Bir şiirin mânası diğer bir mâna olmaya müsait oldukça, 
her okuyan ona kendi hayatının da mânasını izafe edebilir (verebilir)

£ ^
...En zengin, en derin ve eıum ikssit şiir, herkesin istediği tarzda anlayacağı ve binae

naleyh (o bakımdan) nam ütenahi (sonsuz) hassasiyetleri istiab edecek (içine alabilecek) 
b ir vüs’atı olandır.

Ahmet Haşim
(Piyale Önsüzii’nden)

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Mukaddime’deki “ hayatın şekilleri”  sözü neleri anlatıyor?
2 —. Hayâl havuzunun sulan hangi anlam da kullanılmıştır?
3 — Bitkiler ve taşlar niçin renkli akis olarak görülüyor?
4 — Şekil yönünden inceleyiniz.
5 — Ay adlı yazıda, tabiatın güneşte ve ayışığmda görünüşlerini karşılaştırınız. Yazar 

hangisini seviyor, niçin? Açıklayınız.
6 — “ Yalnız gözlerimizle yaşadık” , “ zekâdan harap olanlar”  sözlerini açıklayınız.

e 1 i m e 1 e r  :

ahcâr : Taşlar. tahayyül : Hayâl kurma.
akis : Yansıma. natam am : Tamamlanmamış.
eşkâl : Şekiller. nevmîd : Umutsuz.
kesel : Uyuşukluk, gevşek vâzıh : Belirli, açık.

lik.
mülevven : Renkli.
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M E R D İ V E N

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...
Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
Bu bir lisân-ı hafidir ki rûha dolmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün
Ahm et Haşim

A ç ı k l a m a l a r : .
Şiirde, birer sembol sayılabilecek, “ Güneş renkli yapraklar” , Sararan Sular” , “ Kızıl 

havalar” , “ Kanayan güller” , “Alev gibi dallar” , “ Yanan sular” , “ Kanlı bülbüller”  gibi 
benzetmeler ve kızıl, sarı renklere bürünm üş tabiat görünüşleri ile b ir ruh  halini dile getir
me çabası görülüyor.

Hayat yolunun basam aklarını çıkan veya “ aşk”  gibi duyguların peşinde sürüklenen 
kişiler; zamanla “ güneş renkli bir yığın”  anıları gerilerde bırakarak yükseklere yönelecek
ler... Yaşama güçlerini, um utlarını kaybetmeye başladıkları zam an ise gözlerini, yalvaran 
yaşlı bakışlarla, semaya kaldıracaklardır.

A rtık onlar için “Akşam olm akta” dır. Gül, bülbül, su ve mermerleriyle bütün tabiat 
derin bir tasaya bürünecektir.

Böylece şiirin, bazı sembollerle, karamsar, umutsuz bir ruh halini, belli belirsiz söyle
yişlerle duyurmaya çalışmış olduğu söylenebilir.

Kelimelerin ve cümlelerin söylenişiyle yaratılan âhenk, şiirin duyurm a ve etkileme gü
cünü artırıyor. Bu şiirde, kişisel duyguların sade ve lirik bir anlatım  içinde verildiğini gö
rüyoruz.

A r a ş t ı r m a l a r :
1 — Sizce “ ağır ağır çıkılan merdiven” , “ eteklerdeki güneş ve rengi bir yığın yaprak” 

neler olabilir?
2 — “Akşam”  la  “ suların sararm ası” , “ yüzün perde perde solması” , “ kızıl havalar”  

arasındaki “ gerçek”  ve “ mecazlı”  bağıntıyı açıklayınız.
3 — Güllerin, dalların ve bülbüllerin, sular ve mermerlerle benzeşen ortak özellikleri 

var mıdır? Belirtiniz.
4 — Ruha dolan “ gizli dil”  ne olabilir?
5 — Haşim ’in bu  şiiriyle, “ Şiir H akkında Bazı M ülâhazalar”  başlıklı yazısındaki şiir 

anlayışı arasında bir uygunluk buluyor musunuz? Açıklayınız.
6 — Bu şiirdeki “ gül - bülbül”  ilgisi, eski edebiyatımızdaki anlam da mıdır?

K e l i m e l e r :

arz : Yeryüzü
h afî : Gizli.

muttasıl : Durm adan

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

Şiirde anlamın kapalı ya da belirsiz olması şiire ne ka
zandırır? Bu konuda düşündüklerinizi tartışarak açıklayınız.
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F I K R A

M Ü N E K K İ T

Bir mühendisi, bir şairi, bir doktoru, hattâ ismini ömrünüzde işitme
diğiniz herhangi bir mesleğe mensup birini, hiç anlamadığınız bir işinden 
dolayı beğenir gibi olunuz. Derhal bütün faziletler sizindir: Hayırhahsı
nız, zekisiniz, sevimlisiniz, terbiyelisiniz; ilminize, irfanınıza hiç diyecek 
yok Ağzınızdan düşürverdiğiniz küçük bir müraî bir methe mukabil sırtı
nıza geçirilen mutantan altın hil’ati bir an içinde kaybetmek ve yağmur 
altında bir çıplak gülünçlüğüne düşmemek istiyorsanız, sakın sözünüze 
en ufak bir kayd-ı ihtiyatînin gölgesini düşürmeyiniz.

İşte rahat yaşamanın düstûru!
Halbuki her fikir otlağından, topal ve yaralı bir hayvan gibi, sopa ile, 

taşla, tekme ile uzaklaştırılan münekkit, hakikatta, insan zekâsının en mü
essir hadimlerinden biridir. Müstakbel şafaklara doğru yürüyen mevki- 
bin tâ önünde, ümit bayraklarını dalgalandıran onun koludur.

Büyük üstâdım Gourmond şunu der: Bütün canlı mahlûkata naza
ran insanın faikiyetini yapan, istidatlarının tenevvüüdür. En zeki hayvan 
bir tek şey yapar. Fakat onu mükemmel yapar: At, arka ayaklarıyla, Denip- 
sey ve Carpantier’nin yumruklarından daha mükemmel çifteler atar; an, 
kimyahane fırınlarına ve dolaşık imbiklere hiç muhtaç olmaksızın bir Bert- 
helot dehasıyla balını süzer, örümcek, en usta bir dokumacı gibi havâi tu
zağının nâmer’î tellerini ören. Fakat o kadar!

Halbuki binbir sahaya dağılmış çalışan insan faaliyetinin mahsûlleri, 
bizzarure nâkıs ve muvakkattir. Hayvan, gayesine varmış duruyor, insan 
gayesini hâlâ aramakla meşguldür.

Herhangi bir sahada insanı artık daha ileriye gitmekten müstağni gö
renler, bilmeyerek, onu hayvan seviyesine indirmek isteyenlerdir.

Münekkit ise, her beşerî marifetin hâlâ tekemmüle muhtaç olduğunu 
bağırmakla, her sabah, insana hayvan olmadığını hatırlatıyor.

A hm et Haşı'm

A ç ı k l a m a l a r :

Ahmet Haşim, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra "D ergâh”  ta  bazı makale ve fıkralar 
yayımlamıştı. Bunları, sonra “ Gurabahane-i Lâklakan”  adlı b ir k itapta topladı. 1928 yı
lında “ İkdam” gazetesinin, sanat ve edebiyat bölümü için görevlendirildi. Burada çıkan 
yazılarını da ‘ ‘Bize göre’ ’ de bir araya getirdi. 1932 yılında tedavi için gittiği F rankurt’taki 
izlenimlerini de “ Frankfurt Seyahatnamesi”  adlı eserinde yayımladı.

Şiirleriyle gerçekten “ s a n a f ’a  yönelen Hâşim’in, “ Şairin lisanı, nesir gibi anlaşılmak 
için değil, fakat duyulm ak Üzere vücut bulur... Nesrin müvellidi akıl ve mantıktır...”  sözle
rinden de anlaşılacağı gibi, ona göre, nesir, akla, mantığa, zekâ ve düşünceye dayanır.
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YARI YOL

Nasıl istersen öyle dinle, bakın: 
Dalların zirvesindeyiz ancak,
Yarı yoldan ziyâde yerden uzak, 
Yarı yoldan ziyâde m âha yakın.

BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU

Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümâyân, 
Güller gibi... Sonsuz iri güller, 
Güller ki kamıştan daha nâlân, 
Gün doğdu yazık arkalarında!

Altın kulelerden yine kuşlar 
Tekrârını öm rün eder i’lân,
Kuşlar mıdır ki her akşam 
Âlemlerimizden sefer eyler?..

Akşam, yine akşam yine akşam, 
Bir sırma kemerdir suya baksam, 
Üstünde semâ kavs-ı mutalsam!

Akşam, yine akşam yine akşam, 
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

AĞAÇ

Gün bitti, ağaçta neş’e söndü. 
Yaprak âteş oldu, kuş da yâkut; 
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzın suyu erguvâne döndü'

BAHÇE

Bir Acem bahçesi, bir seccâde, 
Dolduran havzı ateşten bâde...
Ne kadar gamlı bu akşam vakti... 
Bakışın benzemiyor m u’tâde.

Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar, 
Dalmış üstündeki kuşlar yâda; 
Bize bir zevk-i tuhattu r kaldı 
Bu sönen, gölgelenen dünyâda!



Y A H Y A  K E M A L  B E Y A T L I

Her yenilik getiren şairde eskiye bakan bir taraf var
dır. Maziyi inkâr ettiğimiz an, sanat kendiliğinden du
rur. Kaldı ki Yahya Kemal, Fikret'in konuşma dili ile 
ve nesir edasıyla getirdiği şiir anlayışının üstünden., eski 
şiirin en halis ve yaşaması gereken tarafını, edâ ve söy
leyişini yeniye nakletmesini bilmiş, böylece ilhamında ba
rıştırdığı bir ikiliğin üstünden konuşmuştur.

Ahm et Hamdi TANPINAR



Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.
Kalbimde vardı “ Byron” u bedbaht eden melâl 
Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl,
Aldım Rakofça kırlarının hür havasını.
Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını,
Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu,
Bağrımda bir akis gibi kalmıştı uğultulu... 
Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan, 
Rû’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.
Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular,
Mahzûn hudutların ötesinden akan sular,
Gönlümde hep o zanla berâber çağıldadı,
Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı!
Bir gün dedim ki istemem artık ne yer, ne yâr! 
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyâr;
Gittim o son diyara ki serhaddidir yerin,
Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin!

Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü 
Bir med zamanı, gökyüzü kurşunla,örtülü,
Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi 
Gördüm... güzel vücûdunu zümrütleyen deri 
Keskin, bir ürperişle kımıldandı anbean;
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan.
Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun_gelişti o!
Birden nasıl toparlanarak kükremişti o!
Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış limanlara,
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara!
Yalnız o kalmış ortadav âsî ve bağn hûn,
Bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun,
Sezdim bir âşinâ gibi, heybetli hüznünü!

Rûhunla karşı karşıya kaldım o med günü,
Şekvânı dinledim, ezelî mustârib deniz!
Duydum ki, rûhumuzla bu gurbette şendeniz. 
Dindirmez anladım bunu hiç bir güzel kıyı;
Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı.

M ef’ûlü Fâilâtü M efâıiü Fâilün

Yahya Kemal Beyatlı

A Ç I K  D E N İ Z
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Millî edebiyat toplum a yönelmiş, toplum un sorunlafa içine girmişti. Ahmet Hâşim, 
sanatj amaç edinerek çevresinden uzaklaşmış; hayalî bir ülkeye sığınmıştır. Yahya Kemal 
ise, bunların dışında, bir yol bularak, Türk tarihinin, Türk sanatının başarılı geçmişini, 
çevresinin güzelliğini ve bunlar karşısındaki kişisel duygularını dile getirmiştir.

“ Açık Deniz”  şiirinde Yahya Kemal,

a) Doğup büyüdüğü ve çocukluğunun geçtiği topraklara ve Türk tarihine karşı duy
duğu özlemi;

b) Sınırsızlığın, sonsuzluğun ve ölümsüzlüğün verebileceği tadı;
c) Sonsuz ve sınırsız sanılan engin denizlerin bile, bir kıyı ile sınırlandığını;
d) Bir sonsuzluğa ve sınırsızlığa varamamanın yarattığı üzüntüyü dile getiriyor.

Yahya Kemal, çocukluğunun' geçtiği Balkan şehirlerinin tatlı anıları yanında, kaybe
dilen toprakların ve göçün acılarıyla doludur. Yüzyıllarca yapılan Türk akınları durmuş; 
bizim olan topraklar sınırlarımız dışında kalmıştır.

O, atalarının yaptığı akm lara dayanan bu “ tarih ve fetih”  özleminden, kişisel bir 
duyguya geçiyor; böylece, “ sınırsız, sonsuz ve ölümsüz olm a” isteğinin doğurduğu bir 

. duygu içinde kalıyor.

Bu duygu ve istek de O ’nu, karaların bitimi gibi gözüken Batı Avrupa kıyılarına gö
türüyor...

O rada, avunmak istediği denizle kendi ruhu arasında bir benzerlik bularak, içindeki 
ağrının dinmeyeceği sonucuna varıyor.

Yahya Kemal bu şiirinde, “ hikâye etme”  biçiminde anlatımıyla duygulu söyleyişini 
birleştirerek Türkçe’nin aruzla kaynaştığı en güzel örneklerden birini vermiş sayılır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şair Balkan şehirlerinde çocukluğunu geçirirken hangi duygu içindedir? Niçin?

2 — .“ Hülya içinde dilsiz gezmek” , “ kırların hür havasım alm ak” , “ akıncı cetlerin 
ihtirasını duym ak” , “ asırlarca bir koşu”  sözlerini açıklayınız.

3 — “ Göçlerden geriye, ayrılık acılarıyla dolu duygular kalır”  anlamına gelen on 
birinci m ısrada, şair, hangi göçten ve bunun bıraktığı hangi duygulardan söz ediyor?

4 — “ M ahzun hudutların ötesinden akan sular,
Gönlümde hep o zanla beraber çağıldadı” 

mısralarmdaki, “ mahzun hudutlar” , “ ötesinden akan sular”  neler olabilir? Şairin gön
lünde çağıldayan “ zan”  nedir?

5 —. “ S o n su z lu ğ u n  ta d ı”  ne  d e m e k tir?  Ş a ir b u n u  n e  z a m a n  ta d ıy o r  ve o n a  v a rm a k  
için ne y ap ıy o r?

6 — İkinci bölümde deniz ve onun hali nasıl bir benzetmeyle tasvir ediliyor. Onun 
bu şekilde coşmasına sebep olarak ne gösteriliyor?-

7 —  D en izle  şa ir in  d u y g u la rı a ra s ın d a k i b en ze rlik  ned ir?  N ed en  g e liyo r?  •

8 —  Şiiri tü r  ve şekil b a k ım ın d a n  inceleyin iz .
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K A R  M U S İ K İ L E R İ

— Varşova 1927 —

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.

Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,

Bir erganûn ahengi yayılmakta derinden..,
Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden/

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanbûrî Cemil Bey çalıyor eski plâkta.

Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiylp,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfezdeyim artık!

Yahya Kemal Beyatlı
M ef’ûlü M efâîlüM efâîlü Feûlün

A ç ı k l a m a l a r :

Gözalıcı görünüşler, mûsiki ve tarih; yurt özlemi, İstanbul ve yurt sevgisi Yahya Ke
m al’in şiirlerinde çokça rastlanan temalardır.

Yukarıdaki şiirde, bunların hepsini birbiri ardından bulabiliyoruz.
Şair, yabancı bir ülkede (Varşova’da), karanlık bir gecede, karların ağır ağır yağışını 

(sesini) seyretmededir...
İnsan bazen ilgi çekici görünüşler karşısında, bazı çağrışımlarla, çeşitli duygu ve dü

şüncelere dalar; bazı şeylerin özlemini çekerek tatlı hâtıralar ve rüyalar içinde yaşamaya 
koyulur.

İşte, Yahya Kemal de, aylarca kar altında kalan; karların yağışında bile “ gam” ve “ ke- 
der” in âhengi sezilen Varşova’yı seyrederken, birden Tamburî Cemil'Bey’in musikisiyle, 
özlemini çektiği İstanbul’u düşünmeye başlıyor.

Şiir, hem öz, hem şekil, hem de dil ve söyleyiş yönlerinden başarılıdır.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Somut ve ekzotik b ir çevredeki kar ve musikiden özlenilen bir ortam a geçiş, şiirin 
özündeki başarıya b ir kanıt olarak gösterilebilir.

Kelimelerin ve kafiyelerin seçilişi ile elde edilen âhenk, şekil yönünden; Türkçenin en 
sade, en tabiî ve en açık anlatımının aruzla kaynaştırılmış olması da, dil ve söyleyiş bakı
mından şiirdeki başarıyı gösterir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiirde şekil yönünden görülen yenilikleri belirtiniz.
2 — “ Bin yıldan uzun bir gecenin bestesi”  ne olabilir? “ Gece” , “ beste” , ve “ kar sesi” 

arasında bağlantı kurarak, şairin içinde bulunduğu durum u açıklayınız.
3 — “ Bin yıl sürecek zannedilen kar sesi”  demekle, şair, hangi görüşünü anlatmaya 

çalışıyor?
4 — Şairin duyduğu am a zevk almadığı nedir? Niçin?
5 — Tamburî Cemil Bey kimdir? Birden onu anmanın sebebi ne olabilir?
6 — Şairi İstanbul’un özlü sesiyle mutlu olm a isteğine götüren sebep nedir?
7 — “Yağan kar ve karanlıktan uzaklaşmak”, “ uykuda bütün bir gece körfezde olmak” 

sözlerinin gerçek anlamlarım söyleyiniz.
8 — Bu şiirde sembolizmin izleri görülüyor mu? Belirtiniz.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Yahya Kemal Beyatiı’dan Seçmeler :

M Â H Ü R D A N  G A Z E L

Gördüm  ol meh dûşuna bir şal atıp Lâhur’dan 
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş- nûrdan 
Nardübanlar bûşiş-î nermîn-i dâm ânıyla mest 
İndi bin işveyle bir kâşâne-î fağfurdan 
Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye 
Geçti sandım mâh-ı nev âyîne-î billûrdan 
Halk-ı Sa’dâbâd iki sahil boyfunca fevc fevc 
Va’de-yî teşrifine alkış tutarken dûrdan 
Cedvel-i Sîmin kenarından bu âvâzın Kemâl 
Koptu bir fevvâre-î zerrin gibi mahûrdan.

E Y L Ü L  S O N U

Günler kısaldı, Kanlıca’nın ihtiyarları 
Bir bir hatırlam akta geçen sonbaharları... 
Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa... • 
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa...
İçtik bu nâdir içkiyi yıllarca, kanmadık.
Bir böyle zevke tek bir öm ür yetmiyor, yazık! 
Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor; 
Lâkin, vatan,dan ayrılışın ıstırabı zor.
Hiç dönmemek, ölüm gecesinden, bu sahile 
Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile.

M O H A Ç  T Ü R K Ü S Ü

Bizdik, o hücûm un bütün aşkıyla kanatlı! 
Bizdik, o sabah, ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk, M ohaç ufkunda görünmek hevesiyle; 
Canlandı o meşhûr ova a t kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü:
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Gül yüzlü bir âfetti ki, her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visale. 
Dünyâya veda’ ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin?
Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık;
Allah’a  giden yolda, meleklerle karıştık.
Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından; 
Gördük, ebedî cedleri bir anda, yakından...
Bir bahçedeyiz şimdi, şehitlerle berâber,
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle berâber,
Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa, bizden 
Şimşek gibi b ir hâtıra, nal seslerimizden...
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Tam Bağımsızlık Yanlısıdır:

Atatürkçülük emperyalist güçlere karşı, ilk kez başarıya ulaşan İstik
lâl Savaşlarından sonra tam bağımsız ve millî cumhuriyet kuran dünya
daki mazlum milletlere örnek olmuştur. O, tam bağımsızlığı koruyabilmek 
için sosyo-ekonomik alt yapıda da halkın yararına değişiklikler yapmayı 
amaç sayar.

Halkçıdır, Demokratiktir, Sosyaldir ve Barışçıdır;

Çağdaş uygarlık seviyesine erişmek için, sadece siyasal yüzeye ve üst 
yapıda kalmayarak, sosyal ve ekonomik alt yapıya yönelme ve bu yapıda 
halkı, halk için, halkın gücü ile kalkındırmayı amaçlar ve bunları da sınıf 
kavgalarına yol açmadan sosyal barışı gerçekleştirmek için, devletin yapı
cı, planlayıcı, düzenleyici ve emredici rolünü ön planda tutmayı ve böyle
ce az gelişmiş bir sosyal yapıdan kurtulmayı amaç sayar.

Müspet İlime ve H ür Duyguya Dayanır:

Sanat ve bilim dallarında, bu yurdun gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre 
yaratıcı gücü harekete getirir. Bunu, laik, akılcı, hür bir düşünüşle müs
pet ilime ve hür duyguya dayanarak gerçekleştirir. Yalnız bu kaynaklara 
başvurarak araştırma ve denemelerini sürdürür.

Dinamiktir: *

Yukarıdaki açıklamalarla belirtilen Atatürkçülük, sadece fikir planında 
da kalmayarak, yenilik ve gelişme düşmanı tutucularla savaşmayı emre
der. Bu bakımdan anti-emperyalist, antikolonyalist, laik, ilerletici ve yü
rüyüş halinde bulunan dinamik, sürekli bir kalkınma ve hareket sistemi
dir.

Ord. Prof. Reşat Kaynar
Atatürkçülük, İkinci Kitap, 1984
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YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Y A B A N

Sakarya Savaşı’ndan sonra, düşmanın bıraktığı H aymana, Mihalıkçık 
ve Sivrihisar’da Garp Cephesi Kum andanlığının gönderdiği “ Tetkik-i Me
zalim Heyeti” , taşlar altında, ortasından yırtılmış, kenarları yanmış bir defter 
bulur.

Bu defterde, Birinci Dünya Savaşı’nda kolunu kaybeden Ahmet Ce- 
lâl’in anıları yazılıdır.

Ahmet Celâl, İstanbul'un işgali üzerine hizmet eri Mehmet Ali’nin Por
suk çayı yöresindeki köyüne gelmiş; bu köyde um duğu yakınlığı bulama
mıştır :

Lâkin bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil... Hal
buki, burada, isterdim ki farkında olsunlar. Zira, sağ kolumu, ben onlar 
için kaybettim. İstanbul'da zilletim olan şey şurada şerefimdir. Hattâ, ilk 
günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rasgeldik mi, hemen 
sağ yanımı çevirirdim. Hele, yeni yetişen delikanlılara, genç kızlara ne ya
pıp yapıp mutlaka bu noksanımı hissettirmeye çabalardım. Bu benim son 
süsüm, son şuhluğum, son çalımımdı. Beş on gün içinde o da gitti. Sağ 
kolumun yokluğu kimsenin takdirini celbetmek şöyle dursun, hattâ mer
hametini bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu sonradan anladım: Zira, 
burada, sakatlık hemen herkese mahsus bir hal gibidir.

Çıplak tabiatın ortasındaki bu köyde herkes, Salih Ağa’nın dedikleri
ne inanır. Yıllar yılı emek verdiği hizmet eri M ehmet A li bile aynı düşünce
dedir.

Salih Ağa, köyün en zengin adamlarından biridir. Lâkin, kılık kıya
feti itibariyle bir dilenciden hiç farkı yoktur. Kışın en soğuk günlerinde 
bile, onun, çorap giydiğini hatırlamıyorum. Ökçesi basık pabucunun için
de, kara ve çatlak topuklu ayaklan, ellerinden ziyade ortadadır. Denilebi
lir ki, rüşeymi ve yeraltı şahsiyetinin bütün ifadesi bu ayaklarda toplan
mıştır. Rahat mıdır? Sinirli midir? Bir arazi meselesinde, köylülerden bi
rine, bir oyun oynamak üzere midir? Bir işte kazanmış mıdır? Kaybı var 
mıdır? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bunlan anlamak için hemen ayak- 
lanna bakınız.

Eğer bunlardan birinin başparmağı oğulmakta ise, Salih Ağa’nın ca
nı bir şeye sıkılmış demektir. Eğer bunlardan biri ayakkabıyı, parmakları
nın ucunda hafif hafif oynatmakta ise, biliniz ki, keyfi yerindedir. Çıp-
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lak tabanlarını sizin yüzünüze doğru uzatıyor ve hareketsiz duruyorsa, emin 
olunuz ki, yeni gasbettiği bir lokmanın hazım devresini geçirmektedir. Fa
kat, sizin hakkınızda bir fesat kurmakla meşgulse, bu ayaklar, iki bük
lüm, onun altında saklıdır.

Sinsi sinsi, bir ava doğru yaklaşan tilkinin, adım atışlarını hiç görme- 
dinizse, Salih Ağanın yürüyüşüne bakınız.

Salih Ağa, bütün köy halkım öyle sihir ve nüfuzu altına almıştır ki, 
dört yıldan beri hep benim emrimle hareket etmeye alışmış olan Mehmet 
Ali bile, köye geldikten sonra, İktisadî vaziyetimi tayin için bana, bir kere 
gidip Salih Ağaya danışmamı tavsiye etti.

— 4'Beyim, akıllı adamdır. Ne edeceğini sana o bildirir.”  dedi.
Lâkin, ben onunla temasa ve münasebete girmektense, hiçbir şey yap

mamayı ve hazır paradan yemeyi tercih ediyorum.

Ben, Garbî Anadolu’da ne güzel, ne yeşil bostanlar görmüştüm. Or
talarında bir dolaplı kuyu vardır. Gözleri bağlı bir hayvan, muttasıl bu 
dolabı çevirir. Ortadaki çıkrık, kâh bir çocuk gülmesine, kâh bir kadın 
hıçkırığına benzer sesler çıkarır. Sıra sıra demir kovalardan sular boşanır 
dolar. Vakit bir yaz akşamıdır. Kavak ağaçlarında ağustos böceklerinin 
sesi, henüz dinmemiştir. Kuyunun dört bir tarafından, düz uzun, küçü
cük toprak kanallar, serin ve berrak suyu sarışın marul tarlalarına doğru 
götürür.

Elinde küçük bir çapa ile, bir adam, bu kanalların çizdiği geniş mu- 
rabbalar arasında, gûya, bir tabiat mezhebinin ibadetini yapıyormuş ya
vaşça eğilip kalkar, durur, çömelir. Ve siz, bir asma çardağının altında, 
bu âlemin rahavetli bir seyircisisinizdir.

Hava da sulanmış toprak kokuyordur.
İşte, son zamanlar, bu benim yegâne hulyamdı.
Burada ise, yalnız hakikat; çıplak, çirkin, kaba, yalçın hakikat!... Boz 

toprak dalgaları, alabildiğine uzuyor. Yeknesak ovayı ikiye bölen Porsuk 
Çayı kuvvetli bir zelzelenin açtığı uzun, bir yılankavi yarık gibidir. Hiç 
suyu görünmez. Ta, yanma gittiğiniz zamanda bile, o, suyun cana can ka
tan serinliğini ve rengini bulamazsınız. Boz topraklar orada çürümüş ve 
pıhtılaşmış zannolunur. Elinizi bir soksanız, günün hangi saatinde ve hangi 
mevsiminde olursa olsun bir cerahat gibi ılıktır.

Ve tepeler... Ve tepeler, birer urdur. Ve bütün ufkun çerçevelediği âlem, 
ancak, bu ıstırap manzarası ile canlı görünür.

Boş ve lüzumsuz feza içinde, hiçbir kuşun geçtiğini görmedim.

Emeti ninenin yetimi, davarı önüne katmış her adımda, bir ihtiyar 
adam gibi öksüre öksüre karşı sırtlan tırmanıyordun Kara mandalar, bir 
filden daha buruşuk, daha uyuz, iri, çapaklı gözlerini devirerek, etrafta
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yiyecek bir şey aramaktadır. Köyün mezbelesinde, köpek enikleriyle insan 
yavruları birbirine karışmış, oynaşıyorlar. Kâh köpeğin ön ayaklan arala
rındaki bir lokmaya çocuk saldırır. Bazen de iki taraf arasında paylaşıl
mayan bir karpuz veya kavun kabuğunu bir mandanın sömürdüğü görü' 
lür.

Zavallı köylü çocuğu! Sen, iki üvey ananın yavrususun. Biri, demin 
seni döven anandır, öbürü de seni her gün döven, doğduğun günden beri, 
her gün döven yurdundur. İkisinin çevri arasında, böyle kavrulup gitmiş
sin.

Yarın gençlik çağına gireceksin. Lâkin, o vakit de -O vakit de...
Harpte gördüğüm bütün o neferler, gözümün önünden bir daha ge

çiyor. Onların yırtık şalvarları ve kırmızı mintanlarıyla yalınayak geliş
lerini, sonra haki elbiseleri içinde, kâh sırtüstü, kâh yüzükoyun düşüp ölüş
lerini görüyorum.

Mehmet Ali’nin anası Zeynep Kadın İie kardeşi İsmail, Ahmet Celâl
in bulabildiği dostlardır. Ailenin reisi olan Zeynep kadın, kahır altında, bir 
“ meşe kütüğü kadar sağlamdır?’ İsmail, yaşma göre bir çocuk ve cüce gös- 
terişindedir. Karısı Emine ise, her yönden tükendiğini sanan Ahmet CeJâl- 
in ilgilendiği tek kadındır.

Köyde, M ustafa Kemal’in açtığı Kurtuluş Savaşını anlatmaya çalışan 
Ahmet Celâl’e kimse inanmaz. Köy halkı başka anlayış içindedir. Her yj) 
köye gelen Şeyh Yusuf’un zehirli düşünceleri, onların inançları olmuştur.

İki günden beri, köyde, fevkalâde zamanlara mahsus bir hal var. Bay
ram mı? Hayır. Çünkü, hiç kimse yeni esvaplarını giymemiş. Biri mi evle
niyor? O da değil. Yalnız, herkes işini gücünü bırakmış, şunun bunun evinde 
hemen gizli diyebileceğim birtakım toplantılarda... Sonra umumî bir ava
relik, bir kendinden geçiş, gözlerde bir alışamadığım parıltı... Mehmet Ali
nin anası bile gülümsüyor ve yirmi yaş daha genç görünüyor.

Bekir Çavuşsun ağzı kulaklarına varıyor. Bir “ Geldi...”  sözüdür fı
sıldanıyor.

— Geldi. Ahmedinkilerin odasında...
— Geldi. Görmediniz mi?
— Geldi ama çok kalmayacakmış.
— Geldi, bu gece muhtarın evinde okuyacakmış.
Mehmet Ali’yi şöyle bir kenara çektim :
— Ne var? Ne oluyor?
O da kendini umumî heyecana kaptırmış görünüyor. Sırıtarak :
— Hiç, beyim, diyor.
Fakat, ben sıkıştırınca söyledi :
— Şeyh Yusuf geldi beyim, Şeyh Yusuf.
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— Bu şeyh Yusuf da kim oluyor?
— Mübarek, büyük bir adam. Her yıl gelir, duasını alırız. Hastalan 

okur üfler. Bize güzel nasihatlar verir, yol gösterir. Başı sıkıda olanları se
lâmete çıkarır.

— Hangi tarikatten bu şeyh?
— Bilmem beyim; o kadarını gayri bilemem.
— Peki, bu adamın şimdiye kadar size ne iyilikleri dokundu?
— Çok beyim.
Fakat, bu iyiliklerin bir tanesini saymadan, yalnız, esrarlı bir tavırla 

başını sallıyor.
— Yalnız muhtarın karısını iyi edemedi.
— Ya Salih Ağanın kamburunu düzeltebildi mi?

— Ya Bekir Çavuşun kızı Zehra’nın gözlerini açabildi mi?

— Ya şu meczup Memişin aklını başına getirebildi mi?
Mehmet Ali cevap vermiyor Önüne bakıyor. Biliyorum ki bana, için-

den, öfkeleniyor. Bana karşı, her ne zaman öfke duyarsa böyle sessiz önü
ne bakar.

Daha alaycı, daha babayanî bir tavır takınarak devam ediyorum:
— Gelgelelim nasihatlerine... Neymiş bakalım onlar?
— Aklımda kalmamış beyim; anam bilir.
Benim elimden kurtulmak için anasını çağırıyor. İhtiyar kadın:
— O ne bilir; dedi, Şeyh Yusuf Efendi kim, o kim?
— Öyleyse sen anlat bana, Zeynep Kadın.
— Nasıl anlatayım ki...
O da işin içinden çıkamıyor. Nihayet Şeyh Yusuf Efendiye yalvarıp 

onu bu eve getirmeye karar veriyoruz.
Bu işi bin belâ, Mehmet Ali üstüne aldı. Muhtarın evine gitti. Fakat 

gitmesi ile gelmesi bir oldu. Muhtar “ O sizin ayağınıza gider mi? Siz onun 
ayağına gelin” demiş. Bunun üzerine hep birlikte kalktık; gitmeye mec
bur olduk. Muhtarın evinde, Şeyh Yusuf’un oturduğu oda tıkabasa in
sanla, dolu. O, köşede, bir hasır üstünde bağdaş kurmuş, oturuyor. Sırtın
da eskiden yeşil olması muhtemel bir cübbe var. Üstü başı, saçı sakalı o 
kadar kirli ki, —yanına yaklaşmaya hacet yok— kapıdan itibaren bir teke 
gibi kokuyor.

Beni görünce küçük kalabalık, kendiliğinden dağıldı. Mehmet Ali ile 
Anası arkamda, içeri girdik.

— Merhaba Şeyh Efendi.
Rahatı kaçmış bir adam huzursuzluğuyla başını kaldırdı. Beni uzun 

uzadıya süzdükten sonra dişsiz ağzının içinde homurtu halini, alan şu sözleri 
geceledi.
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— “ Merhaba, merhametten gelir. Ses kim oluyorsun ki, bana mer
hamet edeceksin?”

Hemen, muhtar söze karıştı:
— “ Kusura bakma; yabanın biridir” dedi.
Ben yegâne yumruğumu, bir anda, hem şeyhin, hem muhtarın sura

tına savurmak ihtiyacını güç zaptediyordum. Yarı gülümseyerek, yarı diş
lerimi sıkarak, diyorum ki:

— “Sen yalnız merhamette değil, terbiyeye de muhtaçsın.”
Bu köy, insanlarıyla, tabiat parçasıyla, her şeyiyle ihmale uğramıştır. 

Bunun da bir suçlusu vardır :

Mütarekenin ilk günlerinde, bana bir tamdık diyordu ki: “ Ne bu zırh
lılardan, ne bu ordudan, ne sokak başlarındaki bu mitralyözlerden kor
kuyorum. Beni korkutan şey, kendi aramızdaki anlaşmazlıklar, kendi ara
mızdaki nifaklardır. Bizi asıl bu mahvedecek.”  Ben, içimden diyordum ki, 
bu adam, bu hükmü İstanbul’a göre veriyor, karışık ve bulanık bir şehir 
halkının itiyatlarını bütün millete malediyor. Asıl vatanı, asıl milleti, Ana
dolu’yu hesaba katmıyor. O, buradaki nifaklardan ve levislerden münez
zehtir. O topraklar, benim nazarımda, ıstırabın en özlü alevlerinde kay
naşıp pişmiş bir hayat mayasıyla yuğrula yuğrula mukaddesleşmiş bir ideal 
ülke idi.

Bu ülkede, pâk yürekli, duygulu ve candan insanlar vardı. Zenginin ka
pısı fakire açık ve gurbet yolları, sonunda, mutlaka bir sıcak yurda ula- 
şıktı. Orada, bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve bütün çocuklar 
evlâttı. Oranın taşı arkadaş, toprağı dosttu. Gerçi burada çekilen sefale
tin, yoksulluğun derecesi bence malûmdu. Fakat bu maddî yoksulluğun 
içinde bir mânevi varlık bulacağımı zannediyordum.

Şimdi ne görüyorum?...
Bunun sebebi, Türk münevveri, gene sensin! Bu viran ülke ve bu yoksul 

insan kütlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten 
ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip 
ondan tiksinmek hakkım kendinde buluyorsun.

Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; 
aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir top
rak vardı; işletemedin. Onu behimiyetin, cehlin ve yoksulluğun ve kıtlığın 
elinde bıraktın. O, kara toprakla kuru göğün arasında bir yabanî et gibi 
bitti. Şimdi, elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, ne biçe
ceksin? Bu ısırganları, bu kuru dikenleri mi? Tabiî ayaklarına batacak. 
İşte her yanın şerha şerha kanıyor ve sen, acıdan yüzünü buruşturuyor
sun. Öfkeden yumruklarım sıkıyorsun. Sana ıstırap veren bu şey, senin kendi 
eserindir, senin kendi eserindir.

Günler geçer; köyü düşman işgal etmiştir. Köyde herkes, Emeti Ka
dın, oğlu küçük Haşan (Çoban); kansı Cennet’in kaçmasından sonra perişan
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olan Süleyman, Bekir Çavuş; çıkarları yüzünden düşm ana yardımcı olan 
Salih Ağa, İmam... tüm köy halkı kaderleriyle başbaşa kalır; düşmanın yap
tığı eziyetlere boyun eğerler.

A m a Ahmet Celâl, her şeye rağmen, Türk askerlerinin geleceğine, “ za
ferdin onlarda olduğuna inanır. Düşman zulm ünden kurtulm ak için Emi
ne ile birlikte kaçar; yaralanırlar. Ahmet Celâl sonunda, yarası çok ağır olan 
Emine’yi de, anılarını yazdığı defteri de bırakarak bilinmeyen bir yöne gi
der.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

A ç ı k l a m a l a r :

Millî edebiyat akımının etkisiyle toplum gerçeklerine eğilen yazarlar, Cumhuriyetin 
getirdiği inkılâpların ve yöneticilerin o günkü tutum larının etkisiyle, yurt sorunları üze
rinde gözleme dayanan eserler vermeye başladılar.

Cumhuriyete yakın yıllarda yazdığı “ Kiralık Konak”  ve “ Nur Baba” romanlarıyla top* 
lumumuzun gelişmesini ve bunu engelleyen sorunları hikâye eden Yakup Kadri Karaos
manoğlu, “ Yaban” romanında, aydınlar tarafından yüzyıllarca yüzüstü bırakılmış köyü ve 
köy gerçeğini, ilk olarak bütün çıplaklığı, acılığı ve sertliğiyle göz önüne sermeye çalış
m akta, “ gerçekçi”  bir görüşle, bu konuda aydınlan suçlamaktadır.

Yaban, yazarlarının sözleriyle: “ Bir objektif rom an değildir. Yaban, bir ruh sıtması
nın, birdenbire acı ve korkunç hakikatle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bîr vicdanm çı
kardığı yürek parçalayıcı sayhalardır”

Yaban romanından alınan birinci bölümde, hizmet eri M ehmet Ali'nin köyüne gelen 
Ahmet CelâFin son umudunu kaybedişi anlatılıyor: O, savaşta kaybettiği kolunu, kendisi 
için bir övünme işareti olarak düşünürken, çevrenin ise ilgi göstermemesi onu üzmektedir.

İkinci bölümde köyün zengini Salih Ağa’nın portresi ile, köyün bakımsız toprakları 
ve üzerinde yaşayan kişilerin yoksullukları; bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor; ba
kımsız köylü çocuğunun bu durum a düşmesinin sebepleri açıklanıyor.

Sonra, her yıl köye gelen Şeyh Yusuf’un köylüler tarafından karşılanışı; ona bağlı
lıkları ve inanışları...

Son bölümde, Ahmet CelâPin köye gelmeden önceki düşünceleriyle, köye geldikten 
sonra değişen düşünceleri sıralanarak, köyün bu durum a düşmesinde, aydınların üzerine 
düşen sorumluluk açıklanıyor.

Görülüyor ki rom anda, bir Anadolu köyünün, insanları ile bu insanların yaşayışları, 
inanışları tasvir edilerek göz önüne serilmekte; onların bu durum larına bazı sebepler gös
terilmektedir. Bu açıklamaların yanında, çarelerin araştırılmasına girilişmemesi, kahramanın 
umutsuzluk ve bunalım içinde bulunmasına verilebilir.

Yazar, çareleri araştırmak yerine, bazen duygulu, bazen gerçeği keskin çizgilerle belir
ten dil ve anlatımı ile okuyucuda ürperişler yaratarak uyarm alarda bulunuyor.

Yüzyıllardır gözden ve bakımdan uzak kalmış Anadolu insanının çağdaş uygarlık düze
yinin çok altına düşmesi; ağa ve şeyhlerce sömürülmesi doğal bir sonuçtur.

Bir aydın olarak Ahmet Celâl’in gözlediği, yürekler sızlatan durumlar karşısında duy
duğu acılar da doğaldır.

N:e var ki bugün, Cumhuriyet Türkiyesi’nde sömürü ve acılardan kurtulmak İçin, Ata- 
iü rk ’ün gösterdiği yol ve ilkeler, bizi “çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak” güçte
dir. Bu yüce ülküyü gözardı etmeden çalışmak yeterli olacaktır.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Ahmet CelâPin bunalımlarına sebep nedir? O, çevrenin ilgisizliğini nasıl yorum 
luyor?

2 — “ Burada ise, yalnız hakikat; çıplak, çirkin, kaba, yalnız hakikat!...”  sözünü açık
layınız.

3 — Köy ve köylüleri anlatan bölümde, gerçeğe uyan ve uymadığı inancında olduğu
nuz yönleri belirtiniz.

4 — Ahmet Celâl’e göre köylü çocuğu niçin zavallıdır?
5 — Şeyh Yusuf’a  gösterilen aşırı ilgiyi köylünün hangi söz ve davranışlarından anlı

yoruz? Köy halkının Şeyh Yusuf'a bağlılığının asıl sebebi nedir?
6 — Şeyh Yusuf’un Ahmet Celâl’e karşı tutum u ne olmuştur? Ahm et Celâl’in cevabı

nı açıklayınız.
7 — Ahmet Celâl’in, bu  köyle ilgili ilk ve son düşünceleri nelerdir? Bu düşüncelerin 

sert bir dille açıklanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
8 — A nadolu’nun ve Anadolu halkının bu durum undan niçin aydınlar sorumlu tutu

luyor?
9 — Kültür ve uygarlık yolunda ilerlememiz için gençlere düşen görevler nelerdir?
10 — Bugün en güçlü uygarlık sayılan çağdaş Batı uygarlığına yönelen bir ülke olarak 

nelerden yararlanıyoruz? İlerlememizi engelleyen nedenler var mıdır? Belirtiniz.

K e l i m e l e r :

behimiyet : Hayvanlık; hayvan duygulan içinde olmak, 
nüfuz : İçb geçme, sözü geçme, 
rüşeym : Oğulcuk, embriyon, 
yalçın : Çıplak ve sarp.

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU ve ESERLERİ:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Kahire’de doğmuş, M anisa ve İzmir’de öğ

renim gördükten sonra İskenderiye’de okumuş; İstanbul’a  gelince de, Fecr-i Âti toplulu* 
ğuna katılmıştır. Hikâye ve mensur - şiir yazmaya başlayan Yakup Kadri, Peyam ve İkdam 
gazetelerinde makaleler de yazmış; Kurtuluş Savaşı yıllarında A nadolu’ya geçmiştir. Bir 
süre milletvekilliği yapmış; elçiliklerde bulunduktan sonra da emekliye aynlmışmıştır.

Toplum hayatımızdaki sorunları, değişmeleri ve acı gerçekleri bütün ayrıntılarıyla o r
taya koymak isteyen Yakup Kadri, duygu ve düşüncelerinin coşkunluk kazandığı bölüm
lerde, süslü ve sanatlı bir anlatım a başvurarak yazmıştır.

Rom anlarında, Tanzim at’tan bu yana Türk toplumunun geçirdiği gelişmeleri ortaya 
koyar:

Kiralık Konak’ta, Tanzimat’la başlayan “ Batılılaşma” nın toplum umuzdaki etkisi ve 
ardarda yetişen üç kuşakta yarattığı değişik nitelikler belirtilir.

Bir Sürgün’de, İkinci Abdülham it'e karşı, Paris’e kaçan Jön  Türkler;
Nur Baba’da, tekkelerin toplum da sebep olduğu yıkıntılar;
Hüküm Gecesi’nde, İkinci Meşrutiyet’ten sonraki parti kavgaları;
Sodome ve Gom ore’de, İstanbul’un işgali sırasındaki bozgunculuk;
Yaban’da, İstiklâl Savaşı’nda Anadolu köylerinden biri.
A nkara’da, yeni kurulan A nkara’nın durumu anlatılır.
Panoram a’da ise, inkılâplarla birlikte politika, toplum ve kültür hayatımız çizilir.
Başlıca hikâye kitapları: Bir Serencam, Rahmet ve Millî Savaş Hikâyeleri’dir.
Mensur şiirlerini “ Okun Ucundan”  adlı kitapta toplamıştır.
“Ahmet Haşim ”, “A tatürk”  adlı monografileri; denemeleri ve makaleleri vardır.



REŞAT N U R İ GÜNTEKÎN

Y O L L A R D A

Ben çokça gezerim. Bunlar diplomat gezileri gibi planlı, programlı 
şeyler değildir; daima tendi şuurlarımız içindedir; yelken gemileri gibi esecek 
rüzgâra göre rota değiştirir.

Bazı saatlerce tenha bir istasyonda tren, yahut güneşle beraber uyu
muş bir küçük kasabanın otelinde uyku beklerim. Fazla bir yağmur, ya- 
yut kar fırtınasında bir iki gün bir köyde kapanıp kalırsam arayıp sora
nım bulunmaz. Gün olur ki bomboş bir ovanın ortasında otomobil bozu
lur; şoför, yoldan geçen kamyonlardan pompa, tel, meşin ve lâstik parça
ları tedarik edip makine veya tekerleğini tamir edinceye kadar etrafta do
laşırım; yahut eski taş basması Muhammediyelerdeki Cennet bağı resim
lerini andıran cılız bir ağacın altında otururum.

Bu saatlerde vakit öldürmek için kadettiğim çarelerden biri de elime 
geçen bir kâğıt parçasına yollarda gördüğüm öteberiyi karmakarışık not 
etmektir.

Bunlarda ne zaman, ne de yer kaydı gösterilmiştir. Zaten Anadoluda 
zamanlar ve yerler kadar birbirine yakın ve birbirine benzer ne vardır ki?

Araba 935 uslûbu bir kübik istasyon binasının yanından saparken gözü
nü kapa ve aç; kendini bir anda İstanbul’un otuz-kırk yıl evvelki bir me
zarlık safhasında bul... Yol kenarında bîr set; setin üstünde kırık mezar 
taşlan, bunlann arasında renk renk yeldirmeli, çarşaflı kadınlar oturmuş; 
aralannda poturlu, mintanlı simitçiler, leblebiciler, turşucular dolaşıyor... 
Tıpkı tıpkısına Meşrutiyetten evvel akşam üstleri Karacahmet, Bitlikâğıt- 
hane, Mahmutbaba mezarlıklarında gördüğümüz manzara...

Bir sokak daha dönelim. Toprak kulübeler arasında bir arsa... Orta
da bir bostan kuyusu ile bir eşek... Eşeğin arkasında yirmi, otuz metrelik 
bir ip, ipin ucuna da bir kova bağlanmış... Hayvan, kuyu ile kulübelerden 
biri arasındaki yol üzerinde akşam piyasası yapar gibi ağır ağır gidip geli
yor... Onun her gelişinde kova bir kere kuyuya dalıp çıkıyor, böylelikle de 
kulübenin su ihtiyacı gideriliyor...

Bu usülün, tarihin hangi devrine ait olduğunu pek kestiremeyeceğim 
ama her halde çok eski zamanlarda yaşadığımıza şüphe yoktur...

Bazı bir ova yolunda saatlerce gidersiniz. Karşınıza bir köy çıkar... 
Hayretle düşünürsünüz: “ Ben bu alçak toprak kulübeleri, bu sokakları; 
tekerleğinin biri çıkmış bu öküz; arabasını; onun üstüne tünemiş tavukları, 
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şehir, Kudüs büyük bir şehir ve hepsi ağyar idi. Lübnan havası, bize Dob- 
ruca havasından yüz kat daha yabancı idi.

Fakat her yerde:
— Bizim, diyorduk.
Şam, evimiz kadar bizim; Lübnan bahçemiz kadar bizim... Bu tasar

ruf hüküm hissinin bize damarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu.
Ve kendimizi otelciye, lokantacıya, hattâ posta memuruna anlatmak 

için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk.

İmparatorlukların sanatı sömürme ve milliyet işletmektir. Osmanlı 
İmparatorluğu, Trakya’dan Erzurum’a doğru, koca gövdesini yan yatır
mış, memelerini sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş, artık sütü 
kanı ile karışık emilen bir sağmal idi.

Falih Rıfkı Alay

A ç ı k l a m a l a r :

Falih Rıfkı A tay, Zeytindağı adlı eserinin “ Önsözü” de şöyle diyor:
“ Büyük Harbîn son yıllarında Ateş ve Güneş’i yazmıştım. Cemal Paşa Şam’dan İs

tanbul’a  gelmiş, artık yalnız Bahriye Nazırı idi. Kendisini gördüm ve yayımlanmasını uy
gun bulup bulmadığını anlamak istedim.

Ateş ve Güneş, çöl ordusunun kahramanlık ve ıstırap hikâyelerinden ibaretti Nazırım 
bir gün sonra müsveddeleri geri verdi:

— Bastırmasanız iyi olur, dedi.
Ateş ve Güneş’te birkaç subay ve neferden başka kimsenin ismi yoktu. Eski Dördün

cü Ordu Kumandanının dört yıl yanında çalışan bir yazardan beklediği belki bu değildi.
O kitabım da kendini aramıştı.

Büyük H arpte Suriye idaresi için hiçbir satır yazı yazmamıştım, çünkü yalnız beğen
diğim şeylerden bahsetmek lâzımdı.

Mütarekede ise, yalnız beğenmediğim şeyleri yazabileceğim için, Suriye hatıralarını 
bir yana bıraktım.

Bugün her ikisini de söylemek mümkün olduğundan, Zeytindağı’nı bastırıyorum.”  
(1932).

Yazar, Zeytindağı’nda “ Saltanatın, Suriye’de, Filistin ve H icaz’daki son senelerinin 
m anzarası” nı çizmektedir.

Eserde, Türk milletinin o yıllarda geçirdiği acı günlerin hikâyesi gerçekçi bir gözle eleş
tirilir, bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilir.

Yukarıdaki parçada, yazar, Zeytindağı’mn tepesinden çevreyi tanıtır. Bu topraklarla 
Osmanlı İmparatorluğunun durum u arasında bağıntılar kurar; çeşitli yargılarda bulunur.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Zeytindağı’nın tepesinde görülen yerler ve Türk bayrağıyla imparatorluk arasın
daki bağıntı nedir?

2 — “ Biz Kudüs’te kirada oturuyoruz”  sözüyle anlatılmak istenen nedir?
3 — Osmanlı İmparatorluğu’nda azınlıkların imtiyazlı oluşlarını ve bunun acı sonuç

larını, tarih bilgilerinize dayanarak açıklayınız.
4 — Araplığın A nadolu içlerine kadar giremeyişine yazar, hangi sebepleri gösteriyor?
5 — Son paragraf üzerinde düşündüklerinizi belirtiniz.



D İ L

Atatürk’ün bütün dileği Türkçenin bağımsız bir dil olması idi. Ken
disi gençliğinden beri koyu Osmanlıca yazmıştır. Zevki, kültürü OsmanlI
ca idi. Belki de Arapça, Farsça ve Türkçe kaidelerine dayanan o karma 
bir yazı dilinden başka türlü bir dilimiz olacağını düşünmemiştir bile!

Yeni yazı ister istemez dil meselesini ortaya attı. Türkçüler, ki ben de 
onlardandım, meşrutiyetin ilk yıllarından beri Arapça ve Farsça kaidele
rine ihtiyacı olmayan bir Türkçemiz olacağı kanaatinde idiler. Bir de if- 
ratçılar vardı ki, bunlann fikri, hiçbir yabancı söze de ihtiyacımız olmadı
ğı îdi. Biz bunlara “ özleştirmeci”  diyorduk.

Atatürk iki tarafı da soğukkanlı ve telâşsız sabrı ile dinliyordu. Bir 
yandan da bir lügat komisyonu kurulmuş, zıt fikirler bir arada çalışıyor
duk.

Her işte “ âzâmî”  almaya çalışmak Atatürk’ün bir hususiyeti idi. Dil 
işinde de “ âzâmî”  almak için bir müddet özleştirmecilerle birleşti. Ata
türk’ün bir başka hususiyeti prensipleri uğruna zevklerini ve âdetlerini ko
layca feda etmekti: ilk adımda üslûbunu feda etti. Üçüncü bir hususiyeti 
hiçbir denemeden korkmamak, gülünceye kadar bütün tehlikeleri göze al
maktı.

/
Yılbaşı nutuklarında, bütün milletvekilleri ve yüzlerce misafir karşı

sında “ baysal utku” gibi anlaşılmazlarla dolu nutkunu söylediği sırada, 
içim içime sığmaz.

— Nasıl yapar bunu?
Derdim. Çünkü benim fikrimce Atatürk sağduyusu ve zevk ölçüleri 

pek yerinde bir kimse idi.
Bir zaman oldu ki “ şey”  kelimesini dahi kullanmaz olmuştuk. Bu 

resmî bir yasak değildi: Kendisi böyle yapıyor, kendini sevenlerden böyle 
istiyordu. Dil birdenbire çıkmaz bir kısırlığa düşmüş göründü. Hiç aldır
mıyordu. Alabileceği “ âzâmî”  nedir? Düşündüğü yalnız bu idi.

Taramalar, derlemeler, Asya lehçeleri, hepsi birer birer meydana çık
tı. Nemiz var, nemiz yok, hepsini gördük, anladık.

Bir akşam, henüz meclisinde kimse yokken,
— Yanaş bana doğru.
Dedi, Sonra:
— Varımız yoğumuz meydanda. Bir çıkmaza da girmişizdir. Bırakılır 

mı dil bu çıkmazda? Hayır. Öyle ise yapılacak olanı yine biz yapacağız, 
dedi.
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0  kadar ileri gitmiştik ki, ne kadar gerilesek, bu sözümüze dikkat 
ediniz, eski yürüyüşümüzle yarım asırda başaracağımızı elde etmiş olacak- 
tık. Nitekim elde ettik. Osmanlıca gömülüp gitti.

Gençlerin bugün yazmakta oldukları, Türkçülük ve Türkçelilik ha
varisi Ziya Gökalp’ın dilinden o kadar farklı değil, seksen yüz yıl ilerde
dir. Bu hızı Atatürk’ün fedakârlığına borçluyuz. Çünkü yaptığı şey bir fe
dakârlıktı.

Uzun mühletlere tahammül edemeyeceğimiz kadar geciktiğimiz ka
naatinde idi...

Bugün Türkçe köklerden terim yapıyoruz. “ Tesanüt”  yerine 
“ dayanışma”  diyoruz.

İşin içinde iken ben bile ne kadar isyan ederdim. Aradan uzun yıllar 
geçtikten sonra, o çapta bir inkılâpçı ile, bizim çapta ıslahatçılar arasın
daki farkı ne kadar iyi görüyorum.

Falih Rıfkı Atay

A ç ı k l a m a l a r ;

Falih Rıfkı Atay, “ Birinci Dünya Harbi üzerine yazdığım hatıraların adı Zeytindağı 
idi. Kudüs’te bir tepenin adı. Yedek subaylığımı onun üstündeki Dördüncü Ordu Karargâ
hında geçirmiştim. 1923 ten 1938 e kadar hayatımın büyük bir kısmı da Çankaya'da, A ta
tü rk ’ün yakınında geçti. Çocukluk, gençlik, askerlik ve ihtilâlcilik hikâyelerini, eski ve ye
ni köşkünde, kendi ağzından dinledim... Çankaya’ya Zeytindağı’nı bıraktığım yerden baş
lıyorum.”  diyor,

O, Çankaya adını verdiği bu eserinde, Kurtuluş Savaşı günlerinden, A tatürk’ün ölü
müne kadar süren dönemin A tatürk’le ilgili anılarını anlatır.

Bu anılar, Yazarın deyişiyle; “ gördükleri ve işittikleridir... Gördüklerinin hepsi kendi
sinden. İşittiklerinin çoğu A tatürk’ün ağzından!”

Yukarıda okuduğumuz “ Dil”  adlı yazı bu kitaptan silinmiştir.
Yazar buruda, Türkçe’nin bağımsız dil olması için, A tatürk’ün giriştiği dil devrimini, 

bu alanda gösterdiği çabaları anlatıyor; “ ıslahatçı”  ile “ inkılâpçı”  arasındaki ayırımı be
lirtiyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Atatürk, gençliğinden o güne kadar Osmanlıca yazmış ve o dönemin zevkiyle 
yetişmiş olduğu halde, onun dildeki sadeleşme çalışmalarına katılışını nasıl açıklarsınız?

