
o r n e k i ı ^

DKVE M İ
EETO M T

ise 3

İHSAN YASAR BALKIR

ü r





İHSAN YAŞAR BALKIR

ÖRNEKL

rürk ve Batı 
Edebiyatı

LİSE: 3

Miltî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Lise ve Dengi Okul
larda Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

İNKILÂP KİTABEVİ
YAYIN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Ankara C addesi N a  95 • 34410 İSTANBUL



ANKA OFSET A.Ş
Cağaloğlu Cefnalnadir Sok. No.2 
İ S T A N B U L  -  1 9 8 j



%

r İSTİKLÂL MARŞI

Korkm a, sön m ez bu ^Bİaİ^arda yüzen al sancak;
Sönm eden yurdum un jüfen en son ocak.
O  benim  mütotfnrfıtjpldızıdjıpi ^ r la y a c a l^
O  b e n im c ^  o b o n i(n jn |tle |^In d ir ancak.

/ Çatm a, kulbân olayım ,'çehreni ey nazlı 
Kahraman ırkıma bir gOli Ne bu şiddet,
ŞM la olm az dökülen kânlarımız sonra hela 

\  H a lkıd ır, Hakk’a tapan, m illetimin istikifti!

Ben ezelden ^ ı j d i r  h ü f y ^ a d ım , hür yaşanm .
H angi çılg ın  bana zincir vuracakm ış? Şaşanm !
Kükrem iş sel g ib iyim , bendim i çiğner, aşanm.
Yırtarım  dağlan, enginlere sığm am , taşanm.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. 
B enim  İman dolu göğsOm  gibi serhaddim  var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“ iMedeniyetl”  dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurdum a alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akm.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’m...
K im  bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

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

Kim  bu cennet vatanın uğruna olm az ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etm esin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

R uhum un senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 
Değm esin m abedim in göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar — ki şahadetleri dinin tem eli—  
Ebedî yurdum un üstünde benim inlemeli.

O  zam an ve cd  ile bin secde eder ~ v a rs a —  taşım.
H e r cerîham dan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım.
Fışkırır ruh-ı m ücerred gibi yerden na’şım;
O  zam an yükselerek arşa değer belki başım .

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
O lsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, m illetim in istiklâl!

M ehm et Âkif Ersoy



Atatürkçün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği! B irinci vazifen^ Türk istiklâ lin iyTürk Cumburi- 

yetiniy ilelebet, m uhafaza ve m üdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, 
senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hâzineden, 
mahrum etmek isteyecek, dah ilî ve haricî, bedhahların olacaktır. 
Bir gün, istiklâl ve cum huriyeti m üdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şe
ra itin i düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait b ir  ma
hiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş b ir  galib iyetin mü
messili o lab ilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri 
zap t edilmiş, bütün tersanelerine girilm iş, bütün o rdu la rı dağıtıl
mış ve memleketin he r köşesi b ilfiil işgal edilmiş o lab ilir. Bütün 
bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, ik tida ra  sahip o lan la r ga fle t ve da lâ le t ve hattâ hıya
net içinde bu lunabilirler. H attâ bu ik tida r sahip leri şahsî menfa
atlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. M illet, 
fak r u za ru re t içinde harap ve bîtap düşmöş o lab ilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahva l ve şera it içinde dahi, 
vazifen; Türk istik lâ l ve Cumhuriyetini kurtarmaktırJ M uhtaç oldu
ğun kudret, dam arla rındaki asîl kanda, mevcuttur!
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O N SO Z

1—  B u k ita p , ik i bö lü ıne*ayrılm ıştır: T ü rk  E d eb iy a tı, B a tı E d eb iy a tı.
B atı edebiyatı^ k ita p ta k i s ıray a  g ö re , T ü rk  ed eb iy a tın d an  so n ra  değil; yeri geld ik

çe, T ü rk  edeb iya tıy la  ilişk i k u ru la ra k , o k u tu lm alıd ır. S özgelim i, T ü rk  edebiyat:ında 
tiy a tro  tü rü n e  gelind iğ inde , B a tı’d a n  tra jed i, d ra m  ve k o m e d i tü rle rin e ; T ü rk  edeb i
y a tın d a  ro m a n  tü rü n e  gelindiğinde, B a tı edeb iya tından  verilen  ro m a n  ö rn ek le rin e  ge
çilm eli, a ra la r ın d a  k a rş ıla ş tırm a la r  yap ılm alıd ır.

2—  K ita p tak i b iy o g ra file r, k im i y erd e  genişçe tu tu lm u ş tu r . B u n la r, öğrenciye ez
berle tilm ek  için  değil; m e tin le rin  d a h a  iyi an laşılm ası için y ard ım cı b ilg i o la ra k  veril
m iştir. S anatç ı ile çağı; çağ ın ın  sosyal d u ru m u  a ra s ın d a  y ak ın  ilişk ile r o ld u ğ u n u  b ili
yoruz. B u n la r  ve sa n a tç ın ın  kişiliği, yaşay ışı, eserlerin i e tk ile r. B ü b a k ım d a n  öğrenci, 
m etin leri d a h a  iyi a n la m a k  için  b u  b ilg ilerden  y a ra rla n ac ak tır .

M etin lerden  so n ra  verilm iş o lan  ‘ ‘Y ardım cı B ilgiler” de de ayn ı am aç güdü lm üştü r.

3— A h n a n  m etin le rd e , özeUikle m an zu m  o la n la rd a , sa n a tç ın ın  d ilin in  k o ru n m a 
sına  çalışılm ıştır. M a n zu m  m etin le rd e , d a h a  çok  a ru z  ö lçüsüyle yaz ılm ış o lan la rd a , 
ölçüyü, kafiyeyi, sanatç ın ın  söyleyiş özelliğini bozm am ak  için çağ ın  im lâsı çoğunlukla, 
k o ru n m u ş; an c ak , böy le  b ir  d u ru m u n  söz k o n u su  o lm adığ ı m e tin le rd e , özellik le düz
y az ıla rd a , b u g ü n k ü  im lây a  u y u lm u ş tu r. B u b ak ım d a n  k ita p ta , m e tin le rd e  ve m etin  
dışı y az ıla rd a , ik i tü r lü  im lâ  d ik k a ti çeker.

4 — M an zu m  o lan  m e tin le rd en  d ilce ağ ır o la n la r, b u g ü n k ü  d ile de çevrilerek , öğ 
rencilerin  ça h şm a la rı k o lay laş tır ılm ış tır . D ilce p ek  ağ ır o lm a y an  m e tin le ri, öğrenci, 
k itab ın  sonundak i sözlükten  y a ra rla n a rak , kendisi an lam aya çalışacak; gerekirse onları 
b u g ü n k ü  d ile  çev irerek  d a h a  e tk ili b ir  ça lışm a y ap acak tır .

DiU ağ ırca  o la n  k im i d ü z y a z ıla rd a  geçen y ab an c ı kelim e ve ta m la m a la r ın  T ürkçe 
k a rş ıh k la rı p a ra n te z le r  iç inde verilm iştir.

5—  M etin lerle  ilgili “ D il”  b ö lü m lerin d e , geçm iş ça ğ la rd a n  b u  y a n a , yeri geld ik
çe, y ab an cı d illerin  (A rap ç a , F a rsça ), d ilim iz ü zerin d ek i e tk isi; y a z a r la rın  dil tu tu m 
la rı ü ze rin d e  d u ru lm u ş; d ilim iz in  sadeleşm esi iç in  h a rc a n a n  ç a b a  gösterilm eğe çalışıl
m ış tır . B u n u n la  b irlik te , d ü zen len en  so ru la rd a  öğrencin in , k en d i a n a  d iline , d ilin in  
y ap ıs ına , g ü cüne , güzelliğ ine, d a h a  y ak ın  eğilm esini sağ lam a am acı g ü d ü lm ü ştü r.

İ .Y .B .





GİRİŞ

TÜRK EDEBİYATI

Türkler, bugün içinde bulundukları Batı uygarlığına; birbirinden geniş çizgilerle ayrılan 
iki uygarlıktan (eski Türk ve İslâm) geçip gelmişlerdir. Türk milletinin tarihi ve toplum yaşa
yışı gibi, edebiyatı da bu uygarlıkların ve bu kültürlerin etkilerini taşır. Dilde, düşünüş ve 
inanışta, tür ve biçimlerde, nazım ölçüsünde, anlatım da, hayata bakış ve onu yorumlayışta 
köklü değişmeler olur.

T ürk  edebiyatı böylece üç döneme ayrılır:

I. İslâm hktan önceki Türk Edebiyatı
II. Islâm-Türk kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatı
III. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı

I. İslam hktan önceki Türk Edebiyatı:
Bu bölüm:
a) Sözlü
b) Yazıh

olm ak üzere ikiye ayrıhr.

Bu edebiyat; eski Türk uygarlığının ve bu yaşayış içinde, bu kültürle yoğrulmuş milletin 
bü tün  toplum sal görünüşlerini, duyuş ve inanışlarını taşır. Dış etkilerden uzak; kendi öz ve 
duru  dili, kendi ölçü ve biçimleri; güzellik anlayışı, hayat ve tabiat görüşü içinde gelişir ve 
kendine özgü bir karakter taşır.

Manzumeler, “ destan” , “ koşuk” , “ sagu” gibi türlerde; “ ozan” , “ baksı” , “ şaman”  adları 
verilen halk şairlerince ve “ kopuz”  denilen sazlarla çalınıp söylenirdi.

Bu edebiyatın yazıdaki ilk örnekleri, düzyazı olarak, bugünkü belgelere göre, “ Orhun Ya- 
z ıtla n ” dır.

Bu edebiyat, başlangıçtan XI. yüzyıla kadar sürer.

II. Îslâm-Türk kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatı:

B u d a : '
a) Divan Edebiyatı
b) H alk Edebiyatı

olm ak üzere iki koldan gelişir.

a) Divan Edebiyatı:
Türkler, IX. yüzyıldan sonra, gittikçe genişleyen topluluklar halinde İslâm dinini kabul 

etmeye başlamışlardır. Böylece Türk-îslâm  uygarhğı etkisinde gelişen ve ilk örneklerini O rta 
A sya’da veren bu edebiyat, XI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ortalarına kadar sürer. A nadolu’da 
ilk örnekleri XI-XIII. yüzyılda görülür. Bu akıma, genel adıyla “ Divan Edebiyatı”  denmiştir.



b) Halk Edebiyatı:

İslâm lıktan önceki edebiyatın (şiir), kendine özgü kuruluşunu, dilini, seslendiği ortam a 
bağlılığını sürdüren, fakat İslâm kültürünün etkisiyle özde değişiklik yaparak gelişen bu ed 
ebiyat:

1. Din dışı halk edebiyatı
2. Din ve tasavvuf konularına eğilen halk edebiyatı

olmak üzere iki koldan yürümüştür.

III. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı:

Türk toplum u. Batı uygarhğını XVIII. yüzyılda görmeye başlar, fakat bu uygarhk, ger
çek anlamıyla, XIX, yüzyılın ilk yarısında kabul edilir. Devlet, bu eğilimini “ Tanzimat Fer- 
m anı” yla halka duyurur (1839). Bu tarihten yirmi yıl kadar sonra, yeni yetişen sanatçılar Ba- 
tı’dan, daha çok Fransız edebiyatının etkisiyle, yeni bir çağ edebiyatının örneklerini vermeye 
başlarlar. Bu akım, çağımıza kadar sürer ve başhca üç döneme ayrılır:

1. Tanzim at Edebiyatı (1860-1895)
2. Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun Edebiyatı) (1895-1901)
3. XX. Yüzyıl Edebiyatı
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İSLÂM-TÜRK KÜLTÜRÜ ETKİSİNDE GELİŞEN 
TÜRK EDEBİYATI

d iv a n  EDEBİYATI

S İN A N  P A Ş A  

S E H İ BEY  

F U Z U L Î 

N E D İM





SİNAN PAŞA

‘ ‘T A Z A R R U  A T ’ ’T A N

İlâh î! B en seni ne dil ile öveyim  k i d il, h a k ik a tin  b a h r in d e  b ir  k a tre . İlâh î! Ben 
seni ne v ü cu tla  vasfedeyim  k i vücudum , m ih rin  şu a m d a  (güneşin in  ışığm da) b ir  zerre .

Bu b ir  jn e c lis tir  k i sâk i-i rü zg â r (zam an sakisi) e linde zehr ü nuş (zehir ve bal) b ir  
c a m d a n  (kadehten) sü rü lü r  ve b ir  m enzild ir (konakyerid ir)  k i ıd lâ l ü  h id ay e t (saptır- 
m a y e  doğru yo l)  için div ü sürüş (dev ve m elek) b ir  m a k a m d a n  g ö rü n ü r. Z u lm eti 
(karanlığı), tâ b i-i n u r; gussası (kederi), ta l-i sü rü rd ü r  (sevinci takip  edicidir).

İlâhî! N ice bi-devletlere (devletsizlere, talihsizlere) devlet (m utlu luk, m evki) ve
rirs in , n ice sah ib -i dev letlere zille t (aşağılık) v e r irs in .............

G âh  b ir  serve (selviye) ser (baş) ça k tir irs in  b û s ta n d a  (bahçede), g âh  b ir  servi ser- 
n igûn  (lepetaklak) edersin  g û ristanda (mezarlıkta). G âh  sahn-ı <;Qm^n\ (çim enlip, bah
çeyi) gü l ü lâ ley le  n ev b a h a r ilkb a h a r)  edersin , g âh  libas-ı kefen i (kefen  elbisesi
n i)  h u n - ı d ideyle (kanh göz yaşıyla) lâ lezar (lâle bahçesi) edersin . G âh  nerg isin  
çe jm in i (gözünü) p ey d a  edersin , g â h  nergis^gözlüleri n â -b în â  (görm ez) edersin .

........G âh  b ir  k u şu n  m eskenin i m ü rg za r  (kuşu bo l bahçe) edersin , gâh  d â m a  (tuza
ğa) d ü şü rü p  o l m ürgü  zâ r  edersin  (ağlatırsın). G â h  b ir  b ü lb ü lü  hoş-nefes edersin , yine 
a n ı g ir if ta r- ı kafes (kafes tutsağı) edersin . G âh  b ir  tu tiy i (papağanı) fasih -ke lâm  (gü
ze l sözlü)  edersin , y ine o l kelâm ı a n a .d â m  (tuzak)  edersin .

C ih an ın  n izam ı b u n u n  ü zre gelm iş ve b u  k â rg â h m  (işyerinin. D ünyanın) in tizam ı 
böy le  o lm uş ki çok  vak it b ir kişiye kem âl (olgunluk) verirsin  y ine ol kem alden  an a  
vebâl (günah) an a  nekâl (eziyet) e rd irirs in . N o k san ı ta m a m a  peyrev (ardından gidici) 
e tm işsin , zah m eti rah m ete  p işrev  (öncü) eylem işsin.

........G ö n ü l bağ ın ı lu tfu n  nesim iyle (rüzgârıyla) m âm u r k ıl, can  gü lzarım  (gül bah
çesini) m ih rin  (güneşinin) hevasıy la p ü r-n u r  kıl (nur doldur).

Y â r d im C l  Divan edebiyatında düzyazı gene] olarak, biri sade, öteki Farsça, 
B i lg i l e r :  Arapça ve Tiirkçenin kanşım m dan meydana gelmiş ağır bir dille ol-

* m aküzere, iki koidan sürüp gelmiştir. Aşıkpaşazade (XV. yy.), ün
lü tarihiyle sade yazaıüarm başında geliyor. Tarihi, kısa cümleli, gös

terişsiz, sanatsız açık bir Türkçeyle yazılmıştır. Mercimek Ahmet’ (XV. yy.) in “ Kabusnâme” 
(*), L âm ir (XV., XVI. yy.) nin “ N efahatü’î -f Üns”  (Dostluk Nefesleri) (**) çevirileri, Evliya 
Çelebi (XVII. yy.) nin ‘‘Seyahatnamesi” si bunlar arasındadır.

(*) İran ’da hükümdar İskenderoğlu Keykâvus’un, oğlu Geylanşah için Farsça yazdığı Öğüt 
kitabı (1089).
(•*) iranlı bilgin ve şair Molla Câmî’ (1414-1492) nin tasavvuf alanında yazdığı ünlü eser.
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İkinci gruptaki sanatçılar, çoğunlı^la, bilim dalı olarak A rapçayı, edebiyat dili olarak da 
Farsçayı seçmiş bazı eserlerini bu dillerle vermişlerdi. Bu gibi yanlış tutum ları bir yana bırakı- 
hrsa, Türkçe yazdıklarmda da halk dilinden ayrıldılar; Farsça A rapça kelime ve tamlamalarla 
yüklü ağır b ir dille; süslü, sanatlı, secili bir anlatım la eserler verdiler. Divan şiirinde olduğu 
gibi, düzyazıda da Fars edebiyatını örnek edindiler. XV. yy.dan sonra bu dil, gittikçe, hatta 
şiir dilinden daha çok, ağırlaştı. Söz oyunlarına düşüldü; cümleler birtakım  bağlaçlarla uzatıl
dıkça uzatıldı ve böylece düzyazılar belirli bir okum uşlar topluluğu dışıdna anlaşılmaz oldu.

Veysî (1561 -1628), Nergisî (1592 -1635) gibi Divan Edebiyatının tanınmış yazarları elinde 
düzyazı, büsbütün çığırından çıkmış ve Ziya Paşa’nm dediği gibi ‘ ‘A deta bir ders m ütalâa eder 
gibi birçok zam anlar zihin sarf etmedikçe mana çıkarm ak”  zor durum a gelmiştir.

Burada okuduğunuz gibi, sanath yazının ilk büyük ustası Sinan P aşa’dır. Arap ve Fars dil
leri kurallarına göre tamlamalar kullanmak, düzyazıya kafiyeler serpiştirilmiş cümlelere na
zım ahengi vermek, bol mecazlarla anlatımı süslemek, yalın sözden kaçınmak bu tip yazarla
rın başvurdukları yollardır.

T ann’ya seslenen, dünyadan bir bakıma yakınan; kişiyi kendi iç varhğının zenginliğiyle görüp 
değerlendiren Sinan P aşa’nın, burada okuduğunuz, gibi, yazılarında görülen “ seci” Ier, 
ince bir ustalıkla işlenmiştir. Dilinin ağırlığına rağmen, yorucu değil, akıcı ve duyurucudur. 
Bu tip yazı çeşidine “ nesr-i müsecca”  (secili nesir) deniyordu.

Sinan P aşa’mn düzyazıları, yüzyıllar boyunca kendi türünün en güzel örneği olmuş, okul
larda klâsik metinler arasına girmiştir.

M e t i n '  U z e r i n d e  l — Metinde yer yer birkaç çizgi ile, tabiat görünüşü var; fakat daha 
İ n c e l e m e :  toplum  yaşayışı üzerinde durulm uştur. Yazar, dünyayı nasıl bir

düzen içinde görüyor? Yakınmaları nedendir? Buna karşıhk yaşa
yışımızın güzel ve çekici yönleri de olduğunu sezdiriyor mu? 

Görüşlerinde gerçeğin payı nedir?
2— ‘‘Çok vakit bir kişiye kemal verirsin yine ol kemalden ana vebal, ana nekâl erdirirsin.”  

sözüyle yazarın hayatı arasında bir ilişki olabiHr mi?
3— Sinan Paşa’mn kendine özgü bir üslûbu var. Bu üslûp çağında ve sonraki yüzyıllarda 

çok'beğenilmiş, örnek edinilmiştir. Bu üslûpta şunları araştırınız:
a) Düşünceler, kelimelerin gerçek anlamlarıyla m ı, yoksa bunların büründükleri mecazla

rın kapalılığı içinde mi verilmiştir? örneklerle açıklayınız.
b) Cümleler uzun mu, kurallı mı, devrik mi? Dil, güçlü; cümle kuruluşları, sağlam mı? Dü

şünceler, yersiz sözlerle şişirilip genişletilmiş mi? Yoksa özlü mü?
c) Yazıda akıcıhk var mı? Ahenk nasıl sağlanmıştır? Katre-zerre, meclistir ki-menzildir ki, 

nuş'Süruş, sürülür-görülür, bûstanda-gîristanda, nevbahar-lâlezar gibi söyleyişlerin ortak ses
leri yazıya nasıl bir özellik katıyor?

Bu incelemeden sonra, Sinan Paşa’nın üslûbunda, hemen ön planda görülen özellikleri be
lirtiniz.

Geçmiş yüzyılların ardından size kadar gelen bu düzyazı biçimini beğendiniz mi? Ne ölçüde?

1— “ Tazarruat” ta  o çağların bazı söyleyiş özellikleri var: Bir câm- 
dan sürülür. Bunun üzre gelmiş. Ol mürg, ol kelâm. Anı, ana gibi. 
Bunları bugün, nasıl söyleriz?
2— M etinde geçen (bi-, na-) eklerinin olumsuzluk ifade ettiğini bi

liyorsunuz. Bu ekleri taşıyan kehmeleri bulunuz ve siz de birkaç örnek söyleyiniz.
3— M ürgzar edersin ve mürgü zâr edersin sözlerinden birinpisinde gördüğünüz (*zar), Fars

ça’da adlara ulanan yer ve çokluk bildiren bıY^takıdır: Çemenzar, lâlezar gibi. İkinci sözdeki 
(zâr), ad, veya sıfat olarak “ sesle ağlama, inleme, inleyen; dermansız, zayıf”  anlamlarında 
kullanıhr. P arçada geçen (-zar) ekh kelimeleri bulup Türkçelerini söyleyiniz.
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Biyografi:
S İN A N  P A ŞA  
(1437 .  1486)

İstanbul’un ilk kadısı bilgin ve şair Hızır Bey’in oğludur, tyi bir öğrenim görmüş, daha çok 
edebiyat've felsefe kültürünü geliştirmiş; çağının ünlü matematikçisi Ali Kuşçu’nun derslerin
den yararlanmıştı». Bilgisi, zekâsı ve güzel konuşmasıyla genç yaşta saygınlık görmüş, bir süre 
Edirne Darülhadisinde (*) müderrislik (profesörlük) yapmış, sonra İstanbul’a  alınmış ve Fatih 
Sultan M ehmet’in musahibi ve hocası olmuştur. Vezirlik rütbesine yükselişi bu sıralardadır. 
Bir ara nedense F atih ’in öfkesinden kendini kurtaramamış, hapse atılmıştır. Sonradan affa 
uğrayan Sinan Paşa, Seferhisar kadıhğı ve müderrisliğine gönderilmiş; Padişahın ölümünden 
sonra yerine geçen II. Beyazıt tarafından tekrar Edirne Darülhadisi müderrisliğine atanmış, 
bir süre de Gelibolu Sancak Beyliği yapmıştır.

Sinan Paşa, sanath “ Divan nesri” nin ilk ustasıdır. “ Tazarruat”  adıyla da basılan (1883) 
Tazarru-nâme’sinden başka Tezkiretü’l-Evliya, Maarif-nâme adlı eserleri ve bazı kitaplara yaz
dığı “ haşiye”  (**)lerle “ risale”  C***)leri vardır.

(*) Hadis öğrenimi yapılan medrese
(**) Haşiye, bir kitabın, bir metnin kenarlarına veya altına, o metinle ilgili açıklama yazma; 
bu açıklama veya eklemeler, bir kitap halinde de yayımlanabilir.
(***) Risale, küçük boyda kitaptır.

F. 2



SEHÎ BEY

ZATI

ism i B ahşî, m evlidi (doğum u) B alıkesrî’d ir. B ir m ertebede cevdet-i T a b ’ı (huy gü
zelliği) ve le tafe l-i zihni (zihin güzelliği, açıklığı) v a r ki kab il-i v a s f  değil (anlatılamaz). 
Beş yüz m ik ta r kasaidi (kasideleri) ve üç b in  gazeli ve m esnevî ta rz d a  ‘ ‘Ş em ’ü  P ervane”  
(m um  ve kelebek) ad lu  b ir  k ita p  d e y ü p tü r  o n  ik i b in  bey it m esnev id ir. A n d a  dere o lu 
n a n  (konan, yazılan) m aan i-i g a rib e  (işitilmemiş anlamlar) ve le ta if-i ac ibe  (şaşkınlık 
veren latifeler) ki a n a  m üyesser (nasip) o ldu , b ir  k im seye d a h i el verm ed i. G azelİ5^ya- 
tm d a  (gazellerinde) h assa  (kendine Özgü) m a n a la rı ve k im se eş’a rm d a  ira d  o lu n m a
d ık  (şiirlerinde söylenm edik) em sali (hikâyeleri, meselleri) ç o k tu r . E ş ’a n  m a tb u ’ (şi
irleri güzel yapılı) ve ebya tı m a sn u ’ (beyitleri sanatlı), iş tihar-ı ta m  (eksiksiz ün) ve 
itib a r-ı ta m a m  b u lu p  Şeyh V efa  rah m e tu lla h ı aleyhi (Tanrı rahm et eyleye) sü lûküne 
sâ lik  o lm uş (tarikatinegirm iş)  derviş k iş id ir...

(T ezkire-i Sehî, 1325-[1909])

Yardımcı Edebiyatımızda “ tezkire”  cilik XV. yüzyılda başlar. Bu sözcük *‘bir 
Bİlsİler: anm a, birisi üzerine söz söyleme yazm a”  anlam ında. Tezkire-i

‘ şuara (şairler tezkeresi), Tanzimat öncesinin bir t ü r ‘‘edebiyat tari-
hi” dir, daha doğrusu sanatçılarm yaşamlarını anlatan eserlerdir.

Türk Edebiyatı’nda ilk “ şuara tezkiresi” ni, Çağatay şairi Ali Şir Nevaî (1441>1501) yazdı 
(1491). Kitabının adı “ Mecalisü*n>Nefais”  (güzellikler meclisi)dir. Bu değerli eser, kendisin
den sonra bu alanda yazılanlara örnek olmuştur. Anadolu Türk edebiyatında ise ilk “ tezkire” yi 
Sehî Bey yazmış, şairleri sekiz tabakaya ayırdığı için ;eserine “ Heşt Behişt’ ’ (sekiz cennet) adı
nı vermiştir. Kitabında XIV yüzyüdan kendi çağına kadar olan şairler yer almışür.

SehîBey’den sonra Latifi (1491-1582), Aşık Çelebi (1520-1572), Kınahzade Haşan Çelebi 
(1546-1607), Safaî (?-1725), Salim (?-1743) gibi tezkireciler gelmiştir.

Çoğunlukla ağır bir dUle yazılan ve söz hünerleri gösterilmek istenen bu tezkireler içinde 
dili en sade olanı Sehî BeyMnkidir. Kitabının önsözünde Ali Şir Nevaî’nin tezkiresinden yarar
landığını söyler.

Zatî (1477-1546), ünlü Divan şairi Bakî üzerinde de emeği olan ve çağında “ üstad”  sayılan 
ve yaşayışı yoksulluk içinde geçmiş olan Divan şairlerindendir.

Metin Üzerinde l — Bu yazıdan, Şair Zatî hakkında neler öğrendiniz?
İnceleme: ^— Şairin ünlü mesnevîsı Şem’ü Pervane hakkında tezkire yazan- 

nm düşüncesi nedir?
3— Fuat Köprülü, “ edebiyat tarihi”  için şöyle diyor: “ Edebiyat ta

rihi, genellikle tarihin —daha açık bir ifade ile medeniyet tarihinin— en mühim bir kısmıdır. 
Bir milletin uzun yüzydlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî olgunlaşmayı gösteren bütün ka
lem maksullerini tetkik ile onun manevî hayatım, gerçekte olduğu gibi tasvire çalışır. Bir mU> 
letin edebiyatı, millî ruhu ve millî hayatı göstermek için en samimî bir ayna sayılabilir... Şu 
halde edebiyat tarihi, bir milletin manevî ve maddî gelişimini edebî eserlerin prizması arka
sından gören ve gösteren canlı b ir tarih şubesidir. “ Filoloji”  yani “ lisaniyyat”  ve “ tarih” 

. üzerine dayanmadan “ edebiyat tarihi”  vücuda getirilemez. Sadece şair ve düşünürlerin terceme-i 
hallerini sıralayan bir “ edebiyat tarihi”  asla bu isme lâyık değildir.”  (Türk Ed.Tarihi, 1926)
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Sehî Bey’in “ Tezkire” sinden alman metni, bu düşünce açısmdan eleştiriniz.
Yazar, tezkiresinde sanatçıları tanıtırken onlardan küçük örnekler vermiş, fakat bunlar üze

rinde bir inceleme yapmamıştır. Siz, bir “ edebiyat tarihi”  için bu bilgileri yeterli bulur musu
nuz? Niçin?

(Eleştirinizi yaparken Sehî Bey’in, A nadolu Türk edebiyatında bu türün ilk yazarı olduğu
nu unutmamahsınız.)

4— M etinde; “ Maani*i garibe • letaif-i acibe, eş’arı matbu • ebyatı masnu, iştihardı tam
• itibar-ı tam am ”  gibi söz biçimleri gördünüz. Böyle söyleyişlere ne ad veriliyordu?
■ 5— Sehî Bey’in yazısını, Sinan P aşa’nınkiyle karşılaştırınız. İki düzyazı üzerine, tür, ko
nu, dil ve anlatım  bakımından düşüncelerinizi söyleyiniz.

1 — Metinde geçen ‘ ‘ Bir kimseye dahi elvermedi”  sözündeki ‘ ‘elver- 
Dil: medi” .fiili, hangi anlamda kullanılmıştır. Aynı fiilin, değişik anlam

larıyla birer cümle kurunuz.
Dilimizde, sonuna atm ak, açmak, uzatmak, değmek, koymak, kal

dırm ak, bağlamak, çekmek, sürmek gibi fiiller getirilmek suretiyle “ el”  kelimesinden zengin 
anlamlı deyimler yapıhr. Bunlara birkaç örnek veriniz.

2— M etnin üçüncü cümlesini, dilbilgisi bakımından inceleyiniz. Cümleyi kusursuz bulu
yor musunuz? Aksayan yerlerini söyleyiniz.

3— M etinde geçen " . . .  ve kimse eş’arm da irad olunmadık emsali çoktur”  cümlesindeki 
kimse sözünü yadırgadınız mı. Bugünkü, söyleyişimize göre nasıl olmalıydı?

Biyografi:

Ş E H IB E Y  
(7-1548)

Edirnelidir. Yaşayışı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Divan-ı Hümayun kâtipliği, Edirne 
D arü’l Hadisi Mütevelliliği yaptığı biliniyor. Şiirler de yazmış, fakat daha çok bilim alanında 
çalışmıştır. “ Heşt Behişt”  adını verdiği şairler tezkeresiyle, kendi türünün, A nadolu Türk ede
biyatında ilk örneğini vermiş oluyor.



FUZULİ

G A ZE L

I

Â h eylediğim  serv-i hirâm ânın içindir 
Kan ağladığım  gonca-i handanın içindir

Sergeşteliğim  kâkül-i m üşgînin ucundan  
A şüfteliğim  zülf-i perişanın içindir

Bîmâr tenim nergis-i m estin elem inden  
H ûnîn ciğerin lâ ’l-i dür-efşânın içindir

Yaktım  tenim i vasi günü şem ’ tek am m a  
Bil kim bu tedârik şeb-i hicrâmn içindir

Kurtarmağa yağm a-yi gam ından dil ü canı 
S a’yim  nazar-ı nergis-i fettanın  içindir

Can ver gönül ol gazm eye kim  bunca zam andır 
Can içre seni sakladığım  ânın içindir

V aiz bize dün duzahı vasfetti Fuzûlî 
01 vasf senin külbe-i ahzânın içindir

Ö lçüsü: M e fû lü  m efâ îlü  m efâ îlü  feû lün  

(Bugünün Diliyle:
Ah eylediğim, salınarak yürüyen selvin [selvi gibi boyun], kan ağladığım, gülen goncan [gonca 

gibi ağzın] içindir.
Başıram dönmesi, misk kokulu kâkülünden; sevgiden çılgına dönüşüm, perişan zülfün için- 

[onun yüzünden].
H asta vücudum [hastalığım], sarhoş nargisinin [nergis gibi mahmur gözlerinin] verdiği acı

dan; ciğerimin kanlı [yaralı] oluşu, inci saçan yakut gibi kırmızı dudağmdandır.
Kavuşma günü [sana kavuşacağım gün] varlığımı mum gibi yaktım, bil ki, buTıazırhk.ayn- 

lık gecen içindir.
Gamının yağmasından gönlümü ve canımı kurtarm ağa çahşmam, fettan nergisinin [gözü

nün] bakışı içindir.
Ey gönül, o gamzeye can ver, çünkü bunca zam andır seni canımın içinde saklayışım bunun 

içindir.
Fuzulî, dün vaiz bize cehennemi tasvir etti; o bütün sayıp döktükleri, senin hüzün dolu ku

lüben içindir.
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Y a r d ı m c ı  Didaktik konuları da işlemiş olmakla beraber gazeller, çoğunlukla 
Bilgiler: manzumelerdir. Bunlann tabiat, aşk, şarap konularını işlediği

ni biliyorsunuz. Fuzulî, en çok gazelleriyle tanmıp sevilmiştir. Di
van sanatçdarınm o kadar düşkün oldukları söz sanatları ve söz oyun

larına o da kapılmıştır; fakat Fuzûlî, güçlü sanatçılardan olduğu için bu oyunlar onun manzu
melerinde göze batmaz. Yukarıda okuduğunuz “ içindir”  redifli gazel, baştan aşağı sanatlı ve 
oyunlu bir söyleyiş biçiminde olduğu halde, şairin içten gelen duygularının örgüsüyle kaynaş
mıştır.

Manzumeye bu iki açıdan bakmalısınız.

Metin Üzerinde l — Şalr, sevgilisini hangi dış görünüşleriyle belirtmiştir? “ Serv-i hi- 
t n c e l e m e :  ram am , gonca-i handan, nergis-i mest, lâl-i dür-efşan”  gibi tabiata 

bağlı şeylerle sevgili arasında nasıl bir ilgi kuruyor? Yüceleştirdiği 
bu güzel karşısında ne duyuyor?

2— Şair yaralıdır, acı çekiyor. Bu durumunu benimsemiş niidir? Altıncı beyitte ne söylüyor?
3— Beyitlerdeki söyleyişe dikkat ediniz: “ Ah eylemek”  ile “ servi”  arasında ilgi var. Şairin 

içi aşk ateşiyle yanıyor. Yürekten gelen “ âh” larınm dumanı bir selvi gibi, göklere yükseliyor. 
Sevgili de uzun ve ince yapılı görünüşüyle bir selviyi andırıyor. “ Ah, selvi, sevgih”  arasında 
böylece bir ilgi kurulmuş oluyor. Bunun gib “ kan ağlamak’Ma “ gonca-i handan” , “ sergeşte” 
ile “ kâkül-i müşgin” , “ aşüfte”  ile “ zülf-i perişan”  ve benzerleri arasında da yakın ilişkiler 
var. Beyitler hep bu örgü içinde.

Gazeli, bu yönden inceleyerek gerekli açıklamaları yapınız ve Divan şairlerinin sanat anla
yışlarını, nasıl bir söyleyiş biçimine bağlı bulunduklarını anlatınız.

4— İslâm inanışına göre peygamber sayılan Hazreti Yakub, diğer oğulları tarafından, Mı
sır’a köle olarak satılan çok sevdiği oğlu Yusuf’un acısıyla yıllarca gözyaşı dökmüş, görme gü
cünü yitirmişti. Acı çektiği kulübesine “ Beytü’l Ahzan” (hüzünler evi) denmiştir. Manzume
nin hangi beytinde bu olaya “ telmih”  var? Bu olayı hangi yanıyle Fuzûli’ye bağlayabilirsiniz?

11
LE Y L Â  ve M E C N U N

Mesnevisinden;

(Konusu:
Irak’ta , varlıklı iki aile çocuğu olan Kays ve Leylâ, daha okul sıralarında iken birbirlerini 

severler; beraber gezer, beraber dolaşırlar. Durumu öğrenen annesi, kızını okuldan alır. Ley
lâ’dan ayrı düşen Kays, acı ve umutsuzluk içinde kendini çöllere atar; kentten, insanlardan 
uzak yaşar. Mecnun (deli) niye anılır. Bütün çabalara karşın Leylâ’nın babası, kızını Kays’a 
vermek istemez. İyileşmesi için Kabe’ye götürülen Mecnun, tersine, bu aşk derdinden kurtul
mamak için T anrı’ya dua eder:

Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşnâ beni 
Bir dem belâ-yı aşktan etme cüda beni

der. Tekrar çöllere düşer. Avcıların elinden varını yoğunu vererek kurtardığı ceylân, güvercin 
gibi hayvanlarla arkadaşhk eder. Beri yandan Leylâ da acı çekmekte, derdini bulutlara, aya, 

, çiçeklere, dökmektedir. A rabistan’ın ünlü kişilerinden İbn-i Selâm, görüp sevdiği Leylâ’yı ai
lesinden ister. Leylâ, istemeyerek bunu kabullenir. Nevfel adlı bir yiğit kişi de, şiirlerini dinle
yip hayran olduğu M ecnun’u, çölde arayıp bulur. İki sevgiliyi birleştirmek ister; fakat kızın 
babası bu işe yanaşmayınca, iki kabile arasında savaş başlar. Mecnun, bu savaşta, Leylâ’yı 
düşünerek, Nefvel’in yenilmesi için dua eder. Yine de savaşı Nevfel kazanır. Leylâ’yı, Mec- 
nun’a alacaktır; fakat kızın, İbn-i Selâm’a nikâhh olduğunu öğrenince işler durur, bozulur.
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M ecnun, bir gün, zincire vurduğu bir köleye hokkabazlık yaptırarak para kazanan bir ihti
yarla karşılaşu'; bu duruma çok üzülür, kölenin yerine kendi geçer; zincire vurulu olarak so
kak sokaic dolaşırken Leylâ’nın evine çıkagelir. İstediği zaten budur. Leylâ ile aralarında acık
lı konuşmalar olur. Nikâhlı olan Leylâ, kocasına, bir perinin kendisine sahip olduğunu, evle
nirlerse ikisinin de öldürüleceğini söyler. Buna inanan İbn-i Selâm, kıza dokunmaz, bir süre 
sonra da ölür. Serbest kalan Leylâ, çöle çıkar, Mecnun’u arayıp bulur; fakat Mecnun, artık 

. eski Mecnun değildir. Dünya ile ilgisini kesmiş, b ü tü n ; maddî tutkulardan sıyrılıp arınmıştır. 
Leylâ’nın kişisel güzelliğiyle başlayan aşkı; çöllerde, insanlardan uza,k, kendi yalnızlığı ve ta
biatın sonsuz, düşündürücü güzelHği içinde oluşarak ölümsüz varhk olan T anrı’ya yönelmiş. 
Tanrı sevgisiyle birleşerek ruhsal, platonik bir yüceliğe erişmiştir. Leylâ’yı ilkin tanımaz; tanı
yınca da Leylâ’nın artık dış dünyada değil, kendi içinde, ruhunda yaşam akta olduğunu; Leylâ 
ile kendi ruhunun birleşip bütünleştiğini söyler. Mecnun’ün bu ruh yüceliğine büyük saygı du
yan Leylâ evine döner. Kısa bir süre sonra ölür. Bu acı haberi d uyan Mecnun, yollara düşer; 

Leylâ’nın mezarını bulur, onun üzerine kapanır, orada can verir. O nu da Leylâ’nın yanına gö
merler.)

(Mecnun, aşağıdaki sözleri, kendisini çölde arayıp 
bulmuş olan Leylâ’ya söyler)

Cânım  gideli besi zamandır 
Cism im deki şim di özge candır

Şensin hâlâ tenim de cânım  
G özde nurum ciğerde kanım

Benden berî eyledin beni sen 
Arza kim e eyleyem  seni ben

Bende olan  âşikâr sensin  
Ben hod yobum  ol ki vâr sensin

Ger ben ben  isem  nesin sen ey yar 
Ver sen sen isen neyem m en-i zar

Çün ben olubem  seninle memlû  
Vahdet revişinde hoş değil bu

(Mecnun, Leylâ’nın mezarı başındadır.)

H em râhım  idin  bu yolda ey m ah  
H em râhı koyup gider mi hemrah

Â lem  h oş idi ki var idi y â r '
Çün yâr y o k , olm asın ne kim var

Ya Rab bana cism  ü can gerekm ez 
C ânan yoğ  ise cihan gerekmez
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Gül derdi hadika*i em elden  
M ey 'İçCi sürâhM  ecelden

Leylî dedi verdi can-ı şirin 
01 âşik-ı bî-karar u miskin

Yardımcı İslâm edebiyatında yüzyıllar boyu işlenmiş olan Leylâ ve Mecnun 
Bilgiler: hikâyesinin kaynağı Arap ülkesidir. İlk örneklerine X. yüzyılda Arap

* Edebiyatında rastlanan bu aşk masalı İran  Edebiyatı’na XL yüz>
ytida geçer. Bu aşk serüvenini, mesnevî biçiminde ve kendinden son

raki şairlerin yazdıklarına örnek olabilecek bir değerde ilk kaleme alan İran şairi Genceli Niza* 
mî <1150.1214)’dir.

Türkçe’de, bu masala XV. yüzyılda rastlanır. Türk Halk Edebiyatı’nda da görülen bu aşk 
serüvenini ilkin, XV. yüzyıl şairlerinden Edirneli Şahidî, daha sonra Çağatay şairi Ali Şir Ne> 
vaî, manzum olarak kaleme almışlardır. Daha sonraki yüzyıllarda. Divan şairlerinden birço> 
ğu, bu konuyu işlemişlerdir. Edebiyatımızda yazılan Leylâ ve Mecnun’ların en güzeli Fbzûlî’nin- 
kidir. Etkisini yüzyıllar boyu sürdürm üş ve değerini yitirmemiş olan bu mesnevisini Fuzulî’, 
Kanunî Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı alışında, orduyla birlikte oraya giden kimi Divan şairle
riyle görüştükten sonra, onların özendirmesiyle yazdığını, kitabının giriş bölümünde söyler.

Klâsik edebiyat anlayışında, bilindiği gibi, konunun önceden işlenmiş olup olmaması önemli 
değildir; önemli olan, konuya yeni bir söyleyiş biçimi vermektir. Sanatçı, eski konuya, kendi 
kişiliğini, güzellik anlayışını katarak bir sanat eseri meydana getirebilir. Fuzûlî’nin bu mesne
visinde konu, bir ressamın, üzerine sanatını İşlediği bir tuval gibi kalmıştır. Büyük şair, acdarı- 
nı, coşkusunu, aşk ve yaşam felsefesini, insan görüşünü, ruhunun engin lirizmiyle yoğurarak 
buraya işlemiştir. “ Âşık-ı sâdık benim M ecnun’un ancak adı var”  diyen Fuzûlî’nin bu eserin
deki üstün başarısı, kendi ruhunu, içtenlikle, Mecnun’un kişiliğinde yaşatmış olmasından do* 
gar. Bu bakım dan eserde, konu, ikinci plânda kalm akta, bütün yarliğiyle Fuzulî yaşamakta
dır. Mesnevisinin özgünlüğü ve ölmezliği buradan geliyor.

Leylâ ve Mecnun gibi, bahtsız aşk hikâyeleri, Batı edebiyatında da görülür. Bunların en 
eskisi XIL yüzyılda, Fransa’nın Brötanya bölgesinde geçen Trİstan ve Iseut (Tristan ve İzö)’dür. 
Leylâ ve Mecnun gibi, onlar da ancak ölümde birleşirler. (Batı edebiyatında çok ün kazanmış 
olan bu aşk destamnı dilimize: Sabiha Omay çevirmiş ve M .E.B. klasikleri arasında yayımlan
mıştır 1944.)

Metin Üzerinde l — Leylâ, M ecnun’u çölde aramaya gider ve bulur. Yıllardır özle- 
İncelemet acısın: çektiği Leylâ’ya, Mecnun’un söylediklerini anlatınız.

2— Eğildikleri kendi üç dünyalarında “ mutlak varlık”  olan Tanrı’ 
dan başka bir gerçek göremeyen; bütün “ fâni”  varlıklardan sıyol- 

mış olarak Tanrı varlığına karıştıklarını ve böylece “ fe'nafillah” aşamasına ulaştıklarını du
yan büyük sofilerin ruh olgunluklarına benzer bir durumu, Fuzûlî’nin burada ele aldığı “ aşk” ta,- 
Mecnun’un iç dünyasında da görüyor musunuz? Beyitleri bu bakımdan inceleyiniz.

3—'M ecnun’un, Leylâ’nın mezarı başında söylediklerini bugunkü Türkçe ile düzyazıya çe
viriniz ve buradaki düşünceleri açıklayimz.

4— “ Gül derdi h a ^ a - i  emelden, mey iç ti sürahi-i ecelden”  'sözlerindeki edebî sanatları 
bulunuz. ' '

5— Mesnevinin ölçüsünü bulunuz; nazım biçimini, uyak düzeniyle birilkte inceleyiniz ve 
bunu gazel biçimiyle karşılaştırınız.
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1— Okuduğunuz metinde Azeri lehçesinin özellikleri var; bunları 
£ ) | j .  bulup gösteriniz.

2— Metinde geçen “ hem rah” , iki kelimeden meydana gelmiştir. Hem 
- rah. “ Hem” Farsça örnektir. A rapça ve Farsça kelimelerin başma

getirilerek onlara beraberlik, ortaklık anlamı katar. “ Rah” , yol anlamına geldiğine göre 
hem rah’ın Türkçe karşılığmı söyleyiniz ve bu tip sözlere dilimizden başka örnekler bulunuz.

3— Bundan önce okuduğunuz gazelle bu metinde ne gibi halk ağzı söyleyişler var? Bunları 
bulup gösteriniz ve anlamlarını açıklayınız.

(Not: Mesnevide geçen ger, “ eğer”  ;kelimesinin ver, sözü de “ ve eğer”  kelimelerinin kı
saltılmışlarıdır.)

Biyografi:

f u z u l i
(?-1556)

Bağdatlıdır. Asıl adı M ehm et'tir. Kerbelâ veya Hille’de doğduğu, Irak ’tan dışarı çıkmadı
ğı. Kerbelâ'da vebadan öldüğü biliniyor.

I Türkçe, Arapça ve Farsça gibi üç dilin olanaklarından yararlanarak çağının en iyi öğreni
mini yapmış olan Fuzûlî, üç dilde verdiği eserlerle adını, geniş im paratorluk sınırları dışında 
da duyurm uştur. Bağdat gibi, İran ve daha sonra Osmanh egemenliği altında bulunmuş bir 
bölgenin siyasal yazgısını yaşamış olan şair, İran Safevî hüküm darına olduğu gibi, Bağdat’ın 
fethiyle Kanunî’ye de manzumeler yazıp sunmuş; fakat yeteri kadar korunmamış, çağında hiçbir 
zaman büyüklüğü ölçüsünde değerlendirilmemiştir. Yaşamının, yoksulluk içinde geçtiği anla ' 
şılıyor. K anunî'nin fermanı gereğince, Bağdat Evkafından günde dokuz akçelik bir maaş ala
caktı. Bu da :o lm adı. Hakkını almak için Nişancı Celâlzade M ustafa Çelebi’ye yazıp gönder
diği ünlü “ Şikâyet-name” sinden de bir sonuç'çıkmamıştır. “ Selâm verdim rüşvet değildir de- 
yü alm adılar”  sözüyle yakınması, büyük şairin nasıl bir ortam  içinde bulunduğunu gösterir.

Çağından uzaklaşıldıkça büyüklüğü daha çok anlaşımşı olan Fuzûlî, yüzyılların az yetiştir- 
diği sanatçılardandır. Gücünü ve dehasını daha çok “ Leylâ ve M ecnun”  mesnevisinde, gazel
lerinde göstermiştir. Ruhunun yaşam karşısındaki büyük dalgalanışlarını; yaşayışının çekil
mez acıları içine düştükçe yer yer tasavvuf çizgisine kayan, engin, özlü, içten bir söyleyişle dile 
getirmiştir. Acılarım benimser ve sever. Dilinde Azerî lehçesinin özellikleri vardır.

Değişik konular üzerinde verdiği eserleri 'on  altıyı bulur.
Türkçe, Arapça ve Farsça “ Divan” , Leylî vü M ecnun, (Leylâ ve Mecnun) Şikâyet>name, 

H adikatü’s-Suada, Beg ü Bâde vs.



NEDİM

ŞARKI

İy d  erişsin  bâis-î şevk-î cedîd  o lsun  d a  gör 
Seyr-i S a ’d -â b â d ’ı sen  b ir  kerre  iyd o lsun  d a  g ö r 
G ûşe gûşe m îh rie r m eh ler bedîd  o lsun  d a  gör 
Seyr-i S a ’d -â b â d ’ı sen  b ir  ke rre  İyd o lsu n  d a  g ö r

A n d a  seyret k im  n e  fu rsa tla r  g irer c â n â  ele 
G ö r  ne d il-cû lar ne m eh -rû la r ne â h û la r  gele 
T ıfl-ı nâz ım  sevdiğim  b ir  ik i gün sa b re t hele 
Seyr-i S a ’d -â b â d ’ı sen  b ir  ke rre  iyd o lsun  d a  gör

D u r  z u h û r e tsin  hele h e r  gûşeden b ir  d il-rü b a  
K im i g itsin  b ağ a  d o ğ ru  kim i sa h ra d a n  y an a  
B ak  n ed ir  d ü n y ad a  resm -î sohbe t-î zevk û sa fa  
Seyr-i S a ’d -â b â d ’ı sen  b ir  kerre  iyd o lsun  d a  gör

T ıfl-ı nâz ım  cüm le g ö rd ü m  deyü  a ld a tm a  ben i 
G ö rm ed in  b ir  hoşça  sen  d a h î o d il-cû  gülşeni 
$erv-i nâz ım  gel N ed îm -î zâ r  gezd irsin  seni 
Seyr-i S a ’d -â b â d ’ı sen b ir  kerre  iyd  o lsun  d a  g ö r

Y a r d i m c i  Edebiyatımızda, daha çok şarkı ve gazelleriyle tanınıp sevilmiş olan 
B i lg i l e r :  Nedim, Divan şiirine yeni bir ses, yeni bir söyleyiş getirmiş büyük

bir sanatçıdır. Bü bakımdan çağdaşları ve “ tezkire”  yazarları, onun 
için “ Nedim-i taze-zeban”  (Taze bir söyleyiş, bir dil getirmiş Ne

dim), “ Na-refte rah açmış Nedim” (yeni bir yol açmış Nedim) demişlerdir. Lâle Devri, Sâdâ- 
bâd, çağımıza, onun adıyla birlikte geliyor. O çağı, en çok o yaşamış gibidir. Lâle Devri ve
o devrin mutluluğu içinden bakılan İstanbul; en çekici yerli renk ve çizgileriyle onun manzu- 
melerindedir.

Okuduğunuz şarkı, böyle bir konuda, Sâdâbâd bayramlarıyla ilgilidir.

Metin Üzerinde l — Nedim, “ şarkı” smda, Sâdâbâd’da bir bayramı anlatıyor. Bu an- 
İnceleniei latışta, daha çok, neler üzerinde durmuştur?

2— “ Bâis-i şevk-i cedid” , yeni heveslere, eğlencelere yol açan de
mek. Bu sözle “ Lâle Devri” nin getirdiği yeni güzellikler, yeni eğ

lenceler, beğeniler, toplantılar anlatılmak isteniyor. Siz, bu konuda neler biliyorsunuz?
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1— Nedim’in, manzumelerinde, yer yer konuşm a diline yaklaştığı, 
J J İJ . halk ağzı söyleyişlere yer verdiği görülüyor: “ Ne fırsatar girer ele.

Bir iki gün sabret hele. G ör... hele. Bir hoşça. Aldatma beni”  gibi. 
Bu biçim söyleyişlei-, manzumeye, D ivan şiiri içinde nasıl bir özellik

veriyor?
2— “ T ıfl'i nâzım cümle gördüm. Görmedin bir hoşça sen”  sözlerindeki “ cümle” , “ bir 

hoşça”  kelime ve tam lam alar hangi anlam larda kullanılmıştır?

Biyografi:

N ED İM
(?-1730)

İstanbul’da doğm uştur. Doğum yılı kesin olarak bilinmiyor. Asıl adı Ahmet. Babası, kadı
lıklarda bulunmuş Mehmet Efendi; ana tarafı Karaçelebi-zaidelerden. Öğrenimini medresede yap
mış müderris olmuş, mahkeme naipliğinde (kadı vekilliği) bulunm uştur. Sadrazam Damat Ib- 
rahim 'Paşa’nın özel kitaplığı memurluğunu da yapmış olan Nedim, Divan şiirinin büyük sa- 
natçılanndan biridir. Şiirlerinin yayıhp okunduğu, bestelenip çahndığı geniş çevreler kâdar ken
disini başta III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa olmak üzere devlet büyüklerine de 
sevdirmişti. Yapılan eğlencelerden, Çerağân âlemleri ve helva sohbetlerinden eksik olmuyor, 
yokluğunda aranıyordu. Görünüşleri, coğrafyası, mimarîsi, gezinti yerleri, sevgilileri, onların 
giyiniş ve kuşanışları, sazlan, Hünkâr’a yapılan törenleriyle Lâle Devri, onungüzel, ince, nükteli 
üslûbunda yaşam aktadır. O çağın adını adiyle birleştiren tek şair, odur. Nedim, acı duyulan, 
büyük düşüncelere yönelen yaşamı değil; Lâle Devrinin, yaşamayı seven, bİr “ nim neş’e”  olan 
ruhunu simgeler. Şiirlerinde içten gelen, yapmacıksız bir söyleyiş var. Serbest, pervasız, bazen 
açık saçıktır^fakat hiçbir zam an bayağılığa düşmez. İstanbul’un o çağlardaki okumuş sınıfı
nın konuşma dilini. Divan edebiyatının gelenekleşmiş dİli ve halk ağzı söyleyişleriyle birleştire
rek kendi şiir dilini yaratm ıştır. Yerli renkleri bize en çok veren Divan şairi, odur. Şiirleri diva
nında toplanmıştır.
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GENEL BİLGİLER

T A N Z İM A T  ED E BİY A TI

A nadolu’da XII. yüzyılda başlayan ve XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürüp gelen Di
van edebiyatı, bazı küçük değişiklik ve yenilikler dışında, kendi klasik çerçevesini kıramamış, 
kendini yenileme çabası göstermemiştir. Padişahın kesin otoritesi altındaki devlet düzeni; din 
kurum una sıkı sıkıya bağlılık; fizikötesi düşünüşün din’le sınırlanmış ve bu konunun tartışma 
dışı bırakılmış olması gibi sosyal hayatın belli başlı ve değişmez nitelikleri, zaten toplumcu ol
mayan edebiyatı da kendi etkisinde ve bağlı bulunduğu düşünce sınırı içinde tutm uş, bu akım. 
Batıya yönelen “ Tanzim at” a kadar süregelmiştir.

Türk toplum una, 1839 Fermam’nm getirdiği düzenden çok önce, Batılaşma yolu açılmak 
istenmiştir. İm paratorluğun giderek gücünü yitirmesi, gerilemeler birçok Türk aydınlarını ve 
devleti düşündürmüş; bunun nedenleri araştırılmağa bakışlar Batı üzerine çekilmeğe çalışıl
mıştır. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin 1721’de gittiği F ransa’da Paris’i anlatan “ Sefa- 
retname” si; oğlu Sait Mehmet Efendi’nin, İbrahim M üteferrika ile birlikte “ m atbaa” yı, İs
tanbul’da kurmaları (1827). Batıdan gelen yabancıların, elçilerin getirdikleri, bizim için yep
yeni ve dikkati çeken eşya; ünlü ressamların yaptıkları tablolar, Damat İbrahim Paşa çağını, 
küçük çapta da olsa A vrupa’ya açmıştır. Daha sonra, 1. M ahmut ve III. M ustafa’nın hüküm
darlık sürelerinde orduda yapılmağa çalışılan yenilikler; sonradan Müslüman olan Humbara- 
cı Ahmet Paşa (Comte de Bonneval: Kont dö Bonval, 1673-İ747), diğer bir batılı Baron de 
Tott (Baron d ö T o t: 1733-1793)’un ordu hesabına çalışmaları ve yeni eğitime önem vermeleri; 
Tophane’nin yeni düzene sokulması; “ Mühendishane-i Bahri-i Hüm ayun” un (1773), 
“ Mühendishane-i Berri-i Hümayun” un (1794) kuruluşları; IlI.Selim ’in reform çabaları ve 
“ Nizam-ı Cedit” ; yurda getirilen batılı uzmanlar, batıya gönderilen elçiler; bilim ve askerlik 
alanında bazı önemli eserlerin Türkçeye çevrilişi; II. M ahm ut’un yenilik çabaları; Vak’a>i Hay- 
riyye (I826)’den sonra yeniliklerin daha geniş çapta ele alınması; “ Tıbhane”  ve “ Cerrahha- 
ne” nin açıhşı (1827. “ Mekteb-i Tıbb»ı Cedit”  adıyla 1838’de); Türkiye’de ilk Türkçe gazete 
(resmî) olan “ Takvim-i Vakayi” nin çıkışı (1831); “ Mekteb-i Harbiyye” nin kuruluşu (1834); 
gibi yenilikler, Türkiye’yi parça parça Avrupa’ya yaklaştırıyordu.

Yenilikler, daha çok, Batının teknik üstünlüğünü çok iyi kavramış olan orduda, askerlik 
alanında olm uştur. Bir düşünüş sistemine dayanmadan, dağınık olarak gelen bu reform çaba
ları; olayları daima din ve şeriat açısından görüp inceleyen, çoğunlukla bilimsel düşünüşten 
yoksun medreselilerin ve Vak’a-i Hayriyye’yegelİnceyedek, onların yanında yer alan Yeniçeri 
Ocaklarının tepkileriyle karşılanmış, kanh ayaklanmalarla bütün bu emekler çoğu kez yıkılıp 
gitmiştir.

Bu kara kuvvet, Batı’yı kâfirlikle suçlamış, oradan gelen her yararh şeye “ gâvur icadı”  
demiş, yumuşayan bağnazlık tekrar tekrar ayaklandırılmış; inkılâpçılar, ileri düşünenler, yurt 
için çalışan devlet adamları şehit edilmişlerdir. Bununla birlikte, Türkiye’nin içinde bulundu
ğu gerçek durum u görmüş ve Batı medeniyetinin ne olduğunu kavramış kişiler, inandıkları yolda 
yürümüşlerdir.

Reşit P aşa, II. M ahm ut’un (1785-1839) ölümüyle yerine geçen Sultan Abdülmecit’e 
(1823-1861), düşüncelerini kabul ettirmiş ve yasa temeline dayanan “ yeni nizam” m ilkelerini 
kaleme almıştı. Padişah ağzından vezirine bildirilen “ Gülhane Hatt-ı H üm ayunu” , “ Devlet-i 
Aliyyenin hüsn-i idaresi”  için şu temel düşünce ve dileklere dayanıyordu:
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1— Can güvenliği, namus ve mal,korunması, bundan böyle, “ kanun” Iara bağlanacak.
' 2— Devletin ihtiyacını sağlayacak olan “ akçe” yi. vergi olarak, herkes, haksızlığa uğratıl
m adan, kendi gücü kadar verecektir.

3— Süresi sınırlandırılmamış olan askerlik görevi, dört beş yıla indirilecektir.
4— Bundan böyle,-açık yargılama iLe haklarında kesin bir karar verilmedikçe, hiç kimse 

cezalandırılmayacak, idam edilmeyecektir.
5— Herkes, mal Ve m ülkünü dilediği gibi kullanacak; bir kimsenin işlediği bir suçtan, mi

rasçıları sorumlu tutulmayacaktır.
6— Din ay rıh |ı gözetilmeden herkes yasa karşısında eşit olacak ve devletin güvenhği altın

da yaşayacaktır.
7— Fermanın taşıdığı ilkeleri uygulamak için çıkacak “ kanun’Mara “ vezirden çobana kadar” 

herkes uyacak ve başta Padişah olmak üzere devlet adamları “ H ırka-i Şerif”  odasmda, bunun 
için, a n t içeceklerdir.

Fermandan sonra birço’k yeniliklere girişildi. Batı görüşüne uygun okullar açmak, öğretim 
ve eğitim işlerin'i düzenlemek için, bir yıl sonra sürekli olmak üzere geçici bir “ Meclis-i M aarif” 
(1845); daha sonra “ Mekâtib-iUmmumiyye Nezareti”  kuruldu ve böylece “ m aarif” işlen dev
letin temel göfevleri arasına ahndı. Din eğitimi yapan ve bir ortaçağ niteliğini taşıyan “ medre- 
se” lerin yanı sıra, Avrupa’daki eşlerine benzeyen bir “ Darülfünun”  (üniversite) kurulması ka
rarlaştırıldı. “ Fransız Akadem isi”  örnek tutularak bir “ Encümen-i* Dâniş”  kuruldu (1851). 
Bu kurum , D arülfünun’da okunacak kitapları hazırlamak, Batı’dan yararlı kitapları dilimize 
çevirmek gibi işlerle görevlendirildi. Üyeleri arasmda Ahmet Vefik ve Ahmet Cevdet Pasa’lar, 
Tarihçi HayruHah Efendi, M ustafa Reşit ile AH Başa’Iar vardı. Yüksek okula öğrenci yetıştir- 
,mek için, bizde ilk idadi (lise) sayılan “ Valide Mektebi” , sonraki adıyla “ Dârülmaarîf”  (1849); 
“ Mekteb-Mülkiye”  0858), “ D arülfünun”  (1863), “ Galatasaray Sultanisi”  (1868), “ Darül- 
mualllmin”  (Erkek Öğretmen Okulu), “ Darülmuallimat”  (Kız Öğretmen Okulu) acildi. Sayı
ları çoğaltılan “ Sıbyan M ektepleri”  (ana okulu,-ilköğretim) yanı sıra kasabalarda “ rüştiye”  
-(ortaokul) ve “ idadi”  (lise), vilâyetlerde “ sultanî”  okulları açıldı. Batıdan ders kitapları Türk
çe’ye çevrildi, öğretim araçları getirtildi. Medreselerdeki Arapça ve Farsçaya karşılık, bu okul
larda, ana dille, Türkçeyle öğretim yapılıyordu. Ahmet Cevdet Paşa bu amaçla “ Kavaid-i Os
maniye” , daha sonra Süleyman Paşa “ Sarf-ı Türkî”  adlı dilbilgisi kitaplarını yazdılar, 1860’da 
ilk özel gazetemiz olan “ TercümaR-ı Ahval” , ik̂ i yıl sonra “ Tasvir-i E fkâr”  gazeteleri; bizde 
ilk dergi ,“ Mecmua-i F ünun”  (1862) çıkarılır ve bunları öteki gazete ve dergiler izler.

Batı medeniyeti yolundaki bü yürüyüş, tamamıyla eskiye bağlı, dar görüşlü medreselilerin 
tepkileriyle karşılanmış, durdurulm ak istenmiştir^Öyle ki, ders araçları, resimler, tablolar, ha
ritalar, yeri geldikçe parçalanıp atılıyor; karatahta üstüne beyaz'tebeşirle yazı yazmanın bile 
günah olduğu ileri sürülüyor, ileriyi gören aydınlara işten el çektiriliyordu.

1839-1860 arasındaki yirıhi yıllık bir süre içinde Batıya dönük yeni bir gençlik yetişti. Yeni 
bir düşünüş, yeni bir akım başladı. »

Bu yeni akımın başında, Fransa’da öğrenimini tamamlamış olan İbrahim Şinasi vardır. Onun 
açtığı yolda Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet M ithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Ali Bey, Re* 
caizade M ahm ut Ekrem, Abdülhak H âm it Tarhan, Samipaşazade Sezaî gibi sanatçılar; Şem
settin Sami Bey, Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Paşa gibi dilci ve tarihçiler değerli eserler verirler.

1860 yılında. Agâh Efendi ile birlikte Şinasi’nin “ Tercüman-ı A hval”  gazetesini çıkarma
larıyla başladığı kabul edilen “ Tanzimat Edebiyaiı” , iç ve dış görünüşüyle, kendinden önceki 
“ Divan”  edebiyatından ayrılır:

1— Tanzimat yazarları, sanatı, yurt ve milletle birlikte düşündüler; genel olarak “ sanat 
toplum içindir”  ilkesine bağlandılar. XVIII. yüzyılın Voltaire(Volter), Rousseau (Ruso), Mon- 
tesquieu (Monteskiyö) gibi halkçı ve inkilapçı düşünürlerinin yolunu tutmuş olan Namık Ke
mal ve arkadaşları insan haklarıyla ilgili konulalı ele aldılar ve çoğunlukla milletin hürriyet



. hakkı, meşrutiyet yönetiminin gerekliliği, ‘ ‘ kanun” düşüncesi üzerinde durdular, bu yolda çe
kinmeden savaştılar. Bu akımın Recaizade Ekrem, Abdiilhak H âm it, Samipaşazade Sezai gibi 
ikinci dönem sanatçıları, daha çok, “ sanat için sanat”  anlayışına bağh kaldılar.

2— Yazı dilini sadeleştirmeğe, halkın anlayabileceği bir açıklığa kavuşturm aya çalıştılar. 
Dilden yabancı kelimeleri A rap ve Fars dili Icurallarmı, atmak için çaba gösterdiler.

3— Nazımda ve düzyazıda süslü söyleyişlerden. Divan edebiyatı, m azm unlarından kaçın
maya çalıştılar; düşünce ve duyguya önem verdiler.

4— Nazımda gazel ve kaside gibi biçimleri, beyit birimim bırakm am akla beraber, yeni na
zım biçimleri de getirdiler. Batı anlayışına uygun, konu ve tema bütünlüğü taşıyan manzume
ler de yazdılar. Paragraflara bölünmüş, kısaltılmış cümlelerden meydana gelen yeni bir düzya
zı getirdiler.

5— Tiyatro, rom an, hikâye, makale, eleştiri gibi yeni türlerde; romantizm, realizm gibi 
edebiyat akımlarının etkisiyle yeni görünüşte eserler verdiler.

6— Genel olarak “ aruz’ ’ veznini (ölçüsünü) kullanmakla beraber, millî nazım ölçümüz olan 
“ hece” ye de değer verdiler. Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Abdiilhak Hâmit, 
Ahmet Vefik Paşa’lar bu ölçüyü denediler; bununla, manzumeler yazdılar, tiyatro türünde eserler 
verdiler.

7— İslâmcılık yanında milliyetçilik düşüncesine de yöneldiler. Vefik Paşa, Şemsettin Sami 
Bey, Süleyman Paşa gibi yazarlar, İslâm öncesi Türk dünyasını, T ürk medeniyetini tanıttılar.

1860’da başlayan Tanzimat edebiyatı, 1895 yılına, Edebiyat-ı Cedide’nin başlangıç tarihi
ne kadar sürer. Tanzimatın yaşayan sanatçıları bu yıldan sonraki yıllarda da eserler vermeği' 
sürdürürler.
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ŞİNASİ

MUKADDİME

(Tercüman-ı Ahval önsözü)

I

M adem ki b ir heyet-i ic tim aiyyede yaşayan  h a lk  b u n c a  \Q Zdli-\kaxim x\yyt(kanuni 
görevler) ile m üke lle ftir  elbette  k a len  (sözle) ve ka lem en  (kalemle) k en d i va tan m ın  
m enafiine  (yararlarına) d a ir  beyan-ı e fk â r  etm ey i (düşüncelerini bildirmeyi) cüm le-i 
h u kuk-ı m üktesebesinden  addey ler (kazanılm ış haklarm ın bütününden  sayar): E ğer 
şu m ü d d eay a  (dava konusuna) b ir sened-i m ü sb it (ispatlayıcı senet) a ra n ılac ak  o lsa 
m a a rif  kuvvetiy le zihni açılm ış o la n  m ilel-i m ü tem ed d in en in  (m edenileşm iş milletle
rin) yaln ız p o litik a  gazetelerin i g öste rm ek  k ifaye t eder.

B u m eb h as D evlet-i A liyye’ce d ah i nev’am a (bir bakım a)  m üeyyedd ir (pekitilm iş- 
tir) k i M eclis-i Â li-i T an z im a t’ın  te şek k ü lü  s ırad a  k av an in  (kanunlar) ve n izam a ta  (ni
zamlara) m ü teallik  levayihin  (tasarıların) ta h rire n  (yazılı olarak) a rz  o lu n m ası için 
u m u m a m ezuniyetri resm iyye verilm işti h a t ta  h ü k ü m et-i Seniyye’n in  m üsaadesiy le 
dah il-i m em alik-i O sm aniyye’de (Osmanlı ülkeleri içinde) te b ’a-i gayr-i m üslim enin  
kend i lisan la rı ü zre h â lâ  ç ık a rd ık la rı ju rn a lle r  b ile  belk i h u k u k la rın d a n  ziyadece ser
b es ttir . F a k a t asıl O sm anlı gazete le rin in  b ah s in e  gelince gayr-i resm î b ir  v a rak an ın  
devam  ü zre ç ık a rılm asın d a  h er n as ılsa  şim diye k a d a r  m illet-i hâk im ed en  h iç b ir k im 
se ihtiyaı'-ı zahm et etm em iştir. H ele şükü rler o lsun saye-i adalet-i seniyyede (yüce adalet 
sayesinde) te lâ fi-i m â fa t (kaybın giderilmesi) m üyesser (nasip) o ldu .

İm d i işbu  gazete ahval-i dah iliyye ve haric iyyeden  m ü n te h a p  (seçilmiş) baz ı h av a 
d isi ve m aarif-i m ütenevv ia  (türlü bilgiler) ile sa ir  m evadd-ı n a fia y a  (yararlı m addele
re) d a ir m ebahisi (konuları) n eşr ü  b ey an a  vasıta  o lacağ ından  nâşi (dolayı) T ercüm an-ı 
A h v a l unvan ıy le  tesm iye o lu n m a k  (adlandırılm ak) m ü n asip  g ö rü ld ü . T â r ife  h ace t o l
m ad ığ ı üzre kelâm  (söz) ifade-i m e ra m  etm eğe m ahsus b ir m evhibe-i k u d re t (Tanrı 
bağışı) o ld u ğ u  m isullu  en  güzel icâd-ı ak l-i in san ı o la n  k ita b e t (yazı, yazı sanatı) d ah i 
kalem le tasv ir-i kelâm  eylem ek fen n in d e n  ib a re ttir . Bu itib a r-ı h a k ik a te  m ebn i (ger
çeğin değerine dayanarak) g iderek  u m u m  h a lk ın  k o lay lık la  an layabileceği m ertebede 
işb u  gazetey i kalem e a lm ak  m ü ltezem  (gerekli) o lduğu  dah i m ak am  m ünasebetiy le  
(yeri gelm işken) ş im diden  ih ta r  o lu n u r.

(T ercüm an-ı A hval: N o . 1, yıl 1277 - 1860 - )



Y a r d ı m c ı  Şinasi, bizde, Agâh Efendi (1832-1885) ile birlikte özel gazeteciliğin 
B İl& İle r t kurucusudur. Tercüman-ı Ahval’den önce, Tiirkçede, iki gazete ya-

* yımlanıyordu. Bunlardan biri, 1831’de, II. M ahm ut’un fermanıyla
çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi’dir. H aftalık olan bu gazete, iç 
ve dış olayları duvuruvor. fakat daha çok devletle ilgili res

mî haberleri yayımlıyordu. Gazetenin sürekli olarak çıkışını saklamak için Takvimhane-i 
Âmire adıyla bir basımevi kurulmuş ve gazetenin yönetimi Vakanüvis Esat Efendi 
(1789-1842)’ye verilmişti. Kimi zaman yayımma ara verilmiş olmakla beraber, Takvim-i Va- 
kayi, 1922 yılına kadar yayımını sürdürm üştür. Cumhuriyet döneminde yerini Resmi Gazete 
aldı.

Bizde ikinci gazete Ceride-i Havadis’tir. 184ü’ta  VViliam Churchili (Vilyam Çörçil) adında 
bir İngiliz gazetecisinin özel çabasıyla çıkmağa başlar. Devletin para yardımını gördüğü için 
de yarı resmî bir nitelik taşır. Başlangıçta on beş günde bir yayımlanıyordu; daha sonra hafta
lık olmuştur.

Tercüman-ı Ahval, resmî olmayan ve devlet yardımına dayanmayan, bağımsız ilk özel 
gazetemizdir. Yayımlanmaya başlandığı 1860 yılı, yeni edebiyatımızm da başlangıcı olur.

Okuduğunuz makale, Tercüman-ı Ahval’in ük sayısında yayımlanmıştır. Bir Batı türü olan 
makalenin edebiyatımıza, Şinasi’nin kalemiyle girdiği kabul edilir. Ondan önce, Takvim-i Va- 
kayi ve Ceride-i Havadis’te makale adıyla, makaleye benzer yazılar çıkmıştır; fakat eski “ inşa” 
(Divan edebiyatında sanatlı düzyazı)nın bir bakıma devamı olan o yazılar, Şinasi’nin Batılı 
anlam da, türünün gerçek yapısına ve amacına uygun makaleleriyle ölçülemez.

(Makalede geçen Devlet-j Aliyye, Hükûmet-i Seniyye [yüce devlet, yüce hükümet] Osmanlı 
Devletinin adıdır. Meclis-i Âli-i Tanzimat [Tanzimatın yüce meclisil, yeni çıkacak olan yasa 
ve tüzükleri hazırlamak; önceden çıkmış yasaları yeniden gözden geçirerek bir tasan halinde 
devlete sunmak gibi görevleri olan bir kuruldu. Kuruluşu 1854 yılındadır.)
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Metin Üzerinde l — Yazar, birinci paragrafta “ hak”  ve “ vazife”  kavramları ara- 
İnceleme: bağlantı kuruyor? Kişilerin, devlete karşı ne gibi “ ya

sal görevleri”  vardır?
2— Milletin “ yasal görevleri” ne karşılık birtakım “ hak” ları var

dır. Bu haklar nelerdir? Şinasi “ hak”  sözünü “ kazanılmış”  sıfatıyla değerlendiriyor. Yaza
rın, önemle üzerinde durduğu bu sözün anlamı nedir?

3— “ Kelâm, ifade-i meram etmeğe mahsus bir mevhibe-i kudret olduğu misiilu en güv-î 
icad-ı akl-ı insani olan kitabet dahi kalemle tasvir-i kelâm eylemek fenninden ibarettir”  sözü - 
le, yazarın, asıl söylemek istediği nedir? Buradaki kapalı düşünceyi, birinci paragrafın ilk cüm
lesiyle birlikte düşünerek açıklayınız.

4— Şinasi, bu makalesinde devlet-millet konusu üzerinde duruyor; yeri gelmişken millet-i 
hâkime sözünü kullanıyor; Sözle ve yazı ile düşüncelerini söylemek, milletin elbette hakkıdır 
diyor. Bu gibi söyleyişler, daha sonra. Ziya Paşa, özellikle Namık Kemal gibi Tanzimat yazar- 
lannça, daha,geniş çapta elealmacak Tanzimat düşünüşünün temeli olacaktır. Şinasi’nin, 
bu makalesindeki yeni ve demokratik düşüncelerini, o çağa bakarak, değerlendiriniz.

5— Şinasi kendi adına çıkardığı Tasvir-i Efkâr (fikirlerin tasviri, dile getirilmesi) gazetesi
nin önsözünde; “ Medeniyet halinde bulunan halkın, kendi menfaatlerinin sağlanması hakkı
na ne suretlezihinsarfeylediği, fikirlerinin tercümanı olan gazetelerinin lisanından malum olur” 
(No. 1278 - 1862 -) der. Bu sözden ve okuduğunuz M ukaddime’den yararlanarak Şinasi’nin 
gazetecilik anlayışındaki temel düşüncesini söyleyiniz.

6— Bu makaleyi, Sinan Paşa’nm “ Tazarruat” ıyla veya herhangi bir Divan yazısıyla dil, 
düşünce, anlatım  özelliği, sanat anlayışı bakımlarından karşılaştırınız ve özellikle Şinasi’nin, 
bu makalede, edebî sanatlardan, gösterişli anlatımdan, şiire özgü söyleyişlerden kaçındığım' 
düşünceye önem verdiğini belirtiniz.

F. 3
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1— Şinasi, Türk dilinin sadeleşmesine, bilinçli olarak çalışan ve bu- 
J ) İ J .  na, eserleriyle de örnekler veren ilk yazardır. Ondan önce de, -oz

çok sade bir dille yazı yazanlar vardı; falcat o davranışlar, Türkçemi- 
zin güzelliğine ve yabancı dillerin baskısından kurtulması, halkın an

layabileceği bir duruluğa ulaşması gerektiğine inanmış kişilerin davranışlarına benzemiyordu. 
Şinasi, burada okuduğunuz makalesinde **Umum halkın kolayUkla anlayabileceği”  bir dille 
gazeteyi kaleme aldığını söyler. “ M üntahabat-ı Eş’a r”  adlı şiir kitabıhda safi Türkçe ile yazdı
ğım belirten manzumeleri vardır “ Şair Ev!enmesi” nin sonuna koyduğu bir notta, komedisi
nin “ biriltizam ” (bile bile, gerekli gördüğünden) Ilsan-ı avam (halk dili) “ üzre kaleme alınmış”  
olduğunu söyler ve bu eserini, göreceğiniz gibi konuşm a diliyle yazar. Bu davranışlarıyla ken
dinden sonrakilere yol göstermiş olan yazarın, bu düşüncesine, tamam en uyduğu söylenemez.
O da, çağının yazı dili geleneğinden tamamıyla kurtulamaz; makale ve manzumelerinde dili
nin yer yer ağırlaştığı görülür. Bununla beraber Şinasi, çağındaki dil sadeleşmesinin başında 
bulunm akta ve bu akıma öncülük etmektedir.

Makaleyi, dil bakımından, yazarın görüş ve düşüncelerini göz önünde tutarak inceleyiniz: 
Metinde geçen yabancı kelime ve tamlamalar, makaleyi. Divan sânatçılarmm yazıları kadar 
ağırlaştırıyor mu?

2— Divan edebiyatında olduğu gibi, burada da Fars dili kuralına göre yapılmış tamlamalar 
var: Vezaif-i kanuniyye (kanuni görevler), milel-i mütemeddine (medenileşmiş milletler), miUet-i 
hâkime (hâkim olan, millet) gibi, dil bakımından eski olan bu tamlamaların yeni düşünceler 
taşıdığını; halk, millet, hukuk, kanun, vatan, politika gibi kelimelerin buradaki sosyal değer
leri bakım ından edebiyat dilimiz için yeni olduğunu belirtiniz.

3— Yazımıza noktalam a işaretleri, Şinasi’nin kalemiyle girer. Yazar, bu makalesinde yal
nız (.) nokta ve parantez kullanmıştır. “ Şair Evlenmesi” nde, bu noktalam alara daha başkala
rını da katmış ve bunlar hakkında bilgi vermiştir.

Yukarıdaki makalede eksik gördüğünüz noktalam aları tamamlayınız.

II

KASİDELERDEN

(B üyük R eşit P a ş a  için)

A di ü hikm etle eden sen gibi re’y ü tedbir 
Kahram andır ne kadar etm ese de cenk ü cidal

H akk u in saf ile kan etm eden ettin  kanun  
Oldu bâtıl işi cellâd-ı leîm in battal

H ak senî m illetin  ihyâsm a etm iş meb^us 
D ehenin  m âcize-gûdur sühanin sihr-i halâl
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2 . A cep midir m edeniyyet resulü dense sana  
Vücûd-ı mu^cizin eyler taassubu tahzir

Eyâ ahâli-i fazlın  reîs-i cum huru  
Reva mı kim kalayım  ehl-i cehl elinde esir

3 . Şem ’idir kalbim izin can ile mal ü nâmus 
H ifz  için bâd-ı sitem den olur adlin fânus

Ettin  âzâd bizi olm uş iken zulm e esir 
Cehlim iz sanki idi kendim ize bir zincir

Bir ıtık*nâmedir inşâna senin kanûnun  
Bildirir haddini sultâna senin kanûnun

Olm uş inşâna taassup bir onulm az illet 
H üsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet

(D ivan-ı Şinasi, 1287 - 1871 -)

Y a r d ı m c ı  şinasi, manzumelerini M üntahabat-ı E ş’ar (seçilmiş şiirler) adıyla 
Bilgiler: küçük bir kitapta topladı (1862). Daha sonra bu manzumeler Divan-ı

Şinasi adıyla yayımlandı. Burada bazı beyitlerini okuduğunuz kasi* 
deler, sırasıyle 1856, 1857, 1858’de Reşit Paşa için yazılmıştır.

Metin Üzerinde l — Kasidelerin birer övgü (methiye) manzumeleri olduğunu"biliyor- 
İnceleme: sunuz. Ş inasideLu kasidelerde Reşit P aşa’yı över: O, yurdu adalet

le ve bilgece yönettiği için kahram andır; kan dökmeden kanun yap
mış, kanun devleti’ni kurmuş, cellâdın zulmüne son vermiş, sultana 

bile, kanun yoluyla haddini bildirmiştir. Milletin gönlüne bir ışık olan can, mal ve namus gü
venliği sağlayan; onları bâd-ı sitemden (zulüm rüzgârından), adaletiyle koruyan devlet adam ı
dır. Halkı, bilgisizlik zincirinden, taassup (bağnazlık) hastahğından o kurtarmağa çahşmıştır. 
Tanrı onu, milietin ihyası (canlandırılması) için mebus (milletvekili) olarak göndermiştir. 6 ,  
yeni bir medeniyetin peygamberi, erdemli halkın reis-i cum hur’udur.

Divan kasMelerinin soyut, aoartılmış, çoğunlukla gerçeklere uymayan övgülerini; bunla
rın, toplumsal amaçtan uzak, sadece kişisel manzumeler olduklarını düşününüz. Şinasi’nin bu
radaki söyleyişleri onlara benziyor mu? Reşit Paşa’nm yurt hizmetlerini hatırlayarak bu kasi
delerdeki övgülerin gerçekleri yansıttığını; şairin. Reşit P aşa’nm kişiliğinde yurt sorunlarına 
eğildiğini belirtiniz.

2— Tanzimat dönemi, Dogu medeniyetinden Batı medeniyetine bir geçiştir. Bu yeniliğin 
öncüsü olan Reşit P aşa’ya, şair “ medeniyet resulü”  medeniyet peygamberi diyor. Bu sözüyle 
Şinasi, medeniyeti ne olarak görüyor, ona ne ölçüde bir değer veriyor? •
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‘3— Bu kasidelerde, şairin, düşünceye değer verdiğini; söz oyunlarından, sanatlı, gösterişli, 
söyleyişlerden kaçındığını; yeni ve sosyal bir görüş getirdiğini; buna karşılık, kimi noktalarda, 
Divan kasideleri geleneğine bağlı kaldığını; metinden örnekler vererek anlatınız.

1 — Okuduğunuz kasidelerde, Şinasi’nin de, yabancı kelime ve tam- 
lamalara yer verdiğini, fakat bu alanda aşırılığa kaçmadığmı görü
yorsunuz. Kimi mısraların çok sadeleştiğine dikkat ediniz. Bu tutu
muyla şairin, dilde bir sadeleşme çabası güttüğü seziliyor mu? Bunu 

Divan manzumelerinin dilini göz önüne getirerek daha iyi anlayabilirsiniz.
2 — Divan kasidelerinde gördüğünüz klişeleşmiş sözlere, burada yer verilmiş midir? Buna 

karşılık, bu kasidelerde ne gibi yeni kavramlar, görüyorsunuz?
3 _  “ Adi ü hikmetle eden sen g ibire’y ü tedbir”  mısraındaki söyleyiş aksaklığını düzeltiniz.

m

ŞAİR EVLENMESİ 

Oyunundan:

(Oyunun konusu:

Şair Müştak Bey, Kumru Hanım’la nikâhlanmıştır. Evleneceği akşam, düzenlenen bir oyunla. 
Kumru Hanım yerine çirkin ve yaşlı olan ablası Sâkine H anım  kendisine verilmek istenir. Müş
tak Bey’in direnmesi üzerine, başlarında imam Ebüllâklâka olmak üzere ev halkı işi zorbalığa 
döker. D urum un kötüye gitmesi üzerine Müştak Bey’in yakın arkadaşı Hikmet Bey yardıma 
koşar. İmam Ebüllâklâka’ya gizlice verdiği rüşvetle işi tatlıya bağlar.)

BİRİNCİ FIKRA

M Ü Ş T A K  BEY  — H İK M E T  E F E N D İ

M Ü Ş T A K  B EY — H ele  b u  ak şam  güvey g iriy o ru m  ya. B ereket versin  ki bugün  
n ik âh ım  kıyıld ı, y o k sa  aşk  ile te lâş ım d an  az k a ld ı n ikâhsız  güvey girecektim . 

H İK M E T  E F E N D İ— H iç öyle şey o lu r m u?
M Ü Ş T A K  B EY —r N eye o lm az? B una âşık  evlenm esi derler.
H İK M E T  E F E N D İ—  A cayip!
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M Ü Ş T A K  B E Y —  Ö yle ya . A şk  ve m uhabbets iz  evlenen geçineb ilirse aşkolsun . 
Y a b en  K u m ru  H a m m ’ı neye alıyorum ? A ncak  sevgilim  o ld u ğ ıy çü n . N e d ersin , şunu  
delice sevdiğim e ak ıllık ı etm em iş m iyim ?

H İK M E T  E F E N D İ—  İh tim a ld ir .
M Ü Ş T A K  B EY —  O  taze lik te  h ü sn ü  gibi h uyu  d a  güzel. B ence h er h a lin d en  m em - 

n u n u m d u r , ah , am a  zavallı K u m ru ’cuğum un  k a rg a  su ra tlı b ü y ü k  hem şiresi o lm asa.
H İK M E T  E F E N D İ—  G erçek  o n u n  ism i ne idi?
M Ü Ş T A K  B E Y —  S âk ine  H a n ım  değil m i ya? M isk in in  ad ın ı b ile  sevm iyorum .
H İK M E T  E F E N D İ—  N için?
M Ü Ş T A K  BEY —  Bize engel o lduğu  şöyle d u rsu n , çeh re  zü ğ ü rd ü  o la ra k  k ırk  beş 

yaşm a k a d a r  evlerde k a ld ığ ın d an  ak ıl cihetiyle de iflâsa  ç ıkm ış. H âsıh  b ir b üyük  k am 
b u rd a n  b a şk a  göze g ö rü n ü r  b ir  şeyi y o k . A h , böyle b ir b a ld ız ım  o ld u ğ u n a  âlem den 
h icap  ed iy o ru m .

H İK M E T  E F E N D İ—  N e çare , gü lü  seven d iken ine k a tla n ır .
M Ü ŞT A K  B E Y — G el şu n u  sa n a  vereyim  be, am a, n ik â h la  ha! G eçinm eyecek ne 

varm ış? Y a o ak ıllan ır, ya<sen çıld ırırsın .
H İK M E T  E F E N D İ—  S ak ın  K u m ru  H a n ım ’ın  yerine o n u  sa n a  verip  de b ir dek 

etm esin ler, â lem  b u  ya! Z ira  büy ü k  d u ru rk e n  küçü ğ ü  k o c a y a  verm ek  âd e t değildir.
M Ü Ş T A K  B EY —  Y ok , b a k , b e n  böyle lâ tife  istem em . L â tife  lâ tif  gerek.
H İK M E T  E F E N D İ—  Y a sen b a n a  onu  neye lâ tifey le peşkeş çek iyorsun  ya?
M Ü ŞT A K  BEY —  B en sana o n u  lâtifeyle m i verm ek istiyo rum ? G erçek ten  a canım .
H İK M E T  E F E N D İ—  Ö zrü n  k a b a h a tin d e n  büyük .
M Ü Ş T A K  B EY —  H iç  özü r d ilem iyorum .
H İK M E T  E F E N D İ—  Ya!
M Ü Ş T A K  B EY —  A m an  sus, işte  k ılavuzum  Z ib a  D u d u  geliyor. G ah b a  benim  

K u m ru ’cu ğ u m u  g e tir iy o rla r. H ay d i sen  se lâm lık ta  o tu r , b ira z d a n  yine görüşü rüz .

Kılavuz Ziba Dudu, gelinin getirilmekte olduğunu müjdeler. M üştak Bey, sevincinden oy
nar. Geline yüz görümlüğü verecek durum da olmadığından bir şiir yazıp armağan etmek ister. 
Hemen orada yazıp okur. Bu sırada gelin getirüir; fakat bu, Kurmu Hanım değil, ablası Sâki
ne H anım ’dır. M üştak Bey fenahklar geçirince bunu, “ sevinç delisi oldu” diye yorumlarlar. 
Kargaşalıkta gelinin takm a saçları düşer ve kır saçları meydana çıkar. M üştak Bey’in yola gel
mediğini gören ev halkı, nikâhı kıyan imama haber gönderir. İmam Ebüllâklâka, arkasına ma
halleyi takmış olarak sahneye girer.)

ALTINCI FIKRA
M Ü Ş T A K  BEY  —  Z İB A  D U D U  — H A B B E  K A D IN  —  E B Ü L L Â K L Â K A

—  B A T A K  E S E  — M A H A L L E L İ

E B Ü L L Â K L Â K A —  (B aşında b ir  d ildade ile tebdil-i k ıy a fe t ve lisan ıy la aym ları 
ç a tla ta ra k  ve k a f la r ı p a r la ta ra k )  S ank i b ir telâş ile ben i böy le  u y k u d an  kald ırıp  da 
ge tirtm en in  ne m an ası va r?  O rta o y u n u n a  ç ıkar g ib i b a k ın  şu k ıyafetim e! A yıp . G ü 
rü ltü n ü z  n o lu y o r?

Z İB A  D U D U —  (E n ta ris in in  ön  eteğiyle b aş ın ı ö rtm ü ş o lduğu  h a lde  E büllâk lâ- 
k a ’n ın  elini ö p er) A m a n ın  efend im , güvey o lacak  şu h e r if  isteye dileye ald ığ ı han ım ı 
şim di is tem iyor. B ü tü n  saçın ı başın ı yo ldu . O  şöyle d u rsu n  yenge k ad ın la  b an a  b ir 
söylem ediği edepsiz lik  k a lm ad ı. Size nak letm eğe u ta n ıy o ru m .



38 T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I

E B Ü L L Â K L Â K A —  (M üştak B ey’e) V ay n am u ssu z  vay!
M Ü ŞT A K  BEY —  E fe n d im  k erem  ediniz, benden iz  de b ild iğ im  k a d a r  h ak ik a ti si

ze an la tay ım .
E B Ü L L Â K L Â K A —  Sen sus, se fih , k ad m  n in en  g ib i b iç a re  h a tu n  y a la n  m ı söy

leyecek?
Z İB A  D U D l —  E fe n d im  b u  kızı m u tla k a  a lm alıd ır.
E B Ü L L Â K L Â K A —  A lm a h  ya! A lm azsa ırz ın a  leke sü rm ü ş d em ek  o lu r. (M a

halleliye) Ö yle değil m i k o m şu la r?
M A H A L L E L İ—  H a y  hay .
M Ü Ş T A K  B EY —  A la m a m  efen d im , b u n d a  b îr  y an h şh k  v a r; z ira  b a n a  n ik âh  etti

ğ in iz k ız b u  değ ild ir, b u n u n  k ü çü ğ ü d ü r. B en  o n u  isterim .
E B Ü L L Â K L Â K A —  H a y ır , s a n a  n ik â h  e ttiğ im  b ü y ü k  k ızd ır .
M Ü ŞT A K  B EY —  D eğild ir.
E B Ü L L Â K L Â K A —  V ay! S en b en i de yalanc ı ç ık arıy o rsu n  h a?  B u  ne yüzsüz

lü k tü r?
B A T A K  E SE —  E fe n d i, b iliyo  in u su n  k i b e n  b u n u n  d a h a  b ilm em  nelerin i bilü- 

rü n , d u ru n  size dey iverey in . B ekçi o ld u ğ u m d a n  için  geceleri m ah a lled e  do lan ırken  
b u n a  ça t p a t sokak  o r ta s ın d a  ira s t geliyo run . B ir k ere kend iciğ ine  n e re d en  geliyosun 
diye so racak  o ld u m , b a n a  n e  g a rşu lu k  verse iyü . T a ra to r  ( tiy a tro )  d a n  geliyon  deme- 
sün  m ü? B u, ben i m a sh a ra h ğ a  a lm a  değil de n e  dem ek tir?  B ak ın  şu  ahm ağa!

M Ü Ş T A K  B EY —  V ay  ferase tli ad a m  vay.
B A T A K  E S E —  F eres a tlu  a d a m  sensin  u la n  hayvan! B a n a  k ö tü  i lâ f  söyleyip d u r

m a . Ş im di sa n a  fa n  f in  dem eyi gösteririn .
E B Ü L L Â K L Â K A —  B u h e r if  h em  edepsiz hem  deh .
B A TA K  E S E —  B enim  ak lım a  kalırsa  hem  hapishaneye koym alı hem  tım arhaneye.
E B Ü L L Â K L Â K A —  B a n a  d an ış ırsan ız  h er şeyden  evvel edepsiz ilâm ın ı a lahm  da 

b ir  d a h a  m ah alled e  o tu r tm a y a lım . A rtık  istem eyiz.
M A H A L L E L İ—  İstem eyiz .

y e d i n c i  FIKRA
M Ü ŞT A K  BEY —  Z İB A  D U D U  —  H A B B E  K A D IN  —  E B Ü L L Â K L Â K A

—  B A T A K  E S E  —  A T A K  K Ö SE  —  H İK M E T  E F E N D İ

A T A K  K Ö SE —  (A rkasında k ü fe  ve bir elinde kürek ve bir elinde süpürge ile) İs
tem eyiz.

H İK M E T  E F E N D İ—  (D ahi A tak  K öse’nin arkasından yetişerek) N e istem i
yorsunuz?

A T A K  K Ö S E —  B en  n e  b iley in? M ahalle li istem iyiz d iy o r, b en  d e  ö y le  d iyorum , 
e lb e tte  o n la rın  böyle d im e le rin d e  h a k k ı vard ır.

H İK M E T  E F E N D İ—  A y, m ah alle lin in  n ed en  h ak k ı v a r?
A T A K  K Ö SE—  H a k k ı o ld u ğ u n u  pek yavuz b ilü rü n , am a  b ak , d oğ rusu  neden h ak 

kı o ld u ğ u n u  b ilm en.
H İK M E T  E F E N D İ—  Ö yle ise b ilm ed iğ in  şeye n e  k arış ıy o rsu n ?
A T A K  K Ö S E — V ay , neye k a rışm an ?  B en d e  b u  m ah a llen in  g a lb u r ü s tü n e  gelen

le rin d en  deyil m iyin?
H İK M E T  E F E N D İ—  Sen k im  o lu y o rsu n ?
A T A K  K Ö S E —  D a h a  h â lâ  sen  ben im  k im  o ld u ğ u m u  b ilm iyo  m u su n ?
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H İK M E T  E F E N D İ—  H ayır.
A T A K  K Ö S E — Öyleyse sen de bilm ediğini neye so ruyorsun? H ay  cahil hay! Şim di 

tu tu p  d a  s a n a  an la ta ca k  m ıyın  k i, b en  dehey  ö tek i m ahallede  k irac ıym  ve b u  m a h a lle 
de sü p rü n tü  başıy ım  diye.

H İK M E T  E F E N D İ—  H ay  şaşk ın  hay!
A T A K  K Ö S E —  S enin  de ak lın  o lay d ı ben im  gibi şaşk ın  o lu rd u n . M a s la h a tta  ne 

varm ış? H ay d i o ra d a n  sü p ü rü v er b ak a y ın .
E B Ü L L A K L Â K A —  (M üştak B ey’i göstererek) V ay, sen  şu n u n  gibi kabahatliye  

sa h ab e t ed iy o rsu n  h a l R ıza-yı k a b a h a t ayn ı k a b a h a ttir . Sen de an ın  g ibi cezaya m üs- 
ta h a k s ın .

H İK M E T  E F E N D İ—  A m an  efend im , b en  kendi k ab ah atim i an lad ım , am m a, an ın  
k a b a h a ti n o lu y o r an lay am ad ım .

E B Ü L L A K L Â K A —  D a h a  ne o lsun?  K endisine n ik âh  e ttiğ im  kızı istem iyor d a  
an m  k ü çü ğ ü n ü  istiyor. Bu ne dem ek tir?

H İK M E T  E F E N D İ—  E fen d im , g azap lan m ay m ız . (G izlice bir para kesesi göste
rerek) K iiçük  kızı senden  isteriz.

B A T A K  E S E —  E fe n d i, ned ir o? R üşvet m i alıyosunuz?
E B Ü L L Â K L Â K A — (Batak Ese’ye) Ben öyle şey rai kabu l ederim ? İstem em . (Giz

lice H ikm et E fen d i’ye) Y an  cebim e ko . (H ikm et E fendi, keseyi cebine koyar.)
A T A K  K Ö S E —  G izlice, y an  ceb im e ko  m u  diyosunuz?
E B Ü L L A K L Â K A — H ay ır , y an  can ib im de d u rm a  g it,’ d iy o ru m . T â  ki, b en d en  

şüphelenm eyesin iz .
B A T A K  E S E —  G alib a  p a ra y ı a lm ışa  benziyosum ız?
E B Ü L L Â K L Â K A —  H âşa  sü m m e h âşa! E ğ er b en  p a ra y a  elim i sü rd ü m se  ellerim  

kırılsın .
H İK M E T  E F E N D İ— A m an  e fe n d im , h a k ik a t h er neyse lâyıkıyle m ey d an a  ç ık a 

rın  d a  a n a  g ö re  şan ın ıza  düşen i işleyin.
E B Ü L L Â K L Â K A —  Böyle k ib a râ n e  yoluy le m eram ın ız ı ifad e  b u y u ru şu n u zd a n  

g ö n lü m d ek i h id d e t g itti de yerine m e rh a m et geldi. (M ahalleliye) Y ahu  m ahalle li, ben  
b u  işte  b ir  b a ş k a  tü r lü  h ak k an iy y e t gö rm eğe  b aş lad ım ; z ira  so n ra d a n  h a tır ım a  b ir  şey 
geld i. .

M A H A L L E L İ—  N ed ir o?
E B Ü L L Â K L Â K A —  K anı, n ik â h ın ı k ıyd ığ ım  h an ım  b ü y ü k  k ızd ır diye d em inden  

ik ra r  e tm iş tim  ya.
M A H A L L E L İ—  Ö yle ya!
E B Ü L L Â K L Â K A —  Böyle b ü y ü k  k ız d em ek ten  m u rad ım , y a ş ta  b ü y ü k  değild ir, 

b o y d a  b ü y ü k  dem ek  m a n asın ad ır; z ira  b ü y ü k  k ız k ırk  yaşın ı geçm iş o ld u ğ u  h a ld e  d a 
m a t b ey in  deng i o lam az . İşte  ben im  b ild iğ im  b u  k a d a rd ır . H er b ir  z a m a n d a  ve h e r 
b ir  m e h â n d a  böyle d o ğ ru casın a  şa h a d e t ederim .

B A T A K  E S E —  Siz b u n ca lay ın  d il ile ik ra r  e ttik te n  geri b iz  de k ab l (kalp ) ile ta s tik  
ederiz .

M A H A L L E L İ -  H ay  hay!
E B Ü L L Â K L Â K A —  (H abbe K adın’a) Y enge K ad ın  b o y d a  b üy ü k  y an i y a ş ta  k ü 

çük  o lan  asıl gelin  h an ım ı v a r g etir, k en d i elim de d a m a t beye teslim  edeyim , b ir  d a h a  
yanlışlık  o lm asın . (H ikm et E fen d i’ye) D a h a  b aşk a  b ir yanlış o lm uş şeyler v a rsa  söy
leyin  a n la rı d a h i hasb ice düze ltey im . Z ira  b u  m ak u le  hay ırh  h izm ette  b u lu n m ay ı k en 
d im e b ir  b ü y ü k  if tih a r  b ilirim .

B A T A K  E S E —  (M üştak B ey’e) B eyefend i, dem inden  size dediğim  ilâ f la rm  hepi- 
ciği şağa iç in d i. Sizi gasavetin iz  v a k tin d e  g ü ld ü rü p  eğlendirm ek isteyodum .
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A T A K  K Ö S E — (H ik m et E fe n d i’ye) E fe n d im , tö v b e  o lsu n , b ir  d a h a  m ahalle lin in  
sü p rü n tü sü n d e n  b aşk a  b ir işine k a rış ırsam  a d a m  değilin .

(Kumru H am m ’ı getirirler. EbüIIâklâka, onu kendi eliyle M üştak Bey’e teslim eder. Kala
balık dağılır. Müştak Bey, Kumru Hanım, Hikmet Efendi kalır. Hikmet Efendi, Ziba Dudu 
gibi kılavuzların muhabbet tallâlligma güvenerek evlenenlerin bu durum a düşeceklerini söyle
yerek arkadaşına öğüt verir ve komedi sona erer.)

(Tercüman-ı Ahval: No. 2 - 5, yıl 1277 - 1860 - )

Yardımcı “ Şatr Evlenmesi” , Türk Edebiyatında dramatik türün ilk örneği- 
Bilsiler: Abdulhak H âm it’in babası Hayrullah Efendi’nin, daha önce,

“ Hikâye-i İbrahim  P aşa”  adıyla bir oyun yazmış olduğu bilinmi* 
yordu. Bu oyun, çok sonra ortaya çıkmış ve (Türklük) dergisinde 

yayımlanmıştır (No. 8, 1939). “ Şair Evlenmesi” nden on beş yıl kadar önce yazılmış olan bu 
dört perdelik oyun, çağında ortaya çıkmamış olması yüzünden kendi türünün ilk örneği olamadı.

Dokuz fıkra (sahne)’dan meydana gelen, daha önce iki perde olarak düzenlenmişken son
radan bir perdeye indirilen “ Şair Evlenmesi” , küçük bir komedidir. A na düşüncesi, “ görme
den, görücü yoluyla, evlenmenin doğurduğu aksaklıklar”  dır. Tez, dayandığı temel ve yardım
cı olaylarla gelişirken, tipler de, birer karikatür gibi, küçük fakat anlamlı çizgilerle belirtilir.

Şinasi, Fransız klasisizminden gelen bir etki ile oyununda (üç birlik) kurahna uymuştur^ 
Olay, bir gün, birkaç saat içinde geçebilecek bir olaydır; yer, gelin odasıdır; tek konu işlenmiş
tir. Oyun, bize, Fransız komedi yazarı Moliere (Molyer; 1622-1673)’i düşündürmüş olabilir; 
fakat yerlidir. Eğer bir etki aranırsa “ Karagöz”  ve “ Orta oyunu” muz hatıra gelir. Oyunun 
Altıncı Fıkrası’nda Ebüllâklâka’nın, “ O rta oyununa çıkar gibi bakın şu halime”  demesiyle 
de bu etki açıklanmış oluyor. Ayrıca, Divan şairi Enderunlu Fâzıl (1859-1810)’ın “ Zenanname” 
(kadınlar kitabOsindeki “ Der-beyan-ı hamle-i ehl-i mahalle vü im am ” (İmam ve mahalle hal- 
kmın baskınını anlatış) adlı manzumesinin de etkisi olmuştur.

Bu oyunla, yazı dilimlize, ilk olarak nokta, çizgi ve parantez gibi noktalam a işaretleri girer 
ve yazar, küçük bir notla bunlar hakkında bilgi verir. Buraya alınan parçada,bunlarındışm da 
gördüğünüz noktalam alar, konuşmaları daha iyi anlamanız için konmuştur.

Metin Üzerinde I— Görücü yoluyla evlenme, ne gibi aksaklıklar doğuruyor? Bun- 
İnceleme: ^f^sında sizi en çok düşündüren hangisi oldu? Niçin?

2— O çağ yaşayışımız, gelenek ve göreneklerimizden neler öğ
rendiniz?

3— EbüIIâklâka nasıl bir tip? Ona, gerçek bir din adamı diyebilir miyiz? Niçin?
4— Ebüllâklâka’nın, bu danışıklı dövüşte parmağı olduğu anlaşılıyor mu? Nereden?
5— Konuşmalar, konuşanların kişiliklerini belli ediyor mu? Hangi nitelikleriyle? Bunlar, 

toplum da yaşayan gerçek kişilere benziyor mu?
6— Yazar, bu oyununda, üslûbunu gizlemiş midir? Buradaki üslûbu, makalesindeki üs

lûpla karşılaştırınız. Burada neden böyledir? “ M akale”  ve “ tiyatro”  gibi iki ayrı türün debuiıda 
etkisi olabilir mi?

1— Okuduğunuz metinde kişiler, kendilerine özgü bir dille konu- 
D İ l ;  şurlar. Bunların “ kelime”  ve “ ağız”  farklarını söyleyiniz.

2— O çağda geçerliliğini sürdürm ekte olan Divan edebiyatının he
men yanı başındaki bu diHn; o yıllar için çok yeni bir adım olduğu

nu belirtiniz.



3 — Şu deyimleri açıklayınız: Çehre züğürdü. Evlerde kalmak. Akıl cihetiyle iflâsa çıkmak. 
Fan fin demek. Kalbur üstü gelenlerden olmak.

4— Ebüllâklâka, laf-ebesi demek. Laklak, boş söz anlamında. Bunun gibi, yazar kişilere 
verdiği adiarı anlamlanylaıda,onların huylarına karakterlerine bağlıyor. Batak, A tak, Müş
tak, Hikmet, Kumru, Sakine adlarıyla, o adlan taşıyanlar arasındaki ilgileri araştırıp söyleyiniz.
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Biyografi:
İB R A H İM  ŞİN A Sİ  

(1826-1871)

İstanbul’da doğmuştur. Babası Şumnu’da, Türk-Rus savaşında şehit ‘düşen (1827) bir top 
çu subayı idi. Mahalle mektebinde okudu, sonra Tophane kalemine girdi, memur oldu. Bura
da İbrahim  Efendi adında birinden doğu; Reşat Bey (eski adıyla Chateauneuf: Şotonöf) den 
Fransızca dersleri ahyordu. 1849’da “ maliyecilik”  öğrenimi için Paris’e gönderildi. Orada Fran
sız edebiyatını da inceledi. Yurda döndükten sonra (1853) memurluğa başladı, Meclis-i Maarif 
üyesi oldu (1855). Reşit P aşa’nın koruduğu Şinasi, Ali Paşa’nm sadrazamlığı sırasında göre
vinden alındı. Gazeteciliği bundan sonra başlar. “ Tercüman-ı A hval”  adındaki ilk özel gaze
teyi, imtiyaz sahibi Agâh Efendi ile birlikte kuran Şinasî, bir süre sonra buradan ayrılarak 
“ Tasvir-i E fkâr” ı çıkarır (1862). Paris’e, ikinci defa giderken, gazeteyi Namık Kemal’e bıra
kır (1865). O rada Türk dili üzerinde çahşıyor, büyük bir sözlük hazırlıyordu. İstanbul’a dö
nünce (1869), bir basımevi kurmuş, ateşh bir çalışma içinde, genç yaşta ölıfıüştür.

Şinasi, Batı düşünüşü içinde gelişen yeni edebiyatımızın kurucusudur. Bu kuruculuğu; eski 
biçim, fakat yeni düşünceler taşıyan ve Reşit Paşa’ya yazılan kasideleri, Batı şiirine bize ilk 
yansıtan çevirileri (Tercüme-i Manzume, 1859), Tercüman-ı Ahval’de, daha sonra Tasvir-i Ef- 
kâr’da yayımlandığı makaleleri; edebiyatımızın ilk tiyatrosu olan Şair Evlenmesi (1860) ile başlar 
Agâh Efendi ile birlikte Türk gazeteciliğinin de kurucusudur. “ Bütün halkın kolaylıkla anla 
yabileceği bir dille”  yazmak, dilde, onun temel düşüncesidir. Edebiyatımızda dil sadeleşmesi 
bilinçli bir yola onunla girer. “ Şair Evlenmesi” , “ Karakuş Yavrusu ile Karga” , “ Eşek ile Tilki’ 
gibi manzumeler bunun ilk örnekleri olur. Bu alanda, çağının etkisinden ve yazı dilimizin gele 
neğinden tamam ıyla kurtulmuş değildir. Dilinin yer yer ağırlaştığı gözden kaçmaz. Buna kar 
şıhk, Türk edebiyatı, onun kaleminde yeni bir yazı dilinin üzerindedir.

Daha çok düzyazı alanında eserler veren Şinasî, makalelerini, nazım özelliklerinden, süsle
yici sanatlardan, söz oyunlarından, olabildiği kadar, ayıklamış; düşünceye önem vermiş, yeni 
bir kompozisyon getirmiştir. Üslûbunun kuruluğuna rağmen, belki atasözleriyle uğraşmış ol
masından gelen bir ahşkanlıkla, düşüncelerini cümlelerinde yoğunlaştırır. Manzumeleri, eski 
biçimdedir. Buna karşıhk onlarda, çağının sanat anlayışını kıran; konusu yurt ve millet olan, 
onun haklarını savunan yürekli bir Tanzimat adamının başarılı çabası vardır. Beyit birimine 
bağlı kalm akla beraber, manzumelerinde kompozisyon bütünlüğünü sağlamaya çalışır. On
lar, çoğunlukla, duygu ve coşkunluklarından değil, düşüncelerinden doğmuştur, didaktiktir. 
Türk edebiyatına “ reis-i cumhur” , “ milletli hâkime” , “ medeniyet resulü” , “ bâd-ısitem” (hak- 
sızhk, zulüm rüzgârı), “ zulmet-i zulüm”  (zulüm karanlığı) gibi söyleyişler; millet, “ kanun” , 
“ hak” , “ adalet”  kavramları ilkin onun kalemiyle girer.

Şinasi’nin düşünceleri, Batıdan taşınmış iğreti, geçersiz birer fantazi değildi. Batıdan ge
len, fakat yurda gerekli gerçeklerdi. Şinasi, düşünen, çare arayan insandı. Devlet düzenini, 
hüküm darın baskısından kurtararak “ kanun”  düşüncesine bağlamak; dini, bağnazlıktan, ge
riciliğin elinden kurtarm ak; “ millet-i hâkime” ye, kazanılmış haklarını, söz ve yazı hürriyetini 
tanımak; Batı medeniyetine ulaşma yollarını tıkayan davranışları etkisiz bırakmak, Şinasi’nin, 
savaşını verdiği sosyal sorunlardır. Bu bakımdan o, eserlerinin sanat değerleriyle değil, getir
diği ve inandığı düşünceler yönünden ölçülüp değerlendirmelidir. Büyüklüğü buradadır.
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Eserleri:

M üntahabat-ı Eş’ar (1862. Şiir kitabı. Bu kitapta, kaside, m ünacat, gazel gibi manzumele
ri yamnda, La Fontaine (La Fonten) in fablleri yolunda yazılmış “ Tenasüh” , “ Eşek ile Til
ki” , “ Karakuş Yavrusu ile Karga” , “ A n  ile Sivrisinek”  yer alır.)

Şair Evlenmesi (1859’da yazılmış, 1860’da yayımlanmıştır.)
Durub-i Emsal-i Osmaniyye (1863. “ Halk felsefesi”  dediği atasözlerini topladığı kitap.)
Tercüme-i Manzume (1859, taşbasması, daha sonra çeşitli baskıları yapılmış. Bize, Batı şii

rini ilk tanıtan çeviri. K itapta, Racine (Rasin), Lamartine [Lamartin], La Fontaine [La fon
ten], Gilbert [Jilber], Fenelon’dan seçilmiş küçük parçaların manzum çevirileri ve asılları vardır.)

Makalelerinden bir kısmı ölümünden sonra “ M üncahabat-ıTasvir-i E fkâr”  adıyla yayım
lanmıştır (1885).



GELENEKSEL TEMAŞA 
SANATLARIMIZDAN

ORTA OYUNU 

ÇEŞME

(Gülme Komşuna)

(Oyunun konusu:
Kansı ile geçinemeyen Kavuklu, evden kaçar. Yeni bir ev aram aktadır. Derdini açtığı Pişe- 

kâr, ona bir ev bulur; fakat karısı ile barışmalarım da sağlar. Pişekâr’ın  kızının da, bir gençle 
ilişkisi olduğu için, babasıyla arası açıktır. Kavuklu da onları barıştırır. Karısı hakkında bazı 
dedikodular duyan Kavuklu, işin iç yüzünü öğrenmek için bir hileye başvurur. K ütahya’ya gi
deceğini söyleyerek evden aynhr ve bir yerden evi gözetler. Karısının, sevgilisi Çelebi’yi eve 
aldığını görünce onları suç üstü yakalam ak için harekete geçer. Çelebi, telaşla hemen, orada 
bulunan bir küfenin içine girip saklanır.

Pişekâr’ın kızı da başka bir Çelebi’yi sevmektedir. Kavuklu, onların buluştuklarını, Pişe- 
kâr’a yetiştirir. Telâşla eve gelen Pişekâr’ı gören Çelebi, orada gördüğü bir çuvalın içine girer. 
Küfeyi ortada gören Kavuklu; çuvah ayak altında gören Pişekâr, onları sürükleyip dışarı çıka
rırlar. İkisi de, böylece meydanda buluşurlar. Kavuklu, elindeki şakşakla küfeye ve çuvala vur
dukça, her ikisinden acayip sesler çıkar. Kavuklu, çeşmeden getirdiği bir kova suyu, temizlen
sin diye, küfeye boşaltınca, Çelebi’ler ortaya çıkar.)

Bitiş bölüm ünde Pişekâr; “ Bu hal, ne senin ailende, ne de benim kızımda var. M aksat ibret 
alınsın diye bir vakayı temsilden ibarettir”  der ve oyun biter.

KİŞİLER
P İŞ E K Â R : K Ü Ç Ü K  İS M A İL  E F E N D İ 

K A V U K L U : K E L  A L İ E F E N D İ

FASIL

P İŞ E K Â R —  ...B ir  ta ra fa  g e lm ek ten , ben i a ra m a k ta n  m a k sad ın  ne?
K A V U K L U —  A h , İ s m a ird ğ im , an la tay ım . P ek  acm acak  b ir  h a ld ey im . K onu 

k o m şu n u n  delale tiy le  ev lend im . “ E v len d im ”  ne dem ek , başım ı b e lây a  so k tu m .
P İŞ E K Â R —  H ay ır  o la ! N e gibi?
K A V U K L U —  N e g ib i o la c a k , İ s m a ird ğ im . A ld ığ ım  k ad ın  yüzüne b ak ılac ak  k a 

d a r  güzel; güzel am a, h u y u  d a  o  n isb e tte  çirk in . T em bel, o  k a d a r  tem b el k i, ta r i f  ede
m em . A k şam la rı yem ek d iye ekseriya  b irb irim iz i yeriz. Ç am aşır  ne yıkar,, n e  y ıka tır; 
b ir şey lâzım  o ldu  m u , kirli sepetine m ü racaa t eder, en beyazı hangisi ise onu  alır giyeriz.



P İŞ E K Â R — C an ım , böyle m ünasebe tsiz lik  o lm az. H em  sen çok  m ü b a la ğ a  edi
yo rsu n .

K A V U K L U — E ğer m ü b a lağ a  ed iy o rsam  sen in  hay rm ı görm eyeyim .
P İŞ E K Â R —  İn a n d ım , yem in  etm e.
K A V U K L U —  İşte  o n u n  şe rrid en  evi te rk  ed ip  kaç tım . Ş im d i senden  b ir  ev istiyo

ru m . E ğ er n a d im  o lup-gelirse b a rışa ca ğ ım , gelm ezse b ırak acağ ım .
P ÎŞ E K Â R —  V ah , A li’ciğim , vaJı! Sen hiç m e ra k  e tm e, b en  sa n a  isted iğ inden  â lâ  

b ir  ev b u lu ru m . B ak , elim in  a ltın d a  b ir k o n a k  yav rusu  v ar .
K A V U K L U — Y eni m i d o ğdu?  T üy lerin i sen  m i y a lad ın?
P İŞ E K Â R —  C an ım  öylesi değ il. U fac ık  b ir  ev. G el seni gö tü rey im . L âk in  b iraz  

uzakça .
K A V U K L U —  Ö yleyse a ra b a y a  b inelim .
P İŞ E K Â R —  (Bir a ra b ac ı çağ ırır g ibi y ap a rak )  A rab ac ı!  A rabac ı! Bizi Ş ehzade- 

b a ş ı’n a  k a ç a  g ö tü rü rsü n ?  (Sesini değ iştirerek) O n  beş k u ru şa . (T ab iî sesiyle) O n  k u 
ru şa  id a re  e tm ez mi?

K A V U K L U —  (Bu esn ad a  P işe k â r’a  h ay re tle  b a k m a k ta d ır .)  Ç ıld ırd ın  m ı yahu? 
K im inle k o n u şu y o rsu n ?

P İŞ E K Â R — G ö rm ü y o r m u su n  arabac ıy ı?
K A V U K L U —  A lim a llah  seni b a ğ la r  tım arh an e y e  yo lla rım . A ra b a  nerede?
P İŞ E K Â R —  Ö n ü n d e  d u ru y o r. Ç o k  söylem e; b a k , ben  b in iyo rum . (A rab a y a  b i

n er g ibi y a p a r; K avuk lu  d a  o n u  ta k lit  ed e r.)  Şöyle geç bakay ım .
K A V U K L U — B u n u n  ö n ü  a rk a s ı nerede?
P İŞ E K Â R —  ö m rü n d e  a ra b a  g ö rm em iş g ibi yap ıy o rsu n . (P as tay ı, K av u k lu ’n un  

k a fa s ın a  v u ra ra k  “ D eh! D eh !”  diye a ra b ay ı sü re r  ve m eydan ı b ir ik i d e fa  devreder.) 
E h! G eld ik .

K A V U K L U —  N e insafs ız  a ra b a c ı b u . D u rm a d a n  h ay v an ı k am çılad ı, san k i b an a  
v u r u ^ r m u |  g ibi de acısı yü reğ im e çö k tü .

P İŞ E K Â R —  E ey, aziz im , işte  eve geld ik . (P a s tay la , yeni d ü n y an ın  k en a rın a  vu
ra ra k )  K ap ıy ı d a  aç tım , h ay d i g ir b ak a lım .

K A V U K L U — B u n u n  neresine g ireyim ? B u , sa n sa r k a p a n ı gibi b ir  şey.
P İŞ E K Â R — C an ım , m erd iv en d en  b ir  ç ık . P a t . . .  p a t . . .  p a t .. .
K A V U K L U —  (A ym  hareketi te k ra r  ile, yeni d ü n y ad ak i iskem leye ç ık a r .)  O h! H a 

k ik a t h a l, güzel b ir  evm iş. N e m a n z a ra , ne m an za ra ! (İn e r.)  B un u n  aylığı kaça?
P İŞ E K Â R —  Senin  için  o n  lira  a m a  b ir  seneHği peşin.
K A V U K L U —  H a y h a y !  A l. (E liyle p a ra  verir  g ibi y ap a rak ) B ir, ik i, üç , d ö r t, beş, 

a ltı, yed i, sekiz, d o k u z , on.
P İŞ E K Â R —  H a n i p ara?
K A V U K L U —  H a n i ev.
P İŞ E K Â R —  İşte  ev.
K A V U K L U — B öyle evin p a ra s ı.d a  ben im  verd iğ im  gibi o lu r.

(C evdet K u d re t, O rta o y u n u , 1973)
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Yârdimci Meydan Oyunu, Kol O yunu, ZuhurîKolu gibi adlarla da anılan Or- 
Bİlgİler: taoyunu, Türklere özgü, geleneksel bir halk tiyatrosudur. Yazılı bir

metni olm ayan, tuluata dayanan ve kuşaktan kuşağa geçerek gelen 
ve halkın ortak  malı olan ortaoyununun ne zaman kurulduğu kesin 

olarak bilinmiyor. Bununla beraber bu oyunun tarihini Kanunî Sultan Süleyman (XVI. yy.) 
devrine kadar götüren araştırıcılar vardır. Bu oyunun, “ Karagöz” den doğduğu da söylenir. 

O rtaoyununun kişileri çoktur; fakat, baş oyuncuları Pişekâr ile Kavuklu’dur.



Pişekâr (iş çeviren) ortaya ilk çıkan ve oyunu başlatıp sonuna kadar sürdüren aktördür. 
Karagöz’deki Hacivat tipinin benzeri olan Pişekâr, öğrenim görmüş, Arapça ve Farsça öğren* 
miş, sık sık lügat paralayan ve böyiece Kavukln’yu açmaza sokan bir tiptir. Dilimli kavuğu, 
kenarları kürklü cübbesi, çakşırı, sarı mestleri ve elindeki ‘‘pastav” ı (vurulduğu zaman şakla
yarak ses çıkaran iki parçalı değnek, şak şak) ile kendine mahsus bir görünüşü vardır.

Kavuklu; Pişekârdan sonra ortaoyununa çıkar. Oyunun baş güldürücüsüdür. Karagöz ti
pinin benzeridir. Abanî sarığı, kırmızı çuhadan cübbesi, şal kuşağı ve çedik papuçlarıyla Fişe- 
kâr’dan ayrı bir giyinişi vardır. Zekidir, cahil görünür. Hazırcevaptır. Biraz kaba sabadır.

O rtaoyununun öteki şahıslan: Zenne (kadın). Çelebi, Cüce, Kambur, Kayserili, Rumelili, 
Arap, Kürt, Laz, Acem, Ermeni, Yahudi, Frenk vb.

Bir ortaoyunu, giriş, muhavere (karşılıklı konuşma), fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. 
Bunlara zurna, çihenağra (çift dümbelek), şarkı eşlik eder. Asıl oyun, “ fasıl” la başlar. Bitiş 
bölümünde, Pişekâr, bundan sonra oynanacak oyunu haber verir ve zurna, “ İzmir m arşı” nı 
veya “ Ey gaziler”  gibi bir bitiş havası çalar.

O rtaoyununun, Tahir ile Zühre, Kanlı Nigâr, Eskici Abdi, Büyücü H oca, Çeşme veya Gül
me Komşuna, Bahçe, Meyhane gibi fasılları vardır.

Bu oyunda. Kavuklu Ham di, Kel Ali Efendi, Abdi Efendi, Küçük smail, Terlikçi Ahmet 
Efendi, Kam bur İzzet Efendi, İsmail Dümbüllü gibi sanatçılar yetişmiştir.

O rtaoyunu, etrafı seyircilerle çevrili bir meydanda oynanır. D ekor yoktur; yalnız, sembo
lik olarak iki açılır kapanır paravana vardır. Bunlardan biri dükkân, öteki ev veya hamam ola
rak görev yapar. Bu İkincisine, burada gördüğünüz gibi “ yeni dünya” denir.
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Metin Üzerinde l — Buraya, “ fasıl”  bölümünden küçük bir parça almdı. Konuya, 
İnceleme: yapılıyor? E v kiralama olayının işlenişindeki özellik

nedir?
2— Kiralama, nasıl bir nükte ile sonuçlanıyor?

3— Oyun, gerçekleri soyutlaştırarak, onların taklitleri yapılarak oynanıyor. Bunlara ör
nekler veriniz.

4—  O rtaoyunu ile, bildiğiniz tiyatro arasında ne gibi ayrılıklar bulunuyor?
5—i Bu oyunla, Şinasi’nin “ Şair Evlenmesi”  aracında bir karşılaştırma yapınız.



ZİYA PAŞA

RÜYA

1

—Bu metinde geçen bazı ya
bancı kelimelerin yerlerine 
Türkçeleri konmuştur—

[Ziya Bey, Londra’dadır. Bir cuma günü aldı& gazete ve mektupla
rı okur. Yurduyla ilgili haberler iyi değildir. Üzüntüsünü gidermek 
için H am pton Court (Ham tın Kurt) bahçesine gider. Burası, kente 
on mil kadar uzaklıkta ve tarihi sarayı ile ünlüdür. Ziya Bey, bahçe
deki kanepelerden birine oturur. Geçen günlerini, çektiği acılan, yur
dunun üzüntü veren durum unu; bunlara meydan veren Sadrazam 
AH Paşa’yı ve yaptıklarını düşünür. Karşısmdaki su ve ağaçlar ona 
Boğaziçi ve yahlannı hatırlatır. Beşiktaş’taki “ Saray-i Hümayun” u 
görür gibi olur. Kendinden geçer. A rtık Londra’da değil, Saray’da 
ve Sultan Abdülaziz’in karşısındadır. Karşıhkh konuşurlar.]

S U L T A N  A B D Ü L A Z İZ , Z ÎY A  B EY , Â L İ P A Ş A

—  Y a m ille t m eclisi teşk il e tm e, istik lâ l-i s a lta n a ta  ay k ırı değil m i? S enin  y azd ık 
la rın d a  d a  b u  fik irle r g ö rü ld ü .

—  Ş evketlu  E fe n d im , b u  m esele hayli u z u n d u r; f a k a t  h u lâ sa  o la ra k  şu k ad arc ık  
a rz  ederim  k i, m ille t m eclisi zâ t-ı şah an en iz in  m eşru  o la n  is tik lâ lin iz i a s la  bozm az. 
M eselâ vek ille rin iz , h a re k e t ve d a v ra m ş la n n d a n  do lay ı m ille t m eclisinde m es’u i tu 
tu lm ak ta  sizin istiklâlinize d o k unacak  nedir? E ğer kab ine üyeleri, istedikleri gibi ahaliye 
zu lüm  ve c e fa  ve hâz iney i y ağ m a ederle r ise siz in  istik lâ lin iz in  kem aline  mi delâlet 
eder? B öyle istik lâ li siz is te r m isin iz? Bu z a tla r, k o rk u su z c a  b u  k ö tü lü k le ri etsin ler 
d u rsu n la r  m ı?  B u  sa lta n a t, b u  m em leket, b u  m ille t b a ts ın  m ı?  B u n lar b a ta r  ise sizin 
istik lâ lin izden  n e  fa id e  bek len ir.

.. .M ad em  D evlet-i A liyye d ah i A v ru p a  fam ily as ın d an  say ılır, b ü tü n  âlem e m u h a
lif  o la ra k  b iz im  b u  h a ld e  a y a k ta  kalm am ız im k â n  d ah ilin d e  o lam az. M illet M eclisi, 
d o k u n sa  d o k u n sa  v ek ille rin  is tik lâ llerine  ziyade d o k u n u r; z ira  o zam an  her şeyi iste
d ik leri g ib i y ap ıp  so n ra , “ n e  y ap a lım , P a d işa h  böy le  y a p t ı”  d iyem ezler. O  zam an  
keyifleri isted iğ i k a d a r  A v ru p a ’d a n  b o rç la n m a  ile yağ m a edem ezler. O  zam an  can la 
rı isted ik leri k a d a r  ahaliye  vergi yükletem ezler. O  z a m a n  isted ik lerin i b ilâ -m uhakem e 
(yargılamasız) azl ve nefyed ip  (sürgün edip) h ak -i pây in ize (ayağımızın toprağına, m a
kam ım ıza)  b ir ta k ım  y a la n la r  söy leyerek  a lk ışa , m evkiler elde etm eğe lâyık o lam az
la r; z ira , b u n la rın  h e r  b iri iç in  m illet m eclisinde so ru m lu  tu tu lu rla r .
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—  A v ru p a lIla rın  b iz im  h ak k ım ız d a  düşünceleri ned ir?
—  ...  M adem ki em r ü  fe rm a n  b u y u ru lu y o r, b ild iğ im i sö y lem ek ten  teh aşi etm em  

(çekinm em ). M alum -i şah an en iz  o lm alıd ır k i, A vrupalIlar, D evlet-i A liyyeye cam  çık
m ış b ir  ceset g ibi n a z a r  e d iy o r la r . . A h a liy i v e re le r le  ezm ek, haz ine-i dev le tten  p a ra 
la r  ça lm ak , y ap ılan  n iz am a tı ic ra  e tm em ek , ya lan  söylem ek, u ta n m a m a k  gibi bizim

san ıy o rla r ve y ap tır ılan  sa ra y la ra  ve gem ilere ve şu n a  b u n a  verilen  ih sa n la ra  ve b ir  
d e  h âz in en in  hal-i h a z ır ın a  ve b o rç la n m a la ra  b a k ıp  zat-ı dev le tin iz i ahva l-i dev letten  
b î-h ab e r ve vekillere m a ğ lu p  in a n c ın d a ...  b u lu n u y o rla r.

—  A c a ip ! .. .  B u n ları gazetele r yaz ıyo r m u?
—  E vet e fen d im , h e r  g ü n  gazetele r b u n la rla  d o lu d u r; f a k a t  T ak v im -i V akay i yaz

m az, zâ t-ı h ü m a y u n u n u z a  d ah i T a k v im ’d en  b a şk a  gazete gelm ez.

—  B izim  te b ’a n m  ah v a l ve e fk â rı nasıld ır?

—  R u m eli’n in  h er ta r a f ı  ecnebi ca su sla rla  d o lu d u r ... A n a d o lu  ise b a ş ta n  aşağ ı b ir  
yang ın  yerine benzer. H e r  n ereden  geçilse y ık ılm ış köy le rin  h a ra b e le ri g ö rü n ü r. V er
g ile rin  ic ra  ve is tih sa lin d e  m ey d an a  gelen  su-i is tim aller, ah a liy i ezm iştir. H e r  m em le
keti T a n z im a t öncesi b irk a ç  derebey i z a b t ettiğ i gibi şim di d e  ileri gelen ler ve aza-yi 
m eclis is tilâ  e tm iş tir. B u n la r , aha liye  isted ik leri zu lü m  ve eziyeti ederler. H ü kûm et-i 
m ahalliyyen in  engellem eye gücü  yetm ez.

(Ziya Bey, bütün bu bozukluklara sebep olan Sadrazam Ali Pa- 
şa’nın azlini ve Kıbrıs m utasarrıfı olarak îstanbul’dan uzaklaştırıl
masını Padişah’a  söyler. H üküm dar, Âli P aşa’yı tutm aktadır; fa
kat sonunda teklifi kabul eder ve mühr-i hümayunu alm ak üzre Zi
ya Bey’i görevlendirir. Soluğu Âli Paşa’nın konağmda alan Ziya Bey’- 
le Sadrazam arasında uzun ve tartışmak bir konuşma geçer. Aşağı
daki satırlar, bu konuşmalardan alınmıştır.)

—  Y irm i beş y ıld a n  b e ri şu dev le tin  b ü y ü k  görev lerinde b u lu n u y o rsu n u z . E lbe tte  
ha l-i u m u m î-i devlet iç in  sizde b ir  in a n ç  hasıl o lm u ş tu r. Y an i şu  dev le tin  b u  gidişle 
ay a k ta  kalab ilm esi m ü m k ü n  m ü d ü r?  Değil m id ir?

—  D eğild ir.
—  M adem ki dev le tin  b ek a s ın d a n  üm itli değilsin iz, n iç in  k en d i elin izde v efa t e t

m esini is tiyo rsunuz?  S o n ra  k ıyam ete  d ek  h a lk ın  lânetine  ç a rp ılm a k ta n  ko rk m u y o r 
m usunuz?

— N e  yapay ım , sebep  b en  değ ilin i. İşte  P a d işa h , işte A v ru p a , iş te  m ille t, işte  R u s
ya! B en, b u n la rın  a ra s ın d a  hüsn-i id a re  ile b ir  m ü d d e t d a h a  sü rü n d ü rm e k  h izm etine 
ça h ş ıy o ru m ... iş in  ağ ırlığ ın a  n isb e tle  aczim  belli ise de şü k ro lsu n  rü şv e t ve yiyiciliğe 
d a ir  b ir  h a re k e tim  g ö rü lm ed i. F ilh a k ik a  b en  d e  u san d ım  ve çah şıy o ru m , h em  de lâ- 
n e tlen iy o ru m . L â k in  h am iy y etim  b ırak m ıy o r. D evlette a d a m  yok .

—  .. .D ev lette  a d a m  o lm ad ığ ın ı siz neden  an lad ın ız?  S izin e tra f ın ız d a  b u lu n a n la 
r ın  işb ilirlik , değerlilik  cevherinden  y o k su n  o lm a la rı b ü tü n  m ille tin  işbilm ezliğini m i 
isp a t eder? L âk in  liy a k a tli kişileri sizin  b ilm eyişin ize hiç ta ac cü p  o lu n a m az ; z ira , o n 
la r  so k u lm az la r, gelip  siz in  eteğinizi öpm ezler, m em uriyet, m a k a m  istem ezler. O n 
la r , öyle n am u s ve ham iy y et sa h ib id irle r  ki b ir  lo k m a  ekm ek  iç in  size b o y u n  eğm ek
te n  ve sizin elinizde m a şa  g ibi ta h rib -i devlete âlet o lm ak tan  ise kend i köşe lerinde yok
su lluk la  zam an  geçirm eğ i c a n la rın a  m inne t b ih rle r.
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—  Y ok  B eyefendi, a r tık  siz p ek  ileri g ittin iz . Â d e ta  yüzüm e k arşı b en i .tahk ir e t
m ek  is tiy o rsu n u z  ve ben im  yük lend iğ im  ik tid a r ı g a lib a  u n u ttu n u z .

—  H ay ır  e fend im , ileri g itm ek  nerede! Söylenm esi lâzım  o la n  şey lerin  yüzde b in 
d e  b irin i b ile d a h a  söy lem edim  ve sizi ta h k ir  asla  h a tır ım a  gelm ez. Y aln ız  m aksad ım  
sizi size b ild irm ek tir , y o k sa  k en d i d av ran ış  ve eserlerin iz  sizi ta h k ir  ed e r  ve sizdeki 
ik tid a r ın  d ah i derecesini b ilirim . L â k in  herkesin  kend ince b îr  ik tid a rı v a rd ır . H u su 
siyle o ik tid a r  bazı kere ha l ve za m a n ın  ink ılâba tıy le  öyle değişir ki E m re ’m  Y unus’un:

“ B ir sinek  b ir  k a r ta h  k a ld ırıp  v u rd u  yere 
Y alan  değil g e rç ek tir  b en  de g ö rd ü m  to z u n u ”

sö z ü n ü n  m a n a s ı m ey d an a  ç ık ar. S izin  lisam nızla  ka lem in izden  b aşk a  ik tid a rın ız ı b i
lem iyo rum .

(Azledilmiş oluşundan ilkin habersiz olan Âli Paşa, sonucu öğ
renir, sadrazam hk mührünü verir, hazırlanmış olan vapura binerek 
Kıbrıs’a yollanır. Ham pton - C ourt’un kapanm a zamanı gelmiştir; 
bekçi, Ziya Bey’i daldığı uykudan uyandırır.)

(Hürriyet: No. 68 - 69, yıl 1869)

Y a r d ı m c ı  ' ‘Rüya” , iki bölüm dür. Birincisi Saray’da, İkincisi Âli P aşa’nm ko- 
B İ lg İ le r^  nagm da geçer. İkinci bölümünde, Sadrazamın azledildiği kendisine

* bildirilince Zaptiye Müşiri Hüsnü Paşa da araya girer; Ali P aşa’ya
çok bağlı görünen Müşir, birdenbire değişir ve yerini kaybetmiş olan 

sadrazam a, Ziya Bey ile birlikte çıkışır.
H üküm darın kayıtsız şartsız egemenliğini önlemek; meşrutiyet sistemini kurm ak; anaya

sayı getirmek ve Batı medeniyetine bağlı kalmak, Tanzimatçıların amacı idî. Ziya Bey (Paşa), 
bir rüya fantazisi içinde bu gerçekleri savunuyor. Namık Kemal’le birlikte Tanzim at düşünür
lerinin gerçeği bu idi. Bu bakım dan “ R üya” daki düşünceler, bütün Tanzimatçıların düşünce
leri olmuştur.

Yazarın, Ali Paşa için, yer yer duygularına kapıldığı düşünülür; fakat konuşmaların da
yandığı düşünceler, bir gerçeği söyleyiştir.

Metin Üzerinde l — Yurdun güvenliği, imparatorluğun yaşayabilmesi için “ millet 
İnceleme: meclisi” nin gerekli olduğunu söyleyen yazar, hangi temel düşünce

lere dayanıyor?
2— Padişah’ın, “ millet meclisi”  kurulmasından duyduğu korku ne

dendir? Bu korkunun yersizliğim yazar, hangi sözlerle belirtiyor?
3— Abdülaziz, yurt içinde olan bitenden niçin habersizdir? Takvim-i Vakayi’den başka 

gazeteler Saray’a  niçin sokulmuyor?
4— “ AvrupalIlar Devlet-i Aliyyeye canı çıkmış bir ceset gibi nazar ediyorlar. ’ ’ ve ‘ ‘Ahaliyi 

vergilerle ezmek, hazine-i devletten paralar çalmak, yapılan nizamatı icra etmemek, yalan söy
lemek gibi bizim şimdiki yönetimimizdeki gördükleri davranışları bilcümle dinimizin gerekli- 
ğindendlr sanıyorlar”  diyen yazar, Batılıların, hakkımızdaki düşüncelerini H üküm dar’a du
yurmuş oluyor. Avrupa’nın, Osmanh Devletine “ hasta adam ” dediğini biliyorsunuz. ÎRinci 
düşünceleri de birincisi kadar üzücüdür. Fransız düşünürü Ernesl Renan (Ernest Rönan: 1823
- 1892), “ L ’İslamisme et Science” (L’İslâmizm e Sians - İslâmlık ve Bilim) konusunu ele alan
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konferansında, İslâmlığın, din olmak bakımmdan iyi yönleri olmakla beraber, insan düşünce
si için sakıncalı; bilime, ilerlemeğe engel olduğunu; Müslüman milletlerin bu yüzden geri kal
dıklarını ileri sürer: Ziya P a şa :,

İslâm imiş devlete pa-bend-i terakki 
Evvel yoğidl İşbu rivayet yeni çıktı

m ısralanyla bu konuya değinirken, Namık Kemal de “ Renan M üdafaanam esi”  adlı eleştiri
siyle, tarihin gerçekleri ve İslâmlığın temeliyle bağdaşmayan bu düşüncelere karşı koymuş, Fran
sız yazarını cevaplandırmış ve onun bu gibi düşüncelerini çürütm üştür.

İslâm medeniyetinin ve Osmanlı İm paratorluğunun yükseliş çağlarını; o çağlarda yaratılan 
eserleri düşünerek bağlı bulunduğumuz dinin, bilim ve medeniyet yolunda ilerlemeğe engel ol
madığını, tam tersine, ona güç verdiğini belirtiniz.

5— Buna karşılık; İm paratorluğun, son yüzyıllardaki gerilemesinde; değerli bilginlerden 
yoksun kaldığı için kuruluşlarındaki amaçlarını yitiren; bilim ve medeniyet verimlerine “ gâ
vur icadı”  diyen köhne düşünüşlü kişilerin elinde kalan “ medrese” lerin ve bu tip “ medrese 
kafalı”  düşünüşün etkisi nc ve ne ölçüde olmuştur. Tarih bilginize dayanarak söyleyiniz.

6— Yazar, o çağın A nadolu’sunu hangi çizgileriyle tanıtıyor? Halkı ezen ne ve kimlerdir?

7— AH P aşa’nın “ Devlette adam yok” sözüne, yazarın verdiği karşüık nedir? İşbilir, de
ğerli kişiler, niçin kenarda kalmıştır? Bu, yurda neler kaybettirir; onların işbaşına getirilmeleri 
yurda neler kazandırır?

1— “ Rüya” da Divan edebiyatının süslü, sanath, secili dilim i, yok- 
£ ) j j .  sa düşünceyi ön planda tu tan  yalın söyleyişli bir sohbet dili mi var?

Herhangi bir Divan yazısıyla Rüya’yı bu bakımdan karşılaştırınız.
2— M etnin aslında noktalam a işaretlerinden sadece nokta { .) ,  bir 

yerde de üç nokta ( . . . )  kullanılmıtır. Diğer noktalam alar, yazının daha iyi anlaşılması için, 
sonradan eklenmiştir.

II 

TERKİB İ BENT’ten SEÇMELER

1. Dehrin ne safâ var'acaba sîm  ü zerinde 
İnsan bırakır hepsini hîn>i seferinde

2 . Seyretti havâ üzre denir taht-ı Süleyman 
01 saltanatın yeiler eser şim di yerinde

3 . Canan gide rindan dağıia m ey ola rizan 
B öyle gecenin hayr um ulur m u seherinde

4. Y ıldız arayıp gökte nice turfa m üneccim  
G aflet ile görm ez kuyuyu reh-güzerinde

F. 4



50 T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I

5. Onlar ki verir laf ile dünyâya nizâm at 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde

6. Â yinesi iştir kişinin lâ fa  bakılm az 
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

7 . £rbâb-ı kem ali çekem ez nâkıs olanlar 
Rencîde olur dîde-i huffâş ziyadan

8. Kadı ola dâvâcı ve m uhzır dahi şâhit
01 m ahkem enin hükm üne derler mi adâlet

9. İnsan on a derler ki ede kalb-i rakiki 
Â lâm -ı benî-nev’i ile kesb-i m elâlet

10. Â dem  on a derler ki garazdan ola sâlim  
N efsinde dahi eyleye icrâ-yi adâlet

11. Bed-asla necâbet m i verir hiç üniform a  
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir

12. N ush ile yo lâ  gelm eyeni etm eli tekdir 
Tekdir ile uslanm ayanın hakkı kötektir

13. M ilyonla çalan m esned-i izzette ser-efraz 
Birkaç kuruşu m ürtekibin câyı kürektir.

Ölçüsü: M ef*ûlü m efâîlü  m efâîlü  feûlün

(Bugünün diliyle:

1. Dünyanın gümüş ve altınında ne zevk var acaba? İnsan, bunların hepsini, göç sırasında 
(ölürken), bırakır.

2. Süleyman’ın tahtının, havada seyrettiği (gezip dolaştığı) söylenir; ama o saltanatın şimdi 
yerinde yeller esiyor.

(Hz. Süleyman, M .Ö. X . yy. Kutsal kitaba göre İsrail Kralı ve Peygamber; kuvvet ve kud
retiyle, saltanatıyla ünlü.)

3. Canan (sevgili) gide, rintler dağıla, şarap döküle; böyle bir gecenin sabahından hayır 
umulur mu?

4. Bir nice garip (gülünç) müneccim (yıldız falcısı), gökte yıldız ararken, gaflet yüzünden, 
yolu üzerindeki kuyuyu görmez(ler).

5. Dünyaya, lafla düzen vermek isteyenlerin, kendi evlerinde bin türlü başıboşluklar (dü
zensizlikler) bulunur.

6. Kişinin aynası, iştir, lafa bakılmaz; şahsm akıl derecesi (yeteneği, becerisi) eserinde görünür.
7. Bir eksiği olanlar (cahil kişiler), olgun, kültürlü kişileri çekemezler; yarasanın gözü, ışık

tan  rahatsız olur.
8. Kadı, davacı; mübaşir de şahit olursa; o mahkemenin hükmüne adalet denir mi?
9. İnsan ona derler ki ince (duygulu) kalbi, bütün insanların dertleriyle dertlenir (onların 

acılarını paylaşır.)
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10. A dam , ona derler ki, garazdan (kinden, kötülükten) kendini arıtsın; adaleti kendi şah
sına da uygulasın (kendi de dürüst davransın).

11. Kötü asıllıya üniforma, hiç asillik verir mi? Eşeğe, altm islemeli oalan vursan, yine eşektir.
12. Nasihatla yola gelmeyeni tekdir etmeli; tekdirle u s la n m a y an ın  hakkı, kötektir.
13. Milyonla çalna, yüce makam larda başı diktir (gururla oturur); birkaç kuruş çalanın ye

ri ise kürektir (kürek cezasına çarpıhr).

Y a r d ı m c ı  “ Terkib-i Bend” , Ziya Paşa’nın çok beğenilen ve belki en çok oku- 
Bİl&İler: eseridir. Avrupa’da iken yazdığı bu manzume on iki bent

ten, her bent on bir beyitten meydana gelmiştir. Bağdatlı Ruhî’nin 
çok tanmmış terkib-i bendinin, Ziya P aşa’nm bu eserinde etkisi

duyulur.
M anzume, gördüğünüz gibi, ana çizgileriyle bir yergidir. Ziya Paşa çağmın, iş başına geç

miş çıkarcı, iki yüzlü, değersiz kişilerinden devlet kurum lanna kadar her şeyi, bayağılığa düş
meden ele alarak yerer. Kötümserliğin çıkış noktası, istibdat idaresinin baskısıyla çağındaki 
adaletsizliktir.

Şair, düşüncelerini Divan şiirinin klasik biçimlerinden “ terkib-i b e n f ’le yazm ıştır. (bk. 
Terkib-i Bent)

Metin Üzerinde l — ziya Paşa, dünyaya kötümser bir gözle bakıyor; haksızlıktan., 
İ n c e l e m e !  dünyanın Hz. Süleyman’a bile kalmadığından, maddî değerlerin boş

luğundan, bir kısım mahkemelerin adaleti yerine getirmediklerinden 
yakınıyor. Bunlarla ilgili beyitleri bulup kısaca açıklaymıi.

2— Şairi bu tü r kötümserliğe götüren, çağının gerçekleri dışında, istibdat yönetiminin etki
si ne olabilir?

3— Ziya P aşa’nın; kinden,nefret duygularıhdanuzakûısanlara sevgi ile bakan, onlarm acı
larıyla, dertleriyle ilgilenen; kendine ve toplum a karşı sorumluluğu olan bir insan anlayışı var.
9. V6 10. beyitleri bu açıdan inceleyiniz.

4— Ziya Paşa, çağının cahil kişilerinden; onların, bilginleri çekemediklerinden; büyük iş
ler peşinde koşarken an yakınlarındaki tehlikejâ bile göremeyecek kadar bilgisiz olan kişiler
den yakınıyor. Şair’in bu düşüncelerini belirten söyleyişlerini, aşağıdaki düşüncelerle karşılaş
tırınız:

“ Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz; yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demek
tir” , “ Bir ta raftan  cahilliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, b ir taraftan  da memleket evladını 
toplumsal ve ekonom ik hayatta aktif şekilde etkili, verimli kılabilmek için mecburi olan ilk 
bilgileri, uygulamalı b ir biçimde vermek metodu, eğitimimizin temelini teşkil etmelidir.”  (Ata
türk, A tatürkçülük I.)

1— “ Seyretmek”  fiili, dilimizde kaç anlam da kullanıhyor? Burada 
j ) İ j .  hangi anlamdadır? “ Hava üzre”  sözünü bugün nasıl söylüyoruz?

2— Bendin 5.ve 6 . beyitlerinde geçen “ lâf.ile dünyaya nizamat” 
vermek ve “ lâfa bakılmaz”  sözlerindeki “ lâ f”  kelimesi yerine niçin

“ söz”  denmemiştir? (Lâf, lakırdı, söz) kelimeleri arasında nasıl bir ayırım yapabilirsiniz? Ör
nek veriniz.
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Biyografi:

Z İY A  P A Ş A  

(1825-1880)

İstanbul’da doğmuştur. Öğrenimini Beyazıt Rüştiyesinde yapmış, özel öğretmenlerden Arap
ça, Farsça öğrenmiş, Sadaret M ektubî Kalemine girerek memur olm uştur. Burada, çağmm ta
nınmış şairleri de bulunuyordu. Ziya P aşa’da edebiyat merakı bu kalemde uyanır. Bu hava 
içinde ilk manzumelerini yazar. Reşit Paşa’nın yardımıyla Saray’a  alınır. Mabeyin Üçüncü Kâtibi 
olur (1855). Orada Ferik Ethem Paşa’mn isteğine uyarak Fransızca öğrenir. Zaptiye Müste
şarlığı, Kıbrıs M utasarrıflığı, Deavi (adalet işleri) Nazırlığı, Amasya ve Samsun m utasarrıflık
ları gibi görevlerde bulunur. Meşrutiyet sistemini getirmek amacıyla kurulmuş olan “ Genç Os
m an lIla r Cemiyeti” nde üyedir. Namık Kemal gibi o da İstanbul’dan uzaklaştırılm ak, Kıbrıs’a 
m utasarrıf olarak gönderilmek istenir. Amaçlan uğruna giriştikleri savaşı sürdürm ek üzere, 
Namık Kemal’le, Paris’e kaçar (1867). Bir süre sonra Londra’ya geçerek, orada, “ Hürriyet” 
gazetesini çıkarırlar (1868). Daha sonra Cenevre’ye geçen Ş y aB e y , gazeteyi bir süre de orada 
yayımlar. Aftan yararlanarak yurda döner (1871).

İstanbul’da bir süre memuriyetsiz kaldıktan sonra Şûra-yı Devlet (Danıştay) üyeliğinde. 
M aarif Nezareti müsteşarlığında bulunan Ziya Bey, A bdülham it’in padişah oluşuyla Kanun-ı 
Esasi (Anayasa)yı hazırlamak üzere kurulan komisyona ahnır. D aha sonra vezir rütbesine yük
seltilerek Suriye’ye vali olarak gönderilir (1877) ve “ Paşa” unvanını almış olur. Konya ve Adana 
valiliği de yapar. Mezarı, A dana’dadır.

Avrupa’nın, Ziya P aşa’nın tutum unda, düşüncelerinde büyük etkisi olmuştur. “ Rüya” , 
“ Terkib-iBent” , “ Zafer-name” , gibi eserlerini orada yazar. J .J . Rousseau(J.J.Ruso)nun Emile 
(Emil)ini orada Türkçeye çevirmeğe başlar. Daha çok didaktik türde, düşünce ve yergi yanı 
ağır basan manzumeleriyle tanınmıştır. Eserlerinde çağının baskısından ve toplumsal düzen
sizliklerden geldiği kadar, kendi iç dünyasından da gelen bİr kötümserlik göze çarpar.

Divan ve klasik Doğu kültürüyle yetişen, fakat sonradan Batıyı da tanıyıp benimseyen; o 
medeniyete bağlanıp Reşit P aşa’nm açtığı yolda bir Tanzimat aydını olarak görünen Ziya Pa
şa, bu iki kültürün çatışmasını, içinde en çok duymuş olan kişidir. Gerçek şiirimizin halk şiiri, 
dilimizin halk dili olduğunu savunan; halka dönük 'olm adığı. için Divan edebiyatım bir çırpı
da silip atan Ziya Bey ile; neden sonra A rap, Fars ve Divan edebiyatından seçilmiş manzume
lerle bir antoloji (Harabat) meydana getiren ve hele, bunun, manzum önsözüyle. Divan edebi
yatı ve onun halktan uzak dilinin övgüsünü yapan ve bu tutum unu sürdüren Ziya Paşa, birbi
rini unutmuş görünür. Kendi kendisiyle çelişki içinde bulunmasına ve ikiliğine rağmen Ziya 
Paşa, Namık Kemal’le birükte “ hürriyet”  kavgasında yan yanadır. Meşrutiyet yönetimini kur
mak. “ millete söz h a k k r ’nı tanım a, yurdu Batı medeniyetine yöneltmek, yeni edebiyatın geli
şip tutunm asına çahşmak için çaba sarf eden Tanzimat büyüklerindendir. Yazılarında çağının 
bozukluklarını, adaletsizliklerini, Müslüman - Türk ülkelerinin geri kalmışlığından duyduğu 
acılan; medeniyette, kültürde yükselme özlemini, bazen mizahlı ve yergili, bazen ciddî ve ağır- 
başh bir anlatımla dile getirmiştir.

Ziya Paşa, şiir, makale, hatıra gibi türlerde eserler vermiş. Batıdan çeviriler yapmıştır.

Eserleri:
Manzumeleri, ölümünden sonra E ş’ar-ı Ziya (1881), Külliyyat>ı Ziya Paşa (1925) adh ki

taplarda toplayıp yayımlanmıştır.
Zafer-name: Bu kitap (Zafer-name, Tahmis, Şerh) bölümlerinden m eydana gelmiştir; ilk 

ikisi manzum, “ Şerh” ! düzyazıyladır.
H arabat (1875, antoloji), üç cilttir.
Defter-i A ’mal: Çocukluk hatıraları. Rüya (1869).



NAMIK KEMAL

VATAN KASİDESİ

1. Görüp ahkâm -ı asrı m ünharif sıdk u selâmetten  
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten

2. Usanm az kendini insan bilenler halka hizmetten  
M ürüvvet-m end olan m azlum a el çek m e/ »ânettcn

3 . Hakîr olduysa m illet şanına noksan ^elir sanma  
Yere düşm ekle cevher sâkıt olm az kadr ü kıymetten

4 . Vücudun kim  hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır 
N e gam  râh-ı vatanda çâk olursa cevr ü mihnetten

5 . M uîni zâlim in dünyada erbâb-ı denâettir 
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten

6. Durur ahkâm -ı nusret ittihad-ı kalb-i millette 
Çıkar âsâr*ı rahm et ihtilâf-ı re’y-i ümm etten

7 . Biz o l ulvî nihâdanız ki meydan>ı ham iyyette 
Bize bâk-i m ezâr ehven gelir hâk-i m ezelletten

8 . N e gam pür âteş-î hevl olsa da gavga-yı hürriyyet 
Kaçar m ı merd olan  bir cân için mcydân-ı gayretten

9. Kem end-i cân-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın  
M üreccahtır yine b in  kerre zincir-i esaretten

10. Felek her türlü esbâb>ı cefâsın toplasın gelsin  
D önersem  kahpeyim  m illet yolunda bir azimetten

11. Civanm erdân-ı m illetle hazer gavgadan ey bîdâd 
Erir şemşîr-i zulm ün âteş-i hûn-i bam iyyetten

12. N e m üm kün zulm  ile bîdâd ile im ha-yı hürriyyet 
Çalış idrâk-i kaldır m uktedirsen âdem iyyetten

I
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13. N e efsunkâr im işsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet 
Esîr-î aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

14. K ilâb'i zulm e kaldı gezdiğin nazende sahralar 
U yan ey yâreli şîr-i jiyan  bu hâb-ı gafletten

Ölçüsü; M efâîlün  m efâîlün m efâîlün  m efâîlün
.-------- /  .--------- /  .--------- /  .---------

(Bugünün diliyle:

1. Çağımızın gidişini doğruluktan ve güvenlikten ayrılmış görüp, şanımız ve şerefimizle hü
kümet kapısından çekildik.