2 — Yeni yazının doğurduğu dil sorununu çözümlemek için ortaya atılan düşünceler 
nelerdir? A tatürk bunlardan hangisine katılmıştır? Niçin?

3 — Yazıda A tatürk’ün üç özelliğinden söz ediliyor; bunlar nelerdir? Bu özelliklerle 
dil konusunda nasıl bağlantılar kuruluyor?

4 _  A tatürk dil çalışmalarına nasıl başlıyor, nasıl bir sonuç alıyor?
5 — Dilin sadeleştirilmesinin tez elden yapılmasında A tatürk’ün hangi tu tum u etkili 

olmuştur?
6 — Falih Rıfkı Atay’ın dil alanındaki görüşü ve yeri nedir?
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Falih Rıfkı Atay (1894 -1971), İstanbul’da doğmuştur. Edebiyat Fakültesini bitirmiş, 
“ Tanın”  gazetesinde yazarlığa başlamıştır. Birinci Dünya Savaşında yedek subay olarak 
Cemal Paşa’nın özel sekreterliğini yaptıktan sonra, 1918 de “Akşam ”  gazetesini çıkarmış, 
yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’na katılanları desteklemiştir. Cumhuriyetten sonra milletvekili 
olmuş; “ Hakimiyet-i Milliye” , “ Milliyet” , “ Ulus”  ve “ Dünya”  gazetelerinin başyazarlık
larını yapmıştır.

Falih Rıfkı Atay, Politik makale ve fıkraları yanında, özellikle seyahat yazıları ve hâ
tıralarıyla tanınır.

Denizaşırı, Yeni Rusya, Moskova - Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kı
yıları, H int, Yolcu Defteri adlı eserlerinde dış ülkelerde gördüklerini anlatırken sırası gel
dikçe Türkiye ile karşılaştırm alar yaparak önemli noktalara parm ak basar.

“ Eski Sanat”  te, Akşam ’da yazdığı fıkraları toplamıştır.
“Ateş ve Güneş” , “ Zeytindağı”  ve “ Çankaya”  da da Birinci Dünya Savaşı yılların

dan başlayarak günümüze kadar geçen olayları ve inkılâpları anlatır.
Türkçeyi en yahn ve en duru bir anlatıma ulaştıran yazarlarımızdan biri de Falih Rıf- 

kı Atay’dır.
Onun, A tatürk’le ilgili hâtıralarından başka, politika ile ilgili makale, fıkra ve hâtıra

larını topladığı “ Niçin Kurtulm am ak”, “ Batış Yılları” , “ Çile”  gibi eserleri ile röportaj 
roman niteliğinde “ Rom an”  adlı bir denemesi vardır.
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A tatürk neden sonra yazları İstanbul’a gelmeye karar vermişti. Başlı
ca zevklerinden biri çatana ile Boğaz gezintileri yapmaktı. Yalıları sıyıra
rak geçerdik. Atatürk halk ile, kalabalık içinde yaşamak meraklısı idi. Hal
kın eğlendiğini görmekten zevklenirdi. Bazen, mesela Kalamış koyunda, 
motörü kayıklar arasında durdurur, deniz seyrancıiarı ile haşir neşir olur
du. Henüz denize girmiyordu. Biraz yüzmeyi sonradan öğrendi. Bir gün 
sormuştum:

— Paşam Selanik’te doğup büyüdünüz. Hiç denize girmez miydiniz?
— Aman çocuğum, o zaman soyunup denize girmek ne demekti, nşı- 

sıl bakarlardı insana... demişti.
— A tatürk’ün İstanbul bahtiyarlıklarından biri Florya’yı keşfetmesi 

olmuştur. Birkaç gidip gelmeden sonra plajı canlandırmaya karar verdi. 
Deniz köşkü, alaturka deniz hamamı gibi bir şeydir. A tatürk denize o ka
dar ihtirasla bağlanmıştı ki yıllarca yaz aylarını adeta su içinde geçirirdi. 
Yüzme ve kürek idmanları yapardı. Burada da halktan ayrılmazdı. İlk pro
jeye göre A tatürk köşkü kumsalın sonundaki bir tepecik üstüne yapıla
cak, aşağıda da bir banyo yeri hazırlanacaktı. Kalabalıktan uzaklaşmayı 
istemedi. Yine ilk projeye göre demir yolu geri alınacaktı:

— Canım, dedi. Ankara’da dağ başında yaşıyorum. İstanbul’da sa
raya hapsoluyorum. Bırakın burada gelenleri gidenleri göreyim. Hiç ol
mazsa tren gürültüsü duyayım.

Son zam anlarında Şile’yi görmüş, pek sevmişti. Yaşasaydı orasını da 
canlandıracaktı.

Büyükçe tekne olarak emrinde Ertuğrul yatı vardı. M armara için ya
pılmış olan bu yatla bir defa Karadeniz'e çıkmıştı. Sert bir havada yat az 
daha batıyordu. Memleket kıyılarını dolaşmak üzere İstanbul’dan uzak
laşınca D enizyollarının bir yolcu gemisini seferden alıkoymak lâzım geli
yordu. Atatürk sık sık halkı ve memleketi görmedikçe rahat edemezdi. Ka- 
rayollarımız yoktu. Ya tren, ya gemi ile dolaşmak gerekiyordu. İşte Ata
tü rk ’e yeni bir yat alınmak fikri bu ihtiyaçtan doğmuştur.
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MUSTAFA KEM AL ATATÜRK

I

U M U M İ  M A N Z A R A

Muhasım devletler Osmanlı devlet ve memleketine maddeten ve ma
nen tecavüz halinde, imha ve taksime karar vermişler. Padişah ve halife 
olan zat, hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmü
yor. Hükümeti de ayni halde. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan 
millet, zulmet ve müphemiyet içinde teceüiyata muntazır. Felâketin dehşet 
ve sıkletini idrake başlayanlar, bulundukları muhit ve hissedebildikleri te- 
sirata göre çare-i halâs telâkki eyledikleri tedbirlere mütevessil... Ordu, is
mi var cismi yok bir halde. Kumandanlar ve zabitler, Harbi Umuminin bunca 
mihnet ve meşakkatlarıyla yorgun, vatanın parçalanmakta olduğunu gör
mekle dilhun, gözleri önünde derinleşen karanlık felâket uçurumu kena
rında dimağları çare, çare-i halâs aramakla meşguL..

Burada, pek mühim olan, bir noktayı da kayıt ve izah etmeliyim. Millet 
ve ordu, padişah ve halifenin hıyanetinden haberdar olmadığı gibi,, o ma
kama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği dinî ve anane
vi rabıtalarla muti ve sadık. Millet ve ordu çare-i halâs düşünürken bu mev- 
rus itiyadın şevkiyle kendinden evvel makamı ntuallâyı hilâfet ve saltana
tın halâs ve masuniyetini düşünüyor. Halife ve padişahsız halâsın mânası
nı anlamak istidadında değil... Bu akideye muhalif, rey ve içtihat izhar 
edeceklerin vay haline! Derhal dinsiz, vatansız, hain, merdut olur...

Diğer mühim bir noktayı da ifade etmek lâzımdır. Çare-i halâs arar
ken, İngiltere, Fransa, İtalya gibi düveli muazzamayı gücendirmemek esas 
gibi telâkki olunmakta idi. Bu devletlerden yalnız biriyle dahi başa çıkıla
mayacağı vehmi, hemen bütün dimağlarda yer etmişti. OSMANLI DEV- 
LETİ’nin yanında, koskoca ALMANYA, AVUSTURYA - MACARİSTAN 
varken hepsini birden mağlûp eden, yerlere seren İtilâf kuvvetleri karşı
sında, tekrar onlarla husumete müncer olabilecek vaziyetler almaktan daha 
büyük mantıksız ve akılsızlık olamazdı.

Bu zihniyette olan yalnız avam değildi; bilhassa havas denilen insan
lar böyle düşünüyordu.

O halde çare-i halâs ararken iki şey mevzuubahis olmayacaktı. Bir defa 
İtilâf Devletlerine karşı vaz’ı husumet alınmayacaktı ve padişah ve halife
ye canla başla merbut ve sadık kalmak şart-ı esasi olacaktı.

(1) NUTUK - M. Kemal Atatürk. Türk Devrim Tarihi Yayınları. 
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D Ü Ş Ü N Ü L E N  K U R T U L U Ş  Ç A R E L E R İ

Şimdi, Efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım, bu va
ziyet ve şerait karşısında halâs için, nasıl bir karar varidi hatır olabilirdi?

İzah ettiğim malûmat ve müşahedata göre üç nevi karar ortaya atıl
mıştı:

Birincisi, İNGİLTERE HİMAYESİNİ talep etmek.
İkincisi, AMERİKA MANDASINI talep etmek.
Bu iki nevi karar sahipleri, Osmanlı Devletinin bir kül halinde mu

hafazasını düşünenlerdir. Osmanlı memalikinin muhtelif devletler beyninde 
taksiminden ise kül halinde, bir devletin tahtı himayesinde bulundurmayı 
tercih edenlerdir.

Üçüncü karar: MAHALLÎ HALÂS ÇARELEUİ’ne mâtuftur...

B E N İ M  K A R A R I M

Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hâkimiyet-i 
millîyeye müstenit, bilâkayd ü şart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis et
mek!

İşte, daha, İstanbul’dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun’
da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz tatbikatına başladığımız ka
rar, bu karar olmuştur.

Y A  İ S T İ K L Â L  Y A  Ö L Ü M

Bu kararın istinat ettiği ve en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: 
Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması

dır... Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun istiklâlden mahrum bir 
millet, beşeriyeti mütemeddine muvacehesinde uşak olmak mevkiinden yük
sek bir muameleye kesb-i liyakat edemez.

Ecnebi bir devletin himaye ve sehabetini kabul etmek insanlık evsa
fından mahrumiyeti, acz ü meskeneti itiraftan başka bir şey değildir. Fil
hakika bu derekeye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir ecnebi efendi 
getirmelerine asla ihtimal verilemez.

Halbuki Türkün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve bü
yüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evlâdır. 

Binaenaleyh, ya istiklâl ya ölüm!
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II

O N U N C U  Y I L  N U T K U

Tiirk Milleti! Kurtuluş savaşma başladığımızın onbeşinci yılındayız. 
Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.

Kutlu olsun!
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu mutlu güne ka

vuşmama en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
Yurttaşlarım!
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık : Bu işlerin en büyüğü, temeli, 

Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti
dir.

Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun 
bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıkla
rımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak 
mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en me
denî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta 
ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet se
viyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman Ölçüsü geçmiş asır
ların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumu
na göre düşünülmektedir. Geçen zamana nisbetle daha çok alışacağız. Daha 
az zamanda, daha büyük işler yapacağız. Bunda muvaffak olacağımıza 
şüphem yoktur, çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti 
çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti millî birlik ve bera
berlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürü
mekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu 
meşale, müsbet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yük
sek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanat
ları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek 
karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel 
sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vası
ta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.

Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete hakikî hu
zurun temini yolunda kendisine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaf
fak kılacaktır.

Büyük Türk milleti, onbeş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffa
kiyet vaadeden çok sözlerimi İşittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin, hiç bi
rinde milletimin, hakkımdaki itimadım sarsacak bir isabetsizliğe uğrama
dım.
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Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye tam bir 
bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün 
medenî âlem az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır.

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulpıuş büyük medenî vasfı 
ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, âtinin yüksek me
deniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Türk milleti,
Ebediyete akıp giden her on senede, büyük millet bayramını daha bü

yük şerefle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. 
Ne mutlu Türk’üm diyene!

M ustafa Kemal Alatürk

\
A ç ı k l a m a l a r :

A tatürk’ün 15 - 20 Ekim 1927 günleri arasında (altı günde), Ankara’da toplanan bir 
kurultayda söylediği NUTUK, edebiyatımızda örnek gösterilebilecek büyük bir söylevdir.

A tatürk, bu nutkunda, Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden başlayarak, Türk 
milletiyle birlikte girişilen KURTULUŞ SAVAŞFm; CUMHURİYET’in kuruluşunu ve sonra 
gerçekleştirilen İNKILÂPLAR’ı her yönüyle belgelere dayanarak anlatır.

Yukarıdaki örnek parçalardan birincisi “ N utuk”  adlı bu eserden alınmıştır. Bu ör
nek parçada, A tatürk, Osmanlı Devleti’nin durumundan, düşmanların imparatorluk top
raklarım bölüşme isteklerinden, Padişah ve Halifenin hainlik içinde bulunduklarından söz 
açıp. “ Genel Durum ” u çiziyor. Sonra da, ileri sürülen, “ İngiltere koruyuculuğu” , “Ame
rikan m andası”  ve “ bölge bölge kurtulm a”  gibi çarelerin, “ millet egemenliği”  ile bağda- 
şamadağını; kendisinin öncülüğünü yaptığı “ Ya istiklâl ya ölüm”  parolasına uyulduğunu 
açıklıyor.

İkinci örnek parça da, A tatürk’ün 29 Ekim 1933 te, CUM HURİYET’in ONUNCU 
YIL DÖNÜM Ü’nün kutlandığı törende, söylediği bir nutuktur.

A tatürk, burada, Türk milletiyle Türk ordusunun elele vererek kurduğu Cumhuriye
ti, başardığı işleri belirttikten sonra çağdaş uygarlığa ulaşmak için tutulacak yolu göster
mekte; Türk milletinin bu yolda her türlü çabayı harcayarak görevini yapacağına güvendi
ğini ve Türklüğü ile övündüğünü açıklamaktadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İm paratorluğu’nu ne durum a sokmuştur? İlk pa
ragraftan yararlanarak açıklayınız.

2 — A tatürk’ün bu durum da, en önemli bulduğu noktalar nelerdir? O, bunları nasıl 
açıklamaktadır?

3 — A tatürk’ün kurtuluş için verdiği karar nedir? O, bu karara niçi varmış ve bunu 
uygulamaya ne zaman başlamıştır?

4 — Onuncu Yıl N utkunda Atatürk, daha hangi işlerin yapılmasını gerekli görmekte; 
bunun gerçekleştirilmesi için Türk milletinin neden yararlanması gerektiğini söylemekte
dir?

5 — A tatürk, Türk milletinde hangi erdemleri buluyor?
6 — Türk milletinin ülküsü nedir?
7 — A tatürk’ün milletine güvenini hangi sözlerinden anlıyorsunuz?
8 — “ Ne mutlu Türküm diyene”  özdeyişini açıklayınız.
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CUMHURİYET VE CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyetçiliğin en başta gelen niteliği, A tatürk’ün “ Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir!’ ilkesinde yansır. Çünkü çağdaş Türk devletinin 
dayandığı temel prensiplerden biri olan bu ilkenin en iyi korunduğu ve gö
zetildiği yönetim, cumhuriyet yönetimidir. Bu husus, A tatürk’ün şu sözle
rinde açıkça göze çarpar: “ Cumhuriyet’te son söz, millet tarafından se
çilmiş Meclis’tedir. Millet adına her türlü kanunları o yapar. Hükümete 
güven oyu verir veya düşürür. Millet, vekillerinden mennun olmazsa, be
lirli zamanlar sonunda başkalarını seçer. Millet, egemenliğini, devlet ida
resine katılmasını, ancak, zamanında oyunu kullanmakla sağlar!’ Atatürk’e 
göre, “ Cumhuriyet, milletvekillerinden oluşan Meclis’i ve belirli zaman 
için seçilmiş Devlet Başkam ile imllî egemenliğin korunmasının en iyi ke
filidir. Cumhuriyette, meclis, cumhurbaşkanı ve hükümet, halkın hürriye
tini, güvenliğini ve rahatını düşünmekten ve sağlamaya çalışmaktan baş
ka birşey yapamazlar... Ve yine bunlar bilirler ki, iktidara saltanat sürmek 
için değil millete hizmet için getirilmişlerdir. Millete karşı durum ve vazi
felerini kötüye kullandıkları takdirde, şu veya bu şekilde kendilerini millî 
iradenin karşısında bulabilirler.”

Atatürkçülüğe göre, cumhuriyet yönetiminin belirgin bir niteliği, hü
kümet iki millet arasında ayrılık bırakmamış olmasıdır. Halbuki Padişah
lık, milleti hükümetten ayırmakta idi. Osmanlı saltanatının son dönemle
rinde, hükümet ayrı bir cephede, millet ayrı bir cephede idi. Aralarında 
bir bağlantı yoktu. Atatürk, şu sözlerinde bunu açıkça belirtmiştir:

“ Geçmişte, en büyük felâketleri hazırlayan bir geçmişte, çok derin 
geçmişlerde bile Türk milletini benliğinden çıkaran bir teşkilat vardır ki 
ona, devlet ve hükümet teşkilatı derlerdi. Millet, hükümet teşkilatının gö
rünüşte esiri idi. Bu onun görünen manzarası idi. Halbuki Türk, esaret 
kabul etmeyen bir milllettir. Türk milleti esir olmamıştır.

Yalnız hüküm et başka bir durumda kalmış, millet de hükümete ilgi
siz ve ondan nefret eder bir durumda kalmıştır. İşte bunun için çok felâ
ketler oldu. Fakat bunların meydana gelişleri devlet, hükümet teşkilatı üze
rinde oldu. M ahvolan devletler idi ve devlet ölmüştü. Fakat Türk milleti 
görüyorsunuz ki, daha kuvvetli, daha şerefli olarak yaşamakta devam et
mektedir. Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya 
milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükü
mettir ki, onun ismi, Cumhuriyettir. Artık hükümet millettir ve millet hü
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kümettir. Artık hükümet mensuplan kendilerinin milletten başka birşey 
olmadıklarını ve milletin efendisi olduğunu tamamen anlamışlardır’’

Cumhuriyet yönetiminin önemli bir niteliği de düşünce serbestliğidir. 
Atatürkçülükte Cumhuriyet, düşünce serbestliği kurm ak demektir. Sami
mi ve yasal olmak şartıyla, her fikre hürm et edilir.

Cumhuriyet yönetiminin çok dikkate değer bir niteliği de, bu yöneti
min Türk milletinin hayatına yeni bir yön vermiş olmasıdır. Atatürk, bu 
hususu şöyle vurgulamıştır: “ Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk 
milletini güvenli ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar, asıl fikir
lerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur.”

Atatürkçülük’te sağlam bir gençlik yetiştirmek, Türk Cumhuriyeti
nin parlak geleceğini gerçekleştirmede temel bir güç kaynağıdır. Bu ne
denledir ki Atatürk, “ Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam et
tiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziye
tinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız... 
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz”  söz
leri ile Türk gençliğinim yüceltmiştir. Çünkü A tatürk’ün Türk gençliğine 
güveni sonsuzdur... En büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşatıl
ması ile Türk gençliğini görevlendirmiş ve bu görevi şu tarihî sözlerle be
lirtmiştir: “ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk bağımsızlığını, Türk 
Cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır... Muhtaç oldu
ğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

ATATÜRKÇÜLÜK
Üçüncü Kitap, 1984.
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A T A T Ü R K  İ N K I L Â B I

Ne hızdı o!... istilalar önledi. Saldırganlıklar yendi.Tahakkümleri yere 
serdi. Kökleşmiş kudretleri söküp önüne kattı. Saltanatları dört bir yana 
savurdu. Yurdunun ordusu mağlup düşmüştü; galip etti. Devleti yıkılmış
tı: devlet kurdu... İdaresi bozulmuştu: düzgün etti... Bağımlıydı, bağımsız 
etti. Yıkılan devlette hükümranlık bir tek sülalenindi. Devletin adı onun 
adı idi... Kurduğu devlette hâkimiyet milletin oldu. Milletin adı devletin 
adı oldu...

Yurdunda eğitim çapraşıktı; öğretim şaşırtıcı!... Tek ölçüye getirdi... 
Ruhlar medreselerde küfleniyordu; kapılarını örttü. Dergâhlarda pintile
şiyordu; kapılarını örttü...

Yurdunun erkekleri fes giyiyordu: üzerine kimi ağabani sarık dolu
yordu, kimi beyaz, kimi yeşil... Başına kimi sikke geçirmişti, kimi keçe kü- 
lâh!... Milliyetlerini alacalı bezlerde sanır olmuşlardı! Beğenmedi; şapka 
giydirdi... Anlattı ki: baş kılığı dünya işidir; ahret işi değil... Medeniyette 
dünya işi başka iştir, iç inanı başka... Politika ile biri ötekine işleyemez...

Yazı sağdan sola yazılırdı; öğrenimi güçtü... Beğenmedi. Soldan sağa 
yazdı ve yazdırdı; her batılı ve ileri millet gibi...

Anaların, kız kardeşlerin yüzleri siyah peçeliydi; bahtları çarşaflan 
gibi karaydı... Çileleri çoktu, hakları az... Beğenmedi. Yüzlerini açtı, ak 
etti. H akta onlara erkeklerle eşitlik sağladı; bahtlarını ak etti...

Milletinin dili üçüzlü gibi olmuştu... Beğenmedi. Arındırdı, bir etti.
Tarihinin çerçevesi daraltmıştı, beğenmedi; genişletti.
Tarlaları kara saban sürüyordu; toprak, gereğince işlenemiyordu... Ezi

yeti çoktu; vergisi çok; verimi az! Beğenmedi... Âşârı kaldırdı. Sürümü 
tekerlekli pulluğa, işler makineye, bol verime yöneltti...

Yollar uzundu, yapımları kötü; kağnılar yavaş... Beğenmedi. Yollan 
demir etti; gidişleri hızlı...

El tezgâhı dokumaya ve yel değirmeni öğütmeye yetmiyordu... Beğen
medi. Fabrika ve fabrika kurdu...

Ayrılıklar istemedi; birlikler kurdu. Eskilikler, gerilikler istemedi; ye
nilikler, ilerilikler kurdu...
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Döğüş istemedi; barış kurdu. Düşmanlık istemedi; dostluk kurdu: Ku
zeyle, güneyle, doğu ile, batı ile...

Düşüklüğü sevmezdi; güçlü oldu. Haksızlığı sevmezdi: H ak gözetti. 
Hiçbir devlete haksızlık etmedi. Hangi birinden olursa olsun gelebilecek 
haksızlığı asla kabul etmedi... Kendi devletini en büyük devletten asla aşağı 
görmedi. Kendi milletini, hiçbir an, dünyanın en onurlu milletinden asla 
geri, asla güçsüz görmedi, göstermedi.

Ruhlar uyardı; gözler açtı... Bahtsız milletlere baht yolu açtı. Dünya
ya örnek gösterdi. İnsanlığa ders verdi... Ve, eyvah, ne çabuk dindi!...

Ruşen Eşref Ünaydın
Özleyiş, 1957.



Millî edebiyat akımına şiirleriyle katılan “ Hececiler”  i yem iıecc ölçüsüyle yazan, an
cak onlardan ayrı özellikleri olan, AHM ET HAMDİ TANPINAR, AHM ET KUTSİ TE- 
CER, AHM ET M UHİP DRANAS izler. Hikâye ve rom anda da bazı yönleriyle MEM- 
DUH ŞEVKET ESENDAL ve PEYAMİ SAFA gö2e çarpar.

Bu şairlerin kişisel özellikleri yanında ortak bazı yönleri de vardır.
Bunlar, genellikle şekle önem vermiş, hece ölçüsünün aynı tondaki sesini gizleyerek 

şiirlerinde iç ahenge yönelmişler ve Türkçe’yi özlü biçimde kullanmayı başarmışlardır.
1940 sonrası yeniliklere kadar şiirde, önemli yerleri olan bu sanatçıların aynında, Ye

di Meşaleciler diye anılan bir topluluk daha görüyoruz: SABRÎ ESAT SİYAVUŞGİL, VASFİ 
M AHİR KOCATÜRK, YAŞAR NABİ NAYIR, CEVDET KUDRET, KENAN HULUSİ, 
MUAMMER LÜTFİ, ZİYA OSM AN SABA.

Daha sonra, 1940 tan sonraki yeniliklere de katılan CA H İT SITKI TARANCI ile şi
irlerini 1935 den sonra yayımlamaya başlayan FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA bu dönemin 
önemli şairleridir.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
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MEMDUH ŞEVKET ESENDAL

H A Ş M E T  G Ü L K O K A N

A. B. T. î. Müdürlüğü Hesap işleri kaleminde yoklama masası işyarı 
Haşmet Gülkokan; Soma’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş, Ankara’da 
Gümülcine’li bir bayanla evlenmiş, iki de sevimli çocuk sahibi olmuş; kırk 
yaşlarında, kısaca boylu, buğday benizli, güler yüzlü, konuşkan bir adam; 
iş saati bitip de kaleminden çıkınca, doğru Şakir’in fırınına gidip ekmeği
ni alır, evin yolunu tutar. Para kıt, geçim de dar ise de, evdekiler yoktan 
anlamazlar, bulup buluşturup birşeyler almalı, çantayı, kesekâğıdmı, cepleri, 
koyunu koltuğu doldurup eve öyle gitmeli. Araştırıp ucuzunu bulmadık
ça, dükkânlarda çene çalmadıkça çanta dolmaz; tanıdıklarından biri ras- 
gelirse, durup konuşmak, söyleşmek, dedikodu etmek de var! Kolay mı! 
Haşmet Gülkokan, gün olur ki evine, sular karardıktan, ışıklar yandık
tan, geceden de biraz geçtikten sonra varabilir. Evden bilirler. Merak et
mezler. Merak etmediklerini Haşmet de bilir, acele etmez, ağırdan alır. Nasıl 
ki bu akşam da ağırdan alıyor. Ekmeğini alınca doğru HaTdeki sakatatçı
ya uğradı.

— Gülüm, bizim ciğer, diye sordu.
— Hazır Haşmet Bey.
— Ne? Hazır mı? Hay ömrüne bereket. Hangi dağda kurtlar öldü! 

Bense atlatacaksın diye, biraz küfür hazırlamıştım. “ On gün oldu, para
sım verdik, nöbetini bekledik, gene de ciğeri alamadık. Dağ mahallesinin 
karılarından da aşağı olduk. Bu ne yüzsüzlüktür, ne kepazeliktir a şeke
rim!...”  diyecektim. Küfür deyip de geçmeyelim, adamın karnının şişini 
indirir. Sinemekiden daha iyidir. Şimdi bütün söyleyeceklerimden vazgeç
tim. Tövbeler olsun! Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime! Senin şimdi 
kâğıdın da yoktur, al bakayım şu gazeteyi. Bak, iyiliğimi unutma. Sar şu 
ciğeri, koy şu çantaya, oh! Ömür bee! Yürü Haşmet yürü, saçın sürün
sün! Masal etme gene aşığın cuk oturdu.

Haşmet Bey yürür, karşıdaki sıraya geçip, balıkçıya:
— İhsan Bey gülüm, çavelyaları boşaltmışsın!
— Çıkmıyor, Haşmet Bey. Dere balığı var, alamaz mısın?
— Yayın kafasından çorba, oooh! Bayılırım! Bilen olmalı da, pişir- 

meli de, Haşmet de yemeli de, sen de karşısına geçip seyretmelisin. Bak 
ne şeker olur. Yengen bu işlerden çakmaz. Bize kaba balık ister. Palamut
tur, toriktir, sivridir, altıparmaktır. Tavasını yapar, bolca limonu basınca, 
biraz da tahin helvası aldın mı, mis! O mübarekler de şimdi çıkmaz
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olduJBenim sormam da hani yârenlik olsun, anlarsın ya! Hadi, hoşça kal 
bakalım!

Haşmet Bey yanındaki dükkânın önünde oturup kalfaya:
— Gülüm, salata malata alabilir miyiz?
— Verelim bayım!
— Ver ya, ver ama ne bileyim, bizim keseye uyar mı?
— Üçünü otuz yedi paraya veriyoruz.
— Aman gülüm, bu ne hesap! Kuyumcu musun? Yeşil salata alıyo

ruz. Bu kadar ince hesap olur mu? Bu mübarek ottur.
• • • •

— Ulan Haşmet, yoksulluk maskaralık bee! Herif yüzüme bile bak
mıyor. Kör olsun Necibe Kadın’m tavukları. Ben salata mı alırdım! Kom
şu hatın. Biraz ekşice söylesen, bizim bayan darılır.

Haşmet Bey, köşedeki dükkândan salatalık, limon ahr, Hal’den çı
kar. Suluhan’a doğru inecek oradaki dükkânları tarayacak olur; karşısına 
İstanbul'dan tanıdığı bir arkadaşı çıkar.

— Yay gülüm, nereden bu geliş?
— Haşmet Bey, sen Doktor Vasfi Bey in evini biliyor musun?
— Hangi Vasfi Bey, gülüm! Ne var, hastan mı var?
— Hastam yok. Sen evini biliyor musun?
— Bilirim. Şurada Tezgâhçılar’da bir apartmanı vardır.
— Gel şu evi bana göster.
— Gülüm, ben ufak tefek alacağım.
— Bırak şimdi ufak tefeği...
Haşmet Gülkokan sürüklenir. Hem gider hem de konuşurlar. Haş

met sorar:
— Anlat bakayım, işin nedir, şekerim?
— Ödünç para isteyeceğim; Haşmet Bey.
— Hııımm! Önemli bir konu! E, isteyeceksin, o da verecek mi?
— Bilmem. Veriyormuş. Senin bir tanıdığın var mı? Ondan alalım.
— Benim tanıdıklarım benim gibidirler. Hiçbirinden beş para çıkmaz.

— Ben birkaç gündür arıyorum, birkaç yere de baş vurdum, boş çık
tı. Sen ne yapıyorsun? Paran var mı?

— Benim gibi herifte para olur mu, şekerim!

— E, nasıl geçiniyorsun?
— Bilmem gülüm.
— Karın çalışıyor mu?
— Evin işini o yapar.
— Bir anafor, filân!
— Bizim daire akıntıdır.
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— E, nasıl geçiniyorsun?
— Bilmem dedim ya, gülüm. Geçiniyorum işte! Mutemetten ödünç 

alırım. Birinde alacağım var, bu ay onu aldım. İşte ne bileyim. Geçini
yoruz.

Haşmet, Suluhan’dan yana gitmekten vaz geçer, Adliye Sarayı'na doğ
ru yürür. Tam köşede bir arkadaşı ile karşılaşır.

— Vay gülüm, ters gidiyorsun, evin yolunu şaşırmışsın.
— Şuraya gözlükçüye kadar gidiyorum. Bizim kızın gözlüğü kırılmış. 

İstersen dön. Beş dakikakılk işim var. Sonra birlikte gideriz.
— Geç kalmaz mıyız, şekerim.
— Adam, yeni evli değilsin ya!
— Değilim gülüm.
— Şuraya, köşeye kadar gideceğiz.
— Gidelim gülüm.
Haşmet Gülkokan döndü. Yürüdüler. Birkaç adım gittikten sonra ar

kadaşı sordu:
— Yahu, dedi, ne diyorsun, kavgaya biz de giriyor muyuz?
Haşmet, arkadaşının yüzüne baktı.
— Aman şekerim, dedi, bunu benden mi sorarlar.
— Senden sorarlar ya! Niçin, şorulmaz mı?
— Sorulmasına sorulur ya! Bakarsın, benim atacağım tutar. Boş bu

lunur, sen de inanıverirsin de ben de ona yanarım.
— İnanmam, korkma! Sen beni o kadar da aptal mı sanıyorsun?
— Yok ama, insan boş bulunur da...
— Hiç boş bulunmam. Sen söyle, söyleyeceğini.
— Eh, Öyleyse dinle: Gülüm, biz de kavgaya gireceğiz. Hem çok sür

mez görürsün. Gireceğimizi de anlayınca, herifler tepemize dikilirler!
— Etme yahu...
— Etmeyi, yapmayı sen onlara anlatırsın. Biz bu gibi şeylerden kor

kan takımı değiliz! Sen korkuyor musun?
— Ben kendi payıma korkmam ama, çoluk çocuk korkmaz mı?
— Alışırlar bee! Bomba altında yaşayanların canlan yok mu?
— Ben çocukları Haymana’ya aşırsam mı dersin? Orada bir tanıdı

ğım var. Sen ne yapacaksın?
— Ben mi? Sen bana bakma gülüm. Bana Gülkokan demişler. Beni 

hiç kimse iki kerre öldüremez. Anladın mı şekerim? İşler ederim ki, bu 
yeryüzünde ad olur. Benim gibi bir ahu parçası doğuran anaya da aşkol
sun!
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Gülkokan söylenerek dükkânların önünde takılarak, şekerciye uğra
yıp çocuklara şeker alarak Samanpazan’na çıkar, Cebeci’ye doğrulur. Ha- 
mamönü’ne kadar iner. Eskici dükkânına girerek:

— Günaydın eskici başı! Bizim bayanın ayakkabıları için bir diyece
ğin var mı? diye sorar.

Eskici boynunu bükerek:
— Haşmet Bey, Bey’im, der, bak şu halime! Sabahleyin dükkândan 

çıktım, daha şimdi geliyorum. Sor, çıraktan. Hava parası olmadı mı, hiç
bir iş olmuyor. Daha ağama bir lokma ekmek koymadım. Allah sen! inan
dırsın!

— Doğru tosunum, Allah seni inandırsın. Yoksa benim kendi kendi
me inanacağım yok. Sen iş peşinde koştuğunu söylemesen, ben seni şu si
nemaya gitmiş sanacaktım.

— Kapıda mı gördün? Resimlere bakıyordum, içeri girmedim.

Haşmet gözlerini tavana kaldırdı :
— Hey, Ulu Tanrım, dedi, şu Haşmet’i ne akıllı yaratmışsın! Şu ben- 

deki atışa bak, sonra da tutturuşa bak! Bu hergeleleri nasıl da tanırım. 
Dükkânı çırağa bırakıp akşama kadar, Kayserilinin kahvesinde tavla oy
nar mı oynar! Sinemalarda dolaşır mı, dolaşır! Kursağında da ekmek ufağı 
yok mudur, yoktur! Ne diyeceksin, hiç... ne ise aslanım, şimdi bu lakırdı
ları bırakalım da sözümüzün özüne gelelim. Şu bizim pabuçlar ne olacak? 
Öyle kutlu bir günceğiz gelecek mi ki, bizim bayan pabuçları ayağına ge
çirsin de şuracıktan tıkır tıkır geçsin! Senin de yedi göbek geçmişine rah
met okusun, ha? Söyle, gülüm tam iki ay oldu.

— Haşmet Bey, bana iki gün izin veremez misin?
— Gülüm can sana kurban... Vermeyip de ne halt edeceğiz? Şimdi 

pabuçları geri istesem bulması iki gün sürer. Belki de hiç bulunmaz.

Haşmet Gülkokan yürür, beş on adım ötede, bakkalın önünde ilişir. 
Bakkal, portakal sandığını açmış, dükkânın dışına duvara dayayıp eğrice 
koymuş. Haşmet bunu görünce, söylenir:

— Ulan, bizim sokak çocukları ne insan şeyler be! Bu portakallara 
“ gel gidelim” demiyorlar.

Yüksek sesle dükkânın içine seslenir:
— Bay Haktartar! Gülüm neredesin?
— Buyurun Haşmet bey.
— Şekerim bu portakalların hediyesi kaça?
— Halis Dörtyol'dur, Haşmet Bey. Korkma al... Son turfanda. Bir 

daha geleceği de yok.
— Parasını da sorayım mı?
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— Haşmet Bey, şuradan Hal’e kadar bir zahmet et; bak kaça veriyor
larsa, iki kuruş aşağısına ben vereyim.

— Aman gölüm bayılacağım, portakal almanın kestirme yolu bu mu? 
Böyle kurumuş portakal Hal’de ne gezer!

— Kurumuştur ama, içi bal gibidir. Biz o senin dediğin malı dükkâ
nımıza sokmuyoruz. Bizim müşterimiz kibar müşteri.

— Elmasım bu kibar müşteriler içinde ben de var mıyım?
— Varsın ya! Bugüne bugün sen de bir masa başında oturuyorsun. 

Sana da Devletten bir iş vermişler. İstersen herifleri karşısına diker, iki gün 
oynatırsın.

— Doğru şekerim. Biraz paramız kıtça ama, kibarlığımız var ya!
— Paran kıtsa itibarın sağ olsun.

— Eksik olma gülüm, almış kadar oldum. İyiliğini de ölünceye ka
dar unutmam. Şimdilik hoşça kal da, portakallar için başka gün konuşu
ruz. Yalnız şunu da söyliyeyim ki, bunlar biraz daha kurursa köpek kova
lamaktan başka bir işe yaramaz. Ben seni kurtarayım demiştim.

Haşmet söylenerek mahallesine indi, önünden geçtiği küçük bir evin 
bahçesinde, eski bir kilimi silken bir adama:

— Akşamlar aydın Bay Sabri, dedi. Unu getirdiler mi, unu?
— Getirmediler Haşmet Bey.
— Getirirlerse beni unutma. Çocuğun bacağı nasıl oldu?
— İyidir kapanıyor.
— Ben sana demedim mi? Kapansın bakalım.

Birkaç adım yürüdükten sonra elinde sirke şişesi ile bakkala giden 
yaşlı bir kadına:

— Fatma hala, paralan hazırla! Kaput bezini alacağım, kâğıdını ge
tirdiler. Perşembeye hazır.

A, eksik olma Haşmet Bey. Ama, ben şimdi parayı nereden bulayım? 
Çok para mı? Sen alsan da ben sana ödesem...

— Yo, hiç öyle şakaya gelemem. Sözünden de cayma. Sen bana “al 
da parası hazır”  demedin mi?

— Demişimdir, demişimdir ama, şimdi inan ki on param yok.
— Ben tanımam. Torunun iki hafta sinemaya gitmesin. Canı çıkmaz 

ya? Yahut güveyin olacak o sarhoş herif iki kade az zıkkımlansın.

Aralarındaki evin penceresinden bir erkek sesi;
— Haşmet Bey, günahımı alma.
— Vay gülüm, sen orada mı idin? Bülbülü an, kafesi yanına koy der

ler.
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İçerden bir kadın sesi:
— Haşmet Bey» Tahsin bıraktı siz mi başladınız?
— Vay sayın bayan, siz de mi buradasınız? Sayın eşiniz daha ayılma- 

dı. Geçmişleri anıyorum da ağzı kulaklarına varıyor.

Bu sırada Haşmet’in oturduğu evin bahçe kapısı açıldı, iki erkek ço
cuk koşup babalarına sarıldılar. Haşmet bunları görünce:

— Amanın şunlara bakın, dedi, yaradanın birliğine emanet. Çocuk 
değil ay parçası! Nasıl da kendime benzetmişim!

Çocuklardan sonra Haşmet’in karısı geldi. Kocasının elindeki çanta* 
yı, paketleri aldı.

Haşmet’in kendisi gibi güler yüzlü olan karısı, Tahsin ile karısına gü
lümsedi, sonra da kocasına:

— Bitir artık Haşmet Bey, dedi, bu senin halin ne olacak? Bu ne ka
dar lakırdı? Rahatsız olacaksın.

— Kul olsun sana Haşmet! Tanrım öğmüş yaratmış!
Karısı:
— Ama, artık çok oluyorsun, yürü bakayım eve, dedi.
Haşmet’i eve soktular. Kapıyı kapayıp sürgülediler.
Yaşayışından rastgele bir yaprağını yazarak, iyi bir adam, doğru bir

adam olan Haşmet Gülkokan’ı siz okuyucularıma tanıtmak istedim ki, 
günün birinde ona bir dükkânda, bir tanıdığın evinde yahut sokakta rast- 
gelirseniz, yahut bir işiniz düşüp de dairesinde karşısına çıkarsanız, bile
siniz; konuşup görüşesiniz. Bir hizmetinizde bulunabilmek, işinizde size 
yardım etmek, size yararlı olabilmek için çırpınacak, elinden geleni yapa
caktır. Sizden istediği karşılık da, yalnız bir güler yüz, bir iki tatlı sözdür.

Memduh Şevket Esendal

A ç ı k l a m a l a r :

Konusunu tarihten, Türk  kahramanlıklarından, ilgi çekici olayl_ardan.alan.Ömer_Sey-. 
fettin, hikâyelerinde okuyucuları sürükleyecek düğümlere yer verir, umulmadık sonuçlara 
gö tü rerekonlarda, hayranlık veya gurur uyandıran bir haz yaratır;

Ömer Seyfettin’in kuşağından olduğu halde, hikâyeleriyle hiç de ona benzemeyen Mem
duh Şevket Esendal ise, halkın içinden ilgi cekmeven kişileri ve onların önemsiz görünen 
davranışlarını konu olarak a lır-onlann-vasayıslarmm, gülünç, iyi ve kötü yönierini, size 
sevdirerek tanıtır. Bütün kişileri sevimlidir, onların düzensizlik~lerihi'bile~hoş göstermeyi— 
Hecermistir. Hikâyelerindeki kişileri her zaman cevremizde^görmüs. tammış gibi oluruz,

-Bü-hikâvede-HasmeLBev. tatlı dili, güler yüzü, cana yakın evimli davranış ve konuş
malarıyla az da olsa toplum da rastlanan tiplerdendir. Bütün tanıdıklarıyla olan bağıntıla
rında sevimlidir, neşelidir. Q3^Ha^eTBCTMn~'de~üzûntülerrvârdîfrBünlart*^a, Hiç ken- 
d i ş i j izıneden, oluruna bırakmasını, sonuçlandırmasını bilir,

M. Ş. E., kendi dil ve anlatımı için şöyle diyor.
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“ Edebiyatı bilmediğimden, marifetsizliğimden sade yazmışımdır. Bilsem öyle düpe
düz yazar mıyım hiç? Köylü bir şeyi söylerken dikine, olduğu gibi söyler. Neden? Süsleme
sini bilmez, benzetmesini bilmez, anlatmasını bilmez de ondan. Marifetli insanlar öyle yap
mazlar. Sözlerine, yazılarına marifetlerini sokarlar, hünerlerini gösterirler... Aslını sorar
sanız marifet hayatın içinde, hayata uymayan bir şeydir. Benim dilim kısa... İstediklerimi 
anlatabilmek güç.”

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Haşmet Bey’i, bu hikâyede tanıdığınız gibi anlatınız.
2 — Hikâyenin plânını çıkarınız. Ömer Seyfettin’in hatırladığınız bir hikâyesiyle kar

şılaştırınız.
3 — Hikâyede Haşmet Bey’i üzecek olaylar vmar mıdır? Bunlar karşısındaki davra

nışlarını nasıl buluyorsunuz? Bunlar karşısında siz olsaydınız aynı şekillerde davranır mıy
dınız?

M EM DUH ŞEVKET ESANDAL ve ESERLERİ :

M. Ş. Esendal (1883 - 1952), Ç orlu’da doğmuş kendisini yetiştirerek politika hayatına 
atılmıştır. Bazı elçiliklerde bulunan esendal, öğretmenlik ve milletvekilliği de yapmıştır. 
1925 de “ Meslek”  gazetesinde çıkan hikâyeleriyle kişiliğini bulmuş, 1946 da politikadan 
çekildikten sonra da “ Ü lkü” , “ Seçilmiş Hikâyeler” , “ Türk Dili”  dergileriyle “ Sancıt ve 
Edebiyat” , “ Ulus”  gazetelerinde hikâyelerini yalımlamıştır.

M. Ş. Esendal hikâye türüne yalınlık (sadelik) getirmiş; onu gereksiz süslemelerden 
kurtararak halktan kişilere ve basit görünüşlü gerçek olaylara yöneltmiştir. “ M arifet”  i 
hayata uymayan bir şey olarak kabul eden M. Ş. E., hikâyelerinde kişileri ve onları ilgilen
diren bazı sorunları ve ruhsal durum ları basitçe anlatmasını bilmiştir.

M. Ş. Esenal, “Ayaşlı ve Kiracıları” , “ M iras”  adlı romanlarından çok hikâyeleriyle 
tanınmıştır. Birinci kitap (1946), îkinci kitap (1946) diye yayımlanan hikâyeleri, daha son
ra “ Otlakçı” , “ Mendil A ltında”  adlarıyla yeniden yayımlanmıştır.
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Roman, bir hastanenin muayene odasının önünü ve orada sıra bekle
yen hastaların davranışlarını tasvirle başlar.

Sekiz yaşından beri ayağından hasta olan rom an kahramanı “ Genç”, 
“ Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” na gönderilir. O rada hastabakıcılar, asis
tanlar ve beyaz gömlekli doktorlar tarafından ilgiyle karşılanır. Bacağında
ki sargı açılıp yarasına bakılınca, ameliyatın gerekli olduğu kendisine bildi
rilir. îkinci amelivat yapılacaktır:

SOFANIN BANA SÖYLEDİKLERİ

İki yastık, bir şişe, bir mendil

Fakat eve gittim. Şehrin bir ucundan öbür ucuna.

Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli adaleler gibi geçmiş, yaslanmış 
tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha 
eğilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, çoğunun ayrı ayrı ma
ceralarım takip ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır. Ki
minin şahnişini biraz daha yamrulmuştur, kimi biraz daha Öne doğru eğil
miş, kimi biraz daha çömelmiştir, ve hepsi hastadır, onlan seviyorum; çünkü 
onlarda kendimi buluyorum; ve hepsi iki üç senede bir ameliyat olmadık
ça yaşayamazlar, onları çok seviyorum; ve hepsi, rüzgârlarda sancılandık
ça ne kadar inilderler ve içlerinde ne aziz şeyler saklarlar, onlan çok... çok 
seviyorum.

Eşiklerinde soluk yüzlü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz çocukların, el
lerinde ekmek kabuğuyla ve çerden çöpten yapılmış oyuncaklarla, ağır ağır, 
düşünerek ve gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi evimi ara
rım ve adetâ güç bulurum, çünkü bunların hepsi benim evini gibidirler.

Evde kimse yoktu; kapıyı anahtarımla açtım, girdim ve her zamanki 
âdetimle alt kat sofada epeyce durarak etrafıma hareketsiz bakındım.

Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evimizin bütün rühu, kederleri 
ve neşesi orada görünür^ her günün hadiseleri tavana, duvarlara, döşeme
ye bir leke, bir çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz 
gibi bir işaret ilâve eder. Bu sofa canlıdır: Bizimle beraber kımıldar, değişir, 
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bizimle beraber dağılır, toplanır, ibizimle beraber uyur, uyanır; bu sofa 
aramızda sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü, ağladığı bile olur.

Bu sofa dört köşedir: Ortada sokak kapısı, iki yanında birer pencere. 
Pencerenin yanında bir ot minderi. Minderin yanında yemek masası. Ma
sanın yanında iki sandalya. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir ka
bul edilir.

Benim her gidişimde, orada hareketsiz duruşum, beni bana gösteren 
bu çehreye bakmak içindir.

Ve baktım: Minderde üstüste konmuş iki yastık. (Demek annem bi
raz rahatsızlanmış ve buraya uzanmış.) Masanın yanında rafın önüne çe
kilmiş bir sandalya. (Demek annem üst raftan bir ilâç şişesi almış.) Ha... 
İşte masanın üstünde bir şişe: Kordiyal. (Demek annem bir fenalık geçir
miş.) Minderin üstünde ıslak, buruşuk bir mendil. (Demek annem ağla
mış.)

Benim de bu şişeye, bu iki yastığa ve bir mendile ihtiyacım var, ben 
de Kordiyal alacağım, uzanacağım ve Ağlayacağım.

Annesi gelince, ameliyatın gerekli görülüp görülmediğin'- merakla so
rar. O, annesini üzmemek için “ hayır*’ der ve onu avutmaya çalışır.

O akşam, Erenköy’deki akrabaları, Paşalara gider. Paşa’nın kızı Nüz- 
het’i sevmektedir. Her gidişinde olduğu gibi, Paşa’ya ve Nüzhet’e çeşitli ro
m anlar götürür. O okur, Paşa dinler. Akşam, Nüzhet’le bahv ?ç.; yalnız kal
dıkları sırada, Nüzhet, kendisini Ragıp adında bir doktorun istediğini; ama 
evlenmek istemediğini söyler.

Bu söz onu çok sevindirmiştir. Gece yatakta, o güne kadar süren bü
tün olayları gözünün önünden geçirir: Hastane, doktor, ameliyatın gerekli
ği, D oktor Ragıp, yıldızlar,- Nüzhet’in kahkahası v.b.

Ertesi gün hastaneden döndükten sonra, yine birtakım bunalımlar içinde 
iken; Doktorla Nüzhet arasında söz kesileceğini duyar; Nüzhet’in kendisi
ne yalan söylediği kanısıyla ona kızar. Gece Nüzhet tarafından yatıştırılır.

Bir gün sonra, Doktor Ragıp eve gelmiştir:

DOKTOR RAGIP
Tecessüs H attâ  yeni başlayan bir sevgi.

Uzun boy. Seyrek, ince ve san saçlar. Etlerinin her parçası aynı pem
belikte, sıhhatli bir baş. Daima gülmeye alışmış ve ciddî halinde bile gü
lümseyen bir ağız. Amelî ve haricî bir zekânın daralttığı muzip derinlik
siz, kıvrak mavi gözler. İçinde — bana baktığı zaman — gurur, şefkat ve 
yukardan aşağı inen bir takdir. Kenarları biraz yayvan enli bir İslâv bur
nu. Az kımıldayan bir vücut, dik duruş, gözlerin sinirsiz ve Ölçülü bakışı
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Mutedil bir zarafet. Bütün şahsiyette bir itidal, gayelere hendesî bir gidiş, 
sathî bir ahenk: Doktor Ragıp.

Mevzulara sükûnetle girerek konuşuyor. Sesi hafifçe titrek. Her sö
zünde ölçü hâkim : Rakam, mesafe, çizgi, harita, sayı.

— Efendim, bu trenler yirmi kilometre bile gidemez.
Yahut :
— Merkezi Erenköy olmak üzere bir daire çiziniz. Alemdağıyla Ka

dıköy arasındaki kutrun üstünde...
— Zavallı adamcağız günde otuz beş kere karısını düşünür, haftada 

iki defa onun gülümsediğini görmez.
Benim hiç konuşmadığımı gören paşa, beni herhangi bir doktora bağ

layan acı rabıta üstünde bahis açtı:
— Ragıp Bey, dedi, iyi tesadüf. Bizim oğlumuzun dizinde birşeyler 

oluyor.
Bana döndü :
— Anlatsana... Sen bu hekimce laflan  biliyorsun.
Doktor Ragıp Beyin başı omuzlarıyla beraber ve yalnız bakarak sor

du:
— Yedi sene.
Nüzhet’in karşısında beni mahvedebilecek bir teessür, merhamet gös

terdi:
— O halde derunî olacak: Tumeur Blanche (Tümör Blanş).
Nüzhet bu kelimenin mânâsım bilmediği için tasdik ettim.
Fakat paşa sordu :
— Ne demek o?
Bu suale cevap vermemesini istediğimi anlayan Doktor Ragıp:
— Hiç! dedi, yani bünyevî bir hastalık.
Sonra bana:
— Alçıya kondu mu?
— İki defa. Belki gene koyacaklar. Birkaç kere de ameliyat oldum.
Yengem içini çekerek mırıldandı:
— Zavallı çok çekti.
Odayı zapteden bu merhametten ürkmeye başladım, fakat bu kuv

vetli sarî duygu bütün ruhlara saldırıyordu. Paşanın da sesi ağırlaştı
— Ne yapsak. Ragıp Bey, bu illet bizi düşündürüyor.
— Delâlet edeyim, Paşa hazretleri, bir iki büyük operatöre göstere

lim.
Bu bahsi kesecek kadar şiddetle:
— Hepsine gösterdim, dedim.
Bir sükût oldu. Sesim o kadar fazla çıkmıştı ki aksi hâlâ kulağımda 

idi. İfratımı tâdil edecek bir yumuşaklıkla dedim ki:
— Yarın fakültede yeniden bir konsültasyon yapılacak.
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Ve büyük operatörün ismini söyledim.
Doktor Ragıp: *
— Çok güzel!
Dedi, bu bahsin kesilmesini istediğimi de anlayarak başka bir mev

zua geçti.
Nüzhet iki defa salondan çıktı, girdi ye ikisinde de gözleriyle beni dı

şarı çağırdığı halde, yerimden kalkmadım.
Tecessüs — hattâ yeni başlayan bir sevgi — benim, Doktor Ragıb’ı 

Nüzhet’e tercih etmemle neticeleniyordu.
Galiba, düşmana dosttan fazla bağlandığımız alâka noktası budur.

Bir gün, Paşa’nın sorusu üzerine, Dr. Ragıp’ı beğenmediğini, Nüzhet’i 
mutlu kılamayacağım söyler. Yengesi buna sinirlenir. O günden sonra, köşkte 
kalışı ve konuşmaları bir huzursuzluk haline gelmiştir. Nüzhet’e bile ters 
cevaplar vermeye başlar. Bu ruh bunalımı içinde köşkten ayrılır.

Bacağı günden güne kötüye gitmektedir. Uyarm alar sonucunda hasta
neye yatırılır:

DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU
Gidiniz, bir şey istemiyorum, gidiniz.

Koğuştaki odam; bir demir karyola, başında bir küçük demir masa. 
Yerde kırmızı muşambalar. Çırılçıplak mavi duvarlar. Üstümde bir entari 
ve bir ropdöşambr; kollan uzun geldiği için kendimi bu ropdöşambr içe
risinde de yadırgıyorum.

Hep gittiler. Yapayalnızım. Çıt yok. Odaya şimdiye kadar hiç tanı
madığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan karanlık, iki parça eş
yayı da benden uzaklaştırıyor ve beni daha yalnız bırakıyor.

Odadan gündüz ışığıyla beraber bana ait herşey seçiliyor: Evime ait 
hatıralar, kalabalıklar, sevdikleriminin sesleri, birçok şekiller, hayatımın 
parçaları, Erenköy, köşk, tren, vapur, fakülte, doktorlar, hastabakıcılar, 
hayatın gürültüleri, şehir, gündüzün sesleri, herşey uzaklaşıyor. İçimde bir 
boşluk. Garip ve büyük bir his, derinliklerime doğru kaçıyor, gizleniyor. 
Ruhum karartılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, eşya arkasına saklanan 
hayaletler gibi kendilerini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu.

Kapım kapalı. Açmak istemiyorum. Açarsam hastanenin benim için 
hazırladığı felâketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.

Karanlık bastı. Elektrik düğmesini çevirdim. Gayet zayıf bir ışık. Ancak 
odanın büyük çizgilerini görebiliyorum. Teferruat sarı bir belirsizlik için
de bulanıyor.

Kapım vuruldu.
— Giriniz!...
Işıklı dehlizin soluk çerçevesi önünde bir kadın. Bembeyaz bir gömle

ğin üstünde esmer bir baş. Siyah kaslar, yuvarlak ve kabarık, aklan par
layan, oyuklanna mıhlı sabit, katı gözler :
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am elî : Pratik, uygulamalı,
delâlet : Yol gösterme,
hendesî : Geometri ile ilgili,
ifra t : Aşın,
illet : Hastalık,
itidal : Ölçülü olma hali,
ku tr : Çap.

rabıta : Bağ, bağıntı.
sathî : Dış yüzeyle ilgili.
şahnişin : Evleri dışarı çıkın

tı yapan yeri; çıkma.
tecessüs : Merak.
şuur : Bilinç.
ufunet : Pis koku.

PEYAM İ SAFA VE ESERLERİ ;

Peyami Safa (1899 -1961), şair İsmail S afa’nın oğludur. Kendi kendini yetiştirmiş
tir. Bazı m emurluklar ve öğretmenlikler yaptıktan sonra basın hayatına atılmıştır. “ Yir
minci A sır”  gazetesini, “ Kültür H aftası” , “ Türk Düşüncesi”  dergilerini çıkarmış; “ Asrın 
Hikâyeleri”  başlığı altında yazdığı hikâyeleriyle tanınmıştır. F ıkra, makale türlerinde de 
yazı yazmıştır.

Peyami Safa, romanlarıyla önem kazanm ıştır. Bu rom anlarında, özellikle insanların 
duygu, düşünce ve sezişleriyle ilgili incelemelere girişir; olaylar arasındaki insanların ruh
sal durum larına, sezişlerine ve yorum larına önem verir.

“ Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”  onun, kendi hayatının bir dönemindeki ruhî duru
munu hikâye eder. Öbür rom anlarında kahram anlar, genellikle hayalîdir. Bunlar arasın
da “ Sözde Kızlar” , “ Fatih - Harbiye” , “ Bir Tereddüdün Rom anı” , “ Matmazel 
Norliya’nın K oltuğu”  tanınmış olanlardır.
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AHMET HAMDİ TANPINAR 
(1901 - 1962)

BURSA’DA ZAMAN

Bursa’da bir eski cami avlusu,
Mermer şadırvanda şakırdayan su, 
Orhan zamanından kalma bir duvar, 
Onunla bir başta ihtiyar çınar,
Eliyor dört yana sakin bir günü:
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 
İçinde, gülüyor bana derinden. 
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden, 
Ovanın yeşili, göğün mavisi 
Ve minarelerin en İlâhisi.
Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda, gün, saat, mevsim, 
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın,
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın 
Güvercin bakışlı sessizlik bile 
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. 
Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası, 
Muradiye, sabrm acı meyvası, 
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, 
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı hikâyesi binlerce erin,
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin 
Nakleder yâdını gelen geçene.
Bu hayalde uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler 
Gümüş aydınlıkta serviler, güller 
Serin hülyasıyla çeşmelerinin. 
Başındayım sanki bir mucizenin;
Su sesi ve kanat şakırtısından 
Billûr bir avîze Bursa’da zaman.
Yeşil Türbe sini gezdik dün akşam; 
Duyduk bir mucize gibi zamandan 
Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Fetih günlerinin sâf neşesini 
Aydınlanmış buldum tebessümünle... 
İsterd|m, bu eski yerde seninle 
Başbaşa uyumak son uykumuzu,
Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu
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Çcpçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî ahenk,
Bir ilâh uykusu olur elbette 
Ölüm bu tılsımlı ebediyette;
Belki de rüyası eski cedlerin,
Serin bahçesinde su seslerinin.

Ahmet Hamdi Tanpınar

A ç ı k l a m a l a r :

Bursa’yı ilk bakışta, cami, şadırvan, türbe, bahçe ve çınarlarıyla tasvir ediyor görü
nen şair, gerçekte onu “ geçmiş zamanın sihrinde”  kendi izlenimleriyle birlikte yaşatmak
tadır.

Bursa, onun gözünde “ zaman”  ı temsil eden “ billûr bir âvize”  dir. Çünkü onun her 
köşesinde, her eserinde geçmiş, veya yaşanılan zamanın, ışıklı, renkli görüntüsü vardır.

Şiirde geçen, “ Güm üşlü” , Osman Gazi’nin türbesi; “ Muradiye” , İkinci M urat’ın ca
mi ve türbesi ile bunların bulunduğu semt: “ Nülifer” , Gazi’nin karısının adı ve camii; “ Yeşil 
Türbe”  ise, Sultan Çelebi M ehmet’in türbesidir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 _  ş ü r ’in sizde yarattığı, Bursa’yla ilgili izlenimleri açıklamaya çalışınız.
2 — “ Bir zafer müjdesi burada her isim

“ Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 
“ Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın.
“ H âlâ bu taşralarda gülen rüyanın”  

mısralarından ne anlıyorsunuz?
3 — Şair, “ Bir ilâh uykusu olur elbette

Ölüm bu tılsımlı ebediyette.”  
m ısralarında ölümü ürperti veren bir son olarak mı görmektedir? Açıklayınız.

4 — Şairin Bursa’da nelere hayranlık duyduğunu belirtiniz.
5 — Şiiri, ölçü, kafiye düzeni bakımından inceleyiniz.

A H M ET H A M Dİ TANPINAR ve ESERLERİ :

Edebiyat, sanat tarihi, estetik, mitoloji öğretmenlikleriyle, Yeni Türk Edebiyatı pro
fesörlüğü yapmış olan Ahm et Ham di Tanpınar’ın şiirlerinde, dış > öğe olarak “ âhenk” ; 
iç ı öğe olarak “ zam an”  kavramıyla “ bilinç altı”  ağır basar. A. H am di Tanpınar, renkli 
ve pürüzsüz görüntüleriyle, insanı içten kavrayan bir şairdir. Şiirleriyle olduğu kadar, psi
kolojik hikâye, rom an ve edebî incelemeleriyle de tanınır.

Şiir K itapları : Şiirler (1961)
Hikâyeleri : Abdullah Efendinin Rüyaları (1943)

Yaz Yağmuru (1955)
Rom anları : H uzur (1949)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1962)
İncelemeleri : XX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949), (1956)

Yahya Kemal (1962). Edebiyat Üzerine Makaleler, (1969), (1977) 
Denemeler : Beş Şehir (1946), (1960).
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N E R D E S İ N

Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar : — Nerdesin? 
Arıyorum yıllar var ki, ben onu, 
Âşıkıyım beni çağıran bu sesin.

Gün olur sürüyüp beni derbeder,
Bu ses rüzgârlara karışır gider.
Gün olur peşimden yürür beraber. 
Ansızın haykırır bana : — Nerdesin?

Bütün sevgileri atıp içimden,
Varlığımı yalnız ona verdim ben»
Elverir ki bir gün bana derinden 
Ta derinden bir gün bana “ Gel” desin.

A ç ı k l a m a l a r :

Çoğu insanın, mutluluğu bulacağını sandığı ve arkasından sürüklendiği um utlan, is
tekleri vardır. Bu, ün kazanmak, zengin olmak... olduğu gibi bir sevgili veya mistik bir 
duygu da olabilir.

İşte, şair, burada, “ Nerdesin?”  sorusuyla, kendini mutluluğa çağıran gizli varlığı ara
makta; onun kendisine bir gün “ gel”  demesini beklemekterir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şair neyin âşıkıdır?
2 — İşittiği ses onu hangi durum larda bırakmaktadır?
3 — Şair’in “ ses” e bütün varlığıyla bağlandığını hangi mısralardan anlıyoruz?
4 — Şiirin ölçüsünü bulunuz; hangi nazım şekline benzetilerek yazıldığını, kafiye dü

zenini göstererek belirtiniz.

AHM ET KUTSİ TECER ve ESERLERİ :

Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini de işleyen A. Kutsi Tecer, duygulu ve mem
leket şiirleriyle kendini tanıtan  bir şairimizdir. Hece ölçüsüne yeni biçimler arayışı da baş
ka bir özelliğidir.

Şiir kitapları : Şiirler (1932)
Tiyatrolar : Koçyiğit Köroğlu (1941), Köşebaşı (1947), Bir Pazar Günü (1959).
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(1909 - 1980)

ŞEHRİN ÜSTÜNDEN GEÇEN BULUTLAR

Bakıp imreniyorum akınına 
Şehrin üstünden uçan bulutların 
Belki gidiyor onlar yakınına 
Rüyamızı kuşatan hudutların.

Evler, ağaçlar, sular, ben ve bu an 
Sanki bulutlarla bir, akıyoruz; 
Onların hevesine uyaraktan 
Cenup ufuklarına bakıyoruz.

Biz de hafif olsaydık bu rüzgârdan, 
Yer alsaydık şu bulut kervanında; 
“ Güzel”  e ve “ yeni”  ye doğru koşan 
Şu sonrasız gidişin bir yanında!

Dağlara, denizlere, ovalara 
Uzansaydık yağarak iplik iplik; 
Tohumları susamış tarlalara 
Bahar, gölge ve yağmur götürseydik.

Bakıp imreniyorum akınına 
Şehrin üstünden uçan bulutların, 
Gidiyor, gidiyorlar yakınına 
Rüyamızı kuşatan hudutların.

A ç ı k l a m a l a r :

A hm et M uhip Dranas bu şiirinde,rüzgânn etkisiyle “ Şehrin üstünden geçen bulut- 
Jar” m gidişine imrenen gözlerle bakmaktadır. Şair, kendisine, ancak hayal veya düş imkânı 
veren bu  bakışla, sınırlar ötesi ufuklara varmanın; yeniliklere güzelliklere ve iyiliklere yö
nelmenin özlemini duyuyor.

Şairin benliğini saran bu özlemin şiir boyunca geliştiğini görüyoruz.
¥

268



A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Rüyamızı kuşatan hudutlar”  sözünden ne anlıyorsunuz?
2 — “ Güzele ve yeniye koşan” , “ sonrasız gidiş”  sözlerinin şiirdeki anlamlarını açık

layınız.
3 — Şiirdeki “ tohum lan susamış tarlalar”  ve “ Bahar, gölge ve yağmur”  sözleri ger

çek anlam ları dışında kullanılmış olabilir mi? Açıklayınız.
4 — Şiirdeki kafiye düzeni nasıldır? Bu düzene ne adı verilir? Şiirin ölçüsünü bulu

nuz.

AHM ET M UHİP DRANAS ve ESERLERİ :

Fransız sembolist şiirinin öncülerinden Baudelaire’ in (Bodler) etkisini duyan Ahmet 
M uhip Dranas, “ biçim”  ve “ âhenk*’i kaygı edinmiş yeni bir yapı içinde ruhim  dalgâlanış- 
larını tespite çalışmıştır.

Şiirlerini bir kitapta toplamamıştır.

Tiyatro eserleri : Gölgeler (1947), O Böyle İstemezdi (1948),
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ZİYA OSMAN SABA 
(1910 - 1957)

İ S T A N B U L

Seni görüyorum yine İstanbul, 
Gözlerimle kucaklar gibi, uzaktan 
Minare minare, ev ev,
Yol, meydan.

Geliyor Boğaziçi’nden doğru,
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi.
Mavi sular üstünde yine 
Bembeyaz Kızkulesi.

Bir yanda, serin sabahlarla beraber, 
Doğduğum kıyılar: Beşiktaş’ım 
Baktıkça hep semt semt, yer yer,
Beş yaşım, onbeş yaşım, ah yirmi yaşım!

Durmuş bir tepende okuduğum mektep, 
Askerlik ettiğim kışladır ötesi 
Bir gün bir kızını benim eden 
Evlendirme dairesi.

Benim de sayılmaz mı oralar?
Elimi tutar gibi iki yanımdan.
Babamın yattığı Küçüksu,
Anamın toprağı Eyüpsultan.

Önümde, açık kollarıyla Boğaz, 
Çengelköy’den aktarma Rumelihisarı 
İstanbul, İstanbul’um benim,
Kadıköy’ü, Üsküdar’ı...

Gün olur, Köprü ortasında durur 
Anarım, adalarda çamların uykusunu, 
Gün olur, Beyoğlu’nu özler içim, 
Koklamak isterim tünelin kokusunu.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Bulut geçer üstünden,
Gemi gelir yanaşır,
Bir eski türkundür, kulağıma fısıldar:
“ İçi dolu çamaşır.”

Göğünde tanıdım ayın on dördünü,
Kırlarında bilirim baharı,
Her şey, İçimde her şey,
İstanbul yadigârı.

Bir daha görüyorum seni dünya gözüyle,
Göğün hep üstümde, havan ciğerlerimdedir,
Ey doğup yaşadığım yerde her taşını 
Öpüp başıma koymak istediğim şehir!

Ziya Osman Saba

A ç ı k l a m a l a r :

Ziya Osman Saba, hemen her yanında b ir hâtırası bulunan İstanbul’a, uzak bir yer
den sesleniyor. Ona karşı duygulannı, sevgisini ve özlemini belirtmek istiyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Baktıkça hep semt semt, yer yer,
“ Beş yaşım, on beş yaşım, ah  yirmi yaşım!” 

m ısralanyla şair ne anlatak istemiştir?
2 — “ Göğün hep üstümde, havan ciğerlerimdedir”  sözü hangi duygunun anlatımı-

dır?
3 — Şairin, bu şiiri İstanbul’dan uzakta bulunduğu bir zam anda yazdığını hangi mıs- 

ralardan anlıyorsunuz?
4 — Şiirin yazıldığı nazım şekli nedir? Niçin?

ZİYA OSMAN SABA ve ESERLERİ :

Ziya O sm an Saba, Cumhuriyet dönemi şairleri »«izdendir. 1928’de “ Yedi Meşalecüer”  
arasına katıldı. Hece ölçüsüyle yazmaya başladı. Yeni şiirin etkisinden kurtulam adı. Ço
cukluk özlemi, anılara düşkünlük, aile sevgisi, küçük m utluluklarla yetinme gibi konulan 
işledi.

Şiir kitapları : Sabil ve Güvercinler (1943)
Geçen Zam an (1947)
Nefes Alm ak (1957)

Hikâye kitapları : Mes’u t İnsanlar Fotoğrafhanesi (1952)
Değişen İstanbul (1959)
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FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 
(İ914

B U  E L L E R  M İ Y D İ ?

\  Bu eller miydi masallar arasından 
Rüyalara uzattığım bu eller miydi? /î 

19 Arzu dolu, yaşamak dolu,
\<  Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan?

^  Rüyaların aydınlık dünyacıkları,c<
' >Bu eller miydi hayatı o dünyaların? £ 
/^Altın bir oyun gibi eserdi ; ,
1 ^Altın tüylerinden mevsiminin rüzgârı..J

\ ^Topraktan evler yapan bu eller miydi? b  
Ki şimdi değmekte toprak olan evlere? r  

uEI işi vazifelerinin önünde i. , 
.-Tırnaklarını yiyerek düşünmek ne iyi? ̂ >

i Kaybolmuş, o çizgilerden 
Falcının saadet dedikleri.
O köylü çakışının kestiği yer 
Söğüt dallarından düdük yaparken...

Bu eller miydi kesen mavi serçeyi?
Birkaç damla kan ki zafer ve kahramanlık. 
Yorganın altına saklanarak 
Bu eller miydi sevmeyen geceyi?



Ayrılmış sevgili oyuncaklardan,
Kırmış küçücük şişelerini,
Ve her şeyden ve her şeyden sonra 
Bu eller miydi Allaha açılan!

Fazıl Hüsnü Dağlarca

A ç ı k l a m a l a r :

Fazıl Hüsnü Dağlarca çocukluk hâtıra ve izlenimleriyle, bunlarda etkisi büyük olan 
mistik duygu ve düşüncelerini “ Çocuk ve Allah”  adlı şiir kitabında toplamıştır.

Yukarıda okuduğunuz şiir, çocukluğun mutlu çağından uzaklaşan şairin, değişen el
lerine bakarak yaşamış olduğuna bir türlü inanamadığmı hâtıralarını ve çocukluk özlemi
ni dile getiriyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şair’in çocuk elleri hangi anılarına karışmıştır? Dörtlükte ayrı ayrı belirtiniz.
2 — El işi vazifelerinin önünde

'Drnaklannı yiyerek düşünmek ne iyi.”  
mısraları hangi duygunun anlatımıdır?

3 — Dördüncü dörtlüğü açıklayınız.
4 — Çocukluktaki zafer ve kahramanlığın belirtisi nedir?
5 — Şiirin şekil özellikleri nelerdir? Belirli bir kafiye düzeni var mıdır? Kafiyeleri gös

teriniz.

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA ve ESERLERİ :

Şiire “ hece ölçüsü” yle başlayan Fazıl Hüsnü Dağlarca, otuzu aşkın şiir kitabında 
“ Duyarlık”  ve “AJuT’ın baskın olduğu iki dönemi yaşamıştır, tik  döneminde büyük bir 
hayal gücü, zengin ve yan karanlık bir im aj örgüsüyle yazmış; ikinci döneminde titiz bir 
Türkçe ve kendine has b ir  dil yapısı, b ir şekille karşımıza çıkmıştır. Hemen hemen her 
konuya eğilen usta b ir şairdir.

Başlıca şür Idtapları: Havaya Çizilen Dünya (1935), (1960)
Çocuk ve Allah (1940), (1957); Ç akır’ın  Destanı (1945); Üç 
Çeşitler Destanı (1949), (1956); Toprak A na (1950), (1959); Aç 
Yazı (1951), (1959); Âsû (1955), Delice Böcek (1957); Batı Acı
sı 1958), özgürlük Alanı 1960), Cezayir Türküsü (1961), Türk 
Olm ak (İ963), Yedi Memetler (1964), Çanakkale Destanı 
(1965), D ört Kanatlı Kuş (Seçmeler, 1970) v.b. Malazgirt Ulu 
ması (1971), İlk Yapıtla 50 yıl Sonrakiler (Seçmeler 1985)

275



f  azıl Hüsnü Daglarca dan seçmeler :

MUSTAFA KEMAL’İN O Ğ U J

M ustafa Kemal’in oğlu diyorlardı ona,
Sırtını okşamıştı M ustafa Kemal bir sabah erken. 
Geçiyordu paşalarla, beylerle 
Su içmişti tarlasından şuncağız.
Öbür çocuklardan ayırmıştı kendini artık.
Adını duyuyordu yüreğinde ateşçe 
Soluk alırken, ekmek yerken.

Köyün yetimiydi, ölmüştü babası Çanakkale’de, 
Kale gibi tutardı omuzlarında başını.
İnce bacakları altında koca ayakları vardı 
Sarıydı, kuruydu bozkırda bir çalı kadar,
On üçündeydi ama, göstermiyordu yaşını.

Bir zaman sonra top sesleri duyuldu uzaklardan 
Al al oldu dağların moru.
Eli silâh tutanlar girmişti cephelere bıldır,
Kadınlar, çocuklar, dedeler toplandı cami avlusuna 
Sordu cümlesi birbirine ne yapak?
Ansızın düşman askeri görüldü çayırda,
Geldi çattı köye gâvurun zoru.

Devrisi gün bir haber ulaştı evlere, samanlıklara 
A landa ismi yazılacakmış herkes 
O  saat bir yangın sardı M ustafa Kemal’in oğlunu, 
Kimi Kadir diyecek, kimi Mistik, kimi Özdemir... 
A nkara’dan gelen rüzgârlar önünde 
A nkara’ya uçan şahinlere karşı,
O, ne desin?

O, M ustafa Kemal’in oğlu, nasıl söyler,
Adını, b ir avuç düşmana.
M ustafa Kemal’in oğlu yenilmez, tutsak olmaz, 
Adını vermez süngüler altında,
Kellesini verse bilem.
H em  ağaç ağaçtır; öküz öküzdür,
İsim yakışmalı cana. -
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Bayrak mıydı ne, kartal kanadı mıydı ne,
Ses verdi göklerden adı.
O  yürüyordu, köylünün dehşeti büyüyordu peşinde 
Büyüyordu gövdesi'
Büyüyordu dağ kadar.
D ur diye haykırdılar, namluları çevirip üstüne,

IŞILDAR DA YERALTI YILDIZLARI (Y )^  ̂

Bütün kurtçukları filizleri kayaları karanlığın 
A m a karanlık ne ki 
E n  kötü 
En uzak
En ağır sessizliklerden yürümüşüm ahacık; 
Uyku nider -ki bana 
Ben gecenin gücüyüm.

Yaşamamla yankılanır kocaman bir göl 
Kayar düşlerim mavi bir düzlükten,
Yitmiş denizlere dek 
Ulaşır
Yüreğimin dalgası.
Sular neylesin bana 
Ben yelin gücüyüm.

Aşarım derinlerden daha derinlerden. 
D oruğu daha doruğu.
Ulu düşünceler almış götürmüş,
Gecemi gündüzümü 
Yücelerden varlığın 
D ağlar nidecek bana 
Ben toprağın gücüyüm.

Durm adı.

U yur yorgunluklarda
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K A Ğ N I S I

Yediyordu Elif kağnısını,
Kara geceden geceden.
Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar 
İnliyordu dağın ardı, yasla,
Herbir heceden heceden.

M ustafa Kemal’in Kağnısı derdi, kağnısına 
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifcik,
Nam salmıştı asker içinde
Bu kez herkesten evvel almıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola, önceden önceden.

Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar.
Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı,
M ahzundu bütün bütün Sarıkız, yanısıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafiftiler, inceden inceden.

İriydi, Elif, kuvvetliydi kağnı başında,
Elma elmaydı yanakları, üzüm üzüm dü gözleri, 
Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi daim,
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.
Almı yeşilini kapmıştı, getirmişti 
Niceden niceden.

Durdu birden bire Kocabaş, ova bayır durdu 
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok! Dahha! dedi, gitmez.
Ta gerilerden başka kağnılar yetişti, geçti, gacır gucur. 
Nasıl durur Mustafa Kemal’in Kağnısı,
Kahroldu Elifcik düşünceden düşünceden.

Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş,
Vur beni» öldür beni, koma yollarda beni 
Geçer, götürür ana, çocuk mermisini askerciğin 
Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır,
Düşerim gerilere iyceden iyceden.

Kocabaş yığıldı çamura
Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar,
Ö rtüldü gözleri, örtüldü hep.
Kalır mı M ustafa Kemal’in  Kağnısı bacım. 
Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifcik,
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
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S E R B E S T  O K U M A

ÇANAKKALEDE SÖYLENEN NUTUK

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Çanakkale bölgesinde denetlemeye gide
cek. Veda için ziyaretine gittiği zaman A tatürk şöyle diyor:

— Çanakkale’yi ziyaret ettiğin zaman aziz şehitlerimizi de ziyaret ede
ceksin. Bu görevi yapacağına şüphe yok! Yalnız nasıl bir nutuk söyleye
ceksin? Ben söyleyelim; burada yatan aziz şehitlerimiz sizi saygı ile anıyo
ruz, di>5ceksin. Mehmetçik anıtının başında, dilinin bütün rahatlığıyla ko
nuşacaksın. Burada rahat ve huzur içinde yatınız, diyeceksin. Siz olma
saydınız, siz göğüslerinizi siper etmeseydiniz, bu boğaz aşılır...

— Evet, böyle konuşacağım!

— Hayır, hayır!... Sen böylenin üstünde, çok daha başka konuşacak
sın. Dünyaya hitap edercesine konuşacaksın. Orada, Çanakkale’de yalnız 
bizim şehitleri değil, bu toprak üstünde kanlarını döken insanları da, kah
raman muharipleri de saygıyla anacaksın.

— Paşam, ben bunu yapamam, çünkü bu sözler ancak sizin söyleye
bileceğiniz yüksek sözlerdir.

— Söyleyeceksin, Çanakkale’den cihana karşı böyle konuşacaksın. Se
nin böyle konuşman gerek!

Şükrü Kaya, A tatürk’ün yanından ayrılıyor ve gece tekrar buluşuyor. 
A tatürk, Şükrü Kaya’ya bir kağıt uzatıyor. Bu Çanakkale’de söyleyeceği 
nutuktur. Atatürk bizzat hazırlamıştır. Şükrü Kaya bu nuktu alıp Çanak
kale’ye gidiyor, orada Mehmetçik’in mezarı başında bu nutku söylüyor:

“ Bu memleketin topraklan üstünde kanlarım döken kahramanlar. Bu
rada bir dost vatanı toprağındasınız. H uzur ve sükûn içinde, uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçiklerle yanyana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan ev- 
latlajını savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz; evlâtlarınız bi
zim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuya
caklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlat
larımız olmuşlardır...”



TÜRK DİLÎ ve EDEBİYATI

Şükrü Kaya, Atatürk’ün, toprağında yendiği milletlere karşı göster
diği yüksek insanlık hislerinin ifadesini taşıyan cümleleri, Çanakkale’de 
söylüyor. Ankara’ya dönüyor.

Meğer, Mehmetçik anıtının başında söylenen bu sözleri, birkaç gaze
teci gazetelerine bildiriyorlar. Nutuk dünyaya yayılıyor. Aradan bir hafta 
geçmiyor, Şükrü Kaya’ya telgraflar yağıyor. Ta Avustralya, Yeni Zelanda- 
dan günlerce sonra mektuplar geliyor. Gözleri yaşlı analardan, kardeşler
den, siyasi kişilerden, askerlerden... Şükrü Kaya bu konuşmasından dola
yı tebrik ediliyor, tebrik ediliyor.

Oysa ki, söz, büyük askere aittir. Ve o büyük asker, dün yendiği mil
letlere karşı düşmanlık duygusu beslememekte, en İnsanî, en uygar duy
gularla, dostluk elini uzatmaktadır...

Yekta Ragıp Önen
Nükte, Fıkra ve Çizgilerle
ATATÜRK, 1954.
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1940’tan SONRAKİ YENİ TÜRK EDEBİYATI

İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra, “ insan” , “ dünya”  ve “ yaşama”  arasındaki 
kararsız bağıntılar; ortaya çıkan yeni dünya görüşleri, sanat hayatımızda köklü değişiklik
lere yol açtı.

ORHAN VELİ KANIK ve arkadaşlarının çabalarıyla, şekilde ölçü ve kafiye bağları
n ı çözen bu değişiklikler, özde, şairanelikten kurtularak “ basitlik” e, “ insanlık” a  ve “ ya
şama sevinci” ne yöneldi.

Hikâye, roman ve tiyatroda, “ yurt”  ve “ köy”  sorunlarına yöneliş başladı; NURULr 
LAH ATAÇ’m “ yeni nesir”  anlatımı; “ Öz Turkçe’cilik”  ve yerine göre “ devrik cümle”  
yaygınlaştı.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Raşild) “ Güneş satıcısının “ Le Vendeur du Soleil”  (Lö Vandör dü Soley) 
bir türlü unutamamam, çok anlattım onu okurlarıma, bir kez daha anla
tayım: Paris’in bir köprüsü üzerinde bir satıcı, bağırıyor, dil döküyor, sattığı 
nesnenin eşsiz güzelliklerini anlatıyor; Başına toplananlar merakla bekli
yorlar: nedir acaba o adamın sattığı? En sonunda, söylüyor: “Size güneş, 
her gün gözlerinizin önünde duran, ama sizin bakmadığınız, güzelliğini 
göremediğiniz güneşi satıyorum. Bakın; bakın! Sizin bütün hülyalarınız
dan güzel değil mi?”  Dinleyenlerin çoğu omuzlarım silkip gidiyor, ancak 
bir iki kişi: “ Sahi! ne de güzelmiş!”  diyorlar.

Şairin, hikayecinin o adama benzemeleri gerektir: Bize gözümüzün 
önünde duran, ama alışık olduğumuz için artık farkedemediğimiz güzel
liklerini anlatmaları, sezdirmeleri gerekir. Hayatın yalnız iyi yanlarını söy
lesinler demek mi istiyorum? Hayır. Acıları, kötülükleri, çirkinlikleri söy
leyerek de o işi başarabilirler, okurlara yaşamanın güzel bir şey olduğunu 
sezdirirler de acılar, kötülükler, çirkinlikler karşısında irkilmenin kutlu
luğunu, o yürekler paralayan mutluluğu duyururlar. Bütün o acılan, kö
tülükleri, çirkinlikleri kaldırmaya özendirirler de insan olmanın onurunu, 
duyururlar onlara.

Yapsınlar bunu şairlerimiz, hikayecilerimiz, bunu yapmak için de ger
çekçi olsunlar. Peki, ama yalnız bu yeryüzünün, yaşamanın güzelliğini gö
remeyenlere, sezemeyenlere midir sanatın yararlığı? Güneşi satan adam mu
radına erdi, hepimize güneşin güzelliğini anlattı, bizi hayatın biteviyeliğinden 
(monotonluğundan) kurtarabilir mi?... Bugün düne benziyor, yann bugüne 
benzeyecek. Çeşit çeşit güzellikler var yöremizde, güneş doğuyor, batıyor, 
yıldızlar parlıyor, karanlık, soğuk, kasırgalı gecelerin bir de bir tadı var, 
çiçekler açıldı, yarın solacak, hepsi ayrı bir duygu veriyor kişiye... İyi, hepsi 
iyi ama hep biteviyelik içinde geçen bu güzellikler bıktırıyor, biteviye ol
duğu için çirkinleşiyor. Biz o biteviyelikten kurtulamayacağımızı anlıyo
ruz da bir perişanlık duyuyoruz içimizde. Yalnız yaşlılar mı kapılıyor bu 
melale?... Bu üzüntüden bizi yalnız hülya kurtarabilir. Ama, hülyalar kur
mak her kişinin elinden gelir mi sanırsınız? Gerçeğin güzelliklerini sez
mek her kişiye vergi değildir de gerçekten silkinip kendine daha gönlünce 
bir acun kurmak her kişiye vergi midir? İyi bir dinleyin kendinizi: Hülya
larınız da günleriniz gibi, hep birbirine benzemiyor mu? Çevrenizdeki ger
çeğin biteviyeliğinden kurtulamadığınız gibi, hülyalarınızın da biteviyeli
ğinden kurtulamıyorsunuz, onlar da sizin için, gerçek sahibi, birer duvar 
olmuyor mu? Size yeni yeni hülyalar kurabilmeniz için yardım edilmesini 
istemez misiniz?. Toplumda edebiyatın, sanatın böyle bir görevi de vardır. 
Gerçekçi sanat... Doğru, en üstünü belki o. Ama ötekinin, bizi olmayacak 
şeyler acununa, düşler acununa sürükleyip götüren, yalanlar söyleyen, 
masallar anlatan sanatın gerekliliğini de unutmayalım. Bizi, biteviyelik için
de sürüp giden hayattan silkindiğimiz sanısı vererek avutan edebiyatı da



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

büsbütün küçümsemeyelim. Hülyaya çağırıyorum sizi, o acunda ne güzel 
şeyler var. Ama ben bir şair, bir hikâyeci değilim ki size onları anlatabile
yim.

Fransız düşünürlerinden Jules Soury’yi (Jül Suri) bir gün yolda gör
müşler; “ Bütün masaları çürüttüm, yıktım. Masalsız kaldım... Bana ma
sal verin, masal verin bana, masalsız yaşayamıyor um!”  diye bağırıyor. Çıl
dırdı demişler onun için, Belki de çılgınlıktan o gün kurtulmuştur.

Nurullah Ataç

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bu yazısında Ataç, gerçekçi edebiyat kadar, hayal edebiyatının da gerek
li olduğu düşüncesi üzerinde duruyor. Bu düşüncelerini pekiştirmek için de kendi hayatın
dan, edebiyatla olan ilgisinden söz açıyor; çeşitli örnekler veriyor.

Önce, gerçekçi edebiyatın, çoğu bencil olan insanları uyararak onlara “ insanlığı”  öğ
rettiğini savunuyor.

Sonra da, okurları hayaller dünyasına götüren eserlerin, b ir  bakım a toplum la ilgili 
görev yaptıklarına değinerek; çevremizde “ biteviyelik”  içinde geçen güzelliğin bıktırıcı ol
duğunu; bunun ortaya koyacağı çirkinlikten “ hülya”  mızîa kurtulabileceğimizi; hayal ede
biyatının, içine düştüğüm üz bunalım dan bizi kurtaracağını anlatıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Yazar, gerçekçi edebiyatı niçin seviyor? Bazı masalları sevmesindeki sebep nedir?
2 — Gerçekçi yazarları niçin beğeniyor?
3 — Batıhlar edebiyata neden “ humanites”  demişlerdir? Yazar bunu nasıl açıklıyor?

4 — Hayal edebiyatı niçin gereklidir? “ Güneş Satıcısı”  hangi edebiyat için örnek gös
teriliyor?

5 — Gerçekçi edebiyatın yetersiz yanı neresidir?

6 — Yazar, “gerçekleri görmek nasıl güçse, hayâl kurm ak da o kadar güçtür”  derken 
hangi düşüncesine bir geçiş yapıyor?

7 — Fransız düşünürlerinden Jules Soury’nin (Jül suri) isteği nedir? Yazar bundan 
nasıl yararlanıyor?

8 — Okuduğunuz bu yazıyı dil ve anlatım yönünden eleştiriniz.
9 — Bu yazının tü rü  nedir? Niçin?

NURULLAH ATAÇ ve ESERLERİ :

Nurullah Ataç (1898 - 1957), Galatasaray Lisesi ve Edebiyat Fakültesinde öğrenim 
görmüş; Fransızca ve Edebiyat öğretmenlikleri yapmıştır. Bir süre Cumhurbaşkanlığı M ü
tercimliğinde de bulunmuştur.
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Bir şairin, bir sanat adamının nasıl değeri herkesten başka olmasında, kimseye ben- 
zememesindedir demek istiyorum? Şair, sanat adamı bana hiç benzemiyorsa, yalnız ken
dini söyleyip de beni söylemiyorsa ondan bana ne? Ben bir sanat eserinde kendi sevinçleri
mi, kendi acılarımı görmeliyim ki ona ilgi gösterebileyim, onu anlayabileyim. Yoksa bana 
büsbütün yabancı kalır. Onun karşısında bir şaşkınlık duyabilirim, ama sevemem, kendi 
hayatım a karşıtıramam.

Hayır, bir sanat adamının kişiliği herkesten başka olmasında değil, herkesle bir olma
sındadır. Yalnız kendisinde bulunan bir şeyi söyler, am a onu söyleyen bütün insanları söy
ler. Yalnız kendine vergi olan bir söyleyişi vardır ki, onda her insan, küçük büyük her in
san kendini bulabilir. Yeni şair: “ M alûm dur benim suhanım mahlas istemez”  diyebilen, 
bunu haklı olarak söyleyebilen âdamdır; am a bu: “ Benim şiirimde yalnız ben varım”  d.e- 
mek değildir: “ Benim şiirimde bütün insanlık vardır, am a bunu ancak ben böyle söyler, 
sezdirebilirim”  demektir.

Öyle ise yeni şair, yeni sanat adam ı insanda, kendisinden önce bilinmeyen birtakım  
duygular bulan, yahut o duygulan yaratan kişi midir? Hayır, hiçbir sanat adamı insanlık
ta  yeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var olan duyguları söyler. An
cak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairin söylediğinden başka türlü  söylenemeyeceğini,
o şairin o duygulara en uygun'deyişi bulduğunu sanırız. Yeni şair, ekşimeyen, ölmeyen ye
ni şair, bir dil arasından insanlara kendilerini en iyi anlatacak, sezdirecek şekiller bulmuş 
olan adamdır.
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SUUT KEMAL YETKİN 
(1903 - 1980)

Y E N İ  T Ü R K  Ş İ İ R İ

Fazıl Hüsnü Dağlarca» Cahit Sıtkı Tarancı gibi, şekillerine ve ritimle
rine alışık olduğumuz, şiirleriyle gözlerimizden perdeyi düşürerek içimizi 
varlığın esrarı ile dolduran şairlerimizin yambaşında, şeklini arayan, yo
lunu açmaya çalışan şairlerimiz de var; işte yeni şiirle bu sonuncu şairle
rin verdiklerini, olmuş’u değil oluş’u gösteren şiirleri kastediyorum.

Çoğu okuyucunun yadırgadığı bu yeni şiirin ne dereceye kadar başa
rı gösterdiğini anlamak için, onun her şeyden önce ne istediğini anlamak 
gerekir. Burada, yeni kelimesini, bir değer hükmü olarak değil, sadece ye
ni bir çabayı ifade eden bir kelime olarak kullanıyorum.

Yeni şiir ne istiyor? Hemen söyleyelim : Eskiyi yıkmak. Her yeni sa
nat hareketi eskiyi yıkmakla başlar. Yeni şiir sıkıcı ve bunaltıcı bulduğu 
eski şiire sert bir tepkidir; eski şiir, vezinsiz, kafiyesiz, musikisiz, şairane- 
siz şiir olamayacağına inanırdı. Eski şiir neyi saymış, neye güvenmişse, ye
ni şiir onu alaya almıştır. İlk iş, şekli mafsallarından ayırmak, vezin ve 
kafiyeyi atmak, musikiyi susturmak şairane sayılan düşüncelere el koy
mak oldu.

Kendilerinden konuşulsun diye taklit yoluna saparak acayip şiirler ya
zan bazı şairler bulunmakla beraber, yeni tarzda bazen birçok şairlerimi
zin garabet olsun, kendilerinden konuşulsun diye garip şiirler yazdıkları 
söylenemez. Vezinli, kafiyeli, musikili şiirleri yazamadıkları için de bu yo
lu tuttukları ileri sürülemez. Onların alışık olduğumuz tarzda yazmış ol
dukları çok güzel şiirleri vardır.

Hücuma ilk hedef olarak, vezinle kafiyeyi görüyoruz. Vezinsiz ve ka
fiyesiz şiir olmaz mı? Elbette olur? Elbette, şiiri şiir eden ne vezin, ne de 
kafiyedir. Fakat ne vezin, ne de kafiyeden ibaret olmayan şiir, vezinsizlik 
ve kafiyesizlikten de ibaret değildir. Vezinsiz ve kafiyesiz çok güzel şiirler 
olduğu gibi vezinli ve kafiyeli olan çok güzel şiirler de vardır. Ama şiir 
veznin ve kafiyenin aldatıcı ahengine kapılarak kuru bir nazma düşebilir
miş! Vezinsiz ve kafiyesiz yazmakla da düpedüz nesre düşmek yok mu?

Şekli ve ahengi böylece kıran yeni şiir, büyük konulara yüz çevirerek 
silik konuları, küçük tasaları, küçük sevinçleri ele almıştır. Dünyada yal
nız büyük endişeler, ruhu binbir şüphelerle kaynayan üstün insanlar yok 
ya! Tramvay biletçisi Rıza, işkembeci Rüstem usta, garson Nuri, belediye 
tahsildarı Ahmet, bekçi Tahir Ağa, Mamaklı Haşan, bıçakçı Süleyman, 
Kumkapıiı Melâhat, Topkapılı Hacer de var; onlar da yaşıyor, onlann da 
kendilerine göre meseleleri, dertleri var. Şiir yalnız falan üstada mı, falan 
büyük adama mı ithaf olunur? Bir vitrin karşısında acı hülyalara dalan
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çöpçü Ahmet’i, kara somunu yavuklusu gibi bağrına basan fırıncı Ahmet 
Ağayı unutuyor musunuz?

Yeni şiirde, insan gibi eşya da yer değiştiriyor. Burjuva sayılan piya
no, resim fırçası, vazo, şarap, krizantem, bonbon gibi şeylerin yerini zur
na, süpürge, kavanoz, rakı, salata, macun veya horoz şekeri alıyor.

Yeni şür fildişinden kulesini bir vuruşta yıkmıştır. O da dolaşıyor, ama 
Çamlıca’da, Tepebaşı’nda, Moda’da değil; Edirnekapı’da, Yeşiltulumba1 
da, Üsküdar’da, Mahmutpaşa’da, Kapalıçarşı’da, Uzunköprü’de dolaşı
yor. Görüyor, dinliyor. Gördüğü, dinlediği hep fakir ve basit insanlardır.

***

Yeni şiirde görülen: mahsustur, küsur, gayrıkabil, manidar, tahsisat, 
istifade, mamafih, bermutat, bihaber, namevcut, hoşnut gibi sözcükler; 
anam, babam, asardım, boşver, resmidir, efkâr, çeker arabamı giderim, 
gibi halk argosundan alınmış deyimler, bir yandan eski şiirin mümtaz ke
limeleriyle alay etmek, bir yandan da halkın günlük hayatından bir ens
tantane vermek içindir. Fransa’da Apollinaire’in (Apoliner) yaptığı gibi 
bazı şarkı nakaratını şiire karıştırmak veya atasözlerini katmak da aynı 
endişeden doğuyor. Bu bakımdan yeni şurimizin sosyal bir tarafı da var
dır. Şiirin yazıldığı günlerdeki bazı olayları yaşatmak merakı da aynı en
dişeden ileri gelmektedir.

Şüphesiz, hayatta olan her şeyden şiire varılabilir. Şiir belki hiçbir ola
yın, hiçbir duygu ve düşüncenin tekelinde değildir.

Orhan Veli’nin “ Kitabe-i Seng-i Mezar”  ıha ilgi duymamız onun, Sü
leyman Efendi’de, silik insanları, basit fakat ezelî dertleri içinde yaşatmak 
isteyen ilk deney olmasıdır. Mersiye, ister Sultan Süleyman’a, ister Süley
man Efendi‘ye söylenmiş olsun, sanat bakımından birdir. Şiirde asıl olan, 
şairin duyuşu ve bu duyuşun başka türlü söylenmesine imkân olmayacak 
tarzda kelimelerle kuruluşu, bir şiir iklimi yaratmasıdır. Şiirin yalnız bü
yük konularda yazılabileceğini ileri sürenlere karşı Kitabe-i Seng-i Mezar, 
ayrıca bir anlam taşır.

***
Yeni bir şiiri arayan şairlerimiz bir yandan eskiyi alaya alma temrin

leri yaparken, bir yandan da zamandan kaçış, gibi eski temalara taze bir 
ruh vermesini bilmiş, edebiyatımıza yaşama sevinci gibi yeni duygular da 
getirm işedir.

Faik Baysal’ın:
Vâkıfımdır kâşiflerin ilmine 
Altın toprakların rüya verimine,
Fal açarım ruhlar âlemine,
Asma köprüler kurarım Çin’e,
Vâdederim uslu duracağımı...
Kaptan beni de al gemine.



mısraları, Ahmet Haşim’in O Belde’sini ne kadar gerilerde bıraktığımızı 
gösterir.

Şairin bilinmeyen beldeleri görmek istemesi, unutmak isteğinden çok, 
gözlerini çocuk gibi iri iri açarak her yeni şeye şaşmak ihtiyacından doğu
yor. Bu ihtiyaç şaire hergiinkü şeylerde bile yeniyi görmesini öğretmiştir. Ede
biyatımız için yeni bir tema olan yaşamak sevinci de, her şeye yeni gözler
le bakarak her şeyi yeniden görmenin tabiî bir sonucu değil midir?

Tarladaki ot, havadaki böcek, sudaki balık gibi yaşamanın verdiği bu 
basit ama gürbüz sevinci duymak için büyük şeylerin gereği yok. Bir siga
ra dumanı gibi havayı içimize çekmemiz, açık bir kış günü paltomuzun 
yakasını kaldırarak dolaşıp durmamız, düşünmeden konuşmamız veya po
tinlerimizin parlaklığında yüzümüzü seyretmemiz, bir çocuk gibi gülme
miz yeter. Bu ruh nekahatini yeni şiirimizde güzel örneklerle görmekte
yiz. İşte bunlardan bir tanesi:

Nedir bende bugünlerdeki 
Bu onbeş yaşındaki çocuk hali?
Çiçeklere duyduğum bu sevgi?
Bu küçük eşya merakı?
Böyle uzun uzun seçişim yemeklerimi.
Sigaramı, kahvemi keyifle içişim?
Ve böyle yerleştirip odamı 
Hiç yoktan gülüşüm, sevinişim.

Necati CUMALI

Yeni şiirimiz, tabiatı hastalıktan kurtulmuş, insanın, taze bakışları ile 
nasıl görüyorsa, insanlığı da çektiği bunca kahra rağmen iyimser, mutlu 
gözlerle görmektedir.

- İçimden hep iyilik geliyor 
Yaşadığımız dünyayı seviyorum 
Kin tutm ak benim harcım değil 
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum 
Parasız pulsuzum ne çıkar 
Gelecek güzel günlere inanıyorum.

Necati CUMALI

Tabiata ve insana, gönül veren bugünkü şairlerimiz, hergün kullan
dığımız kelimelerle çırılçıplak bir şiire varmaya çalışıyorlar. Hepsi Clau- 
del ile birlikte aynı şeyi söylemektedirler.

“ Kullandığım kelimeler
“ Her günkü kelimeler ama, hiç de aynı değiller!
“ Mısralarımda ne bir kafiye, ne de bir büyü bulursunuz. Bunlar sizin kendi cümlele

riniz, tekrar etmesini bilmediğim tek bir cümleniz yoktur?
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“ Bu çiçekler sizin çiçekleriniz, bir de onları tanımam diyorsunuz.
“ Bu ayaklar da sizin ayaklarınız, ama bakın denizde yürüyorum  ve deniz sularım za

ferle çiğniyorum...”

Gerçekten, şair bizim ayaklarımızla denizde yürüyebilen insandır. Yü- 
rüyemediği halde yürümek isteyeni dalgalar sahile atmakta gecikmez. Bugün 
yazıların şürler arasında, hergünkü hayatın görünürdeki anlamsızlığını ak
settiren, hergünkü konuşmalarımızdan kopmuş hissini veren mısralarla içi
mizi büyüleyenler yok değildir. Ama yosunlar gibi sahile atılanlar da ne 
kadar çok!

Bugünkü şürimizin yeni imkânlar ardında koşmasını, geleceği için ve
rimli görenlerdenim. Şürde en yüksek duyguların, en büyük olayların bile 
yalnız söylenişleriyle yaşamaya lâyık olacağını kavramış görünen yeni şii
rimiz, yeni bir söyleyiş için uğraşıyor. Bu uğraşmanın boşa çıkmadığını 
az da olsa başarılı örneklerden anlıyoruz. Genç şiirimizin taşkınlıklarım 
onun iyi niyetine, sanat sevgisine vermeli!

Suut Kemal Yetkin
A ç ı k l a m a l a r :

1940’tan sonra şiirimizde köklü bir değişme göze çarpar. Divan edebiyatının başlan
gıcından bu yana, ölçüyü, kafiyeyi şiirin esas öğelerinden, sayan ve kullanan Türk şair
leri, göz alıcı konulardan, şairane söyleyişten bir türlü kurtulamıyor; hayatın, gerçeklerin, 
toplum un içine tam anlamıyla giremiyorlardı.

Yukarıda okuduğunuz makale, O rhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rı
fa t’la başlayan “ Yeni Şiir” imizin, ölçüde ve kafiyede serbestliğe konularda günlük haya
ta, gerçeklere ve halka yönelmekle; söyleyişte tabiîliği esas tutm akla, köklü bir değişiklik 
yapmış olduğunu anlatıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :
1 — Yeni şiirin ilk isteği nedir? Acayip şiirler yazanlar niçin bu yolu tutmuşlardır?
2 — Yeni şiirin yadırganan, hücum edilen yanlan hangileridir? Niçin?
3 — Yeni şiirde hangi insanlar, hangi eşyalar yer almaktadır. Bu değişmeye hangi se

bepler gösterilmektedir?
4 — Şiirin dil ve söyleyişinde ne gibi yenilikler göze çarpıyor?
5 — Yeni şiirde, eski edebiyatımızdaki kötümserliğin yerini alan en belli başlı tema 

nedir? Hayat ve tabiat görüşü nasıl bir değişmeye uğramıştır?

SUUT KEMAL YETKİN ve ESERLERİ :

Sanat, estetik, resim, felsefe konularında eserler veren; birçok dergilerde yine bu ko
nularda yazılar yazan Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin, edebiyatımızda özellikle, deneme ve 
eleştirmeleriyle tanınmıştır. Açık ve özlü bir anlatımı vardır.

Eserleri : Estetik (1936), A. Haşim ve Sembolizm (1938), Edebî Meslekler (1941), 
Edebiyat Konuşmaları (1944), Sanat Meseleleri (1945), Edebiyat Üzerine 
(1952), Günlerin Götürdüğü (1958), Düşün Payı (1960), Yokuşa Doğru 
(1963), Baudelaire ve Kötülük Çiçekleri (1967), Edebiyatta Akımlar (1967), 
Şiir Üzerine Düşünceler (1969), Türk Mimarisi (1970).
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O R H A N  V E L İ  K A N I K

ORHAN VELÎ’nin şiirini kulağınızla değil, ancak 
kafanızla anlayabilirsiniz. Yahya Kemal’in şiirlerini din
lerken dalsanız da olur.; onlardaki ses, gürütlü size gene 
de işler; Orhan Velı'nin şiirini dinlerken dalmaya gelmez, 
bir şey anlayamazsınız, bir zevk alamazsınız. Orhan Veli 
şiiri tamamıyla fikirleştirmiştir. Gülerim onun şiirinden 
mâna çıkaramayanlara! Mânanın ne olduğunu anlaya
mamışlar; bilmiyorlar demektir. Ancak Orhan Veli mâ
nayı, kendine yabancı unsurlardan temizler, bize mâna
nın özünü verir. Bunu başka türlü söyleyeyim: Orhan Veli 
şiirlerinin hemen hepsinde birer hikâye anlatır, hem de 
uzun birer hikâye, âdeta birer hayal; ancak bu hikâyele
ri bütün fazlalıklarından temizler, bize birkaç satırda özü 
söyleyiverir, o koca hikâyeyi şiir üslûbuna koyuverir. Böy
lelikle şiirin özünü genişletmiştir: Şiir artık bütün konu
lara el uzatabilir, nasırı söyleyebileceği gibi bir sarhoşun 
belli belirsiz rüyalarını, anlaşılmaz dileklerini de söyle
yebilir. Şiir, Orhan Veli ile şairanelikten çıkmış, o dar alan
dan kurtulmuş, bütün hayatı kavramıştır. Orhan Veli şi
irinde bütün hayatı anlatmıştır demek istemiyorum, yal
nız bu imkânı yaratmıştır; kendisiyle birlikte çalışanla
ra, kendisinden sonra gelenlere, uçsuz bucaksız bir alan 
göstermiştir.

Dilinin nesrindeki dilin değil, şiirindeki dilin güzel
liği üzerinde de durmak isterdim. Bütün şairlerimiz ara
sında Türkçeyi, halk dilinin, halk türkülerinin Türkçesi- 
ni onun kadar iyi kullanmış bir kişi daha gösterilemez..

Nurullah ATAÇ



ORHAN VELİ KANIK  
(1914 • 1950)

KİTABE-1 SENG-İ MEZAR

I

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar;
Hattâ çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi;
Kondurası vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı ama Allahın adım,
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

A ç ı k l a m a l a r :

Yeni şiirler arasında en çok yadırgananlardan biri “ Kitabe-i Seng-i Mezar”  olmuştur. 
Bu şiirde, Suut Kemal Yetkin’in “ Yeni Türk Şiiri”  adlı makalesinde sözkonusıi ettiği, şe
kil, konu ve dil yeniliklerinin hepsi yer almaktadır.

Yalnız, eski tutum u yerme, onunla alay etme amacıyla seçilmiş olan “ Kitabe-i Seng-i 
M ezar”  başlığı yabancı bir tamlamadır; “ mezar taşı yazıtı”  anlamındadır.

Eski ağıtlarda (mersiyelerde) yüce kişilerin, yüce ruhlarından, yüce yaşayış ve tu tku
larından söz ederdi. Oysa bu  şiirde, nasır acısından başka tasası olmayan, yaşayıp öldüğü 
bile pek farkedilmeyen, basit, silik, am a çoklukta olan, gerçek bir Süleyman Efendi’den 
söz ediliyor. Böylece yalnız Sultan Süleymanlarm arkasından (gösterişli şiirler) değil, her
hangi bir kişinin arkasından da şiir yazılabileceği belirtilmek isteniyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Süleyman Efendi nasıl b ir insandır; onun duygu ve inançlarıyla/toplum daki ye- 
. riyle ilgili neler söylenebilir?

2 — Niçin “ Yazık oldu Süleyman Efendiye”  denmiştir.
3 — Geçen yıl okuduğunuz “ Kanuni Mersiyesi”  ile bu şiiri, şekil, öz, dil ve söyleyiş 

bakım ından karşılaştırarak bundaki yenilikleri belirtiniz.
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TÜtfK DİLİ ve EDEBİYATI

ORHAN VELİ KANIK ve ESERLERİ :

O rhan Veli Kanık, Türk şiirinde, iki arkadaşıyla birlikte (Oktay Rıfat, Melih Cevdet 
Anday), büyük bir atılım yapmış; yeni bir anlayışın öncüsü olmuştur. Onun, 1941 de ar
kadaşlarıyla birlikte yayımladıkları “ Garip”  adlı şür kitabı ve yazdığı “ önsöz”, Türk şü- 
rinin günden güne donmuş olan eski değerlerini yıkmış; şiire başka bir açıdan bakılma
sını sağlamıştır.

Ölçüye başkaldırıp serbestçe yazmak; kafiyeyi şiir için gerekli görmekten kurtarm ak; 
şairane duygularla, parlak görüntüleri şürden silmek; onu hayal gücünün kapalı duvarla
rından kurtarıp, sokağa, gerçek hayata çıkarmak; yapmacıksız, tâbiî bir söyleşiyle günlük 
yaşayışı içinde halktan insanları yakalamak; her çeşit kelimeyi, konuyu şiire sokmak; halk 
deyişlerinden yararlanmak, toplum la ilgili yergiye yer vermek... îşte O rhan Veli’nin açtığı 
Çığırın ilkeleri...

Şür kitaptan : Garip (1941), Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946); Yenisi (1947), 
Karşı (1949).



Orhan Yeli Kanık’tan Seçmeler :

İSTANBUL’U DİNLİYORUM

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor:
Yavaş yavaş sallanıyor 
Yapraklar, ağaçlarda;
Sucuların hiç durm adan çıngırakları; 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. 
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları; 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Serin serin Kapalıçarşı;
Cıvı] cıvıl Mahmutpaşa;
Güvercin dolu avlular.
Çekiç sesleri geliyor doklardan, 
Güzelim bahar rüzgârında ter kokulan; 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Başında eski âlemlerin sarhoşluğu,
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı: 
Bir yosma geçiyor kaldırımdan; 
Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar. 
Bir şey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpmıyor eteklerinde;
Alnın sıcak m ı değil mi, biliyorum; 
Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum;

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından 
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul’u dinliyorum.

PIR PIR LI ŞİİR

Uyandım baktım  ki sabah,
Güneş vurmuş içime;
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm,
P ır pır eder durur, bahar rüzgârında 
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm, 
Cümle âzam isyanda;
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm, 
Kuşlara ,
Yapraklara.

D Â  V E T

Bekliyorum
Öyle bir havada gel ki,
Vazgeçmek m ümkün olmasın.



CAHÎTKÜLEBİ 
(1917 - ____)

H İ K Â Y E

Senin dudakların pembe 
Ellerin beyaz 
Al tut ellerimi bebek 
Tut biraz!

Benim doğduğum köylerde 
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim 
Okşa biraz!

Benim doğduğum köylerde 
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek 
Savur biraz!

Benim doğduğum köyleri 
Akşamları eşkıyalar basardı,
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem 
Konuş biraz!

Benim doğduğum köylerde 
Şimal rüzgârları eserdi,
Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır 
Öp biraz!

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin! 
Benim doğduğum köyler de güzeldi, 
Sen de anlat doğduğun yerleri,
Anlat biraz!



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r : .

Şiirlerinde, günlük konulardan, aşktan yurt sevgisine kadar çeşitli temaları dile getir
meye çalışan Cahit Külebi, bu şiirinde, sevgilisinden özlemini duyduğu davranışları bek
lerken, ona çok sevdiği yurdunun ve köyünün, ruhunu etkileyen nitelikleriyle sesleniyor. 
Böylece iki sevgiyi birleştirmiş oluyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Ceviz ağaçları”  ile “ serinlik hasreti”  arasındaki bağıntıyı belirtiniz.
2 — “ Sevgilinin saçlarını dağıtması”  şairin hangi özlemini giderecektir?
3 — Onun “ doğduğu köyler”  nelerden yoksundur? Böyle olduğu halde, şair, doğdu

ğu yerlere karşı neden özlem duyuyor?
4 — Sevgili neye benzetilmektedir? Niçin?
5 — Şirin şekil özelliklerini belirtiniz.

CA H İT KÜLEBİ ve ESERLERİ :

Yalın bir dil ve duru bir söyleyişle yurt gerçeklerinin lirizmini yakalayan Cahit Küle* 
bi, yer yer şefkat dolu duygularla çocuk dünyasına girer. Şiirlerindeki iç seslerle, yarım 
kafiyelerle, halk şairlerine uygun pürüzsüz, yalın içten bir söyleyişe ulaşmıştır.

Şür k itap la rı: Adamın biri (1946), Rüzgar (1950), A tatürk Kurtuluş Savaşında (1952), 
Yeşeren Otlar (1954), Süt (1965), Şiirler (1969), Tür Mavisi (1974). 
Sıkıntı ve Umut (1974), Yangın (1980), Bütün Şiirleri (1982)

C ahit Külebi’den Seçmeler :

B Î R  U M U T

Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin; 
Yitirmişsin nen varsa birer birer. 
Bir sağlık, b ir sevinç, bir umut 
Onlar da nerdeyse gitti gider.

Dost bildiğin insanların yüzleri 
Aynalar gibi kapkara.
Suyu mu çekilmiş bulutların 
Dönmüşsün kuruyan ırmaklara.

Taşlara düşen saat gibi 
Ne artı, ne eksi.
Bir sağlık, b ir sevinç, bir umut 
Hikâye hepsi... •
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SAİT FAİK ABASIYANIK
(19Ö6 - 1954)

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah 
gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün 
kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz... İşte 
böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar, bir zaman ba
na, insanları sevmek lâzım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı se
vince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiş
tiler. Hayır, şimdi insanları, kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum. Şiir
ler, romanlar, hikâyeler, masallar bana bu ilmi tahsil ettirmişlerdi. Beyi
nin vapurdan iner inmez çantasını kapan uşaktan iğrememeyi, sabahleyin 
altı buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlamayan adamın çalışmadığını 
kendi kendime Öğrendim. Ama şu sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga 
için sokağa fırlamayan adam, isterse akşama kadar insanları aldatmak için 
didinsin. Kaç para eder! Gözümde, milyonu olsa da, kalp para ile metelik 
etmez.

Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Gün
lerden beri kafamı bir adam kaplıyor (İşgal ediyor dememek için).

Köyde ona, “ Kör Mustafa”  derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kay
mıştı. Sağ tarafının beyazı ile gözkapağı arasına ciğer kırmızısı bir et par
çası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa*çocukken birşey mi batmış
tır?... Bu ârızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, daha siyah, daha canlı, 
daha zekidir. Bana, bir kamburu hatırlatıyor bu göz; tuhaf değil mi? Bir 
kambur insan çirkindir ama, bütün kamburlar iyi yürekli, sevimli insan
lardır. Arkadaş canlısıdırlar, şendirler. Ne severim kamburları!...

İşte, Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içi
ne sindirmiş, şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki 
doğru dürüst göz, onun yanında, mahçup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de 
kibirlidir.

Kör Mustafa, bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam ak
tarır, kuyu kazar...



Bizim köyün lodos tarafı rçayri meskûndur. Orada fundalar, yabanî 
meşe palamutları, kocayemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gel
meden, ama ağacı taklit edercesine gelişir, birbirinin içine girmiş yaşarlar. 
Bütün bu fundalıklar Fino kilisesinin malıdır. Kocaman, kirli sakallı, cin 
gibi bir papaz fundalıklar “ bizimdir” diye, arada bir dolaşır. İsteyen olursa 
ucuza kiraya verir. Ama kimse kiralamaz. Çünkü, orman memuru bura* 
lan, Orman Kanunu gereğince orman sayar. Aralarında üç beş ufacık çam 
ağacının boğulduğu yabanî, cüce, oduna bile gelmez çalı çırpı; orman me
murunun, Orman Kanunu sayesinde mes’ut yaşar.

Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem... Denize diklemesine inen bu ça
lılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı, biliyor musunuz; tırnaklan paha
sına. O çak çırpının sere serpe geliştiği, bu denizlere diklemesine inen toprak 
öyle taşlık, öyle taşlıktı ki... Sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalış
ma zorundaydı.

Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağa- 
rıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş. 
Bütün bir yaz, bütün bir kış, orman memurunun tazyiki, çalı, palamut, 
defne, kocayemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç müca
deleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girlşe- 
mezdi.

Kaya bitip de yumuşak, esmer, pembe bir funda toprağı bir kanş mey
dana çıkınca bir meşe palamudunun korkunç yılan gibi kökü önüne çı
kardı. Onu sökünce, orman memurunu karşısında bulurdu. O gidince, ze
hirli bir diken başparmağını şişirirdi; kazma körlenir, kürek bulamaz, taş, 
dağ gibi yığılırdı. İnsan büyüklüğünde bir kaya, yumuşak toprağın üstün
de, altındaki bir insan büyüklüğünde cüssesini hiç belli etmeden yosunlu 
yüzüyle dikilir. Ormanları, tırnakları, ayaklan, göğsü, sırtı, bütün kuvve
tiyle dayanır, onu yener, yıkardı. Kazma iş görmediği zaman yumruğu, 
yumruğu yetmediği zaman parmakları, parmakları kalın geldiği zaman 
tırnakları ile toprağı firmalardı...

Bir sonbahar günü baktı ki, küçük çam ağaçlan filizi, körpe diken 
yapraklarıyla, üç beş kocayemiş çıngıl çıngıl yemişleriyle yer yer esmer pem
be, kül rengi toprağa saye salar. Biz görenler:

— Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, dedik.
Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denilen canavarı yen

mek lâzımdır. Bendeniz bu mücadeleye şahidim. Mustafa’nın kör gözü, 
hiddetten ala bulandığı günleri hatırlıyorum. “ Hay arslan Mustafa”, der; 
uzakta bir çam gölgesinden korkunç kavgayı seyrederdim. Bu kavga, Ro
malı esirlerin arslanla döğüşmesinden şu itibarla farklı idi ki, Romalı esir, 
arslana bir çeyrek saat içinde yeniliyordu. Mustafa, ejderhayı bir sene içinde, 
bazen ümitsizlikten, bazen ümitten yeniyordu.
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Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki, bir köylü kadın, üç 
yarı çıplak çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saçlarla birşeyler yapar
lar. Bu, her tarafından poyraz, lodos, gündoğusu, keşişleme, yıldız, kara
yel rüzgârı giren bir evdi. Mustafa arkasına yeşiller giymiş güçlü kuvvetli 
bir kadın takmış, üç evleğine çizgiler, ocaklar açıyordu.

— Arslan Mustafa, dedim, su buldun mu, su?
— Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. TUzlu bir parça ama, idare 

edeceğiz. Şuraya bir sarnıç kazabilsem...
Onu gördün mü toparlanıyor; hayret, sevgi ve saygı ile bakıyorum. 

Koca yaylâmızın üzerinde böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünü- 
yorum. Yine dünya yuvarlağı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnak
ları, nasırları, çirkinlikleri, tek gözleri, tek kollarıyla, bir ejderha ile kav
ga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum.

Küçük hanımlar! Bugünlerde bir gün nişanlınız size koyu al renkli 
karanfiller gönderecektir. Dikkât edin, belki Mustafa’nmkilerdir. Küçük 
beyler, domatesler göreceksiniz çarşıda. Elmalar, ferik elmaları gibi ko
kulu, şekerli, tatlıdır. Keserseniz içinde çekirdekleri altın gibi parlar. Bel
ki de lokantada bir gün şişelere doldurulmuş bir domates suyu içersiniz 
ve tadım fevkalâde bulursunuz. Yunan tanrılarının ölmemek için içtiği nek
tar lezzetini damağınızda hissedersiniz, emin olun ki Mustafa’nın doma
teslerinden bir tanesi, içtiğiniz suya katılmıştır.

Sait Faik Âbasıyamk
A ç ı k l a m a l a r :

Şehirlerin zahmet çekmeden elde ettikleri; koklamaktan, kana kana içmekten zevk 
duydukları “ Karanfiller” , “ Domates suları” ... aslında, dişiyle tırnağıyla çalışanların alın- 
terlerinin ürünüdür.

Burada “ Kör M ustafa” nın didinmesi hikâye edilerek, çalışanların daima başanlı ola
cakları anlatılıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini özet olarak anlatınız.
2 — Kitaplar ne öğretmiştir? Kendi kendine öğrenilenler nasıldır? Aradaki ayrımı be

lirtiniz.
3 — Kör M ustafa'nın portresini çizerek niçin çaba harcadığını açıklayınız.
4 — Hikâyedeki ana düşünceyi belirtiniz.

SAİT FAÎK ABASIYANIK ve ESERLERİ :

Sait Faik Âbasıyamk, b ir ankete cevabında: “ Yaşlı yazarlar, hayata, toplum a yukarı
dan bakarlar. Hâlâ da öyledir. Hayata karışmıyorlar, yalnız tepeden seslenerek toplumu 

çS  düzeltmek sevdasındalar. Bize gelince: Toplumu düzeltmek için hiçbir iddiamız yok. Biz 
^  toplum da, insanlarımızla birlikte aynı hayatı yaşamak istiyoruz”  diyor.

İstanbul’un kalabalık yerlerinde, kenar mahallelerinde, köprü altında, halk ve balık
çılar arasında dolaşan Sait Faik, bir yandan onların yaşayışını, duygu ve düşüncelerini yan-
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sıtmış bir yandan da kendi hayatı ve yalnızlığıyla birlikte, “ yaşama sevincini ve isteğini”  an
latmaya çalışmıştır.

Onun eserlerinde “ tabiat” , “ k ır”  ve “ deniz” , yaşamaya güç veren vazgeçilmez birer 
öğe olarak yer almaktadır.

Hikâyeleri : Semaver (1936), Sarnıç (1939), Şahmerdan (1940), Lüzumsuz Adam 
(1948), Mahalle Kahvesi (1940), Havada Bulut (1951), Kumpanya (1951), 
Havuzbaşı (1952), Son Kuşlar (1952), A lem dağda Var Bir Yılan (1954), 
Az Şekerli (1954), Tüneldeki Çocuk (1955).

R om anları: Medar-ı Maişet M otoru (1944), Kayıp Aranıyor (1953)

Röportaj : Mahkeme Kapısı (1956).
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(1916 - 1979)

SOLGUN BİR GÜL DOKUNUNCA

Çoklarından düşüyor da bunca 
Görmüyor gelip geçenler 
Eğilip alıyorum
Solgun bir gül oluyor dokununca.

Ya büyük şehirlerin birinde 
Geziniyor kalabalık duraklarda 
Kahve, otel köşesinde 
Ya yurdun uzak bir yerinde 
Nereye gitse bu akşam vakti 
Ellerini ceplerine sokuyor 
Sigaralar, kâğıtlar 
Arasından kayıyor usulca 
Eğilip alıyorum, kimse olmuyor 
Solgun bir gül oluyor dokununca

Ya da yalnız bir kızın 
Sildiği dudak boyasında 
Eşiğinde yine yorgun gecenin 
Başım yastıklara koyunca.

Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor 
En çok güz aylan ve yağmur yağınca 
Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda. 
Uzanıp alıyorum, kimse olmuyor 
Solgun bir gül oluyor dokununca.
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TÜRK DÎLl ve EDEBİYATI

Ellerde dudaklarda, ıssız yazılarda 
Akşamlara gerili ağlara takılıyor 
Yaralı hayvanlar gibi soluyor 
Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor 
Yollar, ya da anılar boyunca.
Alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece 
Kımıldıyor karanlıkta, ne zaman dokunsam 
Solgun bir gül oluyor dokununca.

A ç ı k l a m a l a r :

Behçet Necatigil, eserlerinde sanata değer veren, bunun yanında tabiatla, toplumla, 
kişiyle ilgili duygu ve düşünceleri, çoğu zaman sembolü bir anlatımla dile getirmeye çalı
şan şairlerimizdendir.

Okuduğunuz şiirde, “dokununca dolgun bir gül olan” , bir semboldür. Ancak, bu sem
bolün ne olduğu kesinlikle açıklanmıyor. Bu, gördüğümüz insanlarda veya onların davra
nışlarında; şehirde, kahve ve otel köşelerinde, silinen bir dudak boyasında rastlanılan; he
men kayboluveren hâtıralar, izlenimler olabilir. Belki de, bu, her adım da göze çarpan, ama 
çözümü olmayan, duygulandıran irili ufaklı sorunlardır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Dokununca solgun bir gül olan” sizce nedir? Şiirin bütününden yararlanarak 
düşündüğünüzü açıklamaya çalışınız.

2 — Şiirin, bu şekilde, anlam ca kapalı olmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
3 — Bu şiirde, söyleyişi basitlikten kurtaran bir ahengin varlığı seziliyor. Şair bu ahengi 

nasıl elde etmiş olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

BEHÇET NECATİGİL ve ESERLERİ :

Orhan Veli çığırının geliştiği yıllarda yetişen Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Salâh Birsel, 
Necati Cumalı, bu akımın etkisini de üzerlerinde taşıyarak Türk şiirinde yeni birer kişilik 
kazanmışlardır.

Şiirlerinde kapalı bir ev ve aile dünyasının dar sınırlan içinde sıkışıp kalmış gibi gö- 
rünen Behçet Necatigil’in dünyaya açılımı ile toplum sorunlanna eğilişi, bu kapalılığın ezik
liğini taşır. Bazen o, bu ezilmişliğin etkisiyle, kişiliğine başkaldırır.

Şiir kitapları : Kapalı Çarşı (1945), Çevre (1951), Evler (1953), Eski Toprak (1956), 
A rada (1958), D ar Çağ (1960), Yaz Dönemi (1963), Divançe (1965), İki 
Başına Yürümek (1968), En/Cam  (1970).

Radyo O yunları: Yıldızlara Bakmak (1969), Gece Aşevi (1967), Üç Turunçlar (1970).
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A T A T Ü R K  İ L K E L E R İ

A tatürk ilkelerinin amacı, “ Türk milletinin bugün ve gelecekte tam 
bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olmasını; devletin millet egemenliği esa
sına dayandırılmasını; aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünü çağ
daş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasını”  sağlamaktır.1

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Türkiye Cumhuriyeti adıyla belirgenle- 
şen yeni Türk devletinin dayandığı A tatürk ilkeleri şunlardır: Cumhuri
yetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık.

Bu ilkeler, fikir ve anlayış olarak Kurtuluş Savaşı’mn başlangıcından 
itibaren oluşup gelişmiştir. Başta Atatürk olmak üzere, yeni Türk devleti
ni kuranlar, davranış, çaba ve kararlarıyla bu ilkelerin gerçekleşmesi yolu
nu daima açık tutmuşlardır. Yetişen kuşakların da bu ilkelere sahip çık
ması ve bunların sürekliliklerini sağlaması görevleri* sayılır.

Atatürk ilkeleri bir bütünü oluşturan ilkelerdir. Bu nedenle, ortak özel
liklerinin bulunması da gerekli ve doğaldır. Bu özellikleri şöyle sıralayabi
liriz:

A tatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bun
ların kabul edilmelerinde ve benimsenmelerinde herhangi bir dış baskı,
körükörüne taklitçilik ya da özenti etkisi kesinlikle yoktur.t

Bu ilkeler, yâlnız sözlük anlamı ile, kuru kuruya tanımlanamaz. Bunlar 
A tatürk tarafından hem sözle, hem de uygulama ile belirlenmiştir. Her bi
rinin anlam ve kavram yapısını Türk milletinin ruhuna, karakterine, gele
nek ve yeteneklerine uygun düşen yönleriyle değerlendirmek gerekir.

A tatürk ilkelerini birbirinden çözüp ayırmaya, tek tek değerlendirmeye 
girişmek; onları inkılap hareketlerinden ayrı düşünmek büyük yanlışlık 
olur. Bunlar, sağlıklı bir canlının organları gibi birbirleriyle tam uyum içinde 
bağlantılıdırlar. İşte bu uyum, bu bütünlük ve bu bağlantılık ATATÜRK
ÇÜLÜK dediğimiz dünya görüşünü ortaya çıkarmıştır.2

(1) Atatürkçülük, Üçüncü kitap, 1984.
(2) A tatürk  İlkeleri ve İnkılâp Tarihimiz, 1981.
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KARGAŞA VE KORKUDAN UZAK 
DAHA MUTLU TÜRKİYE

Bir toplum un çağdaş uygarlığa ayak uydurması için her gün ortaya 
çıkan bilimsel ve teknik yenilikleri özümsemesi gerekir. Bunun yanı sıra 
millet kavramını oluşturan toprak, dil, kültür, inanç, beğeni birliği gibi te
mel öğelerin de herhangi bir sarsıntıya uğramaması gereklidir.

Devlet, anayasası ve yasalarıyla bu konularda koruyucu, şartları ha
zırlayıcı, yol gösterici görevi üstlenmiş, önemli bir kurumdur.

Bunlara karşı, tarihin her dönem ve kesitinde olduğu gibi, güç du
rum larda bulunan her toplum ve devletin dağılmasını, parçalanıp sömü- 
rülmesini amaçlayan birtakım düşmanlar da vardır.

Gizli yollarla ve elden geldiğince silahlanan bu düşmanlar, her fırsat
ta  amaçlarını gerçekleştirmek için, türlü yollara başvurmaktan çekinmez
ler.

Toplumları ve devletleri içten çökertme amacı güden bu çetelerin, ta
sarlayıp gerçekleştirmek istedikleri eylemlere “ anarşi”  ve “ terör”  adı ve-’ 
rilir. Daha açık bir deyişle, anarşi, toplumda bir “ kargaşa ve kördöğüşü” ; 
terör ise, “ korku ve endişe yaratma” olarak tanıtılabilir.

Bütün insanlarda huzursuzluk yaratan anarşi ve terör, ne yazık ki ya
kın geçmişimizde, en olumsuz biçimde toplumumuzda da başgöstermiş; 
anarşist ve terörist eylemler, bir savaş ortamı yaratarak, genç, yaşlı birçok 
insanımızın ölümüne; ana, baba, eş, kardeş binlerce aile bireyinin gözya
şına; köylü, kentli bütün yurttaşlarımızın eli kolu bağlı, sindirilmiş olarak 
korkulu gözyaşı dökmelerine yol açmıştı. Ekonomik, toplumsal, teknik... 
bütün ilerleme ve gelişmeler durmuş; herşeyde bir tersine dönüş başlamış
tı...

Bugün, bu kötü ortamdan kurtulmuş, yeniden atılımlar yapma du
rum una gelmiş bulunuyoruz. Türk gençliği olarak, büyük önderimiz Ata
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tü rk ’ün bize verdiği, “ Türk istiklâl ve cumhuriyetini koruma”  görevinin 
bir yükümlülük olduğu bilinciyle çalışmak; toplum kargaşasının, korku 
ve huzursuzluğun yollarını tıkamak; geleceğe um utla bakm ak ödevimiz 
olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu geleceği, Türk gençliğinin millî bir
lik ve dayanışma içinde, çağdaş uygarlık düzeyini aşma çabasıyla aydınla
nacaktır. Bunu unutmayalım!...
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ESKİ YUNAN VE LÂTİN EDEBİYATI

Batı edebiyatının kaynağı Eski Yunan ve L âtin  edebiyatlarıdır. Isa’nın Doğumundan 
dokuz yüzyıl öncesine giden ve M.Ö. II. yüzyıla kadar süregelen Yunan edebiyatının ana 
kaynağı d a  H om eros’un İlyada ve Odysseia destanları sayılır.,

Yunan edebiyatı, didaktik türde, HEStODOS; lirik türde SAPHO (Safo), PÎNDA- 
ROS; fabl türünde AÎSOPOS gibi şairleri yetiştirdikten sonra, V. yüzyılda “ altın çağı” m 
yaşamıştır :

Tragedya’da AİSKHYLOS, SOPHOKLES (Sofokles), EURÎPÎDES;
Komedya’da ARÎSTOPHANES (Aristofanes), MENANDROS;
H itabet alanında DEMOSTHENES (Demostenes);
Felsefe alanında SOKRATES, EFLATUN, ARÎSTO;
Tkrih alanında HERODOTOS, 

bu çağın yetiştirdiği büyük kişilerdir.
İskender’in ölümünden sonra, Yunan edebiyatı bir kültür merkezi olan İskenderiye1 

de yeni b ir döneme girmiş; M.Ö. II. yüzyıldan sonra da yerini Lâtin edebiyatı’na bırak
mıştır.

LÂTİN edebiyatı, Yunan kültür ve sanatının etkisinde gelişen bir edebiyattır.
Tragedya’da ENNİUS;
Komedya’da PLAUTUS ve TERENTİUS;
H itabet alanında ClCERO;
Felsefe alanında SENECA (Seneka);
Tarih alanında TACİTUS (Takitüs),

Lâtin edebiyatının yetiştirdiği en ünlü kişilerdir.
Yunan ve Lâtin edebiyatlarının mitologya ile süslenmiş ürünlerinde doğa güzellikle

riyle birlikte, insanı buluruz. Onlarda; birçok serüvenlere atılan insanların sevgileri, yiğit
likleri, kinleri ve acıları yer alır. Bu sevgiler, yiğitlikler, kinler ve acılar da yazgılarda dö
nüp dolaşarak insanhk’ta  (Hümanizm) ve erdemli olm a düşüncesinde birleşirler.



Son perdede Oidipus, Kreon’dan, kendisini bu ülkeden kovmasını; ana
sız, babasız kalan çocuklarını da korumasını ister. Kendini lânetler.

Sophokles
A ç ı k l a m a l a r :

Klasik tragedyanın bütün kural ve özelliklerine uygun olarak ortaya konulmuş bulu
nan Kral Oidipus, başlangıç bölümüyle (prologos’la) birlikte altı bölümdür. Bölümler ara
sında koronun söylediği şiirler (Paradis ve stasimonlar) vardır.

Yukarıdaki örnek parça, başlangıç bölümünden (prologos’tan) sonraki ilk esas bö
lümden (Epeidosios’dan) alınmıştır. Oidipus’un  özetteki son sözü de exodos (Eksodos), 
bitiş bölümündedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Klasik tragedya’nın kural ve özelliklerini, okuduğunuz bu  örnek parça üzerinde 
gösteriniz.

2 — Oidipus, “ Kreon gibi dürüst, daima vefalı bir dost” , “ Sırf para hırsıyla hareket 
eden bu  hilekâr büyücü, sahte peygamber, gizli oyunlar ustası”  sözleriyle, Kreon ve Teire- 
sias hakkında neler düşünmüş oluyor?

3 — Oidipus, Teiresias'ı suçlarken neye dayanıyor?
4 — Koro başı hangi öğütü veriyor? Niçin?
5 — Teiresias, Oidipus’un  geleceği hakıknda neleri haber veriyor? Oidipus bu  sözleri 

nasıl karşılıyor?
6 — Teiıesias’m “ doğduğun gün öldün”  sözü hangi gerçeği anlatm aktadır?
7 — Oidipus’un kişiliğini ve hangi erdemlere sahip olduğunu belirtiniz.

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

Sophokles’in “ Kendisine yardım etmeyen insana Tanrı 
da yardım etmez”  sözünü açıklayınız.
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SokratesHn Öğrencisi olan Eflâtun (M. Ö. 428 - 348), 
matematik, şiir ve spor alanlarında kendisini göstermiş; 
Sokrates öldükten sonra Atina'da “Akademia” da ders 
vermiş, Mısır, İtalya, Anadolu gibi yerleri gezmiş; onun 
düşüncelerinden yararlanarak kurduğu felsefesini, yine 
onun yaptığı gibi karşılıklı konuşma, tartışma, veya doğ
rudan anlatım yoluyla yaymaya çalışmıştır. Aristo, Ef
lâtundun yetiştirdiği öğrencilerin en ünlüsüdür.

Politikacı bir filo zo f olan Eflâtundun “Devlet”, “Ka
nunlar”, “Şölen - Lysis (Lizis)” “Kriton, “Phaidon” gi
bi eserleri vardır,;

“Devlet” adlı en önmeli eserinde, devlet ve toplu
mun, iş bölümü zorunluluğundan doğduğunu; önce ih
tiyaçların gözetilmesini; sonra da, iş bölümünün buna gö
re düzenlenmesini savunur.

İslâm - Tasavvuf felsefesini de etkileyen “Plâtonizm” 
evrenin, “ide’ler âleminin” bir görüntüsü olduğunu; ona 
ancak “vecd-cezbe” ile varılabileceği düşüncesini öne.sü- 
ren Eflâtun felsefesidir.

SEVGİ, BİLGİ, ÖZGÜRLÜK ÜSTÜNE1

Lysis’e sordum:
— Aldanmıyorsam anan baban seni çok seviyor Lysis?
— Her halde.
— Öyleyse senin çok mesut olmanı da isterler?
— Elbette.
— İnsan köle olursa, istediğini yapamayacak halde bulunursa mesut 

olabilir mi, dersin?
— Olamaz tabii.
— O halde, seni seven anan baban, mesut olmam istediklerine göre, 

seni mesut edecek her çareye başvuruyorlardı^
— Şüphesiz.
— Demek dilediğini yapmakta seni serbest bırakıyorlar; hiç azarla

mıyorlar, bir dediğini iki etmiyorlar?
— Hiç de öyle değil, Sokrates; birçok şeyleri yaptırmıyorlar.
— Ne diyorsun? Hem senin mesut olmam istiyorlar, hem de dilediği

ni yapmaya bırakmıyorlar seni ha? Söyle bakayım bana: Diyelim ki sen

(1) Şölen - Lysis (Dostluk üstüne). Çev. Sabahattin Eyüboğlu. Remzi Kitabevi (1961) Lysis’le 
Sevgi, Biigi ve Özgürlük Üstüne Konuşma.

319



TÜRK DlLİ ve EDEBİYATI

babanın arabalarından birine binmek, bir koşuda dizginleri kendin tut
mak istiyorsun; bırakırlar mı, bırakmazlar mı?

— Bırakırlar mı hiç? Nerede!
— Ya kime bırakırlar?
— Babamın aylıkla tuttuğu arabacıya.
— Yok canım? Demek atlan keyfi istediği gibi sürmek hakkı bir uşa

ğa veriliyor da sana verilmiyor? Üstelik uşak bunun için para da alıyor?
— Bunda şaşılacak ne var?
— Ya katır arabası? Herhalde onu kullanmana izin verirler; istersen 

kırbacı alıp katırları dövebilirsin?
— Hiç öyle şey olur mu?
— Katırlara vurmaya hakkı olan kimse yok mu?
— Var tabiî.. Katırcı.
— Bu katırcı bir köle mi, yoksa hür bir adam mı?
— Bir köle.
— Demek ki anan baban bir köleyi senden, oğullanndan daha üstün 

tutuyorlar, sana yasak ettikleri şeyi ona kendi elleriyle veriyorlar, o istedi
ğini yapıyor, sen yapamıyorsun? Bir şey daha sorayım: Kendi başına do
laşmana izin veriyorlar mı bari? Yoksa sana bu hakkı da mı vermiyorlar?

— Bana bu hakkı nasıl verirler?
— O halde sana bakan biri var?
— Evet, şurada gördüğün pedagog (çocuk bakan köle).
— O da mı bir köle?
— Tabiî, kölelerimizden biri.
— Hür bir insanın bir köleyi dinlemesi ne kadar tuhaf! Peki bu köle 

ne yaptırıyor sana?
— Beni öğretmenin evine götürüyor.
— Öğretmenler istediklerini yaptınyorlar mı sana?
— Elbette.
— Bak şu babana: Eğitmen, öğretmen diye başına bir sürü efendi koy

muş. Ama hiç olmazsa, annen eve döndüğün zaman, seni serbest bırakır,* 
yüzünü güler görmek için, yünleriyle, dokumalanyla oynamana bir şey 
demez; dokurken seni gergefine, mekiğine, daha başka âletlerine dokun
maktan men edecek değil ya.

— (Gülerek) Men etmekle de kalmaz, Sokrates, elimi sürecek olsam 
canımı yakar.

— Herakles aşkına, sen yoksa anana babana karşı bir kusur mu işle
din?

— Zeus’a yemin ederim, hiçbir kusur işlemedim.
— Peki o halde senin mesut olmana, istediğini yapmana bu kadar 

sertlikle karşı koymalarınım ne sebebi olabilir? Neden seni bütün gün
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buyruk altında tutuyorlar? Ne kadar zengin olursan ol, bunca zenginliğin 
senin hiçbir işine yaramıyor; bu zenginlikten herkes senden daha fazla fayda 
görüyor; bu kadar soylusun, gene de buyruk, bakım altındasın. Buna kar
şılık sen, Lysis, kimseye söz geçiremiyorsun; istediklerinin hiçbirini yapa
mıyorsun.

— Daha yaşım küçük de ondan, Sokrates.
— Bu sebep yetmez, Demokrates’in oğlu; çünkü, bazı şeyler vardır 

ki, anan baban onları yılların geçmesini beklemeden sana yaptırırlar, bir 
şey okutmak, bir şey yazdırmak istedikleri zaman her halde ilkin sana baş 
vuruyorlardır; doğru değil mi?

— İyi bildin.
— İşte o zaman istediğini yaparsın: Yazıya, canın hangi harfle isterse 

onunla başlarsın; okurken de öyle. Çalgını eline aldığın zaman da gene 
tellerini istediğin gibi gerersin, gevşetirsin. Tellere ister parmağınla doku
nur, ister mızrapla vurursun. Anan baban buna karışmazlar, değil mi?

— Hayır, karışmazlar.
— Sana hep kendi istediklerini yaptırırken nasıl oluyor da bu işte ser

best bırakıyorlar seni?
— Bu işi biliyorum, öteki işleri bilmiyorum da onun için herhalde.
— Peki sevgili çocuğum. Demek ki baban her şeyi senin eline bırak

mamak için mutlaka yaşının ilerlemesini beklemiyor; seni kendisinden daha 
akıllı gördüğü gün varmı yoğunu, hattâ kendisini bile sana emanet ede
cek.

— Öyle sanırım.
— Peki ya sizin komşu? O da baban gibi her şeyini sana emanet eder 

mi? Seni bir ev idare etmekte kendisinden daha usta görürse, evinin idare
sini sana bırakır mı, bırakmaz mı?

— Bırakır sanıyorum.
— Ya AtinalIlar? Onlar da, seni olgun görürlerse işlerini idaresini sa

na bırakırlar mı dersin?
— Öyle sanırım.
— Zeus aşkına, Büyük Kralı (Pers Kralı) da bir düşünelim: Bu kral 

büyük oğluna Asya’nın idaresini, bırakacak; böyleyken bu kral, tencere
sinde kaynayan ete bir şeyler katmak gerekirse, ilkin oğluna mı başvurur, 
yoksa, yemek pirişmekte oğlundan daha usta olduğumuzu gidip kendisi
ne ispat edersek, biz yabancılara mı baş vurur?

— Elbette bize başvurur.
— Yemeğine oğlunun hiçbir şey katmasını istemez; halbuki biz içine 

avuçla tuz atmaya kalksak bir şey demez.
— Hiç şüphe yok.
— Diyelim ki oğlunun gözleri ağnyor; onun hekimlikten anlamadı

ğını biliyorsa, elini gözüne sürdürür mü, sürdürmez mi?
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— Sürdürmez.
— Ama bizi hekim bilse bırakır, istediğiniz gibi gözü açar, içine iste

diğimiz kadar kül serperiz; doğru yaptığımızdan şüphe etmez.
— Doğru.
— Bizi daha usta gördüğü her işte kendinden ve oğlundan çok bize 

güvenir, değil mi?
— İster istemez, Sokrates.
— Demek ki, sevgili Lysis, biz bir şeyi iyi bildik mi, Hellen’i, Bar

barcı, kadını erkeği hep bize başvurur ve ne yapsak yapalım, işimize karış
mak kimsenin aklından geçmez. Bu işte biz hürüz, başkaları ise bize bağ
lıdır. Bu bilgi bizim öz malımızdır; çünkü meyvalarını kendimiz toplarız. 
Buna karşılık, anlamadığımız işlerde kimse bizi keyfimize bırakmaz; de
ğil yabancılar, anamız babamız, hattâ mümkün olsa, onlardan daha ya
kınlarımız bile karşımıza bin türlü engel çıkarırlar; başkalarının kölesi olu
ruz. Bilmediğimiz şeyler tam mânasıyla malımız da sayılmaz; çünkü on
lardan faydalanmayız. Böyle olduğunu kabul ediyor musun?

— Ediyorum.
Eflâtun 

A ç ı k l a m a l a r :

Eflâtun’un çoğunluk eserlerinde, edebiyat yönünden görülen en önemli özellik, anla
tım  yolu bakımındandır. O yukarıdaki örnek parçada da görüldüğü gibi, sorular sormak 
yoluyla istediği cevaplan ortaya koymakta; konuyu istediği sonuçlara vardırmaktadır.

Sokrates’le Lysis arasında yaptırılan bu konuşma “ bilgi”  ile “ hürriyet”  arasındaki 
sıkı bağıntıyı açıklamakta “ sevgi”  ile “ hürriyet ” in karıştırılmaması düşüncesini ortaya 
koymaktadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Konuşmalardan, sevgi, bilgi ve hürriyet arasında ne gibi bir bağıntı olduğu anla
şılıyor?

2 — a) İnsan her sevdiği şeyi yapm akta özgür müdür?
b) Bir çocuğu her istediğini yapm akta serbest bırakmak, onu sevmek, demek 

midir?
Bu soruları konuşmalardan ve konuşulurken sözü geçen örneklerden yararlana

rak cevaplandırınız.
3 — Bir uşak veya kölenin hangi hürriyeti vardır? Bu hürriyet neye dayandırılmakta

dır?
4 — Efendilerin hürriyeti de kısıtlandırılmış mıdır? Niçin?
5 — Sokrates’e söyletilen: “ Yok canım!”, “ Demek ki anan baban bir köleyi senden, 

oğullarından daha üstün tutuyorlar!” , “ H ür bir insanın bir köleyi dinlemesi ne kadar tu 
haf!” , “ Bak şu babana!”  gibi sözler, gerçekten birer ünlem mi anlatıyor? Yoksa, anlatıma 
bir tabiîlik vermek; Lysis’i konuşturarak inandırma yoluna gitmek için mi söylenmiştir?

6 — Sokrates, Lysis’in sebep olarak gösterdiği, “ Daha yaşjm küçük de ondan”  ceva
bını niçin yetersiz buluyor? Onu, hangi hürriyetini ileri sürerek inandırmaya çalışıyor?

7 — Lysis kimdir? Sahip olduğu hürriyetler, niçin ona verilmiştir?
8 — Hürriyet, sevmekle mi, bilgiyle mi doğru orantılıdır ?
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C İ  C  E R O

Marcus Tullius Cicero (M.Ö. 106 - 43), Lâtin edebir 
yatının ünlü hatiplerindendir. Dil, edebiyat, hukuk, fel
sefe alanlarında çalışmıştır. 

Konuşmalarında, denemelerinde ve mektuplarında 
toplum ve toplum sorunları yer alır. 

“Yaşlılık Üzerine” “Dostluk”, “Görevler Üzerine" 
adlı eserleri yanında,. “Cumhuriyetle, bağımsız örnek 
bir cumhuriyet anlatılır. “Nutuklar” en ünlü eseridir.

D O S T L U K 1

LAELİUS. (Laliyus) — ... Dostluk konusunda düşündüğüm zaman, 
hep şu noktayı gözönünde tutmalı diye düşünürüm: Acaba dostluğu arat' 
tiran sebep güçsüzlük veya ihtiyaç mıdır? Acaba karşılıklı yardımlaşmaya 
girişirken insanların amacı tek başlarına pek başaramayacakları şeyi bir 
başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince karşılığını yapmak mıdır? 
Yoksa bu yardımlaşma dostluğun özelliğidir de, dostluğun daha derin, daha 
asıl, sırf doğanın (tabiatın) yarattığı başka bir neden mi vardır? Dostluğa 
adını veren sevgi, insanların yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmasın
da başlıca nedendir. Çünkü çıkarlar çok kez kendine dost süsü veren ve 
durum gerektirdiği için saygı, ilgi gösteren insanlardan bile elde edilebilir, 
oysaki dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir, her şey gerçektir 
ve içten gelir. Bu yüzden, sanırım, dosthığu gereksinme (ihtiyaç) değil, doğa 
yaratır. Dostluğun doğuşunda ondan ne çıkarlar elde edileceği düşünce
sinden çok, ruhların sevgi ve bağlanması var...

Birçokları kendilerinin yapamayacakları şeyleri dostlarında aramak
tan — haydi sıkılmıyorlar demeyeyim de — hataya düşüyorlar diyeyim. 
Dostlarına vermedikleri şeyleri onlardan istiyorlar. Halbuki önce iyi in
san olmak, sonra kendine benzeyeni aramak doğru olur. Demindenberi 
söylediğim sürekli bir dostluk ancak şu kimselerarasında sağlamca kuru
lur: Yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmış insanlar önce bakalarınm 
esiri olduğu ihtirasları yenecekler, sonra doğruluk ve adaleti sevecekler,

(1) Dostluk — Çev.: Türkân Tunga, Millî Eğilim Bakanlığı, Dünya Edebiyatından Ter
cümeler, Lâtin Klâsikleri: 18, 1963.
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birbirleri için herşeyi yapacaklar, ama birbirlerinden şerefli ve doğru ol
mayan hiçbir şeyi istemeyecekler, aralarında yalnız sevgi ve beğenme de
ğil, saygı da bulunacak. Çünkü dostluktan saygıyı kaldıran onun en bü
yük süsünü kaldırmış olur. Bunu sananlar, tehlikeli şekilde yanılırlar. Do
ğa dostluğu erdemin yardımcısı olsun diye vermiştir, hataların yardakçısı 
olsun diye değil, onun amacı şudur: erdem tek başına en yüksek katına 
erişemediğine göre, oraya başkasıyla birleşip ortak olarak erişsin. Bu tür
lü bir birlik bazı insanlar arasında, var olmuş veya olacak ise, bu, onları 
katıksız iyiliğe götürecek en iyi ve en mutlu birlik sayılmalı. İşte, bence, 
insanların peşinde koşmağa değer sandıkları her şeyi, şerefi, ünü, ruhun 
sükûnet ve sevincini içine alan birlik, bu birliktir. Bütün bunlar var olun
ca, hayat mutluluk doludur.

Cicero 

A ç ı k l a m a l a r :

Bu örnek parça, yazarın “ D ostluk”  (De Amicita) adlı eserinden alınmıştır. Eseri dili
mize çevirenin yazdığı “ önsöz”  de şunlar yazılıdır.

“ Cicero’nun felsefi eserlerinden biri olan Laelius veya De Amicita, M.Ö. 44 yılında 
yazılmıştır. Diyalog şeklinde olan bu kitaptaki konuşma, M.Ö. 129 yılında geçer. Güya Scipia 
Aemilianus’un (Skipio Amiliyanus) ölümünden (M.Ö. 129) birkaç gün sonra, Scipio’nun 
çok yakın dostu Laelius, dam atları Scaevola ve Fannius ile dostluk konusu üstüne konu
şur. Bu konuşmayı sonradan Scaevola, Cicero’ya aktarır.”

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Laelius’a göre dostluğu arttıran sebepler nelerdir? Güçsüzlük ve ihtiyaç dostlu
ğun gerçekleşmesinde ne denli rol oynar?

2— “ Kendilerinin yapamayacakları şeyleri dostlarında arama”  düşüncesi gerçek dost
luğu doğurur mu? “ Çıkarlar”  kimlerden elde edilebilir?

3— Gerçek dostluğun kurulabilmesi için kişilerde aranılan özellikler nelerdir?
4— Tabiat (doğa), dostluğu kişilere hangi amaç için vermiştir?
5— Hayatın dostlukla dolu olması neye bağlıdır? Sürekli dostluk kimler arasında 

kurulur?
6—  Erdemle dostluk arasındaki bağ nedir? Birlik ve m utluluk nasıl elde edilir?

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

Cicero’nun “ En kötü barış, en haklı savaştan daha 
iyidir”  sözünü tartışarak açıklayınız.



S E  N E C A

Lucius Annaeus Seneca (Lukius Anneus Seneka) (M. 
Ö. 4 - M. S. 65), Ispanya'da doğmuş, Roma’da hukuk 
ve felsefe öğrenimi görmüştür. Aldığı görevlerde en yük
sek aşamalara ulaştığı halde, sürülmüş; Neron'un eğiti
miyle görevlendirilmiş; onun buyruğuyla öldürülmüştür.

Seneca, akıl yoluyla yaşamanın kişileri mutluluğa 
ulaştıracağına inanmış ve bu yolda eserler vermiştir Bun
lar özellikle Rönesans döneminde sevilerek okunmuş eser
lerdir.

“Troilalılar”, “Ağamemnon”, “Medeia” gibi traged
yaları yanında, “Dialoglar”, “Lucilius’a (Lukillus) Ah
lâkî Mektuplar” “Tabiat Hâdiseleri Üzerinde Düşünme
ler”, “Epigramlar” eserleri arasındadır.

SENECA LUCİLİUS’UNA SELÂM EDER1

Yanından gelenler senin kölelerinle ahbapça geçindiğini söylüyorlar; 
buna çok memnun oldum. Senin bilgeliğine, irfanına zaten bu yakışır. “On
lar köledir”  diyecekler; ama aynı zamanda insandırlar. Onlar köledir: evet 
ama bizim hayat yoldaşımızdır. “ Köledirler” : evet, ama bizim düşkün dost- 
lanmızdır. “ Köledirler”  evet, ama bizim de onlar kadar talihin elinde ol
duğumuzu düşünürsen, biz de onlarla beraber birer köle değil miyiz? Bu
nun için gülerim kölesiyle yemek yemeyi ayıp sayanlara. Niçin mi? Çünkü 
şu köle kalabalığını yemek yiyen efendinin etrafına diken gayet gururlu 
bir alışkanlıktan başka nedir?

Efendi midesinin alabildiğinden fazla yer; her şeyi, boğazına tıkar- 
ken aç gözlülükle doludur. Bahtsız köle ise, konuşmak için dahi ağzını aça
maz: Sopa her mırıltıyı bastırır; öksürük, aksırık, hıçkırık gibi tesedüfî 
şeyler yüzünden bile dayak esirgenmez. Herhangi bir sesle sükûtu bozma* 
nın büyük cezası vardır. Sabaha kadar aç karnına ses çıkarmadan durur
lar. Netice olarak, efendilerinin önünde söz etmelerine izin verilmeyen bu 
kimseler, efendilerinin ardından söz ederler. Halbuki bir zamanlar yalnız 
efendileri yanında değil, fakat onlarla konuşup görüşen, ağızlan dikilme- 
yen köleler, efendileri yerine kelleyi vermeye, çatan tehlikeyi kendi üzerine 
çevirmeye hazırdırlar; ziyafetlerde konuşurlar, ama işkence sırasında ses
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çıkarmazlardı. Sonra şu “ Her köle, bir düşman”  sözü hep o gururun yay
garasıdır. Köleler bizim düşmanımız değildir, biz onları düşman ediyoruz.

Daha fazla vaktini almak istemiyorum. Zaten seni teşvik etmeye ha
cet yok. Temiz ahlâkın bir de şu iyiliği var ki, kendinden haz duyar ve sü
reklidir. Bozuk ahlâk ise sebatsızdır, sık sık değişir: Daha iyi değil daha 
kötü olur. Sağ ol.

Seneca

A ç ı k l a m a l a r :

“ Lucilius’a A hlâkî M ektuplar”  dan alınan bu mektupta, köleleri de birer insan sa
yan Seneca, onların talihleriyle öbürlerinden ayrılmış olduklarından; düşman olmadıkla
rından söz açmakta; onlara karşı davranışların insanca olması gerektiğini öğütlemektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— M ektup türünde olan bu yazının, her m ektupta göze çarpan özelliklerini belirti
niz.

2— Seneca’nın “ köleler”  konusundaki bu öğütlerini söylemesine sebep nedir?
3— Seneca, herkesin aynı zam anda bir köle olduğunu neye dayanarak söylüyor?
4— “ Köle kalabalığını yemek yiyen efendinin etrafına diken, gayet gururlu b ir alış

kanlıktan başka nedir?”  sözünü açıklayınız.
5— Kölelerin eskiye nazaran değişen durumları nelerdir? Bu değişikliklere sebep ne

dir?
6— “ Tfemiz ahlâk, kendinden haz duyar ve süreklidir. Bozuk ahâk ise sebatsızdır” 

yargısını doğru buluyor musunuz? Açıklayınız?

SAKİN HAYATIN NİMETİ1

Gemiler Sicilya denizinden kuru kuru geçmedikçe,
Libya sularında çürüyen kum  eksik olmadıkça, 
karlar kaynaklardan sıcak ırmaklar salmadıkça 
Rhodanus sularını denize akıttıkça,
Çift denizin daima dövdüğü Kornthos
yol vererek akıntıları, birbirine katmadıkça,
yan bakışlı yaban domuzu zalim düğüşü bırakmadıkça,
M ed’ler mızrak, Roma gençliği ok taşımakça,
Hintlilerin siyah saçları kızıllaşmadıkça,
ne bezerim sâkin hayattan,
ne emanet ederim gemimi güvenilmez dalgalara

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

Seneca’nm “ Tabiat bize bilgiyi değil, bilginin tohum la
rını vermiştir”  sözünü açıklayınız.



Batı Roma îm 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 herşeyin üstünde tutan; kişinin yaşama 
ve düşünme hürriyetini kısıtlayan; edebiyat ve sanatta “ âhiret”  düşüncesini egemen kılan 
“ Ortaçağ”  başlar.

Bu çağda tabiat ve dinle ilgili yiğitlik hikâyeleri, halk şiirleri, destanlar, şövalyelikle 
ilgili şarkılar, başlıca edebiyat ürünleri arasında sayılabilir.

XIV. - XVI. yüzyıllar, O rtaçağ’la yeni çağlar arasında toplum, politika ve kültür yö
nünden bir geçit sayılır.

Güney deniz yolunun açılması, bilimle ilgili buluşlar; m atbaanın gelişmesi, Yunan ve 
Lâtin ürünlerinin yayılması, Humanizma ve Rönesans’ın doğmasına birer sebep olmuş
tur.

Batı edebiyatında yenileşme bunlarla başlar.
Rönesans’la, halk - devlet bağıntıları yeniden kurulmuş, yöneticilerin sınırsız yetkile

ri ve dinle ilgili güçleri kırılmış; kişinin “ insanca”  yaşama isteği gerçekleşme yolunu tu t
muştur.

Rönesans 1660 yıllarında edebiyatta KLASÎSZM akımına yol açmış, böylece Batı Ede
biyatı, birbirine tepki olarak, ROMANTİZM, REALİZM, NATURALİZM - PARNA- 
ZİSM, SEMBOLİZM, KÜBİZM ve SÜRREALİZM gibi akımların etkisinde, bugüne ka
dar gelişmiştir.

Batı Edebiyatı’nı kısaca bu gelişmeler içinde gözden geçirebiliriz:

BATI EDEBİYATI

327



İtalya, Hum anizm a ve Rönesans’ın ilk doğuş yeri sayılır.
O rtaçağ’da yaşadığı halde, düşünceleri bakımından Rönesans’ın müjdecisi DANTE 

(1265 - 1321), Rönesans’ın lirik şairi PETRARCA (Petrarka) (1304 - 1374), ilk gerçekçi 
hikayeci sayılan BOCCACİO (Bokkaçyo) (1313 - 1375) gibi sanatçılar, Yunan ve Lâtin ede
biyatlarının sevilmesinde ve ona dönüşü sağlamakta etkili olmuşlardır.

XV. yüzyıldan XVI. yüzyılın ortalarına kadar İtalyan edebiyatında Rönesans en üs
tün çağını yaşar.

ARİOSTO’nun (Ariyosto) (1474 - 1533) “ Çılgın O rlondosu” ile TASSO’nun (Taso) 
(1544-1595) “ Kurtarılmış Kudüs”  adlı destanı bu döneme rastlar.

Bu yüzyılda, resim ve heykelde; XVII. yüzyılda, bilimde ileri olan İtalya iç karışıklık
lar yüzünden edebiyatta XVIII. yüzyıla kadar b ir duraklam a geçirir.

XVIII. yüzyılda İtalyan Moliere’i diye adlandırılan CARLO GOLDONİ (Karlo Gol- 
doni) (1707 - 1793), tiyatrolarıyla tekrar İtalyan edebiyatının canlanmasını sağlamıştır.

XIX. Yüzyılda romanlarıyla MANZONİ (1785 - 1873), SİLVİO PELLİCO (Silviyo 
Pelliko) (1788 - 1854), romantizmin etkisinde, eserlerini vermişlerdir.

XX. yüzyılın başlarında, (1906) da Nobel ödülü alan şair CARDUCCİ (Karducci) 
(1836 - 1907), hikyâye ve tiyatrolarıyla PİRANDELLO (1867 - 1936), gerçekçi akımın etki
sinde kalan ünlü sanatçılar olarak bilinirler.

İ T A L Y A N  E D E B İ Y A T I



Dante Alighieri (Dante Aligieri) (1265 -  1321), Flo- 
ransa'da doğmuş ünlü İtalyan şairidir. Küçük yaşından 
başlayarak dilbilgisi ve mantık başta olmak üzere çağı
nın bütün bilimleriyle uğraşmıştır,; Din ve felsefe ile ilgili 
bir aşkı dile getirmeyi esas alan Dölce Stil Nuovo (Dolçe 
Stil Nuovo) şiir okulu’nun üyelerinden olmuş; 1300 yıl
larında politikaya karışmıştır. Sonunda yurdundan sür
gün cezasıyla uzaklaşmak zorunda bırakılmıştır.

Dante'nin ilk eseri “Vita Nouva” (Yeni Hayat) dır. 
Bu eserde duygulu şiirler yer alır. Bunu “Convivio” (Kon- 
vivio) ve “Conzoniere"  (Konzoniere - Türküler) adında
ki kitapları izler. Ona en büyük ünü, “Diviana 
Commedia"  (Divina Komedia - Tanrısal Komedya) adlı 
eseri sağlamıştır.

C E H E N N E M E  G İ R İ Ş 1

Dert şehrine benden gidilir,
Bitmeyen azap içine benden gidilir,
Lanetler arasına benden gidilir.

H aktan aldı yüce ustam ilhamını 
Tanrı gücü yarattı beni 
Akıllar aklı, sevgiler sevgisi.

Bir şey var olmadı benden önce Tanrıdan başka 
Ve ben var olacağım varlık oldukça 
Girenler, her umudu bırakın benden içeri

Bir kapının başında yazılı gördüm 
Bu karanlık, bu kapkara sözleri.
Dedim: Hocam, acı geldi bu sözler bana

(1) Cehennem. Canto III. Çev.: Sabahattin Eyüboğlu. Öğretmen Kitapları, Batı Ede
biyatından Seçme Metinler.
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İçimden geçeni anlayan bocam 
Dedi: Kayguların yeri yok burada.
Her çeşit korku bitmeli burada.

Geldik gayri geleceğimiz yere 
Sana göreceksin dediğim dertli sürü,
Akıl nurunu kaybetmişler sürüsüdür.

Sonra tuttu  hocam elimden 
Güler yüzü ferah verdi içime 
Ve girdik beraber esrarlı âleme.

Acı sesler geliyordu uzaktan 
Tek yıldızsız havaların içinden,
Gözüme yaş getiren feryatlar, derin iniltiler,

Bir acayip diller, korkunç küfürler,
Acıdan yanan, öfkeden kuduran 
Döğünüp çırpman insan sesleri.

Uçsuz bucaksız karanlıklar içinde 
Dönüp duruyordu bu ses kasırgası 
Deli rüzgârlarla kapılmış kumlar gibi.

Korkular sardı içimi, dedim:
Hocam, nedir bu karanlıkta duyduklarım? 
Kimdir böylesine azap çeken insanlar?

Dedi: Bahtsız ruhların perişan halidir bu,
O ruhlar ki dünyada gamsız yaşadılar 
Ne günah, ne de sevap işlediler.

İğrenç meleklerle bir aradalar şimdi,
O melekler ki ne âsî oldular, ne kul,
Yalnız kendi kendilerini düşündüler.

Gökler leke sayıp atmış onları,
Cehennemse alt katına almamış 
Lânetliler görüp övünmesin diye.

Dedim: Hocam, bu ruhların dertleri ne? 
Sebep ne böyle yanıp yakılmalarına?
Dedi: Kısaca anlatayım sana:
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Ölmek um utlan yok bunların
Hayatlarıysa öyle pis ki zavallıların
Her baht daha iyi, derler, bizim bahtımızdan.

Adlarını hiç kimse anmaz dünyada,
Hakkın rahmeti semtlerine uğramaz.
Bırak, konuşmayalım onlardan, bak, geç.

Dante
A ç ı k l a m a l a r :

İlahi Komedya, Dante’nin dünyaca tanınmış bir eseridir “ Cehennem” , “A raf”  
“ Cennet”  olmak üzere üç bölüm; 100 canto (nağme) olan ve üçlükler (Terza - Rima şek
linde: aba, bcb, cdc...) halinde yazılan bu eserde, şair, çağının insanlarını, veya dünyaca 
bilinen kişileri, hayattaki kişisel ve toplumcu davranışlarıyla, inançlarıyla değerlendirmek
tedir. Bu arada Dante, çağının bilginlerinden yararlanarak, Hıristiyanlığın o günkü duru
munu da anlatmaktadır.

Eserin adındaki “ Comedia” , “ İnsanî durum ”, anlamınadır. Dante insanlığı, “ din eği
timiyle aşağılık tutku ve davranışlardan kurtulm ak”  olarak anlatmaya çalışmıştır.

îlahi Komedya’da Dante, gûya, bir orm anda yolunu kaybederek karşılaştığı Vergilius 
ile birlikte “ Cehennem”  ve “A raf”  ı gezer. Sonra da, çocukluğunda sevmiş olduğu Beat- 
rice ile “ Cennet” i dolaşır. Yedi günde yapılan bu gezintide, Cehennem, A raf ve Cennet’in 
bütün katları ve bu katlarda eziyet çeken ve mutlu olanlar tanıtılır.

“ Cehenneme Giriş”  bölümünde, dünyada “ gamsız yaşamış”  olanlardan söz edili
yor. Oburlar, cimriler, müsrifler, öfkeliler, saldırganlar, hileciler, hainler... Cehennemin dokuz 
katında çeşitli eziyetler görmektedirler. “A rar* ta , afaroz edilenler, ihmalciler, kibirliler, 
kıskançlar... vardır. Gökyüzünün “Ay” dan “Arş-ı Â lâ” ya kadar yükselen katlarında da, 
iyilik sevenlerin, bilginlerin, din yolunda savaşanların, âdil hükümdarların ruhları yer alır.

Vergilius eserde “akıl” m; beatrice ise, “ inan” m temsilcisidir.
“ Cehenneme Giriş” te geçen, “ yüce ustam”, Tanrı; “Akıllar aklı” , îsa; “ sevgiler sev

gisi”, “ kutsal ruh; “ akıl nuru”, akıl yoluyla Tanrıya yaklaşma, anlam ında kullanılmıştır. 
Dante’nin “ Hoca”  sı da, Vergilius’tur.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Cehennem”  kimler tarafından, ne zaman yaratılmıştır? Bunlar nereden öğreni
liyor?

2 — Ceheneme girenlerin yoksun bırakıldıkları en büyük şey nedir?
3 — Dante, hangi duygular içindedir? Vergilius, Cehennemdekileri'niçin “ dertli sürü” , 

“ akıl nurunu kaybetmişler sürüsü”  olarak niteliyor?
4 — İşitilen sesler kimlerin, nasıl sesleridir?
5 — “ Gökler leke sayıp atmış onları” , “ lânetliler görüp övünmesin diye Cehennemse 

alt katına almamış”  sözlerini açıklayınız.
6 — Buradaki ruhların • cezalan nelerdir?

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

Dante’nin “ Şüphe, umutsuzluk denilen şey
tanın kardeşidir”, sözünü açıklayınız.
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F R A N S I Z  E D E B İ Y A T I

Fransız edebiyatı, XII. yüzyıla gelinceye kadar, CHANSON D E ROLAND (Şanson 
dö Rolân) adlı, yazarı bilinmeyen manzum halk hikâyeleri dışında bir varlık göstereme
miştir.

XVI. yüzyılda, kilise tepkisinin az olduğu Fransa’da, Rönesans gerçekleşir.
Yeni Fransız şiirinin kurucusu RONSARD (Ronsar) (1524 - 1585), romancı RABE- 

LAİS (Rable) (1490 - 1554), deneme yazarı. MONTAIGNE (Monteyn) (1533 - 1592), bu 
yüzyılda yaşamışlardır.

XVII. yüzyılda Rönesans edebiyatta KLASİSİZM akım ına yol açmış ve Fransa’da 
gelişme göstermiştir.

Bu akımın etkisinde, eleştirme alanında, BOÎLEAU (Bualo) (1636 - 1711); şiir (fabl) 
alanında, LA FONTAİNE (La Fonten) (1621 - 1690); Tragedya’da, RACİNE (Rasin) 1639
- 1690); CORNEÎLLE (Korney) (1606 - 1684); komedya’da, M OLIERE (Molyer) (1622 - 
1673) gibi sanatçılar görülür.

XVIII. yüzyıl edebiyatı Fransa’da toplumcu bir nitelik kazanmıştır. Bu yüzyılda, ro
man ve düşünce alanında MONTESQUÎEU (Monteskiyö) (1689 - 1755); DİDEROT (Dİd- 
ro) (1713 - 1784), VOLTAİRE (Volter) (1694 - 1778); J.J. ROUSSEAU (Jank Jak  Ruso) 
1712 - 1788); töre romanlarıyla LE SAGE (Lö Saj) (1668 - 1747) gibi ünlü kişiler görülür. 
Bunlar, Fransız toplum unun gelişmesinde, Politik düzenin yeniden kurulmasında etkili ol
muşlardır. Fransız İhtilâli, bunların yarattığı düşünce ortam ında gerçekleşmiştir.

XIX. yüzyılın ilk yarısında, Klasisizm’e tepki olarak ROMANTİZM doğmuştur.
Bu akımı J.J. ROUSSEAU, CHATEAUBRİAND (Şatobriyan) (1768-1848); Mme. DE

STAEL (M adam dö Stael) (1766 - 1817) gibi sanatçılar hazırlamışlardır.
Şiir ve rom anda LAMAKTİNE (Lamartin) (1790 -1869), VİTOR HUGO (Viktor Hü- 

go) (1802 - 1885), GEORGE SAND (Jorj San) (1804 -1876), ALEXANDRE DUMAS (Ales- 
kandr Düma) (1803 - 1870), romantîzmi’in etkisinde eserler vermişlerdir.