2. Kendini insan bilenler, halka hizmet etmekten usanmazlar; iyihk sever, m ert kişiler maz
luma yardım dan elini çekmez.

3. Millet hrakir olduysa, şanına noksanlık gelir sanma; cevher, yere düşmekle değerinden 
bir şey yitirmez.

4. H am urunun esası, vatan toprağından oluşan vücut, vatan yolunda sıkıntı ve eziyetten 
parçalansa bile gam çekmemelidir.

5. Dünyada, zalim olanlara, alçaklar yardım eder; insafsız avcıya hizmetten köpek zevk ahr.
6. Başarıya, zafere ulaşma yolu milletin gönül birliğindedir; hayırlı eserler, milletin (hal

kın) değişik fikirlerinin çarpışmasından (tartışılmasından) çıkar.
7. Biz, öyle yüce yaratılışh (soylu) bir milletiz ki, yurtseverlik meydanında, bize, mezar top

rağı, alçakhk toprağından daha uygun gelir.
8. Hürriyet kavgası korku ateşiyle dolu olsa da ne gam! Mert olan, bir can için gayret mey- 

danm dan kaçar mı?
9. Celladın can ahcı kemendi, bir ölüm ejderi de olsa, esirlik zincirinden bin kere daha iyidir.

10. Felek, her türlü işkence araçlarını toplasın gelsin; millet yolundaki tutum um dan döner
sem kahpeyim.

11. Milletin mert evlatlarıyla kavgadan sakın ey zalim! Zulmünün kıhcı, onların vatansever 
kanlarmın ateşinden erir.

12. Zulümle, zalimle hürriyeti yok etmek mümkün mü! Gücün yeterse eğer, çahş, insanhk- 
tan idraki kaldır.

13. Ah, ey güzel yüzlü hürriyet, sen ne büyüleyici imişsin; gerçi esirlikten kurtulduk, ama, 
senin aşkının esiri olduk.

14. Gezdiğin nazlı sahralar, zulüm köpeklerine kaldı; ey yarah kükremiş aslan, bu gaflet 
uykusundan uyan.)

Yardımcı “ Vatan yahut Silistre”  oyunu yüzünden Magosa’ya sürgün edilen 
Bİİ£!İİ6r ’ Namık Kemal, Sultan Abdülaziz’ln tahttan indirUip yerine V. Mu-

* ra t’m geçmesiyle affa uğrayarak İstanbul’a dönmüş, otuz sekiz ay-
hk zindan yaşamı sona ermişti (1876).

V. M urat’ın kısa bir hükümdarlık döneminden sonra, İL Abdülhamit tahta geçer. İmpara- 
iorluk, bu sıralarda, Birinci Meşrutiyet’! ve “ kanun-ı esasi” yi hazırlama çabası içindeyken, 

ırbistan ve K aradağ’la da savaşta bulunuyordu. Daha sonra başlayacak olan Türk-Rus sava
şıyla yurdumuz en sıkıntılı ve karışık çağını yaşayacaktır.



T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I  55

Namık Kemal, kasidesini, bu sıralarda yayımladı. Adı “ Besalet-i Osmaniye ve Hamiyyet-i 
însaniyye”  (Osmanlı yiğitliği, yurt ve insanlık sevgisi) olan bu manzumenin bütünü otuz bir 
beyittir. “ Vatan Kasidesi” , “ Hürriyet Kasidesi”  diye tanınmıştır. İlkin 1876’da “ Vakit”  ga
zetesinde, iki beyit eksiğiyle, yayımlanmıştır.

Vatan Kasidesi, Türk Edebiyatının ölmez eserleri arasındadır.

Metin Üzerinde l — ikinci înönü Zaferi dolayısıyla, şairin oğlu Ali Ekrem ’in çektiği 
İnceleme: kutlama telgrafına, Gazi M ustafa Kemal’in verdiği cevapta Namık 

Kemal İçin: “ Yaralı vatanın kurtuluşu ve istiklâli için ölmek yolun
da bugünkü nesle fedakârlık öğreten Büyük Kemal”  diyor. “ Yurt 

için ölmek” düşüncesi, kasidenin hangi beyitlerinde işlenmiştir.

2— A tatürk Büyük “ N utuk” unda şöyle diyor:
“ Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır... Ne kadar zengin 

ve müreffeh olursa olsun istiklâlden m ahrum  bir millet, medenî insanlık karşısında uşak ol
mak mevkiinden yüksek b ir muameleye lâyık bir değer kazanam az... Halbuki, T ürk’ün haysi
yet ve izzetinefsi ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mah
volsun evladır.”

Bu sözlerle, Kaside’nin 4. ve 9. beyitlerini karşılaştırarak, vatan ve milet için söylenmiş or
tak düşünceleri belirtiniz.

3— “ D urur ahkâm-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette”  sözünden ne anladınız? Namık Ke
mal, “ ahkâm-ı nusret” i nerede görüyor? Bu sözlerle A tatürk’ün şu sözlerini karşılaştırınız:

“ Bilelim ki, kazandığmıız muvaffakiyet, milletin kuvvetlerini birleştirmesinden ileri gel
miştir. Eğer aynı muvaffakiyetleri, zaferleri, ileride de kazanmak istiyorsak, aynı esasa daya
nalım, aynı yolda yürüyelim.”  (K .Atatürk Diyor ki, 1963).

4— Kasidede, yurt, millet ve hürriyet anlayışı; bunlara bağlılık ölçüsü; “ hayat”  ve “ ölüm” 
karşısındaki tutum u ile, bir insan tipi ele alınmıştır. Bu tipi tanıtınız ve Namık Kemal’le bu 
tip arasındaki bağlantıyı belirtiniz.

5— Şu sözleri açıklayınız: Hamir-i maye, ihtilaf-ı re’y-i ümmet, hâk-i mezellet, âteş-i hun-i 
hamiyyet, nâzende sahralar, şir-i jiyan.

1— Şinasi ile başlayan dil sadeleşmesi. Ziya Paşa ve Namık Kemal’le 
D i l ;  yürütülür. Şeyh İnayetullah Kanbu’nun Bahar-ı Dâniş hikâyesini

Farsçadan dilimize çevirirken yazdığı önsözde, Namık Kemal, dili
miz üzerindeki düşüncelerini şu satırlarla açıklar:

“ ...T abiîd ir ki bir kitap avamın (halkın) rağbetine mazhar (lâyık) olursa çok sürülür. Avam 
ise kendi için yazılmayan kitabı anlamaz, anlamayınca da elbette rağbet etmez... Şurasını be
yan edelim ki b ir fenne dahil olmamak şartıyla havas (seçkinler) için kitap yazmak kadar dün
yada abes (boş, saçma) şey yoktur. Her nedense lisaneh söylediğimiz şiveyi beğenmeyip de ka
leme başka bir lisan-ı edeb (edebiyat dili) icad etmeğe çalışan müelliflerimizin (yazarlarımızın) 
tutturdukları tarz-ı ifade, tekellümümüze (konuşmamıza) kıyasen meselâ Arabîye (Arapçaya) 
nisbet Borneo lisanı kadar sakil (ağır) d ir .”

Şair, bu düşüncesini, yazdıklarına ne ölçüde uygulamıştır? Divan şiiriyle bu kaside arasın
da, dil bakımından karşılaştırma yapınız.

2— Kasidede, Divan şiirlerinde olduğu gibi, Farsça tamlamalara çokça yer verildiğini gör
dünüz; fakat bunlara divan dili diyebilir misiniz? Bunların yenilikleri nerededir? İttihad-ı kalb-i 
millet, Şemşir-i zul, âteş-i hun-i hamiyyet gibi sözlere Divan edebiyatında rastlanır mıydı? Niçin?



II 
TİYATRO
M akalesinden :

M eşak k -ı âlem  (dünyanın sıkıntıları) çekilir b e lâ la rd a n  o lm adığ ıyçün  za rars ız  eğ
lenceler n a k le n  ve h ik m eten  (felsefece) d a im a  m ü b a h  (sakıncasız) addo lunage lm iştir. 
E ğ lencen in  za rars ız ı m ü b a h  o lu n ca  faidelisi b itta b iî  m ü s ta h a p  (m akbul) o lm ak  lâzım  
geleceğini ise ta r i f  ik tiza  etm ez (gerekmez).
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Â k il m e’ k û lâ lm d a  (akla sahip olanların yiyeceklerinde) lezzetten  ziyade g ıd a  a ra 
m a k  lâzım  geldiği g ibi eğlencesinde de n eşa ttan  (neşeden) z iyade  faide ta h a rr i  e tm ek 
(aramak) ik tiz a  eder.

E ğ lence lerin  ise en  ed ibânesi (edip olana yaraşanı) ve b in aen a ley h  en  faydalısı ti
y a tro d u r . E d eb  (edebiyat, eğitim) ve m usiki ki v icdan-ı b eşe rin  hâkim~i h issiyatı (in
san vicdanının duygularının egemeni) ve ned im -i n eşa tı (neşe arkadaşı) o lm ak  için, 
yaratim ış ik i hem şire-i d.\\TilhdÂ\ı (gönül çekiç k ız  kardeştir), tiya tro  m arazlarm da 
nelerinde) te şah h u s  eder (şahıslanır). C an  b u lu r . B in şekle, b in  k ıyafe te  g irer. İnsan ı 
ağ la tır. G ü ld ü rü r . V icdan ı açar. T env ir eder (aydınlatır). T a th ir  eder (temizler).

T iy a tro  ed eb iy a tın  en  büy ü k  k ısm ıd ır. H a tta  V o lte r (Voltaire) gibi aksam -ı fik r 
ü h ik m e tin  (fik ir  ve fe lse fe  dallarının) h er c ihe tinde  izhar-ı k em al etm iş (olgunluk gös
termiş) a llâm ele rin  (bilginlerin) kü lliya tına  (bütün eserlerine) bak ılsın , d a im a  b irinci 
ciltleri t iy a tro y a  m ü tea llik  o la n  eserleriyle b aş la r.

K itab ı göz, tiy a tro y u  v icdan  g ö rü r.

B ir m ille t um u m en  ah lâk  k itab ı yazsa b ir  ad a m ı p ek  k o la y  te rb iye  edem ez. B ir 
ed ip  b irk a ç  güzel .tiyatro  te rtip  etse b ir  m illetin  u m u m u n u  terb iye edebilir.

A v ru p a ’d a  z u h u r eden  m ily o n la rca  ü d eb a  (edipler) iç inde İngilizli m eşhur Şek- 
sp ir  (Shakespeare)'d tnh iiY \ik  şa ir  gelm ediği m ü tte fik -i a leyh tir (üzerinde birleşilmiş- 
tir). Ş eksp ir ise yaln ız tiy a tro  y azard ı. B ugün c ih an ın  en  m eşhu r edibi V ik to r H ügo  
(V ictor H ugo)  say ılıyor. O n u n  d a  en  güzel eserleri tiy a tro la r ıd ır .

M ilel-i m ü tem ed d in ed e  (m edenîm illetlerde) a h lâ k ç a  g ö rü len  b u  k a d a r  in k ılâb a ta  
(inkılâplara) h iss iyatça  z u h u r  eden  (m eydana gelen) b u  k a d a r  u lv iya ta  (yüceliklere) 
h er şeyden  ziyade tiy a tro la r  h izm et etm iştir.

(İb re t, N o . 127, yıl 1289 -1873^)

Yardımcı Yukarıda, bir parçasını okuduğunuz makale, yazarın tiyatro görü- 
Bilgiler: belirtmesi bakımından önemlidir. Tanzimat yazarları, burada

*  açıklanan düşüncelerin etkisiyle tiyatro türüne diğerlerinden daha
çok eğitmişlerdir. Şinasi’nin “ Şair Evlenmesi”  ile başlayan bu ça

lışmalara, Nam ık Kemal, altı tiyatrosuyla katılmıştı. Ebüzziya Tevfik, Ahmet M ithat, Şem- 
seddin Sami, Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamit ve İstanbul ağzını sahnemize başarıyla uy
gulayan oyunları ve uyarmalarıyle Ali Bey; Molliere (Molyer)’in on altı komedisini dilimize 
kazandıran A hm et Vefik Paşa gibi değerler, bu türün gelişip tutunmasına ve Türk tiyatrosu
nun kurulm asına çalışmışlardır.



Miletin ahlâk ve eğitim üzerindeki büyük etkisine inandığı tiyatroyu savunan bu makalesi
nin “ İBRET”  gazetesinde yaymlanmasmdan birkaç gün sonra yazarm, “ Vatan -yahut- Silistre” 
oyunu Güllü Agop’un “ Osmanlı Tiyatrosu’’ndna sahneye konmuştu. Ne yazık ki, halkm, oyuna 
ve yazanna karşı yaptığı çılgınca gösteri üzerine Saray, “ zararlı yayınlara başlamış olmasını”  
ileri sürerek “ tedip ve terbiyesi”  için Namık Kemal’i Magosa’ya sürdürmüş, “ îbret” i kapatmıştı.

Yazarın buradaki görüşleri, daha sonra, Celâleddin Harzemşah’m ön sözünde, Mukaddime-i 
Celâl’de, daha geniş olarak ele almmışdr.

T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I  57

Metin üzerinde l — Namık Kemal’in tiyatro görüşü nedir? Onu, hangi nitelikleriyle 
İnceleme: üstün bir sanat dalı olarak görüyor?

2— Tiyatronun terbiye ve ahlâk üzerindeki etkisini kabul ediyor mu
sunuz? Bunu, kendi görüşünüze göre açıklayınız.

3— Yazarın, tiyatroyu bir ahlâk ve terbiye kurumu olarak ele alışındaki ileri görüşünü, 
o çağın ahlâk anlayışı, bağnazlığı içinde düşünerek değerlendiriniz.

4— Namık Kemal’in tiyatrolarından hangilerini okudunuz? Geçen yıl, Vatan -yahut- Si- 
listre’den küçük bir parça okumuştunuz. Yazarın, bu türdeki eserleri Tiyatro makalesindeki 
görüş ve düşünüşlerine uygun birer örnek olabilir mi? Edindiğiniz bilgiye dayanarak açıklayınız?

5— Kitabi göz, tiyatroyu vicdan görür sözünden ne anladınız?

n ı

SAY
“ Ç alışm ak”

m akalesinden

H em  y a r ın  için m evte (ölüme) h az ırlan m ak  hem  de hiç ölm eyecekm iş gibi tahsile 
ça lışm ak  b ir  büy ü k  kaide-i h ik m e ttir  (felsefe kuralıdır) ki saadet-i halin  esası an ın  
h ü k m ü n e  it t ib a d a n  (uym aktan)  ib a re ttir .

E lbe tte  insan  d ak ika-be-dak ika m evte m untazır (onu bekler durumda) o lunca zühr-i 
ah ire tin i (ahiretl için ahlâkça beğenilen işlerini) te d a rik te  k u su r etm ez. L âk in  h ay a tı
n a  b ir  h a d  (smır) ta sa v v u r e ttiğ i ha lde  de b ir gün  aç k a lm ak  m u h a ta ra s ın a  (tehlikesi
ne) d ü şm ü ş o lu r; ç ü n k ü  âdem e b ir  an  ö lüm den  am an  o lm ad ığ ı gibi h aya t için öm r-i 
ta b iî  d ah i b ir  h ad d -i m uayyen  (sm ın  belli) değ ild ir. B ahusus ki insan  fen â  b u lu r, am 
m a in san iyye t, d ü n y a  d u rd u k ç a  b ak id ir .

H a k ik a t! İn sa n  fân i o lduğu  h a ld e , yine h ay a t-ı ebediyyeye m azh a r o lacak  g ibi ç a 
lışm alıd ır. Y o k sa  herkes sây in i m ü d d e t-i h ay a tı n isbetiy le  ta h d it ederse (smırlarsa), 
ö m r-i daim i o la n  insan iyye t fen a  b u lu r  (yok olur).

... D ü n y a d a  m al ıtla k  o lu n u r  (adı verilir) ne v a r  ise , ik d a m  (çaba) ile to p la n ır , sây 
ile v ü c u d a  gelir. B u h a ld en  do lay ı m ü zay ak ay a  (geçim darlığına) sem ere-i a tâ le t (iş
s iz lik  m eyvası), za ru re te  (yoksulluğa), m ahsul-i se fa h e t (eğlenceye düşkün lük  ürünü) 
dem ek  rev ad ır.

İn san  k en d i sâyiyle y aşam alıd ır  k i zam an ın ın  k ıym etin i b ils in , h aya tın ın  lezzetini 
d u y su n ...  S ây in in  perverdesi o lan  (kendi çabasıyla geçinen) b ir  âdem  ise, hiç eğlence



ara m ağ a  m u h ta ç  o lm a z , ç ü n k ü  eğlencede iş b u lu n m a z , a m m a  işde eğlence m evcu t
tu r . H ele v a k it geçirm eği as la  düşünm ez; z ira  d iriğ  ki (ya zık  k i)  v ak it kend i kendine 
geçer gider. Y oksa an m  güzeranm ı (geçişini) tesrie (çabuklaştırmaya) çalışm ak b ir akilin 
(akıllının) k â rı değ ild ir.

. .. D erle r ki: “ B u  k ısacık  ö m ü r içinde ne y a p ılab ilir?”  V a k ıa  z a m a n ı ebediyyete 
n isb e t edersek , ne k a d a r  u zu n  o lsa , lem ha-i b asa r  (bir an lık  bakış) g ibi k a lır . A ncak  
bizim  halim ize k ıyas o lu n u n c a , v ak tim iz  — hüsn-i is tim al o lu n u rsa —  y aşam ak  için 
k â fid ir . B u k a d a rc ık  b ir  m ü d d e t-i h a y a t iç inded ir k i eb n a -y ı c insim izden  (kendi cinsi
m izden olanlardan) b ir ta k ım  ash ab -ı say  (çalışan kişiler), â lem -i in san iyyete  — tâ  kı
yam et b ak i k a la c a k —  nice eserler y ad ig âr e tm işlerd ir.
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Z am an  a ltın d ır  d e rle r, fa k a t o  d a  v ak tin  k ıym etin i lây ık ıy la  ta k d ir  e tm ek  değildir. 
B ir d a k ik a d a  yüz b in  a ltın  k azam lab ilir , lâk in  yüz m ily o n  a ltın  in sa n a  b ir  dak ikay ı 
k az an d ıra m az . H a l böy le  iken  ne ağ re b d ir  (şaşırtıcıdır) k i, y in e  vak tin i kaybetm ek 
için  yüzlerce, b in le rce  a ltın  s a rf  eden ler de b u lu n u r.

Z a m a n , serm aye-i m a işe t, sây m en b a-ı h a y a ttır .  Â d em  z a m a n  sayesinde geçinir, 
sây  ile y aşar.

B izde k a len d e ra n e  b ir  i tik a t v a rd ır , k i h er ne y a p a rsa  A lla h  y ap a r . E m ek ler, sây- 
le r, hep  b ey h u d e d ir , derle r.

Â m m e n n a  (inandık)l H er ha l için fâil-i h ak ik i C enab-ı H a k ’tır , lâ k in  b u n u n la  sây- 
den  eli çekm ek , R ezzak-ı K erim ’i (T anrı’y ı)  k end ine h iz m e tk â r  zan n e tm ek  k ab ilin 
den  o lur.

K u d re tin  v a r  ise, h a lin i d a im a  sa fa  ile geçir, fa k a t ça lış , k i is tikba lde  o neşenin 
h u m arım  (sersemliğini) çekm eyesin . B ugün yarı aç  d u rm a k  y a rın  nâm erd e  m uhtaç  
o lm a d an  h a y ırh d ır.

M ü m k ü n  o lu rsa  b ü tü n  ö m rü n d e  zevkini te rk  e tm e. A n c a k  d ü şü n , ki ev lâd ına b ı
rak acağ ın  m ira s  geçm işe teessü ften  (yerinmeden) ib a re t o lm asın .

...  A cı söz  feleğ in  sillesinden ehvend ir.

(M ecm ua-i E büzz iya , N o . 19)

Yardımcı Namık Kemal, tembelliğe, uyuşukluğa, kaderciliğe, tevekküle baş 
Bilgiler: kaldırmış bir yazardır. Doğuyu, Batı karşısmda geri bırakan, mede

niyette engelleyen “ bir lokma, bir h ırka”  anlayışım yıkmağa çalı
şır. “ N üfus”  makalesinde insanoğlu için: “ Eyyamı (günleri), zulüm 

ateşinden; leyali (geceleri), zulmet (karanlık) dumanından kurtarm ağa o çalışıyor. Deryayı, 
sahra gibi, her tarafı gezilir; havayı, derya gibi içinde yüzülür bir hale o getiriyor. Tabiatla 
pençeleşerek bu kadar cevahir-i serveti (zenginük cevherlerini) sine-i hırsından (açgözlü sine
sinden) o kopanp  meydana döküyor... Hasılı iki ayak üzerinde, iki arşın boyunda öyle bir 
mahlûk-ı garip, bir koca âlemde Hakîm-i Ezel’e (T ann’ya) hilâfet eyliyor.” ; “ Londra”  m a
kalesinde: “ Bir de mesai-i beşerin (insan çalışmalarının) âsarm a (eserlerine) atf-ı nazar eyler 
(göz atar), ve bahusus memalik-i mütemeddineyi (medenileşmiş ülkeleri) em’an ile (dikkatle) 
temaşa ederse, insanın ne büyük bir mucize-i kudret olduğunu o zaman idrâk eyler”  diyor.

Bu makalesinde yazar, T anrı’nın en güçlü yaratığı olarak ele aldığı insan’ın ancak çalış
makla gerçek değerine ve kişiliğine ulaşacağını belirtiyor.
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Metin Üzerinde l— Makalenin ana düşüncesini ve bunu geliştiren yardımcı düşün-
İnceleme: söyleyiniz.

2— Yazar lusacık ömür içinde ne yapılabilir? sorusunu nasıl cevap
landırıyor?

3— Kalenderane inanış karşısına, yazar, hangi düşünceyle çıkıyor? Bu gerici inanış, top
lumsal yaşayışımızda ne gibi çöküntüler yapmıştır?

4— Eğlencede iş bulunmaz, amma işde eğlence mevcuttur; âdem, zaman sayesinde geçinir, 
çalış ki istikbalde o neş’enin bumarmı (sarhoşluğun verdiği sersemliği) çekmeyesin sözlerini 
açıklayımz.

5— Namık Kemal’i burada hangi yanıyla tamdınız? Kişi ve toplum karşısındaki tutumu 
bakımından belirtiniz.

1— İkinci paragrafta geçen ölümden aman olmamak sözünü açık- 
D İJ . laymız.

2— Kalenderane kelimesindeki Farsça »ane eki, katıldığı kelimelere 
(sıfat, zarf) anlamı kazandırır ve Türkçeye -ce, -cesine ekiyle çevri

lir: Kalenderce, kalendercesine. Dilimizde geçen bu gibi söyleyişlere başka örnekler bulunuz.
3— Farsça ba- ve -be edatları, ulandıkları kelimelere ile, -e hali gibi anlamlar kadar: Ba- 

tapu: tapu ile, dest-be dest: el ele. Metinde geçen ba-husus, dakika -be dakika sözlerini bu yön
den Türkçeleştiriniz.

4— Hem yarın için mevte (ölüme) hazırlanmak hem de hiç ölmeyecek gibi tahsile çalışmak 
bir büyük kaide-i hikmettir (felsefe kuralıdır) cümlesini yüklem ve özneleri bakımından ince
leyiniz; yükleminin çeşidini, zamanını söyleyiniz.

Biyografi:

NAMIK KEMAL 
(1840-1888)

Tekirdağı’nda doğmuştur. B ab^ı, Saray’ın müneccim başısı olmuş, daha sonra devlet me
murluklarında bulunmuş MustafaÂsım Bey’dir. Küçük yaşta annesiz kalmış, dedesi Abdülla- 
tif Paşa’nın yanında büyüyerek, onun memurluk yaptığı birçok yerleri gezip dolaşmış, Kars’ta 
ve uzunca bir süre Sofya’da bulunmuştur. Kısa süreli bir öğrenim gördükten sonra, özel ders
ler alarak kendi kendisini yetiştirmiş, Fransızca öğrenmiş, Divan edebiyatı ile ilgilenerek o yol
da şiirler yazmış, bunlardan oluşan bir Divan meydana getirmiştir. Sofya’da evlenmiş, İstan
bul’a geldikten sonra, eski şiir geleneğini yürütenlerin kurdukları Encümen-i Şuara’ (şairler 
akademisi)ya girmiştir. Bu sırada. Tercüme Odası’na memur olarak atanmış; Şinasi ile tanış
mış, onun çıkardığı Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazarlığa başlamıştır.

Namık Kemal’in Şinasi ile tanışması, Tasvir-i Efkâr’da çalışması, onun fikir ve sanat haya
tına yeni bir yön verir. Batıyı tanımaya başlar. Batı sanatçılarını ve fikir adamlarını okur. Top
lumun sorunlarıyla ilgilenir. Şinasi, Avrupa’ya gidince, gazeteyi ona bırakır (1865). Yazarlığı 
ve gazeteciliği kendine meslek olarak seçen Namık Kemal; buradaki makaleleriyle daha belir
gin bir çahşma hayatına girer. Bu sırada “ milletin siyasî haklarım savunmak, meşrutiyet ida
resini getirmek’ ’ amacıyla kurdukları ‘ ‘Yeni Osmanlılar Cemiyeti” nde en etkileyici üye olarak 
çalışmaya başlar. Hükümetin olumsuz davranışlarım, sert makaleleriyle eleştirir. Bu yazıları 
yüzünden, hükümetçe, İstanbul’dan uzaklaştırılmak için, bir bakıma sürgün olarak, Erzurum



vali muavinliğine atanır. Fakat Namık Kemal, Ziya Paşa ile birlikte, Paris’e kaçarlar (1867). 
Bir süre sonra Londra’ya geçer, orada “ Hürriyet” gazetesini çıkarmaya başlarlar (1868).

Namık Kemal’in Avrupa’da kalışı üç buçuk yıl kadar sürer. Hükümetin izniyle yurda dö
nüşü 1870’tedir.

Batı medeniyetini, Batı edebiyatım, Batı kültürünü yerinde inceleyen ve yeni fikirlerle yur
da dönen Namık Kemal, yazı hayatına ancak Sadrazam Âli Paşa’nın ölümünden sonra başla
yabilir (1871). Birkaç arkadaşıyla birleşerek, basın tarihimizde ve kendi siyasî hayatında önemli 
bir yeri olan “ İbret” gazetesini çıkarırlar (1872). Fakat çok geçmeden gazetenin yayını durdu
rulur. Namık Kemal, Gelibolu’ya mutasarrıf olarak gönderilir. Yeniden çıkmasına izin verilen 
“ İbret” e, oradan yazılar gönderir. Bir süre sonra İstanbul’a dönen yazar, “ Vatan -yahut- 
Silistre” oyununun, “Osmanlıtiyatrosu” nda oynanması (1 Nisan 1973); esere ve yazarına halk 
tarafından büyük gösteriler yapılması ve “ İbret” te çıkan yazılan yüzünden tutuklanıp Kıb
rıs’a sürülür ve Magosa kalesinde hapsedilir ve burada 38 ay yatar. Abdülaziz’in tahttan indi
rilmesiyle affa uğrayarak İstanbul’a döner (1876). Devlet Şurası’nda ve Kanun-i Esasi’yi ha
zırlamak için kurulan komisyonda görev ahr. Bir gün, hafiyelerin jurnal etmesi üzerine tutuk
lanıp yargılanır; fakat suçsuz görülmesine rağmen, Abdülhamit’iri fermanıyla, Midilli’ye sü
rülür 0877), bir süre sonra oranın mutasarrıflığına atanır; oradan Rodos’a, nakledilir. 1887’de 
gönderildiği Sakız adasıılda, zatürreeden ölür. Mezarı Bolayır’dadır.

Tanzimat döneminin, yalnız sanat ve edebiyatı bakımından değil; siyasî hayatında da en 
çok sesini duyuran ve bir dava adamı olan Namık Kemal, Batı medeniyetinin temeli olan “ in
san haklan”  ve “ düşünce hürriyeti” nin öncülüğünü, savunmasını yapmış; monarşik idare ye
rine seçimle iş başına gelecek bir “ millet meclisi” ile “ meşrutiyet” yönetimine geçilmesi; padi
şahın yetkilerine sınır çizilmesi için çalışmıştır.

Yurt ve millet sevgisi, hürriyet ve eşitlik, halkın söz sahibi olma hakkı; zulme, istibdada, 
haksızlığa boyun eğmeme; aile ve onun dayandığı ahlâk kuralları, Namık Kemal’in eserlerinin 
yörüngesini oluşturur. İnandığı ve savunduğu düşüncelerin gerçek kahramanı, Namık Kemal’in 
kendisidir. Düşüncelerinin önünde yürümüş, onun bütün sonuçlarına katlanmasını bilmiştir. 
“ İnsan haklan” öncüsü Namık Kemal, sanat adamı Namık Kemal’in ilerisinde sayılabilir. Belki 
asıl büyüklüğünü yapan budur. Süleyman Nazif onun için; “ Peygamber değildi, fakat Namık 
Kemal, milletine yeni bir iman getirdi. Bu imam hiçbir şey öldüremedi, öldüremiyor” der.

Batı medeniyetine. Batı düşünüşüne yönelen yeni edebiyatın, Tanzimat edebiyatının geliş
mesinde büyük katkısı olan Namık Kemal, edebiyatın her türünde eserler vermiştir.

Eserleri:

Tiyatrolan: Vatan -yahut- SiUstre (1873), Zavallı Çocuk (1873), Akif Bey (1874), Gülnihal 
(1875), Celaleddin Harzemşah (1881), Kara Bela (ölümünden scmra, 1910).

Romanları: İntibah (1876), Cezmi (Cilt I. 1880)
Tarih: Barika-i Zafer (İstanbul’un ahnışı tarihi, 1872), Kanije (1874), Osmanlı Tarihi (1888)

vs.
Biyografi: Evrak-ı Perişan (1872).
£leştin:Tahrib-i Harabat (1886), Takip (1886. Bu iki eser, Ziya Paşa’nın “ Harabat” adlı 

antolojisinin eleştirisidir), Me Prizon Muahaze-namesi(1885. İtalyan yazan Silvio Pellico’nun 
hapishane hatıralramın Recaizade M.Ekrem tarafından yapılan çevirisi ile ilgili), Rönan 
Müdafaa-namesi (Fransız düşünürü Ernest Renan’ın “ İslâmlık ve İlim”  adh konferansına ce
vabı.) vs.

Ayrıca “ Rüya”  adlı eseri ve makaleleri vardır.
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AHMET VEFİK PAŞA

ŞECERE-Î TÜRKÎ’den:

Oğuz H a n ’ın Oğulları

O ğuz H a n ’ın Uygur deyu tesmiye ettiği cem aatin  aksakalm m  İrkil H oca adlı bir 
oğlu vardı. O ğuz H an , tah tında  o tu rup  ölüncek vezir ve vekili ol idi. Âkil, hünerli 
ve çok gün  görm üş kişi idi. G ün H an  dahi vezir kılmış idi. V efatına kadar anın  sözüy
le amel k ılard ı. İrkil H o ca  tul-i öm re nail oldu.

G ünlerde b ir gün H an  ile yalnız o tu rdu . A n d a  eyitti:
“ A tan ız  on  altı yıl yazın sıcağında sayede o turm adı. Kışın soğuğunda evde o tu r

m adı. Kılıç sallayıp çok vilâyetler alıp sizin a ltı’nıza b ırakıp  gitti. Eğer siz a ltı’nızın 
ve sizlerden olan  evlâdın reyi m üttefik  olsa uzun yıllar çok günler bu  vilâyetler de eli
nizden çıkm az. Eğer reyleriniz m üttefik  olm asa ol m em alikiz de gider ve eski vilâyet
leriniz de gider. M alınız canınız da g ider”  dedi.

G ün eyitti:
“ A tam a  nush verm ekte idiniz. A tam  yerinde atasınız. Ne işe tasvip ederseniz ben 

anı işlerim .”
İrkil H o ca  eyitti:
“ O ğuz H a n ’dan  çok m ülk ve kavm  ve şehir ve cansız m al ve canlı m al kalm ıştır 

ve siz altı oğlun her birinizden dö rt evlât, cümlesi yirm i dö rt şehzade o lursunuz. Al- 
t ı ’nızdan başka ben andan  korkuyorum  ki dünyalık için sözleriniz m ütehalif o lu r.”

İrkil H o ca ’nın sözünü H an  kabul edip ulu rikâp  eyledi (kurultay kurdu). Yahşi 
yam an halkın  cümlesi geldikte evvelâ Oğuz H a n ’dan kalan vilâyetler ve kavim ler ve 
cansız m al ve canh mal cümlesini m ezkûr şehzadelerin büyüğüne büyüklüğünce, kü 
çüğüne küçüklüğünce bahşladı. Bu yirm i dö rt evlât k ibar hatun lardan  idi. B unlar
dan  başka  o lan  kum adan  yani anların  o rtak ları olan  cariyelerden olan evlât çoktu. 
A nların  ahvallerine lâyık şeyler verdi. Badehu O ğuz’un yaptırdığı m üzehhep obayı 
d ik tird i. Ö n ta ra fın a  altı ak çadır ve sol yanm a altı ak çadır d iktirdi. Ve ön yanda 
başına altın  tavuk  berkitilm iş k ırk  kulaç direk rekzettirdi.

H a n ’ın  emriyle Bozok evlâdı, e tbaları ile altın  tavuğu, Üçok evlâdı ve etbaı gü
m üş tavuğu a tla  koşup nişan a ttılar. T avukları u ran  kişilere en’am lar (At, koyun gibi 
evcil hayvanlar) verdi. G ün  H an , atasın ın  kıldığı üzere am el kıhp dokuz yüz bargir 
ve dokuz b in  koyun boğazladı ve dokuz telatin  (meşin) havuza arak  doldurdu  ve dok
san te la tin  havuza kımız koydurdu. K ırk gece ve gündüz ayş ü işret ettiler.

O ğuz H a n ’ın altı oğlu vardı. B üyüğünün adı G ün H an , ikinci Ay H an , üçüncü 
Yıldız H an , dördüncü  G ök H an , beşinci Dağ H an , altıncı Deniz H an. Bu altısının 
her b irin in  d ö rt oğlu k ibar ha tu n u n d an  ve kum adan  dahi o lanlar vardır.

G ün  H an  yetmiş yıl padişahlık kıldı. Badehu küçük karındaşı Ay H a n ’ı kendi ye
rine koyup H ak  rahm etine gitti.

(Tasvir-i E fk â r, N o. 140, 142, yıl 1280 -1864-)
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Yardımcı ‘Şecere-i Türkî” , Harzem-Özbek hükümdarlarından tarihçi Ebül- 
B i l s i l e r :  sazi Bahadır Han (1603-1663)’ın Çağatay lehçesiyle yazdığı bir Türk-

^  '  Moğol tarihidir. Hayatının son yıllarında yazmağa başladığı bu ese
rini Bahadır Han, bitiremeden ölmüş, eksik kalan tarihi oğlu tamam

lamıştır.
Vefik Paşa, Türk tarihi için büyük değer taşıyan bu eseri, Türkiye Türkçesine çevirerek 

Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlatmağa başlamış, daha sonra kitap olarak çıkmışsa da çevi
risi, nedense, eksik kalmıştır. Tarihin bütünü 1925’te Doktor Rıza Nur tarafından, Çağatay- 
cası müsteşrik Baron Demaison (Demazon)’un 1874’te yaptığı Fransızca çevrisiyle de karşılaş
tırılarak daha sade bir Türkçe ile dilimize çevrilmiştir.

Şecere-i Türkî, yeni bir tarih bilincinin doğuşunu haber veriyor. Tarih alanında yeni açılan 
bu yolun onuru Vefik Paşa’nındır. Batı’daki, Türkoloji çalışmalarını izleyen Paşa, Türklerin, 
Osmanlılıktan, Müslümanlıktan çok önce, ilkçağların derinliklerine uzanan zengin ve köklü 
bir tarihleri olduğunu bu tarihle ortaya çıkarmış oluyordu. Osmanlı Devletinin ilk yüzyılların
da yazılan tarihlerde az çok sözü edilen, fakat daha sonraları ele ahnması gerekli görülmeyen 
eski Türklerin yaşayış ve uygarlıkları Tanzimatla ve bu eserle yeniden tarih konusu olur. Ve
fik Paşa, gerek bu eserle, gerekse dilimizin öz kelimelerini, ilk olarak derleyip bir araya getiren 
“ Lehçe-i Osmaniye” (c. 1) adh sözlüğü ile, Ziya Gökalp’m dediğtgibi, bizde Türkçülük akımı- 
nm babası sayılmaktadır.

Türkçülük akımı Batı ülkelerinde XVIII. yüzyıldan başlar. AvrupahTürkologlareski Türk
lerin medeniyetini, tarihini, dilini inceler. XIII. yüzyılda llhanh devlet adamı ünlü tarihçi Cü- 
veyni’nin “Tarih-i Cihan-küşa” sının ve Çin kaynaklarının haber verdikleri Orhun Amtları (VIII. 
yy.), İsveçli subay Strahlenberg tarafından keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılır (1730). Rad- 
loff ve Thomsen gibi bilginlerin bu atandaki çalışmaları, taşlardaki Göktürk yazısının Thom- 
sen tarafından çözülüp okunması (1893), Türkoloji çalışmalarını hızlandırır.

Vefik Paşa’nınTürkolojiçalışmaları yanında, Askeri Okullar Nazırı, Şıpka kahramanı di
ye anılan Süleyman Paşa yer alır. Askerî okullarda okunmak ve gençliğe milliyetçiliği, Türk
çülüğü aşılamak; Türk milletine yapılan iftiralardan uzak, gerçek bir tarih bilgisi vermek ama
cıyla, Doğu ve Batı kaynaklarından yararlanarak “ Tarih-i Âlem” adh eserini meydana getirir 
ve bunun “ Tavaif-i Türk” bölümünü eski Türklere ayırır. Ayrıca “ Sarf-ı Türkî” adıyla bir 
Türk dil bilgisi yazar. Dilimizin Osmanlı dili değil, Türk dili; edebiyatımızın Osmanlı edebiya
tı değil Türk edebiyatı olduğunu savunur. Böylece, Süleyman Paşa, tarihte ve dilde Türkçülük 
akımının öncülerinden olur. Dilimizin, dünyanm en güzel dillerinden biri olduğunu, bilimsel 
araştırmalarıyla savunan; uzun bir emek sonucu meydana getirdiği, Türk dilinin en zengin söz
lüklerinden biri olan “ Kamus-ı Türkî” si ve Orhun yazıtları üzerindeki çalışmalarıyla Şemset
tin Sami de bu akıma katılır. Tanzimatla başlayan bu ilk dönem, daha sonra. Ziya Gökalp’ın, 
bütün sosyal kurumlan kapsayacak olan Türkçülük sistemine ortam hazırlamış olur.

Yukarıda bir parçasını okuduğumuz “ Şecere-i Türkî” , Osmanlı tarihçiliği içinde eski Türk 
yaşayışım yansıtan yepyeni bir görünüştür.

Metin Üzerinde l — Irkil Ata, nasıl bir kişi? Oğuz Han gibi bir hakana ömür boyu 
İnceleme: vezidik yapmasının, onun yerine geçen büyük oğlu Gün Han’ca da 

“ Atam yerinde atasınız” diye saygı görmesi neden?
2— Dede Korkut veya Korkut Ata ile İrkil Ata arasında nasıl bir ben

zerlik var? Bu, size bir Türk geleneğini haber veriyor mu?
3— İrkil A ta’nın, genç hükümdara söylediği sözlerin ana düşüncesi nedir? Ona göre millî 

bütünlüğü sağlayan ve yine bu bütünlüğü parçalayan nedir? Bu, her zaman geçerli olan bir 
gerçek midir? Namık Kemal’in Durur ahkâm-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette (başarı hükümle
ri ancak “ mil!et” in gönül birliğinde durur) sözünü, İrkil A ta’nm düşünceleriyle karşılaştırınız.
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4— Oğuz Han (Mete Han), nasıl bir hakanmış? “ Yazın sıcağında sayede (gölgede) otur
madı. Kışın soğuğunda evde oturmadı’ ’ sözü onu hangi yanıyla tanıtıyor? Büyük Türk birliği
ni kuran bu hakan, nasıl çalışmış?

5— Bu kısa parçada, atalarımızın yaşayışlarından, geleneklerinden neler Öğrendiniz? Kırk 
kulaç yüksekliğindeki bir hedefi, at üstünde doludizgin giderke nişan alıp vurmak, size, Türk- 
lerin binicilik ve atıcılıktaki ustalıkları üzerine yeterli bir bilgi veriyor mu?

1 — Daha sonraki yıllarda, dil tarihimizde ilk olarak Türkçe kelime- 
J ) lJ j  leri derleyip bir sözlük meydana getiren (Lehçe-i Osmanî, I.) ileri

görüşlü ve bilinçli bir Türkçeci olan Vefik Paşa, burada, dilinin es
tetik yapısı ve kuruluşu bakımından ihmalci bir yazar olarak görünür.

Yazıyı bu yönden inceleyip eleştiriniz.
2— Aşağıdaki cümlelerde gördüğünüz aksakhkları düzeltiniz:
Günlerde bir gün Han ile yalnız oturdu. Üçok evlâdı ve etbaı gümüş tavuğu atla koşup ni

şan attılar. Bu altı’sının her birinin dört oğlu kibar hatunundan ve kumadan dahi olanlar vardır.
3— Dilde söyleyiş eskiliği var. Bu eskilik hangi kelimelerden geliyor? Deyü, ol, anın, eyitti, 

karmdaş sözlerini bugün nasıl söylüyoruz?
4— Metinde sadece bir tek Farça tamlama var: Tui-i ömr (uzun ömür). Yazarın bu tutumu, 

o çağ içindildebüyük bir sadelik sayılır. Ayrıca, o çağın yazı diline güzel kelimeler kazandınl- 
mıştır: Ölücek (öldüğü zaman, ölünce), büyüklüğünce (büyüklüğü kadar), küçüklüğünce (kü
çüklüğü kadar) gibi. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

5— Metinde, çoğul anlamh şu yabancı kelimeler, ikinci kez çoğullaştırılmıştır: Ahval (hal
ler) etba (tabi olanlar), en’am (hayvan cinsinden mallar). Bunları metinde bulup gösteriniz.

II

AZARYA

oyunundan;

(Oyunun konusu:

Azarya, yaşhca, zengin fakat çok cimri bir aile babası. Yetişkin bir kızıyla bir 
oğlu vardır. Evini sıkıntı içinde bırakan Azarya, parasının faizleriyle geçinmekte; 
çıkar sağlamak için birtakım karışık işler çevirmektedir. Evin geçim işlerine kâhyası 
Leon bakar. Hizmetçisi Yako, evin hem arabacısı, hem de aşçısıdır. Oğlunu zengin, 
bir dul kadınla evlendirmek isteyen Azarya, kızına da yaşh fakat zengin bir koca 
bulur; kendisi de genç, güzel fakat yoksul bir kızla evlenmeye kalkar. Oysaki almak 
istediği kız, oğlunun sevgilisidir. Cimriliği yüzünden sıkıntı çeken aileyi, bu durum
lar büsbütün perişan eder, sarsar. Sevgilisine armağanlar almak isteyen, fakat para 
bulamayan Azarya’nın oğlunu, bu durumdan kurtarmak isteyen evin uşağı, bir do
lap çevirir; fırsatını bulup Azarya’nm bahçede gömülü olan para çekmecesini top
raktan çıkarıp kaçırır. Durumu öğrenen Azarya, deliye döner; her yana tehditler 
savurur. Nihayet iş, tathya bağlanır; oğlunun, sevdiği kızla evlenmesine razı olan 
Azarya, çekmecesine kavuşur.)

Aşağıdaki sahne, Azarya’nm evlenmek istediği kıza vereceği ziyafet için hizmet
çilerle yaptığı konuşmaları gösterir.)
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ÜÇÜNCÜ FASIL

Birinci Meclis

A ZA R Y A — H aydiniz, hep yanım a geliniz, size b irazdanki cemiyet için tenbihle- 
rim i anlatayım . H er birinizin hizm etini bellü edeyim. Gel Polçe, sizden başlayım . T a
m am  silâhınız elde. Sizi her yeri süpürüp  silmeye kodum , am a d ikkat etm eli, gözleri
nizi eyü açm alı. Öyle her şeyi y ırtıp , kırıp parçalayarak gibi sü rtüp  eskitm ekten sa
kınm alı. Canım  her şey, yoluyla erkânıyla olm ah. B undan başka yemek yenürken 
sürahileri idare etm ek um uruna dahi sizi dikerim . Eğer b ir şişe kaybolur, b ir şey kırı
lacak olursa aylığınızdan aşağı u rurum .

YAKO— O h, şifalu ceza işte.

ŞA LO M — Acem gömleklerimizi çıkaralım  mı?
A ZA RY A — H a çıkarınız, am a m isafirler geldiği zam an çıkarınız da esvabınız kir

lenmesin.
İPSA LO M — A m a bilürsünüz efendim  benim saltam ın önünde b ir büyük kandil 

yağı lekesi var.
ŞA LO M — Benim de şalvar, ard ından  fena yırtık d a ... haşa huzu rdan ...
A ZA R Y A — Sus. D uvara dönersin, halka hep yüzünü tu tarsın , sen de om zuna 

bir peşkir atarsın , o lur biter. H aydi siz de işinize... Kızım siz de so fradan  kalkan ye
m ekten gözünüzü ayırm ayınız, gözediniz telef etm esünler... kadın kadm cıhklara evin 
n izam ına bakm ak yaraşur. Şimdi benim  nişanlım u güzel kabul etmeye hazırlanınız.

İkinci Meclis

A ZA R Y A — Ey, eyü gözediniz orasını ey Leon, gel bana yardım  et. Yako Usta, 
seni en sona alıkoydum .

YAKO— Em riniz aşçıya m ı, yoksa arabacıya mı?
A ZA R Y A — Aşçı işinden başlayahm .
YAKO— D urunuz biraz. (Cepkeni çıkarır, aşçı kıyafetinde kollar sıvalı görünür.)

Buyurunuz, aşçı em rinize hazır.
A ZA R Y A — O f, bu  ne tekellü f... bak Yako, ben bu akşam  m isafir davet ettim .
Y AKO— (Yavaşça) O! Ne acayip!
A ZA R Y A — Bakayım  bi^e güzel yemek yapacak mısın.
Y AKO— Evet, p ara  verirseniz yaparım .
A ZA R Y A — H a, p a ra  yok. K ör şeytan o saat para  lakırdısı! P a ra , para . Kimse

nin ağzından başka lakırd ı yok. El ulağı söz persengi hem en para . A rtık  illallah! 
i LEO N — Hiç böyle de edepsiz sözü olmaz. Çok para  ile nefis taam  da yapm ak 
m arifet mi! Aynı ustalık  az m asrafla  yapıp becerm ektir.

YAKO— Az p ara  ile âlâ taam  mı!
LEO N — Ey zâhir!
YAKO— D oğrusu vekilhaç ağa, bu m arifeti siz bize gösterdiniz. Benim  aşçıbaşı- 

lığım da sizin olsun alınız, inayet edersiniz. O yunum sa b u rada  her şeye siz karışıp 
kâhyahk edersiniz.

A ZARYA— Sen sus ol! Bize ne lâzım bakayım ?
YAKO— İşte kâhya söylesin. A z para ile yapar.



T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I  65

A ZA R  Y A — O f, ban a  cevap verindi...
YA K O — Sini başında kaç kişi bulunacak?
A Z A R Y A — Sekiz on  kişi olacağız ki sekiz kişi dem ektir. Sekize yeten ona  da el

verir, idare eder.
L E O N — Evet efendim  belli şey.
YAKO— Ey, işte dö rt nevi sulu et, yahni, dö rt sahan tü rlü , b ir ...
A ZA R Y A — Bre oğlan, bu b ü tü n  m em leketi idare eder.
YAKO— Bir kebap.
A ZARYA— (Yako’nun ağzım kapar) Vay hain bütün memleketi mi doyuracaksm .
YAKO— T ath ...
A ZA R Y A — (Ağzını tu tar) Vay dah a  mı?
LEO N — A dam , herkesi çatlatacak mısın? B uraya m ihm anı pa tla tıp  candan et

m ek için mi konuk  ediyorlar? Sıhhat-ı beden nasayihini oku t da b ir d in le ... hekim le
re sor. İnsana oburluk tan  daha m uzır dert var m ı?..

A ZA R Y A — H akkı var.
LEO N — U sta Y ako, size ve emsalinize m alum  olsun, o et’ıme-i nefise (nefisye

mekler) dolu  sım atlar (sofralar) kendini bilenler nazarında b ir m akteldir. Ziyafete 
davet ettiği misafire kişi dostluk yolundan muamele ederse sofrasını sade ve hafif şeyle 
tezyin etm eli, eskilerin kavlince yaşam ak için yemeli, yemek için yaşam am alı.

A Z A R Y A — A m an am an bu ne güzel söz! Eskilerin ben  ağzını öpeyim . Ö m rüm 
de böyle güzel nasihat işitm edim , h a ... Ya:şamalı yemeli, yok nasıl idi ö  bakayım ?

L EO N — Y aşam ak için yemeli, yemek için yaşam am alı.
A Z A R Y A — Ey, ya, elbet öyle, işitiyor m usun sen de Y ako? A m an bu  kelâm ı bu

yu ran  k ibar bey kim idi, adı ne olur?
LEO N — Şimdi ism ini hatırlayam ıyorum .
A ZA R Y A — A m an unutm ayıp bulunuz da altın yazıyla divanhaneye yazdırayım.
L E O N — Baş üstüne kusur etm em , a ra r  bu lurum . Hele ziyafete gelince, siz bana 

b ırak ın ız 'd a , ben hepsini yoluna korum .
A ZA R Y A — Ey, bak  artık.
Y AKO— O h, ben de azaptan  kurtu lu rum .
A ZA R Y A — Şu yenmez şeyler vard ır ki b ir  lokm ası adam ı b ıktırır. Bol çervişle 

(sulu) ku ru  fasulye, kestaneli yahni kapatm ası... bo l kapuska gibi...
LEO N — Siz orasını ban a  b ırakınızdı, efendim , görürsünüz.
A Z A R Y A — Ey U sta  Y ako, gelelim arabaya. Anı temizleyip, yıkayıp, beygirleıı 

hazırlam ah.
YAKO— Ey, durunuz, bu ispir hizmeti. (Libasını yine giyer) Ne buyurdunuz ağam?
A ZA R Y A — İşte arabayı hazırlam alı. Beygirler koşulsun, pazara dak gidecekler...
YAKO— Beygirleri m i efendim! A m an , adım ım  atacak  halde değil, y a tak ta  seril

m iş ya tar diyem em , zira yataklık  sam anları bile yok, zavallılara iftira  o lur. A m a siz 
an lara  öyle perhizler ettiriyorsunuz ki an lar cansız bir hayal, a t değil a tın  güya kalıbı.

A ZA R Y A — Ey, acaba bilemez miyiz benden ö tü rü  ne d iyorlar...
YAKO— Kızmayacağınızı bilsem  efendim  size söylerim.
A ZA R Y A — H ayır asla kızm am .
YAKO— A m an efendim  bilirim  ki ban a  gazap edersiniz.
A ZA R Y A — H ayır dedim , belki de aksine m em nun olurum , ban a  ne dediklerini 

öğrenirim .
Y A K O — E fendim  siz çünkü istiyorsunuz, ben  de size doğrusunu açık tan  söyleye

yim. Sizi herkes pek zevkleniyor, sizi'her yerde yüz tü rlü  m eh taba alıyorlar. Size bir 
kulp jak ıp  bir leke bu laştırd ık larında b ü tü n  âlem  gayet m em nun oluyor d a  size her

F. 5
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an  bir pintilik hikâyesi uyduruyorlar. G üya kendi evinizin halkı için siz m ahsus ta k 
vim bastırıp  adam larım za bütün gün oruç, perhiz tu ttu ruyorm uşsunuz. H am ursuzu 
d ö r t ) ere yu ttu rup  halkın yemeğini k âr sayarsm ız, peyniri şişenin dışından yalatırsı
nız d iyorlar. Biri der ki bayram  seyran vakti yaklaştıkça uşakların ıza dargm hk çıka
rıp bahşiş, esvap verm em ek için kovarsınız. Öyle kam ış bayram ı, gül bayram ı bil
m ezsiniz. Biri de kom şunuzun kedisi m utbahın ızdan  b ir kem ik çalmış deyü sahibini 
m ahkem eye davet etmişsiniz, diyor; Bir diğeri, gece kendiniz ah ıra  inip beygirlerin 
yem ini çalarken karanhk ta  uşaklar tu tup  benden evvelki arabacınız bilm eksizin size 
sopa  yağdırm ış, siz ağız bile açam am ışsınız. Y ok terzi ölçünüzü aldığı zam an nefesi
nizi çekerm işsiniz deyü halt ederler. Hele düzcesini deyivereyim m i, insan nereye g it
se dinleyeceği sizi giydirip kuşattıkları ve dillerde donattık larıd ır. B ütün âlem in siz 
m askarası oldunuz. İsminiz geçse hem en sizi hasis, p in ti, nekes, zibidi, m urabaha- 
.01... diye anarlar.

A ZA R Y A — (Bas eder sopayı) A hm ak, edepsiz, hödük  al sana!
YAKO— H ah, tam am ! Demedim miydi kızarsınız deyü? İnanm adım zdı. îşte  doğ

ruya  dayanam adınız.

DÖRDÜNCÜ FASIL

D ördüncü  Meclis

(Azarya’nın bahçeye gömülü para çekmesi çalınır)

AZARYA— Hırsızı tutun hırsız! Can kurtaran yok mu, yetişin, öldürüyorlar! Aman kan- 
lu katil, yangın var, dâd, feryat. Zabit yok mu? Aman ya Rabbi, ben battım, ben bittim! Elden 
gittim aman o f adam! Öldürdüler helâk ettiler, o f boğazladılar, boğazımı kestiler, canımı yak
tılar, kıydılar, paralarımı aldılar... Acaba kim idi, ne oldu, ne deliğe girdi, nereye gitti, nasıl 
saklandı... Aklım darmadağın, kaçırıyorum aman! Neredeyim, ne oluyorum, ben kimim! Ne 
yapıyorum... birini bilemem eyvah, aman vaveyla, paracıklarım, ah dostum, ciğerim, ah sev
gili habibim, canımın yongası, ömrümün hâsıh, beni senden ayırdılar. Ah gözüm nuru, elim
den sen gittin, artık canımın tesellisi, hayatımın lezzeti, gönlümün safası, rahatım, huzurum 
hepsi gitti, benim her işim bitti!... Kendimi sokağa atayım, varup zâbit, hâkim çağırayım, bü
tün ev halkına, halayık, uşak, evlâd ü ayal, kendime bile eziyet ettireyim...'Tez, ases, kavas, 
zâbit, iğnelüfıçı, darağacı, cellât! Bütün âlemi astırayım, hem deparalanmı bulamayacak olur
sam en son kendim de asılayım.

(Azarya. Uyarlayan, Ahmet Vefik Paşa)

Y a r d ım c ı  L’Avare (L’Avar: Cimri) komedisini, Fransız yazarı Moliere (Mol- 
Bİl&İlCr: 1668’de yazmıştır. Oyunu, Ahmet Vefik Paşa, Türkiye’deki

‘ bîr Musevî ailesinin yaşayışına uygulamıştır. Oyunun konusunu, Mo>
liere, ana çizgileriyle Latin komedi yazan Plautus (İ .ö . 254>184)’un 

“ Çömlek”  adlı oyunundan almıştır.

Bir karakter komedisi olan L’Avare’ (Azarya) da, Fransız yazan, bir ruh hastasını ele al
mış; para tutkusunun, cimrili^n aile ve çevre üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur.
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Metin Üzerinde l — Azarya, Usta Yako ve Leon tiplerini kısaca tanıtınız.
İnceleme: Yazar, Azarya’nm karşısına, neden Yako gibi bir aşçı ve araba

cıyı; onun yanı sıra Leon gibi bir vekilharcı çıkarmıştır? Bununla 
neyi belirtmek istiyor?

3— “ Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı”  sözünü, Azarya, neden bu kadar be
ğenir? Onu, niçin, divanhaneye yazdırmak ister?

4— Azarya’nın cimriliğini en iyi belirten sözlerinden birkaçım söyleyiniz.

1— Vefik Paşa’nın bu uyarlamasında bazı yabancı kelimeler var: 
j ) j j .  Umur (işler), taam (yemek), mihman (konuk), maktel (öldürmeye

ri), sımat (sofra, yemek); nasayih (öğütler) gibi. Bugün kullanılma
yan bu kelimeler, o çağın konuşma diline de, az çok girmiş olmalı

dır. Metinde iki yerde de Farsça tamlama kullanılmıştır: E t’ıme-i nefise (güzel, lezzetli yemek
ler), sıhhat-ı beden (vücut sağlığı).

Vefik Paşa bunların dışında, anlaşılmayacak yabancı kelime kullanmamaya özen göster
miş, özellikle halk ağzı söyleyişlere önem vermiştir:

Azarya’nm dilini, bu bakımdan. Şak Evlenmesi’nin diliyle karşılaştırınız.
2— Aşağıdaki deyimleri açıklayınız ve bunları birer cümlede kullanınız:
El ulağı, söz persengi. İllallah demek. (Birini) giydirip kuşatmak. Mehtaba almak. (Biriy

le) zevklenmek. (Birine) kulp takmak. Dillere donatmak. Candan etmek, candan olmak.
3— Metinde, bugün için eski olan bazı söyleyişler var; bunlara birkaç örnek bulunuz.
(Metinde geçen oynumsa sözü, oysaki, oysa anlamındadır.)

Biyografi:
A H M E T  V EFİK  PA ŞA  

(1823-1891)

İstanbul’da doğmuştur. Babası, Tercüme Odasında, Dışişlerinde çahşmış, tercümanhk yap
mış Ruhittin Efendi. Ahmet Vefik, Mühendishane-i Berrî’nin ilk bölümünde; Paris’te, elçik' 
olarak bulunan Reşit Paşa’nın tercümanlığını yapan babasının yanında, Saint-Louis (Sen Lui) 
lisesinde okudu (1834-1837). İstanbul’a dönünce “ Tercüme Odası” na girerek memur oldu 
(1837). Elçilik kâtibi olarak Londra’ya gönderildi (1840). Yeniden Tercüme Odasına geçti (1847), 
Baş Tercüman oldu (1849). Memleketeyn (Eflâk ve Boğdan) Fevkalade Komiserliği, Encümen-i 
Daniş üyeliği (1851), Tahran Elçiliği (1851), Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliyye üyeliği (1854), 
Deavi Nazırlığı (1857), Paris Elçiliği (1860), Evkaf Nazırlığı (1861) yaptı. Kısa bir süre Darül
fünunda “ Hikmet-i Tarih” okuttu. Anadolu müfettişliği yaparken açığa çıkarıldı (1864). Sad
razam Ali Paşa’nın ölümüne kadar, altı yedi yrl, memurluktan uzak kaldı. Mahmut Nedim 
Paşa’nm Sadrazamhğmda Sadaret Müsteşarı (1872), Maarif Nazırı (1872), Şûra-yı Devlet (Da
nıştay) üyesi oldu. Petersburg Akademisine üye seçildi (1875). Açılan ilk Meb’usan Meclisinde 
Başvekil oldu ve vezirlik rütbesine yükseltilerek “ Paşa” unvanım adı (1878). Kısa bir süre Edirne, 
daha sonra Bursa valisi oldu (1&79).

Vefik Paşa’nın üç gün kadar'süren bir başvekilliği daha vardır (1882).
Vefik Paşa, sertliği, pervasızhğı kadar İnandığı gerçeklerin yolunda gitmekten çekinme

yen; yürekliliği, yurtseverliği, dürüst ahlâkıyla da tanınmış bir devlet adamı, bir düşünürdü.



Batı medeniyetine inanmıştı; fakat millî varlığımıza, bunun ayrılmaz niteliklerine de bağlıydı. 
Bilgisinin enginliğini, bununla birlikte dağınıklığını belirten “Devrilmiş Kütüphane” sözü, ona, 
Batılı bilginlerce yakıştınlmışti. Fuat Paşa, onun için: ' ‘Binektaşı büyüklüğünde bir elmas ki, 
ne yüzüğe takılır, ne de sokakta bırakılır”  der. Elçiliklerde bulunduğu sürece, devletinin hak
larını ve daima övündüğü milletinin onurunu büyük bir titizlikle ve çekinmeden konımasım 
bilmiştir. Üç yıl kaldığı Bursa Valiliğinde, yollar yaptırmak, yeni caddeler açmak; çağının bağ
nazlığı içinde büyük bir davranış sayılan tiyatro kurmak, Moliere’den yaptığı çevirileri sahne
ye koydurmak, sırasında bir yönetici olarak çalışmak; yaptırdığı hastaneye buradan gelir sağ
lamak; bir eğitici kurum olarak gördüğü tiyatroyu halka sevdirmek gibi hizmetlerde bulun
muştur.

Vefik Paşa’nm dil ve tarih alanında da değerli çalışmaları var. Avrupada bulunduğu sıra
larda, oradaki Türkoloji çahşmalarını yakmdan izler. Orta Asyada yapılan arkeolojik kazılar, 
keşfedilen Orhun Yazıtları, tarih araştırmaları Türklerin esk ibü^kve medenî bir millet oldu
ğunu ortaya koyuyordu. Vefik Paşa, bu alandaki çalışmaların bizde öncüsü oldu. “ Şecere-i 
Türki” yi Türkiye Türkçesine çevirerek yeni ve millî bir tarih görüşü getirdi. Şinasi, Ziya Paşa, 
Namık Kemal’le başlayan dil sadeleşmesine, Vefik Paşa, daha geniş çapta katılır. Moliere çev
rilerini halk diliyle yapar. Türkçenin kaynaklarını araştınr, incelemelerde bulunur. Arapça ve 
Farsça kelimelerden ayrı olarak Türkçenin ilk sözlüğünü meydana getirir. “ Lehçe-i Osmanî”nin
I. cildi budur. II. cildini, dilimizdeki yabancı kelimelere ayırır.

Vefik Paşa’nm bu çabaları yanında tiyatro çalışmaları yer alır. MoliĞre’den dilimize on altı 
oyun çevirmiş veya uygulamıştır. Bu uygulamalarda çağının, yaşayan, canlı tiplerini yakala
yabilmiş olması; onları, çevrelerinin özellikleri, kendilerine özgü davranışları, ağızları ve adet
leriyle bütünleyebilmesi, onu bu alanda ikinci bir Moliere yapmıştır.

Üslûp ve dil bakımından Vefik Paşa, pek titiz sayılmaz. Çeviri ve uyarlanialarmda, dilimi
zin güzellik ve inceliklerine dikkatimizi çektiği kadar, dilinin, yer yer eskiliği; cümlelerindeki 
aksakhklar da gözden kaçmaz.

Eserleri:

Hikmet-i Tarih (İ863’te Tasviri Evkâr’da yayımlanmış, sonra kitap halinde çıkmıştır.), 
Şecere-i Türk! (Ebülgazi Bahadır Han’dan; yayımı Tasvir-i Efkâr, 1864.), Fezleke-i Tarih-i Os- 
manî (1869), Müntahabat-ı Durub>i Emsal (Atasözleri, 1852);

Lehçe>i Osmanî(I.c. Türkçe kelimeler, 1876; II. c, Türk dilinde kullanılan Arapça, Farsça 
ve diğer kelimeler, 1888).

Moliere’den:
Türk yaşayışına uygulananlar: Zor Nikâhı (Le Mariage force Lö Maryaj Forse), Tabib-i 

Aşk (L’Amour medecin: L’Amur medsen). Zoraki Tabip (Le Medecin malgre lui: Lö medsen 
malgre lüi), Merakî (Le Malade imaginaire: Lö malad imajiner), Dekbazhk (Les Fourberies 
de Scapin: Le Furböri dö Skapen).

Rum azınlıklarının yaşayışına uygulanan: Yorgaki Dandini (George Dandin: Jorj Danden).
Musevî azmhklarınm yaşayışına uygulanan: Azarya (L’Avare: L’Avar).
Doğrudan doğruya çeviriler:
lO’lu hece ölçüsüyle manzum olarak çevrilenler: Kadınlar Mektebi (L’Ecole des femmes: 

L’Ekol de fam), Kocalar Mektebi (L’Ecole des maris: L’Ekol de marO. Tartüf (l.e Tartnfe: 
Lö Tartüf)» Savruk (L’Etourdi: L’Eturdi), Adamcıl (Le Misanthorope: Lö Mizantrop), 
Okumuş Kadmlar (Les Femmes savantes: Le Fam savant).

Düzyazı ile: Don Civani (Don Juan), !nfiâl-i Aşk (Le Depit amoureux: Lö Depi-t’amurö), 
Dudukuşları (Les Precieuses ridicules: Le Presiyöz ridikül).

Diğer çevirileri:
Telemak (1880. Fransız yazan Fenelon’dan), Ernâni (Victor Hugo’dan), Gil Blas (Fransız 

yazarı Lesage: Lösaj’dan), Hikâye-i Hikemıyye-i Mikromega (Voltaire: Volter’den).
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Meşrutiyetten sonra bir süre Evkaf ve Maarif Nazırlığı da yaptı. Öldüğü zaman Âyan Meclisi 
üyesi bulunuyordu.

Recaizade Ekrem, şiir, hikâye, roman, tip tro , eleştiri ve mensur şiir türlerinde eserler ver
miş; genç yazarlar üzerindeki yapıcı ve yetiştirici yazılarıyla çağında sayılıp sevilmiş ve “ üstat” 
tanınmıştı. Şairliği, ilkin tamamıyla Divan şiirinin etkisindedir. Namık Kemal’le tanıştıktan 
ve Fransızca öğrendikten som a Batı şiirini tanır ve yeniler arasına katılır. Namık Kemal’in Av
rupa’ya kaçmasıyla (1867), Tasvir-i Efkâr gazetesini üzerine alarak gazeteciliğe de başlar; fa
kat hiç bir zaman gerçek anlamıyla politikaya girmemiş ve hayatı boyunca bir memur, bir ede
biyatçı olarak kalmıştır.

Recaizade Ekrem, Batıdan etkilenerek, edebiyatımız^ bazı yeni düşünceler getirmiştir. Bu
na göre, edebiyatta üç güzellik vardır: Mahasin-i fikriyye (düşünce güzellikleri), bedayi-i ha- 
yaliyye (hayal, güzellikleri), sünuhat-ı kalbiyye (kalbe doğan güzellikler). Bu üç güzelliğe bi
çim, ölçü, ve sanatçıya öncülük edecek olan “ hüsn-i tabiat” (güzellik sağduyusu) katılarak 
gerçek şiir doğar. Üç temel güzelliği düzyazıda da arar ve “ mensur şiir” in, başlı başına bir 
tür olarak, örneklerini verir.

Fransız yazar ve bilgini Buffon(Büfon: 1707-1788) un “ Lestyle esti’homme meme”  sözü
nü “ üslûb-ı beyan aynıyla insandır”  cümlesiyle Türkçeye çevirerek üslûbu da üçe ayırır: Üslûb-i 
sade, üs]ûb-i müzeyyen (süslü üslûp), üslûb-i :âli. (yüksek üslûp). Eserleri, bu görüşle eleştirir.

Tanzimattan sonraki gençlerin yetişmelerine de yardım etmiş olan yazar, Namık Kemal ve 
arkadaşlarından, sanat anlayışıyla ayrılır. Ona göre, vicdan ve ahlâk üzerine edebiyatın olum
lu etkisi vardır; edebiyat, ahlâksızhğı getirmez, fakat amacı, ahlâk dersi vermek değil, güzelli
ği arayıp bulmak ve onu anlatmaktır. Böylece, Tanzimat edebiyatında Şinasi ve Namık Ke
mal’le başlayan “ toplum için sanat”  anlayışı yanında “ sanat için sanat”  prensibini savunur.

Recaizade, sekiz yılhk öğretmenliği sırasında. Batı kaynaklarından da yararlanarak yazdı
ğı “ Talim-i Edebiyat”  adlı edebiyat kurallarım öğreten eseri; “ Takdir-i Elhan” , “ Üçüncü 
Zemzeme’ ’ ön sözü gibi eleştirileri ve özellikle ‘ ‘kafiye” nin göz için olmayıp kulak içİn olduğu 
düşüncesini ileri sürmesi yüzünden Muallim Naci’nin ve Divan edebiyatı geleneğini yürütenle
rin ağır saldırılarına uğramıştır. Bu olay, eskilerle yenileri kesin olarak birbirinden ayırmış ve 
bundan yararlanan Recaizade Ekrem, yenilerin “ Servet-i Fünun”  dergisinde toplanmalarını 
sağlayarak “ Edebiyat-ı Cedide”  akımının kurulmasında öncülük etmiştir.

Edebiyatımızda küçük duyguların şairi olarak tanınıyor. Vakitsiz ölen çocukların (Pirâye, 
Emcet, Nijat) acısı onu gözyaşı dolu, hüzünlü bir romantizme götürmüştür. Fransızlardan en 
çok Lamartine (Lamartin: 1790-1869), Musset (Müse: 1810-1857) gibi şairleri okuyup sevmiş
tir. Manzumelerindeki dokunakh, içli söyleyişlerde çocuklarının acısı kadar romantizmin bu 
ünlü şairlerinden gelen etki de var. Ana konusu Nijat ve tabiattır. Bir kuş, bir kelebek, bir ku
zu, akıp giden bir dere, çiçekler, nihayet mezar ve ölüm onu çeken konulardı. Teknik kusurla
rına, sanat yetersizliğine karşılık, manzumelerinde acı çekmiş bir baba kalbinin içtenliği, sı- 
cakhğı var. Hece ölçüsüyle, az sayıda yazdığı manzumelerinde dil, aruzla yazdıklarından daha 
sadedir.

Eserleri:

Şiirleri: Nağme-i Seher (1872), Yadigâr-ı Şebap (İ874), Zemzeme I, n ,  III (1883,1884,1885), 
Pejmürde (1894), Nijat Ekrem (düzyazıyla karışık, 1911) vb.

Hikâyeleri: Muhsin Bey (1890), Şemsa (1898).
Roman: Araba Sevdası (kitap olarak yayını 1898).
Tiyatroları: Afife Anjelik (1870), Atala (1874. Chateaubriand [Şatobriyan]’ın romamn- 

dan sahneye uygulama). Vuslat -yahut- Süreksiz Sevinç (1874), Çok Bilen Çok Yanılır (1914. 
Ölümünden sonra).

Ayrıca edebiyat kurallarını öğreten Tâlim-i Edebiyat (1880 taş basması ve 1883’te), eleştiri 
olarak Takdir-i Elhan (1886) gibi eserleri vardır.
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ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN

I

BİRKAÇ PERİŞAN SÖZ

M akber —ki asar-ı m evcudem in en ah irid ir— fena bulm uş b ir vücudun bekası 
için yapıldı. M ekabirde (mezarlarda) m ündem iç o lan  (içinde var olan) m aali-i şi’riy- 
yeden (şiirin yüceliklerinden) M akber’de b ir eser bulunm adığını ilirim . M akber, bir 

..feryad-ı tahassü rü  şam ildir (özleyiş feryadını çevreler) ki hiçliğe m üstenit olduğıyçün 
m üta lâasından  hasıl olacak yetice de hiçtir; lâkin bence b ir şeydir.

M akber’in asar-ı sairem  (öteki eserlerim) gibi fena bulacağından şüphem  yoktur. 
Z aten  teessürüm ün (acılarımın) m uhafaza-i şiddetine ebediyyet bile kifayet etmez. 
M üellif (yazar), H alik ’m m  huzuruna yüreğinden bu yaran ın  kan lan  cereyan ede ede 
çıkacaktır.

Bazı gönüllerde hüzün  ve m eserret müçtem i (birlikte) bu lunur. Bir hüzünde safa 
bulunm ası, b ir tebessüm ün kederengiz (keder verici) olm ası bundandır. F akat yine 
kalp vard ır ki m uhafaza ettiği kederi sevinç tezyit eder. Benim kederim  bu  ekdardan- 
dır (kederlerdendir).

K ederim in artm ası için sevinmek isterim . B unu kim selere anlatam am . Bu hissin 
lisanı an laşılm aktan  berid ir (uzaktır). Sükût edehm .

F ak irin  b ir  eseri olduğıyçün M akber’i şiir diye telakki etm ek isteyen, okursa, m ü
ta lâasında  benim  şairliğim den bir nişan bulam az. A ncak düşünür ise bir feryat duyar 
ki isterse onu  b ir şiir zanneder. O feryat, beşerin aczidir.

E n  güzel, en büyük, en doğru şiir bir hakikat-i m üthişenin tazyiki altında hiçbir 
şey söyleyem em ektir. M akber ise h itabet ediyor.

în san , bazı kerre, h a tırına  gelen bir hayali tanıyam az, b  kadar güzeldir. Z ihnin
den  uçan  b ir fikre yetişemez, o kadar yüksektir. Kalbine doğan bir hissi bulam az, 
o kadar derind ir. Bu acz ile b ir feryat koparır, yahut pek karanhk  bir şey söyler, ya
h u t hiçbir şey söyleyemez de kalem ini ayağının altına alıp ezer. B unlar şiirdir.

M akber gönlüm den doğm uş bir teessürü havi iken bazı ta raflarınca  benim , riva
yet o lunan , şairliğimle büsbü tün  ecnebidir. O kuyan b irb irine benzemez iki lisan bil
lu r ki M akber^in belki iki adam  tarafından  yazıldığına zahip o lur (inanır). Hele yaz
dığım  şeylerden bazısı o kadar benim  değildir ki m anaların ı kendim  de anlayam am .

M akber, um um iyeti itibariyle, pek çok n azarlar için soğuk bir eserdir. Bu soğuk
luk  yalm z benim  kalbim i ih rak  eder (yakar).
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M akber uğradığım  felâketin ağırlığına nispetle hafif, derinliğine nispetle tehi (boş), 
şiirliğine nispetle h içtir. F akat ban a  nispetle b ir şeydir.

M akber, m akber değil b ir tü rbe , tü rbe değil bir m abet, m abet değil b ir  küre, küre 
değil b ir feza-yi b iin tiha (sonsuzfeza, uzay) olm alıydı. H albuk i b ir m akber bile değil, 
M akber, nur-ı İlâhinin indiği, fikr-i İnsanînin çıkam adığı b ir  m inber olm alıydı.

M akber b ir m ahşer olm alıydı. H eyhat!..

Güzel çehreler nam ına, büyük nam lar ashabına (sahiplerine) heykeller yapıldığı 
gibi, güzel fikirler, büyük vakalar için de beyitler yapılm alıdır. M ezar, A llah ’ın yap
tığı b ir heykel. Biz onu  nasıl tasvir ve tecsim  edebiliriz (cisimlendiririz)'^.

H angi şair bir güzel kıza onu  görm eyenlerin nazanfida tecsim  edecek kadar cis- 
maniyyet^'vöCM?^ verm iş?.. H angi kalem m ehasin-i tabiîyyeyi (tabiîgüzellikleri)\[dk- 
kıyle tak lit e tm iş? .. Bizim yazıp da en güzel bulduğum uz şiirleri bize ilham  eden tab i
a ttır . O şiirler suda görünen  akse benzer ki m utlaka hariçte b ir m üsebbibi olur.

Bazı ekâbir-i edep (büyük edebiyatçılar) b ir şairin m eziyyatı (meziyetleri) kendi 
beyninde tevellüt ettiğini idd ia  ederler. Ben bu  fikirde değilim . Benim —eğer varsa— 
m ahasinim  (güzelliklerim) aağ ların , bayırların , güzel yüzlerin, çiçeklerindir. Seyyia- 
tım  (kötülüklerim) benim dir.

B itirm eden evvel şunu da söyleyeyim:
M akber’in bende vukuunu haber verdiği m usibet, her halim le beraber, eş’anm a 

(şiirlerime) da  b ir büyük  inkılâp getirdi. Bu inkılâbın sadm esiyle (vuruşuyla) fikrim in 
ettiği hareket, tedenni (alçalma), yahu t terakki m id ir... orasını ihvanım  tem yiz eder 
(dostlarım ayırdeder).

M akber’den evvel yazdığım  şeylerin pek çoğunu beğenm em , bazısını pek az beğe
nirim . M akber’i ise hiç beğenm iyorum , çok seviyorum.

- — Beğenmediğim şu sebepledir ki bu kitabın  edebiyyat ile pek az m ünasebeti var. 
Sevdiğim şunun içindir ki bu kitap  odur.

(M akber: 1922)

Y a r d ım c ı  Okuduğunuz parça, Makber’in ön sözünden alınmıştır. Şair,
R ilo ilp r*  burada, toplumcu olmayan, kişinin kendine dönük düşünce ve

°  ' duygularmı savunan bir sanat anlayışı içindedir. Şiir sanatmın
klasik kurallarından yakman, onları kırmak isteyen, ta

mamıyla yeni bir görüşle kaleme alınmış olan “ Birkaç Perişan Söz” , çağında, Makber gibi 
büyük yankılar yapmış; eskiye bağlı sanatçılarca, gerek düşünce, gerekse söyleyiş biçimi bakı
mından çok yadırganmış ve büyük satdırdara uğramıştır. Bunun yanında, yenilerce, çok beğe
nilmiş; her bakımdan, düzyazının bir “ şaheserdi sayılacak kadar takdir edilmiştir.

Metin U zerinde l — “ .. .Ancak düşünür ise bir feryat duyar ki isterse onu bir şür zan- 
İnceleme: neder.” , “ En güzel, en büyük, en doğru şiir bir hakikat<i müthişe- 

nin tazyiki altında hiç bir şey söyleyememekür.” , “Bu acz ile bir feryat 
koparır... yahut hiç bir şey söyleyemez de kalemini ayağının altına 

alıp ezer. Bunlar şiirdir.” sözlerini eleştiriniz. Şiir, kelimelerden örülen bir sanat olduğuna gö
re, şairi, bu düşüncenin dışına iten ruh durumu ne olabilir?



2— “ Bizim yazıp da en güzel bulduğumuz şiirleri bize itham eden tabiattır. O şiirler, suda 
görünen akse benzer ki mutlaka hariçte bir müsebbibi (sebep olanı) olur.”

Tabiatın akislerini taşıyan su, insanın ruhu olduğuna göre, şair sanatla tabiat arasında na
sıl bir bağlantı görüyor? Suda görünen akisler, tabiatın tıpkısı mıdır? Sanatta, tabiatın değişen 
ve kalan yanları nelerolabilir? Aranızda tartışınız.

Bu düşüncelerle ilgili olarak Makber’de şöyle bir beyit var:

Sahra, Eşber, Tezer O’nundur.
Ben vasıtayım, eser O’nundur.

Sahra, şairin tabiatı konu alan manzumelerini topladığı kitaptır. Eşber ve Tezer şairin iki 
manzum dramıdır. “ O” , ölen karısı Fatma Hanım’dır. Bu mısralardaki sözleri, yukarıya alı
nan sözlerle karşılaştırınız.

3— Dördüncü paragrafta şair, insan ruhunun hangi niteliğini ele alıyor? Bir hüzünde safa 
bulunması, bir. tebessümün keder>engiz (keder verici) olması, sözlerinden anladığınızı açıklayınız.

4— Fatma Hamm’ın ölümü, Abdülhak Hamit’in hayat ve sanatında yeni bir dönem açı
yor. Şair, bundan sonraki eserlerinde Makber’in getirdiği sorunlardan kurtulamaz. Varlık - 
hiçlik, hayat • ölüm, madde - ruh, Tanrı ve insan temalarına çokça eğilir.

Okuduğunuz parçada, şairdeki bu değişikliği bize haber veren sözleri bulup gösteriniz.
5— Makber umumiyeti itibariyla pek çok nazarlar için soğuk bir eserdir. Bu soğukluk yal

nız benim kalbimi ihrak eder (yakar), sözlerini açıklayınız ve buradaki tezat sanatını belirtiniz. 
Parçada başka ne gibi tezatlara rastladınız, bir ikisini gösteriniz (bkz. tezat sanatı).
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1— Fena bulmuş bir vücudun bekası, Makber’in aşar>ı sairem gibi 
J )İJ . fena bulacağı sözlerindeki fena kelimesi hangi anlamlarda kullanıl

mıştır. Bu kelime bugün nasıl bir anfam değişikliğine uğramıştır?
2— Ancak düşünürse bir feryat duyar cümlesindeki duyar füli bu

rada hangi anlamdadır? “ duymak” , kelimesinin dilimizde kaç anlamı vardır?
3— Makber’ihiç beğenmiyorum, çok seviyorum cümlesindeki “ beğenmek”  ve “ sevmek” 

kelimelerinin anlam ayrılıklarını söyleyiniz. Bunlardan hangisi düşüncemiz, hangisi duygumuzla 
ilgilidir, niçin?

11

MAKBER’den:

1. E yvâhî... 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 târm âr kaldı;
Bakî o enîs*i dilden, eyvah! 
Beyrut’ta  b ir mezâr kaldı.
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2. Gördüm  yüzünü türâb içinde,
Geldim aradım kitâb içinde.
Bir hâb gelir o, dîdeden dûr,
Gitti diyemem mezara ol nur.
Bu sıfr nedir hesâb içinde?..
Erkam ona inküâb içinde 
Bir hîçî-i zî-vücut, yâhut
Bir kabrdir ıstırâb içinde.

3. Ya Rab, çekemem bu ıstırabı.
H attâ  çekemem huzûr u hâbı.
T eb ^ l buyur bu hâli artık,
Elverdi bu gördüğüm karanlık. 
Hissetmeyeyim bu İktirâbı,
Bir sıfr olayım bitir besbâbı. 
Kabrinde onun beni şehîd et,
Elverdi türâbınm  azâbı.

4. Ey yâr, şu nevbahâr sensin;
Ben anlıyorum ki yâr sensin!
Ettikçe nigâh bahr ü  berre.
Birden samrım ki bâzı kerre, 
Meşcerdeki rüzgâr sensin;
Ağlar derim, eşkbâr sensin;
Türben görününce, anlarım  ki, 
Öldüm, bana türbedâr sensin.

5. Meyhâne yıkıldı, mest ayakta, 
Cemşid’i de kor bu iş m erakta.
Ey bâhr, kenâra sen getirdin.
Ey hâk, onu sen yedin, bitirdin. 
Lâyıktı o nûrdan yatakta.
Tutsaydı şafak, derim, kucakta. 
Yıldızlar, onu siz ettiniz defn, 
Durmuş ne bakarsınız uzakta!

6. Bir gün dedi ıstırâb içinde:
— Ben ölmeğe gelmişim bu Hind’e. 
Ölmek dedi, kahkahayla güldüm... 
Duydum ki fakat içimden öldüm. 
Ettik biz o anda, nîm zinde,
Nefretle vedâ’ Hind ü  Sind’e: 
‘‘Kaldım mı, demişti, yolda bir gün, 
H indistan’ın denizlerinde?...”

7. T âbut!., o rehnümâ-yi makber, 
T âbut!., o heykel-î mükedder, 
T âbût!.. o batîb-i summ u ebkem 
T âbût!.. o bürûdet-î mücessem 
T âbût!.. o sükût-i pây der-ser,
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T âbût!.. o musîbet-î m ükerrer, 
T âbût!.. o vahşet-î muannid, 
T âbût!.. o makber-î seferber,

8. Sarmıştı o ruha çar bâlin,
Ben açmış idim memâta ağuş;

Ölçüsü: M ef’ûlü mefâüün feûlün 
------. /  /  .------

(M akber Ölü: 1922)

Yardımcı Makber, Abdülhak Hâmit’in Bombay’dan dönerken 21 Nisan 
B i lg i le r :  1835’te, Beyrut açıklarında, tutulduğu verem hastahğından kurtu

lamayarak ölen karısı Fatma Hanım için yazdığı şiirdir. Yalnız Hâ
mit’in değil, Türk edebiyatının da ünlü eserlerinden olan bu büyük 

manzume, örneklerde görüldüğü gibi sekizer mısralık (294) bentten meydana geliyor. Mak
ber, öteden beri yazılagelen klasik ağıt tiplerine hiç benzemez. Edebiyatımızda ilk kez o çerçe
veler dışında, sadece ölüyü değil, “ ölüm” ü de ele alan; Tanrı’yı kendi iç dünyasında kavradığı 
gibi duyuran bir manzumedir .-Büyük acısını; hayat-ölüm, ölü ve mezar. Tanrı ve insan, varlık- 
yokluk, dünya ve ahiret gibi sorunlarla birleştirerek fizikötesi düşüncesinin şürini de verir. Mak
ber, “ isyan”  ile “ inanç”  arasında sarsılmış bir ruhun sesidir. İsyana giden parçalarında kö
tümser bir düşünce, inanca dönen mısralarında iyimser bir ruh sezilir.

Recaizade Mahmut Ekrem’e, Bombay’dan gönderdiği bir mektupta Hâmit, Fatma Ha* 
mm için; “ Benim hem refikam, hem validem, hem de kızımdır. Onu kaybedersem müebbeden 
harap ve türap-(toprak) olmak isterim”  der. Bu söz, Makber’de de geçer:

Zevcemdi, büyük kızım sanırdım 
Sinnen küçüğümdü; mâderim hem.

Hâmit’in büyük sarsıntısı buradan geliyor.

Metin Üzerinde l— Makber, burada gördüğünüz ilk bentle başlıyor. Şair,Eyvâh!...
İnceleme: kaldı mısraını söylediğinde hasta olan karısının he

nüz yaşamakta olduğu söylenir.
Ölümünden önce bu mısraı söylemiş, bir bakıma Makber’e başla

mış olmasını nasıl yorumlarsınız?
2— Şair, zamansız ve acımasız bir Ölüm karşısmda. İkinci bentte, evrene bu açıdan kötüm

ser bir bakış var. Ölümün sırrını arayan ve çözemeyen şair, her şeyin sonunun bir hiç olup gitti
ğine inanıyor. Buradaki erkam (rakamlar), bütün varlıkları anlatır. Hîçî-i zi>vüeut: vücudu, 
yani varlığı olan  her şeydir. Şaire göre bü tün  hesaplar “ s ıfır” a 
“ hiç” e yönelmektedir. Karısı Fatma Hanım, şimdi yaşamakta idi, yine şimdi bir hiç ya da, 
ıstırap İçinde kıvranan bir mezar olmuştur. Evren de öyle. Şair, onu da bir hiçî-i zi-vücut ya 
da ıztırap içinde kıvranan bir mezar olarak görür.

Bir ölüde var olanla (zi-vücut), kalanla, yitip giden nedir? Kısaca belirtiniz.



3— Üçüncü bentte şair, neden ölümü istiyor? Bunu, bir önceki bende hangi ortak yanıyla 
bağlayabilirsiniz? Makber’in diğer bir bendinden alman aşağıdaki mısraları, buradaki düşün
ceyle karşılaştırınız:

Kesme yolum ey hayât-ı katil,
Ey mevt, beni sıyanet eyle!..

4— Dördüncü bentte, şair aradığını nerelerde buluyor? Son üç mısraı açıklayınız.
5— Beşinci bentte geçen “ meyhane” ve onuH'yıkılışı; bu yıkılıştan sonra sarhoşun ayakta 

kalabilmesi neyi anlatır? Şair, bu ölümden bütün evreni suçlu buluyor mu?
6— Fatma Hanım’ın Ben ölmeğe gelmişim bu Hind’e demesine Hâmit’in gülmesi neden

dir? Bu nasıl bir gülüş olabilir? Bu mısraları, Makber ön sözünde geçen şu sözlerle karşılaştırı
nız: ‘ ‘Bazı gönüllerde ise hüzün ve meserret (sevinç) müctemi (bir arada) bulunur. Bir hüzünde 
safa bulunması, bir tebessümün keder-engiz (keder verici) olması bundandır.”

7— Şair, tabut için neler söylüyor? Her mısraı ayrı ayn açıklayınız. Sizce tabutu, burada, 
en iyi belirten hangi düşüncedir?

8— Makber, burada gördüğünüz gibi sekizer mısralık bentlerden meydana gelmiştir. Bu, 
Türk edebiyatında ilk görülen ve şairin kendi buluşu olan yeni bir biçimdir. Bir bendin kafiye 
düzenini bir şema ile göstererek biçimdeki yeniliği inceleyiniz.
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1— Yedinci bentte tekrarlanan “ o ” lar, zamir mi, yoksa işaret sıfatı 
J ) İ j .  mıdır? Niçin? “ T ab u f’la başlayan bu mısralarm yüklemini gösteri

niz. (Bu bentten sonra gelen ve buraya yalnız son iki mısraı alınan
8. bendin ilk altı mısraında “ Tabut” , aynı biçimde tekrarlanır. 7. 

bendi, altındaki iki mısra ile birlikte bir bütün olarak okumahsmız.)
2-Duydum ki fakat içimden öldüm, mısraındaki “ içimden”sözü,‘ ‘duydum’ ’ ya da “ öldüm’ ’ 

yüklemlerinden hangisinin anlamını belirtiyor? Birine ya da ötekine etki yapması nasıl bir an
lam değişikliği meydana getirir?

III 

EŞBER

O yunundan:

(Oyunun konusu: ,

Eşber, dört perdelik manzum bir dramdır. Keşmir meliki Eşber, kız kardeşi ve 
hükümdarlıkta ortağı Sumru, Makedonya Kralı Büyük İskender ve hocası ünlü fi
lozof Aristo, Dara’mn kızı ve İskender’in nişanlısı Rokzan, dramın önde gelen şa
hıslarıdır.

Hindistan seferine çıkan İskender, Keşmir devleti ileN^arşılaşır. Savaş, başlamak 
üzeredir. Sumru, savaşa karşıdır. Bir anlaşma yapmayı düşünerek, Eşber’den ha
bersiz olarak, İskender’le buluşur. Bu görüşmede, ikisi arasında duygulu bir ilişki 
başlar. Yurdu, İskender tarafından ele geçirilmiş olan Rokzan, kimliğini gizleye
rek, Keşmir’e gelmiş ve Sumru’nun nedimesi olmuştur. Makedonya krah, Sumru’- 
ya olan aşkına rağmen savaştan vaz geçmez. Teslim önerisini, Eşber, şiddetle geri
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çevirir. Sumru, iki ateş arasındadır. İskender’i, kararından vaz geçirmek için, her 
çareye baş vurur, aşkım öne sürer. Sonuç alamayınca Eşber’e döner; onu savaşma- 
maya, boyun eğmeğe zorlar. İki kardeş, şiddetli bir tartışmaya girerler. Sumru, bu 
arada, İskender’i sevdiğini, onun için gerekirse yurdunu terk edeceğini söylemekten 
çekinmez. Hatta işi hakarete kadar götürür. Onun için yurdunun, halkının hiçbir 
değeri yoktur. Karşısında bir kardeş değil bir vatan haini olduğunu gören Eşber, 
öfkeyle hançerini çeker ve Sumru’yu öldürerek şehrin kapısmda asar.

Savaş başlar, ordusunun başına geçen Eşber, kahramanca savaşır, fakat yenile
rek esir düşer ve zincire vurulur. İskender, Eşber’in yurdu için, kahramanca savaş
tığını görerek onun bu yiğitliğine hayran olmuştur. Ona kılıcını geri verir. Fakat Eş
ber, esir yaşamaktansa, şerefle ölmek ister ve kendi kıhcıyla intihar eder.)

Okuduğunuz metin, dramın son sahnesidir.

(DÖRDÜNCÜ PERDE)

İSKENDER
EŞBER
İSKENDER
EŞBER

İSKENDER
EŞBER

Meclis-i evvel

İskender, Eşber, İskender’in ümerası, sonra Aristo.

Kimdir bu kadm  ki bunda maslub?. 
İşte o kadm dı sizce m atlub!.. 
Sum rû!.. Ne cehennemi nezâret!..

M âzur ola ettiği cesaret:
M aşuku için selâma durmuş.

Eşber, bu  herif demek kurdurmuş!. 
Bir mevki-i mürtefîde m urdar, 
Etmiş ise böyle arz-ı dîdar,
Sâik buna şMdet-î garâmı;
Ancak sizi görmedir merâm ı!..

(Acı bir gülüşle) 

(Ortaya)

(şiddetle müstehziyane)
Dün, kan  akarak cerîhasmdan,
Emreyledi kim karîhasmdan:
Pencâb’a gelince şâh-ı düşmen,
Merd ü zen ü  asker ü  bretımen,
Hep birlik olup da karşı gitsin;

(ölüler mahşerini göstererek)
Pişinde bu yolda secde etsin!..
Düşman hele şehre vâsıl oldu;
Emrettiği şey de hâsıl oldu.
Kim varsa huzûrumuzda zîruh,.
Bak, nısfı şehîd nısfı, mecruh!..

Zâbitleri hûn içinde gaitan 
Zincir ile bağlı bir de sultan!.. 
Çektirdi teberrüken o ancak 
Şehrin kapısında bir de sancak!..
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İSKENDER

EŞBER

İSKENDER —

EŞBER

İSKENDER

ARİSTO

(Darağacında olan Sumru’yu göstererek) 
Toprakta yatan bu kanlı hey’et,
Değmez mi çekerse böyle râyet?..
Elvânma oldunuzsa meclûb!..
Bahş eyler onu bu şâh-ı m ağlnb!..

T erîne seza bu fi’lin Eşber, 
Allah da, ben de bunda muğber.

(Kahkahalar eder)

Zannetmeyiniz cinâyet ettim;
A stım sa onu inayet ettim :
Cumhur iniyor iken, bu hâin.
Kim azmine âsman acıktı.
Çıkmak/diliyordu... işte çıktı!.. ,

(Zincirlerini çıngırdatarak)
Taktımsa da bir demir hamail,
Olmaz şerefim bununla zâil.
Boynum sana olmadansa merbut 
Tâ haşr olayım bu yolda m azbut!..

Fikr et: Bu muhatabın olan merd, 
Üç yüz bin adûya karşı bir ferd!.. 
Sense o gürûh ile beraber,

Galib sayılır bu yolda mağlub!..
Ben böyle hezimete fedayım!..

(Demir sadalarıyla gezinerek) 
Karşındayım, işte dest ü  pâyim 
Zincîr-i isâr ile müzeyyen!..
Yenmek beni maksadınsa gel, yen!..
Şâyeste feda edilse Eşber,

Şemşîrine böyle bin semenber!..

(Maiyetine işaret eder; ümeradan biri EşberMn kılı
cını getirip İskender’e verir... Yine maiyetine işaret 
eder; üm eradan birkaçı Eşber’in zincirlerini çıkarır; 
Eşber bunlara tahkir ile bakar.)

Tîgin sana münhasır ezelden;
İskender onu düşürmez elden.

(Eşber’in nezdine gidip kılıcını vererek) 
Aldımsa da işte eyledim red.
Kalbimdir onun yeri m ücerredi..

(İntihar eder, düşer. Heyecan-ı umumî. Aristo, Rok- 
zan’ın na’şını getirip darağacının altına kor.)

Rokzan pâmâl, Sumru maslub.
Eşber kan içinde, mahv ü  nâbud!
Ceyşiyle bekaya rihlet etti;
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İSKENDER — (Kendisi için) Ey nefs-i haris, acep ne buldun?..
ARİSTO — Ey şâh-ı cihân, muzaffer oldun!..
İSKENDER — Eyvâh!.. Eyvâh!..
ARİSTO — Boş nedam et!..
İSKENDER — Kinos, ne bu dehşet ü kıyamet?..

Söyle Peridas, nedir bu mahşer?..
PERİDAS — Batlamyos’a sor...
İSKENDER — Müverrih-i şer!..
BATLAMYOS — Mûcip ne lıakarete apansız?..

Târihi yazan benim yapan siz!..
İSKENDER — Efkârım ı sen de etme tehyiç!..

Risto, bu nedir?..
ARİSTO —  ̂ Zafer veya hiç!..

(Eşber, 1922)

(Bugünün diliyle:
İskender— Kimdir burada asılı olan bu kadın?
Eşber— İşte o, sizce istenen kadındı.
İskender— Sumru!.. Ne cehennemî bir bakış (görünüş).
Eşber— (Acı bir gülüşle) ettiği cesaret mazur görülsün: Sevgilisi için selâma durmuş.
İskender— (Ortaya) Eşber, demek bu herif kudurmuş!..
Eşber— O murdar, güzel yüzünü size göstermek için böyle yüce bir kata çıkmışsa, bunun 

sebebi size olan çılgınca aşkı. Amacı, ancak sizi görmekti. (Şiddetle alay ederek) dün, yarasm- 
dan kan akarken “ Düşman şahı, Pencab’a gelince kadın, erkek, asker, brehmen hepsi birlik 
olup da karşı çıksın. (Ölüler mahşerini göstererek), o hükümdarın önünde, böylece, secdeye 
kapansın!” diye buyruk verdi. İşte düşman şehre ulaştı, onun buyruğu da oldu. Huzurumuz
da ruha sahip yaratıklardan kim varsa, bak, yarısı şehit; yarısı y a rah .... Subayları kan içinde 
yuvarlanıyor; zincire bağlı bir de sultanları var. O da, geHşinizi uğur sayarak, kentin kapısına 
işte böyle bir sancak çektirdi. (Darağacında olan Sumru’yu göstererek) toprakta yatan bu kan- 
h topluluğun, size, böyle bir sancak çekmesi değmez mi? Eğer renklerine vuruldunuzsa, bu 
yenik hükümdar onu size armağan eder. (Kahkahalarla güler.)

İskender— Bu davranışın lânetlenmeye lâyık Eşber! Buna ben de kırgınım Tanrı da.
Eşber— Zannetmeyiniz ki cinayet ettim. Asmakla ona lütufta bulundum. Halk, millet dü

şerken, azmine gökyüzü açık olan bu hain, yükselmek, çıkmak diliyordu... İşte çıktı.
(Zincirlerini şıngırdatarak) boynuma demir bir hamail taksımsa eğer, bununla ünüm, onu

rum yok olmaz. Boynum sana bağlı olmaktansa, mahşere kadar böyle incire vurulu kalayım!... 
Düşün! Karşında konuştuğun mert, üç yüz bin düşmana karşı tek kişi. Sense o güruh ile bera
ber. Galip sayılır bu yolda mağlûp! Ben böyle bozguna fedayım. (Demir sadalarıyla gezinerek) 
Karşısındayım, işte elim ve ayağım tutsaklık zinciriyle süslü!.. Beni yenmekse amacın gel, yen!..

İskender— Kılıcına böyle bin güzel feda edilse lâyıktır Eşber! (Maiyetine işaret eder, ko
mutanlardan biri Eşber’in kılıcını getirip İskender’e verir. Yine maiyetine işaret eder; komu- 
tanlarm birkaçı Eşber’in zincirlerini çıkarır; Eşber, bunlara tahkir ile bakar.) Kılıcın, ezelden 
senin, sana verilmiş; İskender, onu elden düşürmez. (Eşber’In yanına gidip kılıcını vererek) 
aldımsa da işte geri verdim.

Eşber— Onun yeri yalnız kalbimdir. (İntihar eder, düşer, herkeste heyecan. Aristo, Rok- 
zan’ın cesedini getirip darağacının altına kor.)

İskender— Rokzan, ayak altında mahvolmuş, Sumru asılı, Eşber kan içinde mahvolup 
gitmiş!

Aristo— O, ordusuyla ölümsüzlük ülkesine göç etti.
İskender— (Kendisi için) Ey haris nefis, acaba ne buldun?
Aristo—^Ey cihan şahı muzaffer oldun!
İskender— Eyvah!.. Eyvah!.. •
Aristo— Boş pişmanhk!..



İskender— Kinos, ne bu dehşet ve kıyamet? Söyle Peridas, nedir bu mahşer?
Peridas— Batlamyos’a sor...
İskender— Şerrin (kötülüğün) tarihçisi!..
Batlamyos— Böyle apansız hakarete sebep ne? Tarihi yazan benim, yapan siz!.. 
İskender— Düşüncelerimi heyecana verme sen de!.. Aristo, bu nedir?..
Aristo— Zafer veya hiç!...
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Y s rd im C i Eşber, Abdülhak Hâmit’in en ünlü tiyatrolarındandır. Dört perde 
B İl& İler: oyunun üçüncü perdesi, Fransız trajedi yazarı Corneille (Kor-

® ‘ ney: 1606-1684)’in “Horace” (HoraS) ;adlı oyununun etkisim taşır..
Horace’m, kız kardeşini, bir tartışma sonunda öldürmesiyle, Eşber’in 

Sumnı ile kavga ettiği sahneler arasında benzerlik vardır. Bunun dışında Eşber, orijinal bir 
eserdir.

Eşber, gerçekte yaşamamış bir kahramanıdır. Dünyayı ele geçirme tutkusunda olan Büyük 
İskender’e karşı yurdunu savunacaktır. Bunun için “ ya bağımsızhk ya ölüm” der. Kendini 
yarı tann gören MakedonyalI Hükümdar karşısına bir halk çocuğu olarak çıkar. Üstün insa
nın, yurdu için, gerektiğinde ölmesini büen insan demek olduğunu göstermek ister. İskender’e 
yenik düşen Eşber’in yüceliği buradadır.

Ele aldığı yurt ve millet sevgisi, taşıdığı düşünceler bakımından çağını çok etkilemiş olan 
Eşber, 1880’de yayımlanmış; dilinin ağırlığına, teknik kusurlarına rağmen, bazı yerleri atlana* 
rak, sahnelerimizde oynanmıştır.

Metin Üzerinde l— Eşber’in, İskender’e verdiği cevaplara dikkat ediniz: Cesedi da- 
İ n c e le m e :  rağacma asılmış olan Sumru, “ maşuku İçin selâma durmuş”tur; böy

le yüksek bir yerde bulunup “ arz-ı didâr”  etmesi, İskender’e olan 
aşkının şiddetindendir; yerdeki şehit ve yarahlar, İskender için sec

deye kapanmışlardır; Sumru, bir bakıma, onun gelişi onuruna “ direğe çekilmiş bir sancak” tır.
Bu olay ve görünüşlerin gerçek sebepleri bu söylenenler midir? Eşberi, böyle konuşturan 

nedir? Bu sözlerdeki örtülü anlamı belirtiniz.
2— Eşber, Sumru için, İskender’e: “ Cumhur (halk) iniyor iken bu hain çıkmak (yüksel

mek) diliyordu... İşte çıktı!” diyor. Bununla ne demek isteniyor? Bu sözlerde nasıl bir millet- 
hükümdar anlayışı var?

3— Eşber, tutsak edilmiş, zincire verulmuştur; İskender’in karşısında yenilmiş değil, yen
miş bir komutan gibi konuşur; gururlu ve alnı açıktır; bir hamayıl gibi taşıdığı zincirlerin, ünü
nü düşürmeyeceğini söyler. Bunu nasıl yorumlarsınız?

Namık Kemal, Vatan Kasidesi’nde:

Kemend-i cangüdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın 
Müreccahtır yine bin kerre zincir-i esaretten

(Cellâdın can ahcı kemendi, kahredici ejder bile olsa, tutsaklık zincirinden bin kat iyidir) der. 
Bu iki düşünce birbiriyle çatışıyor mu? Yoksa, ikisi de aynı düşüncede birleşiyor mu? Bu iki 
tutsakhk zincirinden hangisi gerçek, hangisi mecaz anlamhdır?

4— Eşber dramı, 1877Türk-Rus savaşının acıları duyularak yazılmıştır. Sayı ve silâhça çok 
üstün düşman ordusu karşısında kahramanca savaşı dünyaca dillere destan olan ve ateş çem
berini yarmağa uğraşırken yaralanan ve tutsak edilen büyük asker Gazi Osman Paşa’yı düşü
nünüz. Plevne’ye kadar gelen Rus Çarı II. Aleksandr tarafından, bir tutsak gibi değil, bir ko
nuk gibi karşılanmış ve kendisine kılıcı geri verilmişti.

Eşber, bu olayı düşündürüyor mu? Ne bakımdan?
5— Aristo’nun, İskender’e verdiği son cevabın anlamı nedir? Niçin zafer neden hiç?-Bu 

sözler, Aristo’ya yaraşır bir derilikte midir? Bu iki söz, İskender’in hayat hikayesini ve tarihini 
özetliyor mu? Dramın böyle bitişini başarılı buldunuz mu?

F. 6



6— Buradaki konuşma ve davranışlarıyla tanıdığınız Eşber, nasıl bir tiptir? Kısaca anlatınız.
7— Millî bir eğitim görmenin, millî bir tarih şuuruna ulaşmış olmanın, yurt savunmasında

ki önemi büyüktür. Atatürk, bunun, Türk milletinin karakterinde esasen var olduğunu açık
lar: “ Millet varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşlarm canını ve her şeyini 
derhal ortaya koymaya karar vermiş olması, bir milletin eri yenilmez silâhı ve korunma 
vasıtasıdır’ ’ diyen Atatürk’ün, aşağıdaki sözlerini de okuyarak, barışta, millî bir eğitim gör
müş olmanın yurt savunmasındaki önemim belirtiniz ve Eşber’le Sumru’nun, vatan karşısın
daki tutum ve davranışlarını, kısaca değerlendiriniz:

“ Okul, genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı 
öğretir. Bağımsızhk tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan, 
en güvenli yolu belletir.”
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1— Bir tiyatro eserinin dili nasıl olmalıdır? Buradaki konuşmalar 
j ) j j .  gerçekte bir tiyatro dili olabilir mi? Niçin?

2— Yazar, Duhter-i Hindu (Hintli Kız) oyununun sonuna eklediği 
bir açıklamada, tiyatrolarını oynansın diye yazmadığım söyler. Di

lin ağırlığında bu düşünüşün de etkisi olmuş mudur?
3 _  “ Dün kan akarak cerihasından, emreylediki...”  sözündeki akarak fiilimsisi, cümleye 

uygun düşüyor mu? Bunun yerine akarken fiilimsisini kullanmak daha uygun olmaz mı?

Biyografi:

ABDÜLHAK HÂM ÎT TARHAN 
(1852-1937)

İstanbul’da doğmuştur. Osmanh Tarihi yazarı, hekim Hayrullah Efendinin oğludur. Be
bek’te bir ilkokulda okudu. Özel öğretmenlerden ders aldı. Sonra ağabeyi Nasuhi Bey’le Pa
ris’e gitti. Orada bir Fransız okulunda bir buçuk yll kadar öğrenim gördü. İstanbul’a dönünce 
Robert Kolej’e devam etti. Bab-ı Âli tercüme odasına memur olarak girdi. İran elçisi olan ba
basıyla birlikte Tahran’da bulundu. Babasının ölümü üzerine İstanbul’a döndü. Burada me
mur olarak çalıştı. Fatma Hanım’la bu sıralarda evlendi (1871).

Hayatı, çoğunlukla yurt dışında memurluklarda geçen Abdülhak Hâmit, Paris’te elçilik 
katipliğinde bulundu. Burada Fransız edebiyatını inceledi; “ Divaneliklerim” , “ Sahra”  gibi 
eserlerini burada yazdı. Daha sonra Poti (Gürcistan), Oolos (Yunanistan) konsolosu; Hindis
tan’da Bombay Başkonsolosu oldu (1883). Karısının hastahğı dolayısıyla Hindistan’dan ayrıl
mak zorunda kaldı. Yurda dönerken, Türk edebiyatının en ünlü eserlerinden “ Makber” in ya
ratılmasına sebep olan karısı Fatma Hanım, Beyrut’ta, öldü (1885).

Abdülhak Hâmit, bundan sonra Londra elçiliği başkâtibi (1886), sonra birinci müsteşar 
olarak İngiltere’de bulunur. İngiliz edebiyatıyla ilgilenir. Finten, Zeynep dramlarını burada 
yazar. Nelly Hamm’la burada evlenir. La Hey, Brüksel elçiliği yapar (1908-1912). Ölen ikinci 
karısından sonra Lüsyen Hanım’la evlenir ve yurda döner. İstanbul’da, Ayan Mecliis üyesi 
olarak görev yapar. 1928’de, İstanbul’dan milletvekili seçilerek Ankara’ya gelir.

Doğu ve Batı kültürünü iyi bilen Abdülhak Hâmit, Tanzimat edebiyatının en büyük şairi 
sayılır. Biçim ve özde yaptığı yenilikler dolayısıyla, eskiye bağlı sanatçıların haksız saldırıları
na uğramış, çok eleştirilmiş, fakat, başta >famık Kemal olmak üzere yeni edebiyatı yürütenler- 
ce değerlendirilmiş ve sanatı savunulmuştur. Eserlerinin çoğunu dramatik türde vermiştir. Di
linin ağırlığı, tiratlarındaki ölçüsüzlük ve teknik kusurları yüzünden oyunları, çoğunlukla sah
neye konmaya elverişli değildir. Zaten kendisi de bu tür eserlerini, oynanmak için değil, okun
mak için yazdığını söyler. Sabr ü Sebat, İçli Kız, Liberte, Fintea gibi dramları dışında, konula
rını çoğunlukla tarihten alır.



“ Makber”  şairi, çağının toplumsal yaşayışını, doğrudan ele almamış olmakla beraber; o 
dönemin olayları, eğilimleri, vicdan sarsıntıları, hürriyet kavgaları, istibdadı, zulüm ve hak- 
sızlıklan; ele aldığı tarihin gerçek kişilerinde, ya da, kendi hayalinde yaratıp tarih sahnesine 
çıkardığı kahramanlarda, düşünce ve hareket olarak yaşarlar. Onun, çağımn olaylarını yer, 
zaman ve kişiler bakımından geçmiş çağlara aktarması, tarih içindeki söyleyiş serbestliğine ka- 
uşmaisteğindendir. Sözgelimi “ Sardanapal” daistibdada'karşı isyan ve ihtilal; “ Nesteren” de 
1877 savaşının acıları; “ Eşber” de yurdunu düşmana çiğnetmektense şerefle ölmeyi, “ Duhter-i 
Hindu” da zulme, zorbalığa baş kaldırmayı ele almıştır. Bu gibi konuları ele almış olması yü
zünden başı dertten kurtulmamış, sık sık memuriyetten uzaklaştırılmış, maddî sıkıntı çekmiştir.

Abdülhak Hâmit, şiiri, biçimden çok özde aramıştır. Duygu ve düşüncelerini, bir sanat di
siplinine bağlamadan söylemekte sakınca görmez. Bu bakımdan, eserlerinde, büyük çıkışlar 
kadar düşüşlere; öz şiir yanında basit ve garip söyleyişlere, kimi zaman dağınıklığa rastlanma
sı bundandır. Edebiyatımızda “ Hâmidane” şiir, ona özgü bir sanat yoludur. Bu yol; ele aldığı 
konular ve bunları yorumlama biçimiyle; geniş yaratıcılığı, zengin ve felsefî bir düşünüşle bir
leşen lirizmiyle; iç dünyasını yansıtan o kendine verimli tezatları; çağının bütün klasik kuralla
rım kıran ve aşan yenilikleriyle bir özellik taşır. Çoğunlukla aruz ölçüsünü kullanmış, birkaç 
eserinde de heceyi denemiştir.

Başlıca eserleri:

Şiir kitapları: Sahra (1879), Divaneliklerim (1885), Bunlar Odur (1885), Makber (1885), 
Ölü (1885), Hacle (1885), Baladan Bir Ses (1911), Validem (1913), İlham-ı Vatan (1918), Ga- 
ram (1923).

Dramatik türde yazılmış eserleri: Macera-i Aşk (1873), Sabr ü Sebat, îçli Kız (1874), Duhter-i 
Hindu (1875), Sardanapal (1875), Liberte (1877), Tarık, Tezer (1879), İbn-i Musa (1881), Fin- 
ten (1887), Eşber (1880), Hakan (1935) vs.

Bu eserlerin bir kısmı nazımla, bir kısmı nazım ve düzyazıyla karışık olarak yazılmıştır.
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AHMET CEVDET PAŞA

KISAS I  ENBİYA ve T E V A R İH -İ H U L E F A ’dan:

A n k ara  M uharebesinin Netayic-1 Vahim esi

T im ur, askerinin kesretine (çokluğuna) güvenürdü. Y ıldırım  dahi kahram anlığı
na ve ordusunun intizam ına ve O sm anlIların şecaatine (yiğitliğine) güveniyordu.

O asrın en m untazam  ve m uallim  askeri, asâkir-i O sm aniyye (Osmanfı askerleri), 
alelhusus (özellikle) kapıkulu  halkı idi. L âkin  T im ur’un  asâk iri dahi hep âdi başıbo
zuk olm ayıp çok m uharebelerde bulunm uş, b in  belâdan artakalm ış pişkin  ve müc.er- 
reb (denenmiş) âdem ler oldukları halde her on nefere b ir onbaşı, ve her onbaşıya bir 
yüzbaşı ve her on yüzbaşıya b ir  b inbaşı ve her on binbaşıya b ir alay itibarıy la bir emîr 
ve her beş em îre bir em.irü’l-üm era (beylerbeyi) kum anda eylerdi, yani em îr, on bin 
kişilik bir fırkaya ve em irü’l-üm era, elli bin kişilik bir ko lo rduya kum anda ederdi.

Kûs ve nakkarelerin  (kös ve davulların) sada-yı h u şrü b a lan  (akılgideren sadaları) 
ve şîran-ı arsa-i heycanın (savaş alanı arslanlarının) korkunç n â ra lan  â fak a  (ufukla
ra) velvele verdi, b ahad ran ı gayrete getürdü. Ç arhacılar elleşmeğe başladılar. T ara
feyn (iki taraf) hırslandı. Em sali görülm edik b irdehşetli m uharebe-ı hunrizaneye (kan 
dökücü muharebeye) başland ı. A tların  ayak lan  altından  ka lkan  tozlar eflâke (gökle
re) ser çekti (yükseldi), göz gözü görm ez oldu. Ç ubukovası, azîm  dehşet içinde kaldı. 
Çekirge alayı gibi havada perran  o lan  (uçan) okların  zenbur-ı belâ (belâ arısı) gibi 
vızıltıları, işitenlere dehşet verir ve ca-beca y^er^^er^ kılıç yalm anlarm m  parıltıları gözleri 
kam aştırır idi. A sakir-i T im ur’un  kesretine Y ıldırım ’ın şiddeti ve askerinin intizam 
ve celâdeti (yiğitliği) m ukabil olup m uharebe çok sürdü. Bu bâzâr-ı kârzarda (savaş 
pazarında) candan  ucuz ve hırs-ı galebeden (yenme hırsından) pahalı b ir  şey olmayıp 
nesim-i zafer (zafer rüzgârı) ise O sm anlıIar ta ra fın a  esiyordu.

T im ur ordusunun  sağ ko lundan  ordu-yı hüm ayunun sol kolu  üzerine b ir şiddetli 
hücum  vuku buldu. L âk in  Rum eli askeri, kaviyyen (kuvvetle) m üdafaa  ile am gerü 
püskürttüler, b a ’de (sonra) Teim ur tarafından  kalb-i askere (ordunun merkezine) hü
cum  olundu. Bu hücum  daha  şiddetli idi. Lâkin m üdafaa  dahi o nisbetle şiddetli ol
duğundan  T im ur’un  askeri, doğrudan  doğruya gerü dönem eyüp m ünhezim en (bo
zularak) sol ta ra fın a  m eyletti. A nado lu  askeri ise işin ledünniyatm a (içyüzüne) vâkıf 
olmayıp duçar-ı telâş ve tezelzül o ldular (telâşlanıp sarsıldılar).

İşte bu sırada fira ra  b ahane arayan  K ara T a tarlar, h ıyanet eyleyerek mevkileri 
te rk  edüp savuştu lar ve eski em irleri olan E rtena  (Eretna) Bey’in b irader zâdesi Ta- 
harten  ko luna geçtiler ve hem en asakir-i O sm aniyye üzerine ok  atm ağa başladılar. 
G erm iyan ve A ydın ve Saruhan  gibi yeni fetholunm uş sancakların  başıbozuklan  da
hi sıvışıp eski beylerinin yanlarına giderek T im ur askerine iltihak eylediler.
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Selâtin-i Osm aniyye (Osmanlı sultanları) içinde Yıldırım  Beyazıt H an , celâdet ve 
şecaat (yüreklilik) ile m eşhurdur ve H anedan-ı Osm anîde Rüstem -i Z âl gibi zor ve 
kuvvet ve gazap ve hiddet ile kü tüb-i tevarihte (tarih kitaplarında) m esturdur (yazılı
dır). T im ur-narae’nin  nâzım ı ve M olla Câm i H azretleri’nin hem şire zadesi olan  Mev- 
lâna H atıfî, Şehnam e’sinde tasrih  eder (açıklar) ki:

Yıldırım Beyazıt H an, o  ruz-i kıyam et-nişanda (kıyameti andıran günde) bi-ihtiyar 
(elde olmayarak) leşker-i T a ta r (Tatar askeri) üzerine at salup aç ku rt koyun sürüsü
nü  nice ta rü m ar ederse öyle ederdi ve elinde olan  şemşir (kılıç) ile darp  ettiğini (vur
duğunu) ham le-i vahidede (bir atılışta) zir ü  zeber (alt üst) edüp darbe-i saniye (ikinci 
vuruşa) m uhtaç etm ezdi ve gâh r a ’d (gök gürlemesi) gibi n a ’ra  a tarak  şimşek gibi p a r
layan şemşir-i hunefşan (kan saçan kılıç) ilk çaldığı T a ta r’ı bi-can (cansız) ederdi ve 
gâh sinan-ı can-sitan (can alıcı mızrak) ile berk-i hâ tıf (göz alıcı şimşek) gibi hücum  
edüp urduğunu  at boynuna sernigûn (baş aşağı) ederdi.

Yıldırım  H an , garka-i h û n  (kana bulanmış) o lup  cam nı ku rban  verm ek arzusuyla 
hem an kalb-i askerde (ordunun odak yerinde) alem ler (sancaklar) dikilen yere doğru 
at koparup  bizzat T im ur’un üzerine kasdeyledi. O  mahalle erişince nice M oğol taife
sini b irer darbede (vuruşta) hâk  ile yeksan (yerle bir) ve nicelerin tiğ-i bü rran  (keskin 
kılıç) ile kellesini gaitan  edüp (yuvarlayıp) önüne kimse hail (engel) o lam adı. T im ur 
durduğu yerde Yıldırım H a n ’ın yalnız başına bi-bâk (korkusuz) ve bi-perva saflan  
b irb irine k a tu p  doğru kendü üzerine gelmekte olduğunu m üşahede edicek canı ağzı
na gelüp berk-i hazan (güzyaprağı) gibi lerzan oldu (titredi). G erm iyanoğlu, T im ur’un 
yanında hazır bulunup:

— H a n ’ım! gafil olm a, bu fırsat ele girmez. Böyle ciğerdarlık (yüreklilik) edüp 
gelen Y ıldırım  H an  kendüdür.

Deyince T im ur, hem en kem ent-ehdazlarına (kement atıcılarına):
— Z inhar (asla) Y ıld ınm ’ın vücuduna zarar getirm eyüp hayyen (diri olarak) ele 

getürm eğe ihtim am  ediniz.
Deyü tenbih  etm ekle an lar dahi d ö rt ta ra ftan  kem ent üşürdüler ve anı atından 

aşağı düşürdüler. Evlâd-ı Cengiz’den M ahm ut H an , o kolda bulunm ağla âdemleri 
Y ıld ınm ’ın yayan kaldığm ı'görünce etrafın ı aldılar. Yıldırım  H an , hançere davra- 
nup  nicelerirü hançerle u rd u , yere düşürdü . N ihayet galabalıkla üzerine üşün tü  etti
ler, hançer bedest (elde) olduğu halde tu ttu la r, T im ur’un çadırına götürdüler. T im ur 
çadırından çıkıp b irkaç adım  ilerüde istikbaline (karşılamaya) seğirttiği ve b a ’de’l- 
m usafaha  (el sıkıştıktan sonra) kem al-i i’zaz ü ih tiram  (ağırlama ve saygı) ile-elinden 
tu ttu , çadır içine gö türdü , sadr-ı meclise (meclisin baş köşesine) geçirdi, yanı başına 
o tu rttu  ve dil-nüvazane (gönül alacak) sözler ile def’-i vahşet etti (yabancılığı giderdi):

— H atırınızı hoş tu tunuz. B irkaç gün hilâf-ı m eram  üzre (isteğe uymayan) m ürur-i 
eyyam dan (günlerin geçmesinden) m eyus (umutsuz) olm ayınız. M ülk-i m evrusunuzu 
(size geçen ülkenizi) b a ’de’I-yevm (bu günden sonra) tasarrufunuzda (elinizde) biliniz.

D edi. H ir  at-ı fâhire (ağır değerde kaftan) getürtüp giydirdi ve âh o tağ lar kurdur
du. M usa Çelebi de pederiyle beraber esir olm uş idi. Anı getürdüler. T im ur, ana  da 
evlât gibi riayet eyledi ve anın  içün de pederinin otağı yanında âli haym eler kurdurdu  
ve her nereye gittiyse anları da böyle ik ram  (ağırlama) ve i’zaz ile (saygıyla) beraber 
g ö tü rd ü ...........

“ T im urlenk, Yıldırım H a n ’ı T im ur kafese koym uş’ ’ deyü beyne’l-avam  (halk ara
sında) şayi olan  (duyulan) sözün aslı yoktur. Öyle büyük adam lar, böyle küçüklük 
etmezler.' B üyüklüğün kadrin i b ilürler. Lâkin Yıldırım H an  H azretleri, M oğolların



göz hapsinde o larak  a ta  binm ekten m üteneffir olup (nefret edip) tah tırevan  ile r^van 
olm aığı (gitmeği) ih tiyar buyurm uş (dilemiş) o lduğundan kafes ile tahtırevanı fark  
edem eyenler, öyle hikâyeler düzm üş oİm ak gerektir. V akıa T im urlenk, yüreği katı, 
gaddar ve hunriz  (kan dökücü) b ir âdem  idi. L âk in  şan-ı m ülûke (hükümdarlar şanı
na) %z.yz.n (yaraşır) o lan  m uam elât-ı resmiyyede tecviz-i kusur etm ezdi (kusuru uygun 
görmezdi). A m a m em leketler harap  olm uş, fu k ara  ayaklar a ltında  kalm ış, oralarım  
hiç kaydeylem ezdi.

(Kısas-ı E nbiya ve Tevarih-i H ulefa , cüz’ 12)
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Y a r d ım c ı  “ Kısas>ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa” , peygamberler ve halifeler ta- 
B İl& İler: nhidir. Eserin son bölümleri II. Murat’a kadar olan Türk-Osmanlı

'  tarihine ayrılmıştır.
Cevdet Paşa’ya göre tarihten amaç: ‘ ‘Aslî vukuatın sıdk (doğruluk) 

u  kizbine (yalanma) ve esbab>ı bakikiyyesine vukuf ile (gerçek sebeplerini öğrenerek) mucib-i 
teyakkuz ye İntibah olacak (uyanmayı gerektirecek) malûmat iktisabmdan (kazandırmaktan) 
Ibaref’tir ve tarihçi “Medfir-ı ibret olabilecek (ibrete yol açabilecek) vakayün (olaylarm) esbab-ı 
sahihasını gerçek sebeplerini) tetebbü’ edip (inceleyip) de herkesin anlayabileceği veçhile selis 
(düzgün, akıcı) ve münakkah (seçkin) olarak ifade”  etmelidir. (Tarih>i Cevdet, cilt 1, Muhtıra) 

Alınan metni okurken bu düşünceleri göz önünde tutmahsımz.

Metin Üzerinde l — Bu parçadan Yıldınm’la Timur’un kişilikleri üzerinde ne gibi 
İnceleme: düşünceler edindiniz? Kısaca anlatınız.

2— Yıldırım neden yenilmiştir? Onda ne gibi eksiklikler gördünüz?
3— Cevdet Paşa’nın anlattığı olayla okuduğunuz tarih kitapların

daki olay arasında temel bir ayrılık gördünüz mü?
4— Tarihçi, yan tutuyor mu; kişilere ve kimi olaylara karşı duygularını, öfke ve üzüntüsü

nü yansıtıyor mu3
5— “ Şîran-ı arsa-i heycanm (savaş alanı arslanlarının) korkunç naraları âfaka (ufuklara) 

velvele verdi. Atlann ayakları altmda kalan tozlar eflâke (göklere) ser çekti (yükseldi). Çekirge 
alayı gibi havada perran olan (uçan) okların zenbur>i belâ (belâ arısı) gibi vızıltıları. Nesim-i 
zafer (zafer rüzgârı) ise Osmanidar tarafından esiyordu. Namus-ı Osmanîyi Moğol atlarmın 
ayakları altmda bırakup. Cam ağzına gelüp berk-i hazan (sonbahar yaprağı) gibi lerzan oldu 
(titredi).”  gibi sanatlı sözler tarih üslûbuna ve türüne nasıl bir nitelik veriyor?

1— Cevdet Paşa, Türk dilinin gelişmesine, benliğine kavuşmasına 
çahşanlardandır. Fuat Paşa’nın da emeği geçen Kavaid-i Osmaniy- 
ye adh ilk Türk dilbilgisi kitabını Türkçemize kazandıran Cevdet Pa
şa, dilimizin Farsça ve Arapça kelimelerin yükü altmda ezildiğini, 

konuşma dilinden uzaklaşıp anlaşılmaz bir duruma sürüklendiğini belirterek yakınır ve daha 
sonra sadeleşmeğe yöneldiğini, konuşulduğu gibi yazılma yoluna girdiğini söyler.

Okuduğunuz metni bu bakımdan inceleyiniz ve Divan diliyle buradaki dil arasında bir kar
şılaştırma yaparak dilimizin sadeleşme alanında ulaştığı noktayı belirtiniz.

2— Dilde, bazı eksiklikler var; bazı Türkçe kelimeler bugünkü gibi söylenmemiş. Bunlara 
bir iki örnek gösteriniz.



Biyografi:
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AHM ET CEVDET PAŞA 
(1822-1895) ,

Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğmuştur. Babası Hacı İsmail Ağa’dır. Medrese öğre
nimini İstanbul’da yapmış, özel derslerle de kendini yetiştirmiş ve müderris olmuştur (1845). 
Zamanla Âli, Fuat ve Reşit Paşa’larla dost oldu ve devlet işlerinde değişik görevler aldı. Çağı
nın sayılır ve sevilir bir devlet adamı olan Ahmet Cevdet, her şeyden önce büyük bir tarihçi 
ve hukuk bilgini olarak tanınmıştır. Aldığı ilk görevleri içinde Meclis-i Maarif üyeliği, Darül- 
mallimin (Erkek Öğretmen Okulu) müdürlüğü, Encümen-i Dâniş üyeliği var. Bu encümene 
üye seçilince (1851) Osmanlı tarihini yazması kendisinden istendi. Kaynarca’üan (1774) vak’a-i 
Hayriyyeye (1826) kadar olan tarihimizin bu elli yıllık bölümünü yazmak için otuz yıl emek 
verdi ve tarihini on iki ciltte tamamladı. Padişaha sunduğu ilk ciltelr üzerine vak’anüvisliğe 
atanan Ahmet Cevdet; devletin yüksek mevkilerinde görev almış, valilik, kazaskerlik yapmış, 
adliye ve maarif nazırlıklarında bulunmuş; paşahk rütbesiyle vezirliğe yükseltilmiştir.

İyi bir öğrenim görmüş ve Fransızca da öğrenmiş olan Cevdet Paşa, büyük tarihçilerimiz 
arasında sayılmaktadır. “ Vakayi-i Devlet-i Aliyye” yi anlatan “ Tarih-i Cevdef’inde Doğu ve 
Baü tarihçilerinden, metot bakımından da geniş çapta yararlanmıştır. Osmanh İmparatorlu
ğunun en sarsıntıh çağını ele alan tarihinde, sadece kaynaklara dayanan bir belgeci olarak kal
maz; gittikçe dağılmaya yüz tutmuş imparatorluk karşısında düşünen, olayların sebep ve so
nuçları üzerinde dikkatle duran bjr eliştirici olarak görünür; uyarıcı ibret dersleri verir. “ Kısas-ı 
Enbiya ve Tevarih-i Hulefa”  da Âdem’den Hazret-i Muhammed’e kadar peygamberler ve son
raki halifeler tarihiyle II. M urat’a kadar olan Türk-Osmanh tarihini ele alır.

Bir hukuk bilgili olarak kanun ve tüzükler üzerindeki çalışmalarıyla da çağına yararlı ol
muş olan Cevdet Paşa, dil ve edebiyat üzerine de eserler verdi. “ Kavaid-i Osmaniyye” si bizde 
Osmanlıcanın ilk dil bilgisi kitabıdır. Edebiyat bilgileri veren ve eski “belâgat” kurallarına bağh 
kalan “ Belâgat-ı Osmaniyye” si ise hiçbir yenilik taşımaz. Bu kitap, Hukuk Mektebinde öğ
rencilerine verdiği derslerin özetidir.

Başhca eserleri:

Tarih-i Cevdet (1854-1885), Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa (1874), Mâruzât (1839-1876 
arası olayları), Kavaidi Osmaniyye (1851); Belâgatı Osmaniyye (1881).
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Genel Bilgiler:

EDEBIYAT-I CEDİDE

(SERVET-1 FÜ N U N  EDEBİYATI) 

(1895-1901)

Edebiyat-1 Cedide, öbür adıyla Servet-i Fünun edebiyatı, Batı medeniyetini benimseyip ge
lişen edebiyatımızın ikinci aşamasıdır. Tanzimat sanatçıları, kendilerinden sonrakilere yön ve
ren kuruculuk karakterini taşır. Edebiyat-ı Cedideciler, sanatlannm ilk eğitimlerini onlardan 
aldılar; Âbdülhak Hâmit Tarhan, Recaizade Ekrem onlara öncülük etti.

Yeni sanatçıların yetişmekte olduğunu gören Recaizade Ekrem, “ Mülkiye Mektebi” nden 
öğrencisi olan Ahmet İhsan’m 1891’den beri çıkarmakta olduğu “ Servet-i Fünun” adındaki 
fen ve bilim dergisini bir edebiyat dergisi yapmayı düşünüyordu. Mahmut Sadık, Ahmet Ra- 
sim, Besim Ömer, Nabizade Nâzım gibi imzalar taşıyan bu dergide Recaizade Ekrem de Kafi
yenin göz veya kulak için (*) oluşu tartışmasına katıhr. Eskiyi tutanlarla yeniler, bu olay dola
yısıyla, kesin olarak ayrıldılar. Recaizade, Ahmet Ihsan’la anlaşarak, gençleri Servet-i Fünun’da 
topladı. Galatasaray Sultanisinden öğrencisi olan Tevfik Fikret’i başyazarlığa getirdi (1895). 
Cenap Şahabettin, A.Nadir (Ali Ekrem), Hüseyin Suat, Mehmet Rauf, H. Nâzım (Ahmet Re
şit), Süleyman Nesip (Süleyman Paşazade Sami), Hüseyin Cahit Yalçm, Ahmet Hikmet Müf- 
tüoğlu, Hüseyin Siret, Faik Âli, Ahmet Şuayp, daha sonra İbrahim Cehdî (Süleyman Nazif) 
dergide toplandılar. Halit Ziya Uşaklıgil, daha önce. Batı edebiyatından yaptığı çevirileri bu 
dergide yayımlıyordu. 1896’da “ Mai ve Siyah” adh romanıyla bu topluluğa girdi ve Servet-i 
Fünunun, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’le birUkte, üç kurucusundan biri oldu. Hüseyin 
Cahit’in Fakat bir gün geldi ki 1789 idaresiyle Fransa’da talâk (boşama) teessüs etti, I. 
Napöleon tarafmdan bizzat tatbik olundu”  satırlannı taşıyan Edebiyat ve Hukuk adh Fran- 
sızcadan yaptığı bir çevirinin dergide yayımlanması (yıl 1901, sayı 553), Saray’ı kuşkulandırdı 
ve Servet-i Fünun kapatıldı. Yazarlar dağıldılar. Derginin çıkmasına sonradan izin verildiyse 
de artık o, eski kimliğini alamadı. Yazarları 1908 yılma kadar yazılarına ara verdiler.

İşte beş altı yılhk süre içindeki bu akıma “Edebiyat-ı Cedide”  diyoruz. Halit Ziya, bu ede
biyata düzyazıda, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin şiirde öncülük ederler.

Bu edebiyat, duyuş, görüş, hayal, dil ve söyleyiş biçimi bakımlarından bir yenilik taşır. Tan
zimatçılardan değişik bir öğrenim görmüş olmaları, aldıkları sanat eğitimi, Abdülhamit baskı
sından gelen hava, onların sanatlarına ortaklaşa etki yapmıştır. Onlar, Tanzimatçılar gibi öğ
renimlerini daha çok “ ka!em” Ierde yapmış veya özel öğretmenlerden tamamlamış değillerdi; 
çağlarının en iyi okuUannda, Galatasaray gibi liselerde, Bahriye, Tıbbiye, Mülkiye gibi okul
larda öğrenim görmüşler; Batı dillerini ve edebiyatlarını buralarda öğrenmeğe başlamışlardı. 
Kültürlerinin temeU Doğu’dan çok Batı’dan geüyordu.

Edebiyat-ı Cedidecilerin, sanatta, birtakım ortak görünüşleri vardır:
1— Sanat için sanat prensibine bağlı kaldılar; toplumcu olmadıkları için sanatın aracılığın

dan yararlanmayı düşünmediler. “ Yararlı” yı değil, “ güzel” i aradılar. Yalnız Tevfik Fikret, 
Süleyman Nazif gibi kimi sanatçılar, sonradan, Namık Kemal gibi, toplumsal konuları ele al
dılar, toplum sorunlarıyla ilgilendiler.

2— Güzelliği, yalın sözde değil; mecazh, sanath söyleyişte aradılar. Recaizade Ekrem’in 
“ Talim-i Edebiyat” adh kitabında sade, müzei^-en (süslü), âli (yüce) olarak üçe ayırdığı “ üs- 
lûp” u, prensip olarak kabul ettiler ve kendileri için Üslûb-i müzeyyen (süslü üslûp)i seçtiler.
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Yeni düşünce ve duygular ancak yeni söyleyişlerle belirtilebilir inancında oldukları için yeni 
istiareler, yeni benzetmeler, Farsça yeni isim ve sıfat tamlamaları kullandılar.

-3— Roman ve hikâyede, gözleme önem veren Batının gerçekçi yazarlarını örnek aldılar; 
roman tekniğini güçlendirdiler, özellikle Halit Ziya’nın kalemiyle bu türün başarılı örneklerini 
verdiler. Şiirde biraz sembolistleri daha çok parnasçıları benimsediler.

4— Parnasçılardan gelen bir titizlikle nazım tekniği, biçim, ahenk üzerinde durdular. Şiir
de konu ile biçim ve ölçüyü (vezni) bir bütün olarak düşündüler; hatta o kadar ki Tevfik Fik
ret, her konuya, her duyguya uygun düşecek bir aruz ölçüsü olabileceğini, konuların gelişigü
zel bir ölçüyle yazılamayacağını ileri sürüyor, Halit Ziya Uşakhgil Mai ve Siyah romanında 
Ahmet Cemil’in ağzından aynı düşünceleri savunuyordu. Öte yandan sone, terza - rima, ser
best müstezat gibi yeni biçimler getirdiler. Eski nazım biçimlerini hemen hiç kullanmadılar; 
beyit birimini kaldırarak şiiri bölünmez bir bütün olarak kabul ettiler.

5- Arapça, daha çok Farsça tamlama ve kelimelerle yüklü, halktan uzak ağır bir dille yazı
yorlardı. Bu, dış görünüşüyle eskiye bağlı, fakat içiyle, taşıdığı anlamla Batıh ve yerû bir edebi
yat dili idi. En büyük kusurları burada olmuş; Tanzimat’la gelen ve oldukça gelişmiş sade dil 
akımını böylece durdurmuş oluyorlardı.

Çağın ağır baskısı altında, kitap ve dergilerden okuyup anlamaya çalıştıkları ve kendi ha
yalleri içinden baktıkları Avrupa’ya karşı duyduklan aşırı hayranlıktan; Batı medeniyetinin 
kişiye tanıdığı hak ve hürriyete duyduklan özleyişten; bulundukları çevrerlin üstünde bir yaşa
yışa ulaşma isteğinin sadece hayalde kalmış olmasından ileri gelen bir bunahm, bir ruh tedir
ginliği içinde idiler. Çevreye bakışlan iyimser değil, karamsardı. Bu ruh durumu, hemen bü
tün eserlerine vurmuştur.

Şiir, hikâye, roman, mensur şiir ve eleştiri türlerinde eserler verdiler. En az denedikleri, 
tiyatro oldu; bu alanda birkaç yetersiz eser vermekle yetindiler.

(*) Arap alfabesiyle yazılan eski yazımızın özel bir imlâsı vardı. Bu alfabede kimi seslerin bir 
değil, birkaç harfi bulunurdu. Buna göre aynı sesler kelimelrede değişik harflerle yazılabilirdi. 
Kafiye anlaşmazlığı buradan doğuyor. Eskilerle (Muallim Naci ve onu izleyenler), yeniler (Re- 
caizade Ekrem ve Servet-i Fünuncular) arasındaki tartışmaya yol açan “ abes” , “ muktebes” , 
kelimeleri, bunun tipik bir örneğidir. Bu kelimeleri genç bir şair, bir manzumesinde kaHye ola
rak kullanmıştı. Bu kelimelerin son harfleri eski yazıda değişiktir; oysaki sesleri aymdır. Yeni
ler, sese önem vererek bunu tam kafiye sayarlar; eskiler ise, yazıhş değişikliğine dikkat ederek 
kafiye say m ^ ar. Kulak (ses), ve göz (yazıhş biçimi) kafiyeleri budur.



TEVFIK FİKRET

KAHKAHA-İ YES

Bâd-ı nâlân-ı hazân giryell ıslıklarla 
Ö tüyor çarpmarak camlara hırçın hırçın;
O tekazâ-yi hurûşanla, o çığlıklarla 
Dalgalar bir canavâr sanki kudurmuş, çılgın...

Başka ses yok, bütün eb’âd-ı sükûn>perver-i leyi 
Hep onun aks-i hurûşiyle garîk-î vâveyl;

Hep karanlık... Bü telâtnmgeh-i bârân ü zalâm 
Ediyor kalbe karanlık, acı şeyler ilham:

Sanki dünyâ batacak, sanki kıyâm et... Heyhat, 
Böyle hep korkulu rü ’yâ doludur hâb-ı hayat!

Sonra bir mevc-i tebessüm, ufacık bir lemean 
Ettirir leyle-i rûhum da seherler galeyan...

Çarpın ey bâd-ı hazân camlara hırçın hırçın,
Bir hakaretli sükût işte hep ıshklarma!
Kudur ey lücce-i zulmet, mütehevvir, çılgın, 
Gülerim kahkaha-î ye's ile çığlıklarına!

(Servet-i Fünun: 1897, No. 448)

(Bugünün diliyle:

Sonbaharın inleyen rüzgârı, ağlayışh ıslıklarla, camlara hırçın hırçın çarpmarak ötüyor. 
O taşkın, o gürültülü çekişmesi, o çığhklarla dalgalar, sanki kudurmuş, çılgın bir canavar.

Başka ses yok, gecenin bütün dinlendirici, durgun boyutları hep onun taşkın gürültüsünün 
yankısıyla vaveyle boğulmuş.

Hep karanlık... Bu karanlık ve yağmur daigalarınm çarpıştığı yer kalbe karanlık acı şeyler 
ilham ediyor: Sanki dünya batacak, sanki kıyamet... Heyhat, hayat uykusu hep böyle korkulu 
rüya doludur. Sonra beliren bir gülümseme dalgası, ufacık bir parıltı ruhumun gecesinde tan 
ışıkları yaratır.

Ey sonbahar rüzgârı, çarpın camlara hırçın hırçın, bütün ıshklarma hakaretli bir sükût iş
te. Ey gözü dönmüş, çılgın karanhk deryası, kudur! Ye’s kahkahasıyla çığlıklarına gülerim.)
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Y ard in iC l Tevfik Fikret, sanatının birine döneminde (1895>1901), daha çok ki> 
Bflsİler: duygular ve tabiat ile ilgili konular üzerinde durmuştur. Fakat

‘ bu arada istibdadın baskısını, hürriyet özlemini kapalı olarak kimi 
manzumelerinde ele alıyordu. Kahkaha-i Ye’s, bu tipte bir şiir. Ser- 

vet-i Fünun’da yayımlandıktan sonra "Rübab-ı Şikeste” ye alınmıştır.

Metin Üzerinde l— Şair, nasıl bir tabiat ile karşı karşıyadır? Gece, fırtına, dalgalar 
İ n c e le m e :  hangi kelimelerle canlandırılıyor?

2— Kahkaha*! Ye’s, şairin, istibdat dönemini ele alan kapah man
zumelerinden. Böyle olduğuna göre fırtına, dalgalar, yağmur, ka> 

ranhk gibi sözlerle ne anlatılmak isteniyor? Fırtınah sonbahar gecesinin karanhkları içinde gö
rülen mevC'i tebessüm ve ufacık bir lemean neyi anlatır?

3— Şâirin, bu olaylar karşısındaki tutumu ve duygusu nedir? Son dört mısradan ne anladı
nız? Şairin acı kahkahasının anlamı nedir?

4— Mevsim olarak “ sonbahar” m, vakit olarak “ gece” nin seçilmiş olması nedendir? Bu, 
bir rastlantı mıdır?

5— Fırtına ve dalgalar anlatıhrken kullanılan kelimeleri, ses bakımından inceleyiniz: Nâ* 
lân, hazân, hurûşan; hırçın hırçın, çılgın, çarpın, ıslıklarla, çığlıklarla; leyi, vaveyi gibi kelime
lerin getirdiği sesler; birbirini izleyen ünsüzler hangileridir? Bunlar manzumeye nasıl bir armo
ni veriyor? Bu kelimeler, anlamlarıyla birlikte sesleriyle de camlara çarpan yağmurlu fırtınayı, 
dalgaların uzaktan gelen uğultularım duyuruyor mu? Şair, konu ve tema kadar, şiirde ahenge 
de önem vermiş midir?

6— Kalbe karanlık, acı şeyler ilham eden telâtumgeh-i bârân ü zalâm (karanlık ve yağmur 
dalgalarının çatıştığı yer) la şair, ne demek istemiştir?

7— Manzumenin temasını kısaca söyleyiniz.
8— Bu şiir, edebiyatımızda, örneği olmayan yeni bir biçimde yazılmıştır. Manzumenin şe- 

masmı çiziniz ve kafiye yerlerini işaretleyiniz. Baştan ve sondan dörder mısraını kafiye yerleri
ne bakarak buralardaki benzerlikleri ve simetriyi belirtiniz.

T.Fikret’in bu çalışmaları, onun şiirde öz kadar, dış biçime de önem verdiğini gösteriyor mu?

1— Tanzimat edebiyatında az çok sadeleşen ve bu yola girmesi sa- 
j ) i j j  vunulan dilimizin, Servet-iFünun akımıyla yeniden Arapça ve Farsça

kelimelere döndüğünü görüyorsunuz. Bunu, bu akımın öbür sanat
çılarında da göreceksiniz.

Tevfik Fikret, Tasfiye-i Lisan (dilin arınması) adlı bir musahabesinde: “ Osmanlıca’yı bu
lunduğu şekil ve heyette tahdit ve tenkih edeceksek (sınırlayıp düzelteceksek), bunda büyük 
bir ihtiyatla davranmamız iktiza eder (gerekir). Su namına yalnız bir kelime kullanmak, âti 
var diye istikbali kullanmamak lisanı tasfiye etmez (arındırmaz), fakirleştirir. Yerinde istimal 
edilmek (kullamimak) şartıyıa her kelimenin ayrı kuvveti, ayrı tabiatı, ruhu vardır. Avama (halka) 
talim (öğretmek) ve tefhim (anlatmak) için yazdığımız makalelerde bittercih (üstün tutarak) 
en basitlerini, en açıklarını kullanalım; fakat diğerlerini de yeri geldikçe, zevk-i edebî (edebiyat 
zevki), istimaline (kullanılmasına) ihtiyaç gösterdikçe irad etmek (söylemek) için kullanalım.” 
(Servet-i Fünun: 1899. No. 422), diyor. Kahkaha-i Ve’s’i bu açıdan inceleyiniz; iki ve daha 
çok kelimeden kuruhnuş Farsça tamlamaları Türkçeleştiriniz.

2— Giryeli ıshk (Göz yaşı saçan ıshk), Mevc-i tebessüm (gülümseme dalgası) gibi sözler, 
anlam bakımından yeni bulmuşlardır. Manzumede, buna benzer yeni söyleyişleri bulup, gös
teriniz ve anlamlarım açıklayınız.

3— Dokuzuncu mısrada “ sanki kıyamet... ” cümlesinin yüklemi niçin söylenmemiştir? Bu
raya nasıl bir yüklem koyabilirsiniz?



II

FERDA

Manzumesinden:

Gençler, bütün ümîd-i vatan şimdi sîzdedir:
H er şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin!
Lâkin unutmaym ki zaman tünd ü m utmain 
Bir batve-î samut ile tâkib eder bizi.
Önden koşan, fakat yine dikkatle her izi 
Tâmîka yol bulan bu yanılmaz muakkibin 
Şermende-î itâbı kahrsak, yazık!... Demin 
'T e rd â  senin,”  dedim, beni alkışladın; hayır,
Bir şey senin değil, sana ferda vedîadır;
H er şey vedîadır sana, ey genç, unutm a ki 
Senden de bir hesap arar âtî-i müşteki.
Mâzîye şimdi sen bakıyorsun pür-intibah.
Â ti de senden eyleyecek böyle iştibah.
H er uzvu girdbâd-ı havâyicle sarsılan
Bir neslin oğlusun; bunu yâd et zaman zaman.
Asrın, unutm a, hârikalar asr-ı feyzidir:
H er yıldırımda bir gece, bir gölge devrilir,
Bir ufk-ı îtilâ açılır, yükselir hayat;
Yükselmeyen düşer: Ya terakki, ya inhitat!

Yükselmelî, dokunmah alnın semâlara;
Doymaz beşer dedikleri kuş İtilâlara...
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;
Durm ak zamâm geçti, çahşmak zamânıdır!

(H alûk’un Defteri, 1911)
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Ölçüsü: M ef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Y a r d ım c ı  Tevflk Fikret, Servet-i Fünun dergisinden sonraki çalışma yılların- 
B i lg i le r :  1901’den ölümüne kadar, toplum sorunlarıyla daha yakmdan

°  * ilgilenmişti. Bu süre içinde daha çok, gençleri geleceğe hazırlayıcı,
eğitici didaktik manzumeler yazdı. Büyük bir coşku ve umutla kar> 

şıladığı İkinci Meşrutiyet, umduğunu vermemişti. Beklediği toplumsal düzenin, hürriyetin ger
çekleşmediğini görmenin acısıyla manzumeler yazdı. Bunlardan biri de Ferda’dır. Buraya son 
bölümü ahnan manzumenin bütünü kırk altı mısradır.
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Metin Üzerinde l — Tevfik Fikret’in gençlere verdiği öğüdün temel düşüncesi nedir?
İ n c e le m e :  karşısında onları nelerle, r̂ e ölçüde sorumlu tutuyor? Gelece

ğin ̂ erda), gençliğe emanet olarak verilmesinden anladığınız nedir?
2—Âti-i müşteki (şikâyetçi yarın) ın bizden hesap araması; zaman’m, 

tünd ü mutmain bir hatve-i samut ile (sert, güven verici ve sessiz adımla) bizi izlemesi; dikkatte 
her izi tâmika (derinliğine incelemeğe) yol bulan yanılmaz bir izleyicimiz oluşu ne demektir?

3— Şairin, “ Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin”  dedikten sonra: Hayır, bir şey 
senin değil, sana ferdâ vediadır”  diye rücu etmesi nedendir?

4— Yaşadığı yüzyıh şairin harikalar (şimşekler) sözüyle değerlendirmesinden ne anlıyorsu
nuz? Gece ve gölge neyi anlatır? Bunların yddırımla devrilmesi ne demektir? Açıklayınız.

5— T.Fikret’in, Her uzvu girdbâd-ı bavayicle (ihtiyaçların kasırgasıyla) sarsılan bir neslin 
oğlusun; bunu yâd et zaman zaman diye, gençliğin dikkatini önceki nesle çekmesi nedendir?

6— Ferdâ, “ Halûk’un Defteri” nin “ Hitabeler” bölümündedir. Bu şiiri, beyit veya mısra 
birimine göre değil, cümle yapısı ilkesine göre, düzyazı gibi okuyunuz ve manzumenin bir hita
bet türü özelliği taşıdığını belirtiniz.

7— “ Doymaz beşer dedikleri kuş îtilâlara”  sözünü açıklayınız.

III

YAZ NİNE

Güneş, bilmem, kime kızgın; 
Ateş püskürüyor gine.
Orak elinde yaz nine 
Dereye doğru yürüyor.
Yanık alnı ter içinde,
Yüzü alevler içinde,
Al al olmuş, bir ilişsen 
Kan fışkıracak gözünden. 
Öğle ezanı okunmuş;
G aliba abdest alacak,
O da öğleyi kılacak.
Hayır, güneş mi dokundu. 
Bilmem ne oldu? yürürken 
Orağı attı eChden,
Kendisi de biraz sonra 
Düştü çayın kenarına...

Ç ınar dalı, çınar dalı, 
Düşkünleri korumalı;
Geldi sana komşu diye,
Biraz gölge yaz nineye!

(Şermin, 1914)

Hece ölçüsü: sekizli.
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Y a r d ım c ı  Şermin, Tevfik Fikret’in tıece ölçüsü ile ve sade dille çocuklar için 
B i lg i le r :  yazdığı manzumelerden meydana gelmiştir. Kitapta otuz manzume

* vardır. Şair, bu yolla çocuklara okuma, çalışma ve iş beğenisini; ta
biat ve hayvan sevgisini; düşkünlere yardım düşüncesini; iyilik et> 

meği; kötü huy ve yanlış inanışlardan kurtulmayı; yurt sevgisini aşılayarak onları yetiştirmek, 
eğitmek istemiştir.

Uzun yülar, okul kitaplarında yer almış olan bu manzumeleri şair, hayatının son yılların
da, hasta döşeğinde yazmış 1914’te yayımlanmıştır.

Şermin, Türk edebiyatında çocuk şiirinin ilk başarıh örneğidir.

Metin Uzennde I— Şalr, “yaz” ı, kızgm güneş, orak, dere, çınar ve insan motifle- 
İ n c e le m e :  işlemiştir. Kompozisyonu meydana getiren bu motiflerden siz

ce en etkileyicisi hangisidir? Bunlar, bütünüyle, yaz mevsimini ço
cuklara duyurmaya yeterli midir?

2— Burada mevsim, yalın ve objektif olarak ele alınmış değil; onunla birlikte duygular da 
işlenmiş. Bunlar ne çeşit duygulardır? Sizce, çocuklar, bunlardan hangisinin daha çok etkisin
de kalır?

3— Bu manzumesiyle şair, çocuklara inebilmiş midir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

1— Manzumede nasıl bir dil kullamimıştır. Şairin daha önce oku- 
D İİ j  duğunuz manzumeleriyle, Yaz Nine’yi. bu yönden karşılaştırınız.

2— “ Güneş, bilmem, kime kızgın; ateş püskürüyor gine,” mısrala- 
nndaki kızgın, ateş püskürüyor sözlerinin gerçek anlamlarıyla, de

yim ve mecaz anlamlanm açıklayınız.

IV
SEÇME PARÇALAR

1. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma;
Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma.
Koş ittihâda, terakkiye, sa’ye, ikbâle;
Fakat unutm a ki yol intizâm-ı meşyetle 
Yakmlaşır, kısalır... Doğru at adımlarım; 
Düşün: Bugünkü adımlar hazırlıyor yarım!

2. Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa, 
Hakkm  da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır; 
Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa 
Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.

3. Hayâtı dîv-i hakikatle çarpışan kazanır;
Zafer biraz da hasar 

ister;
Koşan cihâd-ı maâlîye şanlı, lâkin ağır,

M ahuf adımlar atar,
Önünde zelzeleler, arkasında zelzeleler!

F. 7 _____________
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Biyografi:

TEVFtK f  tK R E T 
(1867-1915)

İstanbul’da doğmuştur. Mutasarnflık görevinde bulunmuş Çankınh Hüseyin Efendi’nin 
oğludur. Galatasaray Sultanisini bitirerek bir stire memurluk yaptı; Gedikpaşa Ticaret Mekte
binde Fransızca, Türkçe dersleri verdi; daha sonra Galatasaray Sultanisinde öğretmenlik ve 
müdürlük, Robert Kolejde öğretmenlik yaptı.

Tevfik Fikret, şiir yazmaya okul sıralarında başlamış, ilk denemeleri Mirsat (gözetleme ye
ri), Malumat gibi dergilerde yayımlanmıştır. 1895’te Recaizade Mahmut Ekrem’in önayak olu-, 
şuyla Servet-i Fünun dergisinin başyazarhğına getirilmiş; dergiye katılan arkadaşlarıyla birlik
te, Batı Edebiyatmm etkisiyle gelişen yeni Türk edebiyatının ikinci dönemi olan “Edebiyat-ı 
Cedide”  veya derginin adıyla anılan (Servet-i Fünun) edebiyat akıınmın kurulmasını sağlamıştır.