Bu dönemde yaşadıkları halde, daha çok gerçekçi akımın öncüleri sayılan BALZACA 
(Balzak) (1799 - 1850), STENDHAL’ı (Stendal) (1783 - 1842) da bu  yüzyılın ünlü romancı
ları arasında gösterebiliriz.

XIX. yüzyılın ikinci yansında, Romantizm’e tepki olarak doğan GERÇEKÇİLİK (RE
ALİZM  - NATURALİZM - PARNASİZM) akımı, hikâye ve rom an türünde GUSTAVE 
FLAUBERT (Güstav Flober) (1821 - 1880), GONCOURT (Gonkur) kardeşler ve ALPHON- 
SE DAUDET (Alfons Dode) (1840 - 1897) gibi sanatçıları yetişmiştir. (Bk.: Türk Dili ve 
Edebiyatı II.)

Aşırı gerçekçi olan (Naturalist) EMİLE ZOLA (Emil Zola) (1840 - 1902), GUY DE 
MAUPASSANT (Guy dö M opasan) (1850 - 1893); Parnasyen şiirde, FRANÇOİS COPEE 
(Fransuva Kope) (1842 - 1908), JOSE MARİA DE HERED İA  (Joze M aria dö Heredya) 
(1842 -1905), LECONTE DE LİSLE (LÖ kont dö Lizl) (1820 - 1894) tanınmış sanatçılar
dır.

Yine bu yüzyılın sonlarında, Gerçekçiliğe tepki olarak SEMBOLİZM doğmuştu. Şi
irde bu akımın öncüsü olan BAUDELAİRE (Bodler) (1821 -1867) ile VERLAİNE (Verlen)
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(1844 - 1896), MALLARMEE (Malarme) (1842 - 1898), RIMBAUD (Rimbo) (1854 - 1891) 
gibi sembolist şairler; tiyatroda EDMOND ROSTAND (Edmon Rostan) (1868 - 1918), baş
lıca adlardır.

Yirminci yüzyılda, yeni akımların ortaya çıkardığı G. APOLİNAÎRE (Güstav Apoli- 
ner) (1830 - 1918), ANDRE BRETON (Andre Bröton), PAUL LEUARD (Pol Eluar) (1895
- 1952) gibi şairlerle ANDRE GİDE (Andre Jid) (1869 - 1951), ALAİN (Alen) (1868 - 1951) 
gibi yazarlar ün sağlamışlardır.
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İ Y İ  -

Michel de Montaigne (Mişel dö Monteyn) (1533 - 
1592% Fransız edebiyatının ünlü düşünürü ve usta 
“denemeci” sidir.

Ahlâkçı yönüyle de tanınan Montaigne, insanları 
“hümaniste’* (ümanist) bir açıdan ele alarak incelemek 
istemiş; bunun için de önce kendini anlamanın gerekti
ğine inanmıştır.

Hayatının önemli bir süresini babasının çiftliğinde 
okuyup yazarak geçiren Montaigne, serbest düşünüşü, 
eleştirmeci yönüyle, taassubun ve baskı yönetimin sar
sılmasında rol oynamıştır. Yunan ve Lâtin düşünürlerin
den yararlanmış, Voltaire ve Rousseau’yu etkilemiştin 

“'Denemeler"  inde, içtenlik, sadelik ve öze yöneliş 
vardır.

K İ T A P L I K  V E  O K U M A

Evde bulunduğum zaman hayatım daha çok kitaplığımda geçer; ora
dan ev işlerini yönetmek imkânını da bulurum. Giriş kapısının hemen üs
tündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm, hem de evimin öteki 
bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütme
den bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur hayal kurarım, 
zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yu
karı dolaşarak başkasına yazdırırım.

Kitaplığım bir kulenin üçüncü katindadır; birinci katta tapmak, ikinci 
katta da yalnız kalayım diye sık sık yattığım bir oda ile eklentileri, kitaplı
ğın üstünde ise büyük bir sandık odası vardır. Eskiden kitaplık, evimin 
lüzumsuz yeriymiş. Bense hayatımın çoğu günlerini, günlerimin de çoğu 
saatlerini burada geçiriyorum.

Kitaplığım yusyuvarlak bir oda; masamla sandalyemi alacak kadar 
yer var; bir bakışta kitaplarımın tümünü birden görebileceğim şekilde dü
zenlenmiş beş raflı dolaplar çember halinde duvarları kaplar. Odanın, on 
altı adım çapında boşluğa bakan çok geniş ve çok güzel manzaralı üç pen
ceresi var. Kışın daha az bulunurum bu odada; çünkü adından da anlaşı
lacağı gibi evim bir tepenin üstündedir2; ihiçbir odası da bu oda kadar 
yer almaz; bir gayret sarfetmemi gerektirdiği, ıssız bir yerde olduğu için 
hoşuma gider; böylece, hem çalışmamın verimli olmasını sağlar, hem de 
topluluktan beni uzak tutar. Oturduğum yer, böyle bir yer işte; orada tam

(1) Denemeler. “ Üç Çeşit Dostluk Çev.: Fehmi Baldaş. Türk Dili, Deneme Özel sayısı 
(1961).

(2) Söz konusu olan ev “ M ontaigne”  şatosudur. Montaigne, Fransızcadâ “ dağ”  an
lamına gelen “ montagne”  kelimesinin eski şeklidir.
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bir egemenlik kurmaya, yalnız orasını karımdan da çocuklarımdan da, 
toplum hayatının geleneklerinden de uzak tutmaya çalışırım. Başka ner- 
de olursa olsun egemenliğim sözde kahr: aslında zaten şüpheli bir egemen
liktir bu. Evinde kendi kendisiyle başbaşa kalacak, kendi kendine övgüler 
söyleyecek, şundan bundan kaçıp gizlenecek bir yeri olmayan kişi benim 
gözümde zavallının biridir. Gösterişe düşkün olanların bu huyları çok pa
halıya oturur onlara; pazar yerlerindeki heykellere benzerler de ondan: “ Bü
yük başın derdi büyük olur” 1.

Gençken gösteriş olsun diye okurdum; sonradan, biraz da kendimi 
yetiştirmek için okumaya incelemeye başladım; şimdi ise vakit geçirmek, 
oyalanmak için yapıyorum bu işi; çıkarımı sağlamak aklımdan bile geç
medi. Kitaba karşı içimde, beni paradan çıkartan aşırı bir sevgi vardı; yal
nız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi do- 
durmak, süslemek içindi bu sevgi; bir hayli oluyor, onu da bıraktım.

Seçmesini bilen için kitabın çok hoş meziyetleri vardır; ama her ni
met bir zahmet karşılığıdır; bu zevk de ötekiler gibi belli ve arık değildir; 
kendisine öz, çok ağır yükleri vardır; okudukça ruh gelişir, ama kalıp, be
nim hiçbir zaman yüzüstü bırakmadığım kalıp, hareketsiz kalır, yıkılır, 
ezilir büzülür. İhtiyarlığa yöneldiğim şu anda fazla okum ak kadar zarar
lı, kaçınılması bunun kadar gerekli bir şey bilmiyorum ben.

Montaigne
A ç ı k l a m a l a r :

Deneme, “ özgürce seçilen bir konuda, yazarın bir gelişigüzellik içinde, kendi zevkle
rini, kendi inançlannı ortaya döktüğü”  bir edebiyat türüdür. M ontaigne de, bu türün tem
silcisi sayılır. Onun, üç cilt olan “ Denemeler” i, insanın önce kendini anlaması gerektiği 
inancına dayanılarak yazılmıştır. Burada Montaigne’in kendinden söz edişi de bundandır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— M ontaigne’in evdeki yaşayışı nasıldır?
2— Onun kitaplığını tanıtınız. Orayı niçin sevdiğini belirtiniz.
3— Montaigne, okum alarını nasıl bölümlere ayırıyor? Bunlardan hangisi kişiye, han

gisi insanlığa yararlıdır?
4—  Yazarın kitabı seçime bağlaması doğru mudur? Kitabın kişi üzerindeki etkisi nedir?
5— Bu yazı, deneme’nin tanım ına uygunluk gösteriyor mu? Denemenin özelliklerini 

gözönünde bulundurarak belirtiniz.
6— Türk yazarları arasında denemeci olarak kimleri tanıyorsunuz? Bunlardan biri

nin, bir denemesini bu  yazıyla karşılaştırınız.

T a r t ı ş m a  - Y a z m a  K o n u s u
Montaigne’in “Az bildiklerimize az inanırız.”  sözünü 

doğru buluyor musunuz? Tartışarak açıklayınız.

(1) Seneca’nın bir sözü.
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Blaıs Pascal (Blez Paskal) (1623 -  1662)y matematik 
ve f iz ik  alanındaki başarısı yanında, bir Fransız düşü
nürü olarak da tanınır.

Bir kaza sonucu geçirdiği bunalım, onda> din duy- 
gularını güçlendirmiş; papazların arasında geçirdiği son 
yıllarını Hıristiyanlığın savunmasına vermiştin

Pascal, Lettres Provinciales (Letr Provensial - Taşra 
Mektupları) adlı eserinde Tanrı’nın varlığının bilim yo
luyla kanıtlanamayacağı düşüncesini ve onun büyüklü
ğü üzerindeki mistik görüşlerini anlatır.

İkinci eseri Pensees (Panse-Düşünceler) adı altında 
toplanmıştır. Tamamlanmamış olan notlarını da, çeşitli 
konularda ve Hıristiyanlığın savunması için yazmıştın

D Ü Ş Ü N C E L E R 1

Duygularıyla yargıya varmaya alışık olanlar, düşünce düzeninden hiçbir 
şey anlamazlar; her şeyi bir bakışta anlam ak isterler. Onların, ilkeleri ara
mak alışkanlıktan yoktur. Ötekiler ise bunun tam karşıtı bir yöntemle dü
şünmeye alışık olanlar, duygu düzeninden hiçbir şey anlamazlar; ilkeleri 
arayayım derken, her şeyi bir bakışta göremezler.

★

Kendi kendini tanımak, gerçeği bulmaya yaramaz da, hiç değilse ha
yatı düzene koymaya yarar ve bundan daha akla uygun bir şey olamaz.

★

İnsanların söyledikleri sözlerde, bir çıkarları olmasa bile, asla yalan 
söylemedikleri yargısına varmamak gerekir. Öyle insanlar vardır ki sırf yalan 
söylemiş olmak için yalan söylerler.

★

Tabiat kendi kendini taklit eder: Bünye bakımından birbirlerinden ayn 
olsalar da, verimli bir toprağa atılan bir tohum  ürün verir; sağlam bir ka
faya atılan bir ilke gelişir; sayılar da uzayı taklit ederler.

(1) Pensees’den Çev.; Ali Rıza Ya]t.
Türk Dili ve Ed., Lise 3— F.22 337
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Can sıkıntısı: Sonsuz bir dinlenme halinde olmak, tutkusuz, işsiz, eğ- 
iencesiz, özensiz olmak kadar bir insan için dayanılmayan hiçbir şey yok* 
tur. O zaman insan, kendi hiçliğini, terkedilmişliğini, yetmezliğini, bağla
rının kopmuşluğunu, güçsüzlüğünü, boşluğunu duyar. Derhal ruhunun de
rinliklerinden can sıkıntısı, kaygı, üzüntü, keder, küskünlük, ümitsizlik 
çıkar.

★

İnsan açıkça düşünmek için yaratılmıştır; bütün özsaygısı ve değerli
liği budur; bütün görevi de gereğince düşünmektir.

Pascal
A ç ı k l a m a l a r :

Pascal, insanların duygu, düşüne ve davranışlarıyla ilgili olan bu “ Düşüncelerim de, 
kendi kendine vardığı yargıları ortaya koymakta; bazen öğüt vermekte, yol gösterici ol
maktadır. Ama bunların her birinin kesinlikle doğru yargılar olduğu kabul edilemez. Bun
lar, her biri, üstünde tartışılabilecek, “ özdeyiş”  (vecize) niteliğinde sözlerdir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Birinci düşüncede, kimlerden söz ediliyor? Bunların birbirlerine karşı olan yön
temleriyle eskilikleri nelerdir?

2— İkinci düşünceyi açıklayarak, hayatı düzene koymak için neyin yararlı olacağım 
belirtiniz.

3— Üçüncüde, Pascal, “ yalan söyleme”  konusunda ne düşünmektedir? “ Her insan, 
çıkarı olmadığı zamanlarda bile yalan söyleyebilir”  düşüncesine katılıyor musunuz?

4— Tabiat’ın kendi kendini; sayıların uzayı taklit etmesi ne demektir?
5— İnsanları can sıkıntısı, üzüntü ve kötümserliğe götüren sebepler nelerdir? Bunlar

dan kurtulm ak için ne yapmak gerekir?
6— İnsanın değeri nereden gelmektedir, görevi nedir?

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

Pascal’ın, “ Hayal gücü, gü.'“îliği, adaleti, mutluluğu 
yaratır”  sözünü açıklayınız.
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VOLTAIRE

Asıl adı François Marie Arouet (Fransuva Mavi 
Arue) olan Voltaire (1694 -1778), Parisİi bir noterin oğ- 

, ludur. Öğrenimini cizvit papazları okulunda yapmış, yaz
dığı şiirlerle kendisini tanıttıktan sonra, düşünceleri ve 
yazılarıyla büyük bir ün kazanmış; amaBastilVe atılmak
tan, İngiltereye sürülmekten de kurtulamamıştır.

Şiir, deneme, tenkit, hiciv, hikâye, roman, tragedya, 
mektup, tarih ve felsefe alanlarında verimli eserler orta
ya koyan Voltaire, taassuba karşı, vicdan ve düşünce hür
riyetini; istibdada karşı, insan haklarını ve eşitliğini ce
saretle savunan bir yazar ve düşünür olmuştur.

Akla, zekâya her şeyden çok önem veren Voltaire, 
“lâiklik” ve “çağdaş dem okrasinin de kurucusu sayılır. 
Fransız İhtilâlinin düşünce ortamını hazırlayanlar ara
sındadır.

“Zadig"  “Candide” " Safoğlan” adlı romanlarıyla 
çok sayıdaki küçük hikâyelerinde, zekâya dayanan ma
sal niteliğinde, alaycı ve öğretici bir yo l tutmuştur.

“Hanriade” (Ânriad) adlı destanı ve.yirmi yedi tra
gedyası arasında yer alan “Zaire” ve “Merope” (Mörop) 
adlı eserleri, en ünlü olanlarıdır.

Felsefe Sözlüğü, Felsefe Mektupları, Feylesofça Ko
nuşmalar ve Fıkralar Charles XII Tarihi, Louis X IV  Asrı, 
felsefe ve tarih alanlarında yazdığı eserleri arasında yer 
alır.

RENKLER HAKKINDA HÜKÜM VEREN KÖRLER1

Körler hastanesi kurulurken, bütün körler eşitti; ufak tefek işlerini 
de oya başvurarak hallederlerdi. Elleriyle dokunarak bakır parayı gümüş 
paradan pekâlâ ayırırlar; Brie şarabını Burgonya şarabıyla karıştırmazlardı. 
Koku alma duyulan, iki gözü gören komşularından daha iyiydi. D ört du
yu üzerine yargıda bulunurlardı; yani bunlar hakkında ne bilmek müm
künse hepsini bilirlerdi; böylece körlerin ne kadar sakin, ne kadar rahat 
yaşamaları mümkünse onlar da o kadar sakin, o kadar rahat yaşarlardı. 
Ne yazık ki öğretmenlerden biri, günün birinde tutup körlerin de görme

(1) Hikâyeler: I. Çev.: Fehmi Baldaş. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
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hakkında doğru düşünceleri olduğunu ileri sürdü; sözünü dinletti, merak 
uyandırdı, çok ateşli taraftarlar kazandı: Sonunda kendisini birliğin şefi 
seçtiler. Üstün bir eda ile renkler hakkında yargı yürütmeye başlayınca, 
her şey birden yıkıldı.

Körlerin bu ilk diktatörü önce küçük bir kurultay topladı; böylece bütün 
sadakaların kendisine verilmesini sağladı. Bu yüzden de kimse ona karşı 
gelmeye cesaret edemedi. Körlerin bütün elbiselerinin beyaz olduğunu söy
ledi. Körler buna da inandılar. Bir tanecik olsun beyaz elbiseleri olmadığı 
halde, işleri güçleri beyaz elbiselerinden bahsetmek oldu. Herkes onlarla, 
alay etti; onlar da gidip diktatöre şikâyet ettiler; diktatör onları çok kö tü , 
karşıladı; onlara, gözleri olanlann yanlış düşüncelerine kendilerini kaptı
ran, efendilerinin yanılmazlığından şüphe eden, yenilik taraftarları kalın 
kafalılar, âsiler diye bağırdı. Bu kavga yüzünden körler ikiye ayrıldılar.

Diktatör onları yatıştırmak için bir kararname çıkararak elbiseleri
nin kırmızı olduğunu ilân etti. Oysa körlerde bir tek kırmızı elbise yoktu. 
Bu sefer her zamankinden çok alay konusu oldular; cemaat yeniden şikâ
yette bulundu. D iktatör kızdı, öteki körler de bu yüzden uzun uzadıya dö- 
ğüştüler; ancak körlerin renk hakkında yargıda bulunmalarına engel olun
duğu zaman aralarında barış kurulabildi.

Bu küçük hikâyeyi okuyan bir sağır, körlerin renkler hakkında hü
küm vermelerinin doğru olmadığını söylemiş ama musikî hakkında söz 
söylemenin yalnız sağırlara mahsus bir şey olduğu düşüncesinde de ayak

d ir e m i5‘ Voltaire

A ç ı k l a m a l a r :

Voltaire’nin hemen bütün yazılarında, örneklere, olaylara, anılara yer veren; okuyu
cuyu, bir düşünceye götüren özellikler bu örnek parçada da görülüyor.

“ Körükörüne inandırılmanın yarattığı huzursuzluk” yazının ana düşüncesi olarak so-' 
nuç bölümünde, belirmektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Körlerin mutlu bir yaşayışları varken, onları huzursuz kılan sebepler nelerdir?
2— Onlar eski yaşayışlarına ne zaman kavuşmuşlardır?
3— Bu olayla ilgili “ bir sağırın”  düşüncesi nedir?
4— Okuduğunuz bu örnek parçadan çıkaracağınız düşünceler üzerinde tartışınız.

OLAYLARIN ZORUNLULUĞU VE ZİNCİRLEMESİ ÜZERİNE 
BİR BRAHM AN’LA BİR CİZVİT ARASINDA KONUŞMA1

CİZVİT. — Böyle bu kadar uzun, böyle bu kadar bahtlı bir ihtiyarlı
ğa ulaşabildinizse, muhakkak veli Fteınçois Xavier’nin duaları sayesinde 
olacak. Yüz kırk yıl bu, dile kolay! Resuller zamanına lâyık bir yaş!

(1) Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar. Çev.: Fehmi Baldaş. Millî Eğitim Bakanlığı Ya
yınları.
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BRAHMAN. — Üstadım Fonfouca üç yüz yıl yaşadı; bu, bizim ha
yatımızın tabii müddetidir. François Xavier’yi takdir ederim, ama duaları 
hiçbir zaman evrenin düzenini değiştiremez; onun duaları, yalnız bir si- 
neği mukadderat zincirinin icabettirdiğinden bir an fazla yaşatabilse, bu 
dünya bugün gördüğünüzden büsbütün farklı bir şey olurdu.

CİZVİT. — Gelecekteki ihtimaller hakkında çok acayip fikriniz var. 
Demek siz insanın hür olduğunu, yeryüzünde olup biten bütün olaylara 
irademizin hâkim olduğunu bilmiyorsunuz? Sizi temin ederim ki yalnız 
Cizvitler kendi hesaplarına yeryüzünde büyük değişiklikler yapmışlardır.

BRAHMAN. — Sayın Cizvitlerin bilgilerinden, kudretinden şüphe 
etmiyorum; onlar bu dünyanın takdire değer bir kısım insanlarını teşkil 
ederler ama, sanmam ki dünyanın hâkimleri olsunlar. Cizvit olsun, Brah
man olsun her insan, her varlık, evrene bağlıdır: H iç kimse mukadderata 
hükmedemez, herkes ona uyar. Cengiz H an Asya’yı neden istilâ etti? Bir 
gün babası, karısıyla yatarken uyandığı zaman, birkaç yıl önce bir Tatar
ın söylediği bir sözü hatırladı da ondan. Meselâ ben de iyi kalpli kralınız 
IV. H enri’nin o yürekler acısı ölümüne sebep olanlardan biriyim; bundan 
dolayı da hâlâ müteessirim.

CİZVİT. — Efendimizin canı herhalde gülmek istiyor. IV. H enri’nin 
ölümüne siz mi sebep oldunuz?

BRAHMAN. — Ne yazık ki öyle! Zuhal yıldızının devrinin dokuz 
yüz seksen bininci yılında, yani bizim tarihimizle b in  beş yüz elli yılınday- 
dı, henüz genç ve toy bir delikanlı idim. M alabar kıyılarında sağ ayağımla 
değil de sol ayağımla küçük bir seyahate başlamaya karar vermiştim; IV. 
H enri de m uhakkak bundan ölmüştür.

CİZVİT. — Rica ederim anlatın, nasıl oldu? Ç ünkü bu işte, her yana 
dönmekle suçlandırılan bizlerin bile hiçbir hissemiz yoktur.

BRAHMAN. — Bakın alınyazısı bu olayı nasıl düzenledi. Biraz önce 
söylediğim gibi sol ayağımı atarken, İranlı bir tüccar olan dostum Eriban’ı 
suya düşürdüm; zavallı adam boğuldu. Çok güzel olan karısı, bir Ermeni 
tüccarla kaçtı; kadının bir Yunanlıyla evlenen bir kızı oldu; Görüyorsu
nuz ya bütün bunlar olmasaydı Fransa hanedanıyla bu hanedanın işleri 
başka şekilde olurdu. Avrupa’nın sistemi değişirdi. Almanya ile Türkiye 
arasındaki harplerin sonucu başka türlü olurdu. İşte bütün bunlar, evre
nin gelmiş, gelecek ve şimdiki olaylarının hepsine bağlı olan sol ayağımla 
ilgili şeylerdi. -

CİZVİT. — Bu delili tannbilimci üstatlarımızdan birine arz eder, so
nucunu da size bildiririm.

BRAHMAN. — Şimdilik şunu da söyleyeyim ki Feuillant tarikatının 
kurucusunun büyük babasının hizmetçi kızı (çünkü bütün tarihle* 
rinizi okudum, bilirim) IV. H enri’nin ölümünün ve onun arkası sıra sü
rüklediği bütün olayların zorunlu sebeplerinden biridir.
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kıskıvrak yakalayan kimdir, düşündünüz mü?
Dinleyin: Babanızın verdiği idam hükmü 
Beni babamdan etti. Düşmanım size! Evet.
Ne ünvan bıraktınız bende, ne mal, ne servet...
Evet düşmanım size, düşman! Anladın mı? Düpedüz 
Senin can düşmanınım!

DON CARLOS

Öyle olsun...

HERNANÎ

Halbuki
Bu akşam hislerimden öyle sıyrılmıştım ki..
Tek arzum, tek düşüncem, tek duygum Dona SoPdü... 
Sevgiyle kanatlanmış uçuyordum... Doğrusu 
Ben sizi unutmuştum... İğrenç bir tecavüze 
Yeltendiğiniz anda rastlayıvermek size 
Garip bir tecellisi kaderin... Durum açık..
Yoluma çıkmak için insan düpedüz kaçık 
Olmalı... Kendin düştün kuyuya Kral Carlos!
Hiç kimse kurtaram az seni, ümide paydos!
Yalnızsın... D ört bir yanın düşmanla dolu! Şimdi 
Ne yapacaksın?

DON CARLOS, (mağrur bir edâ ile) 
Artık çok uzattınız!

HERNANİ
Hadi...

Kim vurduya gitmeni hiç istemem. Başkası 
Kılma dokunamaz. Uzun sözün kısası;
Seninle tek başıma, erkekçe döğüşerek 
Öcümü alacağım. Hadi, kılıcını ek!
Koru kendini!
(Hernani kılıcını çeker).

DON CARLOS
Hayır, isterseniz Öldürün, 

Ben sizin efendiniz hükümdarım...
Vursana...

Öldüreceksen öldür...
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HERNANİ
Hüküm dar falan bana 

Vız gelir! Anladın mı? H adi çek kılıcını!

DON CARLOS

Düello yok dedik ya, öldür de al hıncını...
(Hernani geriler, Don Carlos onu kartal bakışları ile süzerek) 
H ak hukuk dinlemeden saldırın şehirlere,
Sonra da göğsünüzü gururla gere gere,
Vicdanlarınız binbir cinayetle mülevves,
Bizlere kahramanlık taslayın... Doğrusu pes!
Demek bizi o kadar aptal sanıyorsunuz...
Haydutlar, öyle ise çok aldanıyorsunuz...
Şanlı kılıçlarımız niçin asilieştirsin 
Kanlı hançerlerinizi? Düello mu! Çekilin!
Sizi gidi katiller! Bu şeref yasak size!
Sanki yapmadığınız şey mi, öldürsenize...
(Hernani sessiz ve düşünceli, birkaç saniye kılıcının kabzasıyla oy
nar, sonra birdenbire krala dönerek, kılıcını kaldırıma vurup kırar.)

HERNANİ

H adi çekil karşımdan
(Kral yarı dönmüş, H ernani’ye istihfafla bakar).

İlerde görüşürüz,
Kozumuzu o zaman rahatça bölüşürüz...
Hadi çek!

DON CARLOS
Öyle olsun... Efendimiz hükümdar 

Sarayında olacak birkaç saate kadar...

Fesat ağlarınızı yırtarım birer birer...

HERNANİ

“ İntikam  topal”  derler, doğru.. Yavaş ilerler 
Ama, hedefe varır...

DON CARLOS, (istihfafla gülümseyerek) 
Ne büyük suç... Haydudun

Sevdiği nâzenine dokunmuşuz.
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HERNANİ, (gözleri alev alev) 
U nuttun

Hayatının elimde olduğunu galiba?
Ey Sezar bozuntusu, fazla üstüme varma,
Civanmert hislerimi susturmasın intikam...
Zayıfsın, avucumdasın, seni şöyle bir sıksam,
Ne Sezarlığın kalir, ne ikbâl rüyaların...

DON CARLOS
Efendi

Elime geçerseniz günün birinde şayet,
Ne aman dileyiniz benden, ne merhamet. (Kral çıkar)

DÖRDÜNCÜ SAHNE

Hernani, Dona Sol

DONA SOL, (Hernani’nin elini tutarak)
Hemen kaçsak?

HERNANİ, (onu vakur bir şefkatle iterek)

En korkunç felâketler içinde 
Kökleşen, yalçınlaşan, şahlanan bu irâde 
Size pek yakışıyor. Ne ulvi bu arzunuz!
Demek hâlâ benimle gelmek istiyorsunuz,
Canım benim! Ama ben böyle bir fedakârlık 
İsteyemem ki senden! İş işten geçti artık.
Görüyorsun Allahım!.. Ben nasıl irkilmeden 
M ağrur bir tâcidârı zülfüne esir eden 
Bu dünya güzelini inime sürüklerim?
Sehpam hazırlanırken nasıl ona “ gel”  derim..

DONA SOL
Neler söylüyorsunuz?

HERNANİ
Demin erkekçe döğüş 

Teklif ettiğim kral mutlaka pek köpürmüş,
Pek kızmıştır canını bağışlamama... Elbet 
Cezasız kalmayacak yaptığım bu hareket...
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DONA SOL

Rabbim! Ürperiyorum. Durmakta ne mâna var?
Beraberce kaçalım!

HERNANİ

Beraber mi? Ne yazık!
Birlikte yaşamamız bir hayâl oldu artık.
Ah Dona Sol, seni ilk tanıdığım zamanlar 
O kadar iyi kalpli, o derece fedakâr,
Öyle saf bulmuştum ki, sefâletime rağmen 
Zavallı ben — Cesaret alarak şefkatinden —
Sana “ Gel paylaşalım dağlarımı... Ormanlar,
Sularında yıldızlar yanıp sönen şu pınar,
Kuru ekmeğim, yeşil çimenlerden döşeğim 
Senin.../’ diyebilirdim. Şimdi ne söyleyeyim?
Sana cihaz olarak sehpamı sunamam ya!
Sehpa yalnız benimdir!

DONA SOL 

Vadetmiştiniz ama!

HERNANİ, (onun dizlerine kapanarak)

Meleğim benim! Ecel ufkumda kanat gerer,
Meşum bir faciayla hayatım sona erer,
Çilem dolarken işte son sözlerim: Kanlıymış 
Beşiğim, yoksulmuşum, ünvamm fermanlıymış.

s

Ne çıkar alev alev tutuşsa da dört yanım!
Kıskansın beni herkes, ben mesut bir insanım.
Siz beni sevdiniz ya, bunu söylediniz ya...
Lanetlenmiş alnımı takdis eylediniz ya!..

- Böylece iki sevgili bir süre yalnız kalırlar. Taraftarları yok edilen Her
nani, her yanda aranır.

Don Gomez’le, Dona Sol’un düğün hazırlıkları başlar. Bu sırada Her
nani hacı kılığında bir konuk olarak gelir; sonra kendini tanıtır. Don Go- 
mez, soylu bir geleneğe uyarak, onu ele vermez; Kral’ın, H ernani’yi veya 
D ona Sol’u istemesi üzerine de, Dona Sol’u krala teslim eder. Hernani, ken
disine yapılan bu iyiliğe karşılık, çalındığı zaman kendini öldürmek andıy
la av borusunu Gomez’e verir.
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Mukaddes ittifak dolayısıyla hükümdarlığı ilân edilen Don Carlos, ken
disine suikast hazırlayanları, bu arada H em ani’yi D ona Sol’u da ona ver
mek suretiyle, bağışlar. Düğün için hazırlanan balodan sonra Hernani ve 
D ona Sol, en mutlu anlarını yaşarlarken, av borusunu duyarlar.

Hernani ile D ona Sol zehir içerek ölürler. D on Roy Gomez de kendini 
öldürür.

Victor Hugo

A ç ı k l a m a l a r :

Fransız edebiyatı tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve “ Hernani Savaşı” 
diye anılan bir tiyatro olayı vardır. Bu, 1830 yılında, yukarıda parçasını okuduğunuz, 
“ H ernani”  adlı dramın oynanması sonucunda, Klâsik ve Romantik akımları tutanlar ara
sında ortaya çıkan olaydır. Bununla Hugo, ününü iyice genişletmiş; Romantizm de, Klasi- 
sizm’e karşı büyük bir üstünlük sağlamıştır.

H ernani’de “ seçkin kişiler”  arasında geçmekte olan ve “ karşıt davranışlar”  la, aşk, 
ihtiras, intikam, bağışlama gibi, “ aşın duygular”  a  dayanan “ hayali olaylar”  dizisi vardır.

Yukarıdaki örnek parçada bütün bunlar bir arada görülebilmektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Hernani eve girerken hangi duygular içindedir? Bu duygularında sonradan nasıl 
bir değişme olmuştur? Niçin?

2— Don Carlos neden düelloya girişmiyor? Onun gözünde Hernani nasıl insandır?
3— Hernani, Don Carlos’a  niçin düşmandır? Neden onu öldürmüyor?
4— H ernani’nin, tehlikeler karşısında Dona SoPa olan sevgisinde bir değişme oimuş 

m udur? Niçin?
5— Hernani ve Don Carlos’un karakter özellikleri nelerdir?
6— Okuduğunuz parçadan, çeşitli duygulan anlatan örnekler gösteriniz. Buradaki 

soylu davranışları belirtiniz.
7— Eserdeki “ rom antik”  nitelikler nelerdir?-
8— Tamamını okuyarak bu “ dram” ın, “ tragedya”  dan ayrılan yanlarını belirtiniz.

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

Victor Hugo’nun “ Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirse
niz, işe ninesinden başlayınız”  sözünü açıklayınız.



STENDHAL

A sıl adı “Henri Beyle"  olan Stendhal (1783 -1842), 
orduya girerek İtalya ve Rusya’ya  gitmiş; askerlikten ay
rıldıktan sonra da çok sevdiği İtalya’da konsolosluk et
miştir.

Psikolojik roman çığırını açarak Fransız edebiyatı
nı gerçekçiliğe yönelten StendhaVın değeri ancak öldük
ten sonra anlaşılmıştır,:

“Kızıl ile Kara "  “Parma Manastırı"  adlı büyük ro
manlarından başka, hikâyeleri, hâtıraları, seyahat yazı
ları da vardır.

K I Z I L  İ L E  K A R A 1

Verrieres (Veryer) şehrinin belediye başkanı Bay de Renal (dö Renal), 
kaba saba, gösterişe düşkün yaratılışta bir insandır. Karısı Bayan de R6nal 
ise, kocasına göre daha anlayışlı, evine bağlı, güzel bir kadındır.

Şehrin uzağında bıçkı (hızar) makineleriyle işlerini yürüten okumamış, 
am a herşeyi sezebilen Sorel Baba ile* onun, Julien adındaki ince, zayıf ya
ratılıştı küçük oğlu, RenaPlerin ilgilerini çekmiştir. Zira Julien, papazdan 
din dersleri alan, zeki, gururlu bir çocuktur:

— Seni burnu kitaptan kalkmaz köpek seni! Bana cevap ver: Made
nse de Renal’i nereden tanırsın, onunla ne vakit konuştun?

— Onunla hiç konuşmadım, kiliseden başka bir yerde de görmedim.
— Pis edepsiz! Bakmış olacaksın.
— Hiçbir vakit!
Julien, dayağın önüne geçebileceğini umduğu müraice bir tavırla “ Bi

lirsiniz ki, dedi, kilisede Tanrıdan başka bir şeyi gözüm görmez.”
Kurnaz köylü: “ Elbette bunun bir aslı olacak”  dedi, bir an sustu. Son

ra yine:
— Bunda bir iş var ama bu iki yüzlü lanetlemenin ağzından bir şey 

öğrenilmiyor ki!.. H er ne ise, artık senden kurtulacağım; işim için daha 
iyi olacak. Papazın mı gözüne girdin, yoksa başka birinin mi? Seni bir 
düşünen olmuş, yer bulmuşlar. Git de bohçanı hazırla, seni M. de Renal’e 
götüreceğim, onun çocuklarına hocalık edecekmişsin, dedi.

(1) Kızıl ile Kara. Çev.: N urullah Ataç. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
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— Bu iş için ne verecekler?
— Yiyeceğin, üstün başın, yılda da üç yüz frank.
— Ben uşak olmak istemem.
— Hayvan, burada uşaklık sözü eden var mı? Ben oğlumun uşaklık 

etmesine razı olur muyum?
— Sofraya kiminle oturacağım?
Bu soru ihtiyar Sorel’i şaşırttı; söz söylerse bir ihtiyatsızlık edebilece

ğini sezdi, Julien’e köpürdü, aç gözlü diye küfürler savurdu, öbür oğulla
rına danışmaya gitti.

Biraz sonra Julien onlann, baltalarına dayanmış, dernek kurmuş, hani 
harıl konuştuklarını gördü. Onlara uzun uzun baktı, bir şey anlayamaya
cağını görünce de, Öyle dinlerken yakalanmasın diye gidip hızarın yanma 
oturdu. Hayatını değiştirecek plan bu umulmadık teklifi iyice tartm ak is
tiyordu, fakat soğukkanlılıkla düşünemeyeceğini anladı; zihni hep, M. de 
JRenal’in güze] konağında neler görebileceğine takılıyordu.

Madame de Renal, yanında erkek bulunmadığı vakit içinden gelen 
o tezcanlılık, o şirinlikle, salonun bahçeye açılan camlı kapısından daha 
yeni çıkmıştı ki, sokak kapısının dışında durmuş, daha çocuk denebile
cek kadar genç bir köylünün yüzünü gördü. Son derece uçuk benizli olan, 
ağladığı da anlaşılan bu küçük köylünün sırtında bembeyaz bir mintan 
vardı; lâcivert tüylü havlu kumaştan tertemiz ceketini de koluna almıştı.

Teni öyle beyaz, bakışları öyle tatlı idi ki hayalinde vakalar yaratmayı 
seven M adame de Renal onun, belediye reisinden büyük bir rica için kıya
fetini değiştirerek gelmiş bir kız olduğunu bile düşündü. Sokak kapısının 
önünde durmuş, elini zile götürmeye çekinen bu zavallıcığa acıdı; kapıya 
doğru yürüdü. Madame de Renal, eve bir mürebbi geleceği için duyduğu 
kederi bir an unutmuştu. Kapıya doğru dönmüş olan Julien, onun geldi
ğini görmüyordu. Kulağının tâ  yanında tatlı bir sesin: “ Burada ne arıyor
sunuz, yavrum?” dediğini duyunca yüreği oynadı.

Hemen dönüverdi. Madame de Renal’in bakışında o kadar kerem vardı 
ki, Julien’in çekingenliği bir parça azaldı. Julien, bu kadının güzelliğiyle 
şaşırmıştı: Her şeyi, oraya niçin geldiğini bile unuttu. Madame de Renal, 
bir daha sordu. Neden sonra Julien, göz yaşlarını elinden geldiği kadar 
kurulayarak: “ Mürebbi olmaya geliyorum, Madame”  diyebildi.

M adame de Renal donakaldı, birbirine pek yakındılar, bakışıyorlar
dı. Julien, o kadar iyi giyinmiş bir kimsenin, hele o kadar göz kamaştırıcı 
tenli bir kadının kendisine böyle tatlı bir eda ile söz söylediğini hiç gör
memişti. M adame de Renal, bu genç köylünün demin upuçuk, şimdi ise
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pespembe yanaklarında duruvermiş olan göz yaşlarına bakıyordu. Az sonra 
gülmeye, bir genç kız neşesiyle gülmeye başladı; kendi kendisiyle eğleni
yor, saadetini bir türlü  kavrayamıyordu. Oğullarını azarlayıp dövmeye ge
lecek pis, kılıksız bir rahip sandığı mürebbi demek ki bu çocukcağızdı! 
Nihayet:

— Nasıl? dedi. Siz Lâtince mi biliyorsunuz, Monsieur (Mösyö)?
Bu “ monsieur”  sözü Julien’i o kadar şaşırttı ki bir an düşündü. Çe

kine çekine:
— Evet, Madame, dedi.
M adame de Renal, öyle bir sevinç içinde idi ki Julien’e: “ Benim za

vallı çocuklarımı çok paylamazsınız ya?”  demeye cesaret etti. Julien hay
retle sordu:

— Onları paylamak mı? Neden?
Biraz sükûttan sonra Madame de Renal, heyecanı her an artan bir sesle:
— Onlara iyi muamele edeceksiniz, bana bunu vadediyorsunuz değil 

mi, Monsieur? dedi.
Kendisine böyle ciddiyetle, hem de bu kadar iyi giyimli bir hanım ağ

zından “ monsieur”  denilmesi, Julien’in umduklarının çok üstündeydi; o, 
gençliğinde kurduğu bütün tatlı hülyalarda, ancak sırtına güzel bir üni
form a giydikten sonra rabıtalı bir hanımın kendisine söz söylemeye tenez
zül edebileceğini düşünmüştü.

Romandaki ana olay böyle başlar: Çocuklara verilen dersler süresince 
Julien’le Bayan ,de Renal arasında karşılıklı bir sevgi başgösterir. Bir süre 
sonra Yoksullar Yurdu M üdürü M. Valenod’un yazdığı bir mektup her şeyi 
ortaya koyar. Bunun üzerine Bay de Renal, Julien’i Basançon seminerleri
ne gönderir.

Julien, seminerdeki arkadaşı Abbe P irard’m aracılığıyla Paris’te Mar
ki de La M ole'ün sekreteri olur. M arki’nin kendini beğenmiş Mathilde (Ma- 
tild) adlı güzel bir kızı vardır. Julien’le M athilde birbirlerini severler. Marki 
bunu duyunca çok kızar. Fakat kızının baskısı altında, Julien’i zengin ve 
sanlı bir kişi yapmaya çalışır. Ama Julien, Mathilde’i unutmağa başlar. Bir 
gün Marki, Bayan de RSnal’tdan bir mektup alır. Bu mektupta Julien’le 
ilgili herşey yazılıdır. Kızını onunla evlendirmekten vazgeçer. Julien, Verri- 
ere’e giderek Bayan RenaPı tabancayla vurur, am a öldüremez; tutuklanır. 
Bütün çabalara rağmen suçunu gizlemez; sonunda giyotine gönderilir. Mat
hilde, Julien’i kendi elleriyle gömer. Bayan Renal da üç gün sonra ölür.

Stendhal

A ç ı k l a m a l a r :

• Stendhal, “ Kızıl ile Kara” mn konusunu o günlerde gazetelerde çıkan bir yargılama 
haberinden almıştır.

Rom an kahramanı Julien Sorel’in, zekâsı, duyarlılığı, şüpheci oluşu ve değer bilmez
liği ile StendhaPin bazı karakter özellikleri arasında benzerlik olduğu söylenir.
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Eserin baştan sona kadar ruhî çözümlemelerle geliştirilen yalın bir anlatım ı vardır.

A r a ş t ı r m a l a r :  t

1— Sorel Baba, Julien’i nerede ve nasıl buluyor? Onu kızdıran Julien’in hangi yönü
dür? Sorel Baba’nın karakter özelliğini belirtiniz.

2— Sorel Baba ile Julien hangi konuda konuşuyorlar? Onun ve oğlunun birbirlerine 
karşı davranışları ve konuşmaları ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

3— Julien’in  mürebbilikle ilgili sorularından karakteri hakkında bir yargıya varabilir 
misiniz?

4— Bayan de Renal ile Julien’in ilk karşılaştıkları anı anlatınız. Bayan de Renal ve 
Julien’in portrelerini çiziniz.

5— Bayan de RenaFin şüphesi nedir? Julien’in bu şüphe karşısındaki davranışlarını 
ve içinde bulunduğu ruhsal durum u belirtiniz.

6— Emile Zola’nın, Stendhal’a, “ Natüralizm okulunun babası”  demesindeki sebebi 
açıklayabilir misiniz?



B A L Z A C

Honore de Balzac (Onore dö Balzak) (1799 -1850% 
noter kâtipliğinden başlayarak çeşitli işlerde çalıştığı hal
de, hayatını sıkıntı içinde geçirmiş bir yazardır. Başlan
gıçta hiç beğenilmemiş, fakat sonradan ünlü Fransız ro
mancıları arasına girmiştir.

Doksan altı ayrı romanını “İnsanlık Komedyası** adı 
altında yayımlayan Balzac, bu genel ad için şöyle demek
tedir: “Toplumun hem tarihini, hem eleştirmesini, top
lumda var olan kötülülüklerin çözümlenmesiyle, onu yöne
ten ilkeler üzerindeki çatışmaları içine alan bir plânın bü
yüklüğü, öyle sanıyorum ki eserime İnsanlık Komedyası 
adını koymak yetkisini veriyor bana

Romanlarında her tabakadan kişilere yer veren Bal
zac, canlı ölümsüz tipler yaratmıştır. Bunları süsleyici ve 
hayalî öğelerle vermeye çalıştığı için “romantik** görün
müş; hayatı ve insanları bütün gerçek yönleriyle gözler 
önüne serdiği için de “gerçekçi” akımın öncüsü sayıl
mıştır.

“Goriot Baba”; “Eugenie Grandet"  (Öjeni Grande), £ 
“Vadideki Zambak"  “Köy Hekimi” “Mutlak Peşinde31 
adlı romanları, O ’nun, en tanınmış eserleridir.

G O R İ O T  B A B A 1
İş hayatında başarıya ulaşan G oriot (Goryo) Baba, kızları Delphine 

(Delfın) ve Anastasie’ye (Anastazi) karşı aşırı sevgi besler; mutlu olmaları 
için elinden geleni yapar; evlenmelerine yardımcı olur.

Kızları yüzünden şervetini kaybeden Goriot Baba, onlardan yüz gör
meyince M adam Vaquer’in (Madam Voker) pansiyonunda günlerini geçir
mek zorunda kalır. Pansiyonda hukuk öğrencisi olan Eugene de Restignac 
(Öjen dö Restİnyak) ile tıp öğrenimi yapan Banchon (Biyanşon) adında iki 
genç vardır. Bunlar gerektiğinde G oriot Baba’ya bakarlar. Bir gün Goriot 
Baba, hasta düşer; kızlarını bir daha görmek ister:

Restignac bağırdı:
— Kızların hiçbiri gelmeyecek galiba? Bari, ikisine de yazayım.

(1) G oriot Baba: Çev.: Nasuhi Baydar. Varlık Yayınları.
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İhtiyar, yatağından birdenbire dikilip oturarak:

— Hiçbiri, dedi. Onların işleri var; onlar uyuyorlar, gelmeyecekler. 
Biliyordum bunu. Çocuklarının ne olduklarını anlamak için ölmek lâzımdır. 
Ah! Dostum, evlenmeyiniz, çocuk sahibi olmayınız, sakın. Siz onlara ha
yat verirsiniz. Onlar da size ölüm!... Siz onları dünyaya getirirsiniz, onlar 
da sizi dünyadan kovarlar. Hayır, gelmeyecekler! Bunu on yıldan beri bi
liyorum. Bunu kimi vakit kendi kendime söyler, fakat inanmaya cesaret 
edemezdim.

Gözlerinin kıpkırmızı kenarlarında iki damla yaş birikti, ama düşmedi:
— Ah! Zengin olsaydım, servetimi muhafaza etseydim, Şimdi bura

da olurlar, yanaklarımı öpüşleriyle yalarlardı. Bir konakta otururdum, güzel 
odalarım, uşaklanm, kendime ait ateşim olurdu. Onlar da, kocalan ve ço
cuklarıyla ağlar, dururlardı. Bütün bunlara mâlik olurdum. Ama yok ki; 
hiçbiri! Para insana her şey verir, kızlarını bile, Ah! Param, nerede pa
ram? Kendilerine bırakacak hâzinelerim olsaydı beni sararlar, sarmalar- 
lardı; kendilerini görür, seslerini işitirdim. Ah! Çocuğum, benim tek ço
cuğum, yalnızlığımı da, sefilliğimi de daha çok seviyorum! Hiç değilse, 
bir bahtsız sevildiği zaman sevildiğinden emin olur.

Evlendiklerinin ilk zamanlarında bana nasıl ihtimam gösterirlerdi, bi
lemezsiniz. (Ah! Nasıl da ıstırabım var. Bu gerçekten cehennem azabı) On
ların herbirine sekize yüz bin frank kadar bir parayı henüz vermiştim. Ne 
kendileri, ne de kocaları, bana kabalık edemezlerdi. Beni evlerine kabul 
ediyor: “ Babacığım, buraya oturun, babacığım şuraya oturun, babacığım 
şuraya oturun”  diyorlardı.. Böylece bana dalkavukluk ediliyordu, ama se
bebi paramdı. Dünya güzel değildir. Ben bunu gördüm! Beni araba ile ti
yatroya götürüyorlardı. Akşam toplantılarında dilediğimi yapıyordum. Ni
hayet kızım olduklarını söylüyorlar, babalan olduğumu itiraf ediyorlardı. 
Kızlanm benim kusurlanmdılar; her şeyimdiler! İkisinin de bir şeylere, süs
lere ihtiyaçları vardı; oda hizmetçileri bana haber veriyorlardı; ben de en 
iyi bir şekilde kabul edilmek için istediklerini onlara veriyordum. Fakat 
yine de âlemin içinde nasıl hareket ettiğime dair bana ufak tefek dersler 
vermekten geri kalmadılar. Hayır ertesi günü bile beklemediler. Benim yü
zümden yüzleri kızarıyordu... Ben onlara hayatımı verdim, onlar bana bu
gün bir saatlerini vermeyecekler! Susuzum, açım, yüreğim yanıyor; onlar 
can çekişmemi hafifletmeye gelmeyecekler, zira ölüyorum, öldüğümü his
sediyorum... Geliniz sevgililerim, geliniz de beni son bir defa öpünüz; siz- 
ler için Allaha yalvaracak, sizin iyi kızlar olmuş olduğunuzu ona söyleye
cek, sizin savunmanızı yapacak olan babanızın son yolculuğunu veriniz. 
Ne de olsa sizler mâsumsunuz. Onlar mâsumdurlar, dostum. Bunu tara
fımdan herkese söyleyiniz ki benden bahisle onlar tedirgin edilmesinler.
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Bütün hatanın sebebi benim, onları beni çiğnemeye alıştıran benim. Ben - 
bundan hoşlanıyordum...

Böyle konuşan Goriot Baba, yattığı yerden kalktı oturdu. Ak saçları 
karmakarışıktı, hal ve tavrıyla tehdit ediyoru. Eugene:

— Haydi, yatağınıza uzanınız, sevgili Goriot Baba.Bianchon gelir gel
mez, ben gidip onları size getireceğim, kendileri gelmezlerse...

— Ya gelmezlerse mi? O zaman, ben, öfkemden kudurur, ölürüm. 
Öfkeleniyorum. Bütün hayatımı görür gibi oluyorum. Ben aldatılmış bir 
babayım! Onlar beni sevmiyorlar, hiçbir zaman sevmediler. Bu açıkça gö
rülüyor. Şimdiye kadar gelmediklerine göre bundan sonra da gelmeyecekler. 
İşi ne kadar uzatırlarsa bana bu neşeyi vermekte de o kadar gecikecekler
dir. Ben onları tanırım. Onlar benim kederlerimi, acılarımı, ihtiyaçlarımı 
tahmin edemeyecekler. Sadece şefkatimin sırrını bile farketmediler. Evet, 
anlıyorum, onlar için bayatımı feda etmek bütün yaptıklarımın değerini 
yok etti... Onlara haber veriniz ki, şimdiden ölüm hallerini ifsat ediyorlar. 
Bütün suçları tek suçla işliyorlar. Haydi, gidiniz, onlara deyiniz ki, gelme
mek baba katili olmakla birdir! Babalarını o kadar öldürdüler ki bunu 
da ilâve etmesinler cinayetlerine! Siz de benim gibi bağırın, onlara; “ Hey, 
Nasie! Hey Delphine! Size çok iyilikler etmiş olan ve ıstırap çeken babanı
za geliniz!”  Ne gelen var, ne giden!

Eugene, onun bu isteğini kızlarına iletir. Anastasie son dakikada yeti
şir ama, babası onu tanıyacak halde değildir.

Bir gün sonra, Goriot Baba, yoksullar mezarlığına gömülmek üzere 
götürülürken, cenaze alayım dam atları Retaud (Röto) kontu ile Nucingen 
(Nüsenjan) baronu’nun armalarını taşıyan boş arabalar izler.

Balzac

A ' ç ı k l a m a l a r :

İnsanları, özellikle aile bağlarının nelere dayandığını; sevgi ve saygının, nelerin sonu
cu olduğunu eleştiren “ Goriot Baba”  romanı; aynı zamanda “ Baba G oriot”  ile bir “ ka
rakter rom anı”  niteliğini taşır.

Yukarıda okuduğunuz örnek parça, Baba G oriot’un karakter özelliği, duygu ve dü
şünceleri; hayat hikâyesi hakkında bir fikir vermekte; hasta yatağında, babalık duygusu 
ve evlât sevgisine karşılık gösterilen umursamazlığın zikzaklı bunalımını çizmektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

]— Goriot Baba’mn, kızlarının gelmeyişi karşısında Resitgnac’a verdiği öğütler ne
lerdir? Onlara kızdığı halde, yine onları bağışlayacak bir duygu içinde olduğu seziliyor mu?

2— Kızlarının gelmeyişi Goriot Baba’yı hangi düşüncelere götürüyor? Gelmeyiş se
beplerini nasıl açıklıyor? Onların evlendiği günleri anmasının sebepleri nelerdir?
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3— Babalık duygusunun ve evlât sevgisinin üstün geldiği cümleleri bulunuz. Goriot 
Baba’nm kendisini suçlu buluş sebeplerini araştırınız.

4— Okuduğunuz örnek parçalara dayanarak G oriot Baba’nın ve kızlarının karakter 
özelliklerini belirtmeye çalışınız.

5— “ Çocuklarının ne olduklarını anlamak için ölmek lâzım dır”  sözünü açıklayınız.
6— Örnek parçadan yararlanarak eserin “ gerçekçi”  yönünü belirtiniz.

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

Balzac’ın  “ Şiir, zekâ ülkelerinde uzun ve üzücü yolcu
luklardan sonra doğan şeydir’ ’ sözünü tartışarak, açıklayınız.

360



Cinsî arzulan, para hırsları, tutkunun içlenişleri, hepsi hepsi bir tek 
acıda birleşiyordu o zaman; —acısını kışkırtıyor— her şeyde acı çekme 
fırsatları anyor, düşüncesini bunlardan uzaklaştıracağı yerde daha çok bağ
lıyordu. İyi yapılmamış bir yemek, aralık bir kapı onu sinirlendiriyordu; 
kendisinde bulunmayan bir kadife, eksik olan mutluluk, fazla yüksek ha
yalleri, fazla dar evi ona dert oluyordu.

Charles’ın bu acjlan anlar gibi görünmemesine kızıyordu. Emma’yı 
mesut ettiğini sanması budalaca bir hareket, buna güvenmesi bir nankör
lük gibi geliyordu ona. Kimin için erdemli davranıyordu öyleyse? Her mut
luluğun engeli, her acının sebebi Charles değil miydi? Kendisini her yan
dan bağlayan karmakarışık kayışın sivri toka dili gibi değil miydi o?

Sıkıntısından doğan sayısız kinleri onun üzerine yükledi böylece, bu
nu azaltmak için harcadığı çabalar da çoğaltmaktan başka bir şeye yara
mıyordu; çünkü bu faydasız çaba, umutsuzluğun başka sebeplerine ekle
niyor, ondan uzaklaşmasını kolaylaştırıyordu. Kendi yumuşaklığı, kendi 
kendisine karşı ayaklanmasına yol açıyordu. Evin alelâdeliği, lüks hevesi
ni, evlilik sevgisi evliliğe ihanet isteklerini kamçılıyordu. Ondan haklı ola
rak nefret etmesi, öcalması için, Charles kendisini dövsün isterdi. Bazı bazı, 
aklına gelen dayanılmaz sanılara şaşıyordu; bir de gülümsemeye, mutlu 
olduğunu tekrarladığım duymaya, böyleymiş gibi davranmaya, böyle ol
duğuna inanılmasına yol açmaya devam etmek gerekiyordu, öyle mi?

Ama bu içinden pazarlıktan tiksiniyordu. Bazı bazı, yeni bir kader 
denemek için Leon’la birlikte çok uzaklarda bir yerlere kaçmak isteğine 
kapılıyordu; ama hemen, karanlıklarla dolu bir belirsiz anafor açılıyordu 
ruhunda.

— Zaten beni sevmiyor artık, diye düşünüyordu; ne olacağım? Han
gi yardımı, hangi teselliyi, hangi rahatlığı bekleyeceğim?

Bitkin bir duruma düşüyordu, soluk soluğa, cansız duruyor, pek ha
fif bir sesle hıçkırıyor, gözyaşları akıp duruyordu.

Hizmetçi, bu buhranlar sırasında içeriye girdi mi:
— Niçin beyefendiye söylemiyorsunuz? diye soruyordu.
— Sinirdir, diyordu Emma ona söyleme, üzersin.

— Evet, evet diyordu Felicie, siz tam Guerine (Gerin) gibi, balıkçı Gu
erine babanın kızı gibisiniz; sizin yanınıza gelmeden önce, Dieppe (Diep)’de 
tanımıştım onu. Öyle üzgün Öyle üzgündü ki, evinin eşiğinde, ayakta du
rurken gördünüz mü, kapının önüne gerilmiş bir kefen görmüş gibi olur
dunuz. Kafasının içinde bir sis vardı galiba, buydu hastalığı, hekimler bir 
çare bulamıyorlardı buna, papaz da bulamıyordu. Hastalığı fazla tuttu mu 
tek başına deniz kıyısına giderdi, öyle ki gümrük teğmeni, onu sık sık ça
kılların üzerine yüzükoyun uzanmış, ağlar bulurdu. Evlendi de ondan sonra 
geçti, derler.
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— Ama benimki, benimki evlendikten sonra başladı, diyordu Emma.