Âra sıra Esat Necip takma adını da kullanan Tevfik Fikret’in derginin hemen her sayısında 
şiirleri; kimi zaman “Musahabe-i Edebiye”  (edebiyat sohbetleri) adıyla düzyazıları yayımla- 
myordu. 1900’de, “ Son Nağme” şiirleriyle, dergiden ayrılmıştır.

Şairin, bu tarihten sonraki yaşayışı, Aşiyan (yuva) adını verdiği, Rumelihisarı’ndaki evin
de, çoğunlukla yalnızlık içinde geçer. Bir ara, arkadaşı Hüseyin Cahit’le birlikte Tanin gazete
sini çıkarmaya başlamışlarsa da, Tevfik Fikret, kısa bir süre sonra buradaki çalışmasını da bı
rakmıştır.

Tevfik Fikret’in sanat hayatı; Servet-i Fünun dergisindeki çalışmalanyla birinci dönem; 
“ Sis”  (1901) manzumesiyle başlayan ve “ Sabah Olursa”  (1905), “Millet Şarkısı” (1908), “Rücû” 
(1908), “ Doksan Beşe Doğru”  (1912), “ Rübabın Cevabı”  (1912) gibi ve “Haluk’un Defteri”n- 
de toplanan manzumeleriyle ikinci dönem olmak üzere, ikiye ayrılır.

‘ Birinci dönemdeki şiirleri, çoğunlukla, kendi duygularıyla ilgilidir; bunlann yanı sıra tabi
at tasvirleri yapar; ünlü şairlerin manzum portrelerini çizer; küçük hayat sahnelerini ele alır. 
Ara sıra  kapalı bir dille istibdadı yerici, hürriyet özlemi taşıyan manzumeler yazar. Servet-i 
Fünunda yayımlanan bu şiirler, “ Rübab-ı Şikeste”  (kırık saz) adıyla bir kitapta toplanmıştır 
(1899).

Tevfik Fikret’in sanatmın ikinci dönemi, 1900’den sonra ve “ Sis”  adh manzumesiyle baş
lar. Şairin sanatı, yön değiştirir. Bu dönemde şair, artık toplumun davalanyla ilgilenen; kendi
ni yurt ve millet karşısında görevli ve sorumlu gören; zulme, istibdada, haksızlıklara karşı çı
kan; memleket, millet, insanlık ve hürriyet sevgisini dile getiren, geniş soluklu, gür sesli man
zumeler yazar. Bu eserlerinde, yurdun Batı kültürüyle kalkınacağına inanmış, inkılapçı, yurt
sever bir düşünce adamımn acılan duyulur. Bütün ümidi, yetişmekte olan ve “ feza-yi ferdanın 
kttçUk güneşleri”  diye seslendiği gençliktedir. “ Bütün ümld-l vatan”  onlardadır. Geleceğin 
mutlu Türkiyesini onların gerçekleştireceğine inanmıştır. Manzumelerinde seslendiği Haluk, 
bütün bir gençliğin temsilcisi olarak görünür.

Tevfik Fikret, aruzu ustahkla kullamr. Dili, sağlam yapılı; anlatımı bol mecazhdır. Her 
konuya uygun düşecek bir anız kahbı olduğunu söyler ve buna şiirleriyle örnekler verir (Yağ
mur gibi.). Şiirde iç ve dış ahenge, ses tonuna; kafiyelerinde, yazıhş biçimine değil, ses benzen- 
liğine önem verir. Birçok manzumelerinde nazmı, düzyazıya (nesre) yaklaştırır. Şiirde, “ terza- 
rima” , “ sone” , “ serbest müsezat”  gibi yeni nazım biçimleri kullanmış; yüın aylarım tasvir 
etmek, ünlü sanatçılann manzum portrelerini yazmak gibi yenilikler yapmıştır. Buna karşılık, 
dilde sadeleşmeyi düşünmemişe Arapça, Farsça kelime ve tamlamalan bolca kullannuş; haya
tının sonlarıp.a doğru, çocuklan eğitmek amacıyla yazdığı “ Şermin”  adlı kitabındaki manzu
meleri hece ölçüsüyle ve sade bir dille yazmıştır.

Şiir kitaplan: Rübab-ı Şikeste (1899), Tarih-i Kadim (1905), Haluk’un Defteri (1911), Rü
babın Cevabı (1912), Şermin (1914).



OKUMA:

ATATÜRK ÎLKE ve İNKILAPLARININ 
DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR

A tatü rkçü lük , b ir b ü tü n ü  o lu ştu ra r temel ilkelerden m eydana gelir. T ürk  milleti
nin millî egem enlik ve bağım sızlığm ı korum ak; ve çağdaş uygarlık dünyasm da kendi 
sosyal ve ta rih î kişiliğine uygun b ir şekilde yerini alm ak am acı güder. Akılcılık ve b i
lim , A tatürkçülüğün itici gücüdür. Y urt ve millet sevgisinden kaynaklanan  inkılâbın 
ilkeleri, b aş ta  m illî dil olm ak üzere, millet egemenliğine, milliyetçiliğe, m illî birlik ve 
beraberliğe, m illî kü ltü re  dayam r ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşm ayı öngörür.

Millî Dil:
Millî dil; m illî birliğin, m illî dayanışm am n tem el taşıdır. T ürk  m illetini bütünleş

tiren  her şey dil sayesinde o lur ve dil sayesinde korunur. “ T ü rk  dili, T ürk  milletinin 
kalbidir, zihnidir. T ürk  m illeti için kutsal b ir hazinedir”  sözleriyle b u  ilkenin önem i
ni belirten A ta tü rk , m illî duygu ile dil arasındaki güçlü bağ üzerinde du ru r; dilin millî 
ve zengin olm asının, m illî duygunun gelişmesi üzerindeki etkisini vurgular. “ Türkçe 
konuşm ayan b ir insan, T ü rk  kültürüne, topluluğuna bağlıhğını iddia ederse buna inan
m ak doğru o lm az”  der.

Millî T arih  Bilinci;
Bir m illetin oluşm asında dil gibi, ta rih  de önem li bir etkendir.A ym  tarih i yaşamış 

b ir top lum , aynı kü ltü r içinde yetişmiş dem ektir. Tarih  içindeki bu  o rtak  yaşayış, or
tak  kü ltür, kişiler arasında birliği,, yakınlaşm ayı, kaynaşm ayı sağlar. Bu bakım dan, 
A tatürkçülüğün ilkelerinden biri de geçmişte büyük devletler kurm uş olan  Türk  mil
letinin, T ürk  m edeniyetinin unutulrnuş veya saptırılm ış tarih im  ortaya çıkarm ak; bu 
tarih i, gerçekçi ve bilim sel m eto tlarla  incelemektir.

“ T ürk  kabiliyet ve kudretin in  tarih tek i başarıları m eydana çıktıkça, bü tün  Türk 
çocukları, kendileri için lâzım  olan atılım  kaynağım  tarih te  bulabileceklerdir. T ürk 
çocukları, bu tarih ten  bağım sızlık fikrin i kazanacaklar, o büyük başarıları düşüne
cekler, harika lar yara tan  adam ları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan  oldukları
nı düşünecekler ve bu  kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir. ” , ‘ ‘Büyük devlet
ler kuran  atalarım ız, büyük ve kapsam lı medeniyetlere de sahip o lm uştur”  diyen A ta
tü rk , T ürk  m illetinin eğitim inde, gelişmesinde, güç kazanm asında tarih in  büyük rolü 
o lduğuna işaret eder. T ü rk  T afih  K urum u bu am açla kurulm uş olur.

A ncak, A ta tü rkçü lük te  m illî ta rih  çalışm aları; T ürk  kü ltü rünü , T ürk  uygarlığını, 
dolayısıyla T ürk lerin  ta rih  boyunca yarattık ları bilim  ve sanat eserlerim  tanıtm ak; 
milletlere, savaşı değil, barışı, dostluk  içinde yaşam ayı telkin etm ek gibi temel düşün
celere dayanır.

M illî Kültür:
A ta tü rkçü  düşüncede, T ürk  m illetinin yükselmesi ve dinam ik idealine ulaşm ası

n ın , millî kü ltü rünün  gelişmesiyle m üm kün olacağı vurgulanır. M illî kü ltü r, eğitimin 
m illî olm asıyla sağlanır. “ M illî kü ltürüm üzü, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkaracağız”  diyen A ta tü rk , m illî kültürüm üz konusunda şu açjklam ayı yapar:
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‘ ‘Bir m illî eğitim program m dan söz ederken, eski devrin boş inançlarm dan ve ya
ratılış niteliklerimizle hiçbir ilgisi olm ayan yabancı fikirlerden, D oğudan ve batıdan 
gelebilen b ü tün  etkilerden tam am en uzak, m illî karakterim iz ve tarih im izle uyum lu 
b ir kü ltür kastediyorum . Ç ünkü  m illî deham ızın tam  o larak  gelişmesi, ancak  böyle 
b ir kü ltür ile sağlanabilir.”  M illî kü ltü rün  geliştirilmesi, T ü rk  m illetine yalnız m ane
vî güç değil, onun  yanı sıra m addî güç de; çağdaş m edeniyet düzeyinde, her tü rlü  araç 
ve gereçleri üretecek gücü de kazandırır. Bu kü ltü rün  yükseltilm esi, aynı zam anda 
T ü rk  m illetinin, ins^nhğa d a  b ir hizm etidir.

Ç ağdaş M edeniyet Düzeyine U laşm ak:
A tatürkçülüğün büyük davalarından  biri de Batı m edeniyetini, yalnız kurum la- 

rm da  ve teknik alanda değil; düşünce ve bilim deki sistemiyle birlik te, b ir  b ü tün  ola
rak  benim sem ek, kabul etm ektir. Varlığımızı ancak bu yolda yükseltebiliriz. ‘ ‘M ede
niyet yolunda başarı, yenileşmeye bağ lıd ır.”  diyen A ta tü rk ; sosyal h ay a tta , ekono
m ik hayatta , ilim ve fen alan ında başarı sağlam ak, gelişmek için tek  yolun çağdaş 
medeniyet yolu o lduğuna işaret eder; “ M edeniyetin kudret ve yüceliği karşısında çağ 
dışı kalm ış zihniyetlerle, ilkel, boş inançlarla yürüm eye çalışan milletler, yok olmaya 
veya hiç olm azsa esir o lm aya ve aşağılanm aya m ahkûm durlar”  der.

A tatürkçülükte, T ürk  m illetinin, Batı m edeniyetinin en yüksek düzeyine ulaşm a 
am acı, b ir “ hayat şa rtı”  o larak  vurgulanır.

M illî Egem enlik ve Bağımsızlık:
A ta tü rk  ilkelerinin tem el taşlarından  biri de egemenliğin kayıtsız şartsız millette 

olm asıdır. C um huriyet dönem inden önce, egemenlik pad işah ta  ve o n u n  tem sil ettiği 
halifelikte toplanm ıştı. Egem enliği uygulayan yetkililer, padişah ad ına  hareket eder
lerdi. H alk , tebaa  (uyruk) idi. Türkiye C um huriyeti’nde egemenlik, halka, millete 
geçmiştir. “ Kuvvet bird ir ve o d a  m illettir” , “ Bu egemenlik hiçbir şekilde başkaları
n a  devredilemez ve ortak lık  kabul etm ez” ; ancak, milleti'n temsilcisi o lan  ve millet 
ta ra fın d an  seçilen m illetvekillerinin oluşturduğu Türkiye Büyük M illet Meclisi, bu 
egemenlik hakkını, m illet ad ına  yürü tür. A ta tü rk ’ün  deyişiyle “ T oplum da en yük
sek hürriyetin , en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanm ası, istik rarı ve korunm ası, an
cak ve ancak tam  ve kesin anlam ıyla millî egemenliğin sağlanm ış bulunm asıyla de- 
vamhhk kazam r. Bundan dolayı; hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası 
m illî egem enliktir. (1923)”

A ta tü rk , büyük “ N u tu k ’ ’da  “ Bir tek  kara r vardı, o d a  m illî egemenliğe dayanan, 
kayıtsız şartsız müstakil yeni b irT ü rk  Devleti k u rm ak ... İşte, daha, İstanbu l’dan  çık
m adan evvel düşündüğüm üz ve Sam sun’da, A nadolu  top rdak larına  ayak basar bas
m az ta tb ikatına  başladığım ız kara r, bu  karar o lm uştur. Esas, T ürk  m illetinin haysi
yetli ve şerefli bir m illet o larak  yaşam asıdır. Bu esas, ancak tam  b ir istiklâle malik 
olm akla elde o lunabilir”  der.

T ürk milleti. Millî M ücadele ile, bağımsızlığına kavuşur ve milletler arasında ken
dine yaraşır onurlu yerini alm ış o lur.

T ürk  Milliyetçiliği:

A ta tü rk  inkılabım n dayandığı temel ilkeler arasında T ürk  milliyetçiliği önemli bir 
yer tu ta r. A ta tü rk  milliyetçiliği ırkçı, bağnaz değil, bilinçli, bilimsel b ir milliyetçilik
tir. Y urt ve millet sevgsi yan ında, b ü tün  insanlığa sevgi ve saygı duyan b ir milliyetçi
liktir. “ Y urtta  barış, dünyada b a rış”  isteyen bir milliyetçiliktir. “ M illiyet davası, si-
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yasî b ir m ücadele konusu olm adan önce şuurlu  b ir  ideal meselesidir. Şuurlu ideal de
m ek, pozitif bilim lere, bilimsel yöntem lere dayandırılm ış b ir  hedef ve gaye dem ek
ti r ” , “ T ü rk  milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve m illetler arası tem as ve iliş
kilerde, b ü tü n  çağdaş milletlere paralel ve on larla  b ir uyum  içinde yürüm ekle bera
ber, T ürk  toplum unun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korum aktır’ ’ 
diyen A ta tü rk , Cum huriyetin  güçlü ve başarılı olm asını; T ürk  top lum unun , T ürk  ço- 
cuk lanm n m illî kültürle yetişmesinde, yurt ve m illet sevgisinin gücünde görür.

M illî B irlik ve Beraberlik:

“ M illet ve biz yok; birlik  hahnde millet var. Biz ve millet, ayrı ayrı şeyler değiliz” 
diyen A ta tü rk , bir m illetin en büyük gücünü m illî birlik ve beraberliğini korum asın
da; m illî egem enlik ve bağımsızhğını buna bağlılık ta görür. Ç anakkale savaşı ve Millî 
M ücadele, b u nun  en belirgin örneğini verm iştir. “ T oplu b ir m illeti istilâ etm ek, dar
m adağınık b ir  milleti istilâ etmek gibi kolay değild ir.”

M illî b irliğin, millî duygunun yüksekliği. O  m illetin en değerli varlığı, en yenilmez 
silâhıdır.



HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

MAÎ ve StYAH

rom anından:

(Romanın konusu:

Mülkiye Mektebinin son sınıfında iken babası ölen Ahmet Cemil, çalışma zorunda kalır. 
Kitapçılara serüven romanları çevirmek, geceleri özel dersler vermek gibi işler peşinde koşarak 
ailesini geçindirmek için çabalar durur. Çok sevdiği gazetecilik mesleğine girer ve Mir’at-ı Şü- 
un (olayların aynası) gazetesinde çalışır. Kız kardeşi ikbal, gazete sahibinin oğlu Vehbi Efen- 
di’yle evlendirilir. Mülkiye Mektebinin sınavlarını vererek diplomasını alan Ahmet Cemil, ga
zetecilik çevresinde çabuk tanınır; duygulu, ileri görüşlü bir şairdir. Kendisine göre birtakım 
büyük düşünceleri vardır: Uzun süredir üzerinde çahştığı bü;^k eserini bitirmek; bunun geli
riyle zengin olmak ve mutlu bir yaşayışa kavuşmak.

Bir gece, Tepebaşı bahçesinde, “ m aibir sema” da “ gülümseyen yıldi2İar” a bakarak umut 
dolu geleceğini düşünen Ahmet Cemil’in, bu mai hayallerine, bir gün, bir güneş doğar: Lâmia; 
çok sevdiği arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi. Onu, çocukken tanımış; zaman zaman 
piyanosundan “ neşideler”  dinlediği bu kara gözlü, güzel kızı sevmiştir. Geleceğinin mutlu gün
lerini, onun, gönlünden çıkmayan güzel yüzü süsler.

Ahmet Cemil, bitirmek üzere olduğu eserini,.bir gün, Hüseyin Nazmi’nin evinde arkadaş
larına okur. Onu, dışarıdan, Lâmia da dinlemiştir. Mai rüyalarını gerçekleştirmek üzere iken, 
kız kardeşi İkbal’in ölümü, Ahmet Cemil’in hayatında ilk büyük acı olur; fakat Lâmia ve daha 
basılmadan dillerde dolaşan büyük eseri onu hayata bağlar. Hele Lâmia! Geleceğini aydınla
tacak, ısıtacak olan büyük aşkı. Fakat bu aşktan kimsenin haberi yoktur. Lâmia’nın bile. Bir 
gün, acı haberi Hüseyin Nazmi’den alır: Lâmia bir erkân-ı harp zabiti (kurmay subay) ile ev
lenmek üzeredir. Ahmet Cemil’in bütün yaşayışı altüst olmuştur. Fakat suç kimin? Ahmet Ce
mil, en yakın dostu Hüseyin Nazmi’ye kalbini, daha önce neden açmamış, Lâmia’yı niçin iste
memiştir? Bu çekingenlik, bu içe kapanıklık, Ahmet Cemil’e göre, sınıf farkından ileri gel
mektedir. Ahmet Cemil, orta halli bir aile çocuğu; Lâmia ise zengin bir konak kızıdır. Para, 
servet, Ahmet Cemil’i sahneden silkip atmış olmuyor mu?

Ahmet Cemil için her şey bitmiştir. Odasına kapanır. Artık onun için hiçbir değeri kalma
yan büyük eserini parçalayıp, yanmakta olan sobaya atar. Onu hayata bağlayan tek varhk kal
mıştır: Annesi. Onun için yaşamalıdır. İmparatorluğun uzak bir yerinde bir memurluk bulur. 
Siyah ve yıldızsız bir gecede, kendilerini İstanbul’dan uzaklaştıracak olan vapura binerler. Ahmet 
Cemil, Tepebaşı’ndaki o mai gece ile bu siyah geceyi birlikte düşünür.)

“ Mai ve Siyah” , tath hayallerle acı gerçeğin romanıdır.
Aşağıda 1. metinde, Ahmet Cemil’in babasının ölümünden sonra ailede duyulan boşluk 

ve üzüntü, 2. sinde A.Cemil’in edebiyat hakkmdaki görüşleri anlatıhr.
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1

O vakit ne kadar mes’ud idiler! Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otu
rurlar, babası yazısmı yazar; düsturları (yasalar dergisini) karıştırır, Ahmed Cemil 
bir köşeye büzülür, dersine çalışır, validesi oğluna bir gömlek, yahut kızma esvap dik
mekle meşguldür, ikbal —kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevkeden bir 
hisle— armesinin yam nda meselâ babasının eskimiş para kesesine kaim olmak üzere 
yeni bir kese örer; ara sıra bü dört kişiden birinin ab ın d an  çıkıvermiş bir serseri keli
me musahabeye vesile olur, Ahmed Cemil başını kaldırır, İkbal güler, babası bir hi
kâye söyler. Bazen iştigalin nev’i (çalışmanın türü) tebdil olunur (değişir). Babası ya
zılarını bitirmiştir, Ahmed Cemil dersini yapmıştır, daha yatağa gitmek için hayli za
m an vardır. O vakit ortaya başka bir iş çıkar. Babasının Mesnevî’ye pek merakı var
dır; gelişi güzel bir yer açılır, her yeri cazip olan bu kitabın bir hikâyesi okunur, A h
med Cemil’in küçük yaşından beri tahsil zemininde (öğrenim alanında) bütün adım
larına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir: Bir nükteyi anlatm ak, bir maz
munu tefsir etmek için saatlerce yorulur; bu genç dimağı bir gonca gibi nazik par
m aklarla açmağa çalışır...

Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler haftada bir defaya münhasır kal
dı. Ahmed Cemil mektepte leylî olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü 
haftada altı gece hazır bulunm az oldu. Babasının tabirince iskemle üç ayakh kaldı. 
Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlamalı. H atta  kabil olsaydı 
da îkbal’i de verselerdi. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durm ağa çahşırdı...

Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde; fakat bu defa eksilen ayak o kadar 
mühim bir ayak ki iskemle duram ıyor...

O vakitten sonra bu küçük baktiyar aile nasıl değişmiş, nagehan (ansızın) bir kaza 
darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan, baş aşağı düşmüş gibiydi. O  vakitten be
ri o pembe odanın içinde, o kilim döşemenin üstünde bir şey noksan idi, bu evin bü
tün havasında hayatın büyük bir unsuru eksilmişti. O noksana kendilerini alıştıra- 
mamışlardı. Hele ilk matem günlerinde bir akşam üstü meselâ kapı çalınsa “ İkbal’- 
in: “ Babam geldi”  diyeceği tutardı. Yemek sofrâsımn başında toplandıkları zaman 
hepsinin dimağında menkuş (işlenmiş) olan o çehre gûya henüz orada karşılarında 
imişçesine o, yemeğe başlam adan ellerini uzatmazlardı. O vakit bir m atem sükûtu 
başlar, bu sofra başında bir m ezann sakit enini (sessiz iniltisi) hüküm  sürer, ciğerle
rinden çıkan bir şehka (çığlık, ses, hıçkırık) boğazlarına kadar gelir tıkılır^ lokmalar 
geçmez, bu valide yaşların hücumuyla titreyen gözlerini oğlu ile kızına diker, bir ara
lık bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyan
dırır, taşar. Yiyemedikleri lokmalarıyla mahzun duran tabaklara dam lar... “ Ne ol
du? Bu çocuklann babaları ne oldu?”  suali sofranın havasında uçar gibidir.

(Bölüm 4)

Garbin (Batının) manzumelernide evzamn (vezinlerin) değişmesinden hasıl olan 
ahengi görüyoruz. O  ahengi husule getirmek için bizim elimizde hadd-i zatında (esa
sında) b ir musikiden ibaret bir veznin tarabı (sevinci, coşkunluğu) varken ne için naz- 
mımızm eczasına (parçalarına) dikkat ettiğimiz gibi mişvannda (gidişatında, biçiminde) 
da veznin şiir ile hemdem (arkadaş) olmasına dikkat etmiyelim?...
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B una m ukabil, derdi; veznin m usikisinde hüküm  sürm ek lâzım  gelen ahengin m a
n ası... F akat o m anayı hissetm ek, hissetm ekten sonra  ta tb ik  etm ek lâzım ... Bizde bu 
cihete d ikka t edilmiş mi? Bir şatır (neşeli) vezin ile mersiye söylem ek, yahu t ha fif  bir 

lesası ağır b ir  veznin sakil seyelânına (sıkıntılı akışına) te rk  etm ek veznin m usikisine 
karşı nasıl b ir  duygusuzluk ise m uhtelif esaslardan m ürekkep uzun b ir m anzum eyi 
yalnız b ir vezin ile söylemeğe kalkışm ak yine m usikiye karşı öyle b ir anlaşam am az- 
lıktır. Türkçem izde de böyle şeyler m eselâ Fransızcadan d ah a  güzel yap ıhrken  yazık 
ki yapm ıyoruz.

Bence kelimelerin mevzu (konulmuş) m anasından başka  b ir de — nasıl t ’abir 
edeyim— sada m anası vard ır. B ilm em  herkes hisseder mi? F akat ben m eselâ naliş 
(inilti) kelim esinin m ahzum  edasını, pervaz (uçma) kelim esinin tayeran  (uçuş) meyli
ni, feryat kelim esinin yırtıcı ahengini pek iyi duyuyorum . İnsanda bu duyuş zevki ol
d u k tan  so n ra  meselâ: “ Bahr-i sükûnperver”  (durgun, dinlendirici deniz) diyemez, 
bahr kelim esinin o harekede (hecede ”! ”)  top lanan  üç kuvvetli harfin  hususuyla so
nundak i “ r ”  n in  tesadüm ünden (çarpışmasından) hasıl olan  tasavvut (seslendirme) 
şiddeti ister ki bu kelime b ir sert m an a  tasvirinde kullanılsın: M eselâ bahr-i huruşan 
(coşan, çağlayan deniz), yahut bahr-i pürhuruş... Sanki bahr kelimesi o sıfa tla  bera
ber taşıyor, şişiyor, değil mi? B una m ukabil derya-yı sakin derim , çünki derya keli
mesi de sâkin; onda da b ir Sükûn var ki sıfatı sıfatın  m anasından ziyade izah ed iy o r...

(M ai ve Siyah, 1938, bö lüm  7)

Y a r d ım c ı  Mai ve Siyah. 1896’da “ Servet-i Fünun”  dergisinde, resimli olarak 
B i lg i le r :  yayımlanmış ve kitap olarak ilk baskısı 1897’de yapılmıştır. Burada

okuduğunuz parçalar, romanın, yazannca sadeleştirilmiş ve yeni Türk 
harfleriyle yapılmış baskısından alınmıştır.

Halit Ziya Uşaklıgil, yalnız Servet-i Fünun edebiyatının değil, Türk hikâye ve romancılığı
nın da büyük ustalarmdandır. Batıdan realist ve natüralist romancıları benimseyen; Emile Zo- 
la (Emil Zola; 1840-1935) ve Goncourt (Gonkur) Kardeşler gibi sanatçılara tutkunluğunu be
lirten yazar 1891’de yayımladığı “ Hikâye”  adlı Batı romancılığı üzerindeki incelemesinde, hi
kâye ve romanların insan yaşayışının aynası (mir’at>ı hayat*ı beşer) olduğunu ve yaşayışımızı, 
olduğu gibi verdiğini belirttikten sonra şöyle diyor:

‘ ‘Biz öyle düşünüyoruz ki en çirkin bir hakikat, en süslü bir hayale müreccahür. Ekser erbab-ı 
mütalâayı (okuyuculan) hakikiyyundan (gerçekçilerden) tenfir eden (tiksindiren), bunlann in* 
sanları olduğu gibi göstermeleridir. Hayaliyyûn (romantikler, hayalciler) ise icat ettikleri eşha* 
sı (kişileri), arzularına göre erbab-ı mütalaaya kerih (iğrenç) veya müstahsen (güzel, beğenil
miş) göstermek; fakat eşhas-ı menfüreyi (nefret edilen kişileri) bile bir cemiyet-i müntahabeye 
(seçkin topluluğa) girebilecek bir hale sokmak sahtekârlığını ihtiyar ederler. Hakikiyyunda her 
şey ciddî, her şey doğrudur: hayaliyyunda her şey hayalî, her şey sahtedir. Hakikiyyun, birçok 
adamları, iyi kötü, meydan>ı vak’aya atar, onlar hareket eder, muharrir sükût. Hiç biri mülte* 
zimî (kayıncı, taraf tutucu) değildir. Eşhas, mihver-i tabiîsinde (tabiîEkseninde) müteharrik 
(hareket eden) bir seyyare (gezegen) gibi esas vakanın etrafında döner, bittabiî takip ettikleri 
hattan bir parça inhiraf edemez (sapamaz). Muharrir, bu adamı beğeniniz, bunu reddediniz 
demez. O, hakikati nakleder, siz hüküm veriniz. Hayatiler öyle değildir. Bir şahsı müdafaa 
veya itham (suçlaıfdırma) için birer dava vekili kesilirler. Hakikiyyuna başlıca veya daha doğ
rusu yegâne edilen itiraz, her hakikati söylemeleridir. “ S. 4 ve 143,144)

Halit Ziya Uşaklıgil, romanlarında olaydan çok, kişilerin ruh yapıları ve davranışları üze
rinde durmuştur.



T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I  105

M e t i n  Ü z e r in d e  l — Baş tarafta orta halli bir ailenin kısa bir tasvirini okudunuz. Bu 
İ n c e le m e :  tasvirde çağımızdan önceki yaşayışı gösteren neler var?

2— Bu tasvir iki ayrı zamanı içine almıştır; bunları ve kendine bağlı 
olayları belirtiniz.

3— Roman kahramanı; (şiirde) değişik duygulan aynı vezinle söyleme'nin bu vezinlerdeki 
musikiye karşı bir duygusuzluk olacağı kanısında. “Aruz” da, gerçekten böyle değişik duygu
lan kendi ahengiyle belirtebilecek bir nitelik var mıdır ? Şairlerimiz, yüzyıllar boyunca aynı aruz 
kalıplarını değişik konu ve duygularm işlenişinde kullanmamışlar mıdır? Ahenk, ne ile sagla- 
mr? Yahya Kemal Beyath ‘^Ahenk, veznin sustuğu yerde başlar”  diyor. Bu konuyu tartışmız.

4— Ahmet Cemil, kelimelerin sözlük anlamlarından başka bir de sada anlamları olduğunu 
söylüyor. Sözgelimi nâliş (inilti) kelimesinin sesinde sözlük anlamını bütünleyen bir hüzün de 
bulunduğunu; pervaz (uçma) sözünde bir uçuş sesi; feryat’ta  bir yırtıcılık duyulduğunü savu
nuyor. Siz, Ahmet Cemil’i ne ölçüde hakh bulursunuz? Onun söylediği gibi bahr-i pür-huruş 
söziinde denizin gürültüsü, coşkunluğu duyuluyor mu? Tam tersine derya-yı sâkin’de denizin 
durgunluğu seziliyor mu?

Edebiyatımızda kelimelerin bu niteliğinden yararlanılarak yazılmış, Ahmet Cemil’in dü
şüncelerinin güzel örnekleri olabilecek mısralar çöktür. “ Kahkaha-i Ye’s”  manzumesinde de 
kelimelerdeki seslerin mısralara bir şeyler kazandırdığını gördünüz. Bu konuyu ve Ahmet Ce
mil’in düşüncelerini kendi ölçü ve anlayışınızla değerlendiriniz.

5— Ahmet Cemil, nasıl bir tiptir? Edebiyat-ı Cedide şairlerini andırıyor mu? Düşünceleri, 
onlarınkine benziyor mu?

6— Aşağıdaki sözlerde “ Edebiyat-ı Cedide” nin kendine özgü yenilikleri var; bü yenilikleri 
açıklayınız:

Ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime. Bir mezarın sâkit enini (susan iniltisi). Mahzun du
ran tabaklar.

7— Yazar, yalın bir üslûpla mı yazıyor, yoksa süslü mü? inceleyiniz.

1— Uşakhgil, Mai ve Siyah’m dil bakımından sadeleştirdiği baskı- 
DU: . sımn (1938) ön sözünde şunları söylüyor: “ Sadeleştirmek için ne yap

tım: Terkipleri (tamlamaları), menus olmayan (alışılmamış) kelime
leri, ağır cümleleri, bugünün zevkine uydurmak istedim. Üslûba, iba

relerin (cümlelerin) inşa tarzına (kuruluşuna) velhasıl eserin bünyesine asla dokunmadım. Ak
sine hareket, kitabı esas mahiyetinden soymak olurdu. Terkipleri ve kelimeleri değiştirirken 
bunların hayale ait olanlarını açık lisan ile muhafaza ettim. Hatta meselâ: Bârân-ı elmas (el
mas yağmuru), bârân-ı dürr-i siyah (siyah inci yağmuru) terkiplerini bıraktım. Bunlara dokun
mak mümkün değildi. Kitapta kalan lügatleri yeni nesilden menus bulmayanlar olabilir, fakat 
itikadımca yenilik, lisanını, yenisi kadar eskisini de bilmemek değildir. Hiçbir millete hiçbir 
münevver genç yoktur ki kendi lisanının geçmişine vakıf olmasın.”

Yazarm, *'Karilerime Mektup” adh makalesinin kitabınıza alman parçasmı da okuyunuz. 
O yazı ile bu ön söz arasmda kırk yıllık bir süre var. Bü süre içinde yazarda, dil bakımından, 
nasıl bir düşünce gelişmesi olduğunu anlatınız.

2— Yazar, romanını sadeleştirmede, neden daha ileri gidememiştir? Bunu nasıl yorum
larsınız?

3— İkinci parçada: “ Buna mukabil, derdi, veznin musikisinde hüküm sürmek lâzım gelen 
ahengin manası . . ‘ ‘Eğer bu yenilik herkeste bir iltifat meyli hâsıl etmezse... ’ ’ cümleleri yük- 
lemsiz ve.kesiktir. Yazar, neden böyle yapmıştır? Bu cümleleri hangi söz veya yüklemlerle ta
mamlamak istersiniz?
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KARİLERİME MEKTUP

(O kuyucularım â M ektup) 

m akalesinden:

D eniyor ki: Fazla lûgat-ı A rabiyye ve Farisiyyeyi (Arapça, Farsça kelimeleri) a ta 
lım . M eselâ gök varken  sem a ne için kalsın? Semayı kald ırıyoruz: Sem avât (gökler), 
süm üvv (yükseklik), semavî (gökle ilgili) bittab i beraber gidecek; biraz m ünakkaş (na
kışlı), b iraz  m üzeyyen (süslü) bir cüm le arasında sahari-i sem avât, sümüvv-i cenab, 
nazar-ı sem avî diyemeyeceğiz; göklerin k ın , uz ulu luğu, gök  bakış diyeceğiz. Na-hoş 
(hoş değil). F akat zarar yok, m adem ki semayı o rtad an  kad ırd ılar, yerine bir gök dik
tiler, bu  büyük b ir m uvaffakiyyet sayılacak. Sonra hava, rüzgâr, feza, nesim (hafif 
rüzgâr), çevv (boşluk), felek için birer Türkçe m ukabil bu lunacak , bunları hep öğre
neceğiz.

Fazla lûgât-ı Arabiyye ve Farisiyye’yi atm aktan bahsolununca insan derhal cevab-ı 
m uvafakat (uygun cevap) itasına m üsaraat ediyor (vermekte acele ediyor), fakat ba 
kınız ta tb ik a tın d a  (uygulanmasında) bizden ne m ühim  fedakârlık lar isteniyor, bun
ları nasıl feda ederiz, Y arab? ... Fazlaları a tahm , lâkin evvel-i em irde hangileri 
fazladır, bugün, hepim izin kullandığım ız lisanda neler faz la  geliyor da atılm ağa lü
zum  görünüyor, onu  tayin edelim. A rapların  sıygalarını (kiplerini) almışız: vusul (ula
şım), vâsıl (ulaşan), m uvasala (ulaşma), isal (ulaştırma) diyoruz, bunları atıp yerine 
ne koyacağız? M aksada bununla mı ulaşılacak? Acemlerin, A rapların  edevatını (edat
larım) alm ışız; bun lar lisana öyle yapışmış ki ecza-yı m ütem m im esinden (bütünleyen 
parçalarından) olm uş, bunları sökmeğe kalkışm ak ağzım ızın dişlerini sökmek kabi
linden b ir teşebbüs-i h a ta rn âk  (tehlikeli girişim) değil m idir?

Sadeleştirelim , sadeleştirelim , fakat nasıl? Âh! Nasıl sadeleştirm ek-lâzım  gelece
ğine im kân-ı itilâf (uyuşma olanağı) o lsa ... F akat ben öyle zannediyorum  ki bu yapıl
m asında im kân  olm ayan şey kendi kendine oluyor; yarım  asır evvel yazılanlarla bu 
gün yazılanlar m ukayese edilsin, lisanda gittikçe b ir sadelik , fakat letafetinden (gü
zelliğinden), sanatından b ir şej ,ıaib olm ayarak tabiatıy la husule gelen bir sadelik var. 
Şu halde bizce en iyi şey lisan ' endi haline b ırakm aktır.
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(Servet-i F ünun, N o. 428, 13 Mayıs 1315 [1899])

Metin Üzerinde l —Yazarın dil üzerine görüşünü kısaca anlatınız; düşüncelerini, bu- 
înceleme: günkü yazı dilimizin ulaştığı sadelik içinde değerlendiriniz.

2— Dilimizden, yabancı sözlerin atılmaması için yazar, neler ileri 
sürüyor? Bunları yeterli buluyor musunuz? -

3— Yazarın, dilimizden atılmasının dişlerimizi sökmek kadar sakıncalı olacağını söylediği 
ve bazı örneklerini verdiği kelimeler bugün kullanıhyor mu? Dilinde, bunlar gibi eskimiş olan 
daha ne gibi yabancı sözler var?

4— Yazar, son paragrafta nasıl bir sonuca varıyor? Dili *‘kendi haline bırakmak”  ne de
mektir?

Uşaklıgıl, bu düşüncelerinden sonra, dilimizin sadeleşme yolunda hızla geliştiğini görmüş 
ve bu akıma uyarak Mal ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Bir Ölünün Defteri romanlarını; 
Bir Yazm Tarihi, Bir Şir’i- Hayal gibi hikâye kitaplarını dil bakımından oldukça sadeleştirerek 
yeni baskılarını yayımlamıştır.
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Biyografi:

HALİT ZİYA UŞAKLIGÎL 
(1866-1945)

İstanbul’da doğmuştur. Fatih Askerî Rüştiyesinde, İzmir’de bir Fransız mektebinde oku
du. Orada Nevruz dergisini (1884), daha sonra “Hizmet”  gazetesini çıkardı (1886). İlk hikâye 
ve romanlarını burada yayımladı. 1893’te İstanbul’a gelerek Reji idaresine girdi, burada baş
kâtiplik yaptı. Servet-i Fünun topluluğuna katılarak, bu edebiyat akımının kurucularından ol
du (1896). “ Mai ve Siyah” , “ Aşk-ı Memnu” , yanda kalan “ Kırık Hayatlar” ı, birçok hikâye, 
ve makaleleri bu dergide yayımlandı. İkinci Meşrutiyetten sonra Darülfünunda Batı edebiyatı 
okuttu. İttihat ve Terakki Fırkasının isteğine uyarak Saray’da Mabeyin Başkâtibi oldu 
(1909-1912). Sonra yine Darülfünundaki görevine döndü. Cumhuriyet döneminde, gazetelere 
yazılar yazmakla yetiıidi.

Kültürlü bir aile içinde yetişmiş olan üşaklıgil; üzerlerinde çok durduğu ve sürekli olarak 
okudğu Balzac (Balzak), Gustave Flaubert (Güstav Flober), Paul Bourget (Pol Burje), Guy 
de Maupassant (Gi dö Mopasan), Goncout (Gonkur) Kardeşler gibi, çağdaş Fransız yazarları
nın roman ve hikâye metotlarım, sanat anlayışlarını benimseyerek, ruh incelemelerine geniş 
yer veren gerçekçi romanlar, hikâyeler yazdı. Daha çok, içinde yetiştiği yüksek tabakayı; mü- 
rebbiyeli, dadıh, uşakh köşk ve konak yaşayışını ele alan yazarın seçtiği tipler; genellikle, bu 
yaşayışın sağladığı öğrenim ve eğitimi görmüş; şiire, musikiye, resme düşkün, duygulu ve kül
türlü kişilerdir. Konularını “ işittiklerinden, tanıdığı çevrelerden, kendi yaşayışından” aldığı 
veya hayalinden bulup çıkardığı hikâyelerinde ise, Halit Ziya, romanlanndakinin aksine, hal
ka eğilir; küçük esnaf, işçi, memur, hizmetçi, dadı, hatta köylü tiplerini seçer.

Cumhuriyet döneminden önceki Türk romancılığına, her bakımdan, yeni bir görüş getiren 
ve o dönemin en büyük romancısı sayılan Uşaklıgil’in dili, biitün Servet-i Fünun’culann dih 
gibi ağırdır. Dil sadeleşmesine, ilkin karşı çıkan yazar, sonraları bu akıma ilgisiz kalmamış, 
bir kısım eserlerini, sadeleştirmeğe çahşmıştır.

Başlıca eserleri:

Romanları: Nemide (1889), Bir Ölünün Defteri (1889), Ferdi ve Şürekâsı (1894), Mai ve 
Siyah (1897), Aşk-ı Memnu (1900), Kırık Hayatlar (1924).

Hikâye kitapları: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası (1888), Bir Muhtırama Son Yaprakları 
(1888), Bir Yazın Tarihi (1900), Solgun Demet (1901), Bir Şi’r-i Hayal (1911), Sepette Bulun
muş (1920), Hepsinden Acı (1934), Onu Beklerken (1935) vb.

Hatıralan: Kırk Yıl (5 cilt, 1936), Saray ve Ötesi (3 cilt, 1940,1941,1942), Bir Acı Hikâye 
(1942).

Tiyatroları: Kâbus (1918), Füruzan (adapte, 1918), Fare (adapte 1919).
Bir kısım makaleleri: Sanata Dair (3 cilt, 1938, 1955).



CENAP ŞEBABETTİN

ELHAN-I ŞÎTA

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş; 
Eşinî gaib eyleyen bir kuş

Gibi kar 
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar... 
Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı»
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O baharın bu işte ferdâsı:
Kapladı bir derin sükûta yeri .

Karlar
Ki hamûşâne dembedem ağlar!

Ey uçarken düşüp ölen kelebek, 
Bir beyâz rîşe-î 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 pervâza 

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 mürgan. 
Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar; 
Yuvalarda —yetîm-i bî-efgan!— 
Son kalan m âî tüyleri kovalar 

Karlar
Ki havâdâ uçar uçar ağlar!

(Servet-i Fünun nüsha-i mümtazesi, 1313 • [1897])
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Y a r d ım c ı  Elhan-I Şita (kız ezgileri)’nın bütünü üç bölümdür. Buraya ilk bölü- 
Bİl&İİ6r* alınmıştır. İkinci bölümü dörder mısralık iki kıta, üçüncüsü a'tı

* beyittir. Şair, manzumesinin itkin, ikinci ve üçüncü bölümlerini ek>
sik ve değişik olarak yazıp Servet*i Fünun dergisinde (no. 303,1896), 

Şita (kış) adıyla yayımlatmıştır.
Burada okuduğunuz bölümle birlikte manzumenin bütünü, bir yıl sonra, Servet*i Fünun 

*‘nüsha-i mümtaze” sinde çıkmıştır.
Şair, her bölümde ayrı bir ölçü ve nazım biçimi kullanarak kar yağışındaki değişik ezgileri 

vermeğe çalışmıştır.

Metin Üzerinde l — “ Elhân-I Şita”  da, “ kış” kadar “ ilkbahar” la ilgili söyleyişler 
İ n c e le m e :  I^^^ûterlerin neşîdeleri (güvercinlerin şiirleri), uçarken dü>

şüp ölen kelebek, çiçekler, kelebeklerin çiçekler üstünde yelpaze açış
ları, kuşlar, yuvalar, mâî tüyler gibi.

Karlarda da baharı, uçup giden kuşları, düşüp ölen kelebekleri arayış var .Karların kendile
ri de ilkbahardan parçalardır: Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar. Manzumenin buraya alınma
yan öteki bölümlerinde de karlar ‘ ‘yasemin yaprağı, çiçekler, güvercin kanatlan’ ’ istiareleriyle 
anlatılmış. Kış mevsiminde bahara bu seslenişten ne anlıyorsunuz? Şairin, kıştan aldığı etki nedir?

2— Kuşlar için ayrı mısralarda: Uçtunuz gittiniz. Gittiniz gittiniz gibi tekrarlar var. Bunlar 
nasıl bir duygunun etkisiyle söylenmiş olabilir?

3— “ Tabiata Karşı Şair”  adh makalesinde Cenap Şebabettin: “ Şair, tabiat içinde yaşama
lı, tabiat-ı mücavire (çevremizdeki tabiat) ile memzuc (karışmış) ve müttehit (birleşmiş) gibi 
olmalı, kendi ruhunu sevdiği gibi ruh>i tabiatı sevmeli.. bu mâşuka-i namütenahinin (uçsuz 
bucaksız sevgilinin) ihsas ettiği (duyurduğu) şeyleri söylemeli”  (Servet-i Fünun: No. 340) di
yor. Şair, söylediği gibi tabiatı duyurabilmiş midir? Şairi, bu alanda, başarılı buluyor musunuz?

4— Bu manzumede gördüğünüz gibi, uzun ve kısa mısralardan meydana gelen nazım biçi
minin adını söyleyiniz.

Dil:

leyiş yeniliği var?

1— “ Kapladı • ağlar” , “ başladı • ağİ9^ ,  “ kovalar - ağlar”  kelime
lerinden hangileri yüklem görevinden?
Ötekilerinin cümledeki görevleri nedir?
2— “ Beyaz lerze - dumanlı uçuş”  sıfat tamlamalarında nasıl bir söy-

Biyografi:

CENAP ŞEHABETTÎN 
(1870-1934)

Manastır’da doğmuştur. Plevne şehitlerinden Binbaşı Osman Şebabettin Bey’in oğludur. 
Babasımn ölümünden sonra (1877), İstanbul’a gelip yerleşmişlerdir.

Cenap Şebabettin, ilk ve orta ö^eniminden sonra Askerî Tıbbiyeyi bitirip doktor yüzbaşı
sı çıktı (1889). Paris’te dört yıl kadar cilt hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. Yurda döndükten 
sonra (1894), İmparatorluğun birçok yerlerinde görevli olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra 
Darülfünunda Türk ve Batı edebiyatı okuttu (1914-1922).
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Cenap Şebabettin, Servet-i Fünun akımının kurucularındandır. Paris’te Fransız edebiyatı
nı yakından tanımış; Parnas şairlerinin ve sembolistlerin şiir anlayışlarını benimsemişti. Türk 
şiirine, istediği yeniliği verebilmek için, çağının şiir dilini aşmak, yeni bir söyleyiş getirmek isti
yordu. Yeni sanatın bu yolla sağlanacağına inanıyordu. Güzelliği, Türkçe’nin kendi öz varlı- 
ğmda arayacağı yerde, o da, öteki Servet-i Fünun’cular gibi, Arapçaya, Farsçaya başvurdu. 
Yeni kelimeler bulup, yeni Farsça tamlamalar yaparak, yeni bir söyleyiş getirdi. Dış biçimler
de, ahenkte, kelimeler üzerinde titizlikle durdu. Çağında, çok gürültü koparan, çok eleştiri
len, fakat çok da beğenilen yeni, Farsça isim ve sıfat tamlamaları kullandı; 1895’te yayımladığı 
‘‘Terane-i Mehtap” manzumesi ve burada geçen “ saat-ı semen-fâm”  (yasemin renkli saatler 
“ zamanlar” ) ve daha sonraki şiirlerinde kullandığı “ şafak-reng-i tebessüm (tebessümün şa
fak rengi), “ leb-i müzehhep” (altın yaldızlı dudak), “ zılâl-i zerd”  (sarı gölgeler), “ fikr-i gam
zede”  (gamlı düşünce) gibi söyleyişler, bu akıma karşı olan çevrelerde fırtınalar koparıyor; 
fakat kendi sanat arkadaşlarınca, takdirle, hayranlıkla karşılanıyordu.

Sanatın, topluma yararlıyı değil, “ güzel” i, güzel şeyleri vermesi gerektiğine inanan şair, 
“ aşk” ve “ tabiat” gibi ana temaları işlemiştir. Dil sadeleşmesine, bütün Servet-i Fünun yazar
ları gibi, o da karşı çıkmıştır. Düzyazılarında, çoğunlukla, zekânın rol oynadığı ince bir işleniş 
vardır.

Eserleri:

Şiirleri: Tâmat (saçma sözler. 1887).
Gezi yazıları: Hac Yolunda (1909), Avrupa Mektupları (1919), Âfak-ı Irak (1919).
Makaleleri: Evrak-ı Eyyam (1915), Nesr>i Harp, Nesr*i Sulh ve Tiryaki sözleri (1918).
İnceleme ve biyografi: Divan-ı Kadı Burhanettin (1922), V.Şekspir (1931).
Piyesleri: Yalan (1911), Körebe (1918), Küçük Beyler.
Şiirleri, Sadettin Nüzhet Ergun tarafından derlenip “ Cenap Şebabettin”  adıyla yayımlan

mıştır (1934).



SÜLEYMAN NAZİF

VATAN

Vatanperverlik iptidaî (ilkel, ham ) bir his değîl, fezail-i beşeriyyenin (insanlık fa
ziletlerinin) en büyüğüdür. Bunu Sokrat, bir kanun şeklinde ilân etmeden çok evvel, 
vicdan-ı beşer teferrüsle (zekâsmm sezişiyle) hükmüne dindarane ittiba etmişti (uy
muştu).

...Ben o toprağa Vatan derim ki üstünde dinim ve devletim icra-yi hükm  ü hükü
met etsin. Böyle bir toprak üstünde küçük bir kulübe ile cılız bir oğul bana kâfidir. 
Dinimden ve devlet ve milletimden mehcur (ayrı düşmüş) ve mahrum edilmiş bir diyar-ı 
yetim üstünde muhteşem saraylarım, tüvana (güçlü) çocuklarım yükseleceğine, ha
nem bir avuç hakister (kül), sülâlem de makbereler (mezarlar) olsun!...

(Mehmet Akif, 1924)

11

TÜRK İLÂHİSİ

Dedem koynunda yattıkça, benimsin ey güzel toprak, 
Neler yapmış bu millet, en yakm târîhe bir sor, bak.

Yerim sensin, göğüm sensin; cihânım, cennetim hep sen: 
Nasıl bir zinde millet çıktı gördüm hasta sînenden...

Evet mecruh idin; mecruh iken de vardı îmânın,
Ümîdin, kuvvetin, azmin, kam n, aşk-ı hurûşânın.

Eğer necm ü hilâl olsaydı âfil, muzmahil, T ürk’süz, 
Kahrdı bizce yıldızlar, kamerler kimsesiz, öksüz!

Yaşattın, çok yaşâ târîhim î ikbal ül izzetle;
Koşar âti, koşar mâzî senî tebcile minnetle.

Yerim sensin, göğüm sensin; cihanım, cennetim hep sen:
Nasıl bir şanh millet çıktı, gördüm canh sînenden.

(Güneş (&rğî^, no: 3. 1927)
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Metin Üzerinde ı— ‘ ‘Vatan”  yazısının ana düşüncesini söyleyiniz.
İnceleme: Yazarın, vatan ve millet sevgisini belirten sözlerini, her iki me

tinde araştırarak, kısaca anlatınız.
3— Süleyman Nazif, Balkan, Birinci Dünya Savaşlarını; daha son

ra yurdun işgalini görmüş, acılarını çekmiş; kalemiyle yurdunu savunmuş bir yazar. Çağında, 
Namık Kemal’in çizdiği yolda yürüyerek millî birliği güçlendirmek için çalışmış ve “ Vatan” 
yazısında gördüğünüz gibi, “ vatan sevgisi” ni, “ fezail-i beşeriyye” nin (insanhğın uyması, uy
gulaması gereken ahlâk kurallarımn) en büyüğü olarak tanımlamış; her yurtsever gibi, millî 
birliğin, ancak millî ahlâkla güç kazanacağını savunmuştur.

Okuduğunuz iki metinde, bu dayanışmayı, millî birlik gücünü belirten söyleyişleri incele
yip açıklayınız,ve bu düşünceleri, aşağıdaki düşüncelerle karşılaştırınız:

“ Vatanî ahlâkın yüksek olması millî dayanışmanın temelidir. Vatanî ahlak, millî idealler
den, millî vazifelerden oluşan bir ahlâk demektir. O halde, millî dayanışmayı kuvvetlendirmek 
için her şeyden evvel, vatanî ahlâkı yükseltmek lâzım geliyor.”

‘ ‘Millî dayanışmanın kuvvetlendirilmesi; sosyal düzenin ve ilerlemenin, millî kültür ve is
tiklâlin temelidir”  (Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 1923).

Biyografi:

SÜLEYMAN NAZİF 
(1869-1927)

Diyarbakır’da doğmuştur. Şair ve bilgin bir aile içinde yetişmiş; Arapça, Farsça ve daha 
sonra Fransızca öğrenmiş; özel dersler alarak yetişmiştir. Çok genç yaşta memurluğa başla
mış, ilk yazıları, Diyarbakır vilayet gazetesinde yayımlanmış; 1897’de Avrupa’ya gitmiş, ora
da Ahmet Rıza Bey’in çıkardığı “ Meşveret” gazetesinde, İstibdat yönetimini eleştiren yazılar 
yazmaya başlamıştır. Yurda dönünce, bir bakıma sürgün olarak gönderildiği Bursa’da memurluk 
yaptı. Oradan, Servet-i Fünun dergisine, İbrahim Cehdi takma adıyla yazılar göndererek ya
zarlığını sürdürdü ve bu topluluğa katıldı. 1909-1915 yıllan arasında, İmparatorluğun, birçok 
yerlerinde valilik yaptı. Memuriyetten ayrıldıktan sonra, yazı hayatına kendini veren Süley
man Nazif; İstanbul’un işgali üzerine gördüğü manzarayı ve duyduğu acıyı “ Hadisat”  gazete
sinde “ Kara Bir Gün”  adh başmakalesiyle, acı ve sert bir üslûpla dile getirdi. Bu yüzden idam 
edilme tehlikesi geçirdi. Daha sonra. Darülfünunda düzenlenen Pierre Loti gününde, işgal kuv
vetlerine yönelttiği protesto konuşması yüzünden tutuklanarak Malta’ya sürüldü (1920).

Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı çoğu hüzünlü aşk manzumeleriyle adını duyuran Sü
leyman Nazif, ikinci meşrutiyetten sonra, Namık Kemal gibi, Mehmet Akif gibi topluma eği
len, kendini yurt ve millet dertlerine veren yazılarıyla dikkati çeker. Daha genç yaşta iken Na
mık Kemal’i; zafer ve kahramanhk dolu Türk tarihini okuyarak yetişen yazar; tarihimizden 
gelen millî gururla, çökmek üzere olan İmparatorluğun acısını birlikte duymuş; bu gurur ve 
acıyı eserlerinde başarıyla dile getirmiştir.

Yurdun acı günleri içinde ve tarihî yazgısı karşısında, Süleyman Nazif, yürekli ve inanç do
lu sesiyle, kişiliğine düşen yurt görevini hakkıyla başarmış bir yurtseverdir.

Manzumelerinden çok, düzyazılarıyla tanınıp sevildi. Güçlü ve akıcı bir üslûbû vardır.

Başlıca Eserleri:

Gizli Figanlar (şiirler, 1906), Firak-ı Irak (şiirler, 1918), Malta Geceleri (Şiir-düzyazı, 1924), 
Batarya ile Ateş (düzyazı, 1917), Çal Çoban Çal (düzyazı, 1921), Hazret-i Isa’ya Açık Mektup 
(düzyazı, 1924).

Biyografi, İnceleme: Namık Kemal (1922), Mehmet Akif (1924), Fuzuli (1925)?



TAKLİTTEN KAÇINMA:

A TA TÜ R K Ç Ü  E Ğ İT İM  PO L İT İK A S I

M ustafa  K em al ve arkadaşları, eğitim in gerekliliği ve top lum  hayatm daki gücü 
hakkm da te reddü t sahibi o lm am ışlardır. Yetişen k u şak lan  çağdaş eğitim  kurum la- 
rm dan geçirerek yeni b ir  toplum  düzeninin gerektirdiği bilgi, tu tu m  ve davranışlarla 
donatm ak düşüncesi, on la r için b ir nazariye değil, b ir  ta rih  tecrübesiydi. Kendileri 
bu yollardan  geçm işlerdi. Ö te yandan bu kadro , geleneksel eğitim in yozlaştırılm ış şe
killerinde olduğu gibi, eğitim in, zihinleri açacak yerde on ları paslandıracak, onları 
köleliğe m ahkûm  etm ek için uyuşturacak b ir araç o larak  kullanılabileceğini de bili
yorlardı.

F ark ında  oldukları b ir  başka husus da, eğitim de yenilik hareketlerin in , şuradan 
b u rad an  rasgele alınm ış, tak lit uygulam alarla hedefine varam ayacağı idi. Ü lke ih ti
yaçlarım  ön  p landa  tu tm ak  suretiyle dikkatli tercihler yapılm ası gerektiği düşünce- 
sindeydiler. Geleneksel eğitim in yozlaşmış şekilleri nasıl b ir  çıkm aza götürm üşse, ye
nileşme adı a ltında  kö rü  körüne tak lit de çocukları ve gençleri kendi kü ltürüne ya
bancılaştırarak  top lum u çıkm azlara sürükleyebilir. ...

M ustafa  K em al’in M illî M ücadele yıllarında eğitim  konusunda ilk önem li beyan
larından  b iri, 16 T em m uz 1921 günü A nkara’da top lanan  M aarif Kongresindeki ko
nuşm asıd ır...

B ugünkü dille ifade etm ek istersek, şöyle der:

“ Şim diye k ad ar izlenmiş o lan  eğitim  ve öğretim  biçim lerinin, ulusum uzun gerile
mesinde en  önem li nedenlerden biri olduğu kanısm dayım . O nun  için bir m ill î  eğitim 
p rogram ından  söz açarken , geçm işin asılsız uydurm alarından , yaratılışım ıza uym a
yan yabancı düşüncelerden, D oğudan  ve B atıdan gelebilen her tü rlü  etkiden büsbü
tü n  uzak, ta rih î ve 'm illî  varlığım ıza uygun b ir kü ltü rü  öne sürm üş oluyorum . Ç ün
kü ım illî deham ızın  tam  olarak  geUşmesi, ancak böyle b ir  kü ltürle  sağlanabilir. Ras
gele b ir yabancı kü ltü rü  kabullenm ek, şimdiye kadar peşine takıldığım ız y a b a n a  kül
türlerin  yıkıcı sonuçların ı tek ra r ettirebilir. K ültür, bu  düşünce ekini, o rtam a bağlı
d ır. O  o rtam , m ill î  karak terd ir. . . . ”

Büyük Ö nder, D oğu ve Batı takhtçiliği arasında benliğini yitirm e tehlikesiyle kar
şı karşıya kalm ış b ir top lu m d a halk ın  kendi özüne, ta rih î ve m il l î  varlığına ve kendi 

.ihtiyaçlarına uygun düşecek b ir eğitim  ve k ü h ü r program ı uygulam asını istemiştir.

P ro f. D r. T u rhan  Oğuzkan 
(A tatürkçülük, II, 1984)

Metin Üzerinde l— “ Geleneksel eğitim” sözünden ne anladınız? Bu eğitim, ne ba- 
İnceleme: kımdan eleştiriliyor? Çağdaş eğitimi, geleneksel eğitimden ayıran te

mel düşünce nedir?
2— Eğitimde ‘ ‘şuradan buradan rasgele aimnuş taklit uygulamalarım 

tarihî ve millî benliğimiz açısından ne gibi sakıncaları vardır?
E 8



3_  Atatürkçülük, taklitçiliği, yalnız eğitimde değil, her alanda, her şekliyle reddeder. Ata
türk, bir konuşmasında şöyle diyor;

“ Biz, Batı medeniyetini, taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimi
zi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyeti seviyesi içinde benimsiyoruz.”

Edindiğiniz bilgilere göre, taklitçilikten neden kaçınıldığını kısaca açıklayınız.

4— Toplumumuzda, Tanzimat döneminden beri, Batı taklitçiliğine, az çok rastlanır. Re- 
caizade M. Ekrem, Ahmet Mithat Efendi gibi yazarlar; Frenkçe kelimeler kullanan, yabancı
ları taklit edip onlara benzemeği çalışan, millî geleneklerimizden kopmuş bu gibi tipleri, ro
manlarında ele almışlardır.

Siz, bunlardan hangilerini biliyorsunuz?
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OKUMA:

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI ve ÖNEMİ

T ü rk  m illetinin bugün ve gelecekte tam  bağımsızlığı, huzur ve refaha  sahip olm a
sı, devletin m illet egemenliği esasına dayandırılm ası, aklın ve ilm in rehberiiğinde T ürk 
kültü rünün  çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılm ası am acı ile temel esasları yine 
A ta tü rk  tarafındanjbelirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonom ik hayata, to p 
lum un tem el müesseselerine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere, A ta tü rkçü lük  denir.

A tatürk , tam  bağımsızhk ve millî egemenlik ilkelerinin, kurduğu yeni Türkiye Dev- 
leti’nin tem el unsurları olduğunu açık ve kesin o larak  şu sözleriyle belirtm iştir:

‘T ü r k  devletinin dayandığı esaslar “ Tam  Bağımsızlık”  ve “ Kayıtsız şartsız Millî 
Egem enlik” ten  ibarettir.

“ M illetim iz, kesin ve gerçek kurtu luşa  kavuşabilm ek için iki ilkeye dayanm anın 
farz ve şart olduğunu anladı. O  ilkelerden birincisi, M isak-ı M illî’nin ifade ettiği te 
mel ru h tu r .”  ’

M isak-ı M illî’nin ruhu  ve anlam ı, her tü rlü  bölücülüğe ve bölgeciliğe karşı olm ak, 
m illî b irlik  içinde yurttak i bü tün  sorunları tesp it ve çözmek dem ektir.

“ İkincisi, Anayasa’mızın tespit ettiği, değiştirilmesi m üm kün olm ayan gerçeklerdir.
A nayasa, Osmanlı İm paratorluğunun, öldüğünü idrak ve ifade eden ve onun ye

rine yeni Türkiye Devleti’nin geçtiğini ilân eden ve bu  devletin hayatının d a  egemenli
ğin kayıtsız şartsız milletin sorum luluğunda kalması ile m üm kün olacağını ifade eden 
b ir kanundur.

T am  bağımsızhğımızm sağlanm ası ve devam  ettirilm esidir. Tam  bağım sızhk de
nildiği zam an, elbette siyasî, m alî, ekonom i, adlî, askerî, kültürel ves. her hususta 
tam  bağım sızhk ve tam  serbestlik dem ektir. Bu saydıklarım ızın herhangi birinde ba- 
ğım sızhktan yoksunluk, millet ve m em leketin gerçek m anası ile b ü tün  bağım sızlığın
dan  yoksunluğu dem ektir.”

Ü lkenin K aynaklarından B ütün İnsanlığın Faydalanm ası:
T am  bağım sızhk, m illetlerin, insanlığın kabiliyetli temsilcisi o larak  ülkenin kay

nak larından  b ü tün  insanlığı faydalandırm ayı öngörür.
“ M illetler, yerleştikleri arazinin gerçek sahibi olm akla beraber, insanlığın vekil

leri o larak  da o arazide bu lunurlar. O  arazin in  servet kaynaklarından hem  kendileri, 
faydalan ırlar, hem  de b ü tü n  insanlığı faydalandırm akla yüküm lüdürler.”

T am  bağımsızlık, anlaşm alara ve devletlerle karşılıkh yardımlaşmaya karşı değildir:
“ Devlet ve m illetim izin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanım ızın bütünlüğü saklı kal

m ak şartıy la ... milliyet esaslarına saygılı ve ülkemize karşı istilâ am acı beslemeyen 
herhangi b ir devletin, fennî, teknolo jik  ve ekonom ik yardım ını m em nuniyetle karşı
la rız .”

Bu esaslara göre, eşit hak larla , m illetlerarası iş birliğinden ve teşkilatların  kurul
m asından yanayız.



T am  bağım sızlık, m illetlerarası güvenlik antlaşm aları ve kuru luşlarına karşı de
ğildir:

T ürkiye, m illetlerin güvenliği için sald ırganlara karşı, etkili m illetlerarası k u ru 
luşlara ta ra fta rd ır; an tlaşm alara girer ve an tlaşm alarına sadaka tla  bağlı kalır. M uh
tem el b ir saldırgana karşı en iyi önlem  “ Saldırgana, taa rru zu n  yanına k âr kalm aya
cağını açıkça anlatacak  m illetlerarası teşkilatın  ku ru lm asıd ır.”

T ü rk  M illeti, “ içte ve dışta tam  anlam ı ile bağım sız k a lacak tır.”
T am  bağım sızlık, kayıtsız şartsız millî egemenlikle b irlik te b ir bü tündür. Bu bü- 

tü n ü h  sağlanm ası, gerçekleşmesi, ekonom ik güce bağlıdır. “ Tek kuvvet, hakiki en 
kuvvetli tem el, ekonom idir.”

A tatü rkçü lüğün  unsurlarından biri de, her çağın ilim  ve teknolojisin in  rehberliği 
ve getirdiği yeniliklerin ışığı altında top lum un çağdaşlaşm asını sürdürm esidir.

Çağdaşlaşm a, T ürk  milletini geri bırakm ış olan  müesseseleri, boş inançları yıka
rak , yerlerine milleti ilerletecek, çağa uygun müesseseleri derhal koym ak suretiyle ger
çekleştirilecektir. A tatürkçülük , bu  dinam ik davran ışlara  bağlılığı gerektirir.

Fikirle H areketi Beraber Y ürütm ek:
B aşarı için, fik ir inkılâbına sadık kalm ak ve fikirle hareketi birlikte yürütm ek ge

rektiğine işaret eden A ta tü rk  şöyle diyor:
‘ ‘Büyük davam ız, en m edenî ve en üst refah  seviyesinde b ir millet o larak  varlığı

m ızı yükseltm ektir; b u , yalnız kurum larm da değil, düşüncelerinde de köklü  b ir inkı
lâp  yapm ış o lan  Büyük T ürk  M illetinin dinam ik idealidir. Bu ideali, en kısa b ir za
m anda  başarm ak  için, fik ir ve hareketi beraber yürütm ek m ecburiyetindeyiz.”

Sonuç o larak  diyebiliriz ki:
A ta tü rk ’ün , T ürk  M illeti için söylediklerini, fikirlerini,, yaptıklarını ve yapm ak 

istediklerini; aklın  ve ilmin öncülüğünde gerçekleştirmeye çalışm ak; T ürk  devletinin, 
T ü rk  m illetinin gerçek m utluluğu, güvenliği ve geleceği için esastır. Bize bunu, A ta 
türkçü lüğü  öğretecek, uygulatacak yol ise eğitim dir. B urada dikkatle üzerinde duru^ 
lacak husus, eğitim in A ta tü rk  milliyetçiliğine dayatılm asıdır. (x)

(A tatürkçülük, K itap III, 1984)

116 T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I

(x) Daha geniş bilgi için bk. Atatürkçülük, Kitap III.



XX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 
(Cumhuriyet Dönemi)

XX. yy. TÜRK EDEBİYATI (Genel Bilgiler)
ZİYA GÖKALP

Okuma: Millî Birlik ve Beraberlik
ÖMER SEYFETTİN 
FUAT KÖPRÜLÜ 
MEHMET AKİF ERSOY 
AHMET HAŞİM 
YAHYA KEMAL BEYATLI

LâikUk
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL 
A. AFETİNAN
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Okuma: Türk înkılâbmm Genel Görünüşü 
REFİK HALİT KARAY 
REŞAT NURİ GÜNTEKÎN 
FALİH RIFKI ATAY 
PEYAMİ SAFA

Cumhuriyet ve Nitelikleri 
ATATÜRK
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GENEL BİLGİLER:

XX. yy. TÜRK EDEBİYATI 

Genel Görünüş

190rde, Hüseyin Cahti’in.Fransızcadan yaptığı bir çeviri yüzünden Servet-i Fünun dergisi 
kapatılır ve İkinci Meşrutiyete kadar (1908), İstanbul’da, edebiyat alanında göze görünür can
lı bir şey olmaz. Yalnız, bu süre içinde, İstanbul dışında, Selanik’te bazı sanat kıpırdanışları 
görülür, özellikle “ Çocuk Bahçesi”  dergisi (1904-1905), bu boşluğu doldurmağa çalışır.

İkinci Meşrutiyetten sonra. Celal Sahir’in (Erozan, 1883-1935) başkanlığında Yakup Kad
ri (Xaraosmanoğlu: 1889-1974), Köprülü Fuat (1890-1966), Ahmet Haşim (1885-1966), Refik 
Halit (Karay: 1888-1965), Hamdullah Suphi (Tanrıöver: 1886-1966), Tahsin Nahit (1887-1912), 
Emin Bülent (Serdaroğlu: 1886-1942), FaU( Âli (Ozansoy: 1875-1950), Şebabettin Süleyman 
(1885-1921),İzzet Melih (Devrim: 1887-1966), Ali Canip (Yöntem: 1887-J967), Fazıl Ahmet 
(Aykaç: 1884-1967), Müfit Ratıp (1887-1917) gibi genç sanatçılar, Fecr-i Âti (Geleceğin Fecri) 
adını verdikleri bir toçluluk meydana getirirler. Yayın organları, Servet-i Fünun dergisidir. 
Tuttukları yolu ‘Fecr-i Âti Encümen-i Edebîsi Beyannamesi”  adıyla açıklarlar. Namık Kemal’in 
‘‘Edebiyatsız millet, dilsiz insan kabilindendir”  inancmdan yola çıkan bu sanatçılar, “ tstib> 
dat hükümetinin gittikçe artan zulmü karşısında yedikleri darbe üzerine, Edebiyat-ı Cedideci- 
lerin dağılıp gittiklerini; hürriyetin ilânından sonra da gereken şeyi veremediklerİDİ; Fecr-i Âti
nin bu boşluğu doldurmak için kurulduğunu”  bildirirler. (Servel-i Fünun, no 997,11 Şubat 1909).

“ Sanat için sanat”  Ukesine bağh kalan “ şimdilik Avrupa’daki örneklerine benzemeye”  ça
lıştıklarını söyleyen bu sanatçıların; dil, işledikleri genel konular, sanat anlayışları bakımların
dan Edebiyat-ı Ce<Jidecilerden kesinlikle ayrılan bir yanlan yoktu. Ali Canip, Fuat Köprülü, 
Hamdullah Suphi, Refik Halit gibi sanatçılar, bir süre sonra bu topluluktan ayrıldı ve millî 
edebiyat akımı içinde yer aldılar. Ahmet Haşim, yeni bir şiir anlayışı getirdi; Türk edebiyatın
da sembolist akımın güçlü bir temsilcisi oldu. Fecr-i Ati, iki üç senelik bir ömrü içinde, yeni 
bir akım olamadan dağıldı (1912)'. Bu topluluktan Yakup Kadri, Balkan ve Birinci Dünyâ Sa
vaşlarının etkisiyle yurt sorunlarına yöneldi. Türk toplum yaşayışının belli başlı dönenılerini, 
sosyal değişikliklermi zincirleme götüren romanlar yazdı, başarıh hikâyeler verdi.

* İkinci Meşrutiyet, bunu izleyen 31 Mart olayı (13 Nisan 1909), Balkan (1912-1913), Birinci 
Dünya (1914-1918) savaşları, Osmanh İmparatorluğunu büyük çapta etkiler. Çözülmek ve çök
mek üzere olan İmparatorluğu kurtarma çabalan başlar. Hıristiyan milletler (Balkan kavimlfe- 
ri), hatta Türk olmayan Müslümanlar (Araplar, Arnavutlar) Osmanh bütünlüğünden ayrıl
mak için çahşırlar. Yabancı devletlerin de kışkırtmasıyla “ mUliyetçilik”  savaşına girişilir.

İmparatorluğun bu güç ve karışık dönemi, Türk aydınlarını düşündürür. Bu tedirginlik içinde 
yeni kurtuluş yolları aranır. Yeni düşünce ve ideoloji akımları doğar. İmparatorluğun bütün
lüğünü koruma amacıyla, din ayırımı gözetmeksizin, herkesi vatandaş ve kardeş sayan “ Os
manlıcılık” ; gerçek kurtuluş yollarını Batı medeniyetinde arayan “ Garpçılık” ; Hıristiyanlığa 
karşı İslâm birliği ülküsünü savunan “ İslâmcdık” ; bunların yanı sıra başlangıcı Tanzimat dö
nemine kadar uzanan milliyetçilik-TürkçüIük akımları görülür. >

Türkçülük akımı, XX. yüzyıl edebiyatını, hemen bütünüyle etkilemiş ve millî bir edebiya
tın doğup gelişmesini sağlamıştır.

1

M iltî Edebiyat;

. Tanzimat döneminde Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi yazarlar, “ halkın kolayhkla 
anlayabileceği”  bir Türkçe ile yazmayı savunarak “ dilde milliyetçilik”  akımının öncüleri ol
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muşlar, halk şiiri üzerine de dikkatleri çekmişlerdi. Daha sonra,'A hm et Vefik Paşa, Süleyman 
P aşa  ve Şemsettin Sami gibi bilginlerin Türk dili ve tarihi alanında çalışmaları olmuş; bir yan
dan konuşma dilinin yazı dili olmasına çaba sarf ederlerken, öte yandan da, İslâmlıktan önce
ki Türklerin tarihlerini, kurdukları medeniyetleri, Doğu ve Batı kaynaklarından yararlanarak, 
aydınlığa çıkarmaya uğraşmışlardır.

XX. yüzyıhn ilk çeyrek yılları, edebiyatta “ miHiyetçi akım ” m kendi benliğini bulduğu çağ
dır. Ziya Gökalp, kendinden önceki gelişimden de yararlanarak, Türkçülüğü, bütün sosyal ku- 
rumlara uygulayıp sistemleştirecek ve Mehmet Akif Ersoy’un öncülüğünü yaptığı “ İttihad-ı 
İslâm” cılığın geçerliğini yitirdiği bu dönemde, üm m et anlayışı, yerini, millet anlayışına bıra
kacaktır.

XIX. yy. m sonlarına doğru Türk-Yunan savaşının (1897) yarattığı millî coşku ile hece öl
çüsü, halk edebiyatı nazım biçimleri ve konuşma diliyle şiirler yazan Mehmet Emin (Yurda
kul: 1869-1944), milli edebiyat akımının öncüsü olur. Servet-i Fünun edebiyatının en geçerli 
olduğu yıllarda, sade, gösterişsiz bir dil ve anlatımla ve içten gelen bir söyleyişle yurt sorunları
nı dile getirir. “ Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur”  mısraiyla başlayan manzumesiyle Ana
dolu çocuğunun sesini duyurur (1897). İttihat ve Terakki F ırkası’nm da desteklediği, 
“ milliyetçilik”  akımı, 1908’den sonra, örgütlenerek gelişir. Türk Derneği (1908), Türk Yurdu 
(1911), T ürk Ocakları (1912) kurulur. Bunların yayın organları olarak “ Türk Yurdu” , “ Türk 
Derneği”  dergileri çıkar. Bunlara Selânik’te çıkan “ Genç Kalemler”  dergisi katılır (1911). Ali 
Canip, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi Türkçüler, bu dergide başta dil sorununu ele alır
lar. “ Millî edehiyatm ancak millî bir dille doğacağım”  savunurlar. Ömer Seyfettin, “ Yeni Lisan” 
makalesiyle, Türk dilinin sadeleşmesi, kendi kaynaklarına dönmesi için izlemesi gereken yolu 
çizer ve hikâyelerinde bu dilin güzel örneklerini verir.

Edebiyatımızı büyük çapta etkileyen milliyetçilik akımı; konuşulan Türkçenin yazı dili ol
ması; Türkçe karşılıkları bulunan bütün yabancı kelimelerin ve bu arada özellikle yabancı dil 
kurallarının kesinlikle dilimizden atılması; aruz ölçüsü yerine kendi millî ölçümüz olan hece’- 
nin kullanılması; sanatçılarımızın Doğuya ve Batıya değil, kendi öz kaynaklarımıza, tarihimi
ze yönelmeleri, taklitten kurtulmaları, hayalden çok gerçeklere, gözleme önem vermeleri ilke
lerine dayanır. Özellikle 19 irden  sonra Cumhuriyet devrine kadar, bu ilk aşamada, edebiya
tımız, bu millî görüş ve bakış içinde gelişerek şiirde, romanda, hikâye ve tiyatroda, edebiyat 
tarihi alanında başarılı eserler verir. Daha önce, konu bakımından İstanbul sınırları içinde sı
kışıp kalan edebiyatımız, Anadolu’ya açılır, yurt sorunlarını ele alır. Ömer Seyfettin, Ali Ca
nip, Ziya Gökalp’tan sonra Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927), FuatK öpriîlü (18SK)-1966), 
A ka Gündüz (1866-1958), Refik H alit Karay (1888-1965), Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
(1899-1974), Halide Edip Adıvar (1884-1964), Memduh Şevket Esendal (1883-1952), Reşat Nuri 
Güntekin (1889-1956), Peyami Safa (1899-1961) bunların yaıiı sıra Hüseyin Rahmi Gürpınar 
(1864-1944), Ahm et Rasim (1864-1932) gibi sanatçılar düzyazıda; “ Beş Hececi” ler diye anılan 
F aruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973), Yusuf Ziya Ortaç (1895-1967), Orhan Seyfi Orhon 
(1890-1972), Halit Fahri Ozansoy (1891-1971), Enis Behiç Koryürek (1891-1949) gibi sanatçı
lar şiir dalında değerli eserler verirler. Bu sanatçılar cmuhuriyet döneminde, daha olgunlaşmış 
olarak çahşmalanm sürdürürler. Kimi şairler (Faruk Nafiz, Halit Fahri gibi) hece ölçüsü ya- 
nmda aruz ölçüsünü de kullanmış, edebiyatın diğer türlerinde de eserler vermişlerdir. Hiçbir 
edebiyat topluluğuna bağlı olmayan; geçmiş çağların şiir diliyle (Divan dili), o çağla:rm yaşayı
şına, büyük zaferlerine duyduğu özlemi manzumeleriyle dile getiren Yahya Kemal Beyatlı, şi
irde yeni bir klasisizm yapar; bunun yanı sıra, bugünün duru Türkçesiyle de ünlü manzumele
rini vererek geniş bir edebiyat ve okuyucu çevresini, uzun süre, etkisinde tutar. Oftun gibi ba
ğımsız bir sanatçı olarak tanınan ve din konuları yanında; yerli hayatımızı, törelerimizi, güçlü 
mısralarıyla yansıtan Mehmet A kif Ersoy; Ahmet Haşim  ve Yahya Kemal’le birlikte, hece öl
çüsüne karşılık, aruz ölçüsü ile yazmayı başarı ile sürdürürler.