İsteklerinin etkisiyle davranışlarına gem vuramayan Emma, bir gün, 
Rodolphe (Rödolf) adlı bir malikâne sahibinin tuzağına düşer; hayatının 
gidişi böylece değişir. Rodolphe onu yüzüstü bırakmış, o rtadan yok olmuş
tur. Bunun etkisiyle Emma, hastalanır, bir takım  bunalımlar geçirir. İyile
şince de, piyano dersi almak bahanesiyle Paris’e  gidip gelmeye başlar. Bu 
gidiş gelişler, orada hukuk öğrenimi yapan Leon içindir. A m a Leon da ar
tık Emma’yı sadece bir kadın olarak karşılamaktadır. Charles’dan gizli, gün
den güne açılan ve genişleyen m alî sıkıntıların etkisiyle, yeniden başlayan 
bunalımlar, onu arsenik içerek intihara sürükler.

Karısının ölümüne dayanamayan Charles da b ir süre sonra ölür.

Gustave Flaubert

A ç ı k l a m a l a r :

M adam Bovary romanındaki kişilerin, olayların, gelenek ve törelerin “ gözlem”  yo
luyla, gerçeklerden yararlanılarak yansıtıldığı ileri sürülmektedir.

Bu romanın, Romantizm’e karşı üstünlük sağlayarak Gerçekçilik’i bir akım haline ge
tirmesi de onun başarılı etkisini gösterir.

H er ne kadar, gerçekçi yazarların olayları, kişileri seçmedikleri, kendi kişiliklerim giz
ledikleri, gerçekçiliğin ilkeleri arasında sayılırsa da; Flaubert’in, Em m a gibi “ rom antik”  
b ir kahramanı seçişi ve onun kendini öldürmesi, biraz da “ Romantizm”  akımının kendi 
kendisini yıkışı anlamına gelir.

“ Ruhsal çözümlemeler”  diyebileceğimiz yukarıdaki örnek parçada, Charles’m m ut
luluğu ile; Emma’nm, bir türlü çevresindekilere açamadığı istekleri ve bu isteklerin doğur
duğu duygu ve düşünceler anlatılıyor. Bu arada, Leon’un sevgisi, aşağılık duygusu; Em- 
m a’nın isteklerine rağmen çekingenliği belirtiliyor.

Emma, kocası Charles’a  duyduğu kinde haklı olabilir mi? Bu soru karşısında hemen 
belki “ evet”  denilebilir, çünkü o kaba, görgüsü az bir kasaba doktorudur. Ancak Emma- 
nın onunla bile bile evlenmesi ve kendisinin erişilmesi güç hayaller peşinde olması düşü
nülürse “ hayır”  da denilebilir.

Öyleyse, hoşumuza gitmeyenlere karşı kin ve nefret duymadan önce, iyice tartıp  dü
şünmemiz gerektir.

H er insanın olduğu gibi, bizim de eksik ve yanlışlarımız vardır. Bazen bilmeden bü
yük acılara da yol açabiliriz.

Kötü durum ları kin ve nefretle değil, hoşgörüyle karşılayıp iyiyi, güzeli ve doğruyu 
araştırmak; ilişki kurduğumuz kişilerle bizim aram ızda sevgi ve saygıyı da yaratacaktır.

Kötümser ve karamsarlıkla kin ve nefrete yöneleceğimize iyimser olalım; güzellik, iyi
lik ve doğruluk bizi mutluluğa götürecektir.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1— Charles neden mutludur?
2— Leon, Em m a’yı neden “ ulaşılmaz”  bulmaktadır?
3— Em m a’nın yüzünde ve davranışlarında hangi değişmeler olmuştur?'
4— Çevresindekiler onu hangi bakım lardan beğenmektedirler?
5— Emraa, Leon’a  karşı nasıl davranmayı istemektedir? Böyle davranmasına sebep 

olarak neler gösteriliyor? Bu sebeplerden hangileri duygulu, hangileri töre ile ilgilidir?
6— Emma’mn başka ne gibi istekleri vardır? Bu istekleri gerçekleştiremeyişi onda nasıl 

b ir tepki yaratmaktadır?
7— Hizmetçisi Felicite ile hangi konuda, neler konuşuyorlar?
8— Yukarıdaki örnek parça, eserin gerçekçi bir rom an olduğu konusunda sizde bir 

kanı uyandırıyor mu? Açıklayınız.

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

Katı gerçekçilik yeterli midir?
Hayalcilik daim a hayal kırıklığına mı yol açar?

Bu konularda tartışınız, bir sonuca varınız.
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A L M A N  E D E B İ Y A T I

Alman edebiyatı’nda ilk ilgi çeken ürünler, Ortaçağ’da görülen NİBELUNGENLİ- 
ED (Nibelungenlid) destanlarıyla, ROMANS’lardır.

XVI. yüzyılda LUTHER’in (Luter) dinde yaptığı reform dolayısıyla, Rönesans’ın dı
şında kalan bu edebiyatta, ancak, XVII. yüzyılın sonlarında Klasisizm’in etkisi göze çarp
maya başlar. Bu dönem, Alman edebiyatı için bir taklit dönemi sayılır. Asıl gelişme çağı 
da Humanizma’nın başladığı çağ, XVIII. yüzyıldır.

Bu yüzyılda, tiyatro ve eleştirme türlerinde LESSİNG (Lesing) (1729 - 1781); roman
tik şiir, roman vç tiyatro alanlarında HERDER (1744 - 1803), SCHÎLLER (Şiller) (1759
- 1805) ve GOETHE (Göte) (1749 - 1832), tanınmış yazar ve sanatçılar arasında yer alırlar.

XIX. yüzyılda Alman edebiyatı, genellikle romantizm’in etkisi altındadır. İkinci ya
rıda Gerçekçilik’in etkisi altına girer.

Halk türkülerini ve masalları toplayan GRİMM (Grim) kardeşler; hikâye ve roman 
yazarı HOFFMAN (Hofman) (1776 - 1822); tiyatroda HEİNRÎCH VON KLEİST (Hayn- 
rih fon Klays) (1777 - 1811), Goethe’den sonra en ünlü Alman şairi olarak tanınan HEİN
RÎCH HEİNE (Haynrih Hayne) (1797 - 1856); modern tiyatronun kurucusu FRİEDRİCH 
HEBEL (Fridrih Ebel) (1813 - 1883), XIX. yüzyılda yetişmişlerdir. GERHART HAUPT- 
MAN (Gerhart Haupm an) (1862 - 1946), Naturalist okulun etkisiyle komedyalar yazmış; 
SUpERM AN (Zu^ferman) (1857 - 1928) töreye temel olan tiyatrolarıyla tanınmıştır.

Felsefe ve fikir alanında da değerli düşünürler yetiştiren Almanya, XVIII. yüzyılda 
KANT’m; XIX yüzyılda SCHAPENHAUER (Şopenhaver) ile NİETSCHE’nin (Niçe), yeni 
düşünce sistemlerini yaymıştır.

XX. yüzyılda BERTOLT BRECHT (Bertolt Breht) (1898 - 1956), THOM AS MANN 
(Tomas Man) )1857 - 1955), ve ERİCH MARÎA REMARQUE (Erih M aria Remark), ün
lü sanatçılar arasında sayılmaktadırlar.
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G O  E  T H E

Tanınmış Alman şair ve yazarlarından olan Johan 
Woflange Von GOETHE (Yohan Volfangfon Göte) (1749 
-1832), Frankfurt'ta doğmuştur. Ailesi tarafından iyi bir 
şekilde yetiştirilen Goethe, Hukuk öğrenimi yapmış; dev
let yönetiminde görev alarak bakanlığa kadar yükselmiş; 
bir ara İtalya'ya giderek orada iki y ıl kalmıştır,;

Goethe, Shakespeare’in etkisiyle tiyatro ile de ilgi
lenmiş, saray tiyatrosunu yönetmiştir. Schiller’le tanış
tıktan sonra onun etkisinde eserler vermiştir.

Şiir, roman, tiyatro ve çeşitli türlerde yazdığı eserle
rinde “romantik” bir özellik görülür.

En tanınmış eseri “Faust”ta, kendi hayat görüşünü 
dramatize etmiştir, “Iphigenie Tauris’te”, adlı başka bir 
tiyatro eseri de vardır. “Werther” (Verter), (CWilhelm Me- 
ister’in (Vilhelm Mayster) Çıraklık Yılları” adlı tanınmış 
iki romanından başka “Seçme Şiirleri” de dilimize çev
rilmiştir.

İ T A L Y A  G E Z İ S İ 1

— 23 Mart 1787

Sabahleyin erkenden, henüz ayak değmemiş yollardan çok kez de ba
taklıklardan geçerek, biçimleri güzel birkaç dağa doğru gidiyorduk. De* 
relerden de küçük sular içinden Nil-atlan gibi öküzlerin kan kırmızısı ya
banıl gözleri içine bakabildiğimiz yere geldik.

Ülke gitgide düzleşiyor, çirkinleşiyordu. Sonunda, kayaların mı, yoksa 
yıkıntıların mı arasından geçtiğimizi kestiremeden, uzakta gördüğümüz 
uzunlamasına - dört köşe kitlelerin, aym zamanda göz kamaştırıcı bir kentin 
tapınak ya da anıt kalıntısı olduğunu kavradık.

(1) İtalya Gezisi.: Melâhat Özgü. Millî Eğitim Bakanlığı yayınları.
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SCHİLLER

Alman Edebiyatının ünlü şairlerinden olan Fried- 
rich Schiller (Frederik Şiller) (1759 -1805), askerî bir okul
da öğrenim gördükten sonra doktor olmuş; izinsiz, çe
şitli bölgelerde dolaşarak, ilk dramı olan “Haydutlardı 
oynattığı için cezalandırılmıştır. 1789 da tarih profesör
lüğüne atanmış; Goethe ile dostluk kurmuştur.

Goethe gibi, Eski Yunan eserlerini sanatın kaynağı 
olarak kabul eden Schiller,; öğretici ve sembolik “Balad- 
7arı; düşündürücü felsefî şiirleri; özellikle, hürriyet sev
gisini dile getiren, romantik tiyatro eserleriyle tanınmıştır.

“Haydutlar”dan başka, “Don Carlos" (Don Kar- 
los), “Maria Stuart”, “Wilhelm Teli” gibi tiyatro eserle
ri vardır. “Sanatkârlar” “Yunanistan İlâhları" “Çanın 
Şarkısı” tanınmış şiirleri arasındadır.

İ B İ K U S ’ U N  T U R N A L A R I 1

Araba sürenlerin, atlet ve şairlerin 
Buluşup yarıştığı Korint’teki o yerin 
Yokuşuydu İbikus, Tanrılar sevgilisi,
Orada neşe içinde bulacaktı herkesi.
Şairlik gücü ona Apol’den hediyeydi, 
Ağzındaki şarkılar pek tatlı, pek uluydu; 
Elindeki sopası ip incecik bir şeydi 
Regyum’dan geliyordu, kalbi iman doluydu.

Yaklaştığı tepeler, sırtlar yüksek ve sarptı, 
Koca Korint kalesi birden gözüne çarptı; 
Poseydon’un çam kokan korusuna girerken, 
Tanrı düşüncesiyle yolcu ürperdi birden. 
Etrafta çıt bile yok; arkadaşları sade, 
Güneyin yolcuları boz renkli turnalardı;
Bir araya gelerek, şen sürüler halinde,
Sıcak, uzak ellere doğru uçuyorlardı.

. (1) Balad’laı: Çev.r Burhanettin Batıman. Millî Eğitim Bakanlığı yayınları.
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“ Dost sürüler, sizleri sevgiyle selâmlanın!
Deniz derya boyunca biricik yoldaşlarım!
Benim için siz mutlak hayra alâmetsiniz,
Birbirine ne kadar benziyor talihimiz:
Uzun yollar aştınız sizler de benim gibi,
Biricik dileğimiz sıcak bir dam altıdır; 
Konuksever Tanrımız elbette korur bizi,
Ben garibin ahım zâlimden o çıkarır!”

Artık adımlarım hızlı hızh atarak,
Ormanın ortasına geldiğinde çabucak...
Katil suratlı iki herif birdenbire dar 
Bir köprünün üstünde karşısına çıkarlar.
Şair kavga etmeye hazırlanır o zaman,
Fakat çelimsiz kolu çpk geçmeden yorulur,
Sazın ince telini çekip dürse de ozan,
Elinde yay kuracak, ok atacak güç yoktur.

Tanrılara, kullara haykırır avaz avaz,
Fakat onu işiten, yardıma koşan olmaz;
Can havliyle bağırıp yükseltse de sesini, 
Hiçbir canlı işitmez onun âvâzesini,
“ Demek ki ben burada kimsesiz öleceğim.
Gurbet elde arkamda bir ağlayan bile yok, 
Kötülerin eliyle mahvolmakmış kaderim,
Hem öcümü alacak tek bir iı^san bile yok!”

Ağır bir yara alan şair yere devrilir,
Uzaktan turnalann kanat sesleri gelir,
O artık birşey görmez, yalnız sesleri duyar, 
Yaklaştıkça bu sesler korkunç korkunç cırlarlar,
‘‘Gökte uçan turnalar, katilimi siz bulun! 
Başkaları çıkıp da söylemezlerse eğer,
Siz söyleyin turnalar, sizler şahidim olun!”
Bu sözlerle beraber, gözleri kayıp gider.

Fakat sel gibi coşan, sular gibi kaynaşan,
Parlak oyunlar için ta buralara koşan,
Merakla dolup taşan kalabahk içinde,
Katilleri meydana verecek iz nerede?
Onu arkadan vuran bir haydut muydu, neydi? 
Yoksa kıskanç bir düşman mı yapmıştı bu işi?



Bunları bilse bilse yalnız Helyos bilirdi,
Her şeyi aydınlatan gökyüzünün güneşi.

Tıklım tıklım, hıncahınç sıkışıp oturmuş halk, 
Sahnenin direkleri nerdeyse çatlayacak...
Yunan ülkelerinden bir bir koşup gelerek 
Bekleşiyorlar burada dizdize öbek öbek. 
Dalgalar gibi boğuk uğultular içinde,
Coşkun gürültülerle kaynaşıyor insanlar,
Döne döne uzanan sıraların üstünde, 
Yükseliyor Tiyatro masmavi göğe kadar.

Eski âdet üzere, koro sert ve vekarla, " /
Ağır ağır ilerler ölçülü adımlarla,
Arkalarından gelerek öne doğru yaklaşır, 
Tiyatronun çepeçevre etrafını dolaşır.
Bu toprağın kadını yürümez böyle asla, 
Ölümlü aileden çıkmaz böyle evlâtlar,
İnsan boyunu aşan koca vücutlarıyla,
Dev gibi yükselirler sanki göklere kadar.
(Koro İbikus olayına uygun şarkılar söyler) 
Koro böyle şarkılar söyleyip dans ederken,
Bir mezar sessizliği çöker etrafa birden,
Yavaş yavaş derin bir korku kaplar her kalbi, 
Sanki Tanrı sahiden gelmiş, yaklaşmış gibi, 
Eski âdet üzere, Eumenitler vekarla,
Koskoca tiyatroyu çepeçevre dolaşırlar,
Ye sonra ağır ağır, ölçülü adımlarla,
Arkaya çekilerek gözden uzaklaşırlar.

Bu ara en yukarı sırada oturanlar,
Yanlarında ansızın bir haykırma duyarlar: 
“ Bak! Timoteus, bak! Gökyüzünde sürüler, 
İbikus turnaları, yanılmıyorsam eğer!” 
Gökyüzü birdenbire kapkara kesilerek, 
Tiyatronun üstünü yer yer sürüler kaplar, 
Haykırarak geçerler boz kanatlı turnalar.

“ İbikus mu!”  — Duyunca bu saygı değer adı, 
Bütün kalpler yeni bir ıstırapla sızladı; 
Ansızın, sıra sıra birçok sesler duyuldu, 
Coşkun dalgalar gibi ağızdan ağıza yayıldı:



“ İbikus’un mu dedi? Zavallı İbikus mu?
Hani şu katillerin kıydığı ünlü şair?
Ne demek istiyordu? Niçin söyledi bunu?
Turnalarla bunun ne ilgisi olabilir?
Bu sesler bu sorular yükseldikçe yükselir,
Kalplerde şimşek gibi bir şüphe belirmiştir,
Herkes: “Aman, dikkat, der, bu mutlak öldürücü 
Öç alma Tanrıçası Eumenitlerin gücü!
Kutsal şairimizin öcünü alacaklar,
Katil ele veriyor böylece kendisini,
Bu sözleri söyleyen şuradaki alçaklar,
Amanın kaçırmayın, tutun her ikisini!”
Çıkar çıkmaz bu sözler canavarın dilinden 
Keşke birşey söylemez olsaydım, der, içinden;
Fakat nafile! O anda yüzü korkuyla solar,
Suçluyu ele verir söylediği o lâflar.
Yaka paça hakimin önüne sürüklerler,
Tiyatro sahnesi bir yüce mahkeme olur.
Katiller olanları anlatır birer birer 
Onları yere vuran intikamın koludur.

Schiller
A ç ı k l a m a l a r :
XII. yüzyılda İtalya’da dans ederken pandom ima şeklinde tasvir edilen ve aşk sahne

si canlandıran oyunlara, “ ballata”  (dans etmek) adı verilen şarkılarla eşlik edilirdi. Bu 
şarkılar, Fransızca’ya “ ballade”  (Dans şarkısı) olarak geçmiş; Kuzey Avrupa’da ise, epik- 
lirik bir nitelik kazanmıştır.

A lm an edebiyatında, “ Ballad yılı”  diye anılan 1797’de, Schiller ve Goethe tanınmış 
baladlar yazmışlardır.

Yukarıda okuduğunuz balad, “ Eski Yunan sanatçısı İbikus’un, A pollon’dan arma
ğan, şairlik gücünü göstermek üzere yarışmaya giderken haydutlar tarafından öldürülme
si ve suçlunun, tiyatro oynanırken, sanatın etkisine kapılarak suçunu açığa vurması”  efsa
nesine dayanmaktadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— M anzum olarak çevrilmiş bu hikâyenin şekil özelliklerini belirtiniz.
2— İbikus kimdir? Nereye, niçin gitmektedir?
3— Korint’e yaklaştığı sırada o neden ürpermiş; nelerle avunmuştur? Bu sırada, bil

meden, gelecekle ilgili b ir söz söylüyor mu?
4— İbikus kimler tarafından, nasıl öldürülüyor?
5— Eski tiyatronun özellikleriyle ilgili neler anlatılıyor?
6— Suçlular nasıl ortaya çıkıyor? Bunda, psikolojik bir durum un etkisi olduğu söy

lenebilir mi? Açıklayınız.
7— Eumenitler kimlerdir? Bunların varlığı esere mitolojik bir anlam kazandırıyor mu? 

Niçin?
8— Hikâyedeki ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirtiniz.
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İ N G İ L İ Z  E D E B İ Y A T I

İngiliz edebiyatı, halk ozanlarının söyledikleri, millî dili yansıtan KELT ŞARKILA
RI ile başlar.

XIV. yüzyılda GEOFFREY CHAUCER (Cefrey Çosır) (1343 - 1400), Boccacio (Bok- 
kaçyo)’nunkine benzeterek yazdığı “ Canterbury” (Kenterböri) adlı hikâyeleriyle Ortaçağ 
hayatının belli başlı yönlerini vermiştir.

XVI. yüzyıl, İngiliz edebiyatının gelişme çağıdır.
” Utopia”  adlı eseriyle, bencilliğin ve kötülüğün dışında güzel bir dünya yaratan THO- 

MAS M ORE (Tomas M or) (1478 - 1535) ve SIDNEY (Sidney) (1554 - 1586), Ortaçağ mo
dasına uygun olarak rom antik ve destansı uzun şiirler yazan EDMUND SPENSER (Ed- 
mın Spensır) (1552 - 1599), bu yüzyılın önemli şairleridir.

XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra, çeşitli türlerde olgunlaşan İngiliz edebiyatı, BA- 
CO N ’ın (Beykrn) (1561 - 1626) “ Denemeler”  i; W ÎLLİAM SHAKESPEARE’in (Vilyam 
Şekspir) (1564 - 1616), lirik, romantik şiirleri ve tiyatro eserleri ile yeni bir değer kazanmış
tır. Shakespeare’den başka, bu dönemin önemli tiyatro yazarları arasında C. MARLOW 
(Mariov) (1564 - 1593) ve BEN JONSON (Ben Conson) (1573 - 1637) vardır.

XVII. yüzyılda, en ünlü şair olarak JOHN MÎLTON (1608 - 1674) ile, klâsik şiirde 
ve nesirde DRYDEN (Draydın) (1631 - 1700) göze çarpar.

XVII. yüzyıldan başlayarak, sanatçıları romantizme hazırlayan, İngiliz edebiyatı, ne
sirde, özellikle rom anda büyük bir ilerleme gösterir. Bu dönem yazarlarından DANİEL 
DEFO (Denyil Defo) (1660 - 1731), “ Robenson Crusoe”  (Robinson Krezö) adlı eseriyle; 
JONATHAN SWİFT (Conatın S ıvift) (1667 » 1745), “ Gülliver’in Seyahatleri”  ile ölüm
süz romancılar arasında yer aldılar.

XVIII. yüzyılın romantik şairleri arasında WİLLİAM WORDSWORTH (Vilyam Vord- 
vörs) (1770 - 1850), SHELLEY (Şeley) (17S>2 1882) gibi tanınmış kişiler vardır. Bunları 
tarih konularında roman yazan SIR WALTER SCOTT (Valter Skat) (1771 - 1832) ile ger
çekçi roman yazarı CHARLES DİCKENS (Çarls Dikıns) (1812 - 1870); psikolojik ve top
lumcu roman yazarı GEORGE ELİOT (Corç Eliyıt) (1810 - 1880); evrensel konularda ya
zan THOM AS HARD (Tomas Hardı) (1840 -1928); tiyatro, roman ve şiirde garip karşıla
nan OSCAR W İLDE (Oscar Vayld) (1856 - 1900) izlemektedir.

XX. yüzyılda tiyatro türünde BERNARD SHAW (Bernar Şov) (1856 - 1950); natura- 
list rom anda ARNOLD BENNET (Arnold Benet) (1867 - 1931); şiirde, T.S. ELIOT (Eli- 
yıt) gibi sanatçılar dikkati çeker.

* r u '
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S H A K E S P E A R E

William Shakespeare (1564 - 1616), Avon nehri kı
yısındaki Stratford’da doğmuş; öğrenimini bu kasabada 
yapmış; genç yaşında tiyatro eserleri yazmaya başlamıştır.

Derebeylik düzeninin çökmekte olduğu bir dönem
de yaşamış, o düzenin bütün kurallarını hiçe saymış bir 
sanatçı olan Shakespeare, tiyatrolarında insanı, her yö 
nüyle derinliğine incelemiş bu yüzden ölmezliğe ulaşmış
tır. Onun eserlerinde çoğunlukla “Başkalarının günahı
nı suçsuzların çektiği” hiç kimsenin ne çok kötü, ne çok 
iyi olduğu”, soğukkanlılığın başarı kazandıracağı" “kü
çük olayların büyük sonuçlar doğuracağı” gibi temalar 
görülür. Seçkin kişiler ve olaylar, üzerinde işlediği aşırı 
duygular, “rom an tikak ım a  yo l açan öğelerdir.

Shakespeare’in, tiyatro eserlerinden başka “sonnet- 
’leri de vardır.

Shakespeare, konusunu tarihten alan, güldürücü 
oyunlarla işe başlamış, dramlarını sonradan yazmıştır. 
Komedyaları arasında, "Venedik Taciri” “Windsorlu Şen 
Kadınlar” “Yanlışlıklar Komedyası” “Kuru Gürültü” 
“Hırçın K ız”.. Dramları arasında, “Romeo ve Jüliet”, 
“Hamlet” “Macbeth” “Othello”, “Kral Lear” en tanın
mış olanlarıdır.

H A M L E T 1

Danim arka Kralı, oğlu Ham let’i, iyi yetişmesini sağlamak amacıyla, 
felsefe öğrenimi için, Almanya’ya göndermiştir. Babası ve annesi tarafın
dan  sevildiğini bilen Hamlet, bir gün babasının ölüm haberini alır, Dani
m arka’ya döner. Çok sevdiği ve hükümdarlığın bütün niteliklerini üzerinde 
taşıyan babasının ölümü onu düşündürür ve üzer.

Aradan iki ay gibi çok kısa bir süre geçmiştir. Annesi Gertrude (Gert- 
rud), amcası Cladius (Kladyus) ile evlenir. Sıra Ham let’te olduğu halde, am
cası hüküm dar olur. Bir gün, arkadaşları H oratio (Horasyo) ve Marcellius

(1) Hamlet. Çev.: Orhan Burian. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

(Marselyüs) H am let’e babasının hayaletinin kale burçlarında dolaştı
ğını haber verirler.

Bir gece, kale burçlarında, babasının hayaletiyle konuşan Hamlet, ba
basının, bir yılan sokması sonucu değil, amcası ve annesinin işbirliğiyle öl
dürüldüğünü öğrenir; öç alma duygusu içinde gerçeği iyice öğrenmek için 
kendine deli süsü verir; sarayda babasının ölüm üne benzer bir konunun bir 
tiyatro topluluğunca temsili yoluna gider; kralın heyecanını, davranışlarını 
izler. O nun, oyunu sonuna kadar izlemeyişi karşısında, yavaş yavaş şüphe
lerinden sıyrılır. Anne ve amcasına karşı koymaya başlar:

PERDE III

Sahne IV 

Kraliçenin odası

Kraliçe ile Polonius (Poloniyus) girerler.

POLONİUS.— Şimdi gelecek. Kendisini güzelce azarlayın. Münase
betsizliklerinde ileri gidip tahammülü aştığını; şimdiye kadar sizin araya 
girerek onu Kralın gazabından koruduğunuzu söyleyin. Ben şuracıkta ses 
çıkarmadan gizleneceğim. Rica ederim, onunla açık konuşun.

KRALİÇE.— Söz veriyorum, siz merak etmeyin. Çekilin. Geliyor, işit
tim. (Polonius perdenin arkasına gizlenir. Hamlet girer.)

HAMLET. — Eee bakalım anne, ne var?
KRALİÇE. — Hamlet, babanı çok gücendirdin.
HAMLET. — Anne, babamı çok gücendirdiniz.
KRALİÇE. — Hadi, hadi, sen bana saçma cevaplar veriyorsun.
HAMLET. — Yok, yok, siz beni insafsız bir dille sorguya 

çekiyorsunuz.
KRALİÇE. — Kuzum, ne oluyorsun Hamlet?
HAMLET. — Niye, ne oluyormuş?
KRALİÇE. — Benim kim olduğumu unuttun mu?
HAMLET. — Hayır, çarmıhtaki İsa hakkı için unutmadım. Siz kra

liçesiniz. Kocanızın kardeşinin kansısınız; bir de — keşke olmasaydınız!
— annemsiniz.

KRALİÇE. — Peki öyleyse, ben de sana söz geçirecekleri bulurum.
HAMLET. — Hadi, hadi, oturduğunuz yerde oturun, kımıldamaya

caksınız. Ben size ruhunuzun ta içini gösteren bir ayna tutmadan bir yere 
gidemezsiniz.

KRALİÇE. — Ne istiyorsun? Beni öldürmeyeceksin değil mi? İmdat 
aman imdat!

POLONİUS, arkadan. — Hey! İmdat! İmdat! İmdat!
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

HAMLET (kılıcını çekerek). — Ne! Bir fare ha? Geberdi, bir altına 
bahse girerim ki geberdi!

(Kılıcını perdeye saplar)
POLONİUS, arkadan. — Ay, vuruldum!

(Düşer, ölür).
KRALİÇE. — Aman yarabbi, ne yaptın?
HAMLET. — Ne bileyim ben. Kral mıydı?
HAMLET. — Ah ne çılgın, ne kanlı iştir bu!
HAMLET, — Kanlı bir iş! Bir kral öldürmek, sonra da kardeşine var

mak kadar fena bir iş anneciğim.
KRALİÇE. — Bir kral öldürmek mi?
HAMLET. — Evet efendim, öyle dedim, (perdeyi kaldırır. Polonius’u 

görür.) Vah zavallı, düşüncesiz, her işe burnunu sokan ahmak, yolun açık 
olsun! Ben seni, senden üstün biri zannettimdi! Nasibin buymuş, öğren
din ya, fazla işgüzarlık tehlikelidir. Ellerinizi oğuşturmayı bırakın. Sesini
zi çıkarmayın, oturun da yüreğinizi dağlayayım, çünkü dağlayacağım; eğer 
acı duyacak cinstense, eğer melûn itiyat onu hiçbir his işlemez surette çe- 
likleştirmediyse, dağlayacağım.

KRALİÇE. — Ne ettim ki, bana bu kaar kabaca dil uzatmaya cesa
ret ediyorsun?

HAMLET. — Öyle bir iş ki, iffetin o nazlı mahcup rengini soldurur, 
fazilet riya dedirtir, masum aşkın güzel alnından gülünü koparıp aldıktan 
sonra yerine bir damga vurur; evlenirken içilen andı kumarbaz yemini ka
dar yalancı çıkarır. Ah, öyle bir iş ki, anlaşmaların ruhunu cisminden sö
küp kızartır. Öyle bir iş ki, hattâ görgüsü sımsıkı sağlam bir kütle bile 
onu düşündükçe hasta olur, kıyamet günü yaklaşmış gibi kederli bir yüz 
takınır.

KRALİÇE. — Aman yarabbi, başlangıcı bile bu kadar gürleyip müthiş 
sesler çıkaran bu iş ne?

HAMLET. — Şuraya, ,şu resme bakın; sonra da şuna: iki kardeşin 
resme alınmış yüzleri. Şu yüzdeki güzelliği görün bir kere: Hyperionunki 
(Heperyon) gibi kıvırcık saçlar, Jupiter’inkinin eşi alın. Mars’mki gibi 
korkunç ve emretmek için yaratılmış gözler; başı göklere değen bir tepeye 
inmiş haberci Mercurius’iuki gibi bir duruş: öyle bir şekil ve heybet ki, 
dünyaya örnek erkeği göstermek, için her ilâh ona mühürtinü basmış. Si
zin kocanız işte buydu. Bakın arkasından ne geliyor, işte bugünkü koca
nız: sıhhatli kardeşini, çürümüş bir başak gibi mahveden adam. Gözünüz 
yok mu? Bu güzel dağda beslenmeyi nasıl bıraktınız da bu kıraçta tıkın
maya indiniz? Ha, gözünüz yok mu? Buna aşk diyemezsiniz, çünkü sizin 
yaşınızda kan hararetini kaybetmiş, sükûn bulmuş, aklın sözünü dinler 
olmuştur. Bundan buna geçmeye de hangi akıl razı olur?... Hangi iblis
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sizi böyle ayarttı da basiretinizi bağladı? Değme kabiliyeti olmasa bile sa
de gözler, görme kabiliyeti olmasa da sade eller, elden gözden mahrum 
olsa bile kulaklar, hepsinden mahrum kalsa bile koku alma, evet hattâ 
tek bir gerçek hissin zavallı bir parçası bile bu kadar sersemlik etmezdi. 
Ey utanç, yüzün kızarmıyor mu hiç?...

KRALİÇE. — Ah Hamlet, artık sus, yeter. Gözlerimi kendi içime çe
virttin; orada öyle k^ra, öyle yer etmiş lekeler görüyorum ki, bir daha sili
nip çıkmayacak.

HAMLET. — Bir katil, üstelik bir alçak. Evvelki efendinizin onda 
birinin yirmide birine değmeyen bir köle herif; bir kral bozuntusu; devleti 
de, hükümdarlığı da soyan bir yankesici! Rafta duran tacı çaldı, cebine 
koydu.

KRALİÇE. — Yeter!
HAMLET. — Palaspare, soytarı kılıklı bir kral... (Hayalet girer.) 

Ey siyaset melekleri, üstümde kanat gerin, beni koruyun! Hayır dolu he
yetinizle ne diliyorsunuz?

KRALİÇE. — Ah ah, çıldırdı!
HAMLET. — İşinde geciken, zamanın da, ihtirasın da elinde esir ka

lıp, acele y erine getirilsin diye verdiğiniz ulu emri yüz üstü bırakan oğlu
nuzu azarlamaya geliyorsunuz, değil mi?

HAYALET. — Unutma: Bu ziyaret sadece senin hemen hemen kör
leşen niyetini büemek içindir. Ama bak, annenin yüzünde korkulu bir hayret 
var. Kendi ruhuyla cenkleşiyor, araya gir. Hayal kuvveti, en zayıf vücutla
rı en şiddetli sarsar. Onunla konuş Hamlet!

HAMLET. — Neniz var, efendim?

KRALİÇE. — Ah, senin neyin var ki, gözlerini boşluğa dikip bir cismi 
olmayan havayla konuşuyorsun? Gözlerin, can evinden olmuş gibi dışarı 
uğradı; yatık saçların gece vakti silâhbaşı edilen askerler gibi, ölüyken âdeta 
hayat bulup kalktı, dimdik kesildi. Benim nazlı evlâdım! Hırçınlığından 
doğan bu ateşin, bu alevin üstüne sabrın soğuk suyunu serp. Nereye 
bakıyorsun?

HAMLET. — Ona, ona! Bakın ne kadar solgun; nasıl gözlerini dik
miş bakıyor! Bu heyeti bu d vasıyla taşlara hitap etse onlara bile tesir eder
di. Bana doğru bakma, sonra bu acıklı halin beni şiddetli davranmaktan 
vazgeçirir de yapacağım iş öz rengini kaybeder. Kan yerine belki göz yaşı 
dökülür.

KRALİÇE. — Bu sözleri kime söylüyorsunuz?
HAMLET. — Orada hiçbir şey görmüyor musunuz?
KRALİÇE. — Hiçbir şey; olanları görüyorum ama.
HAMLET. — Hiçbir şey de işitmediniz mi?
KRALİÇE. — Hayır, kendi sesimizden başka hiçbir şey işitmedim.
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HAMLET. — Oraya bakın kuzum! Bakın nasıl sessizce çekilip gidi* 
yor! Tıpkı sağlığındaki kıyafetiyle babam! Bakın gidiyor, işte şimdi kapı
dan çıkıyor.

Bu olaylardan sonra Hamlet, yurt dışına, İngiltere’ye gönderilir. Amaç, 
Ham let’in öldürülmesidir. Ölüm buyruğunu elinde götürürken durumu öğ
renerek geri döner.

Bu arada, Ham let’in, nişanlısı, nazır Polonius’un  kızı Ophelia (Ofel- 
ya), babasının ölümü üzerine, çıldırmış; derede boğulmuştur. Ophelia’nın 
kardeşi Laertes (Lirtıs) babasının ve kızkardeşinin öcünü almak üzere Ham- 
let'e karşı kışkırtılır.

Bir kılıç vuruşması hazırlanır. Bunu da Kral ve Laertes birlikte düzen
lerler. A m a düzen ters işler: Ucu zehirli kılıç H am let’i yaraladığı gibi, La- 
ertes’ı da yaralar. Zehirli içkiyi de, hiçbir şeyden haberi olmayan Kraliçe 
içer. Geriye kalan zehirli içki, Hamlet tarafından, zorla Krala içirilir. Hepsi 
ölürler.

Durumun halka duyurulması için, Horatius ile Lehistan’dan zaferle dö
nen Fortinbras anlaşırlar.

Shakespeare

A ç ı k l a m a l a r :

H am let, beş perdelik bir dramdır. Yukarıdaki sahnede, Ham let’in öç alma endişesi 
içindeki konuşmalarıyla, annesinin, olaylar ve H am let’in  konuşmaları karşısındaki ezil
mişliği yansıtılıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Saray nazırı Polonius, Kraliçe’ye ne söylüyor? Bu konuşmadan nazırın kraliçe üze
rindeki etkisi olduğu sonucna varabilir miyiz? Niçin?

2— Ham let’le annesi arasında geçen konuşmada H am let’in  üzerinde durduğu nedir? 
Konuşmalarındaki yarı kapalılığın sebeplerini açıklayınız?

3— Ham let, perde arkasında gizlenenin Polonius olduğunu biliyor mu? Perde açıl
dıktan sonra söylediklerinden yararlanarak, Polonius’un nasıl bir insan olduğunu belirtiniz.

4— H am let’in resimler karşısındaki duygu ve düşünceleri nelerdir? Babasını ve am 
casını nasıl tanımlıyor? Annesi, bu sözler karşısında hangi duygular içindi kalıyor? Niçin?

5— Hayalet kimdir? Ham let’e verilen “ ulu emir”  ne olabilir? Hayalet gerçek olam a
yacağına göre, hangi psikolojik durum u anlatıyor? Kraliçe niçin onu göremiyor?

6— Ham let’in konusu ile E lektra’nın (Türk Dili ve Edebiyatı I.) konusunu karşılaştı
rınız; benzerliklerini gösteriniz.

7— Bu sahnedeki konuşmalardan çıkardığımız sonuç düşünceleri belirtiniz.
8— D ram ’la tragedya arasındaki ayrımları gözönünde bulundurarak bu eserin neden 

dram  olduğunu belirtiniz.

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

Shakespeare’in “ Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük 
bir krallıktır.”  sözünü açıklayınız.



İ S K A N D İ N A V  E D E B İ Y A T I

İskandinavya bölgesinde yaşayan milletler, XIX. yüzyılın başlarına kadar politik dü
zen bakım ından bir bütünlük gösteriyorlardı. Bu yüzyıldan sonra İsveç’le Norveç, Dani
m arka’nın Politik etkisinden kurtulmuşlardır.

Genellikle, “ İskandinav Edebiyatı”  adı altında toplanan bu milletlerin edebiyatları, 
ancak XIX. yüzyıldan sonra gelişebilmiştir.

Efsanelerle başlayan İSVEÇ edebiyatının eski ozanlarına SKALDA adı verilirdi.
XIX. yüzyılda gelişen bu edebiyatta, şiir alanında ESAİAS TEGNER (İsyas Tigner) 

(1782 - 1846). JO H AN  LUDVİG RUNEBERG (Yohan Ludvig Runeberg) (1804 - 1877); 
rom anda GOTTFRİED KELLER (Gotfrit Keler) (1819 - 1890), THEODOR FONT^NE 
(Tfeodor Fonten) (1819 - 1898). S ELM A LAGERLÖF )1858 ■ 1940); tiyatroda, AUGUST 
STRİNBERG (Avgust Ştrinberg) (1849 - 1912) gibi sanatçılar vardır.

NORVEÇ edebiyatında ilk ürünler EDDA adını alır. Türkü niteliği gösteren bu eser
leri yiğitlik şiirleriyle, mitolojik şiirler izler. Bundan sonra Hıristiyanlığa dayanan SKAL- 
DAS adlı şiirler ortaya çıkar.

PETTER DAS (1647 - 1708) adlı tanınmış halk şairinin yetiştiği XIX. yüzyılda ba
ğımsızlığa ulaşan Norveç edebiyatı, halk hikâyeleri, toplayıcısı BJÖRNSON (1832 - 1910); 
ünlü tiyatro yazarı HENRİK IBSEN (1826 - 1906) ile oldukça gelişir.

DANİMARKA edebiyatının ilk.ürünleri de, destan niteliği gösteren halk masallarıdır.
XVI. yüzyılda İncil’in çevirisiyle yazı dili olgunlaşır.
Şiirin gelişmesinde ARRABOL’un  (Arabol) (1587 - 1637) millî edebiyatın doğuşun

da, Moliere’den etkilenen L. HOLBERG’in (1684 - 1754) yeri vardır.
XIX. yüzyılda masallarıyla H. CHRİSTİAN ANDERSEN (Kristiyan Andersen) (1805

- 1875), kendi edebiyatında olduğu kadar, dünya edebiyatmda da ün sağlamıştır.
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Henrik Ibsen (1828 -1906), Norveçlidir. XIX. yüz
yılın ikinci yarısında bazı sorunları ele alan bir şair ve 
yazar olarak ortaya çıkmış; bir süre tiyatro yöneticisi ol
muştur.

1868 - 1890 yılları arasında Dresden ve Münich’te 
"Cemiyet’in Destekleri” “Nora” (Bir Bebek Evi), “De
nizin Kadını” ve “Heddo Gabler” dramlarını yazmıştır. 
Yurduna döndükten ölümüne kadar verdiği “Yapı Usta- 
sıSolhes" “Küçük Eyolf** “John Gabriel Borkman” “Biz 
Ölüler Uyanacak Olursak" adlı eserleriyle de büyük bir 
ün sağlamış; toplum ve kişi sorunlarını gerçekçi bir gö
rüşle yansıtmıştır. Lirik ve satirik manzumeler yazmayı 
da denemiştir.

J O H N  G A B R İ E L  B O R K M A N 1

John Gabriel Borkman, güçlü bir insan olduğuna inanan, büyük işle
re girişme amacıyla, direktörü bulunduğu bankanın bütün mevduatına giz-

- lice el koymuş; beş yıl tutuklandıktan sonra iki katlı çiftlik evinde, karısını 
• bile görmeden, sekiz yıl kendi başına oturmuş bir kişidir.

Borkman’ın karısı Gunhild, oğlu Erhard’ı istediği gibi yetiştirmek, onu 
aile onurunu kurtarabilecek bir insan olarak ortaya çıkarmak amacını gü
den bir kadındır.

Erhard, ailenin başına gelen olaylar dolayısıyla teyzesi (Gunhıld'in ikiz 
kız kardeşi) E lla Rentheim tarafından büyütülmüş bir gençtir. Annesinin 
yanında üniversite öğrenimi yapmakta; Fanny W ilton adlı güzel, dul bir ka
dını sevmektedir.

Ella Rentheim ise, J. G. Börkman’ı sevmiş; onun hayallerine kurban 
edilmiş; buna rağmen, Borkmanlar’a evini ve çiftliğini bırakmıştır.

Eser, Ella Rentheim’in sekiz yıl sonra, yeniden kızkardeşinin evine ge
lişiyle başlar; kısa bir süre sonra kesin olarak öleceği için, E rhard’ı yeniden, 
yanına almak, soyadıyla birlikte, herşeyini ona bırakm ak düşüncesindedir. 
A m a buna Gunhild razı olmadığı gibi, E rhard da sevgilisiyle güneyde bir 
ilde yaşama niyetindedir.

Ella Rentheim’in çiftliğe geldiği gece, sekiz yıldır devam eden bütün 
yaşayışlarda değişiklik olur: Gunhild kocasının oturduğu kata çıkar; J.G. 
Borkm an aşağı kata iner; hep birlikte evin önüne çıkarak Erhard’ın bir kı
zakla ve sevgilisiyle birlikte şehirden uzaklaşmasını seyrederler. Sonunda, 
iki sevgili yalnız kalırlar:

'»ftO

(1) John Gabriel Borkman. Çev.: Cevat Memduh Altar. Millî Eğitim Çakanlığı Yayınları.
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DÖRDÜNCÜ PERDE ALTINCI MECLİS
BORKMAN, ELLA RENTHEİM

BORKMAN, olduğu yerde, biraz etrafı diriler; sonra süratle çiftliğin 
avlusuna iner. — İşte şimdi duvarı aştım, Ella! Artık beni bir daha ele ge
çiremezler! .

ELLA RENTHEÎM, aşağıya, onun yanma giderek. — Ama sen, evin 
içinde, de serbestsin, John. İstediğin gibi girersin, çıkarsın.

BORKMAN, alçak sesle ve korkuya tu tulm uş g ib i .------ Tekrar eve
ha? Asla! Gece vakti, burada, dışarıda kalmak daha iyi! Şimdi, tekrar sa
lona çıksam duvarlar, tavan, hep üstüme çöküp, beni ezecek. Beni, bir si
nek gibi yamyassı edecek.

ELLA RENTHEİM. — Peki, nereye gitmek istiyorsun?
BORKMAN. — Uzaklara, yalnız uzaklara! Bakayım, hürriyete, ha

yata, insanlara gene kavuşabilecek miyim? Benimle gelmez misin, Ella?
ELLA RENTHEİM. — Ben mi? Şimdi ha?
BORKMAN. — Evet- hemen şimdi!
ELLA RENTHEİM. — Peki ama, nerelere gideceğiz?
BORKMAN. — Gidebileceğimiz yere kadar.
ELLA RENTHEİM. — Ama bak bir düşün. Gece vakti, böyle ıslak, 

soğuk havada...
BORKMAN, gırtlaktan gelen haşin b ir sesle. — Amma yaptın ha!.. 

Demek hanım kızlar, sıhhatlerine hep böyle düşkün olurlar? Evet, evet... 
hele bir de.... böyle narin yaratılışlı olunca.

ELLA RENTHEİM. — Ben senin sıhhatin için söylüyorum.
BORKMAN. — Hahahaa! Demer bir ölünün sıhhatini düşünüyor

sun, öyle mi? Gülerim sana, Ella (Yürümeye başlar).
ELLA RENTHEİM, arkasından gidip onu sımsıkı tutar. — Ne de

din, anlayamadım?
BORKMAN. — Bîr ölünün, dedim. Gunhild’in söylediğini unuttun 

mu, hani olduğum yerde, hiç kımıldamadan yatıp kalmalıymışım?
ELLA RENTHEİM, kararım  vermiş insan tavrıyla m antosunu om u

zuna atarak. — Geliyorum seninle, John.
BORKMAN. — Öyle mi, Ella! Demek artık birbirimizin olduk. (Yü

rüyerek). Öyle ise gel!
' Yavaş yavaş soldaki ormanın içine dalıp, karşı tarafa doğru yürümeye başlarlar. 

Bu suretle orman, seyircilerin gözünde onları tedricen uzaklaştırır; ve artık ikisi 
de görünmez olur. Ev ile çiftlik avlusu, gözden kaybolur. Bayırları, tepeleri ihtiva 
eden manzara, ağır, fakat devamlı olarak değişir ve gittikçe vahşi bir hal almaya 
başlar.

ELLA’nın SESİ, sağdan, ormanın içinden. — Neredeyiz John? Bu
ralarım artık tanımıyorum.
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BORKMAN’IN SESİ, daha yakından. — Bu eğri yoldan, ta yukarı 
çıkacağız.

ELLA’NIN SESİ. — Ah, ama artık yürüyecek halim kalmadı.
BORKMAN, ormanın sağ kenarında görünür. — Durma, gel, bura

ya gel! Ta uzaklara bakan yere artık yaklaştık. Hani orada, çok eskiden, 
bir bank vardı ya...

ELLA RENTHEİM, ağaçlar arasında görünür. — Demek o günleri 
unutmadın?

BORKMAN. — İşte orada dinlenirsin.

O rm anın seyrek yerinin sol tarafında, önüne bank duran, kurum uş bir çam ağacı 
vardır. Burası, kalın bir kar tabakası ile örtülüdür. Önde Bork-man’ın ve arkada 
E lla Rentheim’in sağ tarafta, kar üstünde, güçlükle yürüyerek geldikleri görülür.

BORKMAN, soldaki uçurumun önünde durur. — Gel, Ella, gel bak, 
neler göreceksin.

ELLA RENTHEİM, onun yanında. — Neler göreceğim, John?
BORKMAN, uzakları göstererek. — Gel bak, şu ülke önümüzde, ne 

kadar açık, ne kadar geniş... ta uzaklara kadar, etrafı nasıl çevirmiş.
ELLA RENTHEİM. — Şu bankta, eskiden ne kadar çok otururduk... 

Buradan, daha uzakları, hattâ çok uzaklan görürdük.
BORKMAN. — İşte o zaman, seninle bir rüya âlemine dalardık.
ELLA RENTHEİM, kederle başını sallar. — O rüya ülkeleri! Şimdi 

her yer kar katma gömülmüş... Şu ihtiyar ağaç da ölmüş.
BORKMAN, Ella’nm sözlerini dinlemeyerek. — Dışarda, Fiyot’da du

ran gemilerden, nasıl duman çıkıyor, görüyor musun?
ELLA RENTHEİM. — Hayır.
BORKMAN. — Ben görüyorum... Biri geliyor, biri gidiyor. Dünya

nın her yerinde, sevgiyi, onlar kuvvetlendiriyor. İnsan ruhuna, her taraf
ta, ışığı, harareti bunlar taşıyor. İşte vaktiyle, bunlar rüyalarına girmişti.

ELLA RENTHEİM, alçak sesle. — Zaten bunlar, bir rüya olmak
tan ileri gidemedi.

BORKMAN. — Rüya olmaktan ileri gidemedi, doğru. (Etrafı din
ler) Aşağıdan, nehirden gelen sesleri., dinle! Fabrikalar çalışıyor! Benim 
fabrikalarım! Bütün o kurmak istediğim fabrikalar! Bak dinle, nasıl çalı
şıyorlar. Geceleri ele işliyorlar. Demek gece gündüz çalışıyorlar. Dinle, bak 
dinle! Tekerlekler devrediyor, silindirler ateş saçıyor... Dönüyor, her şey 
dönüyor! İşitmiyor musun, Ella?

ELLA RENTHEİM. — Hayır.
BORKMAN. — Ben işitiyorum.
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ELLA RENTHEİM, korku ile. — Galiba, aldanıyorsun, John.
BORKMAN, gitgide ateşlenerek. — Ama bilsen, daha bunlar., be

nim devletimin yalnız etrafını saran öncüler.
ELLA RENTHEİM. — Devletinin etrafını mı dedin? Hangi devlet

ten bahsediyorsun?
BORKMAN. — Kendi devletimden! Hani ben, vaktiyle ölürken, çok 

kısa bir zaman için hükmettiğim bir devlet vardı ya, işte o devleti demek 
istiyorum.

ELLA RENTHEİM, sarsılarak, alçak sesle. — Ah, John, John!
BORKMAN. — İşte o devlet, şimdi orada... hamisiz, efendisiz... hay

dutların hücumuna, soygunculuğa terkedilmiş bir halde... Ella! O sıra dağ
lan, görüyor musun, orada., ta uzaklarda? Birbiri üstüne yığılmış. Hani, 
gitgide yükseliyor. Göğe doğru, üstüste uzanıyor... benim, o, deri, o uçsuz 
bucaksız, o tükenmez devletim işte orada!

ELLA RENTHEİM. — Ah, John, ama o devletten buraya öyle so
ğuk bir hava geliyor ku!

BORKMAN. — O hava, bana bir hayat rüzgân gibi esiyor. O hava 
bana, sanki esir ruhların selâmını getiriyor. Zincirlere vurulmuş milyon
ların âdeta kokusunu almış gibi oluyorum. Oraya buraya dalbudak salan, 
insanı çeken, kolannı bana doğru uzatmış olan o maden damarlannın, 
sanki atışını duyuyorum. O gece, bankanın altındaki kasada, elimde fe
ner beklerken de... canlanan gölgeler gibi, önümde gene onları görmüş
tüm. İşte benim, o zaman sizleri kurtarmam lâzımdı! Buna teşebbüs et
tim. Fakat muvaffak olamadım. Nihayet bu servet, gene o derinliklere göçtü 
gitti. (Ellerini öne doğru uzatarak) Ama sizlere, burada, gecenin şu sessiz
liği içinde birşeyler fısıldamak ihtiyacını duyuyorum. O kapkara derinlik
lerde, sanki bir ölüm uykusuna dalmış gibi uzanan sizierç ben âşığım! Siz 
ey yaşamak isteyen kıymetler...

ELLA RENTHEİM, zorla zaptedilen, fakat gittikçe artan bir heye
canla. — Evet senin aşkın, eskiden olduğu gibi, şimdi de aşağıda, orada, 
John. Zaten bu sevgi, hep orada idi. Ama yukarıda, burada, günün parıl
tısı altında... zavallı, yaşayan bir insan kalbi, hep senin için çarptı, senin 
için attı. İşte sen, bu kalbi çiğnedin. Ah, sen daha ileri gittin. Bundan on 
misli kötüsünü yaptm... sen o kalbi sattın... sırf...

BORKMAN, dehşete tutulmuş bir halde titreyerek. — Sırf o devlet... 
o kudret, o ihtişam uğruna sattın... demek istiyorsun, değil mi?'

ELLA RENTHEÎM. — Evet, öyle demek istiyorum. Zaten sana, bu
gün de söylemiştim ya. Sen, sana bağlanan bir kadının ruhundaki aşkı 
öldürdün. Halbuki onu, sen de seviyordun. Tabiî sevebildiğin nisbette, de
mek istiyorum. (Ellerini kaldırarak.) İşte onun için sana şimdi, gaipten haber 
verir gibi söylüyorum... John Gabriel Borkman... bu cinayet pahasına bek-
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lediğin mükâfatı, hiçbir vakit elde edemeyeceksin. Senin o soğuk, karan
lık devletine, hiçbir vakit muzaffer olarak ayak basamayacaksın.

BORKMAN, sallanarak banka döner ve bütün ağırlıyığıyla bankın 
üzerine yığılır kalır. — Ne korkunç şey, çok doğru keşfettin, Ella.

ELLA RENTHEİM, onun yanma giderek. — Korkma, John. Senin 
başına, bundan daha iyisi gelemezdi ki.

BORKMAN, bağırarak göğsünü tutar. — Ah.. (Bitkin bir halde.) İş
te şimdi beni bıraktı.

ELLA RENTHEİM, onu sarsar. — Ne var, John?
BORKMAN, geriye, bankın arkasına yığılır gibi yaslanarak. — 

Kalbime, soğuk bir el sarılmıştı da.
ELLA RENTHEİM. — John! O soğuk e!i, daha şimdi duydun ha!
BORKMAN, mırıldanır gibi. — Hayır... soğuk bir el değil., demir

den bir el. (Tamamen bankın üzerine kayıp düşer.)
ELLA RENTHEİM, sırtından mantosunu çekip, onun üstüne ör

ter. — Olduğun yerde kıpırdamadan yat! Sana yardımcı getirmeye gidi
yorum. (Sağa doğru birkaç adım yürüdükten sonra durur, döner, tekrar 
onun yanına gelir, eliyle uzun uzun nabzını ve yüzünü yoklar.)

ELLA RENTHEİM, alçak ve kat’i sesle. — Evet, böyle olduğu iyi. 
John Borkman. Senin için en hayırlısı bu.

Yedinci meclis’te hizmetçi kız ile M adam Borkman, öncekileri fenerle 
arayıp burada bulmuşlardır.

SE K İZ İN C İ M E C L İS
ELLA RENTHEİM, MADAM BORKMAN

MADAM BORKMAN, bankın arkasında durarak. — Herhalde, ge
ce vakti, bu serin hava onu öldürdü...

ELLA RENTHEİM. — Öyle olacak.
MADAM BORKMAN. — Bu güçlü kuvvetli adamı devirdi ha!
ELLA RENTHEİM, bankın önüne gelerek. — Görmek istmez mi

sin, Gunhild?
MADAM BORKMAN, reddederek. — Hayır, hayır, hayır. (Kısık ses

le) Bir madenci oğlu idi... banka direktörlüğü yaptı. Serin havaya taham
mül edemedi.

ELLA RENTHEİM. — Herhalde, daha çok, soğuktan öldü.
MADAM BORKMAN, başını iki yana sallar. — Soğuk mu dedin? 

Soğuk... Onu çoktan öldürmüştü.
ELLA RENTHEİM, başıyla tasdik ederek. — Evet, zaten o soğuk 

seni de, beni de hayâle çevirdi.
MADAM BORKMAN. — Haklısın.
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ELLA RENTHEİM, acı acı gülerek. — Bir ölü, iki hayal., işte soğu
ğun yaptığı.

BORKMAN, — Evet, ruh soğuğu... Artık, barışalım, Ella.
ELLA RENTHEİM. — Ben de öyle düşünüyorum... barışmamak için 

bir sebep yok.
MADAM BORKMAN. —- Biz... ikiz kardeşler... demek, beraber sev

diğimiz insanın ölüşü üstünde, birbirimize el uzatacağız.
ELLA RENTHEİM. — Biz, iki hayâl... İşte şu ölünün üstünde.

Ibsen
A ç ı k l a m a l a r :

John Gabriel Borkman’da, büyüklüğüne ve kurduğu düşleri gerçekleştireceğine ina
nan, toplum  düzenini bile hiçe sayarak olumsuz işlere girişen bir banka direktörünün mah
kûm  oluşu ile; aile onurunu kurtarm a uğruna, öç alm a duygusu içinde her türlü davranış
ta  bulunan bir kadının olumsuz çabaları hikâye ediliyor.

Yukarıdaki sahnelerde bu olumsuz çabaların sonu ortaya konuluyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Borkman neden eve girmek istemiyor? Soğuktan niçin çekinmemektedir?
2— Ella ile Borkman nereye kadar giderler?
3— Borkman, gemileri gördüğünü söyleyerek, onların vaktiyle rüyalarına girdiğini 

söylüyor; onun bu sözünü, daha sonraki konuşmalardan da yararlanarak açıklayınız.
4— Borkm an’m sözünü ettiği “devlet”  nedir? Borkman ve Ella, bu konuşmalar sıra

sında hangi duygular içindedirler?
5— Borkman’m saplantısı nedir? Hangi sözlerinden anlıyorsunuz? Ella onun neyin

den yakınmaktadır?
6— Borkman gerçeği ne zaman anlıyor, tepki gösteriyor mu? Onun kalbini saran, 

en sonunda bırakan soğuk demirden bir el ne olabilir?
7— Borkman’ın ölümüne sebep olan, iki kızkardeşi hayâle çeviren “ soğuk”  nedir? 

Çözüm nasıl oluyor?
8— Eserin türü  nedir? Bundan çıkardığınız sonuç düşünceyi belirtiniz.
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R U S  E D E B İ Y A T I

Rus edebiyatı, epik nitelik gösteren halk şarkılarıyla başlar. Bunu zengin masallar, 
efsaneler ve bazı dinle ilgili eserler izler. XVIII. yüzyılda Petro’nun giriştiği yenilik hare
ketleri ve Napolyon’un Moskova seferinden sonra Batı ile bağıntı kurulur ve Rus edebiya
tı, Avrupa edebiyatı seviyesine yaklaşır.

Fransız, İngiliz, İtalyan ve Alman edebiyatlarından yapılan çeviriler, Rus edebiyatın
d a  kısa bir sürede büyük sanatçıların yetişmesine; değerli eserlerin yazılmasına yol açmış;
XVIII. yüzyılın ortalarında Fransız şiirinden etkilenen KANTEMİR’in (1708 - 1774) ilgi 
çekici “ satir”  lerinden sonra, LOMONOSOV (1711 - 1765) Rus nazmının kurucusu ol
muştur. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Alman ve İngiliz edebiyatlarının; dolayı
sıyla Klâsisizm’in ve Romantizm’in etkisinde, destan, lirik şiir ve tiyatro gibi türlerde bü
yük gelişmeler görülür.'

XIX. yüzyılda, yerli bir gerçekçilikle şiir, tiyatro ve roman türlerinde eser veren ALEK- 
SANDR PUŞKİN (1799 - 1837); şiirleri ve bir rpmanıyla LERMONTOV (1814 -1841); Uk
rayna köylülerim anlatan rom anları ve “ Müfettiş”  adlı ünlü komedyası ile NİKOLAİ GO- 
GOL (1809 - 1852); anlatımındaki çekicilikle TURGENYEV (1818 - 1883); toplum a yeni 
bir düzen verme çabasıyla hikâye ve tiyatro eserleri yazan, kişilerin umutsuzluğunu dile 
getiren ANTON ÇEHOV (1860 -1904); insanın iç dünyasındaki derinliklerine inerek ora
daki psikolojik çatışmaları, “ iyi* ile “ kötü” yü veren; “ Suç ve Ceza” yazan DOSTOYEVSKİ 
(1821 - Î881); “ H arp ve Sulh”  yazarı LEV TOLSTOY (1828 - 1910), roman ve tiyatro ala
nında MAKSİM GORKİ (1868 - 1936), dünyaca tanınmış sanatçılardır.

XX. yüzyılda, BORİS PASTERNAK ve M İHAİL ŞOLOHOF adlı yazarlar da Nobel 
armağanı almış romancılardır.



T O L S T O Y

Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828 - 1910), soylu bir ai
ledendir. Üniversite öğrenimi yaptıktan sonra subay ol
muş; Kafkas ve Kırım savaşlarına katılmıştır. Askerlik
ten ayrıldıktan, Batı ve Güney Avrupa'da geziler yaptık
tan sonra da, Rusya’da, düşüncelerine uygun bir hayat 
sürmüştür.

Tolstoy, hikâye ve romanlarında toplum ve töre ile 
ilgili gerçeklere dayanır; eserlerindeki kişiler ve olaylar, 
onun hayal gücüyle birleşerek gerçek hayatı yansıtırlar.

"Sivastopol” adlı hikâye kitabının yayımlanmasıy
la tanınmış olan Tolstoy’un, Napolyon devrini veren ta
rihî bir roman niteliğindeki “Harp ve Sulh" adlı eseri ile 
töreye dayanan “Anna Karanina" adlı romanı en ünlü 
iki eseridir. Bunların başında, “Ölümden Sonra Dirilme”, 
“İvan İlyiç’in Ölümü33 gibi romanları; bazı tiyatroları; 
toplum ve dinle ilgili düşüncelerini anlattığı eserleri vardır.

KÜÇÜK KIZLAR BÜYÜKLERDEN AKILLI ÇIKTILAR1

Bu yıl, Paskalya(2) erken gelmişti. Halk kızakları daha yeni bırakmış
tı. Avlularda hâlâ kar vardı, köyün sokaklarında sular akıyordu. İki avlu 
»nisandaki sokakta büyük su birikintisi meydana gelmişti. Bu su birikin
tisine, karşılıklı iki avtodan iki küçük kız geldi. Biri diğerinden daha bü
yüktü. Anneler, her ikisine de yeni sarafanlar (kolsuz uzun kadın elbisesi) 
giydirmişlerdi. Küçüğün sarafam mavi, büyüğünkü ise süslü ve sarıydı. İki
sinin de kırmızı başörtüleri vardı. Kilisede bayram töreni biter bitmez iki 
kız, bu su birikintisine geldiler, birbirlerine elbiselerini gösterdiler, sonra 
da oynamaya başladılar. Canlan suda oynamak istedi. Küçük kız az kal
sın ayakkabılarıyla su birikintisine dalıverecekti. Ama büyük olanı: “ Gir-

(1) H alk için Hikâyeler. Çev.: Sorakin - S.Aytekin. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
Kitapları. Batı Edebiyatından Seçme Metinler,

(2) İsa’nın göğe çekilişini kutlayan Hıristiyan yortusu.
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me, annen darılır, dur ben ayakkabılarımı çıkarayım, seli de çıkarırsın’* 
dedi. Ayakkabıları çıkarıp, suda karşı karşıya yürümeye, birbirlerine yak
laşmaya başladılar. Küçük, dizlerine kadar suya battı: “Akulüşka derin
dir, korkuyorum” diye bağırdı. Diğeri de: “ Korkma, daha fazla derinleş
mez. Bana doğru gel!”  diye karşılık yerdi. Birbirlerine yaklaşmaya başla
dılar. Akulka: “ Küçük, dikkat et, su sıçratma, yavaş yürü”  diye bağırdı. 
Ama daha sözünü bitirmeden küçük yürürken ayağını suya öyle bir vur
du ki, Akulka’nın sarafanını kirletti. Hem onun sarafanını kirletti, hem 
de suları burnuna, gözlerine sıçrattı. Akulka sarafanımn üzerindeki leke
leri görünce kızdı, sövdü, dövmek için peşinden koştu. Küçük kabahat iş
lediğini anlayınca, hemen su birikintisinden çıkıp evine koştu. Bu sırada 
da Akulka’nın annesi oradan geçiyordu. Kızının elbisesinin kirlendiğini 
görünce: “ Edepsiz nerede kirlettin!”  diye bağırdı. — “ Küçük kız bile bi
le üstüme su sıçrattı”. Akulka’nın annesi küçüğü tutup ensesine bir tokat 
aşketti. Küçük, bütün sokağı dolduran bir sesle uludu. Derhal annesi dı
şarı fırladı. Komşusuna: “ Niçin kızımı dövüyorsun!”  diye bağırdı. Ka
dınlar ağız kavgasına başladılar. Bu sefer erkekler de dışarı fırladılar, bir 
kalabalık, bir gürültüdür başladı. Her kafadan bir ses çıkıyor, kimse kim
seyi dinlemiyordu: Bir hayli bağırıp çağırdılar, biri ötekini itti, neredeyse 
kavga başlayacaktı. Bu sırada Akulka’mn ninesi ortaya çıktı, erkeklere: 
“ Ne yapıyorsunuz, bayram günü gülüp eğlenecek yerde günaha 
giriyorsunuz”  diye kavgayı önlemek istedi. İhtiyar kadını dinlemediler, az 
kalsın onu yere yuvarlayacaklardı. Akulka ile küçük kız tekrar bir araya 
gelip barışmasalardı, ihtiyar kadının onlan ayırmasına imkân yoktu. Ka
dınlar kavga ederlerken, Akulka sarafanındaki lekeyi sildi, yine su biri
kintisinin içine daldı. Yerden bir taş aldı, sokağa akıtmak için birikintinin 
yanındaki toprağı kazmaya başladı. Küçük de yaklaşıp ona yardım etti, 
yonga ile bir hendecik açtı. Köylüler yumruklaşmaya başladıktan bir sıra, 
küçük kızların açtığı hendecikten, ihtiyar ninenin durduğu yere doğru şu 
akmaya başladı. İki kız yaptıktan küçük derenin etrafında koşuşmaya baş
ladılar. Akulka: “ Tut Malaşa, tu t”  diye bağırdı. Küçük de bir şeyler söy
lemek istiyor, ama gülmekten kendini alamıyordu.

Kızlar koşuşuyorlar, yonganın suda yüzüşüne bakarak gülüyorlardı. 
Koşarken köylülerin ortasına girdiler. İhtiyar kadın, onları görür görmez 
kavga eden köylülere: “Allahtan korkun, koskoca adamlarsınız. Bu kız- 
lann yüzünden kavgaya girdiniz, bakın onlar her şeyi unutmuşlar, yine 
sevine güle oynuyorlar. Sizden daha akıllı imişler”  dedi.

Köylüler kızlara bakıp utandılar. Sonra kendi kendilerine gülerek ev
lerine döndüler.

“ Şayet küçük çocuklar gibi olamazsanız göklerin melekûtuna asla gir
meyeceksiniz.”

Tolstoy
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A ç  ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz hikâye, bir köyde paskalya (İsa’nın göğe çekilişini kutlayan yortu) son
rası geçen, çok basit, günlük bir olayı konu edinmiştir. Bu töre ile ilgili hikâyede, çocukla
rın küçük kabahatleri yüzünden, büyüklerin birbirlerine girmeleri yerilmekte; kişilerin duy
gulu ve aceleci karalardan uzak kalmalarım öğütleyen b ir düşünce ortaya konulmaktadır.

Hikâyedeki, en önemli yönlerden biri de, to n u n u n  basitliğine uygun, yalın ve açık 
b ir anlatım  yolu kullanılmış olmasıdır.,

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Olay, ne zam an ve kimler arasında geçiyor?
2— İki küçük kız çocuğunun adlan  nedir? Giyimleri nasıldır?
3— Çocukların su içindeki oyunları ve davranışları yaşlarına uygun mudur?
4— A nnenin ilk  davranışım yerinde buluyor musunuz?
5— Olayın büyütülmesi doğru olmadığına göre, sizce nasıl yatıştırılmalıydı?
6—  Kavganın son bulmasında kimler etkili olm uştur? Ninenin konuşmalarındaki ye- 

rindeliği neye bağlarsınız?
7— Hikâyede “ Gerçekçilik”  e aykırı bir özellik var mıdır?
8— Hikâyenin plânını ve ana düşüncesini belirtiniz.

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

Tolstoy’un  “ İnanç yaşamanın gücüdür”  sözünü açık
layınız.
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A M E R İ K A N  E D E B İ Y A T I

A m erikan edebiyatı, başka milletlerin edebiyatlarında olduğu gibi, bir geçmişe sahip 
değildir.

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda adlan  duyulan sanatçılar da, çoklukla Avrupa’dan gel
miş sanatçılardır. Amerikan edebiyatı, ancak, Ingiltere’ye karşı yapılan bağımsızlık sava
şından sonra, bir varlık göstermeye başlar.

1765’ten 1810’a  kadar süren dönem Amerikan edebiyatının “Aydınlık Çağı” dır. Bu
n a  “ İhtilâl Dönemi”  de denir. Bu dönemde, kendi hayatını yalın ve duru bir dille yazan 
devlet adam ı BENJAMİN FRANKLİN’den (1706 - 1769), politik edebiyatta THOM AS 
JEFFERSO N ’dan (Thomas Ceferson) (1743 - 1804) söz edilebilir.

XIX. yüzyılda, denemeci, tarihçi ve.hikâyeci WASHlNGTON IRVİNG (Vaşington tr- 
ving) (1783 - 1859); romancı J.F. COOPER (Kuper) (1789 - 1851); düşünür RW. EMER
SON (Emersin) (1803 - 1882); m ünekkit ve şair EDGAR ALLAN PO E (Edgar Alan Po) 
(1809 - 1849), romancı NATHANÎEL HAW THORNE (Netenyıl Havtorn) (1804 - 1864); 
destan türünde “ M oby Dick”  adlı ünlü eseriyle ün salan HERM AN MELVÎLLE (Her- 
m an Melvil) (1819 - 1891); Amerikan demokrasisinin şairi olarak bilinen WALT WHÎT- 
M AN (Valt Vitmm) (1819 - 1892), romantik çağı yansıtan sanatçılardır.

Bu yüzyılın sonlarına doğru romantizm  ile gerçekçiliği birleştiren BRET HARTE (Bret 
H art) (1836 - 1902) ve MARK TWAİN (M ark Tıveyn) (1835 - 1910), tanınmış yazarlardır.
XX. yüzyılın başlarında, romanın önemi daha da artmıştır: Naturalist rom anda THEO- 
DO RE DREİSER (Teodor Dırayzır) (1871 - 1945); bu yüzyılm ilk yarısında gerçekçi bir 
anlatımla, hayatın didişmelere rağmen hiçliğini belirten ERNEST HEMtNGWAY (örnest 
Hemikvey) (1898 - 1966); eğlenceli rom an türünde, F. SCOTT FÎTZGERALD (Skot Fild- 
jerald) (1896 - 1940); son güçlü romancılardan JO H N  STEÎNBECK (Con Şitaynbek), şiir 
alanında EDGAR LEE MASTER (Edgar Li M aştır); tiyatroda, üç defa.Pulitzer arm ağa
nı kazanan EÜGENE O ’NEÎLL (Öjen Oneyl) gibi sanatçılarla Amerikan edebiyatı bugü
ne ulaşmıştır.
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Gezici bir tiyatro sanatçısının çocuğu olan Edgar A l
lan Poe (1809.-1849), genç yaşında şiir yazmaya başla
mış; tenkitlere girişmiş; hayalî ve korkunç nitelikte hi
kâyeler yazmıştır.

“Kuzgun” ve “AnnabelLee "  (AnnabelLi) adlı şiir
leri çok tanınmıştır. Hikâyeleri, “Acayip ve Çapraşık 
Hikâyeler "  (İşitilmedik Hikâyeler) adlı bir kitapta top
lanmıştır.

A N N A B E L  L E E 1

Senelerce, senelerce evveldi;
Bir deniz ülkesinde

Yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz 
İsmi Annabel Lee;

Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten 
Sevmekten başka beni.

O çocuk, ben çocuk, memleketimiz 
O deniz ülkesiydi.

Sevdalı değil karasevdalıydık 
Ben ve Annabel Lee;

Göklerde uçan melekler bile 
Kıskanırdı bizi.

Bir gün işte bu yüzden göze geldi, 
O deniz ülkesinde,

Üşüdü rüzgârından bir bulutun 
Güzelim Annabel Lee;

Götürdüler el üstünde
Koyup gittiler beni

Mezarı ordadır şimdi,
O deniz ülkesinde.

(1) Annabel Lee. Çev.: M. Cevdet Anday. Tercüme.Dergisi (1946). Şiir Özel Sayısı.
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Biz daha bahtiyardık meleklerden,
Onlar kıskandı bizi,—

Evet! — bu yüzden, şahidimdi herkes ŝı*
Ve o deniz ülkesi!

Bir gece bulutunun rüzgârından -
Üşüdü gitti Annabel Lee. '

Sevdadan yana, kim olursa olsun,
Yaşça başça ileri,
Geçemezlerdi bizi;

Ne yedi kat göklerdeki melekler,
Ne deniz dibi cinleri,

Hiçbiri ayıramaz beni senden
Güzelim Annabel Lee...

Ay gelip ışır, hayalin erişir
Güzelim Annabel Lee.

Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar 
Güzelim Annabel Lee;

Orada gecelerim, uzanır beklerim
Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim 

O azgın sahildeki 
Yattığın yerde seni.

Edgar Allan Poe

A ç ı k l a m a l a r :

Annabel Lee, Edgar Allan Poe’nun, ölümünden kısa bir süre önce 1849’da yazdığı 
“ lirik”  bir şiirdir. Bu şiir, vakitsiz ölen sevgilinin ardından dile getirilmiş içten duyuşlar
dır. Şiirde değişik bir şekil özelliği de göze çarpmaktadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Annabel Lee'nin belirli özellikleri nelerdir?
2— Ölümünün sebebi nedir?
3— Şair, Annabel Lee’nin ölümünden önce ve sonra hangi duygular içindedir?
4— Şiirin şekil özelliğini belirtiniz.
5— Şiirde kullanılmış olan deyimelir gösteriniz.

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

E. ALLAN POE’nun “ Şiir, benim içimde bir amaç de
ğil, bir tutkudur!’ sözünden yararlanarak, bu konuda düşün
celerinizi belirtiniz.

395



TURK. DILI ve EDEBİYATI

— O adamın başına gelenleri anlatayım size. Vaka Jackson zamanın
da geçiyor. Gadsby’s o devrin en lüks oteli imiş. Bu adam, bir sabah, saat 
dokuz sularında, zenci bir sürücünün kullandığı dört beygir koşulu muh
teşem bir araba ile Tennesee’e çıka geliyor. Yanında pek sevdiği, güzelliği 
ile koltuklarını kabartan bir de köpek var.

Araba Gadsby’s önünde durunca otel sahibi ve kâtibi ile bir sürü me
raklı koşuşarak kerli ferli yolcuyu büyük saygı ile karşılıyorlar, valizlerini 
taşımak, beygirleri ahıra çekmek istiyorlar. Fakat, yolcu, “ Lüzum yok” 
diyerek reddediyor, arabacısına beklemesini tembih ediyor. Bir şey yeme
ye bile vakti yokmuş. Hükümetten alacağı bir para varmış da çabucak Ma
liye dairesine uğrayıp altınları valizine yerleştirdikten sonra —acele işleri 
dolayısıyla— hemen Tennesee’ye dönecekmiş. Evet, bunları söylüyor o 
adam.

O gece ancak saat on bire doğru otele uğrayabiliyor, bir oda kiralı
yor, hükümetteki alacağım ancak ertesi sabah kendisine ödeyeceklerinden 
beygirleri ahıra çekmelerini emrediyor. 1834 yılı Ocak ayının üçünde, çar
şamba günü oluyor bu işler...

Adam, şubat ayının beşinde o muhteşem arabayı satarak kullanılmış 
ucuz bir talika ediniyor. Hükümetten alacağı parayı da bu talika ile de 
pek âlâ Tenessee’ye götürebilirmiş. Şatafata da ehemmiyet vermezmiş zaten.

Ağustos’un on birinde o güzel beygirlerin bir çiftini satıyor...
Aralık ayının on üçünde beygirlerden birini daha satıyor...
1835 yılı Şubat ayının onyedisinde kullanılmış talikayı satarak “ buggy” 

adım verdikleri iki kişilik külüstür bir yanm araba ediniyor...
Ağustosun birinde buggy’i satarak bir kişilik, hırt lâmbası çıkmış bir 

yarış “ sulky” si alıyor...
Ağustosun yirmi dokuzunda —bir köle olan— zenci arabacısını satı

yor...
On sekiz ay sonra —yani 1837 yılı şubat ayının on beşinde— Sulky- 

yi satarak bir eğer alıyor....
Nisanın dokuzuncu günü eğeri satıyor...
Haziranın yirmi ikisinde köpeğini satıyor...
Bir duraklama ve sessizlik ânı oldu. Her yana saldınrcasına yağan 

karın rüzgârla kanşık uğultusundan başka bir şey işitilmiyordu. Mister 
Lykins sabırsızlıkla sordu:

— Ey, ne olmuş sonra?
Riley:
— Bu anlattığım otuz yıl önceye ait bir vaka, dedi.
— İyi, güzel, ama ne olmuş ki?
— Şimdi saçı sakalı ağarmış bir ihtiyar olan o adamla can ciğer dos

tum ben. Hemen hemen her akşam bana uğrayarak merhaba der.
Bir saat önce kendisine rastladım. Yarın sabah erkenden yine Tennesee’ye
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hareket edecek. Halbuki hükümetten alacağı parayı gündüz cebine ata
rak benim gibi gece kuşları yataktan kalkmadan yola düzüleceğim hesap
lamıştı. Biçare adam! Eski memleketi olan Tenneseey’yi ve dostlarını bir 
defa daha görebileceğinden dolayı o kadar memnundu ki...

Yeniden bir duraklama oldu. Yabancı sordu:
— Hikâye bundan ibaret mi?
— Evet, bundan ibaret.
— Vakit gece, hem de nasıl bir gece olduğunu göz önünde tutarsak 

hikâyeniz biraz uzun kaçmadı mı? Fakat anlayamıyorum bundan bana ne?
— Oh, hususi bir alâkanız yok anlattıklarımla şüphesiz...
Öyleyse ne maksatla anlattınız? Bir hedefiniz olmalı bunu bana an

latmakta...
— Hiç bir hedefim yok. Yalnız şunu diyeceğim kimister Lykins, o posta 

şefliği memuriyetini kopardıktan sora San Fransisco’ya hareket için acele 
etmek mecburiyetinde değilsiniz, şöyle biraz nefes ahncaya kadar Gadsby’s 
otelinde kalmayı küçümsemeyiniz ve rahatınıza bakınız! Allahaısmarla
dık! Tann yardımcınız olsun!

Riley, bu sözleri söyler söylemez, nazik bir çehre ile topuklan üzerin
de dönerek afal afal kendisine bakan okul öğretmenini orada kendi halin
de bırakıverdi. Şaşkınlıktan donmuş gibi hareketsiz duran, paltosu ve şap
kası baştan başa beyaz bir örtü ile kaplı zavallı yabancı, sokak lâmbasının 
ışıl ışıl parlattığı cansız bir kardan adama benziyordu.

O posta şefliğini asla elde edemedi.
M ark Twain

A ç ı k l a m a l a r :

M ark Twain, bu hikâyesinde, tecrübesiz, saf bir insanın, düşündüklerini hemen ger
çekleştirebileceği sanısı ile alay etmekte; ağır yürüyen hüküm et işlerini yermektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1— Rily Lykins’in hangi düşüncesi üzerine hikâyesini anlatıyor?
2— Bu hikâyeyi özetleyerek, anlatımındaki amacı belirtiniz.
3— Lykins’in tecrübesiz, saf bir kişi olduğunu hangi sözlerinden anlıyorsunuz?
4— Riley, Lykins’ten ayrılmadan önce ona her şeyi açıkça anlatmış mıdır?
5— Bu hikâye kim tarafından anlatılıyor? Anlatımdaki özellikleri belirtiniz.

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

M ark TVain’in “ Yalancı alçakgönüllülük doğdu; alçak
gönüllülük öldü.”  sözünü açıklayınız.
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CHARLES BAUDELAİRE
(1821 - 1867)

İ Ç  T E N  İ ç E
Uslan artık, Kederim, kendine gel azıcık! 
İstediğin de oldu, iniyor, Akşam işte!
Buluta girdi şehir, havada bir tuhaflık,
Kimine rahat huzur, kimine kaygı vermekte.

Yazık! İnsanlar, yâni şu cife kalabalık 
H az denen çingenenin kırbacım yemekte,
Bu aşağılık oyunun parsası da pişmanlık;
Tut elimden, Kederim, gidelim bundan öte!

Kâr-ı kadim kaftanla, baksana, Evvel zaman 
El ediyor bizlere göğün tahtaboşundan, 
Sulardan da gülyüzlü, o dost Hüzün ağmakta.

Son nefesiyle Güneş, püf! söndürmüş feneri 
Ve sürüklenen uzun bir kefen gibi Şarkta 
Dinle, güzelim, dinle yaklaşan geceleri!

Çev.: Can Yücel 
(Tercüme Dergisi, 63 - 64. 1958)

PAUL VERLAÎNE 
(1844 - 1896)

GÖK ÖYLE MAVİ

G ök öyle mavi, öyle durgun,
Dam lar üzerinde!

Yeşil bir dal sallanadursun 
Damlar üzerinde!

Ürpertip gökyüzünü birden,
Bir çan tın tın eder.

Bir kuştur şu ağaçta öten;
Türküsünü söyler.

İşte hayat! aç gözünü gör;
Bak ne kadar sade.

H er günkü sakin gürültüdür,
Şehirden gelmekte.

Ey sen ki durm adan ağlarsın,
Döversin dizini;

Gel söyle bakalım ne yaptın,
Nettin gençliğim?

Çev.: C.S. Tarancı 
(Fransız Şiiri, Şiir Yayınları)
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A N D R E  G İ D E  
(1869 - 1951)

S A N A T  B A S K I D A N  D O Ğ A R 1

Sanat, yavaş yavaş kuvvetten düşünce, kaplıcalara götürülen bir has
ta  gibi tabiata çıkarılır. Ne yazık ki tabiat artık ona bir şey yapamaz. Bir 
anlaşmazlık var. Sanatın köye çekilip dinlenmesi ve eğer bitkinlikten sara
rıp soluyorsa, kırlarda, hayatta, gidip yeni bir canlılık aramasını bazen 
iyi bulurum. Güzellik hiç bir zaman tabiî bir ürün değildir; o ancak sun’î 
bir baskı ile elde edilir. Sanatla tabiat yeryüzünde rekabet halindedir. Evet 
sanat tabiatı kucaklar, bütün tabiatı kucaklar ve onu kolları arasında sı
kar; am a meşhur mısraı kullanarak diyebilir ki:

Sanat daima baskının sonucudur. Onu, ne kadar serbestse, o kadar 
yukarılara yükselir sanmak, uçurtmayı havalanmaktan alıkoyan şeyin ip 
olduğunu sanmaktır. Kanadını rahatsız eden bu hava olmasa daha iyi uça
cağını düşünen Kant’ın güvercini, uçmak için kanadını dayayabileceği bu 
hava mukavemetine muhtaç olduğunu takdir etmemektedir.

Sanat da böyledir, yükselmek için dirence dayanmak zorundadır. Şimdi 
söylediğim resim için, heykel için, musiki ve şiir için de doğrudur. Sanat 
ancak hasta devirlerde hürriyeti arar. Kolayca var olmak ister. Kendisi her 
kuvvetli buluşta, düşüş ve engel arar, kalıplarını paramparça etmekten hoş
lanır, işte bunun için hayatın en taşkın olduğu devirlerde değil midir ki 
en heyecanlı dehalar, en sıkı kalıpların ihtiyacı ile kıvranmalardır. Bere
ketli Rönesans zamanında, Shakespeare’in, Ronsard’m, Petrarca’nm, Mic- 
halengelo’nun soneyi, Dante’nin üçlü kafiyeyi kullanmaları; Bach’ın fu- 
gue’ü aşırı duyduğu dayanılmaz ihtiyaç hep bundandır. Verilecek daha ne 
örnekler var! Lirik ilhamdaki genişleme kuvvetinin onun baskısı ile oran
tılı olduğuna, yahut da yenilmesi gereken yer çekiminin mimarlığına im
kân verdiğine şaşmamak mı lâzım?

Büyük sanatçı, güçlüğün coşturduğu, engeli kendisine sıçrama tahta
sı yapan adamdır. Derler ki Michalengelo’yu Musa’nın ellerine toplu bir 
hareket vermeye zorlayan, mermersizlik olmuştur. Sahnede, hep birden kul
lanılacak ses perdelerinin sayılı oluşudur ki, Eschyle’i, Kafkas dağlarında 
zincire vurulan Prometheus’un susuşunu icat etmek zorunda bırakmıştır. 
Eski Yunanlılarda saza bir tel ekleyen adam şiddetle cezalandırılırdı. Sa
nat baskıdan doğar, döğüşle yaşar, hürlükten ölür.

(1) Seçme Yazılar. Çev.: Suut Kemal Yetkin. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
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Osmanlı İmparatorluğu, XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Batı’nın endüstri 
ve ekonomi alanlarındaki gelişmeleri izleyememişti. Yabancıların ucuza sattıkları fabrika 
malları, tezgâha, küçük sermayeye dayanan yerli endüstrinin silinmesine, halkın fakir düş
mesine yol açmaya başlamıştı.

Bunlarla birlikte, yiyecek ve içeceklere narh konması; yolların, kara ve deniz taşıt araç
larının yetersizliği; iç gümrük ve kapitülâsyonlar, dış ticaretin yabancı ellerde olması, İmpa
ratorlukta, ekonomik bozgunun sebepleriydi.

Osmanlı İmparatorluğunu çöküntüye götüren bu sebepler yanında, Fransız ihtilali
nin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşünceleri; Sırp, Yunan ve Mısır başkaldırmaları; Rus
- İngiliz - Fransız işbirliği, Rus savaşı, Fransızların Cezayir’i alması.. İmparatorluğu yıpra
tan  önemli olaylar arasındaydı.

D aha önceki yüzyıllarda başlayan bu kötüye gidişi, bazı açık düşünceli padişah ve 
vezirler kavrayarak, durumu düzeltmek istediler ama, yaptıkları birer inkılâp niteliği taşı
madığı için köklü sonuçlar doğmadı.

Batı, O rtaçağ’dan sonra Rönesans ve Reform hareketleriyle Doğu’ya karşı her alanda 
üstünlük sağlamaya başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu, bu üstünlük karşısında, ilk ola
rak “ Lâle DevrP’nde, bilim ve sanat alanlarında; daha sora II. M ahmut’un, yönetim, adalet, 
maliye, eğitim ve askerlik alanlarında yaptığı düzenlemelerle Batı’ya yöneldi; TANZİMAT’ın 
ilânı da, bu yönelmede bir dönüm noktası oldu.

II. M ahm ut ölünce, tahta on sekiz yaşındaki oğlu Abdülmecit geçti. Abdülmecit, Mı
sır anlaşmazlığını gidermek, Osmanlı devletine yeni bir düzen sağlamak amacıyla, Lond
ra ve Paris büyükelçiliklerinde bulunarak çağın politik durum unu incelemiş olan Mustafa 
Reşit Paşa’yı sadrazamlığa getirdi. Gülhane’de Tanzimat-ı Hayriye böylece ilân edildi. Bun
dan sonra, im paratorlukta yaşayanlar için alman kararların uygulanmasına geçildi.

Tanzimat ve uygulanışı, tarih önünde, bir yenileşme ve düzenleme olmaktan ileri gi
demeyen, Doğu’ya Batı’yı getirme çabası olarak değerlendirilir. Yoksa tüm bir “ Batılılaşma” 
sayılamaz.

Gerçi Tazminat’la, yönetim, adalet, maliye, askerlik alanlarında düzenlemeler yapıl
dı; ilköğretim ve meslek okulları, bilim kurulları açıldı ise, medreselerin eski karakterini 
koruması, Batıl görüş ve dış düşünüşün yerleşmesine engel oldu. Toplumda, Batı’ya öze
nenlerle, ona düşman olanlar diye iki grubu ortaya çıkardı. Bazı Türk aydınları da, top
lum yaşayışı, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında Batı’yı benimsemişlerdi.

1860 yılında AGÂH EFENDİ ve ŞİNASİ’nin birlikte çıkarmaya başladıkları 
TERCÜMAN-I AHVÂL gazetesi ile edebiyatımız Batı’ya yönelmiş sayılır. TANZİMAT 
EDEBİYATI adı altında başlayan yeni edebiyatımız günümüze kadar yine toplumsal ve 
politik değişme ve gelişmelere paralel olarak, aşağıdaki bölümler halinde devam eder:
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I. Tanzimat edebiyatı
II. Edebiyat*ı Cedide (Servet-i Fünun edebiyatı)

III. XX. yüzyıl Türk edebiyatı

a) Fecr-i Âti
b) Millî edebiyat
c) Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı 
ç) 1940’dan Sonraki Yeni Türk edebiyatı.

TANZİMAT EDEBİYATI

Yazar ve şairlerin getirdikleri yenilikler ve sanat görüşleri bakım ından Tknzimat ede
biyatı iki dönemde gözden geçirilebilir. Ancak, Divan edebiyatı ile Tknzimat edebiyatı ara
sında geçiş sayılabilecek bir “ Hazırlık Dönemi” ni göz önünde bulundurm ak gerekir.

Hazırlık Dönemi’nde (1839-1860), daha çok Batı’dan bazı şiir, hikâye ve rom an çevi
rileri yapılmış; ilk gazeteler yayımlanmıştır:

İlk şiir çevirileri: ETHEM PERTEV PAŞA ve ŞİNASİ’nin, J.J. Rousseau (Ruso), Victor 
Hugo (Viktor Hugo), Lamartine (Lâmartin) gibi Fransız şairlerinden yaptıkları çeviriler; 
ilk çeviri roman, YUSUF KÂMİL PAŞA’nm Fenelon’dan yaptığı “ Tâlemague”  (Telemak) 
adlı eser; ilk gazeteler de, Takvim-i Vakayi (1831) ve Ceride-i Havadis’tir (1840).

Tânzimat edebiyatının BİRİNCİ DÖNEM sanatçıları, ŞİNASİ, ZİYA PAŞA, NAMIK 
KEMAL, AH M ET MİTHAT, AH M ET VEFİK PAŞA, ÂLİ BEY, ŞEM SETTİN SAMİ... 
genellikle “ sanatı toplum yararına”  uygulamış, toplum la ilgili kavram ve konulara yönel
dikleri eserlerini, “ konuşma dili” ni kullanm a çabası içinde, Batı’dan alman yeni türlerde 
vermişler, genellikle klâsisizm ve romantizmin etkisinde kalmışlardır.

Bu dönemde şair ve yazar, herşeyden önce eski edebiyatı yıkma; yeni edebiyatın yapı
sında kullanılacak değer ve kavramları getirme çabasındadırlar. A m a bazen alışkanlıkla
rının sonucu olarak ikiliklere düşmüş; yaptıkları yenilikler yanında, eskiye bağh örnekler 
de vermişlerdir.

Batı’ya olduğu kadar toplum a yönelen edebiyatımızın öncüsü ŞİNASİ’dir. O, aynı 
zamanda, ilk olarak; toplumların düşünce, söz ve yazı hürriyetini ileri süren; didaktik şiir
leriyle ve ilk tiyatro eseriyle (Şair Evlenmesi), okuyucuları uyarmaya, aydınlatmaya çalı
şan; sade dile yönelen bir yazardır.

Eserlerinde, “ yurtseverlik, hürriyet, adalet, doğruluk ve erdem”  gibi kavramları ve 
bunlarla ilgili düşünceleri ele alan NAM IK KEMAL, toplum a yaşama bilinci vermeye ça
lışmıştır. O, aynı zam anda şiir, tiyatro, roman, makale ve tenkit türlerinde eserler yazmış; 
inançlarını coşkun ve içten bir anlatım la duyurmaya çalışmıştır.

Bu dönemin bir başka sanatçısı ZİYA PAŞA’dır. Ziya Paşa düşünce ve davranışlarıy
la  yenilikleri tuttuğu halde, Divan edebiyatının etkisinden bir türlü kurtulamamıştır. Di
van edebiyatının şekil ve kalıpları içinde yazdığı “ Terkib-i Bent” , toplum  tenkidi; 
“ Zafername”  bir yergi örneğidir. Bunların yanında “ Şiir ve İnşa”  ise yeni edebiyat görü
şünü ortaya koyan makalesidir.

Tknzimat edebiyatında bazı yazarların, özellikle “ dil, tarih, eleştirme ve tiyatro”  alan
larında yeni görüşlerle eserler verdiklerini görüyoruz. Bunlardan tarih  alanında CEVDET 
PAŞA; tiyatro alanında, AHM ET VEFİK PAŞA, Â Lİ BEY ve ŞEMSETTİN SAMİ önemli
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yer tutarlar, AHM ET VEFİK PAŞA’nın dil, ŞEM SETTİN SAMÎ’nin sözlük çalışmaları 
da anılmaya değer çalışmalardır.

Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi sayılan yıllarda “ Genç Osmanlılar”  adlı bir der
nek, Abdülaziz’in keyfî yönetimine son vermiş; ‘meşrutiye^ ’i kurm a sözü ile II. Abdülha- 
m it’i padişah yapmıştı. Abdülhamit, M ithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi inkılâpçı 
aydınlara "Kanun-i EsasP'yi hazırlattı. “ Meclis-i Meb’usan” ı açtı; am a b ir süre sonra, 
Rus savaşını (1877-1878) ve Plevne’nin düşmesini öne sürerek meşrutiyete son verdi; otuz 
üç yıl sürecek sultanlığa dayanan baskı yönetimine başladı.

Bu ortam da şair ve yazarlar, edebiyatın ancak sanat yanına yönelmişler, yeni Batı ör
neği edebiyatın kurulup kökleşmesine çalışmışlardır. RECAlZADE EKREM, genç yazar 
ve şairlerin, yol gösterici olarak gördükleri, “ TMim-i E debiyaf’ıyla yeni edebiyatın esasla
rını çizen, şiirde konu sınırını kaldıran, kulağa göre kafiyeyi koyan bir “ Ü stat” ; ABDÜLr 
HAK H Â M İT nazım  şekillerinde yenilikleri uygulayan; şiirlerinde aşk, ölüm gibi kişisel 
konularla, tabiat konularını işleyen bir sanatçıdır. Hâm it, tiyatrolarında tarih konularını 
ve yabancı ülkelerdeki yaşayışları ele almış; ancak, bunları oynamak için değil, okunmak 
üzere yazdığını söylemiştir.

Bu dönemde hikâye ve romanlarıyla romantizm’den realizm’e geçişi gösteren yazar
lar olarak da SAMÎPAŞAZADE SEZAİ ile NABÎZADE-NAZIM  söylenebilir.

Birinci dönemde “ halka dönüş”  te görülen yerlileşme, ikinci dönemde “ sanat am a
cına yakınlaşma”  olarak devam eder. Bu dönemin san atçıları, genellikle yeniden eski dile 
dönmüşler; kişisel konuları işlemişlerdir. En çok etkilendikleri akım, Gerçekçilik’tir.

Tanzimat edebiyatının ŞİİR ve NESİR özelliklerine şöyle bir bakacak olursak; ölçü
nün çoğunlukla aruz ölçüsü olduğunu; hece ölçüsüyle denemeler yapıldığım; tam  ve zen
gin kafiyelerin esas alındığını görürüz. Nazım birimi olarak beyt, bent, mısra görüldüğü 
halde, “ bütün güzelliği” ne bir gidiş olduğu da farkedilir. Nazım şekillerinde de, Abdül- 
hak H âm it’le birlikte büyük ölçüde değişiklikler yapılmış; Batı edebiyatlarının etkisiyle 
yeni ve karma şekiller düzenlenmiştir.

Tanzimatçılar en köklü yenilikleri şiirin özünde yaptılar. Birinci dönemde, “ yurtse
verlik, adalet, hürriyet ve uygarlık”  gibi temalarla genişleyen konular, ikinci dönemde, “ zer
relerden güneşlere kadar her güzel şeyin şiir konusu olabileceği”  düşüncesiyle daha da ge
lişti. Böylece kişisel konulara, fizik ötesi temalara da yer verildi.

Tanzimat edebiyatında dilde ikilik göze çarpar. Birinci dönemde sadeleşme çabaları
n a  rağmen, şair ve yazarlar eski dil etkisinden kurtulamamışlar, ikinci dönemde ise, sanat 
amacıyla sadeleşme düşüncesini bir yana itmişlerdir.

Tanzimat Nesrinin başlıca türleri tiyatro, hikâye ve rom an,m akale ve tenkittir.

1870 yıllarında AHM ET MİTHAT, “ Letaif-i Rivayat”  adlı bir seri ile ilk küçük H İ
KÂYE denemelerine girişti; birkaç yıl sonra da romanlar yazarak “ halka dönük”  hikâye 
ve rom an yolunu açmış oldu.

İlk edebî ROMAN, Namık Kemal’in “ İntibah”  (1876) adlı romanıdır. İntibah’tan 
sonra, aynı nitelikte romanlar yazıldı, 'ihzarların ilkin romantizmin’in etkisinde kaldıkla
rını, ancak ikinci dönemde gerçekçiliğe yöneldiklerini görürüz.

Tanzimat edebiyatının şiirden sonra en çok önem verilen bir türü  de TİYATRO’dur. 
İlk başarılı tiyatro eseri ŞİNASİ’nin “ Şair Evlenmesi” dir. İlk tiyatro eserlerimizde, top
lum ve kişilerin aksak veya Övünülecek yönleri konu olarak alınmış; toplum eğitimi amaç 
edinildiği için, çoğunlukla ahlâki sonuçlara varılmıştır. İkinci dönemde, H âm it’le, eserle
rindeki konular tarih ve dış ülkelerin Özelliklerine yönelmiştir: Başlangıçta “ halkın anla-
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abileceği b ir dil kullanma”  çabası vardır. İkinci dönemde, tiyatro kişilerine, güzel ve etki
li söz söyleme isteği, sadelikten uzaklaşmaya sebep olmuştur.

Tanzimat tiyatrosu, “ Şair Evlenmesi”  ve Ahmet Vefik Paşa’mn Moliere’den (Mol- 
yer) yaptığı çeviri ve adaptelerle, başlangıçta klâsiszm’in; sonra da seçkin konular ve kişi
lerle yaratılan “ Dram”  dolayısıyla, romantizm’in etkisindedir.

Tanzimat’ın İKİNCİ DÖNEMİNDEKİ baskı yönetimi, Türk tiyatrosunun gelişme
sinde bir duraklam a meydana getirmiştir. ^

EDEBİYAT I CEDİDE (SERVET İ FÜNÛN EDEBİYATI)

Tanzimat edebiyatı ile başlayan eski-yeni çekişmesi, XIX. yüzyılın son yıllarında ye
nilerin bir araya gelmesi ve edebiyatta Batılılaşmanın üstünlük kazanmasıyla sonuçlandı.

1895 yılı sonlarında, Recaizade Ekrem, öğrencisi Ahmet İhsan’ın (Tokgöz) çıkarmak
ta  olduğu Servet-i Fünûn dergisini, yenilerin yayın organı olabilecek en uygun dergi olarak 
düşünmüş, bunun edebiyat bölümü başyazarlığına yine öğrencilerinden olan Tevfik Fik
ret’i getirmiştir. Böylece, bu dergi çevresinde, CENAP ŞEHABETTİN, HÜSEYİN SİRET, 
HÜSEYİN SUAT, ALİ EKREM, FAİK ÂLİ, SÜLEYMAN NAZİF, SÜLEYMAN NE- 
SİP, AHM ET REŞİT, CELÂL SAHİR gibi genç şairlerle; H A LİT ZİYA (UŞAKLIGİL), 
M EHM ET RAUF, HÜSEYİN CA H İT (YALÇIN), AHM ET H İKM ET (MÜFTÜOĞLU), 
SAFFETİ ZİYA, AH M ET ŞUAYP gibi genç yazarlar yeni edebiyat topluluğunu meydana 
getirdiler.

1896’dan 1901 yılma kadar süren kısa bir dönemde, edebiyatımızda gerçekten geniş 
ve etkili bir yer tutan; Batılılaşmada en büyük rolü oynayan bu yazar ve şairler, şiir, ro
man, hikâye, tenkit, hâtıra... türlerinde; baskı yönetimin etkisiyle, içine dönük, genellik
le kişisel konulara eğilen “ sanat için sanat”  görüşüne uygun eserler verdiler.

Edebiyat-ı Cedide’nin ŞİİR’de temsilcisi TEVFİK FİKRET’tir. Onun Edebiyat-ı Ce
dide topluluğu dağılıncaya kadar, yayımladığı şiirler, tabiat konularında, günlük ve kişisel 
konularda yazdığı şiirlerdir. Daha sonra, genellikle, toplumun durum unu, yönetimini, po
litik gidişini eleştiren; gençlere yol gösteren şiirler yazmıştır. Fikret, yeni şekilleri veya Batı 
edebiyatından alınan nazım şekillerini kullanmış: “ Parnasizm” akımının etkisinde kal
mıştır. Söyleyişinde nesir anlatımı vardır.

Nesirde, özellikle HİKÂYE ve ROM AN’da temsilci sayılan H A LİT  ZİYA UŞAKLI- 
GİL de çevresinde gördüğü olaylardan ve kişilerden yararlanıp tasvirlere, kişilerin ruh du
rum larına önem vermiş; edebiyatımızda “ Realizm” in öncüsü olmuştur.

Edebiyat-ı Cedide’nin önemli şairlerinden olan CENAP ŞEHABETTİN, şiirde önem 
verdiği iç ve dış âhenkle, söz ve deyişlerle, karamsar duygularla “ Sembolizm” in etkisinde 
sayılır. MEHM ET RAUF. “ Eylül”  adlı ilk psikolojik romanıyla; HÜSEYİN CAHİT YAL
ÇIN, Edebiyat-ı Cedide’yi savunan ve gözleme dayanan küçük hikâyeleriyle edebiyatımız
da önemli yer tutarlar.

Edebiat-ı Cedide döneminde, onun dışında kalarak Ahmet M ithat’ın “ halk için”  yo
lunu izleyen HÜSEYİN RAHM İ GÜRPINAR, İstanbul halkının yaşayışını, gelenekleri
ni; gerçekçi bir anlatımla gözönüne sermiş, “ BAĞIMSIZ” bir yazardır.

Bu dönemde, Edebiyat-ı Cedide’ye karşı eski edebiyat görüşlerini savunan, MUAL
LİM NACİ’yi tutanlar, M EHM ET CELÂL, AHM ET RASİM... M alûmat, Hazine-i Fü- 
nun gibi dergilerde yazıyorlardı.

Tanzimat edebiyatıyla başlayan yenilik hareketleri Edebiyat-ı Cedide ile olgunlaşır. 
Edebiyat-ı Cedide’de ölçü olarak aruz üstün tutulmuş; konuşma dili aruza uydurulmuş;
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işlenecek konuya uygun ritm  ve âhenkte dizilerin seçimine önem  verilmiştir. Hece ölçü
süyle yalnız Fikret, çocuk şiirleri yazmıştır. Kafiye, “ göze göre değil” ; “ kulağa göre” dir. 
Nazım birimi ancak, şekil bakım ından mısra olarak kalmış; anlam  “ beyit anlayışı”  mn 
dışına taşarak mısradan mısraya geçmiş; hattâ mısra ortasında başlayıp başka mısraın or
tasında son bulmuştur. Böylece nazım nesre yaklaşmış; “ beyit güzelliği”  yerini “ konu bü- 
tünlüğü” ne bırakmıştır. Nazım şekillerinde, eski şekiller değiştirilmiş (serbest müstezat), 
Batı edebiyatından şekiller alınmış (Sone, Terza - Rima...), karm a şekiller kullanılmıştır.

Şiirde, çoklukla kişisel konulara yer verilmiş; basit sayılabilecek günlük konular, aşk, 
tabiat temaları; karamsar duygular, hayâl kırıklıkları işlenmiştir.

Edebiyat-ı Cedide şairleri “ sanat için sanat”  ilkesine bağlı olarak parnasizm ve az 
da olsa sembolizm’in etkisindedirler.

Edebiyat-ı Cedide, dil ve anlatım bakımından, Divan edebiyatında büe olmayan Arapça 
ve Farsça kelime ve tam lam alarla yepyeni duyuş ve hayalleri anlatan mısra ve sözler yarat
mışlardır. Bazı şiirlerdeki, konuşmalı mısralarda, sadeleştikleri ve yer yer “ nazmı nesre 
yaklaştırdıkları’ ’ görülür.

Edebiyat-ı Cedide, Batı ile, özellikle Fransız dili ve edebiyatı ile bağıntılar kurduğu 
ve onu izlediği için, nesirde büyük bir gelişme sağlamış, ancak, Fransızcaıun etkisinde kal
mıştır. Bu dönemin en  başarılı nesir türleri “ rom an” ve “ hikâye” dir.

Edebiyat-ı Cedide yazarları “gözlem” leriyle ortaya koydukları kişüerin özellikle ruhî 
durum larını incelemiş; çevre tasvirleri yaparak, kişilerle çevre arasında bağıntılar kurmuş
lar; böylece, kişileri gerçek yönleriyle tanıtarak ‘ ‘teknik başarı’ ’ya ulaşmışlardır. Roman
lardaki kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan aydın çevrelerden seçilmiş; hikâyelerde 
halktan kişilere ve bunların sorunlarına yer vermiştir. Romanlardaki dil, özellikle tasvir 
bölümlerinde çok ağırdır; konuşma bölümlerinde, hikâyelerde sadeliğe ve tabiîliğe uyul
muştur.

XX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
1908’de ikinci meşrutiyet kurulunca, yıllardır sindirilmiş olan, hürriyete susamış çev

reler, basın, aydınlar, sanatçılar ve düşünürler; büyük bir çoğunlukla isteklerini ortaya dök
tüler; bunları gerçekleştirmek için de çeşitü çalışmalara giriştiler. A ıaa  bu coşkunluğun 
ve çalışmaların, gerici çevrelerdeki tepkisi 31 M art (13 Nisan 1909) olayım doğurdu. Bu 
da hürriyetin yeniden kısılmasına yol açtı.

Meşrutiyeti izleyen yıllarda Trablusgarp savaşı, Arnavutluk ayaklanması, Balkan ve 
Birinci Dünya Savaşları, devleti ve toplum u her alanda yeni çıkmazlara sürükledi. Ancak 
istiklâl Savaşı’ndan sonra, ATATÜRK’ün önderliği ile gerçekleştirilen CUMHURİYET 
ve İNKILÂPLAR, yeni TÜRKİYE’de toplum düzenine bir yön verdi.

XX. yüzyıl başlarında, aydınlar, yukarda belirtilen çıkmazlara, bazı çıkar yollar bul
maya çalışıyorlardı. Bunlardan kimisi “ Osmancılık” , kimisi “ İslâm Birliği”  kimisi de 
“ Türkçülük-Milliyetçilik”  düşüncesinde idiler. Bu düşüncelerde bir “ Batılılaşma” eğilimi 
de vardı.

Başlangıçtaki bu  düşünce ve eğilimler, daha sonraki yıllarda ortaya çıkan, politik de
ğişme ve gelişmelerin de etkisiyle, edebiyatta, aşağıdaki bölümlerde toplanabilecek şair ve 
yazarların eser vermesine yol açtı:

1. Fecr-i Âti
2. Millî Edebiyat Akımı
3. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı
4. 1940’dan Sonraki Yeni Türk Edebiyatı
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/ E C R - İ  Â T İ

1901’de Edebiyat-ı Cedide dağılınca, çeşitli alanlara ve görüşlere yönelen sanatçılar
dan bazıları, 1909’da, bir bildiriyle, “ Edebiyat-ı Cedide’nin getirdiklerinin yetersiz 
olduğunu”  söyleyerek, Fecr-i Âti adı altında topladılar. Bunlar, AHM ET HAŞİM , ALİ 
NACİP YÖNTEM, M EHM ET BEHÇET, TAHSİN NAHİT, EM İN BÜLENT gibi şair
lerle; Y.K. KARAOSMANOĞLU, M.FUAT KÖPRÜLÜ, REFİK H A LİT KARAY, FAZIL 
A H M ET AYKAÇ, HAM DULLAH SUPHİ TANRIÖVER, ŞEHABETTİN SÜLEYMAN 
gibi yazarlardı.

Fecr-i Âti, dil ve edebiyat, bilim alanlarında her türlü  çalışmayı yaparak Batı’yla sıkı 
bağıntılar kuracağını açıklıyor, edebiyatta “ sanat” ın esas olduğunu; “ sanatın insan için” 
olduğunu ileri sürüyordu. A m a sanatçılar, bu düşüncelerine rağmen, daha ileri bir adım 
atamadılar; kısa bir süre sonra dağılarak her biri kendi yolunda başarılı eserler vermeye 
koyuldular,

M İLLÎ EDEBİYAT AKIMI

1911’den sonra, milliyetçilik düşüncesi, Türk aydınları arasında yayılmaya başlamıştı. 
Çok geçmeden çeşitli dergilerde (Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua...) yayımla
nan yazılar ve manzumelerle, bu düşüncenin sonucu olan “ Türkçülük” , bir akım halinde 
dil ve edebiyatta gerçekleştirildi.

M EHM ET EM İN YURDAKUL’un manzumelerinde, dil ve ölçüyle başlayan, ZİYA 
GÖKALP, ÖM ER SEYFETTİn gibi yazarlarla gerçekleştirilen bu akım,

1. Edebiyatımızda millî konulara, toplum  ve yurt sorunlarına eğilme gerekliliğini.
2. Şiirde hece Ölçüsünün kullanılmasını;
3. Bütün eserlerde sade Türkçe ile yazmayı savunuyor; bu ilkeleri uygulamaya çalı

şıyordu.

1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde makale ve manzumeler yayım
layan A Lİ CANİP YÖNTEM ile, sonra hikâyeleriyle aynı yolda yürüyen ÖMER SEYFET
TİN; çeşitli makale, manzume ve eserlerindeki düşüncelerle “ TÜRKÇÜLÜK” ün yolunu 
ve programını çizen ZİYA GÖKALP, M İLLİ EDEBİYAT AKIM I’nın temsilcileri sayılır
lar. M EHM ET FUAT KÖPRÜLÜ’de, “edebiyat tarih i”  alanındaki çalışmalarıyla bu akı
mın gerçekleştirilmesinde rol oynamıştır.

Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllarda, sade dil ve hece ölçüsünü uygulayarak 
şiir “ Beş heceliler”  (FARUK N A FİZ ÇAMLIBEL, YUSUF ZİYA ORTAÇ, ENİS BEHİÇ 
KORYÜREK, HALİT FAHRİ OZANSOY, ORHAN SEYFİ ORHUN), Millî Edebiyat Akı- 
mı’ndan ilk etkilenenler oldular.

Bunların yanında, roman ve hikâyede millî karakter ve gerçeklerimizi dile getirmek 
amacıyla, sade dille yurt konularına eğilen HALİDE ED İP ADIVAR, REŞAT NURİ GÜN- 
TEKİN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, REFİK HA LİT KARAY; sade dille yaz
dığı hâtıra, fıkra ve seyahat yazılarıyla FALİH RIFKI ATAY da bu akımdan etkilendiler.

Bu arada, yukarıda sayılan sanatçılar gibi, Cumhuriyet kurulmadan önce değerli eserler 
vermeye başlayarak, kurulduktan sonra da devam eden bağımsız ama, güçlü şiirleriyle sem- 
bolizm’den etkilenen AHM ET HAŞİM; başlangıçta “ İslâm Birliği”  temsilcisi olan, di
daktik ve lirik şiirler yazan M EHM ET ÂKİF ERSOY; yeni bir şiir görüşünü uygulamaya 
çalışarak, eski yaşayışları ve İstanbul’un güzelliklerini şiirleriyle dile getiren YAHYA KE
MAL BEYATLI, XX. yüzyıl Türk şiirinin anılmaya değer, önemli sanatçıları arasında sa
yılırlar.
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CUM HURİYET DÖNEM İ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyetin kuruluşu ile 1940 (İkinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair 
ve yazarlar, genellikle, ya daha önceki Millî Edebiyat A kım ı’nın etkisinde, tam  anlamıyla 
“ yerli”  ve “ halka doğru”  konularda; veya Bati’nın, özellikle Fransız edebiyatının etkisin
de, kişisel konularda yazdılar.

Bunlardan, Kurtuluş Savaşı sırasında tanınmaya ve şiirlerini yayımlamaya başlayan 
KEM ALETTİN KAMU ile ÖM ER BEDRETTİN UŞAKLI ve daha sonra gelen AHMET 
KUTSİ TECER; çoğunlukla yurt ve yurtseverlik duygularını dile getiren, halk şiiri tarzını 
geliştirmeye çalışan, lirik şiirleriyle Beş Hececilerin devamı sayıldılar.

Yine sade dil ve hece ölçüsüyle yazan, ama onlardan ayrı, kişisel özellikleri olan NE
CİP FAZIL KISAKÜREK, AHM ET HAMDİ TANPINAR, AHM ET M U H İP DRANAS 
ile 1940’tan  sonraki yeniliklere de katılan CAHİT SITKI TARANCI ile şiirlerini 1935 den 
sonra yayımlamaya başlayan FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, Batı şiirinden de etkilendiler.

Bu arada, edebiyatımızda, hikâye ve roman alanlarında yeni denemeler yapan MEM- 
DUH ŞEVKET ESENDAL, PEYAMİ SAFA ve ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR ile SAİT 
FAİK ABASIYANIK da değerli eserler verdiler.

Bu sanatçıların yanında, Yedi Meşaleciler diye anılan, VASFİ M A H İR KOCATÜRK, 
CEVDET KUDRET, KENAN HULÜSİ, MUAMMER LÜTFİ, ZİYA OSMAN SABA, 
SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL, YAŞAR NABİ NAYIR topluluğu çok kısa bir süre sonra, 
başka alanlara dağılmış adlar olarak bilinirler.