ZİYA GOKALP

YENİ HAYAT VE YENİ KIYMETLER

Biz s iyasî; inkılâbı yap tık tan  sonra ikinci b ir vazifenin önünde kaldık: İçtim aî in 
kılâbı hazırlam ak. Siyasî inkılâp, m eşrutiyet m ekanizm asının hüküm ete ta tb ik i de
mek olduğu için istihsali (elde edilmesi) pek kolaydı. F ak a t İçtim aî inkılâp  m ihanikî 
b ir fiil ile değil; uzvî b ir tekâm ül (olgunluk) ile hâsıl olabileceği için gayet güçtür...

Siyasî inkilâbın icrası için hürriyet, müsavat (eşitlik), uhuvvet (kardeşlik) gibi meş
rutiyetin  ruhunu  tem sil eden kuvvet - fikirlerin intişarı kâfi idi. H albuk i İçtim aî inki- 
lâp kuvvet - hislerin inkişaf ve tealisine (yücelmesine) bağlıdır. F ikirlerin kabul ve reddi 
zihnin iradesine dahilindedir. H isler; asırlarca süren İçtim aî itiyatların  (altşkanlıkla- 
rm) izelri o lduğundan  kolayca istihale edemez (biçim değiştiremez). O  halde İçtimaî 
inkılâp bun d an  sonra  bü tü n  kuvvetimizle çalışacağımız en güç ve en uzun b ir müca- 
hededir (uğraştır).

İçtim aî inkilâp  ne dem ektir?
Eski hayatı beğenm eyerek yeni birhayat ib d a’ etm ek (yaratmak) ... Yeni hayat 

demek yeni iktisat, yeni aile, yeni \>tû^?ti (güzelilk), yeni felsefe, yeni ahlâk, yeni hu
kuk, yeni siyaset dem ektir.

Eski hayatı değiştirm ek İktisadî, ailevî, bediî (güzellik), felsefî, ahlâkî, hukukî, 
siyasî hususiyetleriyle yeni b ir yaşayış yaratm akla kabil olabilir.

1

Yeni hayatın  usulünü biraz dah a  izah edelim:
D oktor Isnard  * ‘H er şey ilim iledir ve insaniyet içindir (tout par la science et pour 

i ’humatine) diyor. Yeni hayat, bugünkü insaniyeti milliyet m efhum unda m.ütecelli 
(kavrammdq,belirlenmiş) gördüğü için bu düstu ru  “ her tekâm ül ilim iledir ve vatan 
içindir’ ’ suretine kalbediyor. Yeni hayatçıların birinci vazifesi edebiyat, ihm  ve felse
fe vasıtalarıyla O sm anlılığın kuvvetlenmesini, yükselmesini tem in etm ektir. Yeni ha
yat, dehri b ir  yaşayış değil, m illî b ir yaşayıştır, (bk. Dehrî)

(Genç Kalemler, no. 8, yü 1911)

Y a r d ım c ı  Ziya Gökalp, düşüncelerini manzume ve makalelerle yayımlamış- 
BİlSİler* *‘G ökalp" adım ilkin Genç Kalemler dergisinde kullanmıştır. Bu

'  dergide “ Tevfik Sedat”  adıyla yayımladığı Turan (cilt I, no. 6); da
ha sonra, artık bırakmadan kullanacağı “ Gökalp”  adıyla yayımla

dığı Altın Destan (no. 14) adlı epik manzumeleriyle kendini tamttı.
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Yukarıya bir kısmı alınan makale, 1908’den sonra gerçek yolunu arayan ve kendisine ön
cülük yapacak bir düşünce adamının özlemini duyan Türkiye’nin, içinde bulunduğu bunalım 
çağında yayımlanmıştır. Bu yazı, Gökalp’ın, sonraları kuracağı Türkçülük sisteminin çeldrde> 
gini taşıması; programını çizeceği “ inkılâp” tann ana düşüncesi olması bakumndan önemlidir.

Makale, dergide Demirtaş takma adıyla yayımlanmıştır.

M e t in  Ü z e r in d e  I— Yazara göre siyasî inkılâp nedir ve, niçin kolay olmuştur?
İ n c e l e m e : - İÇ^maî inkılâp ne demektir ve niçin daha güçtür? Gerçekleşme

si nelere bağlıdır? Her ikisinde “zaman” m rolü nedir? Birinin 
“kuwet-fikirler” in yayılmasına; öbürünün “ kuwet-!ıisler” in gelişip 

yücelmesine bağlı oluşundan ne anladınız?
3— Yazar, “ İçtimaî inkılâp”  yeni bir yaşayış yaratmaktır diyor... Bu yeniliği nerelerde arı

yor? Bunu sağlamak ne ile ve ne için olacaktır?
^— Gökalp, “ Hars ve Medeniyet”  makalesinde; “ Şark medeniyeti dairesinde bulunan Os

m anlI medeniyeti, behemehal ortadan kalkacak, onun yerine bir taraftan İslâm diniyle bera
ber bir Türk harsı, diğer taraftan da garp medeniyeti kaim olacaktır. İşte Türkçülüğün vazife
si, garp medeniyetini tam ve canlı bir surette alarak millî harsa aşılamaktır”  diyor. Yukarıda 
okuduğunuzla buradaki düşünceyi birleştirebilir misiniz? Cumhuriyet yönetiminin kuruluşuyla 
birlikte bu devrimler ele alınmış, sağlanmasma çalışılmış mıdır?

5— Gökalp, Doktor îsnard’ın sözünü değiştirmekle ne demek istiyor? Anladığınızı açık
layınız.

6— “ Yeni hayat, dehrî bir yaşayış değil, millî bir yaşayıştır”  sözüyle, yazarın anlatmak 
istediği iki yaşayış arasındaki ayrılığı belirtiniz.

(“ Dehrî”  kelimesinin sözlük anlamı “ dünya ile ilgili, sadece dünyaya bağlı”  demektir. Fel
sefede “ maddeci, materyalist” anlamında kullanılmıştır. Dehrîler; dünyanın yaratılmadığı
na, onun sonsuz olarak var olduğuna; ruhun, bedenle öldüğüne, maddenin temel olduğuna, 
tabiatın jistünde başka bir varlık olmadığına inanırlar.)

n

AHLÂKA DOĞRU

m akalesinden:

însana, norm ali gösteren “ ilim ” , orijinali yaratan “ deha”  olduğu gibi, ideali (mef- 
kûreyi) tam lan  da “ ah lâk” tır . Bu üç m anevî servet, kıymetleri itibarıy la m uayyen 
b ir m eratip  (dereceler) silsilesine tâbidirler-.

D eha, kıymetçe, ilm in fevkindedir. Dâhiler, daim a büyük âlim lerden kıymetli gö
rülm üşlerdir. Z ira, ilim, usûl vasıtasıyla yapıhr. Herkes çalışarak az çok ilim  sahibi 
olabilir. F aka t, deha, fıtra tın  (yaratılışın) b ir m evhibesidir (bağışıdır). H erkes çalış
m akla dâhi olam az. D âhi, usulden de istifade ederse de, asıl ibda  (yaratma) vasıtası 
ilham dır. D âhilerin ru h la ra  verdiği bediî vecitleri (estetik coşkular) de, ilim adam la
rın ın  tem in ettikleri m enfaatlerden  d ah a  yüksektir. Büyük b ir şair, büyük  b ir m usiki
şinas, b ir m illete coşkun b ir neşe, taze bir hayat verebsilir. İlm in fay d a lan  ise tedrici 
(derece derece) ve ekseriya m add îd ir. Bundan başka, ilim, beynelmilel olduğu halde, 
deha m illîdir. Bir m illetin fertleri arasındaki m anevî çim ento, ilifiî fikirlerdeki işti
rak ten  ziyade bediî vecitlerdeki o rtak lık tır.
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D eha, şerefçe, ilm in fevkinde olduğu gibi, ah lâk  da kıym etçe, dehadan  üstündür. 
A hlâkm  kıym eti, diğer İçtim aî kıymetlerle ölçülebilm ekten m ünezzehtir (arınmıştır, 
uzaktır). D in , lâdinî (din dışı) kıymetlerle m ukayese edilemediği gibi, ah lâk  d a  sair 
İçtim aî kıym etlerle m ukayese edilemez. B undan dolayıdır k i, b ir adam ın ahlâktaki 
nakisesini (eksikliğini), ilimde yahut dehadaki fevkalâde meziyet ve kudretleri telâfi 
edem ez. İlim de, felsefede büyük keşifler yapan; yahut sanayide, fenniyatta  m ühim  
ih tira la rda  (icatlarda) bu lunan  b ir kim senin ilm ine hürm etle ahlâki kabahatları m uaf 
tu tu lam az (bağışlanamaz). Bunun gibi, şiirde, m usikide, m im arîde, resim de herkesi 
hayran  edici eserler ibdâ eden (yaratan) sanatkârlar da ah lâk î cürüm lerini, dehaları 
hürm etine affettirem ezler,

Bu suretle ahlâk her kıymetin fevkindedir. Bir milletin fertleri arasındaki m anevî 
çim ento bediî duygulardaki iştirâktir dem iştik. Bu çim ento, ne kadar kuvvetli olursa 
olsun, b ir  m illetin fertlerini birbirine ve m illetine hiç ayrılm az b ir  surette  bağışlaya
m az. Bu derecede m ühkem  bir rabıtayı (bağı) vücuda getirecek m anevî bağ, yalnız 
ah lâk tır. A hlâksız cemiyetlerde, m illettaşlar, b irb irin i sevmedikleri, beğenm edikleri 
için, tesanü t rab ıta ları (dayanışma bağları) kuvvetli o lam az... A hlâkı zayıf olan ce
m iyetlerde aile içinde “ b ab a” nm , vatan  içinde “ h ü k ü m e tlin  m anevî nüfuzları za
y ıftır. Dem ek ki İçtim aî zap t ü  rap tın  kuvveti de ahlâkm  salâbetine (sağlamlığına) iz.- 
bidir. Bir yerde, ahlâk kuvvetli değilse, hukukun , kanunlarm  kuvveti de az o lur. Zi
ra , kanun , fertleri korkuttuğu için değil, um um un vicdanından doğduğu, milletin ah
lâk ına  uyduğu için m ukaddes ve m utâd ır (uyulur). A hlâk, iradem izin banisi olduğu
n a  b inaen terbiyenin de esasıdır.. B undan başka , insanları m esut eden yegâne âm il 
(etken) de ahlâktır.

İlm in  rehberi usul, dehanın pişvası (öncüsü) ilham dır dem iştik. A hlâkın da kla- 
vuzu vicdanıdırc O lgun b ir yaşa gelmiş norm al fertler, ah lâk î düsturları vicdanların
da ezelî b ir kalem le hâkkolunm uş kazmmış) g\\)\ hazır bulurlar. Bu düstu r
ların  ne suretle vücude geldiğini bilm ezler, çünkü ne teem m ül (düşünme) vasıtasıyla, 
ne de ilim  ve usulle bu düsturları, kendileri arayıp bulm uş değillerdir...

V icdanî sada, bazı fertlerde m üstesna b ir kuvvet iktisap eder (kazanır). B unlara 
“ ah lâk î kah ram an lar”  adını veririz. Bu kahram anlar, vicdanlarından gelen sadaya, 
hiçbir m enfaat düşünm eksizin, hiçbir tehlikeye bakm aksızın, derhal itaa t eden feda
kârlar, fedaîlerdir. V akıa, herkes vicdanının bu  âm ir sadasını duyar ve ona az çok 
itaa t eder, fak a t bu sada , büyük b ir servetten, yüksek bir m evkiden feragat etmeyi 
(vazgeçmeyi), büyük tehlikelere atılm ayı em rettiği, “ hayatını ve sevgililerini mefkû- 
re uğ runa feda  edeceksin! ’ ’ dediği buhranh  an larda , çok kimseler bu sadanın emirle
rine büyük  b ir  tehalükle (istekle atılarak) itaate koşm azlar. O halde, herkesin, vicda
n ından  gelen bu  sadaya tam am ıyla ik tida ettiğini (uyduğunu) söylemekte tam  bir ha 
k ikat yok tu r. Öyle olsaydı, fertler a rasında  gördüğüm üz bunca haksızlıklar vâki ol
m az, cem iyetler içinde bu  kadar çok m ahkem eler bulunm azdı.

B undan  anlaşılıyor ki, sanatın  um um dan tem ayüz etmiş (üstün olmuş) dâhileri 
o lduğu gibi, ahlâkın  da vasatî enm uzeçten (tipten, örnekten) yükselmiş kahram anla
rı vard ır. Ekseriya milletleri büyük tehlikelerden k u rta ran  bu fevkalbeşer (insan üs
tü) kahram anlard ır. A lparslan’ın  M alazgirt m uharebesindeki hareketi buna m isal
d ir. V icdanın sadası çok kuvvetli olduğu zam an sanattak i ilham ı andırır. O  halde bu 
gibi kahram anlara  “ ah lâk ın  dâhileri’ ’ unvanını d a  verebiliriz. F akat şu rasm fda söy
lem ek lâzım  gelir ki, tarih tek i büyük inkılâpları yapan, milletleri tehhkelerden ku rta 
rıp büyük tealilere (yücelmelere) sevkeden bu kahram anlar, kıymetçe sanat dâhileri



nin fevkindedirler. Çünkü, ahlâk kahram anlan, milletlere hür, müstakil, mütealî (yü- 
çelmiş) bir hayat temin ederler, sanat dâhileri ise ancak bu hayat temin olunduktan 
sonra, ona ziynet (süs) verirler.

(Küçük M ecmua, No. 4 1388 [1922])

Metin Üzerinde l— “ ÎHm, beynelmilel (milletlerarası), deha millîdir” sözünden an- 
İnceleme: ladığmızı açıklayınız.

2— Ahlâk, niçin dehanın ve her değerin üstündedir. Bunun örnek
lerini siz de verebilir misiniz?

3— “ Ahlâk kahramanlan”  ile “ sanat dâhileri” nin milletlerin yaşayışındaki yerleri ve al
dıkları değerler nedir? Tarihimizde ve dünya tarihinde Alparslan ve Atatürk gibi; milletlere 
hür ve yüce bir yaşayış sağlamış başka hangi ahlâk kahramanlarını tanıyorsunuz?

4— “ tlm ” in, “ bediî duygularda”  ortak olmanın ve “ ahlâk” ın; bir milleti bölünmez ve 
bir bütün durumuna ulaştırmakta ve o millete ‘‘toplumsal disiplin’M sağlamadaki rollerirü ayrı 
ayrı değerlendiriniz. Yazar, bunlardan hangisinin “ manevi bağ” ı sağlamada ön planda geldi
ğini söylüyor? Siz de aynı düşüncede misiniz?

5— “ Vicdanım âmir (buyurucu) sadasmı duymak”  sözünü açıklayınız.
6— Bu makaleden çıkaracağınız ana düşünceyi söyleyiniz.
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III
ORTAÇ 

(Sanat)

Dinle yeni şair! Eski ozanı,
Okuyor yürekten altın destanı...
Deme “ Kopuz kırık, yoktur çalanı!**
Çalgı gönül sesi, kopuz bir ağaç...

Kutlutaş’ı yoksa kendisi kutlu.
Kam gür, içmezse kımız ne mutlu!
“ U m ut”  bir kanatsa daim umutlu!
Ona “ ozan”  derler, yoluna “ ortaç” ...

Diyorlar ki “ Siz parnas, biz ortaç eri, 
Bizden olan her fert görür ileri 
İğreti sanattan millî hüneri;
İstemez yabancı eserlerden baç.

Âruz sizin olsun hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir,
“ Leyi”  sizin, “ şeb”  sizin, “ gece”  bizimdir. 
Değildir bir m^na üç ada m uhtaç...

Irmağız her akan sele uymayız;
Şarktan garptan esen yele uymayız;
El uysun, bize, biz ele uymayız;
Biz dilmaç değiliz, yahaçız yalvaç...
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H alk b ir viran kale, duvarı siyah, 
Giren de peşiman, girmeyen de 
Duyarız biz ona hürmet, siz ikrah; 
Size dert veren şey bize bir ilâç...

Bu yerde biz bulduk gizli bir hazne; 
Dağarcık omuzda girdik içine;
Bu inci gerdanlık, şu elmas iğne; 
Hep ondan çıkmıştır, gözlerini aç!

Ey şair! Parnastan çık, gel ortaca; 
‘‘Bodler^, ‘‘Verlen” i kesme haraca; 
Sen kendi gücünle tırm an yamaca; 
Bu yükseliş, belki olur bir miraç!”

(Yeni M ecm ua, N o . 8, yıl 1917)

Yardımcı Okuduğunuz man/ume, ilkin “ Yeni Mecmua” da, daha sonra 
Bilgiler: “ Sanat”  adıyla ve küçük değişikliklerle “ Yeni Hayat”  adh şür ki<

^  * tabında yayunlanınıştır. “ Ortaç”  kelimesini yazar, millî kaynaklar
dan yararlanan gerçek sanat yolu anlamında kullanmıştır.

Bu kitabında Ziya Gökalp, kurulacak yeni bir Türkiye’nin sosyal temellerini anlatan man
zumelerini topladı; bunlarda din, yurt, millet, devlet, hak ve görev, köy, aüe, kadın, kadının 
toplumsal bayattaki görevi, üniversite ve dil gibi birçok sosyal konuları ele aldı. Kitaba ekle
diği küçük bir önsözde şöyle der: “ Şuur devrinde şiir susar, şiir devrinde şuur seyirci kalır. 
İçinde bulunduğumuz zaman, galiba, birinci devreye aittir... Çocuk terbiyesinde birtakım ders
ler oyun tarzında verUir. Bunun gibi, halk terbiyesinde de bazı fikirlerin vezin kisvesinde arz 
edilmesi fena mı olur?...”

Metin üzerinde l— Gökalp, “ Yeni şair” e niçin sesleniyor? Ozan, kopuz, altın des- 
İnceleme: tan’la, bakışımızı nereye çekmek istiyor?

Bu, destan çağına bir dönüşü mü; yoksa sanatta kendini arayışı, 
mUlî değerlere yönelişi mi anlatır?

2— “ İğreti sanattan, miliîlıüneri ileri görmek”  sözünden ne anladınız? “ iğreti san af’la 
ne çeşit sanat belirtilmek isteniyor?

3— “ Parnas”  sözüyle, parnasizm akımına bağlı şairler anlatılmak istenmiştir. Fransa’da,
XIX. yüzyılın ikinci yansında, romantizme tepki olarak doğan ve “ sanat için sanat”  düşünce
siyle çalışan şairlere bu ad verilmiştir. Bunların manzumeleri “Pamasse Contemporain”  (Çağdaş 
Parnas) adındaki şiir dergisinde toplanmıştı. Parnas adı buradan geliyordu, (bk. Parnasizm)

Bodler (Blaudelaire), Verlen (Verlaine)gİbi Fransız şairlerini “ haraca kesmek” ; “ parnas
tan çıkıp, ortaca gelmek’’ sözüyle ne denmek isteniyor?

4— “ İnci gerdanlık”  ve “ elmas iğne” nin halktan çıkmış olmasından ne anladınız? Halk, 
niçin bir “ viran kale” dir? “ Siz”  dediği kimlerdir? Bû dizelerde Gökalp’ı, nasıl bir halk adamı 
olarak tanıdınız?

5— “ Kendi gücüyle yamaca tırmanmak. Irmak olmak, her akan sele, Doğudan ve Batıdan 
esen rüzgâra uymamak. Dilmaç (tercüman) değil, yalvaç (peygamber) olmak” sözlerini, sanat 
çerçevesi içinde düşünerek, açıklayınız.
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6— Gökalp’m çizdiği sanat yolunu, dil, ölçü, koriu ve öz bakımından kısaca anlatınız.
7— Manzume, halk edebiyatı nazım biçimlerinden biriyle yazılmıştır. Manzumenin ölçü

süne, kafiye düzenine, biçimine bakarak, adım söyleyiniz.

1— Manzume, dilce sade midir? “ Halkın söylediği Türkçe” ye uyul- 
J)İ|*  muş mudur?

2— Bazı kelimelerin dilimizde kullanılagelen Arapça ve Farsçaları 
yerine ozan, kopuz, kutlu, mutlu, umut, ortaç, dilmaç, yalvaç gibi

o çağ için yeni olan Türkçelerini kullanan Gökalp, bu davranışıyla dilimize nasıl bir yön ver
mek istemiştir?

“ Kendine Doğru”  manzumesinde de:

Başka dile uymaz annenin sesi,
Her sözün araşan vardır Türkçesi.

diyor. Şair, bu düşüncesine uymuş mudur?
3— “ Leyi”  sizin, “ şeb”  sizin, “ gece”  bizimdir sözünü açıklayınız.

Biyografi:
ZİYA GÖKALP 

(1876-1924)

Diyarbakır’da doğmuştur. Vilayet Evrak Müdürlüğü yapmış olan Mehmet Tevfik Efen- 
di’nin oğludur. Askerî rüştiyede (ortaokul) okudu, idadiyi (liseyi) bitirip İstanbul’da Mülkiye 
Baytar Mektebine girdi. Son sınıfta iken istibdat yönetimine karşı gizli bir cemiyete girdiği için 
tutuklanarak Taşkışlada hapse atıldı. Dokuz ay sonra Diyarbakır’a  gönderildi. Orada amcası
nın kızıyla evlendi. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. îlk yazıları Diyarbakır gazetesinde 
yayımlanan Ziya Gökalp, Doğu ve Batı kaynakh birçok eserler okuyarak kendini yetiştirmeye 
çahşır. Özellikle felsefeye sosyoloji, tarih gibi bilim dallarına merak sarar. İkinci meşrutiyet
ten sonra, Diyarbakır’da, İttihat ve Terakki Fırkasının bir kolunu kurar ve delege olarak Sela- 
nik’e gider (1909). ö rada genel merkez üyeliğine seçilerek, partinin güçlü bir elemanı olur. Bu 
sırada, yayımladığı şiir ve makaleleriyle, Genç Kalemler dergisinin yazı ailesine katılmış olur. 
Balkan Savaşı sırasında İstanbul’a gelir. Yazıları Türk Yurdu, Yeni Mecmua ve Tanin gibi ga
zete ve dergilerde yayımlamr. 1915’te, Darülfünunda sosyoloji dersleri vermeğe başlar. Bu ders
lerini, İstanbul’un işgalinden sonra, birçok yurtseverlerle birlikte tutuklanıp M alta’ya sürü- 
lünceye kadar sürdürür (1919). Malta dönüşünde (1921), bir süre Ankara’da kalu-, sonra mem
leketi olan Diyarbakır’a giderek orada, fikir tarihimizde önemli bir yeri olan, “ Küçük Mec- 
mua”yı çıkarır. Burada yazıları, konferansları ve konuşmalarıyla Millî Mücadeleyi destekler. 
1923’te Diyarbakır’dan milletvekili seçilerek Ankara’ya gelir. Ziya Gökalp’in en yoğun çalış
maları bu dönemdedir.

Ziya Gökalp, yıkılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğu ile yeni Türkiye’nin doğuşu ara
sında yaşamıştır. Bunalımh bir çağ içinden, yurdu için kurtuluş yolları aramış, Türkçülüğe bu 
amaçla sarılmıştır.

Türkçülük, çözülmekte olan imparatorluğun yapısı içinde, yüzyıllar boyunca yaşamış olan 
başka kavimlerin, Türk devletine, 'rârk  milletine karşı giriştikleri savaş sonucu güçlenip geliş
miştir. Tanzimat döneminde belirmeye başlayan, filizlenen, fakat derlenip toparlanamayan 
Türkçülük; Ziya Gökalp’in fikir öncülüğü ile, bir sisteme bağlanarak, güçlenmiştir. Bu akım; 
millîbirliği kurmak, millîşuuru uyandırmak, Türk milletini yükseltmek amacı güder. Türkçü
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lük, halifeliğe dayanan ve dinden fornıunu alan “ ümmet”  ideali yerine, “ ana dil” ilkesini te
mel olarak alan “ millet”  düşüncesine dayanır.

Ziya Gökalp’in öncülüğünü yaptığı Türkçülük, toplumsal ihtiyaçların doğurduğu bir akım
dır. Bir Türk milliyetçiliğidir.

Gökalp’egöre, “ millet” i oluşturan “ hars”  yani “ millî kültür” dür. Millî kültür, yalnız bir 
milletin dil, din, ahlâk, hukuk, güzel saatlar, estetik, iktisat gibi temel ilkelerinin uyumlu bir 
toplamıdır.

Gökalp, Türkçülük ilkelerini, bütün sosyal kurumlara uygular. Türkiye’nin, çağdaş ve ile
ri bir devlet olabilmesi için, bütün kurumlarıyla Batı medeniyetine geçmesi; yenileşmesi, iki
likten kurtulması gerektiğini savunur. Bu ikilik dilde de vardır. Dildeki yabancı kelime ve ku
ralların atılmasını, konuşulan dille yazı yazılmasını ister ve bunda tutulacak yollan gösterir. 
Sanat için şu kurah ortaya kor: “ Hakiki sanat, arasında bulunduğu milletin ve içinde yaşadığı 
çağın estetik zevkini ye idealini tasvire çalışmaktadır”  der. Aruz yerine millî nazım ölçümüz 
olan hecenin kullanılmasmı ileri sürmüştür. Konulannı yurdun gerçeklerinden, hayattan, Türk 
tarihinden alan; konuşulan dille yazılan; millî nazım biçimlerini ön planda tutan millî edebiyat 
akımı, Türkçülük hareketiyle yatağını bulur, güçlenip gelişir.

İnancı, ideali, geniş kültürüyle düşünce hayatımızdaki yeri ve etkisi büyük olan ve özellikle 
yetişmekte olan gençliğe önderlik eden Ziya Gökalp; düşüncelerini dahakolay yaymak için ede
biyattan yararlanmış, görüşlerini ve toplumla ilgili birçok konulan didaktik türde manzume
ler halinde yazmıştır.

Başlıca eserleri:
Şiirler: Kızd Elma (1915), Yeni Hayat (1918), Altın Işık (1923).
Diğer eserleri: Türkleşmek, İslamlaşmak, Mua^rlaşmak (1918), Türkçülüğün Esasları (1923), 

Türk Töresi (1923), Türk Medeniyeti Tarihi (1925), Malta Mektupları (1931) vs.



OKUMA:

M tLLÎ BÎRLÎK ve BERABERLİK

A tatü rk çü lü k , b ü tü n  ilkeleriyle, hemen ilk bak ışta  göze çarpan  b ir nitelik taşır: 
B irlik ve beraberlik .

D ağınıklığı toplayıp  bütünleştirm e, M illî M ücadele’n in  de ruhunu  oluşturjur. E r
zurum  ve Sivas K ongreleri, T ürk  toplum sal vicdanının b ir “ m illî şuur”  halinde b ir
leşm esinin b ire r sem bolüdür. Bu birlik, A tatü rkçü lüğün  b ü tü n  ilkelerinde; siyasî ve 
askerî güçte, eğitim de, kültürde, dil ve tarih te  ekonom ide, A ta tü rk ’ün bü tün  inkı
lâpçı düşünüşlerinde vard ır. T ürk  yurdunun siyasî ve m illî sınırlarını çizen ‘ ‘M isak-ı 
M ii r ’nin  ru hunda; O ’nun “ H att-ı m üdafaa y o k tu r, sath-ı m ü d afaa  vardır; o satıh, 
b ü tü n  v a ta n d ır”  sözlerinde bu  ana  düşünce yatar.

İki Güç:

“ Bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum  halinde yaşatan;'veya bir milleti 
esaret ve sefalete te rk  eden şey, eğitim dir”  diyen A ta tü rk , yurdum uzun, gerçek hede
fine ve m utlu luğuna erişm esinde, ik i ordunun etkinliği ve gücü üzerinde durur: Biri, 
savaş m eydanlarında ulaştığı zaferlerle T ürk  m illetine bağım sızlığını sağlayan askerî 
gücüm üz; diğeri ise “ irfan  o rdusu” dur.

A skerî gücüm üz, m illî b irlik  ve beraberliğim izin en büyük  tem silcisidir. İrfan  o r
dusu  (yani eğitim  gücü), bir ta ra fta n  T ürk  m illetini, çağdaş m edeniyet düzeyine ulaş
tırm a am acı güderken, diğer ta ra fta n  da on lara , yu rt savunm asında gereken bilinci 
verecektir.

Y urt Sevgisi ve Türklük Şuuru:

M illî b irlik , yurt sevgisinden doğar. Y urt sevgisi, m illî birliği güçlendirir.
İnsan ın , en aziz varlığı olan  canını, sadece va tan  uğrunda, her an  feda edebilmesi, 

va tan  ah lâk ın ın , vatanseverliğin b ir  sonucudur.
“ M illî varlığım ızın tem eli, m illî şuu rdad ır.”  M illî birlik  ve bü tün lük , kaynağını 

b u rad an  a lır. T ürk  m illetinin bu  bilincini yaşam ası, en büyük  silahı ve gücüdür. Bu 
gücü, T ü rk  milleti, köklü  tarih inden , çağlar boyunca yarattığ ı kültüründen, m edeni
yetinden alır. O na devletler kurduran ; onun  bağım sızhk içinde yaşam asını sağlayan 
b u  güçtür. T ü rk lük  şuurunun  en büyük tim sali olan  M ustafa  Kemal A tü tü rk : “ Be
nim  h ay a tta  yegâne o n u r kaynağım , T ürk lükten  başka  b ir şey değildir. Bu memleket, 
ta rih te  T ü rk tü , bugün T ü rk tü r ve sonsuza k ad a r T ürk  o larak  yaşayacaktır”  der ve 
b u n a  T ü rk  tarih inden  şu örneği verir: “ A nasının ve babasın ın  soyluluğu ile övünen 
Teodoz, İta lya yarım adasına inm ek isteyen T ü rk  A tilla ’ya, barış görüşm esinden ön
ce sorm uş: — Siz, hangi soylu ailedensiniz? A tilla  da ona  cevap vermiş: — Ben soylu 
b ir  m illetin evladıyım . îş te  benim  cevabım size b u d u r .”



M illî Dil ve T arih  G ücü:

M illet, “ Dil, kü ltü r ve ideal birliği ile birbirine bağlı o lan  vatandaşların  oluştur
duğu siyasî ve sosyal b ir  to p lu m d u r.”

Dil, top lum u millet yapan  en güçlü varlıktır. Başka b aşk a  diller konuşulan bir 
ülkede, m illî birlik  de sağlanam az. A nlaşm a ve kaynaşm a, ancak  dille o lur. Bu ba
kım dan, T ürk  dilinin, yu rdun  her yerinde, herkes ta ra fın d an  kolayca anlaşıhr; her 
düşünceyi anlatm aya elverişli zenginlikte ohnası gerekir. ‘ ‘K ültür ve ideal birliği’ ’ ancak 
dille gerçekleşir ve güçlenir.

Millî birliği sağlam ada, m illî ta rih , T ürk  dilinin yanında yer alır. “ M illî şuurun, 
ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunm ası için dil ve tarih  uğrunda çalışmaya mecburuz. ’ *

E konom ik  ve T ekno lo jik  Güç:

Y urdun kalkınm ası, re faha  kavuşm ası; sanayileşmenin, tekno lo jin ih  gelişip güç
lenmesine bağlıdır. D ağınık, m illî b irlikten yoksun top lum larda; ekonom i ve tekno
loji de gerektiği gibi gelişemez. H er şeyden önce millî birliğin sağlayacağı güvence, 
ekonom ik gelişme için şarttır. Millî birlik, bir milletin sanayileşmesinde dinam ik güçtür.

“ E konom ik kalk ınm a, T ürkiye’nin hür, m üstakil, daim a dah a  kuvvetli, daim a 
dah a  refahlı Türkiye idealinin bel kem iğidir.”  diyen A ta tü rk  bu  gerçeği vurgulam ak 
ister.

E rzurum  ve Sivas K ongrelerinde alm an kararları kapsayan  ve İstanbu l’da, son 
O sm anh Mebus'an MecliSÎ’nin onayı ile kesinleşen M isak-ı M illî; her şeyden önce, b a 
ğımsız T ürk  devletinin m illî sınırlarını çizer. M illî b irhk, bu  “ M isak” la daha da güç
lenir. M illî M ücadele ve ulaşılan zaferle “ M isak-ı M illî” , gerçekleşir. T ü rk  milleti, 
b ü tün  siyasî hak larına  sahip, bağım sız yeni T ürk  devletini, Türkiye Cum huriyetini 
kurar.
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F. 9



ÖMER SEYFETTİN

HÜRRİYET BAYRAKLARI

... O  akşam  D em irhisar’d an  C um ayıbâlâ’yageç , yorgun gelm iştim . G ündüz ha
va pek sıcaktı. Baş ağrısı b an a  eski, pis otelin aç tah tak u ru lan m  bile duyurm adı. F a
ka t sabahleyin zurna, davul seslerine karışan  nara lar, tü rk ü le r beni uyandırdı. Göz
lerimi açtım . Tozlu, soluk kırm ızı perdelerden yakıcı b ir  güneş taşıyor, b ü tün  odayı 
do lduruyordu . G erinirken yalancı inkılâbım ızın, bu  kansız, h ak ik a tta  ancak  m ana
sız alkış tu fan larından  ibaret o lan  zavallı düzme T ürk inkılâbım n ikinci senesi o ldu
ğunu hatırladım . Evet bugün m illî b ir bayram dı!.. .  “ Lâkin , acaba hangi m illetin bay
ram ı?”-Diye düşünerek kalk tım . Pencereye y ak laşım . D ışanda karm a karışık b ir ka
labalık  dalgalanarak , kaynaşarak  akıp  gidiyordu. K arşıki çü rük  tah ta  peykeli U lah, 
Bulgar dükkânları açıktı. Sahipleri bu  diyara yeni gelmiş hâkim  yabancılar gibi önle
rinden geçen sırm a cepkenli T ü rk  delikanlılarına gülümseyerek bakıyorlardı. Bu ‘ ‘O n 
Tem m uz”  alayı, bu  nüm ayiş hak ikaten  seyre lâyıktı. Y üzüm ü yıkam ayı sonraya b ı
rak arak  sandalyeyi çektim . C am ı açtım , o turdum . Biraz ileride Y ahudi’nin kızlı kah 
vesindeki g ram ofon  bu  hareketlerle , nüm ayişlerden haberi var da o da gürültülere 
karışm ak istiyorm uş gibi bü tü n  kuvvetiyle, eskisinden daha  ziyade bir gürü ltü  çıka
ra rak  haykırıyor, uzak tan , el şakırtılarıyla “ yaşasın”  feryatlarıyla uğuldayan b ir m ı
zıka sesi yaklaşıyordu. C um ayıbâlâ piyade alayından b ir m üfreze tebrik  için hükü
mete gidiyordu. Binbaşı —kır saçlı, esmer çehreli b ir adam — beyaz a tın ın  üzerinde 
şaşırmış bir gelin gibi sa llanarak , önüne bakarak  gidiyor, arkasından  dö rder dörder 
gelen ezelî acemiler âm irleri gibi önlerine bakarak , m ızıkanın çaldığı:

O rdum uz etti yemin
T itred i hâk  ü zemin.

Parçasın ı tekrarlayarak^eçiyorlard ı. O ndan sonra sırm ah T ürk  esvapları giymiş 
genç, fazla sarı, b ir Bey b ir sürü  genç arkadaşlarıyla b ir m uzafferiyetten  dönüyor- 
m uş gibi k abararak  askeri tak ip  etti. O nların arkasından  d a  çingenelerden, sefiller
den m ürekkep diğer b ir sü rü ... S onra  büyük, kırmızı bir bayrak  göründü . Üzerinde 
üstünlü  esreli b ir takım  yazılar vard ı ki, okuyam ıyordum . Bayrağın e trafında  birçok 
sarıkh kafalar, büyük garip  dev papatyaları gibi dalgalanıyor, a rkadan  hâk îesvaph , 
ikişer olm uş rüştiye çocukları bağrışarak  kaynaşıyorlardı. T uttu rduk ları:

A rş ileri, arş ileri!
A lalım  düşm andan eski yerleri...

N akara tın ı o kadar candan  gönülden haykırıyorlar ki, önüm den geçtikçe hepsi
n in  zayıf boyunlarında ince dam arcıkların ın  şiştiğini, feslerinin a ltından  kırm ızı ter-, 
1er aktığım  görüyordum .

Bu nüm ayiş akıntısı belki yarım  saatten  ziyade sürdü. A fyonunu fazla kaçırmış 
b ir derviş gibi dalmış gitm iştim . Vatam m m , Türkiye’min, bu m utlaka öleceğine iman 
edilen hasta  adam ın hayatın ı düşünüyor, yese pek benzeyen acı b ir hisle bü tün  zih
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niyetim in büzüldüğünü, işlemez bir hale geldiğini duyuyordum . O d^m n kapısı açıl
dı. R um  otelci a tlarım ın  hazır olduğunu söyledi.

R azlık’a  gidecektim . Demek bu  geceki m illî şenliği o rad a  görecektim . H em en gi
yindim . G iyinirken otelcinin getirdiği sütlü kahveyi bir yurdum da içtim .

T ekrar dem inki garip , m ahzun dalgam a düştüm !

Bir saat sonra  Papazbayırı’n a  çıkan dik yokuşu  tırm anıyordum . A tım dan inm iş
tim . H ava çok  güzeldi...

Y olcular hep bu  güneş, soğuk, rüzgâr, tip i, k ar altında kap k ara  olm uş ölü direk
lerin  dib inden gidiyorlardı. İyice terledikten, nefesim  kesildikten sonra  tepeye çık
tım . D inlenm ek için duracaktım . Biraz ileride b ir  a th  gördüm . Esvabından, kîlıcınm 
parıltısından  bir zabit olduğunu anladım . O  da  yere inmiş, dinleniyor, tabakasından  
sigara sarıyordu. Y am na gittim . T ürk lerde “ takd im , tak ad d ü m ” e hacet yok tu r. Bu 
teklifsizliğim izi çok sever, çok sam im î bu lu rum . Y aklaştım . Selâm verdim . Nereye 
gittiğini sordum . Gülüm seyerek cevap verdi:

— R azlık’a  efendim , siz?
— Ben de.
— O halde beraber gideriz.
Bu esmerce, o rta  boylu, güzel b ir  m ülâzım dı. Geniş, dolgun om uzlann ın  üstün

deki büyük, d ik  başı, iri, siyah gözlerinin m ahm urluğu sirklerde k ırbaçla ahlâkı bo 
zulmuş esir kaplanların acıklı sükûnunu hatırlatıyordu. Konuşm ağa b aşlad ık :... Bahsi 
politikadan açtık. Ben “ O nT em m uz” un bu ra larda  bile tak d ir olunduğunu söyledim. 
M ülâzım , hayretim e canı sıkılmış gibi:

— A h ne diyorsunuz? O n Tem m uz’u takd ir e tm ek ... Dedi bu da lâ f mı? Bu bizim 
en büyük , en şanlı, en âli bir günüm üz, en m ukaddes m illî bayram ım ızdır. Keşke üç 
gün o lsaydı... Ç ünkü b ir gün bir gece, pek az ...

— D em ek O n T enım uz’a  bu k ad ar ehem m iyet veriyorsunuz?
Diye gülüm sedim . İdd iaların ın  aksini söyleyerek asabî m ünakaşacıları kızdırm ak 

poşum a gittiğinden ilâve ettim:
— H em  bu  nasıl m illî bayram ^ H angi m illetin bayram ı?

• — O sm anh m illetinin...
— O sm anh milleti demekle Türkleri m i kastediyorsunuz? .

•— H ayır, asla ... B ü tün  O sm anlIları...
G e n ç m ü l^ ım ın  koyu siyah gözlerinde sanki b ir taassup ateşi parladı. Dinine küf

redilm iş b ir  evvel zam an M üslüm an’ı gibi bakıyordu . Birden başlam ayarak ak lî sual- 
ciklerle onun  hissî m antığım  şaşırtm ağa k a ra r verdim :

— B ütün O sm anlIlar kim lerdir?
— T u h a f sual! A rap lar, A rnavutlar, R um lar, Bulgarlar, S ırplar, U lah lar, Yahu- 

diler, Erm eniler, T ürk ler... H asıh  hepsi...-
— B unlar dem ek hep b ir millet?
— Şüphesiz...
T ek rar güldüm :
— F ak a t ben  şüpheleniyorum .
— Niçin?
— Söyleyiiz E rm eniler bir m illet değil m idir?
Biraz du rdu . Tereddütle cevap verdi:
— Evet b ir m illettir.
— A rnavu tlar da b ir  millet?
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— A rnavu tlar da.
— E y Bulgarlar?
— B ulgarlar da. •
— Sırplar?
— T ab iî S ırplar da.
G ülerek, başım ı sallayarak:
— O halde sizin riyazi (matematikle ilgili) ve m üspet hakikatlere  itikadm ız yok.
D edim . N e dem ek istediğimi anlam adı. Yüzüm e bak tı. Ben devam ettim:

— H endeseden, cebirden, m üsellesattan (trigonometriden) vazgeçelim. H atta  he
sap bilm iyorsunuz. H esabın  “ cem ”  kaidesini b ilm iyorsunuz yahut biliyorsunuz da 
bun ların  doğru , esaslı şeyler o lduğuna inanm ıyorsunuz.

M ülâzım ın bakışı b ü tün  bütüne değişti. Kendisiyle eğleniyorum  sandı. H iddet
lenm esine m eydan verm eden ben  gene devam ettim :

• — Yanlış anlam ayınız. Yalnız ban a  cevap veriniz. H esaptaki “ cem ”  kaidesini h a 
tırlayabiliyor m usunuz?

_M ! •
— Ben size söyleyeyim. T abiî inkâr edemeyeceksiniz. B ir cinsten o lan  şeyler cem 

olunabilirler. M eselâ on  kestane, sekiz kestane, dokuz kestane. H epsi yirm i yedi kes
tane eder, değil mi?

— Evet!!!
— Bir cinsten olm ayan şeyler cem  edilemez. M eselâ on  kestane, sekiz arm ut, do 

kuz elm a... Nasıl cem edeceksiniz. Bu m üm kün değildir. Bu im kânsızhk nasıl riyazi, 
bozulm az b ir kaide ise birb irinden tarih leri, ananeleri, meyilleri, müesşeseleri, lisan
ları, m efkûreleri ayrı milletleri cem edip hepsinden bir millet yapm ak da o kadar im 
kânsızdır. Bu m illetleri cem edip “ O sm anh”  derseniz, yanılm ış olursunuz.

M ülâzım  cigarasını unutm uştu . Yüzüme şaşalarrtış gibi bakıyor, onun  şüphesiz 
ilk defa işittiği bu  kadar basit, adi b ir hak ikatten  şaşalam asını sersemliğe çevirmek 
için ben  izahım da, daha m ufassal, hararetli, devam  ediyordum . Birçok misaller geti
riyor, “ O sm anlıhk”  kelim esinin düvelî (devletlerle ilgili) b ir tab irden  başka b ir şey 
olm adığını, R um ların, Bulgarların, Sırpların, b ü tü n  o eski esirlerimiz o lan  bugünkü 
uyanık  m illetlerin T ürklerden in tikam  alm ak, kendi öz kardeşleriyle, Balkan hükü
m etleriyle birleşm ekten daha tabiî, daha m akul, dah a  m antık î, daha-haklı m efkûre
leri olam ayacağını anlattım . L âkin  m ülâzım ın anlam adığını gözlerinden, birden coş
m asından pek iyi anlıyordum . Cigaralarım ız bitm işti. N ihayet:

— Sizinle m ünakaşa edem em , dedi, çünkü fikirlerim iz tab an  tab an a  zıt...
A yağa kalk tı. Ben de kalktım . A tlarım ızı yedeğe a larak  keskin, kayah b ir sırtın  

kenarından yürümeğe başladık. Yan gözle çaktırm adan yüzüne bakıyordum . Pek mus
tarip ti, hep yerebak ıyordu . Bir şey söylemek ister gibi bazı duruyor, sonra  vazgeçmiş 
gibi yine h ızla yürüm eğe devam  ediyordu. Yine ben sükûtu  bozdum :

— V akıa fikirlerimiz zıt, fakat azizim inkâr edemezsiniz, benimkiler doğru değil mi?
— H ayır, asla doğru değil.
D edi. T ırm andığım ız tepeden artık  aşağıları görünüyor, K araali han lanm n üs

tündek i beyaz jan d arm a  karakolu , Simitli’ye doğru  akan  çakılh dere parlıyor, uzak
ta  seyrek, sık orm anların nispetsiz, boş alanlarında yanmış tah ta  yığınlan halinde küçük 
köyler görünüyordu. A yağa kalkar kalkm az yine sızmağa başlayan terlerimi ıslak men
dilimle silerek yine ısrar ettim :

— L âkin , niçin azizim , niçin doğru değil?..



T Ü R K  VE B A T I  E D E B İ Y A T I  133

M ülâzım ın canı sıkılm ıştı. “ Affedersiniz am m a...”  diye başladı. Coştu; eğer be
nim  iddiam  doğru olsaydı, o kadar büyük adam lar bunu kabul etm ezler m iydi? Eski, 
yeni b ü tün  hüküm etçi m em urlara  “ büyük adam lar”  d iyordu. H ususuyla “ Osmanlı
lık”  fikri söylediğim k ad ar boş, sunî, huIya olsaydı m uvafık , m uhalif b ü tü n  siyasî 
fırkalar program larına bunu  esas yaparlar mıydı? A rtık Türkiyede hiç adam  yok muy
du? Herkes yanıhyor m uydu?

Söyledikçe m üdafaasında, m antığında kendini hakh sanıyor, hakh  sandıkça da
h a  ziyade coşuyor, b iraz  eğlenir gibi:

— D em ek koca T ürk iye’de herkes cahil de yalnız siz âlim siniz. H erkes yanılıyor 
da, aldanıyor da hak ikati yalnız siz anlıyorsunuz, tebrik  ederim , tebrik  ederim 
öyleyse...

D iyordu. Yol b irdenbire döndü. Derin b îr sel yarıntısını geçm ek lâzım  geldi. D ur
duk. D oğru  yürüsek atların  ayakları sakatlanacaktı. Belki düşeceklerdi. E trafım ıza 
bakınıyorduk. M ülâzım  sevinerek, gülerek:

— A h bakınız, azizim ... diye haykırdı, bakınız, işte O sm anhiığın şahidi!
Parm ağıyla bin m etre kadar ileride, uçurum lu bir yarın  kenarındaki küçük bir

Bulgar köyünü gösteriyordu. Siyah, sürülm üş birkaç tarlacığın içinde süprün tü  ha
linde duran  bu viranecikte birkaç da ağaç vardı. D ikkatsiz nazarlarla  bakıyordum . 
M ülâzım  ellerini çırpar gibi oğuşturarak:

— A h görm üyor m usunuz, dedi, görm üyorm usunuz? Şu köycükte sallanan kır
mızı hürriyet bayrak ların ı görm üyor musunuz? Bugünü, O sm anhlarm  birbirleriyle 
en sam im î, hak ik î kardeş o lduklarını dünyaya anlattık ları bu  büyük, m ukaddes gü
nü , O n T em m uz’u alkışlayan bu  kırmızı bayrakları görüyor m usunuz?

D ikkat ediyor, d ikkatli dikkatli bakıyordum . Köyün orta  yerindeki b ir b inada kır
mızı bayrak lar asılmış duruyordu! Gözlerime inanam ıyordum :

— A caba bun lar hürriyet bayrakları mı?
Dedim . M ülâzım  taştı, taşm adı; âdeta fışkırdı:
— K örsünüz azizim , b ak ar körsünüz. Nafile zahm et edip bakm ayım . H akikatleri 

görm ek istidadı sizde y o k . H âlâ  şüphe mi ediyordunuz? Evet bu n lar hürriyet bayrak
larıdır. Şu dağ başında kaybolm uş O sm anh - Bulgar köycüğü O n T em m uz’u takdis 
ediyor, inanm ıyor m üsünüz? O nlar O sm anh değil m idir? Y arın  O sm anh vatanına 
düşm an hücum  ettiği vak it sizden evvel onlar koşacaklar, O sm anlılık nam ına kanlar 
dökecekler, O sm anhiığı kanlarıy la ku rtaracak lar...

Kendimi tu tam adım :
— Bu B ulgarlar h a ? ...
— Evet bu  Bulgarlar! B unlar en sadık O sm anhlardır. K om itacılarla hiç m ünase

betleri yok tu r. K om itacılardan nefret ederler. O n Tem m uz’u en m ukaddes b ir gün 
bilirler. F akat siz, m utaassıpsınız, inanm azsınız. H âlâ  alâkasız, cahil babalarım ız gi
bi: “ D om uz derisinden post, gâvurdan dost o lm az ...”  der, m edeniyetin, büyük yir
minci asrın  doğurduğu insaniyet, uhuvvet, m üsavat fikirleriyle eğlenirsiniz. Bütün 
O sm anlIların kardeş o lm aların ı kabul edemezsiniz. İşte bakınız. U facık b ir köy bu 
günü kırmızı bayrak larla  tebcil ediyor (yüceltiyor). Kim bilir, akşam  bu büyük gü
nün şerçfme nasıl eğlenecekler, nasıl içecekler, “Yaşasın Osmanidık, kahrolsun nifak!” 
diye bağ ıracak lar...

Ben susuyor, d inliyordum . M ülâzım  coşuyor, Tanzim at tılsım ının hülyalarıyla, 
seraplarıyla dalgalanan O sm anlılık rüyasını, onun  ta th  hezeyanlarını (saçmalarını) 
tasvir ediyor, a rtık  büyük O sm anh milletine kimsenin galip gelemeyeceğini söylüyor
du. H âlâ  yarın  başında, u zak ta  kırm ızı bayrakları görünen B ulgar köyünün karşısın
da duruyorduk . Birden ehm den tu ttu :
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—  İster mi'-’niz oraya kadar gidelim , dedi, doğruluğuna inanam adığm ız O sm an
lılığın nasıl kavi, halis olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ü şenm eyiniz, gide
lim , bu  mıriıterem O sm anlılan , bu  sadık  köylü Osm anlIları teb rik  edelim . Bu büyük 
gü-i için öpüşelim ...

... O  önden, ben a rkadan  derin  bir uçurum a yuvarlanır gibi indik . D ere kupkuru 
idi. E tra ftak i taşları, kum lu to p rak  yığınlarını güneş kızdırm ış, âd e ta  b ir  fırına  çe
virm işti.

... H a fif  b ir düzlüğe çıktık. Burası köyün Önü idİ. Yeni açılmış ta rla la rın  kenarla
rında büyük gübre yığınları du ruyordu . Kırmızı hürriyet bayrak ları ta k a n  eve ancak 
yirm i otuz ad ım  vardı. D urduk . Bizi birden  gören zayıf, sarı tüylü, iri b ir köpek hav
lam ağa üzerimize atılm ağa başladı. G übreleri burunlarıy la karıştıran  irili-ufaklı do
m uzlar, m ini mini gözleriyle “ bu n lar kim ?”  gibi m erak ve tecessüsle bakıyorlardı. 
F ak a t biraz; ileride, tarlan ın  nihayetinde bel ile çahşan Bulgar, köpeğin havlam asını 
işitmemiş gibi hiç bize b ak m ıy o r,,k im  olduğum uzu bile m erak etm iyordu.

O n Tem m uz bayram ını tebcil'için  asılan bayrak lara  bak tım . B unlar hava ald ır
m ak için güneşe asılmış kırmız:ı b iber dizileri id i... A lçak kap ıdan  gözüken kolları 
sıvalı, sarı, esmer b ir kad ın  hain , m avi gözleriyle kızdırılmış vahşî b ir hayvan  gibi bizi 
süzüyor, etrafımızda havlayan, sıçrayan, deliren köpeği m ahsustan çağırmıyordu. Şim
di hürriyet bayrakları sandığı şeylerin ne olduğunu gören m ülâzım , dudak ların ı ısırı
yor, sapsan  kesiliyordu. Şaşkın b ir  sesle tarladak i B ulgar’a:

—  Kolay gelsin Gospodin!
D edi. Bulgar hâlâ işini b ırakm ıyor, başını çevirip bize bakm ıyordu . Yine yüzünü 

çevirm eden sert, b ir k ü fü r kadar çirkin b ir şive ile:
— N eznam  Türkçe b re ...
Diye haykırdı. Ben de, m ülâzım da donm uş kalm ıştık. Öyle duruyorduk . Sanki 

vurulm uştuk. Tablo değişm iyordu. K adın aynı hain  gözlerle bize bakıyor, etrafım ız
da çırpındıkça daha ziyade kuduran  köpek, havlam asına devam  ediyor, dom uzlar 
gayet adî, ehemmiyetsiz m ahlûklar olduğumuzu anlamışlar gibi sahiplerini taklit ederek 
bize bakm ak tan  vazgeçiyorlar, gübrelerde ezelî gıdalarını araştırm aya başlıyorlardı. 
T arlada  çalışan O sm anlı-Bulgar va tandaş b ir kere olsun dönüp  bakm ıyor, çapasıyla 
uğraşıyordu. M ülâzım ı ko lundan  çektim :

— H aydi artık  gidelim.

Dedim . Cevap verm edi. Beni tak ip  etti. D um anlaşan gözleri yerde idi. A rtık  ne 
onda, ne de bende m ünakaşa edecek kuvvet, neşe yoktu. H ali (ıssız) bir cehennemin 
uçurumlarında kalmış günahsız hayvanlar gibi gayr-j müdrik (düşünmeden) dalgın, 
tek rar uçurum a girdik. T ırm andığım ız yollardan kaym ağa başladık.

Tepeye, K araali han larına  giden keçi yoluna çıkınca arkam a döndüm . T â  derenin 
öbür ta ra fın d a  kalan köye baktım . H ak ikaten , zehir kadar acı o lan  bu kırm ızı biber 
dizileri uzak tan  pek cazibeli, al hürriyet bayrakları gibi parlıyor, insana ne o lursa  ol
sun bir şeyi alkışlam ak “ yaşasın! yaşasın”  diye haykırm ak arzuları veriyordu.

25 Tem m uz 1910 [1326] 
(A silzadeler, 1938)



YsrdlinCl ikinci Meşrutiyet (1908)’in, o çağlarda, tarihe geçmiş sloganlan vardı: 
Bİlfiİler: Hürriyet, Uhuvvet (kardeşlik), Müsavat (eşitlik).

‘ ‘Osmanİıcıhk’ ’ ideolojisinin temelinde bu kavramlar vardu Yıkıl> 
mak üzere olan imparatorluk, bu haklar, bu inanışlarla ayakta tu

tulmak isteniyordu. Bunlarm en bilşmda kardeşlik geliyordu. İmparatorluk sınırları içindeki, 
dili, dini, inanışı ayrı başka başka milletler, bir kardeş gibi birbirlerine sarılacaklar, tek bir 
millet gibi, mutluca yaşayacaklardı. Osmanlıcılık, bu idi. Oysa, milletler, hürriyet savaşma baş
lamışlardı. Onları, Osmanlı adıyla bir bütün saymak artık mümkün değildi. Yüzyıllardan beri 
birlikte yaşadığımız, kardeş diye el uzattığımız Müslüman kavimler bile, Türkiere karşı silâha 
sarılmışlardı. Her millet, her vatandaş, kendi milletinin adıyla övünüyordu.

Türkçülük. İşte böyle bir dönemde gücünü ortaya koyma gereğini duydu.
Osmanhcıhk, güzel, saygıdeğer bir düşünüştü; fakat yanlıştı. Ömer Seyfettin, bu yanlışlık 

üzerinde duruyor.
“ Hürriyet Bayrakları” , o çağın sosyal bir gerçeğini yansıtması bakımından tarihî bir değer 

taşır.
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Metin Üzerinde l— Hikâyede, iki kişi arasında tartışmalar oluyor. Her iki yanm, 
İ n c e le m e :  tartışmalara temel olan düşüncelerini özetleyiniz.

2— Konuşanlardan hangisi duygularına bağlı, hangisi akılcı ve ger
çekçidir?

3— “ Osmanlıcılık”  yolu, neden tutunmamıştır? Hikâyeyi anlatan, bunu nasıl açıklıyor? 
Buna hangi örneği veriyor? Bu örneğe, karşısmdaki, neden cevap veremiyor.

4— “ Tanzimat tılsımının hülyalarıyla, seraplarıyla dalgalanan Osmanidık rüyası”  sözüyle 
Tanzimata değinilmiş olması nedendir?

5— “ Bayrağın etrafında birçok sarıklı kafalar, büyük, garip dev papatyaları gibi 
dalgalanıyor”  sözündeki sanatları açıklayımz.

6— “ Zehir kadar acı olan”  ve “ Uzaktan pek cazibeli görünen kırmızı biber dizeleri”  sö
züyle hikâyenin ana düşüncesi arasında nasıl bir ilgi kurulmuştur? Açıklayınız.

7— “ Vatanımın, Türkiye’nin, bu mutlaka öleceğine iman edilen hasta adamın hayatını dü
şünüyor, yese pek benzeyen acı bir hisle bütün zihniyetimin büzüldüğünü, işlemez bir hale gel
diğini duyuyordum.”  sözleriyle yazar, o çağ Türkiyesinin içinde bulunduğu durumdan duy
duğu acıyı belirtiyor. O çağ Türkiyesinin durumu ne idi? Yazarın bu acısı nereden geliyor? Bu
nu, tarih bilginize dayanarak anlatınız.

, 1— Ömer Seyfettin’den, geçen yıl, “Yeni Lisan” adlı bir makale oku- 
Dİ]» muştunuz. Orada “ yazı diliyle konuşma dilinin birleşmesi”  gerek

tiğini savunuyordu. Sade dil akımının öncülerinden olan yazarm, 
burada, dediği gibi, konuşma dili kullanıp kullanmadığını söyleyiniz.

2— Domuzlar, gayet adi, ehemmiyetsiz mahlûklar olduğumuzu anlamışlar gibi”  cüm
lesinde geçen “ olduğumuzu anlamışlar”  sözü, anlain bakımından yerinde kullanılmış mıdır? 
Bunu “ ... mahlûklarmışız gibi” sözüyle bitirmek daha yerinde olur mu? Niçin?

3— “ Artık ne onda, ne de bende münakaşa edecek kuvvet, neşe yoktu”  cümlesinin yükle
mini olumlu yaparak, cümleyi bir de öyle okuyunuz. Bu iki söyleşilen hangisinin daha doğru 
olabileceğini tartışımz.
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Biyografi:

Ö M ER  SEY FETTİN  
(1884-1920)

Gönen’de doğmuştur. Babası Binbaşı Ömer Bey’dir. Gönen mahalle mektebinde, daha sonra 
İstanbul’da Mekteb-i Osmanîde ve Baytar Rüştiyesinde okudu. Edirne Askerî İdadisi ve Har
biye Mektebini bitirerek subay çıktı (1903). İzmir RedifFırkasmda çalıştı; 1906’da açılan “ İz
mir Jandarma Zabitan ve Efrat Mektebi” nde öğretmenlik yaptı. Rumeli’de III. Ordu Nizami
ye Taburlarında, sınır bölüğünde görev aldı. 1910Ma askerlikten ayrılarak Selânik’e yerleşti, 
orada “ Rumeli”  gazetesiyle “ Genç Kalemler”  dergisinde makale ve hikâyelerini yayımlama
ğa başladı. Balkan Savaşında yeniden orduya alındı. Sırp ve Yunan savaşlarına katıldı. Yan- 
ya’da Yunanlılara tutsak düştü ve Yunanistan’da bir yıl kadar kaldı. İstanbul’a dönünce as
kerlikten ayrıldı (1913). Bu tarihten sonra kendini tamamıyla sanata veren Ömer Seyfettin, 
1914’te Kabataş Lisesi edebiyat öğretmeni olmuş ve ölümüne kadar bu görevinde kalmıştır.

Hikâyelerinde gerçekçi olan Ömer Seyfettin, yazı hayatına yeni ve milliyetçi düşünüş ve 
inanışla girdi. Gerçek edebiyatın, ne eskiler gibi Doğu, ne de yeniler gibi Batı taklitçiliğinden 
değil; ancak kendi millî varlığımıza dönmekle doğacağına inanmıştı. “ Genç Kalemler” de ya
yımladığı “ Yeni Lisan”  makalesiyle ilk iş olarak dil konusunu ele aldı (1911). Osmanlıcayı 
hiç yokmuş gibi bir yana atmak; kendi dilimizle yazmak gerektiğini savunarak tutulacak yolu 
gösterdi. Kendisine katılan Ali Canip ve Gökalp’la birlikte bu çığırın önünde yürüdüler. Dilde 
düşündüğünü sanatta da yaptı. Yerli kaynaklardan yararlanmak, halka yönelmek, onun anla
yışını, beğenisini bulmak. “ Fon Sadriştayn’m Oğlu”  hikayesinde, kahramanın ağzından ken
di sanat anlayışını savunur: “ Edebiyat, sanat, bir zümre için, birkaç kişinin maraz! keyfi için 
değildir. Sanat, bütün bir milletindir. Onun konuştuğu, kitaplardan öğrenmeden bildiği tabiî 
lisanla yapılmalıdır”  der. Dilde sadeleşmeği, edebiyata da uyguladı. “ Edebiyatsız edebiyat 
yapacağım ”  diyordu. Böylece süslü, mecazlı, aşın anlatımlardan kaçındığı gibi, uzun tasvir 
ve yorumlara da yer vermedi. Benzetme ve istiare gibi sanatlara arada sırada başvurmuştur.
O, bu davranışıyla Servet*i Fünun ve Fecr-i Âti edebiyatımn karşısına çıkıyor, o edebiyatı, ağır 
dili, benzetme ve istiarelere boğulmuş süslü yapısı ve sanat anlayışıyla yıkmak istiyordu.

Kendinden önceki Türk hikâyeciliğinin etkisinde kalmamış olan, fakat, kendinden sonra
kilere çok şeyler vermiş bulunan Ömer Seyfettin, Sami Paşazade Sezai ve H aiit Ziya Uşakh- 
gil’den gelen hikâyeciliğimize yeni, apayrı k?.tkılarda bulunmuştur. Yaratıcı ve güçlü bir zekâ
sı vardı. “ Ben, her şeyden, en ehemmiyetsiic bir fıkradan, bir cümleden bir hikâye, koca bir 
roman çıkarabilirim . Sanat, o hikâye ve o r(»manı çıkardığım şey değil, benim o şey etrafında 
canSandırdığım hayattır”  diyordu, (Bahar ve Kelebeklere Dair, Ali Canip, Hayat No. 26.)

Konularını günlük yaşayıştan, tarihten, folklorumuzdan, kendi yaşayışından aldığı hikâ
yelerinde olayın akış ve kuruluşuna; bu akış =çine ustaca yerleştirdiği “ tez” e, düşünceye önem 
vermiştir. Bunun yanında kişiyi, toplumu eleştirmeyi unutmaz. Gericiliği, bağnazlığı, medeni
yet düşmanlıgmiı ikiyüzlülüğü, kozmopolitliği, iğneler.

Otuz altı yaş gibi kısa bir yaşayış ve on yıl gibi az bir yazı süresi içinde dokuz on ciltlik (137 
kadar) hikâye veren Ömer Seyfettin, yazılarım “ Genç Kalemler” , “ Yeni M ecmua” , “ Büyük 
M ecmua”  gibi dergi; “ Rujneli” , “ V akit”  gibi gazetelerde yayımlamıştır. Hayatımn sonrala
rına doğru roman türünde de eserler vermeğe hazırlanıyordu. Hikâyelerinden başka dergi ve 
gazetelerde kalmış birçok makale ve bir kitap dolduracak kadar manzumeleri vardır.

Hikâye kitapları:

İlk  Düşen A k, Yüksek Ökçeler, Bom ba, Gizli M abet, Asilzadeler, Bahar ve Kelebekler, 
Beyaz Lâle, M abçupluk İm tihanı (bu isimdeki komedi ile birlikte). Dalga.



FUAT KÖPRÜLÜ

E debiyatta  şahsiyet nedir ve nasıl teşekkül eder?
H erhangi b ir m illetin m uayyen b ir  zam andaki m uayyen b ir züm resinin edebî ihti

yaçlarını ilk defa  hissederek onları rnuvaffakiyetle tebliğe m uvaffak  o lan  sanatkâra 
“ edebî b ir şahsiyet”  diyebiliriz. Meselâ: “ B aki”  zam anındaki m uayyen b ir züm re
n in  edebî tem ayüllerini, ihtiyaçlarm ı diğer m uasırlarından d ah a  çabuk ve daha kuv
vetle hissederek onları tebliğ ve ifadeye m uvaffak  olduğu için b ir  “ şahsiyet”  sahibi
d ir. Kezalik “ N ev’i” , “ H ayâlî, “ E m rî”  g ib iB ak i’yle aynı asırda yaşayan, aynı zevk 
züm resine h itap  eden ve o devirde gazelleri elden ele gezen diğer b irtak ım  şairler daha 
vardır ki, onlar da zam anlannın ihtiyacım az çok duyup tebliğ edebildikleri için ‘ ‘Baki’ ’ 
kuvvetinde o lm am akla beraber, herhalde zam anlarına göre birer “ Şahsiyet”  sayıla-, 
bilirler. Yine aynı devir sanatkârları arasında b ir de Bağdatlı “ Fuzûlî” yi görüyoruz. 
Fuzûlî, içinde yaşadığı devrin  yani “ ha l” in tem ayüllerinden, ih tiyaçlarından ziyade 
“ istikbaF’in ihtiyaçlarını duyuyor ve onları tebliğe m uvaffak  oluyor. Binaenaleyh 
bu  da  edebî b ir “ şahsiyet” tir. Eğer meseleyi biraz  daha derinleştirecek olursak, aynı 
devirde yaşayan dah a  aşağı seviyelerdeki züm relerin şairlerine', türkücülerine de tesa
d ü f ederiz ki, on lardan  bazıları, h itap  ettikleri zevk züm resine göre, birer edebî 
“ şahsiyet”  sayılabilir.

E debiyatta  ‘ ‘şahsiyet’ ’in ne dem ek olduğunu gösteren şu basit izah tan  sonra, me
selenin asıl m ahiyetini an la tm ak  için onun  nasıl teşekkül ettiğini gösterm em iz icap 
eder. M alûm dur ki insaniyetin ilk devrelerinde edebiyat sırf d in î bir şekilde ve raks 
ve m usiki ile beraber o larak  görünür: Bu devirlerin edebî m ahsulü , b ü tü n  cemiyet 
efradının  m üştereken söyledikleri “ bağlam a” lardan  ibarettir. Yavaş yavaş İçtimaî 
bünye değişmeye, tekem m ül etmeğe başlayınca iş bölüm ü derecesi de onunla beraber 
yükselir. İşte yalnız edebiyat hususunda zevk hususunda değil, her şeyde “ şahsiyet” ! 
yapan  budur. H erkesin her işi aynı suretle yaptığı ip tidaî cemiyetlerde, her fert birb i
rin in  aynıdır: O nlardan  yalnız birini görm ek, b ü tün  o cem iyte efradım  tanım ak için 
kâfid ir. H albuk i iş bö lüm ü herkesin işini ayırarak ayrı züm relere ayrı vazifeler verin
ce, tabiatıy la o cem iyetin efrad ı da birbirinden ayrılm ağa başlıyor.

EDEBİYATTA ŞAHSİYET

Türkler İslâm iyeti ve îslâm  medeniyetini kabul edince, b u , her şeyde olduğu gibi 
zevk üzerinde de derin  tesirler icra  e tti; yani, ayrı zevk seviyeleri vücuda gelerek, bu 
nun  tab iî neticesi de m uhteUf züm re edebiyatlarının teşekkülü o ldu. O vakit, halkın 
um um î ve kavm î hislerini terennüm  eden ‘ ‘ozan’ ’la, yeni d in in  getirdiği medeniyetin 
m üşterek hislerini terennüm  eden üm m et “ şair” i birbirinden ayrıldı. -

A caba bir m illetin edebiyatındaki m uhtelif devirlerde şahsiyet ne derecede tekev
vün edebilir?
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“ Şahsiyet”  tabiatıy la b ir fertte  tecelli ettiği için bazıları onu  tam am ıyla “ ferdî”  
b ir şey, b ir mevhibe telâkki ederler; halbuki, verdiğim iz izahat k a t’î  surette  gösteri
yor ki, “ şahsiyet” , her şekhnde ve h er derecesinde tam am ıyle İçtim aî b ir  m ahsuldür. 
H erhangi sahada ve herhangi zam anda nasıl ve ne şekilde b ir  dâhi çıkarabileceğini 
tahm in  etm ek, dehajm teşkil eden am illeri bulup gösterm ek, b ir  içtim aiyatçı için pek 
zor b ir  iş değildir. H o tan to la r arasında  m eselâ b ir  “ Fuzûlî’ ’n in  yetişemeyeceği ne ka
d ar k a t’î  ise, “ K anunî Süleym an” ın  sarayında b ir “ Şekspir”  (Shakespeare) in, Şi- 
raz ’d a b ir  “ M olyer”  (M oliere)in , h a tta  bugün İstanbu l’da b ir  “ B ethoven”  (Beetho
ven) in  yetişmeyeceği de o kadar m utlak  b ir hak ikattir.

Bu cihet b iraz  düşünülecek olursa, ‘ ‘şahsiyet” in  tam am ıyla içtimaî-bir m ahsul ol
duğu  hakkm daki m ütalâalarım ızın katiliği daha  İ3d anlaşılır.

19 T em m uz - 1917 
(B ugünkü E debiyat, 1924)

^  TTypriııHp 1— Yazara göre edebiyatta şahsiyet ne demektir? Makalede adı ge- 
M eU II U Z e n n a e  sanatçıları birer şahsiyet yapan nedir? Edebî İhtiyaç sözünden 

IllC 6İeilie: ne anlıyorsunuz?
2— HaJkm duygularını dile getiren “ ozan” IarIa îslâm medeniyeti

nin ortak duygularını dile getiren “ Ümmet Şairleri”  birbirinden niçin, ne bakımdan ayrılmış 
oluyorlar? Bu ayrılıkları bir'halk şiiri ile Divan şiiri üzerinde gösterebilirsiniz.

3— Edebiyatta şahsiyetin “ İçtimaî (sosyal) bir mahsul”  olduğunu yazar, nasıl açıklıyor? 
Kanunî sarayında niçin bir Shakespeare^Şiraz’da niçin bir Moliere yetişemezdi. Kültür ve me
deniyet başkalıklarının, toplumsal çevrenin, kendine özgü etkilerini düşünün. Bu, ortaya nasıl 
bir gerçek koyuyor?

4— “ Ü m m ef’le “ millet”  arasındaki ayrılığı belirtiniz.

Biyografi:
M .FU A T KÖPRÜLÜ 

(1890-1966)

İstanbul’da doğmuştur. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisinde orta öğrenimini yaptık
tan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etmiş burayı bitirmeden ayrılmıştır. 
Mercan, Kabataş, Galatasaray gibi liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 
19I3’te Edebiyat Fakültesine Türk edebiyatı profesörü, 1914’te fakültenin dekanı oldu ve o 
yıl Türkiyat Enstitüsünü kurdu, onun yayın organı olan “ Türkiyat Mecmuası”-nı çıkarmağa 
başladı. Bu arada îlâhiyat Fakültesinde, Sanayi-i Nefise’ (Güzel Sanatlar Akademisi) de. Mül
kiye Mektebinde, Ankara Dü, Tarih-Coğraf Fakültesinde de dersler veriyordu. 1934’te Kars’tan 
milletvekili seçilerek sIyasThayata girdi. 1946’da arkadaşlarıyla kurdukları Demokrat Parti
den İstanbul milletvekili seçilerek yeni hükümetin Dışişleri Bakam oldu. Sonraları partisinden 
aynidı ve siyasî hayattan çekildi.

F.Köprülü, ilkin, 1908’den sonra, Ferc-i Âti topluluğu içinde aruzla. Servet-i Fünuncular 
gibi ağır bir dille yazdığı manzumeleriyle tanındı. Bunun yanısıra edebiyat ve tarih üzerinde



makaleler de yazarak dikkati çekiyordu. Daha sonra. Ziya Gökalp’iiı ve “ Genç Kalemler” in 
açtığı Türkçülük akımı içinde hece ölçüsüyle sade, duru, güzel bir Türkçe ile yazdığı manzu
meleriyle göründü. Birçokları empresyonist bir hava taşıyan bu şiirler, eğer şairi bu yolu be
nimsemeği sürdürseydi, “ Mesa-yi Melâl”  (hüzün akşamı) adh bir kitapta toplanacaktı; fakat 
makalelerinin açtığı yol ve bu yoldaki yeni araştırmalarının çekiciliği onu yavaş yavaş sanat
tan, çeşith alanlarıyla tarihe götürüyordu. Zaman, *‘Mesa-yi Melâl”  şairini, bilim metodlarıy- 
la çahşan bir tarih bilgini yaptı. Köprülü, Türk edebiyatı, Türk medeniyeti tarihi üzerindeki 
geniş ve köklü çalışmalarıyla, Gökalp’in açtığı düşünce yolunu geliştirmiş; kültür tarihimizin 
kapalı kalmış veya gerçek değerlerini bulamamış birçok yönlerini ve değerlerini bulup ortaya 
çıkarmak gibi unutulmayacak çabalarda bulunmuş; yurdumuzu uzun yıllar dış ülkelerde, bi
lim kongrelerinde başarıyla temsil etmiş, kendisine, Heidelberg, Atina ve Sorbonne Üniversi
telerince fahrî doktorluk verilmiştir.

Edebiyat tarihini, medeniyet tarihinin bir parçası olarak ele almak; bu alanda gerçek yargı
lara varabilmek için işe kaynaklardan başlamak; çeşitli kollardaki gelişmeleri kendi başına ay
rı edebiyatlar olarak değil, bir bütün olarak çağlarının dili ve toplumsal etkileri içinde, bilim 
metotlarına dayanarak incelemek, onun Türk edebiyatı tarihine getirdiği yenihklerdendir. Bu 
çalışmalarıyla edebiyat tarihimizi eski “ tezkirecilik”  etkisinden kurtarmıştır.

Eserleri:

Türk Edebiyatında îlk Mutasavvıflar (1919), Türkiye Tarihi (1923), Bugünkü Edebiyat 
(1924), Türk Edebiyatı Tarihi (1926), Azerî Edebiyatına Ait Tetkikler (1926), Millî Edebiyatın 
ilk Mübeşşirieri ve Divan-ı Türkî-i Basit (1928), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırma
lar (1934).

Bunlar dışında birçok halk ve Divan şairlerimizi tanıtan monografi ve antolojileriyle ma
kaleleri; Millî Tetebbular, Türkiyat, Ülkü, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi dergilerinde, İslâm 
Ansiklopedisinde değerli yazıları bulunmaktadır.
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MEHMET AKİF ERSOY

I
“ ÂSİM”

Manzumesinden:

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf ordulann yükleniyor dördü beşi,
— Tepeden yol bularak geçmek için M arm ara’ya- 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı!
Nerde —gösterdiği vahşetle “ Bu, b ir Avrupalı”  
Dedirir — yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, 
Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yâhut kafesi!
Eski dünyâ, Yeni dünyâ, bütün akvâm-ı beşer, 
Kaynıyor kum  gibi, tüfan gibi, m ahşer mahşer. 
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında, 
Ostralya’yla berâber bakıyorsun: Kanada! 
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk,
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi H indû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ. 
Hani, tâûna da züldür bu rezîl istilâ!

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a ’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam.
Atılan her lâğamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaz-ı beşer.
Kafa, göz, gövde,.bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 
Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâm ert eller,
Yıldınm yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere.
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... 
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
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Âsım’m nesii... Diyordum ya... Nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış temiz aimndan, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna yâ Râb, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdât inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîdi...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“ Gömelim gel seni târihe”  desem, sığmazsın.
Hercümerç ettiğin edvâra da yetmez o k itap...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâp.
“ Bu, taşınd ır”  diyerek K âbe’yi diksem  başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle.
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
M or bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenîn altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ  fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

(Safahat, altıncı k itap . Âsim, 1928)

Ölçüsü: Feilâtün (Fâilâtün) feilâttin feilâtün feilün (Fa’lün) 
..------( - . ------- ) / . . ------/ . . ------- / . . -  (------- )

Y ardım cı “ Âsim” , Birinci Dünya Safvaşı içinde Hocazade’nin Sarıgüzel’deki 
Bİlsİlert evinde geçen bir konuşmadır. Dramatik bir biçimde yazılmış olan

* manzumede, çağının çeşitli toplumsal konuları ele alınmıştır. Ko
nuşanlar dört kişidir: Hocazade (Hoca Tahir Efendi’nin oğlu: Meh

met Akif), Köse İmam (Hoca Tahir Efendi’nin öğrencilerinden), Âsim (Köse İmam’ın oğlu), 
Emin (Hocazadenin oğlu).

Manzume, 1919’da tamamlanmış, aynı yıl “ Sebilü’r - Reşad”  dergisinde, bölüm bölüm 
yayınlanmıştır.

Metin Üzerinde l— Manzumenin birinci bölümünde kimler, hangi nitelik ve davra- 
İnceleme* mşlanyla tamtıbyor? Bu çeşitli insanları birbirinden ayıran ve onla

rı tek yönde birleştiren nedir?
2— Birinci bölümün son mısraını açıklayınız.

3— İkinci bölümle Çanakkale Savaşı tasvir ediliyor. Saikaların (yıldırımların) âfakı (ufukları) 
parçaladığı, zelzelelerin âmâkı (derinlikleri) kaldırdığı, bomba şimşeklerinin siperlerin
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beynine indiği ve yine “ zırha bürünmüş nâmert eller” in ölüm yağdırdığı savaş alanında, şair, 
birer mısra ile, bakışlarımızı, ‘‘arslan nefer”  ve “ kahraman o*rdu”  üzerine çekiyor. Bu kor
kunç savaşın tasvirinden sonra söylenen bu mısraların taşıdığı coşku duruluğuna, ruhlara ver
diği büyük güvene dikkat ediniz. Şair, bununla, Çanakkale zaferini yaratacak olan ordunun 
hangi ölmez, tarihî ve millî karakterini belirtmiş oluyor?

4— Şairin, saldırganlara karşı kini ve öfkesi, daha çok, hangi sözlerde duyuluyor? Bu, 
AvrupalInın hangi davranışı içindir?

5— Çanakkale’nin kutsal şehidine yapmak istediği türbenin gerekli şeylerini, şair, nereler
den, nelerden seçiyor? Kâbe’yi, bir mezar taşı gibi şehidin türbesine dikmek, ruhunun vahyini 
bu taşa geçirmek gibi söyleyişler ve son rmsram anlamı, ondaki yurt ve millet sevgisi hakkında 
size nasıl bir fikir veriyor?

6— Yurt ve din temalarının İç içe işlendiği mısralara örnek veriniz.

1— Mehmet Akif Ersoy, Servet-i Fünun’cularm sanat anlayışlan ka- 
j ) i j .  dar, dil görüşlerine de katılmaz ve dilin sadeleşmesini savunur. Man

zumelerinde dilinin yer yer ağırlaştığı görülmekle birhkte, ondaki 
temel düşünce, dilin sadeleşmesidir. Bir “ Hasbıhal” inde şöyle der: 

“ Evet, lisanın sadeleşmesi farzdır. Gazetelerde zâbıta vukuatı öyle ağır bir lisanla yazılıyor 
ki avam onu bir dua gibi dinliyor. Mehmet Bey’in hanesine leylen (geceleyin) fürceyab-ı duhul 
olan (girme fırsatı bulan) sârik (hırsız) sekiz adet kaliçe-i giranbeha (değerli küçük hah) sirkat 
etmiştir (çalmıştır) deyip de Mehmet Bey’in bu gece evine hırsız girmiş, sekiz adet halı çalmış 
dememek âdeta maskarahktır. Avamın anlayabileceği maani (anlamlar) avamın kullandığı li
san ile eda edilmeli; lâkin bir icmal-i siyasî (siyasî konuları özetleme) Çağatayca yazılmamah.” 
(Sırat-ı Müstakim, No. 92)

Manzumeyi, dil bakımından, bu düşüncelere göre inceleyiniz ve ayrıca Servet-i Fünun man
zumeleriyle karşılaştırarak elde edeceğiniz sonucu söyleyiniz.

2— O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,
Yaralanmış temiz aimndan uzanmış yatıyor.

mısralarında geçen “ o”  işaret sıfatı, hangi ismi belirtiyor? Bu sıfattan sonra neden virgül kon
muştur? Virgül konmazsa, cümlede nasıl bir anlam değişikliği olur?

3— Yukarıya alınan mısraların birincisinde geçen eğilmez kelimesi, cümlede yüklem göre
vinde fiil mi, yoksa ismi niteleyen fiilimsi (sıfat-fiil) midir?

II 
KENDİM İÇİN

Şu serilmiş görünen gölgeme inrenmedeyim.
Ne saadet! Hani ondan bile mahrumum ben.
Daha yıllarca emînim ki hayatm yükünü,
Dizlerim titreyerek çekmeğe mahkûmum ben.
Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağmı,
Bana çok görme İlâhî bir avuç toprağmı.

(Safahat, son eserleri, 1958)

Biyografi:
M EHM ET AKİF ERSOY 

(1873-1936)

İstanbul’da doğmuştur. Babası Fatih müderrislerinden İpekli hoca Mehmet Tahir Efendi’dir. 
Ortaöğreniminden sonra Halkalı Mülkiye Baytar Mektebini bitirerek (1893) memur olmuş; 
Rumeli, Anadolu, Arabistan gibi yerlerde görevini sürdürmüş; Halkah Ziraat Okulunda bir



süre öğretmenlik yapmış, 1908’den sonra İstanbul Darülfünununda edebiyat dersleri vermiş
tir. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Mehmet Akif, şiir, makale ve çeviri gibi yazılarmı deği
şik dergilerde, daha sonra sürekli olarak Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür-Reşat’ta yayımlar. Mı
sır’a, Medine’ye; Birinci Dünya Savaşı başladığı yıl Almanyaya geziler yapar. 1920’de, MUIÎ 
Mücadeleyi desteklemek amacıyla, İstanbul’dan ayrılarak Ankara’ya gelir. Birinci Büyük Millet 
Meclisine Burdur’dan milletvekili seçilir (1921). Açılan yarışmada biririciliği kazanan İstiklâl 
Marşı’nı bu sıralarda yazar. 1923’tenitibarenbirikidefaM ısır’agidipgelenM .Akif, 1925’te 
gittiği Mısır’da on yıl kadar kalır; Kahire’de Camiat’ül-Mısriye’de Türk dili ve edebiyatı ders
leri verir ve aynı zamanda Kuran’ın’m Türkçeye çevrisiyle uğraşır. 1936’da, orada hastalanır 
ve yurda döner. Aynı yıl içinde, yakalandığı siroz hastalığından ölmüştür.

Kuvvetli bir din eğitimi gören, babası için “ Benim hem babam, hem de hocamdır. Ne bili
yorsam kendisinden öğrendim” diyenMehmet Akif’in, düşüncelerinde, kişiliğinin oluşmasın
da babası kadar, küçük yaştan beri havasını aldığı dinî çevrenin ve çoğunlukla, şiirlerine ilham 
kaynağı olan “ Kur’an” m büyük etkisi vardır. “ Din”  ile “ yurt”  onda bir bütündür. Şiirlerin
de bu iki düşüncenin sentezi görülür. Sanatta ahlâkçıdır. Sanata bu yönü vermek onun ideali
dir, Çeşitli siyasî, ideolojik akımların çarpıştığı Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, 
o da “ İslam Birliği” ni savunur. Batının emperyalizmine, ancak bir İslam birliğiyle karşı konu
labileceğine inanır. Bu amacına ters düşen her şeye; “ kavmiyet” dediği milliyetçiliğe karşı çı
kar. Fakat, zamanla, milletlerin ancak kendi millî varhklarma sahip çıkmakla kurtuluş yolu 
bulabildiklerini, bu tarihî gerçeği görür ve “ İslam birliği”  ilkesine yine “ Müslüman kavim- 
ler” in ihanet ettiklerini üzüntüyle izler. “ Sana yok, ırkıma yok izmihlal” sözünün anlatmak 
istediği millî birlik düşüncesine, bu acı gerçeklerden geçerek ve üzüntü duyarak, ulaşmıştır.

Mehmet Akif, dindardı; fakat mutaassıp (bağnaz) değildi. Taassubun karşısında idi. Di
nin, bütün geri düşüncelerden, tevekkülden, miskinlikten ve bilgisiz, yobaz din adamlarının 
elinden kurtulmasını istiyordu. “ Sarıklı miHetidir, milletin başına bela” sözünü bu tip din adamı 
olarak geçinenler için söylemiştir.

Sanatta lâik olmayışı, kullandığı dil, ele aldığı konular ve halkçılığı bakımından Servet-i 
Fünun’culardan kesin çizgilerle ayrılan Mehmet Akif, sanatın topluma yararlı olmasını savu
nur, “ bizim için, halka söyleyecek eserler lâzım”  der. Sanatın ahlakçı olmasını, gerçeğe, doğ
ruya bağh kalmasını ister; “ sözüm odun gibi olsun, doğru olsun tek” sözüyle ve:

“ Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim...
İnan ki: her ne demişsem, görüp de söylemişim.”

mısralarıyla tuttuğu yolu gösterir.
Yurdun kalkınmasını Batı medeniyetinde gören; geri kalmışhktan kurtulmanın ancak bu 

yolu tutmakla mümkün olacağına inanmış olan Mehmet Akif, aruz ölçüsünü en güzel, en ku
sursuz kullanan birkaç sanatçıdan biridir. Türkçeyi aksatmadan, her türlü konuşmayı aruza 
aktarabiliyordu. Hece ölçüsünü hiç denememiştir. Şiirlerini yedi ciltlik “ Safahat” ta toplamış
tır. Bu yedi kitap, sırasıyla şunlardır:

1. Safahat (1. kitap, 1911), 2. Süleymaniye kürsüsünde (2. kitap, 1912), 3. Hakk’m Sesleri 
(3. kitap 1913), 4. Fatih kürsüsünde (4. kitap, 1914), 5. Hatıralar (5. kitap, 1917), 6. Asım 
(6. kitap, 1919), 7. Gölgeler (7. kitap, 1933).

M.Akif’in ayrıca birçok makaleleri vardır.
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AHMET HAŞİM

MUKADDİME
Seyreyledim eşkâl-i hayâtı 
Ben havz-ı hayâlin sularında, 
Bir aks-i mülevvendir onunçün 
Arzın bana ahcâr ü nebâtı.

(Gö. Saatleri, 1921)

Ölçüsü: M ef’ûlü mefâîlü feûlün 
(------. /  .------ . /  .------ )

Yardımcı
Bilgiler:

Yukarıya alınan kıta, şairin, ilk şiir kitabı olan “ Göl Saatleri” nin 
ön sözüdür. Ahmet Haşim, ileride okuyacağınız ‘ ‘Şiir Hakkında Bazı 
Mülâhazalar”  yazısında olduğu gibi burada da sanatına temel olan 
hayat ve tabiat görüşünü açıklamaktadır.

Metin Üzerinde l— Edebiyatta değişik akımlar, sanat sistemleriyle; hayata ve evre- 
İnceleme: bakış ve onu anlatıştaki başkahklarıyla birbirinden ayrılır. “ Re-

alizm” e bağlı sanatçılar, çevre ve tabiatı değiştirmek istemezler. Ger
çekleri oldukları gibi görme, objektif kalma eğilimindedirler. Sem

bolist bir şair olan Ahmet Haşim, hayata, tabiata böyle mi bakıyor? Onu, gerçekçilerden ayı
ran nedir?

2— “ Havz-ı hayalin sulan”  sözüyle ne demek İstenmiştir? “ Eşkâl-i hayaf’m (hayat şekil
lerinin) ‘ ‘hayal havuzunun sularında renkli akisler halinde görünmesi’ ’ nasıl bir sanat anlayışı- 
m anlatır. Bu anlayış, parnaâizme bir tepki olabilir mi? ^ k z . parnasizm, sembolizm).

3— Şairin “ Hiçbir çehre,hayaldegöründüğü kadar güzel değildir” (Şiir Hakkında bazı mü
lâhazalar) sözünü, yukarıdaki “ Mukaddime” ile karşılaştırınız ve sanatçınm, “ hayale”  ne
den bu kadar bağlı olduğunu açıklayınız.

4— Abdülhak Hâmit Tarhan “ Makber Mukaddimesl” nde: “ Bizim yazıp da güzel buldu
ğumuz şiirleri bize ilhain eden tabiattır. O şiirler, suda görünen akse benzer ki mutlaka hariçte 
bir müsebbibi olur”  diyor. Sanatta tuttukları yol aynlığina karşılık, her iki sanatçıyı birbirine 
yaklaştıran görüş nedir?

5— Şiirin temasını söyleyiniz.

II
MUKADDİME

Zannetme ki güldür ne de lâle 
Ateş doludur, tutm a yanarsın 
Karşında şu gülgûn piyâle..
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İçmişti Fuzûlî bu alevden, 
Düşmüştü bu iksîr ile Mecnun 
Şi’rin sana anlattığı hâle..

Yanmakta bu sâğardan içenler 
Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı 
Baştan başa efgan ile nâle..

Âteş doludur, tutm a yanarsın 
Karşında şu gülgûn piyâle..

(Piyale, 2. baskı, 1928)

Ölçüsü: M ef’ûlü mefâilü feûiün 
------. /  .------ . /  .------

Yardımcı
Bilgiler:

Okuduğunuz manzumenin ilk adı “ Piyale”  idi ve “ Dergâh”  dergi* 
sinde yayımlanmıştı (No.24, yıl 1922). Son mısradaki “ destimde” 
kelimesi, burada okuduğunuz gibi, “ karşında”  sözüyle değiştirile* 
rek, şairin, “ Göl Saatleri” nden sonra yayımladığı ikinci şiir kitabı 

olan “ Piyale” ye “ Mukaddime”  adıyla konmuştur. Manzume, böylece, şiir kitabmııi bir ön 
sözü niteliği taşımış oluyor.

Metin Üzerinde l— Gülgûn piyale (gül renkli kadeh) sözüyle ne anlatılmaKisteniyor? 
İ n c e le m e :  ^— Plyale, niçin gül ve lâle sanılmamalıdır? Ve neden ateş doludur?

Fuzûlî’nin içtiği alev, Mecnun’u yakan iksîr, size neyi düşündürür?
3— Şair, burada Fuzûli yerine Nedim diyebilir miydi? Niçin?

4— Manzumede hangi renk üzerinde durulmuştur? Şiiri, bu renkle en çok etkileyen keli
meler hangileridir?

5— Şiirin temasmı söyleyiniz ve manzumeyi etkisi altmda tutan rengin, tema ile ilgisi bulu
nup bulunmadığmı belirtiniz.

III

BÎR GÜNÜN SONUNDA ARZU

F. 10

Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümâyan, 
Güller gibi.. Spnsuz, iri güller 
Güller ki kamıştan daha nâlân, 
Gün doğdu yazık arkalannda!
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Altın kulelerden yine kuşlar 
Tekrârını öm rün eder ilân. 
Kuşlar m ıdır onlar ki her akşam 
Âlemlerimizden sefer eyler?.. 

Akşam, yine akşam, yine akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam 

Akşam, yine akşam, yine akşam 
Göllerde bu dem bir kamış olsam! 

(Piyale, 2. baskı, 1928)

Metin Üzerinde l — Manzumede zaman, tablolarda olduğu gibi, durgun mudur? Yok-
T ncelem e*  içinde mi?

2— “ Altın kuleler” den kuşlann, ömrün tekrarmı ilân etmeleri ve 
her akşam “ âlemlerimizden”  uçup gitmeleri neyi anlatmış olabilir?

3— Manzumede, güzel bir günü daha yaşamaya hazırlanmanm mutluluğu yanmda yaşam 
vaktinin parça parça akıp gidişinin üzgünlüğü duyuluyor mu?

4— îl|c bölümde “ güller” in arka arkaya söylenişi, son dört mısrada “ akşam” m bu kadar 
sık geçişi nedendir? Bu tekrarlar bir duyuruculuk taşıyor mu? Sizce bu, hangi duygu olabilir?

5— Manzumenin son mısraı, edebiyat çevresinde, birçoklarınca, yadırganmış, hatta alaya 
, alınmıştır. Oysaki bu çeşit söyleyişler, şairin psikolojisi ve sanat görüşüyle yakından ilgilidir.

Kişinin, bir tablo, bir heykel, bir anıt, bir roman gibi bir eserde; sahnedeki bir oyuncuda veya 
tabiatın herhangi bir parçasında kendini duyması, onda yaşaması niçin tabiî olmasın? Doğuda 
îslâm filozofları, tasavvuf felsefesi içinde, bunu düşünmüşlerdir. Batıda, on dokuzuncu yüz
yılın, daha çok Alman filozofları “ Einfühlung”  dedikleri bu ruh durumunu ele almışlardır. 
Eski dilimizde bu “kendimizi her şeyde ve her şeyi kendimizde duyma”  durumuna “ bediî hulûi” 
deniyordu.

Çekici bir akşam atmosferi içinde Ahmet Haşim, göllerin narin kamışlarını, tabiatın en duy
gulu varlığı olarak görmüş, bize kapalı olan evrenin sırrını onlar yoluyla duymak, onlarda ya
şamak istemiştir.

Mısra üzerinde bu bakımdan durmahsmız.

1— Ahmet Haşim, Fecr-i Âti şairlerindendir. 1809 da, edebiyatımı- 
Dİl: getirme düşüncesiyle Servet-i Fttnun dergisi çevre

sinde toplanan Fecr-i Âti sanatçıları, gerçekte. Edebiyatı Cedideci- 
lerin sanat dünyasından ayrılmış ve yeni bir yol tutmuş değillerdi. 

Sanat anlayışları da kendilerinden öncekilerin çizgisinde idi. Arapça ve Farsça keUme ve tam
lamalarla yüklü ağır bir dille yazıyorlardı. Kısa bir süre sonra dağılan o topluluktan kalan ve 
yazılarını sürdürenler, zamanla, sade dil akımını benimsediler, Türkçenin kurallarına uydular.

2— Ahmet Haşim’in “ Göl Saatleri” ndeki manzumeleri, çoğunlukla 1908-1913 yılları ara
sında yazılmıştır. “ Piyale” dekiler, Birinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda yazdıklarıdır. 
“ Göl Saatlerl” nden okuduklarınızla, “ Piyale” den ahnan manzumeleri (bundan sonra oku- 
yacaklarmızla birlikte), dil bakımından karşılaştırınız. Şairin dilindeki sadeleşme ve güzelleş
meyi belirtiniz.



IV

MERDİVEN

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 olm akta...

Eğilmiş aı^a, kanar muttasıl kanar güller 
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller 
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-ı hafidir ki rûba dolmakta 
Kızıl havâlan seyret ki akşam olm akta..
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(Piyale, 1928)

Ölçüsü: Mefâilün feilâtün mefâilün fa ’lün (feilün)

V 
ŞİİR HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR

K ariin  b u  k itap ta  okuyacağı “ Bir Günün Sonunda Arzu”  isimli m anzum e ilk in 
tişa r ettiği zam an, m anası bazılarınca lüzum undan  fazla m uğlak (kapalı) telâkki edil
m iş ve o m ünasebetle şiirde ‘‘m an a’ ’ ve ‘‘vuzuh’ ’ (açıklık) hakk ında  hayli şeyler söy
lenm iş ve yazılm ıştı. Bu dak ikada bun ların  hiçbirini hatırlam ıyoruz. N asıl hatırlaya
bilelim  ki söylenen ve yazılanların b ir  kısm ı şetm  (sövme) ü  tah k ir ve b ir kısmı da 
yevm î gazete hezeliyyatı(^a/:a/ûnM evinden şeylerdi. D üşünüş ayrılığından dolayı ha
k a re t, ö teden beri bizde kullanılan aşınm ış b ir silâhtır ki, şerefsiz bii: m iras halinde, 
aynı cinsten kalem  sahipleri arasında b atından  b a tn a  (soydan soya) in tikal eder.

H albuk i şair, ne b ir hak ikat habercisi, ne b ir belâ^atli insan ne de b ir vâz-ı kanun
d u r. Şairin  lisanı “ nesir”  gibi anlaşılm ak için değil, fakat duyulm ak üzre vücut bul-, 
m uş, m usiki ile söz arasında, sözden ziyade m usikiye yakın, m utavassıt (orta) b ir li
sandır. “ N esir”  de üslûbun teşekkülü için zaru rî olan  anâsarm  (öğelerin) hiçbiri şiir 
için  mevzu-i bahs olam az. Şiir ile nesir, bu  itibarla , yekdiğeriyle nisbet ve alâkası ol
m ayan , ayrı nizam lara tab i, ayrı sahalarda  ayrı ebat (boyut) ve eşkâl (biçimler) üzre 
yükselen ayrı iki m im arîdir. “ N esir” in  m üvellidi (doğurucusu) akıl ve m antık , “ şi- 
i r ” in  ise, id râk  m ıntıkaları haricinde, esrar ve m eçhulâtm  geceleri içine göm ülm üş, 
yalnız m ünevver sularının ışıkları, g d ı  ü  b igâh (arasıra) u fk -î m ahsusata (duyuların 
ufkuna) akseden kutsî ve isimsiz m em badır.

........Denilebilir ki şiir, nesre kabil-i tahvil olm ayan nazım dır.
Şiir b ir  hikâye değil, sessiz b ir şarkıdır.
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‘ ‘M ana’ ’ araştırm ak için şiiri deşm ek, terennüm ü yaz gecelerinin yıldızlarını râşe 
(titreyiş) içinde b ırakan  hakir kuşu eti için ö ldürm ekten fark lı olm asa gerek. E t zerre
si, susturulan  o sihr-engiz (büyüleyici) sesi telâfiye kâfi m idir?

Şiirde her şeyden evvel ehemmiyeti haiz o lan  kelim enin m anası değil, cüm ledeki 
telâffuz kıym etlidir.

Kelime tahavvülâtı (değişiklikleri) ve ahenk endişeleri arasında “ m ana”  küsu- 
fa  (kapalılığa) uğrarsa  ‘ ‘ru h ’ ’ onu  ahengin lezzetiyle telfi eder. Esasen “ m an a”  ahen
gin te lk inatm dan başka nedir? Şiirde mevzu, şair için ancak  terennüm  ve tahayyüle 
bir vesiledir. Sıkı bir defne orm am nın ortasına b ırak ılan  bal dolu bir fağfur kavanoz 
gibi, m ana, şiirin yaprakları içinde gizlenerek h er göze görünm ez ve yalnız hayalât 
ve kelim e kafilelerim , vızıltıh arılar gibi, haricen e tra fın d a  uçuşturur. Fağfur kava
nozu görm eyen kari, bu m uhayyirü’l - ukul (akılları du rduran) arıların  kan a t m usiki
sini işitm ekte zevk alır. Z ira  kırm ızı çiçekli siyah defne,orm am m n b ü tün  sırn  bu gü
m üş kanatların  sesindedir.

Bu ta rifin  haricinde hiçbir şiir yoktur.

M am afih  b ir dak ika için şiirde “ vuzuh”  un  lüzum u kabul edilse bile, evvelâ vu
zuhun ne dem ek olduğunu anlam ak lâzım gelir. H angi tü rlü  zekânın anlayışı vuzuha 
m ikyas ölçü addedilm eli? Birisine göre açık olan  b ir şiirin diğer birisine de öyle gö
rünm esi hiç lâzım  gelm ez... H albuki şiir, an laşıhnak için, ru h  ve zekâ istidadından 
başka çetin b ir hazırlanm a ve h a tta  ziya, hava ve zam an şartları gibi m üşkül b irtakım  
haricî avam ilin (etkenlerin) de yardım ım  ister. Şiirler vardır ki sular gibi akşam la renk
lenir ve ağaçlar gibi m ehtap la  gölgelenir, güneşin ziyasında ise bu aynı şiirler, tenef
füs edilmez b ir buhar olur. U zaktan  gelen bir çoban  kavalını veya b ir b ^ ç ıv a n  şarkı
sını dinleyerek ağlam ak istediğimiz yaz gecelerindeki ruhum uz, öğlelerin hararetinde 
taşıdığım ız o ağır ve baygın ruhun  eşi midir; en güzel şiirler m analarım  kariin  ruhun
d an  alan  şürlerdir.

M evzu, gece içinde güller gibi, cüm lenin ahenkli karanlığ ında ve m uattar (kokulu) 
heyecanı içinde bir nim  (yarı) şekil olarak , ancak  sezilir bir halde bırakılırsa m uhay
yile onun  eksik kalan akşam ını ikm al eder ve o n a  hakikaten  b ir kere dah a  müheyyiç 
(coşkulu) b ir  vücut verir. H arabelerin , uzaktan  gelen seslerin, na-tam am  resimlerin, 
kab a  yontulm uş heykellerin güzelliği hep bundand ır. H iç bir çehre hayalde göründü
ğü k ad ar hak ikatte  güzel değildir. ...

H asılı şiir, resullerin sözü gibi, m uhtelif te fs ira ta  (açıklam alara) m üsait bir vüs’at 
(genişlik) ve şüm ulü (kapsamı) haiz olmalı. Bir şiirin m anası diğer b ir m ana olm ağa 
m üsait oldukça, her okuyan ona kendi hayatın ın  da m anasını izafe eder ve bu suretle 
şiir, şairlerle insanlar arasında m üşterek bir teessür (etkilenme) lisam  olm ak payesini 
ih raz edebilir. En zengin, en derin ve en m üessir (etkili) şiir, herkesin istediği tarzda 
anlayacağı ve binaenaleyh nam ütenahi (sonsuz) hassasiyetleri istiap edecek (içine ala
cak) b ir  vüs’ati (genişliği) olanıdır. M ahdut ve m ünferit (tek) b ir m anam n çemberi 
içinde sıkışıp kalan şiir, hududu , beşerî teesüratm  m ahşerini çeviren o m üphem  (ka
palı) ve seyyal (akıcı) şiirin yam nda nedir?

(Piyale, 1928)



YardlinCl Okuyup incelemiş bulunduğunuz ‘*Bir Günün Sonunda Arzu”
Bİlfiİler: manzumesinin yol açtığı tartışmalar üzerine Ahmek Haşim’io ilkin

’ “ Şiirde Mana”  adıyla “ Derâh” dergisinde yayımladığı (No. 8. yıl
1921) bu yazı, sonradan bazı değişikliklerle, “ Piyale” ye ön söz olarak alınmıştır. Söz konu
su olan manzume, bu yazıdan birkaç ay önce aynı derginin ilk sayısında yayımlanmıştı.

“ Şiir Hakkmda Bazı Mülâhazalar” , Ahmet Haşim’in, şiir üzerine görüşünü açıklamış ol
ması bakımından önem taşımaktadır. Buraya kısaltılarak alınmıştır.
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Metin Üzerinde l — Ahmet Haşlm, TUrk edebiyatına yeni bir şiir anlayışı getiri- 
İnceleme anlayış, klasik şiir anlayışını hangi yönlerden aşmış

oluyor? Bu düşüncĞlerin yeniliği neresindedir?
2— Şür için söylediği sözden ziyade musikiye yakın, sessiz şarkı

sözlerinden ne anlıyorsunuz?
3— Yazara göre şiir niçin “ nesre kabü-i tahvil olmayan pazımdır?”  Bu yargıya göre şiiri 

nasıl düşünmemiz, nasıl kabul etmemiz gerekiyor? Nesre çevrilince onda yitip giden ne olabi
lir? Ahmet Haşim, şiirin kelimeler örgüsünü, bir bestenin notaları gibi mi düşünmüştür?

3— Yazara göre şiir niçin “ nesre kabil-i tahvil olmayan nazımdır?”  Bu yargıya göre şiiri 
nasıl düşünmemiz, nasıl kabul etmemiz gerekiyor? Nesre çevrilince onda yitip giden ne oabi- 
1Ü-? Ahmet Haşim, şiirin kelimeleri örgüsünü, bir bestenin notaları gibi mi düşünmüştür?

4— “ Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş” , 
“ Şiirde her şeyden evvel ehemmiyeti haiz olan, kelimenin manası değil, cümledeki telâffuz 
kıymetidir”  diyen şairin şiirde manayı önemsemediğini görüyorsunuz. Yazının buraya ahn- 
mayan başka bir yerinde de şiirin “ Bir siyah gözün bakışı ve bir taze ağzın gülüşü gibi, izah 
edUmeksizin kendiliğinden”  anlaşılması gerektiğini söylüyor. Şiirde “ mana”mn ancak bir “gü- 
lüş” ün, bir “ bakış” ın anlamı kadar açık veya onun kadar kapah olmasını şairin istemesi ne
dendir? Kapalıhkta sanatçının aradığı nedir?

Abdülbk Hâmit Tarhan, bir mektubunda şiir üzerine şunları yazıyor:
“ Ağlamaktan ne anlaşılırsa bence şiirden o anlaşılmalıdır, âh ü zâr (ağlayıp inleme) gibi 

mefhumu (kavramı, anlamı) olmadığı halde münfehim (anlaşılır) olmalıdır. O kabilden eş’ar 
(şiirler) sanayî-i vicdaniyye (vidanla, duyguyla ilgili sanatlar) dendir. Samiadan (işitmeden) 
evvel kalbe nüfuz eder (işler); idrâk üe alışverişi yoktur. Bazı kere bir şair, yüzünden anlaşı
lır, yüzde ise kalemle yazılmış bir şiir yoktur.”  (“ Gayret”  dergisi No. 7, yıl 1885).

Abdülhak Hâmit Tarhan’ın düşüncesiyle Ahmet Haşim’in düşünceleri arasındaki benzer
likleri belirtiniz.

5— Yazının sondan üçüncü paragrafında “ zaman” ın, “ mevsim” in, hava şartları” nm ruh 
durumlarımız, duygu ve zekâmız üzerinde etkisi belirtilmiştir. Bu sizce de böyle midir? Niçin?

6— Ahmet Haşim, şiiri, kendi anlayışı içinde tamttıktan sonra; “ Bu tarifin haricinde hiç 
bir şiir yoktur”  yargısına varıyor. Oysaki şairlerimiz çoğunlukla bu anlayışın dışında yazmış
lardır. Bunu, kesin bir ölçü olarak alırsamz Türk edebiyatı için nasıl bir sonunca ulaşırsınız? 
Bu sonuncu kabul edebilir misiniz?

VI
GAZİ

Yeni harflere da ir ilk d efa  fik ir teatisi için D olm abahçe Sarayı’n a  davet edilen
ler içinde G azi’yi reyül-ayn görm eğe (kendi gözüyle görmeğe) gidenlerden biri de 
bendim .

H eyecanım  çoktu.



GLördüğüm fo toğraflara  nazaran  biraz şişm an, b iraz  yorgun , b iraz  hu tu tu  (çizgi
leri) kalınlaşm ış b ir vücutla karşılaşacağım ı zannederken, kap ıdan  b ir ziya dalgası 
halinde giren m ütekâsif (yoğun) bir kuvvet ve hayat tecellisi (görünüşü) ile birden göz
lerim  kam aştı. H adekaları (gözbebekleri) en garip ve esrar-engiz m adenlerden mas- 
nu  (yapılmış) bir çift gözün, m avi, san , yeşil ışıklarla aydınlandığı a sa b îb ir  çehre... 
Yüzde, alında, ellerde b ir  sıhhat ve bahar rengi... M untazam  taranm ış, noksansız, 
sarı, genç saç lar.... B ü tün  zem berekleri çelikten, ince, yum uşak, top lu , gerilmiş, ter 
ü  taze bir uzviyyet.

A ltı yüz senelik b ir  devri bir anda ihtiyarlatan  adam ın çehresi, eski ilâhlarm ki gi
bi, iğrenç yaşın hiçbir izini taşım ıyor. Alevden çoşkun b ir nehir halinde, köhne ta ri
hin bü tün  enkazım süpüren ve yeni bir âlem in tekevvününe (oluşmasına) yol açan 
fik ir kaynağı baş, b ir yanardağ  zirvesi gibi, taşıdığı ateşe lâkayt, mavi sema al
tında , sâm it (sessiz) ve m ütebessim  duruyor!

Kendi yarattığı şimşekli bu lu tlardan , fırtınalardan  ve e trafına  döktüğü  feyizli 
seylâbelerden (sellerden) yegâne m üteessir olmayan^ m eğer onun  genç başı imiş!

O günün benim  için en büyük nim eti, o  efsanevî başı yak ından  görm em  olm uştur.

(Bize G öre, 1928)

Metin Üzerinde l— Gazi’nin dış görünüşüyle ruhi portesini belirten cümleleri
İnceleme gösteriniz.

2— Yazar, ikinci paragrafta Gazi’yi ziya dalgası; mavi, san, genç 
saçlar; ince yumuşak, ter ü taze gibi kelimelerin tatlı ve yumuşak çizgileriyle anlatırken, üç 
ve dördüncü paragraha alevden çoşkun bir nehir, bir yanardağ zirvesi, taşıdığı ateş, kendi 
^yarattığı şimşekli bulutlar, fırtınalar gibi sert ve keskin çizgilere geçiyor. Bununla ne anlat- 
İmak, Atatürk’te neleri belirtmek istiyor?

3_  Şu sözleri açıklayınız: “ Altı yüz senelik bir devri bir anda ihtiyarlatan adam. Köhne 
tarihin bütün enkazını süpüren ve yeni bir âlemin tekevvününe (oluşuna) yol açan fikirler 
kaynağı. Bir yanardağ zirvesi gibi, taşıdığı ateşe lâkayt.
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Biyografi:

A H M E T  H A ŞİM  
(1884-1933)

Bağdat’ta  doğmuştur. Babası, kaymakamlıklarda bulunmuş Arif Hikmet Bey’dir. Çocuk
luğu Bağdat’ta  geçmiş; sonradan, babasıyla İstanbul’a gelerek Galatasaray Sultanisinde oku
muş; burayı bitirince (1907), İzmir’de, daha sonra İstanbul’da, Sanayi-i Nefise (Güzel Sanat
lar) Mektebinde Öğretmenlik yaparak estetik ve mitoloji; Mülkiye Mektebinde Fransızca ders 
leri vermiştir.

Ahmet Haşim, Fecr-i Ati şairlerindendir. Şüre, okul sıralarında başladı. Değişik dergilerde 
şiirleri yayımlandı. Bağdat’ta  Dicle kıyılarında geçen çocukluğunu; o yaşlarda iken ölen anne
sini; Bağdat’ın sıcak, ay ışıklı, özleyiş ve rüya dolu atmosferlerini ve içindeki buruk acıyı dile 
getiren ve dokuz parçadan oluşan “ Şi’r-i Kamer” (Ay’ın şiiri) ie dikkati çekti ve daha geniş 
çerçevelere adını duyurdu.

Ahmet haşim, Türk edebiyatında sembolizmin tek şairi olarak kabul ediliyor. Daha okul 
sıralarında iken, en çok Fransız sembolist şairlerini okuyarak onların sanat anlayışlarım be
nimseyen Ahmet Haşim; sanat görünüşünü, ilkin, “ Göl saatleri” adhilkşür kitabının başına



koyduğu dört mısrahk “ Mukaddime” siyle; daha sonra “ Piyale”  ye koyduğu “ Şiir hakkında 
bazı mülahazalar”  adh “ ön söz” üyle açıklar. Hayatı “ hayal havuzu” nun sularında seyretti
ğini söyleyen şair, gerçekleri değil; onların, ruhundaki akislerini (yansımalarını) verir. Onun 
için şiir, kelimelerin musikisidir. Mısralarını, buna göre işler. Şiirlerindeki renkler ve ışık, ru
hunun değişik durumlarını, dalgalamşlannı anlatmak için kullandığı sembollerdir. îlk şiirle
rinde dikkati çeken “ siyah”  ve “ beyaz”  renklerden; giderek “ kırmızı” , “ sarı” gibi sıcak 
renklere yönelir. Şair, “ Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar”  veya “ Bir bakır tasta alev, şimdi 
havuz”  derken, bizi, bir tabiat görünüşünden çok, kendi empresyonlarıyla (izlenimleriyle) 
karşı karşıya getirmek; tabiattan aldıklarının, kendi iç dünyasındaki izlenimlerini, yansıma
larını bize duyurmak ister.

Şaire göre, tabiat; duyan, kendim duyurmak isteyen canh, psikolojik bir varhktır. Gözü
müze çarpan her şey, “ şekiller” , birer semboldür. Şair, bu anlayışla, bu görüntülerin ötesin
deki evrensel ruhu, görünmeyeni sezdirmeğe, duyurmaya çalışır. Tabiatı, kendi iç dünyasına, 
sanat zevkine göre; yirminci yüzyıl medeniyetinin ötesine atlayarak yorumlar: “ Yıldızlar, bel
ki bizim cedlerimizin yarattığı gibi lacivert kubbeye çakıh birtakım altın başh çivilerdir.” der. 
Neşenin, mutluluğun, sevincin değil; acıların, “ hüzün”  ve “ melâl”  in şairidir.: “ Melali anla
mayan nesle, aşina değiliz” der.

Şiirleri kadar düzyazılarıyla da güçlü bir sanatçı olan Ahmet Haşim, dil anlayışı bakımın
dan Servet-i Fünun şairlerine benzer. Fakat, “ Göl Saatleri” ndeki ağır dili; “ Piyale”  şiirlerin
de görüldüğü gibi, giderek, sadeleşir. Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

Şiir kitapları: Göl Saatleri (1921), Piyale (1926).
Makale, fıkra ve gezi türlerinde: Bize Göre (1928), Gurebahane-i Lak-lakan (leyleklerin 

bakımevi, “ garipler evi” 1928), Frankfurt Seyahatnamesi (1933).
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YAHYA KEMAL BEYATLI

SÜLEYMÂNİYE’DE BAYRAM SABAHI

A rtarak gönlümün aydınlığı her saniyede 
Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniye’de.
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram  saati, 
Dokuz asrında bütün halkı, biitün memleketi 
Yer yer aksettiriyor mâfileşen m anzaradan, 
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her ân aradan. 
Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir. 
Duyulan gökte kanad,. yerde ^yak sesleridir.
Bir geliş var!.. Ne mübarek, ne garip âlem bu!.. 
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu...
H er ufuktan bu geliş eski seferlerdendir.
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.
Bü sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık.
Yürüyor, durm adan, insan ve hayâlet karışık; 
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya. 
Giriyor, birbiri ardınca, İlâhi yapıya.
T an n ’nın mâbedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymâniye târîh  oluyor. 
Ordu>milletlerin en çok döğüşen, en sarpı 

. Adamış sevdiği A llah’ına bir böyle yapı.
En güzel mâbedi olsun diye en son dînin 
Budnr öz şekli hayâl ettiği mîmârînin.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi. 
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi; 
Taşımış harcını gaazîleri, serdârıyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmârıyle.
H ür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne, 
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,
T â ki geçsin ezelî rahmete rûh ordulan..



Bir neferdir bıı zafer mabedinin mîmârı.
Ulu mâbed! Seni ancak bu sabah anlıyorum;
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrûrum;
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi,
Senelerden beri rü ’yâda görüp özlediğim 
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.
Dili bir, göAlü bir, imânı bir insan yığım 
Göriiyor varlığının bir yere toplandığım;
Büyük A llâh’ı anarken bir ağızdan herkes 
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses;
Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!

Gördüm  ön safta oturmuş nefer esvaplı biri 
Dinliyor vecd ile tekrâr alman Tekbîr’i;
Ne kadar sâf idi sîmâsı bu m ü’min neferin!
Kimdi? Bânîsi mi, m îmân mı ulvî eserin?
Tâ M alazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu 
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu.
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli,
Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli;
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz 
H er zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;
Vatanın hem yaşıyan vârisi hem sahibi o.
G örünür halka bu günlerde teselli gibi o.
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri.
Koyu bir kırmızıhk gökten ayırmakta yeri.
Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.
Çok yakından mı bu şeşler, çok uzaklardan mı?
Ü sküdar’dan mı? Hisar’dan mı? Kavaklar’dan mı?
Bursa’dan, Konya’dan, İzmir’den, uzaktan uzağa.
Çarpıyor birbiri ardınca ö dağdan bu dağa;
Şimdi her merhaleden, tâ  Beyazıd’dan, Van’dan,
Aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan.
Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher!

Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,
Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını,
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplannı.

Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
M utlakaa her biri bir başka zaferden geliyor:
Kosva’dan Niğbolu’dan, Varna’dan, İstanbul’dan..
Anıyor her biri bir vak’ayı heybetle bu an;
Belgrad’dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar’dan nu?
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Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı?
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.
A dalar’dan mı? Tunus’dan mı, Cezâyir’den mi?
H ürr ufuklarda donanmış iki yüz pâire gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübârek gemiler hangi seherden geliyor.
Ulu mâbedde karışüm  vatanın birliğine,
Çok şükür T anrı’ya, gördüm, bu saatlerde yine
Yaşıyanlarla berâber bulunan ervâhı.
Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.

(Kendi Gök Kubbemiz, 1963)

Yardımcı “ Süleymâniye’de Bayram Sabahı” , Yahya Kemal Beyath’mn
B i lg i le n  ölümünden sonra, “ İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Ensti-

® * tüsü” nün dördüncü, “ Yahya Kemal Külliyatı” nm ilk kitabı ola
rak yayımlanan “ Kendi Gök Kubbemiz”  adlı şiir kitabından ahn- 

mıştır. Şairin “yirminci yüzyıl Türkiye Türkçesi” yle söylediği şiirlerinden meydana gelen ki
tap üç bölüme ayrılıyor: Kendi Gök Kubbemiz, Yol Düşüncesi, Vuslat.

Kimi parçaları önce de bilinen ve “ Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?” Ia başla
yan altı mısraı bir iki küçük değişiklikle Barbaros Anıtı’na yazılan bu büyük manzumeyi Yahya 
Kemal Beyatlı, hayatının son yılında, 74 y^m da iken tamamlamıştır.

Şairin kullandığı özel imlâ değiştirilmemiştir.

Metin Üzerinde l —Şairin, bir zamanlat hendeseden âbide sandığı Süleymâniye’yi 
încelemet bütün derinliğiyle ancak bir bayram sabahı anlamış olması neden

dir? Mabede, ruhunu veren sadece “ mimarîsindeki ululuk”  mudur? 
“ Dili bir, gönlü bir, imânı b ir”  olanların mâbede kattığı nedir?

2—Mâbette yükselen “ dalgalı tekbir”  sesleri, şairin iç dünyasında “ nice bin a t yelesi”  ve 
“ nice tuğlar” la karışıyor. Şairi, içinde bulunduğu zaman ve çevreden alıp tarihimizin zafer dolu 
çağlarına götüren duygu nedir?

3—Şairin duygu ve düşüncelerine “ nefer esvapk b iri”  öncülük ediyor. Ön safta oturmuş, 
“ Tekbir” i “ vecd ile”  dinleyen “ nefer” , bize hangi çizgilerle tanıtılmıştır? Tâ Malazgird ova
sından kopup gelen, “ ulvî eser” in yaratıcısı, sahibi olan bu Türkoğlu’ndaşair neyi anlatmak 
istemiştir?

4—Bir bayram sabahında yurt şehirleri birbirine toplarla sesleniyor. Gökyüzünde yankıla
nan bu sesler, şaire ve “ gönlü dolanlar” a  tarihimizin hangi çağlarının “ büyük hatıralar rüzgâ- 
rı” m getiriyor? Şaire o çağları yaşatan nedir?

5—Iviehmet Akif Ersoy, Süleymâniye Camii karşısında duyduğu coşkuyu şu mısralarda 
anlatır:

Sanki ummân-ı bekanın ezelî bir mevci,
Yükselirken göğe donm uş da kesUmiş iucü ...
Dur da M a’bûduna yükselmek için ilme basan.
M abedin halini gör, işte serâpâ im an!..
Yüce dağlar gibi âl'aka düşerken sâye,
O , bekadan daha câzip kesilen âbideye 
Bir nazar, zevk-i bediîni yeter tatm ine...
Durm a öyleyse urûc et, o ziya âlemine.

(Süleymâniye Kürsüsünde)
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İki ünlü şairin anıtlarımız karşısındaki ortak duygularını belirtiniz.
5 —“ Gökte top sesleri var, belli, derinden derine”  mısraiyla başlayan ve sürüp giden söy

leyişlere dikkat ediniz: Derinden derine, Üsküdar’dan mı? Hisar’dan mı? Kavaklar’dan mı? 
Bursa’dan, Konya’dan... uzaktan. O dağdan. Van’dan. Sıradağlardan gibi kelimelerden do
ğan seslerin, kesik kesik, ya da arka arkaya gelişi, lOp seslerini ve bu seslerin gökte y'ankılamş- 
larını duyuruyor mu?

6—Manzume boyunca yurt ve millet sevgisinin, millî bütünlüğün anlatılışı var. Bunu en 
çok hangi mısralar duyuruyor?

Dil: 1—Yahya Kemal Beyath, hatıralarında: “ İstanbul’da konuşu
lan Türkçe ve Türkçeleşmiş her kelimenin üzerinde bir mücevher 
gibi durdum. Onun menşeini, onun manasını Türk’ün ona verdiği 
sesi idrâke çalıştım. İdrâk ettim ki İstanbul konuşması, kitâbet lisanı

nın kelimelerini çoktan değiştirmiş ve kendi zevkine göre Türkçel^tirmiştlr”  (Yahya Kemal’in 
Hâtıraları, 1960 N.S. Banarlı) der.

Manzumeyi, bu düşünceler içinde ve bugünkü Türkçe karşısında değerlendiriniz.
2— Mahzumede geçen kanad, garib, mutlakaa, mâbed, rü’ya, sîmâ kelimelerini bugün

kü imlâya göre yazılışları nasıl olacaktır?
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II

SONBAHAR
Fâni öm ür biter, bir uzun sonbahar olur.
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târüm âr olur.
Mevsim boyunca kendini hissettirir vedâ;
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ.
Yazdan kalan ne varsa olurken haşir neşir;
Günler hazinleşir, geceler uhrevîleşir;
Teşrinlerin bu hüznü geçer tâ iliklere.
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere.
Dünyâmn ufku, gözlere gittikçe târ olur,
H er gün sürüklenip yaşamak ruha bâr olur.
İnsan duyar yerin dile gelmiş sükûtunu;
Bir_ başka musikîye geçiş farzeder bunu;
Teslim olunca vâdesi gelmiş zevaline.
Benzer cihâna gelmeden evvelki hâline.
Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya,
Rûh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya,
Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı;
Farketmez anne toprak ölüm mâcerâmızı.

(Kendi Gök Kubbemiz, 1963)

Metin Üzerinde l —Hayatlaiçiçebirsonbaharşüriokudunuz. Mevsiminkendi- 
İnceleme: görünüşleri, insan yaşayışımn hangi çağım düşündürüyor?

“Yaprak, çiçek ve kuş” larm dağılması, her şeyin “ târümâr”  olma
sıyla insan ömründen nelerin akıp gittiği anlatılmak isteniyor?

2—“ İnsan duyar yerin dile gelmiş sükûtunu”  sözüyle şairin söylemek istediği nedir? Bu, 
ömrümüzün hangi çağının duygusudur? Şairin ruhunda nasıl bir acı burkuluş var? Bunu hangi 
sözlerle daha çok duyuruyor?



3—Bir musikiden “ bir başka musikîye geçiş” , hayat ve ölüm düşüncesini anlatır. Şair, “ Rind- 
lerin Ölümü” nde:

Ölüm âsude bahâr ülkesidir bir rinde.

“Abdülhak Hâmid’e Gazel” inde

Kâm almadık müsaferetinden bu âlemin 
Cânânla meyle son günü ey mevt şendeyiz

ve “ Yol Düşüncesi” manzumesinde;

Ölüm yabancı bir âlemde bir geceyse bile,
Tahayyülümde vatan kalsm eski hâliyle

gibi söyleyişlerle ölüm düşüncesini duyurur. On ikinci mısraı bu düşünceler açısından açıkla
yınız.

4—Şair, sonbaharı bize sesiyle, musikisiyle de duyurmak istiyor. 4,5,6 ve 7. mısralarda sü
rüklenen kuru yaprakların, sallanan dalların, akan sularm ve bunların rüzgârla haşir neşir, 
oluşunun sesleri var gibi. “ Vedâ, dağdağa, uğuldar, dağ ve bunların arkasından gelen haşir 
neşir, hüzünleşir, uhrevileşir, teşrinlerin”  gibi kelimelere arka arkaya sesini veren ünlü ve ün
süz harflerin mısralara kazandırdığı armoni ile tabiattan gelen sesler arasında bağlantılar var. 
Bu bakımdan manzumeyi duyarak okumalısınız.
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ALPARSLAN’IN RÛHUNA GAZEL

îklim-i Rûm-u tu ttu  cihangîr savleti 
Târîh o işde gördü nedir şîr savleti 

Titretti arş ü ferşi M alazgirt önündeki 
Cûş û hurûş-ı rahş ile şemşir savleti 

On yılda vardı sâhil-i Kostantaniyye’ye 
Yer yer vatan diyânnı teshîr savleti 

Ey şanlı cedd-i ekberimiz âb-ı tîgınin 
Bî-hadd imiş güneş gibi tenvir savleti 

Tasvîr eder mi böyle şehinşâhı ey kemâl 
Şimşekten olsa şi’rde ta ’bîr savleti

(Eski Şiirin Rüzgârıyle, 1962)

Y a r d ım c ı  Yahya Kemal Enstitüsü tarafmdan yayımlanmış olan “Yahya Ke-
B İ lg İ le r :  m arin Hatıraları’ ’nda şairin şu sözleri var: “ .......Bir Fransız edebi*

yatı mecmuasında Mallarme (Malarmeynin şu fikrini okumuştum; 
Mallarme: Fransız gençleri^ür sanatını öğrenmek istiyorlarsa Paul 

Verlaine (Pol Verien)’in Fetes Galantes (Fet Galant: Aşıkane Ziyafetler)’ini ezberlesinler, di* 
yordu. Fetes Galantes, Paul Verlaine’in küçük şUr mecmuasıdır. Bu şiirlerinde Verlaine, XVI*
II. asır Vers:aiİieS‘(Versay)’ınıo ve Versailles parkında XIV. ve XV. Louis, (Lui) tarafından 
yaptırılmış Büyük Trianon ve Küçük Trianon şatolarının güzelliklerini, eski hayatını, zerafeti*
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ni, asaletini, yelbasii o atm osfer içindeki aşk hayatını, genç âşıkların genç hanım larla sevişme* 
lerini terennüm ediyordu.

“ Bu hareket ressam W atteau (Vato)‘ûza mülhemdi. W atteau’nun resimde yaptığını Ver- 
laine şürde yapıyordu. E n mühim olarak şu şiirleri XVIII. asır fransızcasıyle, bâtta XVIII. asırda 
Saray’da konuşulan asil lisanla, bir nevi teşrifat lisanıyla terennüm  ediyordu.”

*‘Ben, M allerme’nin tavsiyesini okur okumaz, Paris’teki Şark Dilleri Mektebine koştum. 
Şark Dilleri M ektebi (Ecole des Langues Orientales) Paris’te Şark dillerini tedris eden mektep
tir. Burada A rapça, Farsça ve diğer şark dilleri okutulur. Fransız şarkiyatçılan burada yetişir. 
Burada Arapçamı, Farsçamı ilerletmeğe çalıştım. Divan şiirimizi okuyup anlamanın yollanm 
araştırdım. O yıllarda adeta ihtirasla çalışıyordum. Kader bana T ürk  şUrini ve onun klasikleri
ni öğrenme fırsatını F ransa’da vermişti. Yine eski şiire nüfûz etmeğe ve o tarzda mısralar söy
lemeğe çalışıyordum. Bu tarzda ilk yazdığım şiir, sene 1140’tır.”

Şairi, Divan Edebiyatı çağlarına götüren düşünce bu olmuştur. Bu yolda yazdığı “ Bir Sa
ki’*, “ M âhurdan Gazel” , “ Şerefâbâd” , “ Şarkı” lar, “ Abdülhak H âm id’e Gazel”  gibi ilk man
zum eleri" Yeni M ecmua” da)yayımlandı (1918). Edebiyatıyla birlikte tamamlanmış ve kapan
mış olan bir çağı, bütün güzellikleriyle yeniden duyuran bu neo-klasik manzumeler, sonradan, 
' ‘Eski ŞUrin Rüzgârıyle”  adlı kitapta toplandı. Okuduğunuz gazel, bu kitaptan alınmıştır.

Metin Üzerinde l —Okuduğunuz gazelde şair, milletimize yeni bir jmrdun kapı- 
tnceleme açan Alparslan’ın hangi değeri üzerinde duruyor, onu nasıl ta

nıtıyor?
2—Bu beş beytin ilki bir giriştir; İkincisinde Malazgirt Savaşı’- 

nın tasviri, üçüncüde ordunun Konstantaniyye üzerine yürüyüşü ve yurdun kuruluşu; dördün
cüde o kıhçia başlayan ve sürüp giden fetihler ele alınmıştır. Beşinci ile sonuca bağlanan man
zume, böylece, bir dram gibi işlenmiş oluyor. Beyitleri, Alparslan’ın tarihi kişiliğim ve açtığı 
çağı da gözönünde tutarak açıklayınız.

3—Şair, niçin A nadolu’ya tklîm-i Rûm , İstanbul’a Kostantaniyye diyor?
4—Savaşı tasvir eden ikinci beyitteki kelimelerin ustalıkla seçildiğine dikkat ediniz. Arş ü 

ferş, cûş ü hurûş-ı rahş, şemşîr gibi çelik sesli söyleyişler, düşmana atüan atlılar ve çatışan 
kılıçlardan gelen sesleri andırıyor mu? Kelimelere bü sesleri hangi harflerin tekrarı veriyor?

YAHYA KEMAL BEYATLI 
(1884-1958)

Üsküp’te doğmuştur. Babası oranın Belediye Başkanhğmı yapmış olan İbrahim Naci Bey’- 
dir. İlkokulu orada okudu. Ortaöğrenimine Selanik İdadisi’nde başladı, İstanbul Vefe İdadi- 
şini bitirdi (1902). Paris’e giderek, orada Siyasal Bilgiler Fakükesinde okudu. Burada, üzerin
de büyük etkisi olan tarihçi Albert Sorel’in derslerini izledi. Paris’te kaldığı dokuz yıl, Fransız 
edebiyatıyla yakından ilgilendi, özellikle Parnas şairlerini, sembolistleri okuyup benimsedi. 
Yeni düşüncelerle yurda döndü (1912). Öğretmenlik yaptı. Darülfünunda Türk ve Batı edebi
yatı dersleri okuttu (İ915-1923). Urfa’dan milletvekili seçildi (1913). Daha sonra Varşova, Mad- 
rit, bu görevle birlikte Lizbon ve Pakistan elçiliği yaptı.

İlk denemelerinden sonra, Yeni Mecmua’da “bulunmuş sayfalar”  adı altında çıkan neo- 
klasik görünüşlü şiirleriyle üne kavuşan Beyath’nın, daha sonra yazdıkları, başta Dergâh ol
mak üzere birçok dergi ve gazetelerde yayımlandı.

Şiir yazmaya başladığı sıralarda, Muallim Naci’nin, Abdülhak Hâmit’in ve Servet-i Fünun’- 
cuların etkisinde kalan Yahya Kemal; Paris’ten döndükten sonra, yeni bir sanat anlayışıyla 
yazar. Fransız şairlerinden Th6odore de Banville (Teodordö BanvilJ, Theophile Gautier (Teo-



filGotye), Heredia, JeanMoreas (JanMoreas), fakat daha çok VerIaine'(''Ker/e;î> veBaudelai- 
re (Bodler) gibi çağdaş sMiatçılarm, Yahya Kemal’in sanat anlayışında ve sanatının oluşmasın
da büyük payları vardır. Hatıralarında ‘ ‘Baudelaire’cilik, üstümde uzun zaman bir sıtma gibi 
kaldı. Paul Verlaine’i daha başka bir zevkle sevmeye başladım”  der. Çağdaş Fransız şiirinin 
ulaştığı güzelliği, bunlardaki estetik ölçüyü, bu ölçülerin oluşturduğu şiir yapısını inceler ve 
benimser.

Yahya Kemal’e göre “ Bir konuyu, bir fikri, bir hayali, bir hissi pürüzsüz ve akıcı bir ifade 
ile” söylemek, şiiri meydana getirmeğe yetmez; “ ritm’in, lisan haline gelmesi, yani musiki cüm
lesini belirtmesi şiiri yaratmaya yegâne yoldur.” der. Böylece yeni bir şiir anlayışına ulaşan 
şair, bununla birlikte “ kafiye” ve “ vezin” in, şiir için gerekh olduğuna inamr. Şiiri “ keşfedil
mesi güç bir cevher” olarak tanıdığı; “ şiir duygusunu lisan haline getirmek” için onun, sanat
çının iç dünyasında uzun uzadıya oluşması gerektiğine inandığı içindir ki geç ve güç yazar. Bu 
güçlük, yetersizliğinden değil, öz şiire ulaşma titizliğinden ileri gelir. Bu bakımdan birçok man
zumelerini uzun süreler içinde meydana getirmiştik

Yahya Kemal, şiiri meydana getiren öğeleri kaynaştırmadaki başarjsı; biçim ve usluptaki 
titizHği; kendine özgü şiir diliyle, kendi sanatını yaratmış büyük şairlerimizdendir. Şiirleri, Di
van tarzında, fakat yeni bir söyleyişte ve eski dilde; onunla birUkte yürüttüğü bugünkü Türk- 
çemizle söylenmiş olarak, iki gurupta toplanmıştır.

Şiir kitapları: Kendi Gök Kubbemiz (1916), Eski Şiirin Rüzgârıyle (1962), Rubailer (1963), 
Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963).

Düzyazıları: Aziz İstanbul (1964), Eğil Dağlar (1966), Siyasî Hikâyeler (1968), Siyasî ve 
Edebî Portreler (1968) v.b.

Eserleri ölümünden sonra yayımlanmıştır.
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LÂİKLİK

Lâiklik, dinî faaliyetlerim; devlet, fikir ve ekonom ik hayattan  ayrı o larak  ele alın
m asını; devletin, din î esaslara ve güce dayanm am asını, gücünü doğrudan  doğruya 
m illetten alm aşım  öngören b ir kavram dır.

Lâiklik , dünya işlerini ve otoriteyi din işlerinden ve o toriteden  ayırm aktır. Dev
let, gücünü m illetten aldığından, dünya ile ilgili en büyük otorited ir. Bu yönden lâ
iklik, dinin diğer dünya müesseselerini kon tro l etmemesi ve d in in  yalnız dünya ile 
ilgili faaliyetlerin ötesindeki, gerçek d in î hususlarla ilgilenmesini sağlayan, dinin hak
kını dine, devletin hakkını devlete veren b ir kavram dır.

Lâikliğin dayandığı esaslar: ^
a. D in, A llah ile kul arasm da b ir bağhhktır.
b . D in, hayal değildir, gerçektir, insanlar için gereklidir.
c. D in, inanan  kişilere güç verir. Kişilerin kişisel faaliyetlerini etkiler.
d . D inler, m edeniyetin bir ü rü n ü  olm adığı gibi, belli b ir medeniyete de bağ lana

m az. Bilim ve teknoloji insanla, b ilhassa insan akh  ve zekâsı ile vard ır ve gelişir.
e. D in; devlet, fik ir ve ekonom ik hayata  ilişkin faaliyetlerin; akıl, m an tık , b i

limsel ve teknolo jik  esaslara, kişisel ve m illî ç ıkarlara, insanlığın b ir b ü tü n  o larak  
yararlanm asına uygun o larak  yürütülm esine karşı değildir.

f. Lâiklik , dinsizlik değildir. D in ile dünya işlerinin ayrılm asıdır. Kişiler, vicdan
larında h ü rdü r. D inin am acı, insanı kişi o larak  ahlâkh, ailesine ve yurduna yararh  
insan yapm aktır.

Lâikliğin kişi ve devlet için öngördüğü hak  ve vazifeler:

a . V icdan H ürriyeti: her kişi, herhangi b ir dini seçmek ve inanm akta  hürdür.
b. İbadet H ürriyeti: Bir dine inanan  kişi, inandığfd in in  gereklerini, m erasim leri

ni yerine getirm ekte hürdür.
c. D inin Vazifesi: İnsanları, kişiler o larak  A llah’a  doğrudan  bağlam aktır. Lâik

lik , din müessesesinin bu görevini yapm asına im kân tan ır. Devlet, dine inananların , 
kendi seçtikleri d inin gereklerini yapm ada veya yapm am ada serbest o lm aların ı sağ
lar. D evlet, ibadetin  güvenliğe, top lum  kurallarına aykırı olm am asını sağlar.

d. D evlet, her tü rlü  taassubu , boş inancı, gerçeğe aykırı inanışları, sürekli olarak 
k on tro l a ltında  tu ta rak , güçsüz b ırakm ak tan  ve her tü rlü  baskıyı, din ve mezhep ça
tışm aların ı önlem ekten sorum ludur.

e. Devlet, din görevlilerinin; dünya ve dinle ilgili faaliyetlerini bilecek, din î esasla
rı doğru  o la rak  öğretecek yeteneklere sahip o lm alarım  kontro l eder.



f. D evlet, kişilere, d in î esasların gerçek o la rak  öğretilm esini sağlar. Devlet, din 
ve dünya ile ilgili eğitim in b ir  b ü tün  olm asm ı gerçekleştirir, b ir  elden yönetir ve kon t
ro l eder.

g. D evlet, kişilerin ahirete ilişkin ve dünya ile ilgili b ü tü n  kişisel faaliyetlerinde 
etkili o labilen d in î esaslarm ; kişilerin, diğer kişilerle o lan  sosyal ve kültürel ve diğer 
İnsanî faaliyetlerinin gelişmelerini önleyecek biçim de düzenlenm em esini ve kontro l 
edilm esini sağlar ve bu  yöndeki olum suz çab a lan  etkisiz hale  getirir.

h . D evlet, kişilerin diğer hürriyetler gibi vicdan ve ibadet hürriyetlerini her tü rlü  
bask ılara  karşı k o rum ak tan  sorum ludur.

1 . D inî müesseseyi; İlmî faziletleri yüksek, yeterli sayıda kişilerle yönetm ek ve bu 
m üessesenin içine cahillerin sızmasını önlem ekten devlet sorum ludur.

i. D evlet, h içbir kim senin A llah’ın  kendisine verdiği fizikî ve zihnî yetenekler dı
şında, dine dayalı başka b ir  üstün  güce sahip o lduğunu kabu l etmez. Kişilerin, Allah 
ile kul arasında aracı olarak geçimlerini sağlam alarım  önler ve bu  tü r söm ürülere mey
dan  verm eyecek önlem leri alır.

j . Devlet d inin b ir iç politika aleti o larak  kullanılm asm ı, d in  ve dünya ile ilgili faa
liyetleri b irleştiren teşkilat kurulm asını önler.

A ta tü rkçü lük , halk ın  büyük çoğunlûğu İslam  o lan  devletlerle, lâik olsun olm a
sın, o rtak  niteliklerin sağlayacağı yakm laşm adan faydalanarak , ilm in, fennin çağın 
gereklerine uygun surette birleşme noktaları bulunabileceğini kabul eder; İslâm  dini
n in  gereklerini inceleyecek, geliştirecek çalışm alara katılab ilir. D ini, dünya işlerine 
uygulam aya çalışan faaliyetler yapılırsa, Türkiye, a k tif  o la rak  katılm az.

(Atatürkçülük, III. 1984)
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Metin Üzerinde l —Lâiklik nedir? Kısaca anlatınız.
İnceleme ^—Lâikliğin, dine, topluma ve kişiye sağladığı faydalar neler

dir?
3—Mezhep kavgaları karşısında lâik bir devletin sorumluluğu ne

dir? Bunun, millî birlik ve beraberliği sağlamadaki önemini beliktiniz.
4—(i) maddesinde belirtilen gerçeklerden ne anladınız? Buradaki temel düşünceyi, Atatürk’

ün aşağıdaki sözleriyle karşılaştırarak bir değerlendirme yapınız:
“ Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz.” , “ Bizi 

yanlış yola sevkeden kötü  yaratılışlar, bilirsiniz ki, çoğu zaman din perdesine bürünmüşler, 
saf ve temiz halkımızı hep dinîkural sözleriyle aldatagelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinle* 
yiniz, görürsünüz ki, mUleti mahveden, esir eden, harap eden kötülükler, hep din perdesi arka
sındaki dinsizlik ve kötülükten gelmiştir.”

5—Lâikliğin; dinin en büyük koruyucusu olduğunu görüyorsunuz. O halde lâikliğin düş
manları kimler, hangi amaç peşinde koşanlar olabilir? Kitabınızın “ ATATÜRK” bölümüne 
ahnan, A tatürk’ün “ din” le ilgili sözlerini de okuyarak soruyu cevaplandırınız.
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GENEL BİLGİLER

XX. yy. TÜRK EDEBİYATI:

CUMHURİYET DÖNEMİ

O sm an lI Devletinin ve onun dayandığı sosyal düzenin sona ermesiyle hayat görüşü, değer 
ölçüleri de değişir. Yeni düzen; yeni inanışlar getirir. İstiklâl Savaşı, kurulan yeni Türkiye ve 
A tatürk  iniUâpları; bu inkılâplara gçjre yürütülen lâyık öğretim ve eğitim; yeni bir kuşağın 
oluşumunu sağlar. îstiklâl Savaşı’mn verdiği millî coşku uzun süre edebiyatımızın ana ko
nulan arasına girer. Bakışlar, Anadolu'da yoğunlaşır. Şiir hikâye, roman gibi türlerde memle
ketçi bir edebiyat meydana gelir. “ Millî edebiyaf’çılar, bu konulara eğilirler. Hecenin beş şai
ri yanında Kemaiettin Kamu (1901-1948), Ömer Bedrettia Uşaklı (1904-1946), Necip Fazıl Kı- 
sakürek {<4oğ. 1905) gibi şairler, heceye yeni bir ses getirirler.

1928 sıralarında, şiirde, bazı yeniliklerin yapılması gerektiğine inanan kimi genç şairlerin ye
ni bir estetik, yeni bir ses aradıkları görülür. Bu alanda ilk kıpırdama, aralarında Sabrı Esat 
Siyavuşgil, Y aşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Zıya osman Saba gibi şairlerin de bulun
duğu “ Yedi M eşale” cilerden gelir. Bu sanatçılar “ Duyguların aynen terennümünden, aym his 
ve fikirlerin değiştirile değiştirile sunulmasından bugünkü neslin zevk almadığını; edebiyata 
taklitten uzak yeni bir söyleyiş getirmek istediklerini”  söylüyorlardı. (Yedi Meşale, önsöz, 1928).

Yedi Meşaleciler, edebiyatımızda, bir akım oluşturmak ister göründüler; belki yeni bir söy
leyiş de getirdiler; fakat hiçbir zaman edebiyat akımı kuramadılar ve kısa bir «ürp sonra dağıl
dılar.

İkinci Dünya Savaşı öncesi, edebiyatımız, özellikle şiir alanında, yeni bir oıu^ içinde görü
nür. Ahmet H aşim , Yahya Kemal gibi, etkileri geniş olmuş sanatçıların şiirleriyle beslenen ve 
Fransız sembolist şairlerini dikkatle okuyan bir kısım genç sanatçıların konu, anlatım ve biçim 
bakımlarından bir arayış çabası içinde oldukları görülür. Ahmet Kutsi Tecer (1901 -1967), A h
met H am di Tanpm ar (1901-1962), Necip Fazıl Kısakürek (doğ. 1905), Ahmet M uhip Dranas 
(doğ. 1909) gibi şairler bu yeni oluşun içindedirler. Sanattaki yolunu bulmada Fransız şairi 
Baudelaire (Bodler, 1821-1867)’e çok şeyler borçlu olduğunu söyleyen Cahit Sıtkı la ra n c ı, da
ha çok'şiirlerinin iç yapısıyla yeni şiiri etkiler. Duru Türkçe ve hece ölçüsü; milli,edebiyat akı
mından gelen hızını sürdürür ve bu sanatçıların mısralarında en güzel örneklerinelcavuşur. Halk 
edebiyatının klasik ölçüleriyle (durakh hece ölçüsü, dörtlükler gibi) şiire başlayan, daha sonra 
nazım biçimi, ölçü, dil ve işlediği temalarla apayrı bir yol tutan, çolf değişik üslûbu ve çoğu 
kez kapalı diliyle Fazıl H üsnü Dağlarca, çağının çok yönlü ve çok verimli bir şairi'olfr- k görü
nür.

1940 sıralarında, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet A nday ve Oktay Rıfat üçlüsü yeni bir gö
rünüşün öncülüğünü yaparlar. Yayımladıkları “ G arip”  adlı şiir kitabının ön sözünde belirt
tikleri gibi, kendilerinden önceki şiir geleneğinin ve hemen biitün değerlerin (q.';ü, kıl iye, söz



sanatları, söyleyiş biçimi, dil gibi) karşısına çıkarak, şiir anlayışını ve yapısını temelinden de
ğiştirmek isterler; bu görüşe göre yazarlar, (bkz. Orhan Veli Kanık)

Bütün klasik Ölçülerin dışında, alışılmamış konu ve söyleyişlerle şiir dünyasına giren bu sa
natçıların yarattığı şaşkınlık, kısa bir süre sonra geçer ve tuttukları yol benimsenir. Onları izle
yenler çoğalır. Dünya güzelliklerine, yaşama sevincine çokça bağlı kalan bu sanatçılara, edebi- 
yatınuzda Yeniler adı veriliyor.

Millî edebiyat akımmdan bu yana, edebiyatın hemen bütün türlerine, geniş çapta Anadolu 
ve köy yaşayışı girer. îlkin, Nabi-zade Nazım (1862-1893)’ın “ Kara Bibik", Ebubekir Hazım 
(Tepeyran, 1846-1947)’ın “ Küçük Paşa”  romanlarıyla girilen bu konuya, daha sonra “ Mem
leket Hikâyeleri” yle Refik Halit Karay (1888-1965) eğilir. Aka Gündüz (1886-1958), Mem- 
dub Şevket Esendal, Yakup Kadri Karacsmanoğlu, Reşat Nuri Güntekio, Hailde Edib-Adıvar 
(IÎ84-1964), Anadolu’yu, köyü konu edinen eserler verirler. Peyami Safa, psikolojik roman 
türünün başarılı örneklerini verir. Falih Rıfkı Atay, gezi ve hatıra; İstanbul’un değişik halk 
tabakalarını, çok gerçekçi bir görüşle inceleyen Hüseyin Rahmi Gürpmar (1864-1944), hikâye 
ve roman türlerindeki eserleriyle bu dönemin de belli başlı yazarları arasına girerler. Kemal 
Tahir (1910-1973), Y ^ a r  Kemal (doğ. 1922), Orhan Kemal (doğ. 1914) gibi daha yeniler, ço- 
ğunlulda köylü ve işçiye; halkın günlük yaşayışına, toplumsal sorunlarına yakından eğilirler; 
hayatı, kendi sosyal görüş ve inamşian açısından bakarak, eleştirirler. Bu sanatçılar, roman 
ve hikâyelerinde tamamıyla toplumcudurlar.

Halit Ziya Uşaklıgil ve Ömer Seyfettin’den gelen hikâyeciliğimize, Memduh Şevket Esen
dal ve Sait Faik Abasıyamk, Haldun Taner gibi sanatçılar, yeni bir görüş getirirler. Hayatın 
herhangi bir kesitini, görünüşünü klasik gelişme ve sonuçlar aramadan, olduğu gibi veren bu 
yazarlar, “ oIay” dan çok, kişilerin iç ve dış yapılan üzerinde dururlar. Hikâyeden daha çok 
tiyatroya kendini veren, ince zeki ve alaycı üslûbuyla Haldun Taner, özellikle epik tiyatroda, 
folklorumuzun zengin kaynaklarından (Karagöz, or^oyunu gibi) yararlanır.

Roman ve hikâyeciliğimizin, kimi kalemlerde, gittikçe soyutlaşmağa yöneldiği görülüyor. 
Daha çok. Batı’dan gelen bu görüş, şiiri de etkilemektedir. Kişinin “ dış dünya”  ile kurduğu 
ilişkiden çok, onun “ iç dünya” sıyla ilgilenen ve “ olay” ı ikinci planda düşünen kimi yazarla
rın, yeni bir görüş getirmek istedikleri anlaşılıyor.
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(Not):

Edebiyat akımı bölümlerine hiçbir zaman kesin bir tarih sının çizilemez ve sanatçılar, kimi 
zaman, kendi dönemlerini aşarlar. Kitaptaki bölümler, bu bakımdan kesin değildir; bir bölü
mün sanatçılan, kendi özelliklerini korumuş olmakla beraber, öbür bölümlerde de sanatlarım 
sürdürür. Tanzimat sanatçılarından bir bölümü [Recaizade Ekrem', Abdülhak Hâmit Tarhan 
gibi] Servet-i Fünun döneminde; Servet-i Fünunculardan bir bölümü [Cenap Şahabettin, Ha
lit Ziya Uşaklıgil, Süleyman Nazif gibi] XX yy., millî edebiyat döneminde de eserler vermişler
dir. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal, en güzel manzumelerinden bir çoğunu cumhuriyet döne
minde yazmışlardır.)



MEMDUH ŞEVKET ESENDAL

D U R SU N H A C I

Y etişkin b ir kızı, işlek bir oğlu, bir de gelini, sessiz b ir karısı, üç ç ift öküzü, iki 
ineği, b ir eşeği; sulu, süsüz yetmiş dönüm  tarlası, yaz kış işler iki taş bir karaca değir
meni o lan  b ir adam ın, köy yerinde ne sıkıntısı olabilir dememeli. A dam  olur ki, kom 
şusunun ineği dişi doğurdu , der yüreğine od düşer. Yeryüzü, gözüne karanlık  olur. 
R ahatı kaçar. Y atar, uykusu tu tm az. Gezer, gezdiği yerde onu  düşünür.

G öm ülü köyünden D ulkanoğ lu  H alit, köy arkasındaki üç dönüm lük b ir tarlasını 
açıp kendine bağ yeri yapm ağa başlayınca, kom*şusu D ursunhacı tasalandı. U ykusu 
tu tm az oldu. Geceler, ocağın başına geçip sabahlara kadar tü tü n  içmeğe başladı.

K öyünün ihtiyarı, hatırlısı, varlıkhsı olan, sıkıntısız başı olm ası gereken bu ada- 
m m , yüreği yandı.

Bir gün, D ulkarıoğlu’nu kapısı önürıde görüp:
— Sen, dedi, oraya bağ mı yapacaksın?
D ulkanoğlu:
—H a, dedi, yapacağım .
—Kimseden sordun  mu?
—Sorm adım . Ne diye soracakm ışım ?
D ursunhacı biraz kızdı.
—Sen bu  köyde hiç bağ  gördün  m ü, yahut işittin mi? Eski köye yeni âdet m i soka

caksın?
—Sokarsam  ne o lur?
—Sokarsın am a, sokturm azlar.
—Kim sokturm az?
—Sokturm azlar. B oşuna çahşm a! Bu köyde bağ olmaz,
—Ben yapayım  da olm asın!
Bu konuşm adan so n ra  D ursunhacı büsbütün rahatsız o ldu . Bu gençlerin hatırını 

saym adıklarına da kızdı. Evine girdi. “ D om uzları it tepeler gibi tepelem eli”  diye dü
şündü.

Ertesi gün D ulkarioğlu’nun  kaynını gördü. Ona:
—Enişten size bağ yeri mi açıyor? diye sordu.
—Açıyor!
—Başına gelecek v a r, dedi. Bu köyde bağ yapm ış d a  onm uş kimse gördün mü?
K aynı, D ulkarıoğlu’na  an lattı. Ö teki sesini çıkarm adı.
D ursunhacı bu sözleri başkalarına d a  söylediği için köyde duyuldu. Dulkarioğ

lu ’nun  karısı da  duydu. K ocasına d a  söyledi.
—U ğursuzdur d iyorlar. Bu köyde bağ olmazmış. Başım aza b ir iş çıkm asın, dedi.
D ulkanoğlu  aldırm adı. D ursunhacı’nm  gözlerini kan  bürüdü:



—Köylüm üz adam  değil ki b u  herifin  önüne dikilip dursunlar, “ biz köyüm üzde 
bağ  istem eyiz”  desinler!

C andarm a karakolu  o lan  köye gitti. K om utanm ı gördü. P a ra  alır, iş yapar m ı, di
ye anlam ağa çalıştı. îy i bir haber alam adı.

—K arakol kom utanı adam  olsa, D ulkarioğlu’nu  çağırtsa, “ sen bağ  yeri açıyor
sun ha? Çevirin şunu”  dese, yüz sopa  çekse... Bir daha b ak  kimse kafasın ı kaldırır 
mı!