1940’tan  SONRAKİ YENİ TÜRK EDEBİYATI

İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren, “ İnsan”, “ dünya”  ve “ yaşama”  arasında 
güvenilir olmayan bağlar; ortaya çıkan yeni dünya görüşleri; sanat hayatımızda köklü de
ğişikliklere yol açtı.

O RH A N  VELİ KANIK ve arkadaşlarının (OKTAY RIFAT, M ELİH CEVDET) ça
balarıyla, şiirin şeklinde, ölçü ve kafiye bağlarını çözen değişiklikler; özünde, şairanelik- 
ten kurtularak, “ basitliğe” , “ insanlığa”  ve “ yaşama sevinci” ne yönelen bir yol açıldı.

Hikâye, rom an ve tiyatro eserlerinde, “ yurt”  ve “ köy”  sorunları eğilimi başladı; NU- 
RULLAH ATAÇ’ın “ yeni nesir anlatımı” , “ öz Türkçecilik”  ve yerine göre “ devrik cümle” 
yaygınlaştı.

Son yıllarda da, yeni akımları izleyen ve her bölüm ü İkinci Yeniler adını alan genç 
sanatçılar, henüz durup yaygınlaşmayan yeniliklerle çağdaş anlamda eserler vermektedirler.
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SÖZLÜK

— A —

acib: — Benzeri görülmeden, hayret uyan
dırıcı.

âciz: Gücü yetmez, beceriksiz, 
âcizleri: — Kendinden s ü z  ederken kullam 

lan bir nezaket deyişi, 
a’dâ: — Düşmanlar, rakipler, 
âdâb: — Gözönünde bulundurulması gerekli 

kurallar, 
adem: — Yokluk.
âdemiyyet: — İnsanlık, insana yakışır 

durum, 
adi: — Adalet, doğruluk, 
adû: — Düşman, 
addetme: — Sayma, 
âfak: — Ufuklar.
âfâki: — Objektif, tarafsız görüşe dayanan, 

havaî, 
âfet: — Belâ, güzel, 
âftâb: — Güneş, 
agâh: — Uyanık, haberli, 
âğaz: — Başlama, 
ağniya: — Zenginler, 
ağyar: — Yabancılar, 
ahcâr: — Taşlar.
ahd: — Dönem, zaman, söz verme, 
ahiret: — Ölümden s onra, insanın gideceği 

yer, öbür dünya, 
ahkâm: — Hükümler, yargılar, 
ahrâr: — Tütsak ve köle olmayanlar, 
ahvâl: — Haller, durumlar, 
ahzân: — Hüzünler, üzüntüler, 
akçe: — Para, 
âkılâne: — Akıllıca.
akîde: — Bir şeye inanarak bağlanış, inan, 
aklâm: — Kalemler, memurların çalıştıkları 

daireler, 
aksâ: — Son basamak, 
aktâr-ı fikret: — Düşünceler, düşünce ül 
keleri.
akvam: — Kavimler.
âlâm: — Elemler, acılar.
al basma: — Lohusa hummasına tutulma.

alel-ıtlak: — Genel olarak, 
âlem: — Dünya, evren, 
alem: — İşaret, bayrak, 
alûde: — Bulaşmış, 
âmâl: — Emeller, istekler, 
a’mâk: — Derinlikler, 
amelî: — Pratik, iş olarak, 
amûd: — Sütun, dikey.
ANI:: — (Hâtıra), Hayatta yaşanmış olan ve

ya rastlanılan ilgi çekici olay ve izlenim
lerin, çoklukla üzerinden zaman geçtik
ten sonra anlatıldığı yazı, 

anın: — Onun, 
asâkir: — Askerler, 
a’sâr: — Yüzyıllar.
âsâr: — İzler, anıtlar, kalıntılar, eserler, 
aşîret: — Boy. 
âşiyân: — Yuva, ev. 
âşüfte: — Perişan, âşık, dağınık, 
ateşbazlık: — Ateşle hüner gösterme, hok

kabazlık, 
âti: — Gelecek, 
avam: — Halk, 
âvaz: — Ses, bağırtı, 
avdet: — Geri dönme, 
ayine: — Ayna.
ayn: — Göz, Arap alfabesinde bir harf 
âzâd: — Kölelikten kurtulmuş, 
azîm: — Büyük, ulu. 
âzim: — Kesin olarak karar veren, 
azîmet: — Yola çıkma gidiş.

— B —

bâb: — Kapı, 
bâd: — Rüzgâr, 
badehu: — Ondan sonra, 
bâid: — Uzak, 
bâk: — Korku, 
bâl: — Gönül, kanat, 
bâlâ: — Yüksek, yukarı, 
bâliğ: — Erişen, varan, 
bârân: — Yağmur, 
bârika: — Parıltı, şimşek.

415



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

bâziçe: — Oyuncak, 
bed-asl: — Kötü asıllı, 
bedâyi’: — Görülmedik güzellikte yeni bu

lunan şey. 
bedest; — Elde, 
bedîa: — Güzellik, 
behrement: — Pay alan, 
belâgat: — Etkili ve güzel söz söyleme, 
belâya: — Belâlar, 
belde: — Ülke, 
belî: — Evet.
beliğ: — Düzgün olarak meramını anlatan.
berât: — Ferman, belge, nişan, rütbe.
berf: — Kar.
berk: — Yaprak, şimşek.
ber > muctb: — Uyarına göre.
Bertelot: — Kimyacı (Fransız), 
besâlet: — Yürek sağlamlığı, 
beşaret: — Müjde, işaret, 
beşer: —  İnsan, 
beşeriyyef: — İnsanlık, 
beyn: — Ara, aralık, 
beyninde: — Arasında, 
beyt: — Ev, konut, 
beyzâ: — D aha ak, çok beyaz, 
bezi: — Dağıtmak, 
bezm: — İçki meclisi, 
bîat: — Egemenliğini kabul etme, 
b î baht: — Bahtsız, 
bîdâd: — Adaletsiz, zalim, 
bîefgan: — Ağlamayan, 
bihakkın: — Hakkıyle. 
bîhûde: — Boşuna, 
bîkarar: — Kararsız, rahatsız, 
bilâkaydüşart; — Kayıtsız ve şartsız, 
bilâkis: — Aksine, tersine, 
bîmâna: — Anlamsız, 
binaenaleyh: — Bundan dolayı, bunun 

üzerine, 
birle: — Beraber, birlikte, ile. 
bitaraf: — Tarafsız, ta ra f tutmayan, 
bittabi: — Alında, tabiatıyle. 
bizzarure: — Zorunlu olarak, 
boşo: — Millet meclisindeki azınlık temsil

cileri 
b u ’d: — Uzaklık, 
bülend: — Yüksek, 
bünye-hîz: — Vücudü canlandıran.

— C  —

câh: — Yüksek mevki, rütbe, aşama, 
cahîmi: — Cehennem gibi, 
can-güdâz: — Can eriten, 
can-hıraş: — Dayanılmayacak derecede, 
câıtib: — Yön, yan, taraf.
'câlib: — Çekici.
câri: — Geçmekte olan, yürürlükte, akıcı, 
cây: — Yer. 
cebin: — Alın.
cefâ-cû: — Cefa çeken, cefa arayan, 
celâdet: — Yiğitlik, 
celâl: — Büyüklük, ululuk, 
cenâh; — Kanat, 
cemî’: — Bütün, hepsi, 
cevanîb: — Yönler, taraflar, 
ceyş: — Asker, ordu 
cidal: — Mücadele, uğraşı, 
cihâd: — Cenk, savaş.
Civân-merdân: — Cömertler, hiçbir şey esir

gemeyenler, 
cumhur: — H alk, topluluk, 
cuşiş: — Coşkunluk, kaynaşma, 
cübelâ: — Cahiller, bilgisizler.

- ç -

çak kılma: — Yırtma, parçalama.
çâk olma: — Yırtılma, parçalanma.
çemen: — Çimen, yeşil alan.
çemenistan: — Bahçe.
çed: — Birkaç, bazı.
çerh: — Felek, alınyazısı.
çeşni: — Göz.
çil: — Kırk, çok.
çin-i ebrû: — Kaş çatıklığı.
çöğür: — Saz.
çün: — çünkü, mademki, gibi.

— D —

d â’i: — Duacı.
dahiliye: — İçle ilgili, bir devletin kendi ül

kesine ait işler düzenleyen daire, 
delâlet: — Doğru yoldan sapma, 
darbımesel: — Atasözü.
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dar-üş-şifa: — Şifa evi, hastane, 
dehâ’: — Dahilik, üstün zekâlılık, 
dehân: — Ağız, 
dehr: — Dünya.
dekayık: — İncelenmesi gerekli ince nokta

lar, dakikalar, 
delâlet:'— Yol gösterme, 
demdir: — Zamanıdır, tam vaktidir, 
denâet: — Alçaklık, aşağılık, 
devlet-i âliye: — Yüce devlet (Osmanlı 

devleti), 
dereke: — En aşağı, kai
denin: — İç, gönül, 
dermeyân: — Ortada, ortaya sürülme, 
dîba: — Bir çeşit ipekli kumaş. 
DİDAKTİK: — Öğretmek, düşündürmek 

amacıyla yazılan eserlerdeki özellik, 
dîdâr: — Yüz. 
dîde: — Göz. 
dihgân: — Çiftçi, 
dil-cû: — Gönül çeken, 
dildâde: — Başa bağlanan boyalı mendil, gö

nül vermiş, 
dildâr: — Sevgili, 
dil-dûz: — Gönül delen, 
dil-firîb: — Gönül aldatan, cazibeli, alımlı, 
dilhûn: — İçi kan ağlayan, 
dirâyet: — Akıl, zekâ, beceriklilik, 
diyâr: — Ülke.
DRAM: — Hayatı olduğu gibi, bütün acıklı 

ve gülünç yönleriyle sahnede yansıtmak 
amacıyla yazılmış tiyatro eseri.

' DRAMATİK: — Eski Yunan edebiyatında li
rik ve epik olmayan. Olayın geçişi zama
nında bulunuyormuşuz duygusunu vere- • 
cek şekilde ortaya konmuş eserlerdeki 
özellik.

DRAMATİZE: — Bir olayı, duygu ve düşün
ceyi çok canlı bir durum da anlatabilme, 

dûçâr: — Yakalanmış, tutulmuş, 
dûd: — Duman, 
dürr: — inci, 
düstûr: — Genel kural.

— E —

eb’ad: — Uzaklıklar, 
t-bnâ: — Oğullar, insanlar, 
ebed: — Sonu olmayan gelccek.
Türk  Dili »e E d . Lise 3—  F.27

ebediyyet: — Sonsuzluk, 
ebr: — Bulut, 
ebru: — Kaş.
ecdâd: — Büyük babalar, atalar, 
ecram: — Yıldızlar, 
edvâr: — Devirle, dönemler, 
edîb: — Edebiyat eseri vücuda getiıen kimse, 
efkâr: — Fikirler, düşünceler, 
efrâd: — Fertler, kimseler, bireyler, 
efser: — Taç. 
efsunkâr: — Büyülü, 
eğerçi: — Gerçi, 
ehl-i ırz: — Namus sahibi, 
ekber: — Pek çok büyük, ulu. 
ekdâr: — Kederler, üzüntüler. 

ELEŞTİRME: — (Tenkit). Bir eserin gerçek 
değerini ortaya koymak amacıyla, ince
leme, araştırm a sonucu ileri sürülen yar
gılar ve bu am açla yazılmış eser, 

elfâz: — Sözler, 
elsine: — Lisanlar, diller, 
enfüsî: — Öznel, sübjektif, kişisel olan 
endîşe: — Düşünce.

. enîn: — İnleme, 
ems-i dil: — Gönül arkadaşı, 
enkaz: — Yıkıntı, döküntü, 
emmûzec: — örnek , 
entrodüktör: — Teşrifatçı, 
enva’: — Neviler, çeşitler, 
envâr: — Nurlar.- 
enzâr: — Bakışlar.

EPİK: — Destan özelliğinde, Yurt sevgisi ve 
insanlık gibi temaların yiğitlik duygusuyla 
birlikle anlatıldığı eserlerde görülen 
özellik.

esattr-i evvel: — İlk çağlar efsanesi.
esbâb: — Sebepler.
esmâr: — Meyvalar, yemişler.
eşkâl: — Şekiller, biçimler.
etba’: — Tâbi olanlar, bağlı olanlar, uyruklar.
etıbbâ: — Tabibler, hekimler.
etvâr: — Tavırlar, davranışlar.
evlâ: — Üstün, daha iyi.
evsâf: — Vasıflar, nitelikler
evza’: — Haller, duruşlar.
eyyâm: — Günler.
eıei: — Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, 
tzhâr: — Çiçekler.
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FABL: — Kişileri, çoklukla, hayvan, bitki, 
veya cansız varlıklar olan ve ders vermek 
am acı güden masal, 

îahîmâne: — Büyük, ulu olana yakışacak 
surette, 

fahr: — Övünme, 
fâikıyyet: — Üstünlük, 
fjızl: — Erdem.
Felâtun: — Yunan filozofu Eflâtun, 
fenâ: — Yokluk, yok olma, 
felek-câh: — Felek mertebeli, rütbesi gökler 

kadar yüksek kişi, 
ferdâ: — Yarın, 
ferâğ-ı bâl: — Gönül hoşluğu, 
fe ra s e t:A n la y ış l ı l ık ,  çabuk seziş, 
fesâd: — Bozukluk, 
feyz: — Verimlilik, 
fezâ: — Gökyüzü.
FİKRA: — Günlük konularla ilgili, kişisel 

görüş ve düşüncelerin kısaca anlatıldığı 
gazete ve dergi yazısı, 

fıtrat: — Yaradılış, 
fıtriyye: — Yaradılıştan olan, 
figan: — Feryat, inleme. 
fi’I-i hatâ: — Yanlış iş. 
filhakika: — Gerçekten, doğrusu, 
filhâl: — Şimdi, hemen, 
firdevs-i âlâ: — Güzel cennet bahçesi, 
fuâd: — Yürek, kalp, gönül, 
fünûn; — Fenler. 
fiisûn: — Büyü.

— G —

gaflet: — D algınlık, habersizlik, 
bulunma, 

gâhice: — Bazen, 
gaib: — Gariplik, 
garabet: — Görülmedik, 
garâib: — Ü stün gelme, üstünlük, 
gayur: — Gayretli, 
gayz: — Dargınlık, 
gazab: — Öfke, darılma.
GERÇEKÇİLİK: — Gözlem, araştırma ve 

incelemelere önem veren, gerçekleri yan-
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sıtmaya çalışan b ir akım. Roman, hikâ
ye ve tiyatroda REALİZM , NATURA- 
LİZM ; şiirde PARNASİZM adını alır, 

gerü: — Sonra. v
GEZİ YAZISI: — (Seyahat yazısı). Gezip gö

rülen yerlerin ilgi çekici’yönlerinin, kişi
sel görüş ve düşüncelerin ide katılarak • 
anlatıldığı yazı, 

giriftâr: — TUtulmuş, yakalanmış, 
girîzân: — Kaçan, kaçarak, 
girizgâh: — Geçiş yeri, 
güftâr: — Söz. 
giiher: — Cevher, 
güher-feşân: — Cevher saçan, 
gülrû: — Gül yüzlü, 
gülzâr: — Gül bahçesi, 
gümrâh: — Yolunu şaşırmış.
GÜNLÜK: — G ünü gününe tutulan notlar, 
gulâm: — Köle, 
gürûb: — Kalabalık, 
gûş: — Kulak, 
gûşe: — Köşe.

— i l 

h ak  — Uyku, 
habis: — Hapsedici, tutucu, 
habîs: — Kötü, fesatçı'.
Hâce: — XVII. yüzyıl musiki üstatlarından, 
hacet: — İhtiyaç, gerçek, değer, 
had: — Sınır, 
hadika: — Bahçe.
hadim: — Hademeler, hizmet edenler, 
hâil: — Engel, perde, 
hâk: — Toprak.
hakayık: — Hakikatler, gerçekler, 
hâkim-i vakt: — Devrin ileri geleni, 
hakîr: — Küçük düşmüş, değersiz, önemsiz, 

boş hakkaniyet: — Hak ve adalete uygun, 
hâksâr: — Toz toprak içinde, 
hakîmâne: — Haller, durumlar, 
halâs: — Kurtulma, 
nâlet: — H âl, durum, 
halet-feza: — Heyecan artırıcı, zevk verici, 

olduğundan fazla, 
halkâri: — Yaldızlı, altın işlemeli, 
halim: — Yumuşak huylu.
Hâlik: — Tanrı, yaratıcı, 
hamail: — Kılıç bağları.
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hamisen: — Beşinci olarak, 
hamiyyet: — İyilikseverlik, yurtseverlik, 
hamûş: — Sessiz.
Homer (Homeros): — İlyada ve Odysseia ad

lı Yunan destanlarının şairi, 
handezâd: — Ev bark, ocak, 
hâr: — Diken.
harf atm a: — Söz atma, lâ atma, 
hâre: — Sert taş, kaya, 
harem: — Konaklarda kadınlara özgü 

bölüm.
haremgâh: -r- Gizli yer, yasak yer. 
hariciye: — Dışla ilgili, bir ülkenin yabancı 

devletlerle olan münasebetlerini düzenle
yen daire, dışişleri.

harîm: — Başkasının giremeyeceği yer. 
hasbîce: — Karşılık gözetmeden, 
hasabiyyet: — Asaletçilik 
hasılı: — Sözün sonu, nihayet.

hasr: — Yalnız bir şeye kullanma, kendini 
verme, 

hass: — Özel, 
hâşâ: — 'I&nrı korusun.
HÂTIRA: — (Bk.) ANI.
havâss: — Hassalar, özellikler, ileri gelenler.

havâyiç: — İhtiyaçlar, 
havf: — Korku 
hayırhah: — İyiliksever, 
hayret-feza: — Hayret verici, 
hazer: — Sakınma, çekinme, 
hâzıra: — Bugünkü, 
hâzarat: — Hazretler, 
hemişe: — Her zaman

hendesî: — Geometri ile ilgili, geometriye ait.
hento: — Bir çeşit araba.
hirâs: — Korku.
hergâh: — Her zaman.
heyhat: — Ne yazık.
hey’et: — Kurul, topluluk.
hezeyân: — Sayıklama.
hıfz: — Koruma.
here ti merc: — Karmakarışık.
hirfet: — Sanat, kazanç.
hîcab: — Utanma, örtü, perde.
HİCİV: — (Bk.) YERGİ 
hidîvâ: — Ey büyük vezir. >
HİKÂYE: — İnsan hayatının bir yönünü ger

çeğe uygun olarak anlatan kısa sanat 
eseri.

hikmet: — Felsefe, gerçekle, ahlâkla ilgili söz.
hikmet-i bedayi: — Estetik
hilâf: — Karşı, karşıt.
hilâfet: — Halifelik.
hil’at: — Ağır işlemeli kaftan.
himayet: — Koruma.
HİTABET. — Güzel söz söyleme sanatı, 
hitam: — Son bütün, 
hod: — Kendi, (ne hod: — Ne de, bizzat) 
hoşbû: — Güzel kokulu, 
huftâş: — Yarasa, gece kuşu, 
hulâsaten: — Özet olarak, 
humar: — Sarhoşluk, sarhoşluktan sonraki 

gevşeklik hali, 
hûn: — Kan, öldürme, 
hurûşân: — Coşan, ağlayan, 
husemâ’: — Hasımlar, karşı olanlar, 
husûmet: — Düşmanlık; kıskançlık, 
husûl: — Elde etme, ortaya çıkma, türeme, 
hususiyle: — özellikle, 
hûşvâr: — Akıllı, aklı başında, 
hüküm: — Emir, yargı belgesi, 
hünermend: — Hünerli, 
hüsn: — Güzellik, 
hüsn-i ifade: — Söyleyiş güzelliği, 
hüsrân: — Zarar, ziyan, kayıp, 
hüzn-alûd: — Üzüntülü.

— I —

ıtıknâme: — Özgürlük, kölelikten kurtulm a 
belgesi.

ıtlak: — Salıverme, bağışlama.
Itrî: — XVII. - XVIII. yüzyıl musiki üstad- 

larından. 
ızrâr: — Zarara uğratma 
ıztırâr: — Zorunluluk.

—  İ  —

iânet: — Yardım, 
ibtikâ: — Ağlama, 
icbâr: — Zorlama, 
iclâs: — Tahta çıkarma, 
icra: — Yapma, 
icraat: — Uygulanan şeyler.
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içfihâd: — Bir iş hakkında görüş, düşünce.
İçtimaî: — Toplumla ilgili, toplumsal
idrâk: — Anlayış.
ifna: — Yok olma.
ifrâd: — Aşırı.
iğbirar: — Kırılma, gücenme.
iğîâl: — Aldatma, kandırma.
ihâta: — Kaplama.
İhsân: — İyilik etme.
ihtar: — Hatırlatma.
ihtilâf: — Uyuşmazlık, anlaşmazlık.
ihtiyar: — Seçme.
ika’: — Yapma, yaptırma.
ik’at: — Oturma.
ikbâl: — Baht açıklığı, yücelik.
iklim: — İklim, ülke.
ikrâh: — Tiksinme, nefret, zorla bir iş 

yaptırma> 
ikrar: — Söyleme, 
iktiran: — Yaklaşma, 
iktizâ’: — Gerekme, 
ilâm: — Karar belgesi, 
illet: — Hastalık, 
iltica: — Sığınma, 
iltizâm: — Gerekli sayma, 
imdi: — Böylece. 
imhâ: — Yok etme, 
imtizâç: — Uygunluk, birbirini tutma, 
inhimâk: — Bir şeyin üzerine fazla düşmek, 

ziyade düşkünlük, 
isâr: — Esirlik 
iskat: — Düşürme, 
isnat: — Üstüne atma, yükleme, 
istiâb: — İçine alma, kapsama.
İSTİARE: — Bir varlığa, veya kavrama asıl 

adını değil de, benzediği başka bir varlı
ğın adını vermek sanatı, 

istidat: — Doğuştan yetenek, 
istidlal; — Kanıt gösterme, 
istihfaf: — Hafife alma, küçükseme. 
istihraç: — Çıkarma, 
istikbâl: — Gelecek, 
istilâ: — Kaplama, 
istinaden: — Dayanarak, 
istinas: — Alışma, 
istintaç: — Sonuç çıkarma, 
istibdâd: — Kendi başma yönetme, 
jstihza-âmiz: — Alaylı.

istikrar: — Karar.bulma, 
işbu: — Bu.
işretgeh: — İçki içilen yer.
işrethane: — İçki içilen yer.
iştibâh: — Şüphelenme, kuşkulanma.
iştihar: — Ün salma.
iştira: — Satın alma.
itidal: — Ölçülü olm a hali.
i’tilâ: — Yükselme.
itlâf: — Yok etme, boş yere saf ve ziyan etme, 
itmam: — Tamamlama, 
ittihâd: — Birleşme.
ittihâz: — Kabullenme, sayma, öyle diye 

bakma.
izhâr: — Gösterme, meydana çıkarma, 
izzet: — Değer, yücelik.

— J  —

jeng: — Pas, yüzdeki buruşukluklar, 
jiyân: — Kızgın, kükremiş, 
jurnal: — Gazete.

— K —

kadîm: — Eski.
kadîd: — İskelet, pek kuru, zayıf kimse.
kâffe: — Bütün, hep.
kahr: — Zorlama, ezme.
kalburüstü: — İleri gelen.
kâle: — Kumaş, mal.
kalen: — Sözle.
kâm: — İstek.
karib: — Yakın.
kasaid: — Kasideler
kasr: — Köşk.
kâşâne: — Köşk;
kat’: — Kesme.
kavâid: — Kurallar.
kavm: — İnsan topluluğu, bir peygamberin 

gönderildiği topluluk, 
kavanin: — Kanunlar, yasalar, 
kaziyye: — Önerme, 
kebûter: — Güvercin, 
kelâm: — Söz.
kelepir: — Değerinden aşağı alman, 
kelimât: — Kelimeler, 
keman: - • Yay.



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

kemâl: — Olgunluk.
kerem: — İyilikte bulunma, bağışlama.
kesb: — Çalışıp kazanma.
kesel: — Uyuşukluk, gevşeklik.
kesif: — Yoğun.
ketm: — Gizleme, saklama.
kezaiik: — Bu da böyle.
kıllet: — Yokluk, kıtlık.
kıtaat: — Kıtalar.
kibar: — Büyükler, ulular.
kibr: — Büyüklük taslama, büyüklük.
kilâb: — Köpekler.
kimesne: — Kimse.
kitabet: — Kâtiplik, usulüne göre yazma işi. 
KLASİSÎZM: — XVII. yüzyılda Fransa’da 

ortaya çıkan bir edebiyat akımı. Başlıca 
ilkeleri: Akıl ve sağduyuya dayanmak; in
san tabiatına saygı göstermek; şekil, dil, 
anlatım  ve söyleyiş’te en olgununa var
mak: insanlığa önem vermek. (Bk. Türk 
Dili ve Edebiyatı II. s. 160).

KOMEDYA: — Hayatın gülünç yönlerini, 
güldürmek ve düşündürmek amacı ile 
sahnede yansıtmak için yazılmış tiyatro 
eseri. (Bk. Türk Dili ve Edebiyatı I. S. 
174).

KONFERANS: — Bir topluluk karşısında 
özellikle bilimsel konularda açıklamalar
da bulunma, bilgi verme amacıyla yapı
lan konuşma, 

kulûb: — Kalpler.
kutas: — (Revtas) süs olarak atların boyun

larına bağlanan bir bitki, 
kutr: — Çap. 
kübra: — Büyük, ulu. 
küfr: — İslâm dinine uymayan inançlar, 
külliyat: — Eserlerin hepsi.

— L —

lâfz: — Söz.
lâhd: — Mezar.
lâhza: — An.
lâim: — Çekiştiren.
lâne: — Yuva.
lâtif: — Güzel.
lebrîz: — Doldurma, taşırma.
lerze: — Titreyiş.
leşker: — Asker.

levh: — Levha, 
levayih: — Tasarılar.
levh-i mahfuz: — Tanrının, kâinatın kaderi

ni tesbit ettiği levha, 
levm: — Zemmetme, çekiştirme, başa 

kakma.
libas: — Giyilecek şey, elbise.
LİRİK: — İçten duyguların üstünlük kazan

dığı ve coşkunlukla dile getirilen eserler
deki özellik, 

liyakat: — Değerlilik, lâyık olma, 
lu’bîyyat: — Oyunlar, eğlenceler, 
lutuf: — İyilik.

— M  —

mâderzad: — A nadan doğma, 
maâni: — Güzel söz, şiir, 
mâh: — Ay, ay yüzü, 
muhabbet: — Sevgi, sevme, 
muhal: — Yer.
maharet: — Ustalık, beceriklilik, 
mahbes: — Cezaevi, zindan, 
mahiyet: — Asıl, içyüz, 
mahlûkat: — Yaratıklar, 
malımı: — Korunan, himaye gören, 
mahmur: — Uykulu, süzgün, 
mahrem: — Yasak olan, 
mahsus: — Özel.
mahşer: — Kalabalık, kıyamet günü ölüle

rin dirilip toplanacakları zaman ve yer. 
mahüf: — Korkulu, korkunç, 
mahut: — Bilinen, 
mail: — Bir yana eğilmiş.
MAKALE: — Herhangi bir konudaki dü

şüncelerin açıklandığı ve savunulduğu ga
zete, dergi yazısı, 

makamât: — Makamlar, musiki makamla
rı, besteler, 

makber: — Mezar.
maktel-i âm: — Genel öldürme yeri, herke- 

sm öldürüldüğü yer. 
matamal: — Dopdolu, 
m a’mur: — Bayındır, 
mânia: — Engel, 
marifet: — Ustalık, bilme, biliş, 
ma’rûf: — Bilinen, tanınmış, 
maslahat: — İş, önemli iş. 
masum: — Suçsuz.
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.niyet: — Sağlamlık, dokunulmazlık, 
.«ruf: — Harcanmış, sarfedilmiş, başka ta- 

/  rafa çevrilmiş.
/m assetm ek: — Emmek.

/  matla’: — Doğma, kaside veya gazelin ilk 
beyti, düzgün, biçimli, 

matlub: — İstenilen şey. 
maye: — Maya, bir şeyin yapıldığı asıl 

madde.
Mazeretbâh: — Özür dileyen, 
mazhar: — Nail olm a, şereflenme; bir şeyin 

görüldüğü yer. 
mazlum: — Zulüm görmüş, 
mazmun: — Anlam, kavram, 
m e a l:— Anlam, kavram (meâlen: — Kav

ram yönünden, harfi harfine olmayan.) 
mebahis: — A raştırm a yerleri, konular, 
mebhas: — Araştırm a yeri, 
mehili: — Dayanan , — den dolayı, 
meb'usan: — Milletvekilleri.
MECAZ: — Bir sözün kendi anlamından 

başka anlam da kullanılması sanatı, 
mecra: — Bir işin oluş yolu, su yolu, 
medar-ı iftihar: — Övünme sebebi, 
m eftûn: — Vurgun, tutkun, 
mahcur: — Uzak tutulmuş, 
mehâbet: — Heybet, ululuk, 
mekân: — Yer.
M EKTUP: — Buluşma ve görüşme güçlü

ğü karşısında; görüş, düşünce ve istekle
rin bildirildiği yazı, 

memduh: — Övülmüş, övünen, 
memalık: — Memleketler, ülkeler, 
memat; — Ölüm, 
men: — Ben.
menafi: — Menfaatler, çıkarlar, 
menfur: — Kendinden nefret olunan, iğrenç, 
menhûs: — Uğursuz.
menkabe: — Bir kimsenin yiğitlik ve erdem

lerini gösteren hikâyeler, 
menkul: — Ağızdan ağıza söylenerek gelnıiş, 

bir yerden başka bir yere taşınmış, 
meşe’: — Çıkılan yer, kök. 
merâtib: — Rütbeler, dereceler, 
merdân: — Yiğitler, erler, 
merdût: — Kovulmuş, reddedilmiş, 
meskenet-figen: — Miskinliği kıran, gideren.
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maslûb: — Asılmış, 
mesnet: — Dayanak, 
metâne: — Sarhoş gibi, 
meşhed: — Şehid o lunan yer. 
meşhud: — Gözle görülen, 
meşkûk: — Şüpheli, 
meşruta: — Şarta bağlı, 
metruk: — Terk edilmiş, 
me’vâ: — Yurt, konut, yer. 
mevad: — Maddeler, konular, 
mevc: — Dalga.
mevhibe: — Bahşiş, vergi, ihsan, 
mevhûm: — Aslı o lm adan olduğu sanılan, 
mevkib: — Bir büyüğün yanında gidenlerin 

hepsi, alay, 
mevrus: — Miras kalmış, 
mevf: —  Ölüm, 
mevzuubahis: Söz konusu, 
mevzun: — Vezinli, ölçülü, düzgün, 
mey: — İçki, 
meyan: — Orta, ara. 
meyi: — Eğilim, 
me’yus: — Üzgün, umutsuz, 
meyyal: — Çok meyleden, eğilen, 
mezalimine girme: — Haksızlık etme, 
mezâmîr: — Peygamber D avud’un söyledi

ği Zebur surelerinden her biri, İlâhi, 
neyler.

mezmum: — Beğenilmemiş, 
miftah: — Anahtar, 
mihnet: — Eziyet, sıkıntı, 
mihr: — Güneş, sevgi, dostluk, 
minber: — Camilerdeki merdivenli kürsü, 
minkar: — Gaga, kuş gagası, 
milel: — Milletler, 
minba'd: — Bundan sonra, 
minnet: — İyilik borcu, 
mîr: — Bey, vali, 
mîrî: — Resmi ödenek, 
miskin: — Zavallı. 
misiHu: — Gibi, 
mizan: — Ölçülü, 
muadele: — Denklem, 
muaheze: — Davranışı beğenmeme, 
muallâ: — Yüce, yüksek, 
muamele: — Birine karşı davranış, birbiriy- 

le iş yapma.
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muannid: — İnatçı.
muasır: — Çağdaş, ayni yüzyılda yaşayan

lardan herbirinin ötekine göre durumu, 
muavenet: — Yardım, 
muayyen: — Tayin olunmuş, çevresi belli 

edilmiş, 
mucib: — İcab eden, gereken, 
mu’ciz: — Kimsenin yapamayacağı yolda 

olan.
mugayir: — Karşıt, başka türlü, 
muğber: — Gücenmiş, 
muîn: — Yardıma, 
muhallid: — Ölümsüz kılan, 
muhasam at: — Düşmanlık 
muhat: — Çevrilmiş, kuşatılmış, 
mûhiş: — Korku ve dehşet veren, 
muhtasar: — Kısaltılmış, 
muhteben — İyice bildirilen, sağlam haber 

veren, 
muhteri: — İcat eden, 
muhterizane: — Sakınarak, çekinerek, 
mustahkar: — Hakarete uğramış, 
mukabil: — Karşı karşıya gelen, karşılık bir 

şeye karşı yapılan, 
m ukaddim e:— Önsöz, 
mukalled: — Taklit edilmiş, 
mukarrer: — Kararlı, değişmez, 
muktedir olma: — Yapabilme, 
mukteza: — Uyulan, örnek tutulan, 
mukavves: — Bükülmüş, eğri, 
muntazır: — Hazır, bekler, 
murassa : — Elmasla işlenmiş, 
muhasebe: — Görüşme, söyleşi, 
musanna’: — Sanatla yapılmış, süslü, 
mutantan: — Tantanalı, şatafatlı, 
mutî: — Boyun eğen, bağlı, 
muttasıl: — Bitişik, aralıksız, 
muteber: — İtibarlı, sayılır kişi, 
muvakkat: — Belirli zamana mahsus, geçici, 
mübaşir: — Denetçi, yargıç emirlerini bildir- 

1 meye m em ur kimse, 
mübahese: — Görüşme, tanışma, 
mübdi: — Yaratan, yapan, benzeri görülme-: 

miş şiir söyleyen, 
mübeşşer: — Müjdelenmiş, 
mübtesim: — Gülümseyen.

mücazat: — Karşılık, bir suça karşı ceza 
verme.

mücelledat: — Ciltlenmiş kitaplar, 
mücessem: — Cisimlendirilmiş, görünür şek

le konulmuş, 
müdâm: — daimî, sürekli olarak, 
müdavim: — Devam eden, 
müddea: — İddia edilen şey, tez. 
müdebdeb: — Debdebeli, gösterişli, 
müeyyed: — Pekiştirilmiş, kuvvetlendirilmiş, 
müfîd: — Yararlı, anlatan, manalı, 
müheyya: — Hazır, 
mükellef: — Yükümlü, 
müktesep: — Kazanılmış, 
mükerrem: — Saygıdeğer 
mülakat: — Bir temsilci veya tanınmış biriyle 

yapılan görüşmeyi anlatan yazı, 
mülhak: — Katılış, eklenmiş, 
mülevven: — Renkli, 
mültefit: — İltifat eden, önem veren, 
mültezem: — Gerekli sayılarak olmasına ça

lışılan.
münharif: — Sapan, sağlara olmayan, 
münhasır: — Özgü, 
münhasıran: — Özel olarak, olmayan, 
münhasır: — Özgü, 
münhasıran: — Öze! olarak, sadece, 
münasip: — Uygun, 
müncer: — Sona eren, sonuçlanan, 
m ün’atıf: — Bir yöne doğru dönen, 
münferid: — Yalnız, tek. 
münker: — Kabul olunmayan, beğenilmeyen, 
müıiekkid: — Eleştirici, eleştiren^ eleştirmen, 
müneccim: — Yıldız bilgini, yıldızların du

rum undan hüküm  çıkaran, falcı, 
münevver: — Parlatılmış, aydınlatılmış, 

aydın, 
münsif: — İnsaflı, 
münteha: — Son. 
müntahab: — Seçilmiş, 
müntesib: — Bir şeyle ilgili, birine bağlanmış, 
müphem: — Belirsiz, 
mübtehic: — Sevinen, sevilmiş, 
müraî: — tki yüzlü, 
mürebbi: — Eğitici, 
müreccah: — Üstün tutulan.
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J lü ' müzeyyen: — Süslenmiş, donanmış.
— Rahata, bolluğa kavuştu- müzmin: — Eskiyerek yerleşmiş.

— N — •'  rulmuş. 
miirg: — Kuş. 
m ürgan: — Kuşlar.
m ürtekib: — Görevini kötüye kullanan, rüş

vetle iş gören, 
m'irevviç: — Yürütücü, sürücü, 
m ürur: — Geçme, 
njürüvvel-mend: — İnsanlığı seven, 
miisbit: — İsbata yarayan, kanıt değerinde, 
müstağrak: — Dalmış, daldırılmış, batmış, 
müstağni: — Çekinen, gerekli buîyana. 
müstait: — Yetenekli, uyanık, 
müstakil: — Bağımsız, 
m üsta’mel: — Dayanan; bir şahidi, delili 

olan.
müstefid: — Fayda gören, yararlanan, 
müşâhedâl: — Gözle görülen şeyler, 
müşar-ün-ileyh: — Adı geçen, işaret edilen, 
müşfikane: — Acıyarak, 
müştak: — Özleyen, can atan, susamış, 
müşteki: — Şikâyet eden, 
m ütalâa: — Okuma, bir işi etraflı düşünme, 

bir iş hakkında meydana gelen fikir, 
müteâkıb: — Tâkip eden, izleyen, 
müteahhire: — Sonraki, 
müteallik: — İlişkin, 
mütecaviz: — Aşan, sarkıntılık eden, 
müteessir: — Hüzünlü, duygulanmış, 
müteezzi: — İncinen, sıkılan, 
mütefekkir: — Düşünür, düşünceli, 
m üteharrik: — Hareket eden, 
mütegayyir: — Değişmiş, başkalaşmış, bo

zulmuş, 
mütekâmil: — Gelişmiş, 
mütekellim: — Söz söyleyen, 
mütemeddin: — Medenî, uygar, 
mütenasib: — Denk, uygun, 
mütenevvia, mütenevvi: — Çeşitli, 
müteradif: — Anlamdaş, 
mütereddidane: — Kararsızca, 
müteselli: — Avunan, 
müteşekkî: — Şikâyet eden, yakman, 
mütevessil: — İnanan, sarılan; başvuran, 
mütezâyid: — Ziyâdeleşen, çoğalan, artan, 
müverrih: — Tarih yazan kimse.

nâçar: — Çaresiz.
naçiz: — Hiç hükmünde olan, kendinden söz 

ederken kullanılan bir nezâket deyişi, 
nafi: — Yararh. 
nagâh: — Ansızın, 
nağmesaz: — Şarkı söyleyen, 
nail: — Erişen.
nâkıs: — Tam olmayan, eksik, 
nâkus: — Kilise çanı, 
nâmahrem: — Yabancı, şeriatça yasak olan, 
nâm er’î: — Görülmez, 
nâmübarek: — Uğursuz, kutsuz, 
nâmülâyim: — Sert, çetin, uygunsuz, 
nâr: — Ateş, 
nâşî: — Dolayı, ötürü, 
natamam; — Tamamlanmamış, 
nâtıka: — Sö/. söyleme yetisi. 
NATÜRALİZM: — Realizm esaslarından 

ayrı olarak, soyaçekim’e; tiyatroda kos
tüm  vç dekora da önem veren aşırı GER
ÇEKÇİLİK. (Bk. Türk Dili ve Edebiyat;
II. S. 173). 

naveg: — Ok.
nazende: — Nazlı, hoş edalı, 
nazır: — Bakan, bir işin idaresine memur 

olan baş. 
nebî: — Peygamber, haberci, 
necâbet: — Soyluluk, 
necat: — Kurtulma, 
nefs: — Ruh, can, hayat, 
nefrin: — Lânet okuma.
Nemsece: — Almanca.
nesebiyet: — Soysopçuluk.
nesne: — Şey.
neşîde: — Şiir, manzume.
netayiç: — Neticeler, sonuçlar.
nev’: — Tür.
nev’ama: — Bir bakıma.
nevbahar: — İlkbahar.
nevbet: — Nöbet, savaş hazırlık.
nevrestegân: — Yeni yetişmişler.
nevâzişkârâne: — Okşayarak.
nevmîd: — Umutsuz.
nigâh: — Bakış.
nigâr: — Sevgili.
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nihan: — Gizli.
nisa: — Kadınlar.
nisyân: — Unutma, unutuş.
nişancı: — Berat tuğralayan kişi.
niyaz: — Yalvarma, dua.
niza: — Çekişme, kavga.
nizamat: — Nizamlar, düzenler.
nush: — Nasihat, öğüt.
nusret: — Tanrı yardımı, başarı, üstünlük.
NUTUK: — (Bk.) SÖYLEV.
nücûm: — Yıldızlar.

— P  —

pâk: — Temiz.
PASTORAL: — Kır ve tabiat sevgisini, ço

ban -hayatını dile getiren eserlerdeki 
özellik, 

pay: — Ayak 
payan: — Rütbe, derece, 
pencâh: — Elli, 
per: — Kanat.
peripeyker: — Peri yüzlü, çok güzel, 
pertev: — Işık, parlaklık, 
pervâz: — Uçan, uçucu. • \J  
pey-â-pey: — Birbiri ardınca, 
piş ü tâb: — Sıkıntı, ıstırap, 
pişani: — Alın.
PORTRE: — Belli kişilerin dış ve iç görü

nüşlerini tasvir eden yazı, 
pür: — Dolu, içinde, 
pûyân: — Koşan.

— R —

rabıân: — Dördüncü olarak.
rabıta: — İki şeyi birbirine bağlayan nesne.
rah: — Yol.
rahîk: — Duru ve kokulu şarap, 
raiyyet: — H alk, tab’a, uyruk, 
rakid: — Durgun, 
rayet: — Bayrak, 
râz: — Sır.
REALİZM : — Roman, hikâye ve tiyatroda, 

gözleme önem veren, gerçekleri yansıtma
ya çalışan akım. Çevre ve ortamın yansı
tılmasına önem verilir; izlenimler, duygu 
ve düşünceler önemle belirtilir. (Bk.: Türk 
Dili ve Edebiyatı: S. 173). 

ref’: — Yukarı kaldırma.

refik: — Arkadaş..
reh-güzer: — Geçecek yol, geçit.
rehin: — Bir vere garanti olarak bırakılmış.
rencideîİncinmiş, kırılmış.
resûb — Peygamber.
reşk: — Kıskançlık.
reva: — Lâyık, uygun.
revış: — Gidiş.
rey: — Yavaşlık, yumuşaklık.
riayet: — Gözetme, sayma, ağırlama.
rical: — Erkekler, ileri gelenler.
rida’: — Örtü
rikkat: — İncelik, duygululuk, 
rişe: — Saçak, püskül, 
rişte: — İplik, ilgi, bağ. 
riya’: — İki yü2İültik. 
rîzân: — Dökülen, akan.
ROMAN: — İnsan hayatının çeşitli yönleri

ni; çevre, karakter, duygu ve düşüncele
riyle, gerçeğe uygun olarak anlatan, uzun 
sanat eseri.

ROMANTİZM: — İngiltere’de başlayan Al
manya’da geliştikten sonra, Fransa’da 
1830’da,Klasisizm’e karşı büyük bir ba
şarı sağlayan akımdır. Kuralcı olmayan 
Romantizm’in başlıca nitelikleri: Duygu, 
coşkunluk ve imge önemlidir akıl ve man
tık bu lirizm içinde erir. Aşk, ölüm, tabi
at başlıca konulardır. Gözalıcılık, millî 
millî kaynaklar eserlerde belirli olarak yer 
alır.'(Bk.: Türk Dili ve Edebiyatı II S. 
166).

ruhperver: — Ruha güç ve açıklık veren.
ruşem — Aydın, parlak.
ruy-ı arz: — Yer yüzü.
rüfeka: — Arkadaşlar.
rüzgâr: — Yel, zaman, dönem.

— S —

sadakat: — Bağlılık, 
sademat: — Sadmeler, çarmalar. 
sadet: — Asıl konu, niyet, 
sadme: — Vurma, çarpma, 
sadisen: — Altıncı olarak, 
sadr: — Göğüs, yüce yer. 
satvet: — Zorlu, sindirici güç. 
saffet: — Saflık, temizlik, 
safil: — Aşağılık, alçak.
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sâ'gar: — Kadeh, içki içilen, bardak.
sahabet: — Sahip çıkma.
sahbâ: — Şarap.
sahhaf: — Kitapçı.
saika: — Yıldırım, sebep.
sâit: — Sesli.
saîd: — Yüksek, taraf, yükselen, 
sakf: — Tavan, 
sakîl: — Ağır, can sıkan, 
sâkıt: — Önemi kalmamış, düşmüş, 
salife: — Geçen, geçmiş, 
salisen: — Üçüncü olarak, 
salhane: — Hayvan kesilen yer. 
samt: — Susma, sessizlik, 
samurî: — Samur renginde, 
sanem: — Put, güzel, 
santa: — Uydurma, iftira, 
saniyen: — İkinci olarak, 
sarih: — Açık, 
saye: — Gölge, 
sayha: ~  Bağırma, 
sayyâd: — Avcı, 
sazende: — Saz çalan, 
sefih: — tsrafçı, malını düşünmeden harca

yan, akılsız, 
sefid: — Ak. 
sehâb: — Bulut, 
seherî: — Bir seher vakti, 
sekerât: — Sarhoşluk, can çekişirken gelen 

kendinden geçme, 
selâmet: — Sağlamlık, esenlik, 
selâmlık: — Konaklarda erkeklere özgü 

bölüm, 
selâtin: — Sultanlar, 
semâvât: — Gökler, 
semâvî: — Göklerle ilgili.
SEMBOLİZM: — Gerçekçiliğe karşı, Fran

sa’da 1870 - 1902 yıllan arasında görü
len bir akımdır. Sembollere yer verilir; an
lam dan çok âhenk önemlidir; anlam  ka
palıdır. Dış dünyadan alm an izlenimler, 
eserlerde belli belirsiz yer alır (Bk.: Say
fa: 93). 

semen:—- Yasemin, 
seniyye: — Yüce, yüksek, 
serâpâ: — Baştan ayağa, 
serâser: — Baştan başa, bütün, 
serbâz: — Korkusuz, cesaretli.
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serdâb: — Çok sıcaklarda sığınılan yer altı 
odası.

ser-ef-râz: — Başını yükselten, 
sergeşte: — Başı dönmüş, şaşkın, 
serîr: — Taht, 
ser-sefit: — Beyaz saçlı, 
ser-te-ser: — Baştan başa.
SEYAHAT YAZISI: — Bk. Gezi yazısı, 
sıdk: — Doğruluk, gerçeklik, 
sıklet: — Ağırlık.
siayet: — Bir kimseyi başkasına çekiştirme.
sine: — Göğüs.
sirkat: — Hırsızlık.
sitare: — Yıldız.
sitem: — Zulüm.
sivâ: — Başka, gayri.
SOHBET: — Bk. SÖYLEŞİ.
SÖYLEŞİ: — (Sohbet). Görüş ve düşünce

lerin konuşma havası içinde ortaya konul
duğu, savunulduğu gazete ve dergi yazısı. 

SÖYLEV: — (Nutuk). Bir topluluğu, bir 
amaca yöneltmek için söylenen, coşkun 
ve etkileyici konuşma, 

sû: — Yan, taraf, yön. 
sudka: — Armağan, 
süban: — Söz.
sükûn: — Hareketsiz, sessiz durma, 
sülük: — Bir yola girme, özel bir grubu 

katılma, 
sürud: — Şarkı, nağme.

- Ş -

şahnişin: — Evlerin dışarı çıkıntı yapan yeri.
şâhsâr: — Ağaçlık yer.
şayan: — Yaraşır, uygun.
şâyeste: — Yaraşır, uygun.
şeamet: — Uğursuzluk.
şebâb: — Gençlik.
şecaat:— Yiğitlik, yüreklilik.
şehâdet: — Şahitlik, tanıklık.
şehkâr: — En güzel eser.
şehriyarî: — H üküm dara bağlı.
şems: — Güneş.
şemşîr: — Kılıç.
şenaat: — Kötülük, fenalık.
şer’: — Tanrı buyruğu ayet.
şeriat: — Doğru yol, Tanrı buyruğu.
şer’iyye: — Şeriate ait, şerıatle ilgili.
şetaret: — Neş’eli olma.
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şevk: — Ululuk.
şeyda: — Çılgm, sevgiden aklını kaybetmiş.
şîr: — Arslan.
şuarâ: — Şairler.
şübban: — Gençler, delikanlılar.
şüküfe: — Çiçek.
şükrâne; — İyilik bilme.
şüru’: — Başlama.
şuur: — Bilinç.

— T  —

taassub: — A şın taraflılık, körü körüne 
bağlanma.

tâat: — Tanrı buyruklarına uymak, ibadet, 
tâb’: — Tabiat, huy. 
tâbir: — Deyim, deyiş, 
tabaiyyet: — Tâbi olma, uyma, 
ta’cîz: — Rahatsız etme, sıkıntı verme, 
tafsilât: — Uzun uzadıya değişme, 
tagayyürat: — Değişmeler, başkalaşmalar, 
tahkîk: — Gerçek, m uhakkak olan, 
tahkîr: — Hakaret etme, 
tahakkuk: — Gerçekleşme, meydana çıkma, 
tahakküm : — Hüküm sürme, baskı, 
tahrik: — Kımıldama, hareket getirme, 
tahriri: — Yazılı olarak, 
tahriren: — Yazılı olarak, 
tahriş: — Harslaştırma (birinin tamamı 

uyandırma), 
tahassüs: — İçten duyma, duygulanma, 
tahaşşüd: — Birikme, yığılma, 
tahavvül: — Değişme, 
tahayyül: — Hayâl kurm a, 
talızîr: — Sakındırma, men etme, 
tâk: — Kemer, taht üstündeki kubbe, 
takdir: — Değer biçme, 
takrir: — Anlatma, bildirme, 
talebkâv: — İstek li.' 
ta ’lik: — Asma, geciktirme, 
tarafeyn: — iki taraf, 
taravet: — Tazelik, 
ta ’riz:—  Dokunaklı söz söyleme, 
tarîk: — Yol:
tersim: — Çizme, resmetme, 
teslim: — Elden ele verme, dayanamayıp pes 

etme, kabul etme, 
tesmiye: — Adlandırma.
TEŞBİH: — Aralarında benzerlik bulunan 

iki şeyden, güçsüzünü güçlü gibi göster
me sanatı.

tetebbu: — Etraflıca inceleme, 
tevafuk: — Uyma, uygun gelme, 
tevakkuf: — Duraklama, 
teveccüh: — Yönelme, 
tevellüd: — Doğma.
tevhid: — Tanrının birliğine inanma, bir

leştirme, 
tîg: — Kılıç.
TİYATRO ESERİ: — İnsan hayatının çeşit

li yönlerini; çevre, karakter, duygu ve dü
şünceleriyle, sahnede yansıtmak amacıyla 
yazılan eser. (Bk.: Türk Dili ve Edebiyatı 
I. S. 157). 

tûde: — Yığın, 
turfa: — Yeni, garip.
teellüm: — Elemlenme, kederlenme, ta

salanma, 
teessüs: — Yerleşme, temelleşme, 
teferruk: — Dağılma, ayrılma, 
tefsir: — Açıklama, yorum, 
tehir: — Erteleme, geriye bırakma, 
tehyic: — Coşturm a, heyecanlandırma, 
tchzib: — Düzeltme, temizleme, ıslah etme, 
tehziz: — Uzun uzun titreme, 
tekâüd: — Emekli, 
tekdîr: — Azarlama, 
tekellüflü: — Gösterişli, özentili, 
tekemmül: — Olgunlaşma, 
teklif: — Birinden eziyetli, fakat başkası için 

faydalı bir iş isteme, 
tel’inât: — Lâ’net okumalar, lâ’netlemeler. 
temevvüş: — Dalgalanma, 
terfih: — Bollukta, refah içinde yaşamayı 

sağlama, 
ten: — Vücut. - 
tenevvü: — Çeşit çeşit.
TENKİD: — Bk. ELEŞTİRME, 
ter: — Nemli, ıslak, 
târm ân — Dağınık
lasallût: — Son derece rahatsız etme, peşini 

bırakmama.
TASAVVUF: — Tanrı nedir? Kâinatın olu

şu nasıldır? gibi fizik ötesi sorulara ce
vap vermeye çalışan bir düşünüş yoluna 
(Din felsefesine) verilen addır. Buna 
“ Vahdet-i Vücut”  da denir Bu düşünüşe 
göre, her şey Tanrı varlığının görüntüsü
dür. Tanrı, her türlü güzelliği üzerinde 
toplamıştır. Kâinat da bu güzelliğin, ol
gunluğun görüntüsüdür. H er şey Tanrı-
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an gelmiştir, Tanrı’ya dönecektir. (Bk.: 
urk  Dili ve Edebiyatı II. S. 36). 

fas» f: —  Sınıflandırma, sıralama. 
tatSr: —  Temizleme. 
taw  —  Veba.
ta ^ :  —  Taifeler, bölükler.- 
taztm ’: ~  Yalvarma, 
teajjiş: — Yaşama, geçinme. 
t e b a — Uyruk, 
tebât — Yok olma, tükenme, 
tecdii; —  Yenileme, 
tecediüd; — Yenilik, 
teceilvat: — Tecelliler, başına gelenler, 
tecernt*. —  Tanrıya yönelme, yalnız kalma, 
tecessis: — Yoklama, arama, gözetme, 
te d b îr— Başarı için önceden tutulan yol. 
teelıhü: —  Evlenme, 
te fem ?  —  Üstün olma, eşsiz olma, 
tu ğ : —Ordularda kullanılan ve bayrak gibi 

birievletin bağımsızlığını temsil eden işa
retle

tû ti: — Papağan türünden bir kuş. 
TRAGİDYA: — Hayatın acıklı yönlerini, 

kendine özgü kurallarla sahnede yansıt
mak; ahlâk, erdem örneği göstermek 
aman ile yazılmış manzum tiyatro eseri. 
(Bk. Türk Dili ve Edebiyatı I. S. 163). 

tü rab : — Toprak, toz.

_  U _

ufunet: — Kötü koku, ağırlık, 
ulem â: — Bilginler, 
ulum : — İlimler, bilimler, 
ulvi: — Y(ice.
ulvi-nibandan: — Yüce yaradılışlı olanlar, 
ustûfe: — Mitologya. 
uzlet: — Yalnızlık.

— Ü —

üdebâ: — Edipler, yazarlar.
ülfet: — Alışma, kaynaşma.
üm m et: — Aynı dil veya dinden olanlar.

— V —

vâflr: — Ç ok bol. 
vahdet: — Birlik, Tanrı birliği, 
vahdetgâh: — Yalnız kalmayacak yer. 
vahy: — Bir düşünce veya buyruğun Tanrı ta

rafından insanlara duyurulması, 
vakıa: — H er ne kadar, gerçi, 
vâki: — O lan, ola gelen, 
vakur: — Ağır başlı, 
varaka: — Yaprak, kâğıt (Burada gazete), 
varid: — Bir şey hakkında söylenen, erişen, 

uygulanan, 
vâsıl: — Erişen, ulaşan, 
vasî: — Kral naibi 
vaz’: — Koyma, bırakma, duruş, 
vazıh: — Belirli açık, 
vebâl: — Günah, 
veda: — Ayrılma, ayrılış, 
vedîa: — Emanet.
vefa: — Sözde durma, sevgide ve dostlukta 

durma, 
vehim: — Kuruntu, kuşku, 
vekar: — Ağır başlılık, 
vesika: — Belge, 
vesme: — Kaş boyası, rastık, 
vezaif: — Vazifeler, ödevler, 
v ird 'i zeban: — Ağzından düşmeyen sözler, 
vuhûş: — Vahşiler, 
vüs’at: — Genişlik, 
vüzerâ: — Vezirler.

— Y —

yâd: — H atırlam a, anma, 
yâr: — Sevgili.

. yârân: — Dostlar, 
yavuz: — Yaman, 
yed: — Güç, kudret.
YERGİ: — (Hiciv). Kişi ve topluluklardaki 

kusurlu ve gülünç yönleri iğneleyici ve 
alaylı b ir dille ortaya koyan, didaktik tü
rün bir çeşididir. ■ 

ye’s: — Umutsuzluk.

— Z —

zadegân: — Belirli ve ünlü aileler topluluğu, 
vacib: — Dince yapılması gerekli olan, bira- zâhib: — Bir düşünceye veya sanıya uyan, 

kılması m üm kün olmayan. kapılan.
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