D ulkarioğlu kaynını yolladı, ik i günlük yerden bağ çubuğu getirtti, dikti.
D ursunhacı şehre indi. K avaf İb rah im ’in oğlunu gördü . C andarm a Y üzbaşısı’m 

kandırabilecek birini o n a  buldurm ağa çahştı. Köye b ir candarm a gelse:
— “ Bu köyde bağ  yapan k im dir?”  diye sorsa, yeter.
K a v a f ın  oğlu düşündü. S onra  dedi ki:
—Bu yıllar senin bildiğin yıllar değil. Bizim de adım ız çıkmış; sen beni bu  işe ka

rıştırm a!
Biraz du rduk tan  sonra da:
—V arsın yapsın ağa, dedi. B undan  ne çıkar? Sen daha iyisini yaptırırsın!
D ursunhacı düşündü.
—Yok,, dedi. Ne ben  yapayım , ne o yapsın!
k ö y e  döndü.
D ursunhacı’nm  değirm enini elinden alsalar yüreği ne k ad ar yanarsa, buna da o 

k ad ar yandı. “ D ulkarioğlu bağı yap tı, çıktı. B irkaç yıl geçince üzüm ünü yiyecek”  
diye düşündükçe yüreği sızlıyordu. Bu acı ile g itti, yakın  köylerden birinden imam 
n ikâhı ile b ir  öksüz kız alıp getirm eğe kalkıştı. B irkaç ha fta  sonra d a  kızı aldı. A ncak 
yeni karısı onu  avutacağına, b ir taş parçası olup boynuna asıldı, kaldı. Kız, gelin olup 
geldiğinin haftasına döşeğe düştü . İk i oda arasındaki ara lık ta  b ir döşekte yattı, Kal
dı. Kum ası ile D ursunhacı’nın oğ lunun  karısı bakm ağa başladılar. İyi yürekli kadın
lar o ldukları için yüksüntü, gösterm ediler. Yalm z D ursunhacı, o radan  geHp geçtikçe 
“ başım da b ir sen eksiktin”  dem ek ister gibi suratım  asıyordu. K öylünün kınayaca
ğından  korkm asa, nikâhım  verip bu  kızı köyüne yollardı.

A rad an  b irkaç ay geçti, b ir gün  D ursunhacı’yı, D ulkarıoğlu’nun  yaptığı bağ ile 
yanındaki m ısır tarlası hçndeği içinde kurşunla vurulm uş, ölm üş buldular.

V uran, D ulkarioğlu’nun  kaynı İzzet, m ahkem ede anlatıyordu:
—Bağın alt başındaki bostan la  mısırlığa dom uz geliyordu. Bir gün bağın bir ev

lek yerini de köklemiş; yeni çubukları sökm üş. Eniştem  bana gösterdi. Ben 
“ po rsuk tu r”  dedim , eniştem “ do m u ztu r” , dedi. Bizim ora larda  ikisi de vardır. Eniş
tem  dedi ki: “ Herkes bekliyor, biz beklem iyoruz” . Ben “ b u raya  kadar gelip sokul
dukları y o k tu ”  dedim . Biz de beklem eğe başladık.

Eniştem in nöbetinde gelmişler. E rtesi gün gördük . H atca  Bacı’m n tarlasından  ya
n a  sanırsm  saban  sürm üşler. Eniştem e gösterdim , ‘ ‘b u rada  adam  ayağı izleri de var' ’ 
dedim . Eniştem  baktı, “ on lar bizim  izlerimiz”  dedi.

Sonra b ir gece, benim  sıram dı; ilk in  aşağıdan, Köse H üseyin’lerin tarlasından  ya
n a  tü fek  atıldı. îk i dom uz vurm uşlar. Sonra Zekeriya b ir el a ttı. Bir daha kesildi. Ge
ce yarısı ho rozlar ö ttü , bizim  m ısırlar içinden de ses gelmeğe başladı. Ben o yana so
kulup bekledim . Ses açık gelmeğe başladı. Bağ hendeğine sinip, tüfeği geze aldım . 
Ses, to p rağ a  yakın geliyordu. P o rsu k tu r sandım . Tetiğe dokundum . Benim  ateş etti
ğim  yerde hiçbir şey yokm uş. D ursunhacı m ısırların  içinde ayakta  duruyorm uş. K ur
şun d a taşad eğ m iş so n ra  taş tan  çıvm ış, D ursunhacı’ya değmiş. C andarm alar, kurşu
n u n  değdiği taşı buldular.

Yargıç sordu:
— Saat kaçtı? dedi.
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— Benim  saatim  yoktur.
— Gece yarısı olm uş m u idi?
— E h, y a n  geceyi geçiyordu.
— Sen, vurduğun adam m  gölgesini görm edin mi?
— G örm edim . Ben adam dır diye atsaydım , belki görü rdüm , ben porsuk  diye b a 

kıyordum .
—Tüfeği a ta rken  seslenmedin mi?
—Ne diye sesleneyim!
— Bir yanlışlık olm asın, diye...
İzzet sesini çıkarm adı. Gene sordular:
—Sizin dom uz beklediğinizi bu ölen adam  biliyor m uydu?
— Bilm em . Köyde herkes dom uz bekler. O nun  kendi oğlu da bekliyordu.
Ç ok soru ldu; şahitler dinlendi. D ursunhacı’nm  oğluna sordular; babasının  gece 

o rad a  niçin bu lunduğunu , o rada  ne aradığını, arayabileceğini bilen çıkm adı. Ölenle 
öldüren arasında  b ir vazgeçti de ortaya çıkarılam adı.

Ö ldüreni suçsuz bulup b ırak tılar. D ursunhacı da kalıbı dinlendirm iş o ldu. Bağ 
da yeşerdi, üzüm ünü alıyorlar.

(Mendil Altında, 1958)

Metin Üzerinde l—Yazar, olaya nasıl bir giriş yapıyor? Bunun, konuya veya hi- 
İnceleme kâyenin kişilerinden birini aydınlatıcı bir yanı var mı?

2—Dursunhacı nasıl bir kişidir? Yazar, onu, bize hangi sözlerle 
tanıtıyor?

3—Hali vakti yerinde olan Dursunhacı’yı tasalandıran, tedirgin eden nedir?
4—Kimi kişiler, hiç yoktan, kendi kendilerini kaygıya sürükler, başlarına dert açar, kimi- 

zaman sakıncah düşünceler altında ezilip giderler. Dursunhacı, bunlara benziyor mu?
5— Dursunhacı’nın, içine düştüğü saplantı nedendir?.
6—“ Olmaz”  sanılanın, “ olabileceğini”  göstermek; köyüne, böylece bir yenilik getirmek 

isteyen Dulkarıoğlu, bu çabasında başarı sağlamış mıdır?
7—Hikâye, nasıl bir ana düşünce üzerinde kurulmuştur?
8—Hikâye, gücünü nereden ahyor? Yazarın, başarıh olmasında, anlatıştaki gösterişsizli

ğin; olaya, çok gerçekçi bir gözle bakabilmenin; dildeki duruluk ve sadeliğin payı var mıdır?
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Dil: 1—Hikâyede, yazarın, konuşur, sohbet eder gibi çok tabiî, bir
dili; rahat bir anlatımı olduğuna örnekler veriniz.

2—Şu sözleri açıklayımz: Yüreğine od düşer. Yeryüzü, gözünde 
karanlık olur. Yüreği yandı. Bir taş parçası olup boynuna asıldı. Ölen

le öldüren arasında bir vazgeçti de çıkarılmadı. Kalıbı dinlendirmiş oldu.

Biyografi: 

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
(1883 — 1952)

Çorlu’da doğmuştur. Sürekli bir öğrenim yapamamış, daha çok kendi kendini yetiştirmiş
tir. Genç yaşta itühat ve Terakki Fırkası’na gü-erek siyasî hayata atıldı (1906), partinin teftiş 
kurulunda çahştı. istiklâl Savaşı sırasında, ortaelçi olarak Bakû’ya gönderUdi (1920) öğret



menlik yaptı. Tahran, Kâbil, Moskova büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Elazığ ve Bilecik’
ten milletvekili seçildi. Bir ara C.H.P. genel sekreterliği yaptı.

Hikâyelerini daha çok takma adlarla yayımlamış olan Esendal, çağına, kendinden önceki
lerden apayrı bir hikâye anlayışı getirmiştir. Konusunu, çoğunlukla orta sınıftan alan; halk, 
köylü ve memur tiplerini işleyen Memduh Şevket Esendal’da, gösterişten uzak, özentisiz; ken
di sözüyle düpedüz bir anlatım göze çarpar. Müfettişlik ve milletvekilliği yaptığı sıralarda ge
zip dolaştığı yurdu ve oranın insanlarını iyi tanımıştı. Çevreye, hayata, iyimser ve gerçekçi bir 
açıdan bakar ve bu yüzden, onun, acı ve kusurlu yanlarına bile ince ve zeki bir gülmece (mizah) 
çizgisi katar. Ele aldığı olaylardan çıkacak sonucu, okuyucuya bırakmayı uygun görür. Hikâ
yelerinde hayatını, göze batan, entrikah; başlangıcı ve sonucuyla bir bütünlüğü gerektiren olay
larını değil, gösterişsiz, basit yanlarını ele alan, böylece klasik hikâye anlayışından apayrı bir 
yol tutmuş olan yazar, Türk hikâyeciliğine, dili, anlatımı ve hayata bakışıyla yeni bir görüş 
getirmiştir.

Eserleri:

Ayaşlı ve Kiracıları (roman, 1934), Otlakçı (Hikâyeler I. 1946). Mendil Altında (hikâyeler
II. 1946).

168 TÜRK VE BA T l EDEBÎYA T l



OKUM A:

TURK KADINI

(Tanhte ve çağımızda)

Türklerin, bulunduklan ve yaşadıklan bölgelere ve devirlere göre çeşitli dinî inançla
rı olmuştur.

İslâmiyet, bütün T ürk  kavmine sadece bir dinî inamş ve im an getirmemiş, siyasal 
ve sosyal bir değişikliğe de neden olmuştur.

Türkler, bir taraftan  köklü olan ö rf ve âdetlerine bağlılıklarım sürdürmüşler, diğer 
taraftan  da İslam hukukuna uym aya zorunlu olmuşlardır. H atta  kadın, bir önceki dev
reye göre, haklan bakım ından, çok kısılmış bir sosyal düzene uym ak durum una girmiş
tir. Türk erkeği, yeni girilen bu  kültür çevresinin getirdiği geniş olanaklardan faydalana
rak bir bilim hayatı içinde yetişip gelişirken, Türk kadım, daha önceki devirlerine göre, 
bundan yoksun olm uştur...

Asya Hunlanm n in lile r le  olan ilişkilerindeki belgelerde, Türk Hakam , yanmda H a
tunun da resmen yer aldığı ve her ikisinin birden devleti temsil ettikleri kaydedilmiştir. 
Avrupa H utılannda ise, kadın, erkeği ile beraber ordu birlikleri içinde, hareket halinde
ki toplulukların bir ferdidir... Atilla’nın, her sefer dönüşü, halk tarafından karşılamr- 
ken H un kızlan, H un  sanatkârlarım h yazıp besteledikleri şiirler söylerlerdi...

Göktürkler’de, evlenmelerin eşit olması aramrdı.
Destanlarda da kadın, önemli yer işgal eder, Türk kadım giyiminde kapalı değildir; 

çünkü o, evinde, çadırında, arabasında, atı üzerinde hep erkeğiyle beraberdir. Hak ve 
sorumluluklar paylaşılmış; kavim bütünlüğünü ve devlet otoritesini kadın, erkeği ile be
raber yürütmüştür.

O rta Asya Türkleri, yerleşik şehir halkı ve göçebe olarak ikiye ayrılır. H er iki yaşan
tıda da kadmın ev ve çadır kültüründe rolü çok önemlidir. T ürk  kadımmn, şalvar biçi
mindeki giyimi, çiftçilik hayatına uygun olduğu gibi, ata binıhesinde de b ir kolaylık sağ
lamıştır.

Diğer bir O rta Asya şehri olan Kâşgar halkı için de yine Çin kaynaklan şu bilgiyi 
verir: “ M üslüman olan Kâşgarlılar, müzik ve danstan hoşlanırlar. Toplum  hayatında 
kadın ve erkekler hep beraber bulunurlardı.*’

Görülüyor ki, Orta Asya şehirlerinde, çeşitli zamanlarda halkm dinî inamşlan ne olursa 
olsun, Türk kültürüne uygun o rtak  karakter taşıyan ortak  âdetler olmuştur. Kadm, eko
nomi hayatında yapıcı ve üretici bir varüktır...

A nadolu’ya giren Selçuklular, ilk devlet merkezini İznik’te kurm uşlardır (1075). Bü
tün  bu akınlarda, M üslüm an T ürk Kadım, erkeği ile beraber ak tif bir hayat içinde ol
m uştur. Bu devirde T ürk  kadım  için eve, hareme kapanm ak konusu yolrtur.

İran ve Bizans harem i, T ürk  sarayma örnek ohnuş ve sonunda harem  ve selamlık 
diye ikiye ayrılmıştır.

Bu suretle harem  ve çok kadıı^a evlilik, poligami, belirli bir sosyal sım f içerisinde 
yayılmış ve âdet haline gelmiştir. İslâmiyet, çok kadınla evliliği uygun görmüştür.
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Bugünkü medeniyet içinde yaşayan milletler, milletlerarası kaidelere uym ak zorun
dadırlar. Kadm hakları, her milletin bünyesine ve tarihî seyrine göre gelişmişse de yir
minci yüzyılda kadın için ideal hayat, bilgi dünyasımn erişebileceği durum a gelmektir. 
Türk kadım , her milletin kadınlarıyla siyasî, kültürel ve ekonomik alanlarda, onlarla ay- 
m hakka sahip olduğunu bilerek karşılıklı anlaşm alann daha kolay ve verimli olacağına 
inanm aktadır. K anunî hakkımız bakım ından bugün T ürk kadınlığı, dünyanm  en mede
n î memleketlerinin kadmhğı ile aym düzeydedir. M edenî âlemin siyasî, üm î ve kültürel 
topluluklannda, kongrelerinde bulunduğum uz zam an, Türk kadım na hak tam yan A ta
türk  devri olduğunu daim a size hatırlatırlar. Bu hal, bütün dünya kam u oyunun hük
m üdür...

Cumhuriyet devrimiz, Türk kadınına, dış kıyafetinde de b ir serbestlik kazandırmış
tır. Gerici zihniyeti yıkan birçok sosyal inkılâplar arasında, erkek ve kadm için, medenî 
dünya insanlarımn giydiği kıyafetlenn kabul edilmesi, Türkleri ayrı bir toplum  olm ak
tan  kurtarmıştır.

A ydın T ürk  kadınlarına iki tü r  ödev düşüyor: Biri kendi haklarım  ödev karşılığı 
kullanm ak; diğeri ise bunları bilmeyenlere ö d e tm ek  ve geniş halk kitlelerine anlatm ak
tır...

T ürk kadını olarak ödevimiz ve isteğimiz, milletimizin milletler topluluğu içinde 
m edenî vasıflarıyla yerini alması ve yükselmesidir.

P ro f. D r. A . A fetinan 
(Tarih Boyunca T ürk  Kadımnın 

H ak ve Görevleri, 1975)



YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

ANKARA
rom anından:

(Romanın konusu:
Û rinci Bölüm: Millî Mücadele yıllarının Ankara’sı. Romanın kahramanı Selma Hanım, 

bir yıllık evli. Kocası Ahmet Nazif bankacıdır. Bir efsane ve kahramanhk kenti olarak ağızdan 
ağza dolaşan Ankara’yı yadırgayan; “ akşamları kırdan dönen manda sürülerini” bir “ gamh 
revu’ ’ dekoru gibi seyrederek oyalanan bu İstanbul kızı, bir gün bir bağ evinde “ erkân-ı harp” 
(kurmay) binbaşısı Hakkı Bey’le tanışır. “ Alafranga bir salon zabiti” gibi gördüğü bu askeri 
dinledikçe onun “ keskin ve sert ruhunun eritilmiş bir çelik kızgınhğıyla sızdığını” duyar ve 
yavaş yavaş “ millî mücadele”  havasına girer. Bir akşam, bir at gezintisinde, Hakkı Bey’le bir
likte “ Ankara’nın taşma bak”  türküsünü söyleyerek geçen ve cepheye mermi taşıyan köylüle
ri, köylü kadınları seyrederler.

Başka bir gün, bir Çankaya gezintisinde, uzaktan, Mustafa Kemal’in evini görürler. Selma 
Hanım şaşkmhk içindedir^Millî Mücadelenin başı, “ bütün dünyanın kendisinden bahsettiği 
adam, bu kayalar dibindeki kulübede mi oturuyor” . Selma Hanım’ın tanıştıkları arasında genç 
yazar Neş’et Sabit de var. Onunla konuştukça gerçek Anadolu’yu tanır. Yurdun vermekte ol
duğu ölüm kahm savaşında “ sönük ve kişiliksiz’ ’ kalan kocasından ayrılmağa karar vermiştir. 
Hastabakıcı olarak millî Mücadeleye katılır. Sakarya kıyalarından zafer haberleri gelmekte
dir.

İkinci bölüm : Zaferden sonraki Ankara. Selma Hanım, Miralay Hakkı Bey’le evli; fakat 
o, artık asker değil, bir şirketin “meclis-i idare reisi”  dir. Bu bölümde eski ve yeni Ankara 
karşı karşıyadır. Bir çok zenginler ve türediler ortaya çıkmıştır. Bir yanda balolar, Paris ve 
Berlin taklidi salonlar; diğer yanda susuz, elektriksiz mahalleler, çarşaflı kadınlar, mevlidler. 
Gerçek nerede? “ Bu mevlide gidenler mi hakh, o salonlarda dans edenler mi?”  Neş’et Sabit’e, 
onun M illî îdeal’ine göre: “ Vücut bulması lâzım gelen yeni Türk toplum unun üslûbu, ne bu 
kerpiç duvarlar arasında b ir örümcek gibi yaşayanlardan; ne de iğreti bir dekor içinde kurul
muş kuklalar gibi zıplayanlardan örnek alabilirdi. Türk inkıl%bının ruhu, kendine lâyık ifade
yi, çok daha canlı, çok daha kişilikli bir mimarîde aram aktadır... Garpçılık her şeyden evvel 
bir yapm a, yaratm a, işletme sistemidir.”  Batılaşmamıza Türk usIûbunu, Türk damgasını vur
malıydık. Varhk ve hayat düzeyi yükseldikçe eski kişiliğini yitirerek birtakım aristokratik be
ğeniler peşine düşmüş olan Hakkı Bey’den de ayrılmağa karar veren Selma Hanım, şimdi, in
kılâbın düşüncesini bütün sıcaklığıyla yaşayan Neş’et Sabit’in havası içindedir.

Üçüncü Bölüm: Yazarının tasaüadığı Ankara. Batı medeniyetini eercek deâerivle alın ee- 
liştiren, ona kendi damgasını vuran Türkiye’nin A nkara’sı. “ Büyük bir kız müessesesini idare 
etmekte olan”  Selma Hanım, Türkiye çapında çalışmakta olan “ İçtimaî Mükellefiyet” kuru- 
munun en verimli üyesi Neş’et Sabit’le evlidir.

Yeni doğan Türkiye’de, “ hiç,bir şey kaza ve kadere bırakılmış değil, her şey akıl ve iradeye” 
bağlanmıştır. “ Yeni insan, hem tabiata, hem kendi benliğine hükmetmesini bilmiştir” .'“ Eski
den bir m ihnet ve meşakkat kaynağı olan A nadolu” , şimdi mutludur. Uzaklar yakınlaşmış, 
yollar ve çelik ağlar, yurdu sarmış; çorak yerler yeşillenmiş, ovalar ekinlerle, yaylalar sürülerle 
dolmuş; köylerde kooperatifler kurulmuş; yoksul hekimsiz, elektriksiz köy kalmamış; yaşama



düzeyi yükselmiştir. Cumhuriyet, onuncu yılmı kutlamıştır. Neşet Sabit şimdi ünlü bîr yazar
dır. Bir komedisi, Gazi’nin de hazır bulunduğu Devlet Tiyatrosunda başarıyla oj^anmış, bn 
romanı Türk Akademisinin açtığı yarışmayı kazanmıştır. Türkiye, dev adımlarla ilerlemekte, 
Neşet Sabit’leri bile geride bırakan yeni bir kuşak meydana gelmektedir. Yeni Türkiye doğ
muştur..

Roman; cumhuriyetin yirminci yıl dönümü kutlanır ve halk, Gazi’yi görmek için bir sel 
gibi Çankaya’ya akarken sona erer.)
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■ —Söyle.yin».ne fark ı var, buranın  G öksu’dan?
(...) Vekilinin bu  sözü sanki pek zarif bir nükteym iş gibi kahkahalarla karşılandı. 

Vekil Bey’e, G öksu’yu hatırlatan  bu  yer A ktepe’nin arkasında b ir su başıdır.
Selma H anım ’ın  yanında bir ses mırıldandı:
—H ep İstanbul, hep İstanbul hasreti... H er nedense, b u ndan  sıyrılmak bir türlü 

m üm kün olm uyor.
Bunu söyleyen İstanbul’dan  yeni gelmiş bir genç m uharrird i. Selma, başım  çevi

rince onun yüzünü kendine doğru eğilmiş gördü. Delikanlının bunu, kendi kulağına 
fısıldar gibi b ir hali vardı. Kadın gülümsedi:

—Gerçek, dedi. İşte ben de kaç aydır buradayım . B ir tü rlü  bu  nostaljiden ayrıla
m ıyorum . H er an  İstanbul, her an  İstanbul... Ve A n k ara’m n her noktasında bu m u
kayese m anisi..i T u h af b ir his.

Genç adam , Selma H am m ’m  sözlerine devam edercesine ilâve etti:
—Sanki, vatan , yalnız İstanbul’dan  ibaretmiş; sanki, biz b u rada  gurbette imişiz 

gibi. H albuki, ben, ruhum un millî muvazenesini burada  bulm ağa gelmiştim. Ne ya
zık.

—Evet tıpki benim  gibi... Lâkin, gün geçtikçe ahşacağım  yerde, görüyorum  ki 
gün geçtikçe dah a  ziyade muvazenemi kaybediyorum . H içbir tarafım dan toprağa do 
kunm uyorum . Bu ağaçlar, bu  taşlarla benim aram da öyle b ir  uzakhk var ki, bir türlü  
geçip onlara yetişemiyorum.

—A nlıyorum , haricî eşya ile sizin ruhunuz arasm da bir m ünasebet teessüs edemi
yor.

—Evet, evet, ne güzel söylediniz. Sanki bu âlem  bana  küs ve ben  ona  dargın gibi
yim. H em , bu  A nadolu  peyizajlannm  dili yok. İstanbul’da her ta ra f  konuşur. H er 
ta ra f, size b ir  şey söyler. Sanki, taşı toprağı canlı gibidir.

—Buraların  d a  b ir dili vardır am a, biz anlayam ıyoruz. Öm rünüzde bir kere ol
sun, halis A nadolu  türkülerim  candan dinlediğiniz oldu mu? Şu kısır derenin, şu cılız 
ağaçlann ve bunlarm  ardındaki taşlık  dikenlik tepelerin b ü tün  sıtması onlardadır ve 
b ü tün  ihtirası...

—İhtiras mı? A m m a yaptınız ha? İhtiras, bu ölü, bu  sönm üş tab iatm  neresinde?
—Bir A nadolu  köylüsünün yüzüne hiç dikkatle baktığınız oldu m u? Bir Anadolu 

köylüsü diyorum ; kadm  olsım, erkek olsun, çocuk olsun, hepsinde öyle bir ifade gö
rürsünüz İd b ü tün  saffetine, sadeliğine, h a tta  basitliğine, iptidailiğine rağm en, vaka- 
n ,  olgunluğu, derin ve ıstıraplı çizgileriyle sizi korkutur.

Buraya gelirken yolda, dağ başında b ir oduncu çocuğa rast geldim. O n yaşmda 
var mıydı, yok  m uydu, bibnem . Fakat, gözlerinin içine baktığım  zam an öyle ufal
dım , öyle ufald ım  ki başınu önüm e eğmeğe m ecbur oldum . Çocuk o kadar büyük 
bir hayat tecrübesiyle yüklü ve o kadar içten gelen b ir ü-fan ile kavruktu  ki, bunun 
k arşısjıda  b ü tün  bildiğim ve öğrendiğim şeylerin hiçliğini anlaHım
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Genç adam  sustu. M ahzun m ahzun düşündü ve ilâve etti:
-Ve kendi hiçliğimi, kendi tatsızhğmıı... Adam  siz de, ne olursak olahm; biz bu mem

leketin içinde birer tufeyli o lm aktan kurtulam ıyonız. Bu m emleketin asıl sahibi, dağ 
başında gördüğüm  o oduncu çocuktur ve yalmz o, bu taşlar toprak larla konuşmasını 
biliyor; bu  topraklarm , bu  taşların sırrı, yalmz ona açıhyor. K orkuyorum , bu  man- 
zaram n dili gibi köylünün ruhu  da bana  hiç açılmayacak diye... Bu endişemde yeryü
zünün gizli noktalarını bulm ağa giden kâşifi andırıyorum .

Selma H am m :
—Bu keşif seyahatinde A nkara  m ühim  bir m erhale değil mi? dedi.
—H em  de şansh bir m erhale. D oğrusu, bazen, başımıza çöken millî felâketi takdis 

edeceğim geliyor. Eğer böyle bir felâkete uğram am ış olsaydık ben, şim di, nerede ve 
ne idim? İstanbul’un herhangi bir mahallesinde, b ir evin içinde, herhangi b ir genç adam  
ki, gündelik hayatın kaygılan ve istikbale ait kısır tasavvurlar içinde bocalayıp durur. 
H albuki, şimdi, burada, vatam n bu  yeni bir şeyle kanayan göbeğinde, b ü tün  bir mille
tin  ıstırabıyla yaşayan ve o ıstırabın içinde pişen bir bahtiyarım . H er sabah, uyam nca 
-inanır rmsınız- A nkara’da  bulunm anın şerefini duyarım . B urada, her sabah , benimle 
beraber b ir millet uyam yor ve kendisini selâmete götürecek olan K ahram an’m , başı 
ucunda, gülümseyerek durduğunu görüyor. İlk defa olarak, öm rüm de ilk defa olarak, 
burada, kendi etimden, kendi kam m dan, kendi cevherimden b ir cem aat içinde yaşadı
ğımı hissediyorum. H aydi canım, burayı G öksu’ya benzetmek bir küfürdür. Burası: 
1 9 2 rd e  A nkara’nın yanı başında akan  bir dere kenarıdır. 1921 A n k ara’sı. Hamme- 
fendi, dö rt beş yıl sonra, bu  basit cümle, size, Kitab-ı M ukaddes’ten  b ir âyet gibi gele
cek, ve, buna karışmış olm ak size, hayatınızın yegâne m anası gibi görünecek.

(Birinci kısım, 12. bölüm)

Binbaşı Hakkı Bey’in tahm in ettiği gibi, düşm an, hafta  sonunda b ir um um î taarru 
za geçti. Selma Ham m , bundan  bir iki gün evvel kocası N azif’in ve Bütün A nkara’daki 
ahbaplanm n itirazlarm a rağm en Eskişehir yolunu boylamıştı. O rada, askerî hastaha- 
nede kendisine bir hastabakıcılık vazifesi verildi. F akat, genç kadın, o  kadar tehalükle 
atıldığı bu  vazife başında üç dö rt gün ya kaldı ya kalm adı; bir sabah, m üthiş bir yarah 
ve hasta asker kalabahğı ile dolu, m ahşer gibi bir tren  içinde çıkageldi. A vurtları çök
m üş, gözlerinin etrafı kararrm ştı.

—Ne oldu? Ne var? Ne gördün? diyenlere açık bir cevap vermiyor:
—Bilmem, bilmem, ne o ldu ... Evvelki gece, m üthiş bir tayyare hücum u vardı. E r

tesi güri bize “ Haydi toplanın. A nkara’ya gideceksiniz.”  dediler.
N azif korkuyordu:
—K orktun mu? Ç ok kork tun  mu?
Genç kadın  korkm adığım  söylüyordu. Fakat, her vakit altın renginde bir billur pa

rıltısıyla ışıldayan gözlerinin üstündeki gölge onun nasıl b ir badireden geçtiğini haber 
veriyordu. İlk günler, uykusunun içinde hep sıçnyordu. Ve sabahleyin uyandığı vakit, 
uzun b ir m üddet, sanJci, nerede olduğunu aıüam ak istiyormuş gibi ürkek ürkek etrafı
n a  bakınıyordu.

N azif ona:
—H er şey bitti, hiç üm it yok değil mi? derken o inatçı b ir çocuk tavnyle başım  sallı

yor:
—Yok camm, m utlaka yeneceğiz, m utlaka... diyordu. Sonra yavaş, yavaş, içten 

gelen bir sesle ilâve ediyordu:



—Benim gördüğüm ü sen de görm üş olsan inanırdm . H iç ümitsizüğe düşmezdin. 
Ben, ilk sedyelerin hastahaneye nasıl geldiklerini gördüm . H iç birinde ne b ir pişm an
lık , ne b ir azap, ne de b ir korku  emaresi vardı. H epsinin yüzünde okunan  şey yalnız 
azim, yalmz m etanetti. ‘ ‘H anım  A bla şu yarayı sar da dönüvereyim. ”  Bu ses kulağım
d an  hiç gitmiyor.

Selma Hamm:
—Ben, ay  aydınlığındaki ölüyü de gördüm ; diyordu. O nu hastahanenin avlusun

da, kerpiç duvann  kenarına getirip bıraktılar. Yapayalnızdı. Gittim , yam nda oturdum . 
Ve bundan  başka (...)  fırka kum andanının gözlerini de ben kapadım . Yüzünde öyle 
bir huzur, öyle bir bahtiyarlık vardı ki, o andan  beri artık, ölüm  korkusu nedir bilmi
yorum .

Selm a H anım , Eskişehir istasyonunda, a ra  ve am an verm eyen b ir ateş yağm uru 
altında  Büyük Şef’in  sakin, kararh  ve destanî çehresini de görm üştü . Tahliye edilen 
kasabam n bozgun kalabalığı o rtasında, keskin ve sıcak b ir sesle em irler veriyor; ya
n ında  duran  G arp Cephesi K um andanı’na hem en hemen gülümseyerek b ir şeyler söy
lüyor ve A n k ara ’ya ilk kafileyi götürecek olan  trene  son yolcunun binm esini bekli
yordu.

M ustafa  Kemal P aşa ’nm  bu m ahşer içindeki silueti Selm a H an ım ’ın hayalinde 
o kadar derin  nakşolm uştur ki, bunu  en küçük teferruatına  kadar hatırlıyordu.

Ü zerinde neftî b ir avcı kostüm ü vardı. Bu güm üşü kalpak , gür ve u ç lan  yukarıya 
doğru  kıvrık sarı kaşlarım n hizasına kadar iniyordu. B ütün bir ırk ın  asaletini taşı
yan, uzun parm aklı, güzel elleri b ir  kehribar teşbihle oynuyordu. Sanki, b ir istirahat 
saatinde, bahçesinde dolaşan b ir genç aile reisi gibiydi ve sanki gökyüzünden d u r
m aksızın yağan şeyler bir yaz yağm urunun ilk dam lalarıydı.

Selm a H am m ’a, asıl, en büyük, en derin  ve en sarsılm az huzuru , em niyeti veren 
de, işte 'B üyük Ş e f in  ona  bu  ilk ve son görünüşü oldu.

İşte, gene onun içindir ki harb i m u tlaka  biz kazanacağız, m utlaka biz yeneceğiz, 
dem ekten usanm ıyordu.

(A nkara , 1934. Birinci Kısım, 13. bölüm) 

Y ârd im C İ .Yazar, bu romanı için şöyle diyor:
Bilgiler: '*‘*Aokara,Vaban’iD devamı gibi bir şey olacak. Genel MilH Mü-

°  * cadele senelerinin köyünden bu sefer Ankara’ya (kasabaya) geliyo-
rum. Fakat bu roman epik bir Anicara romanı değildir. O zamanın 

Ankara’sım canlandırmak iddiasım taşımıyor. Ankara, daha doğrusu kritik bir romandır. Ben 
burada Millî Mücadele Ankara’smdan başlayarak modernizm Ankara’sını anlattım. Bununla 
bir ideoloji başlıyor. Bu roman çok tezlidir. Tabi! fena anlaşılmış asrilik. Fena anlaşılmış garp- 
çdığın hayaümızdaki tezahürlerini tenkit ediyorum... Evet bence, bu Millî Mücadele seneleri
nin kahraman Ankara’sından derhal çıkacak olan şehir bu sathî Ankara olmamalıydı. Dansh, 
süslü püslü, gramofonla, radyolu evleriyle Yenişehir Ankara’sı değil, müzeleriyle, stadyumla* 
rıyla, iaboratuvarlan, hastahaneleri, fabrikaları ve müesseseleriyle hakiki bir Avrupa Anka* 
ra’sı olmalıydı.”  (Varlık dergisi, no. 12, yıl 1934).

.Romanın otuz yıl sonra yapılan üçüncü baskısına yazdığı ön sözde yazarın, şu sözleri var: 
*̂‘...Son bölümde hayalini kurduğum Türkiye’nin gerçekleşmesin^ doğru bir gelişme olmuş 

mudur? Ben, o zamanlar, bir gün gelip öleceğini aklımdan bile geçirmediğim Atatürk’ün ön
cülüğü ve rehberliğiyle bu ideal Türkiye’ye yirmi yı) içinde varacağımızı umuyordum. Şimdi, 
o yirmi yıl üstünden bir yirmi yıl daha geçmiş bulunuyor. Fakat biz, sosyal, kültürel ve ekono
mik devrin şartlan bakımından, hâlâ romanımın birinci bölümünde verdiğim ve karikatürünü 
yaptığım Ankara’nın içinde tepinip durmaktayız.”

Yukup Kadri, Tanzimattan sonraki toplumsal yaşayışımızın değişik görünüş ve oluşlarını 
devir devir ele alan; Doğu veya Batı medeniyetine dönük veya her ikisi arasında sıkışıp kalmış 
kişilerin, bir kısım toplumun düşünce ve ruh çatışmalanna; köy ve köylü sorunlarına eğilen
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romanlariyla, edebiyaümıza, yeni bir görüş ve bakış getirmiş bir sanatçıdır. Daha çok bir dü
şünce ve eleştiri rom anı olan Ankara, Millî Mücadele ve on yıllık cumhuriyet devrinin gerçek 
tasvirinden sonra, geleceğin, özlemi duyulan ‘ ‘inkılâpçı’ ’ ve mutlu Türkiye’sine, yazana iç dün- 
yasmdan b ir bakıştır.

Nlctin Üzerinde l —Selma Hamm, henüz ısınamadığı Ankara ile kendi ruhu ara- 
İ n c e le m e :  smda bir boşluk duyuyor: ‘‘Anadolu peyizajlarının dili yok. îstan- 

bu l’da her ta ra f konuşur.”  diyor. Gerçek, böyle midir? Yoksa bu, 
Selma Hanım ’m o sıralardaki iç dünyasına bağlı geçici duygusunun

dili midir?
2—“ Tabiatm  dili olması ve her tarafın bize bir şeyler söylemesi”  îçin, oralarda hatıralarımı

zın da olması gerekmez mi? Yurdu, gezip dolaşmak, içinden tanımak; onu daha çok sevmemizi, 
ona daha çok bağlanmamızı sağlamaz mı?

3—Genç yazar Neşet Sabit’in, gördüğü oduncu çocuk karşısında küçülmesi, hiçliğini duy
ması nedendir? Bu köylü çocuğunda, roman yazarının sembolleştirmek istediği nedir?

4—Romanda Anadolu’dan, Anadolu köylüsünden, Anadolu türküsünden nasıl bir dille söz 
ediliyor? Bunları bulup gösteriniz ve anladıklarınızı açıklayınız.

5—Yazarın Yaban adlı romamnda, Ahmet Celâl, hatıralarında şunları yazar; “ Bunun sebe
bi, Türk münevveri, gene sensin! Bu viran ülke ve bu yoksul insan kütlesi için ne yaptın? Anado
lu halkımn bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, 
besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işleyemedin. Onu behimiyetin (kabaca duygu 
ve tutkularının), cehlin (bilgisizliğin) ve yoksulluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla 
kuru göğün arasında bir yabanî ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne 
ektin ki ne biçeceksin!”

Buradaki düşüncelerle Ankara romanının birinci parçasındaki konuşmalar arasmda nasıl bir 
düşünce yakınlığı gördünüz? Millî Mücadele, bize ne kazandırmıştır? “ Millî felâketi takdis ede
ceğim geliyor,”  sözünün analmı nedir?

6—Roman yazan, “ Sakin, kararlı ve destanî”  çehresiyle M ustafa Kemal’in hangi nitelikleri
ni belirtmek istiyor?

7—Kasabanın dehşet verici bozgun kalabalığı içinde O’nun sakin ve gülümser görünüşü; ken
dine, milletine güvenini, alacağı sonuca inanmış olduğunu gösteriyor mu? Verdii bu duygunun 
etkileri Selma Hamm’da görülüyor mu? Bunu, hangi sözlerden anlıyoruz?
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D lİ !  1— Bir Fecr-i Ati yazarı olan ve ilkin “ Geç Kalemler”  den gelen dil
sadeleşmesi akımına karşı çıkarak Servet-i Fünunculann dil anlayışı
nı benimsemiş görünen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, zamanla, sade 
dile yönelmiş ve bunun güzel Örneklerini vermiştir. Ankara’

dan alınan parçaları, bu bakımdan inceleyiniz, dil, sadeleşmiş midir?
2— “ Selma, başını çeverince onun yüzünü kendine doğru eğilmiş gördü.”  cümlesinde “ kendine 
doğru eğUmiş”  olan nedir? Bu, doğru eğilmiş gördü.” cümlesinde “ kendine doğru eğilmiş”  olan 
nedir?. Bu, doğru söylenmiş midir?

3— “ Şu kısır derenin, şu cılız ağaçlarmm ve bunların ardındaki taşlık, dikenlik tepelerin bü
tün sıtması onlardadır ve bütün ihtirası..” , “ — Ve kendi hiçliğimi, kendi tatsızlığımı...”  cümle
lerini, yüklemleri bakımından inceleyiniz ve buradaki özelliği belirtiniz.

II

BİR KISSA ve BÎR HİSSE
makalesinden:

B alkan H arb i’ni daha bir sürü millî felâketler takip etti. Ben gene “ Sanat şahsî ve 
m uhterem dir”  diyordum . Fakat, onun yanı başında hiç değilse onun kadar şahsî ve 
m uhterem  şeyler olabileceğini de düşünmeye başlamıştım . Nihayet 1914, 1918 geldi.
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G arp em peryalizmasının kandan ve yağm adan gözü dönm üş ku rt sürüleri, bütün vah
şetiyle bizim  zavallı ağıllarımızın üstüne de saldırdı ve o rtad a , ne edebî cemiyetlerden, 
ne m ukaddes sanat davalarından eser kaldı. O  zam an, artık , b ü tün  acı sarahatıyla an
ladım ki, istiklâli uğrunda o derece te r döktüğüm  sanat, evvelâ, b ir cemiyetin, b ir mil
letin m ahdır. Sonra d a  nihayet b ir devrin ifadesidir. B unlardan tecrit edilmiş bir sana
tın  ne m anası, ne kıymeti vardır.

Bizim neslimiz, fikirleri ve hisleri başkalarım n yazdığı k itap larda haphazır bulm a
dı. Kendi dişi tırnağıyla çetin hayat hadiselerinin kara  bağrından söküp çıkardı. Onla
rın ağırlığım kendi kanınm  ağırlığıyla tarttı. O nların nüfuz ve tesirini kendi etinde tec
rübe etti.

O nun içindir ki, b ir zam anlar, yoluna can verdiğim “ sanat şahsî ve m uhterem dir”  
vecizesi bana, şim di, hiçbir m ana ifade etmeyen cümlelerden biri gibi geliyor. Z ira, ha
yat, onu  tekzip etm iştir.

(Kadro dergisi no. 14, yıl 1933)

m
FERD İY ET ve ŞAHSİYET

m akalesinden:

H er sanat eseri, onu vücuda getiren sanatkârdan evvel cemiyetin mahdu-. Çünkü, 
s ^ a tk â r ın  kendisi, b ir tesadüfün veya esrarengiz bir takım  kudretlerin m eydana atüği 
bir m ahlûk değil, doğrudan doğruya cemayitin m ahsulü b ir insandır. Sanatkâr kendi 
yarattığı sanat eserinde ve cemiyetin kendi doğurduğu bu  insanda şuura erer. Victor 
H ugo, şairin tarifini yaparken daha ileri gitmiş: “ Şair, kâinatın  tannan  (çımlayan) şu
u rudu r.”  demiş.

(Kadro dergisi no. 7, yıl 1932)

IV

Y ALIN SÖZ

Edebî kültürün ve edebî zevkin en büyük alâm eti, en şaşm az m ihenk taşı edebiyat- 
sızhktır.

Edebiyattan kaçınm ak, edebiyat yapm am ak, çıplak sözün sırrına ermiş bulunm ak, 
işte, sahici edebiyatın ana şartları...

(Kadro dergisi no . 11, yıl 1932)

Metin üzerinde 1— “ Sanatşahsîdir” rözünden ne anladınız? Şimdiye kadar okuduk- 
încelemeler lanmz içinde hangi sanatçılan hu anlayış içinde, hangilerini buna karşı 

gördünüz?
2— Yazar “ Sanat, evvelâ, bir cemiyetin, bir milletin malıdır. Sonra 

da nihayet bir devrin ifadesidir. ”  diyor. "Bir miletin malı’ ’ ile ‘ ‘bir devrin ifadesi’ ’ ne demektir? 
Bu düşünceyi açıklayımz.

3— Toplumsal olayların sanat ve sanatçı üzerinde ne gibi etkileri oluyor? Yazan, ilk inara- 
şından döıdüren, hatta ona, o inamşı büsbütün “ manasız” gösteren nedir? Ankara romam, ya
zarın bu anlayışı içinde midir? onu nasıl bir sanat anlayışıyla değerlendirebiliriz?

4— “Ferdiyet ve Şahsiyet” makalesinden alman paragrafı inceleyerek burada savunulan dü
şünceyi açıklayınız.

5— Yazara göre sahici edebiyat nasıl olmalıdır? Edebiyatsızhk, edebiyattan kaçmmak, ede
biyat yapmamak ve çıplak sözöh sırnna ermiş bulunmak ne demektir?
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Biyografi:

YAKUP KADRÎ KARAOSMANOĞLU
(1889 - 1972)

Manisa’da yerleşmiş olan Karaosmanoğlullarmdan Abdülkadir Bey’in oğludur. Kahire’de 
doğmuş, Çocukluğu orada geçmiştir, tik öğrenimini Manisa Feyziye ilkokulda yapmış, orta öğ
renimine İzmir İdadisinde, daha sonra ailesiyle birlikte gittikleri Kahire’de Fransız okulunda de
vam etmiştir. İkinci Meşrutiyetten sonra İstanbul’a gelmişlerdir. Bir arkadaşıyla birlikte çıkardı
ğı “Ümit”  dergisinde, “Resimli Kitap”  ve “ Servet-i Fünun” da yayımlanan yazılarıyla adını du
yurmaya başlar. 1909’da Fecr-i Âti topluluğunu kuranlar arasındadır. Küçük hikâye ve “men
sur şiir” türündeki yazıları, üslûbundaki duyumculuğuyla göze çarpar. Birinci dünya Savaşı, 
onun bağlı bulunduğu sanat anlayışım değiştirir, “ sanat için sanat” prensibinden ayrılır. îlk hi
kâye kitabı olan “Bir Serencam” ı 19I3’te yayımlamıştır. Bir ara Üstüdar İdadisinde edebiyat 
ve felsefe öğretmenliği yapar. “ îkdam ”  gazetesinde, “ Dergâh” , “ Yeni Mecmua” 
gibi dergilerde yazılarını yayımlar. Milli Mücadeleyi kalemiyle savunur. İstanbul’dan Anado 
lu’ya geçen yazar, savaş bölgelerini orta Anadolu’yu gezip dolaşır, gördüklerini, dinledikleri
ni hikâye ve makalelerle yayımlar. Bunlar, sonraki için yardımcı olmuştur. Cumhuriyetin ku
ruluşundan sonra Mardin ve Manisa milletvekilliği yapmış, I934’ten sonra Tiran, Prag, La- 
he>, Bern elçiliklerinde bulunmuştur.

Roman, hikâye, tiyatro, deneme, eleştiri ve makale türlerinde eserler vermiş olan Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu, önce “ mensur şiir”  ve hikâyeleriyle tanındı. Kitab-ı Mukaddes üslû
bunu andıran ve Türk edebiyatına yeni bir hava getiren bu düzyazılar, sonrdadan, ‘ 'Erenlerin 
Bağmdan” , “ Okun Ucundan” ; hikâyeleri, “ Bir Serencam” adh kitaplarda toplandı. “ Kira
lık Konak” la ilk romanını verdi. Toplumu, eleştirici bir gözle izleyen romancı, bu eseri ile bize 
tanzimattan sonraki değişik kuşakların yaşayış ve düşünüşlerindeki iç ve dış çatışmaları gös
termek istemiştir, yazıhş bakımından ilk romanı olması gereken ve Bektaşîliğin bozulmuş yö
nünü ortaya koyan ‘ ‘Nur Baba” dan sonra ‘ ‘Hüküm Gecesi ’ ’, “ Sodom ve Gomore” romanla
rıyla “ Kiralık Koaak” ta yapmak istediğine döner. “ Hüküm Gecesi” , İttihat ve terakki çağı
nın siyasî çarpışmalarım, gazeteciliği, “ Sodom ve Gomore” , ile Mütareke yıllarındaki İstan
bul’un bozulmuş, millî duygularından yoksun kalmış kozmopolit tabakalarının ruh ve ahlâk 
eğilimlerini, işgal kuvvetlerinin rezaletlerini ele alır. “ Yaban”  ve “ Ankara”  ile Orta Anado
lu’ya eğilir. Görüş açısı çok tartışılmış olan ve “ Bir ruh sıtmasmm birdenbire acı ve korkunç 
bir hakikatle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bir vicdanın çıkardığı yürek parçalayıcı sayfaları’ ’ 
olduğunu söyleyen “ Yaban” la, yazar, bize, yurt ve milet kavramlarından, bunların bilincin
den uzak bir köyün ve oraya gönüllü gitmiş bir “ harp malûlü” nün hikâyesini verir. Millî Mü
cadele ruhunun her yanı tutuşturduğu bir dönemde, Türk kadınının cephane yetiştirdiği Kur
tuluş Savaşı’nm ortasında bahtsız bir köyü romanına konu yapar. “ Entellektüel sınıfla halk 
ve köylü tabakaları arasındaki uçurumu” gösteren bir eser Millî Mücadele ruhunu ve ondan 
sonraki Cumhuriyet Türkiye’sini “ Ankara”  ile verir. “ Panorama” lar, “ Ankara” dan sonra
ki Türkiye’nin gerçek çizgilerini veren taplolardır. “ Sürgün” , yurt dışında geçer; Jön-Türklerle 
ilgilidir.

Kültür yetersizliği yüzünden yanlış anlaşılmış Batı medeniyetinin toplumsal yaşamımızda 
meydana getirdiği bozukluklar; Doğu medeniyetinin yıkıntıları içinde nefessiz kalmış duygu
sunu veren kişilerin iç dünyası ve bunların gerici davranışları, Atatürk’ün çizdiği yol ve bu yo
lun karşısına dikilenler, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ele aldığı konular ve üzerinde dur
duğu toplumsal sorunlardır. Bunlar, çoğu zaman, düşünce ve “ tez” in ağırlığı pahasına ve ro
man tekniği aleyhine gelişirler. Büyük bir üslüpçu oluşu, yazarm bu kusurunu okuyucuya unut
turur.

Birçok hikâyeleri; Nur Baba, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara romanları Batı dillerine 
çevrilmiştir.
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Eserleri:
Romanları: Kiralık Konak (1922), Nur Baba (1922), Hüküm Gecesi (1927), Sodom ve Go- 

more(1928), Yaban (1932), Ankara (1934), Bir Sürgün (1937), Panorama (I., II., 1953, 1954), 
Hep O şarkı (1956).

Hikâye kitapları: Bir Serencam (1913), Rahmet (1923), Millî Savaş Hikâyeleri (1947). 
M ensur şiirleri; E renlerin  B ağından (1922), Okun Ucundan (1940).
M onografi: A hm et H aşim  (1934), Atatürk (1946).
Hatıraları: Zoraki Diplomat (1955), Anamın Kitabı (1957), Vatan Yolunda (1958). 
Tiyatroları: Sağanak (1928), Mağara (1934). B unlar k itap  halinde y a y ım l a n m a m ı ş t ı r .  
Makaleleri: Ergenekon I, II, (1929, 1930. İstiklâl Savaşı sırasında yazdıkları.)
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OKUMA:

TÜRK İNKILÂBININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ

T ü rk  inkılâbı, T ürk  miletini, çağdaş medeniyet düzeyine ulaştırm ayı hedef alm ış
tır. Bu ink ılâp , bilime, akla, sağduyuya ters düşen; eskim iş, köhne müessese ve dü
şünceleri ıslah etm ek, düzeltm ek değil, onları o rtad an  kald ırarak  yeni müesseseler, 
yeni düşünceler getirerek işe başlamış ve bunları gerçekleştirm iştir.

Başlangıç Devresi:

T ürk  inkılâbım n yaratıcısı ve kurucusu A ta tü rk , inkılâpların ı, ilkin tem el ilke ve 
prensipleriyle, düşünce plam nda hazırlam ıştır. Bu düşünce, top lum un ihtiyaçların
d an  doğm uştur. Y urt ve millet, uçurum  kenarındadır. Ü lke, Batılı em peryalist dev
letlerin istilâsı altındadır. M em leket, insanlık dışı b ir saldırganhkla yakılıp yıkılm ak
ta , yağm a edilm ektedir. A ta tü rk , Sam sun’a  çıkm ış, m illet, kendisini toparlayacak 
liderlerine, kah ram anına  kavuşm uş, İstiklâl uğruna savaş başlam ıştır. A ta tü rk , bir 
yandan , T ü rk  ordusunun başında, yurdu kurtarm ak  için düşm anla çarpışırken, öte 
yandan  yu rt içindeki ihanet gruplarıyla, düzenlenen suikastlarla; yer yer ayaklanan 
kara  kuvvetle, irtica hareketleriyle savaşm ak zo runda kalm ıştır. V atanı kurtarm ak 
için çırp ınan K ahram anı, a rkadan  vurm ak için güçler türem iştir.

Bu acı durum , A ta tü rk ’ün  düşüncelerinde gelişen inkılâp fikrini, en kısa zam anda 
uygulam a safhasına koym anın zam anı geldiğini telkin etm iş, yurdu, yalnız düşm an
dan  değil, cehalet ve taassubun, irticaın da korkunç pençesinden kurtarm ak  gereğini 
düşündürm üştür. T ürk  m illetinin güvenliğini, geleceğini yapılacak inkılâplarda gör
müş ve bu  düşüncelerini en kısa zam anda uygulam ıştır,

Türk İnkılâbının amacı:
\

A m aç, B üyük Inkılapçı’nın şu sözleriyle açıklanır: “ Y aptığım ız ve yapm akta ol
duğum uz ink ılâp ların  gayesi, Türkiye Cum huriyeti halkım  tam am en çağdaş ve bü 
tü n  anlam  ve görünüşüyle uygar bir toplum  haline u laştırm ak tır... İnkılâbım ızın ana 
ilkesi b u d u r. Bu gereği kabul etm eyen zihniyetleri darm adağın  etm ek zaruridir. Şim
diye k ad ar m illetin beyinlerini paslandıran , uyuştu ran , bu  anlayışta bu lunanlar o l
m uştur. H er halde zihinlerde var o lan  hurafeler (uydurma inanışlar) tam am en çıkarı
lacaktır. O n lar çıkanim adıkça dim ağa hak ikat nurların ı aşılam ak im kânsızdır.”

Ç ağdaş medeniyet düzeyine, ancak, ilmin, ak lın  öncülüğü ile ulaşılacaktır. ‘ ‘îlim  
ve fen için kayıt ve şa rt y o k tu r.”

Türk İnkılâbının Özellikleri:

A ta tü rk  inkılâbım n özelliği; kahplaşm ış, donduru lm uş olm ayıp dinam ik oluşu
dur. Gelişmeğe, ilerlemeye uygun bir karak ter taşır. K ökü derinlerde b ir ağaç gibidir. 
Çağdaş m edeniyetle birlikte gelişecek b ir yapıdadır;



T ürk  m illetinin yaşayışına, felsefesine uygun düşen tem el prensiplere; ilme, akla, 
sağduyuya dayanır. İnkılâbın bü tün  ilkeleri bununla bağım lıdır. Bu bakım dan bir bü 
tünü  o luştururlar. İnkılâbın  ilkelerini gelişigüzel b ir yığın o lm ak tan  k u rta ran  ve te
mel prensiplere dayandıran , bu güçtür.

İnkılâbın Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar:

T ürk inkılâbı, T ü rk  top lum una yeni b ir hayat sağlam ıştır. Bu inkılâp, bütün ilke
leriyle T ürk  m illetinin m utlu  olm asını sağlam ak am acını gütm üş olm ası bakım ından 
büyük önem  taşır'. T ü rk  milleti, bu inkılâpla, istibdattan , m onarşik  yönetim den de
m okratik  sisteme, cum huriyet yönetim ine geçmiş; m illî egemenliğine sahip çıkarak 
“ T ebaa” lık tan  kurtu lm uş; m edenî dünyada sözü sayılır g\içlü, bağım sız b ir devlet, 
güçlü b ir o rdu  kurm uş; sınıfsız, imtiyazsız b ir toplum  o larak  m iliî bütünlüğünü ka
zanm ıştır. Devlet, lâiklik ilkesiyle d in  ve mezhep kavgalarını önleyerek yurttaşlar ara 
sında güvenliğini sağlam ıştır, tü rk  kadınına, b ü tü n  sosyal ve siyasî hak lar tanınarak 
top lum daki dengesizlik kaldırılm ıştır. Diğer ta ra fta n  m ektep m edrese ikiliği kaldırı
la rak  öğretim  birliğine gidilmiş, pozitif ilimlerle çağdaş eğitim e başlanm ış; A rap ya
zısı yerine yeni T ü rk  yazısı kabul edilerek halkın kolayhkla o kum a yazm a öğrenmesi 
sağlanmış; m illî tarih im iz, m illî dilim iz, sanatım ız yeni atılım larla, yeni m etotlar uy
gulanarak  zenginle,ştirilmiştir.

A ta tü r inkılâpları, yalnız T ürk  milleti için değil; geri kalm ış b ü tün  “ mazlum 
milletler”  için örnek; A tatürk , bütün “ esir”  milletlerin bağımsızlık savaşları için rehber 
olm uştur.

Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak, Devamlılığım Sağlamak:

T ürk  m illetinin, çağdaş m edeniyet düzeyindeki yerini korum ası; b ir daha çökün
tüye uğram am ası, geçm işin acı günlerini yaşam am ası için, inkılâpların  büyük bir ti
tizlikle, hiçbir ödün  verilm eden korunm ası şarttır. A ta türkçülükle  yurtseverlik aynı 
anlam ı ta ş ır ./A ta tü rk çü lü k , T ürk  m illetinin yararın ı sağlayan bü tün  çağdaş uygarlı
ğın verilerine, yeniliklere, ilme fenne açık; bütün gericiliğe, taassuba kapah  bir düşün
celer ve uygulam alar sistem idir. Türkiye C um huriyetini, o n u n  dayandığı temel pren
sipleri yaşatm ak, geliştirm ek, güçlendirm ek; onun  karşısında olanları, onu bozm ak, 
değiştirm ek, yozlaştırm ak, siyasî emellerirre alet etm ek isteyenleri uyarm ak; Büyük 
K urtarıci’m n, hayatını hiçe sayarak savaştığı, gerçekleştirdiği inkılâplarını korum ak, 
her yurtseverin görevidir.
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REFİK HALIT KARAY

KÜS Ö M ER

Evvelleri arabacılık ederdi. Lâkin , b ir defa, m uhacir H üsm en’in doru  a tları onun
kileri geçmiş ve bu vaka, eve dönüşte  ah ıra  sokm adan beygirleri de, yaylıyı da  pazara 
çıkarm aya, b ir daha eline a rab a  dizginini alm am aya sebep olm uştu. Ç ocukluğunda, 
güreşirlerken sırtım  yere geldi, diye başını alıp b ü tü n  b ir  yaz kasabaya uğram adan 
b ir başına k ırlarda dolaştığını, bağ larda çakal gibi yatıp kalktığım , adam  jâizü gör
mediğini bilenler hikâye ederdi.

Z aten  bunun  için ad ına  “ Küs Ö m er” , “ K üskün Ö m er”  derlerdi.
Yüzüne fazla bakılsa taşk ın , coşkun bir kan  çehresini kızartır, yürüyüşü bozulur

du. L âkin  atıcı, binici b ir  delikanhydı. Su terazisinin saç kaph  meşe tîiıta s ın a  nişan 
atm aya gidenler, altm ış adım dan kurşunla  “ h u ”  yazdığım görürler, p arm ak  ısırır
lardı.

İşte, Zehra, bu gece, p ınarın  şıpırtısını dinleyerek bunları düşünüyor; Küs Ö m er’i 
küstürm em ek için nasıl yaşayacağını bir tü rlü  kestirem eyerek sağdan so la dönüyor; 
göğsünü yum ruklar gibi döven yüreğine taze kınalı ellerini baştırıyordu.

Bu, kadın lar için, m ahalleyi ayağa kald ıran  çenk ve çağanh b ir düğün sayılırdı. 
K ına gecesinden başlayıp üç gün  elekçi karıları zilsiz deflerini güm bürdeterek p ar
m akların ı şak ırdatarak  elâsalar, yaşaiarla  cam ları zıngırdattılar. Lâkin erkeklerin bu 
şenlikte hissesi yoktu. Ö m er, kendisinin de dahil olm ası lâzım  gelen her külfeti, bir 
huysuzluk çıkartm aktan  k o rk a rak , kaldırm ış, “ Bizyaşım ızı a ld ık !”  bahanesiyle.gü- 
rültüsüzce işin içinden kendini sıyırm ıştı.

Bir aydır eyliydiler.

Kız, evinden eşy ^ ıy la  beraber kazlarını da getirm işti. İlle b ir pehlivan kazı vardı 
ki, b ü tün  m em lekette nam lıydı; güreştiği iki senedir daha yenildiğini gören yoktu; 
kale dib indeki m eşhur k ö r kazın yavrusuydu. K ör kaz, artık  ihtiyar olduğundan, gü
reşe kendisini pek atm ıyor, ekseriyetle bir tıslayıp bezgin bezgin geçiyordu. Lâkin Zeh
r a ’n ın  ki, hasm ını görür görm ez bü tü n  tüyleri dim dik o larak  bir silkiniyor, soluk al- 
d ırm adarı, atm aca gibi atlıyordu. İki altın değeri vard ı...

A rkadaşları kahvede, havuzun etrafına  dizilip nargile savururlarken Ö m er’i zor
luyorlar; “ Senin kazı b ir döğüştür de bir seyredelim”  diyorlardı. H em  yeneceği de 
m uhakkak tı. Küçükzadelerin tâ  Ç o ru m ’dan  getirttiği boz kazı bile yedi dak ikada ka- 
zırtm ış, d ö rt palaz kazanm ıştı. A k ta rın  A bbas iddialaşıyor, —benim  hödüğü 
yenemez— diyordu. Yenemez mi? Değil onunla, kör kazla tu tuşsa kaçırırdı. İşte avcı 
T ahir bile — Ben de bir kaz korum !— diyor, hepsinden iyi anladığım bu  sanatta  Ömer 
tarafım  tu tuyordu .



Bu lâkırd ı, b ir ha fta  havuzlu kahvenin sermayesi o ldu; Z ehra bile cilveli gülüş
lerle kocasına “ K ap ıd ır da bir bakıver, nasıl kaç ırtır”  diye kazına güveniyor, kavga
ya teşvik ediyordu. Öm er hâlâ tereddütte idi. “ Vazgeçin canım  iş mi yok?”  diye sav
saklıyordu. L âkin  Küçükzade E şref A ğa d a  b ir  gün “ Z iyafet benden, toplaşır, bir 
yarenlik  yaparız !”  deyince artık  k a ra r verdi. O nun  E şrefoğu llan ’n a  b ir başka türlü  
rab ıtası, hürm eti, itaati vardı.

Şimdi b ir  haftad ır, pehlivan kaz, dişilerden uzak, yum urta  sarısı yu tarak  küm e
sin yarı karanhğı içinde şaşkın şaşkın dolaşıyor, p ınar başında yıkanan eşlerinin ses
lerine kulak kabartarak  tahassürle bekliyordu.

İkindiden sonra , Saathane m eydanında, havanın  bozukluğuna bakm ayarak , elli 
altm ış kişi toplanm ışlardı. Y ağm ur bir pus gibi kasabaya sarılm ış, her yeri ıslatm ış, 
kışı ^ t ı r l a t a n  bir soğuk, ilk soğuk, m eydanı gocuklu şallı insanlarla doldurm uştu .

Ö m er ısrar ediyor, tenha b ir sokak ta , m eselâ G ugukluk’tak i köp rünün  önünde 
dövüştürelim  diyordu; öbürleri razı o lur görünüyorlar, sonra  cayarak “ Bizim m a
halleye uzak, kaz çok yürürse hem  tükenir, hem  de bilmediği yollarda tedirgin o lu r’ ’ 
diyorlardı. A raya  girenlerin him m etiyle iki küm ese de o rtak  b ir yeri, şadırvanlı m ed
resenin avlusunu intihap ettiler.

A şağıdan gelen sürü, Ö m er’in sürüsü sanki ru tubetli havanın  iliklerine kadar işle
m esinden b ir zevk duyar gibi baygın edâlarla m ırıldana m ırıldana yolun ortasındaki 
sel çukurunu  tak ip  ediyorlar, gagalarını çam urlu  sulara soka soka ilerliyorlardı. Y u
karıdan  ak ta rın  H ö d ü k ’ü, arkasında yedi dişisiyle sökün etm işti. Şim di, iki ta ra f  d a   ̂
karşılaşacakların ı pek iyi anladıkları halde ancak  gözleriyle uzaktan  uzağa b irbirleri
ne bak arak , lâkayt, kendi hallerinde görünm eye çalışıyorlar, çam urlar ortasında  gü
ya, her zam anki gibi, üm itsiz üm itsiz dolaşıyorlardı.

Sürülerin  arasında üç arşın kalm ıştı, b irden ak tarın  kazı irkildi, silkindi; tüyleri 
dim dik kalkarak  kayar gibi bir süratle diğer sürünün  önüne geldi, du rdu . Başını h a 
vada tu ta rak  m eydan okuyordu. Ö m er’in  kazı, hasm m ın bu  hareketine, b ir m üddet, 
gagasını çam urdan  çıkarm ayarak hayretle, sükûnetle bak tı, sonra upuzun boynunu 
b ir yılan gibi yerde şürüyerek koştu , ıslık gibi b ir  sesle tısladı.

D erhal tu tuştu lar.
Avlu, top laşan  adam ları a rtık  a lam ıyordu. M edresenin sıra odalarından  sa n  be

nizli, fersiz gözlü çöm ezler, ince kirli sarıkh kafa ların ı sallaya sallaya b irer b irer çıkı
yor, “ M eydan açın, m eydan açın!”  diye bağıran  adam lardan  çekinerek gerilere so
kuluyordu.

Bir arahk  H ödük  yediği darbelerden sersemlemiş gibi o ldu, sendeledi, gagasını 
çekti; hem en kaçm ak üzere idi; h a tta  çocuklar güreşin bittiğini sanarak haykırıştılar. 
Lâkin  dişilerden biri bir zayıf kaz sırasından ayrıldı, kendisini o rtaya pehliyanlarm  
arasına a ttı. Bu, ak tarın  kazına kendini top lam ak  için vakit kazandırdı. T ekrar tu 
tu ştu lar. T îalk  “ A ferin dişiye, nasıl kurnazm ış, kişisini k u rta rd ı”  diye söyleşiyordu.

Ö m er, kenarda, yüzü kıpkırm ızı, ağzı kilitli bakıyor, o rtad a  birbirine girift o lan  
şu iki kazdan kendisininkini ayırt edem eyerek “ N e dedim  de karıştım ?”  diye üzülü
yor, pişm an oluyordu.

H üküm etten  çıkan vergi m em uru, m uhasebe kâtib i bile, yolları tesadü f ettiğin
den, durm uş seyrediyorlardı; duyan koşuyardı. Y olun ortasında  arabaların ı b ırakan 
kağnıcılar üvendirelerine dayanarak seyre geliyorlar, şadırvanın direklerine sıralanan 
çocuklar ‘ ‘Hele bre! ”  nidalarıyla hay kırışıyorlardı. îk i kaz on dakikadır, evvela dişi
lerin i sonra d a  halk ın  çizdiği iki daire ortasında  a lt a lta , üst üste döğüşm ekte devam 
ediyorlarken, avlunun u lu  dutları soğuktan  kavrulm uş ıslak yaprak ların ı bu heyecan 
içindeki adam ların  tepesine sakin  sakin, büyük b ir huzur ve vakarla m ütem adiyen 
serpiyordu,

A rtıl^kazlarda mecal kalm am ıştı. K anat vurm ak için kalkışlarında sendeleyip dü
şüyorlar, sonra  zorlukla tek rar tu tuşuyorlard ı. F eryattan  dişiler de yorulm uştu . İçle-
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rinden bazıları neşidecilikten vazgeçerek kuruyan gırtlak ların ı çam urlu sularla yu
dum  yudum  ıslatıyorlar, uzaklaşıyorlardı.

H ödük  kaçm ak üzere idi! K anatlarını açam ıyor, gagasını tu ttaram ıyor, inen sil
leler altında  nefesini alam ıyordu. Şimdiye kadar meydanı bırakm ayışına herkes şaşı
yordu. Bu aralık  yere b ir  deve gibi çök tü , o tu rdu , d in leniyordu. Ö m er’in kazı işi biti
riverm ek için  tepesinde horozlanm ış, kanat indiriyordu. Bu, yanlış b ir hareketti, o 
d a  dinlenm eliydi. E şref A ğa, Ö m er’in yanına yaklaşıp; “ Bu ne acem ilik!”  dedi.

Şimdi H ö d ü k  kalkıyordu, ya kaçm ak, yahut da, son kuvvetini sarfetm ek istiyor
du. D öğüşün en m erakh yeriydi; halk  nefesini tu tuyordu .

Bu ne mecalsiz, ne derm ansız b ir  kalkıştı. İki kanat yer yemez kaçacağı belliydi. 
Ö m er’in kazı d a  bunu  anlam ış tepesinde bekliyordu. L âkin  öyle olm adı, evvelki dişi, 
pehlivanın sevgilisi —zira her dövüşen kazın b ir candan dişisi vard ı— yine bir gayret, 
b ir fedakârlık  gösterdi, o rtaya atıldı, erkeğine sokulup haykırd ı. Bu, bir ikaz nidasıy- 
dı, H ödük  dam arlarında  kalan son kuvvetle gagasını hasm ınm  gırntlağm a yapıştırdı, 
birbiri a rkasına  üç kan a t vurdu.

H alk  bağırıştı.
Ö m er’in  kazı boynunu uzatmış, acele adım larla kaçıyor, lâkin H ödük galebesin

den büsbütün  kuvvetlenerek ardında koşuyor, araya girmek isteyenleri ak tar menede
rek, “ Bırakın vursun!”  diyordu. N ihayet yetişti, yere bastırdı, tâ  tepesinden dört, beş 
tüy yolup bıraktı. Şimdi gagasımn testeresine takılıp kalmış bir tüyle H ödük sorguç- 
lanmış gibi gururlu  dönüyor, iki sürünün de, kaz âdetince kendisine kazanam n arkası
na eklenen dişilerini peşine takm ış, şadırvana doğru bir zafer alayında gibi gidiyordu.

Öm er, yüzüne fışkıran bir kanla kulaklarının yandığını duyuyordu. Kazı, Zehra’- 
m n nuhuset kazı, hâlâ  çömeltildiği yerde duruyor, toparlak  gözlerini sağa, sola çevire
rek kendisine b ir göz atm adan uzaklaşan kahpe dişilerin arkasından şaşkın şaşkın ba
kıyordu.

Ömer “ H ay gidi rniskin!”  diye koştu, hayvanın tam  başından sımsıkı tu ttu . Sıktı, 
sonra yerden çekerek havada çevirdi, çevirdi. Kaz, iki misli uzayan boynunun ucuna 
asıh kocam an, iri, yağh vücuduyla fırıl fırıl dönüyor ve boşlukta beyaz bir çizgi, bir 
daire resm ediyordu. Birden Ö m er’in avucu açıldı, kaz yayından kurtu lan  bir ok gibi 
fırlayarak gitti, şadırvanın m erm er oluğuna hareketsiz, cansız düştü. Öm er, yanaşma
ya yetişmeye korkan  halkı arkasında hayrette b ırakarak  çiseleyen yağm urun altında, 
süratli süratli yürüyor, çıkmaz zannedilen dar, izme, dolam baçlı sokakların birinden 
diğerine geçerek gidiyor, koşuyordu.

Küs Öm er eve gelince b ir kelime söylemeden ahırdan kısrağım çıkarmış, heybesini 
vurm uş, hüzünlü ezan sesleri arasında kaldırım  taşlarım  çatırdatarak  başım  alıp git
mişti.

Zehra, hâlâ, b ir senedir, kocasından doğru bir haber alm ıyordu. Yalnız dört vilâ
yet aşırı uzak memleketlerden dönen askerler, bazen, yollarda Ö m er’e rast geldiklerini 
söylüyorlar “ G idinin küskünü!..”  diyorlardı.

Ç orum  1916 
(Memleket Hikâyeleri)
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M e tin  Ü z e r in d e  l — Küs Ömer’in ruh yapısı üzerine nasıl bir düşünce edindiniz? Hay- 
İn c e le m e le r :  vanlarm, dövüşte yenilmeleri veya yenmeleri, yeteneklerimizin dışın

da olduğuna göre Ömer’in davranışları doğru mudur? Bunu nasıl yo
rumlarsınız?

2 Çocukluğunda güreşirken sırtı yere geldi diye bütün yaz kasabaya uğramayan, insanlara 
küsen Ömer’in bu tutumu ile, kaz dövüşündeki davranışı arasında nasıl bir değerlendirme yapa
bilirsiniz? Ömer,' sizce, her iki olay karşısında ne yapmah, nasıl davranmalıydı?
3 — Olaya ağırhğım veren kaz döğüşü mü, yoksa Küs Ömer midir? Neden?
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4 — Olay, bir Anadolu kasabasında geçtiğine göre hikâye size oradan neler veriyor? Halkın ya
şayışı, âdetleri, beğeni ve eğlenceleri bakımından nasıl bir fikir edindiniz?
5 — Yazar, hayal gücüne mi, yoksa gözleme mi dayanıyor? Buna göre Refik Halit Karay’ın sa
natta tuttuğu yolu belirtiniz.

Dil: 1 — Yazar, bu hikâyelerinin eski Türk harfleriyle yayımladığı ilk bas-
kısmda (1919) kullandığı yabancı kelimeleri, yeni Türk harfleriyle yap
tığı ikinci baskısında (1940) Türkçeleştirilmiştir: Avdetinde-dönüşünde, 
ih tirazen-çek inerek , bittiğine zâh ip  olarak*bittiğİDİ sa

narak, bir Digâh etmeden-gözatmadan gibi.
Bu, size yazarın dil düşüncesi üzerine nasıl bir düşünce veriyor?

2 — “Yarı havada, yan yerde koşup” cümlesinde koşup fiilimsisi yer için olduğu kadar hava 
için de uygun düşüyor mu? Anlam, nerede aksıyor? cümlelerinin doğrusu nasıl olmahydı?
3— Hikâyede geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını açıklayınız:

Parmak ısırmak. Kulak kabartma, tüklerine kadar işlemek. Ağzı kilitlenmekJBaşmı alıp git
mek.

Biyografi:

R EFİK  H A L İT  KARAY

(1888 - 1965)

İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Sultanisinde, Mekteb-i Hukukta okudu. Her ikisini 
de yarıda bırakmıştır. İlkin memur oldu, sonra gazetecilik ve yazı yaşamına atıldı. İttihat ve 
Terakki partisinin hoşuna gitmeyen yazılarından ötürü sürgün edildi (1913). Sinop’ta, Çorum, 
Ankara ve Bilecik’te sürgün süresini geçirdi. îlk ününü sağlayan “ Memleket Hikâyeleri”ni bu
ralarda yazdı. İstanbul’a döndükten sonra (1918) bir süre Türkçe öğretmenliği, sonra Posta- 
Telgraf Umum Müdürlüğü görevinde bulundu. Millî Mücadele sırasındaki olumsuz siyasî tu
tumu yüzünden uzun süre yurt dışında kaldı (1922 - 1938); Suriye’de geçirdiği on beş yıllık bir 
gurbet hayatından sonra çıkan af yasası üzerine yurda döndü.

Refik Halit Karay, Türk'edebiyatına hikâye, roman, ınakale, fıkra, tiyatro türlerinde eser
ler vermiştir. yazılan ilken “ Servet-iFünun” ve “Tercüman-ıHakikaf’te yayımlanmış, 1919’da 
Fecr*î Âti topluluğuna katılmış, güldürü (mizah) dergilerine “ Kirpi’ ’ takma adıyla yazılar yaz
mış, 1922 ve 1948 yıllarında olmak üzere “Aydede” adh başarıh fakat kısa ömürlü dergiyi çı
karmıştır.

Yurt dışında geçirdiği on beş yıl içinde de verimli bir yazı hayatı bulunan Refik Halit Ka
ray’ın eserlerinde sağlam bir Türkçe, anlatımda güçlü, ince çizgili ve ölçülü bir mizah dikkati 
çeker.

Eserleri:
Romanları: İstanbul’un İç Yüzü (1920, İstanbul’un Bir Yüzü adıyla 1939’da), VezidioKızı 

(1939), Çete (1939), Sürgün (1941), Anahtar (1947), Nilgün (3. cilt: Türk Prensesi Nilgün, Na- 
pa Melikesi Nilgün, Nilgün’ün Sonu, 1950), Karlı Dağdaki Ateş (1956) v.b.

-Tiyatro: Deli (1939).
Makale, fıkra, sohbet gibi yazılarını topladığı kitapl^ı: Kirpinin Dedikleri (1915), A^o Pa- 

şa’mn Hatıratı (1918), Ay Peşinde (1918), Guguklu Saat (1922), Bir Avuç Saçm{>. (ıy39) v.b.



REŞAT NURİ GÜNTEKÎN

“ M E H M E T Ç İK ”

rom anından:

Mehmet ile Tavuk Hırsızı

(M ehm et b ir  aralık  K üçükçam lıca’da o tu ran  b ir kaym akam ın em irberi
d ir. Çarşıya alış-verişe iner, bahçe beller, çocuklarla oynar. A skerlik ha
yatının en rah a t ve m esut b ir zam anıdır.)

Bahçe kapısının önünde alçak b ir  m utfak  iskemlesine o turm uş, e trafına  top lanan  
çocuk lar^  ince söğüt dallarından  düdük  yapıyordu.

Bu onun çocukken köyünde öğrendiği b ir  sanattı.
“ D üdük yapıyorum ”  diye taze daları kestiğini, örselem eden kabukların ı çıkara

rak  üzerlerine delikler delip kanallar açtığını görenler evvelâ gülüm serlerdi. F akat bi
raz sonra  bu  ip tidaî aletirı ta th  b ir sesle ö rttüğünü görünce şaşırırlardı.

M am afih  M ehm et’in m arifeti b u ndan  da ibaret değildi. O iri parm akların ı düdü
ğün  üstünde gezdirerek ince, yanık feryatlar çıkarırdı. Bu ip tidaî beste, köprü  başla
rında , dörtyo l ağızlarında bırakılm ış annelerin, kız kardeşlerin, sevgililerin ağlayı
şından toplanm ış bir nevi m usiki idi.

M ehm et, a ra  sıra başını kald ırarak  havaya bakıyordu. Bu sıcak ram azan  günü- 
nüri güneşi gökyüzünün b ir nok tasına m ıhlanm ış gihi duruyor, inm ek bilm iyordu.

O  gün, A llah kabul etsin, niyetUydi. A çhğın ehemmiyeti yoktu^ F ak a t susuzluk
tan  dili dam ağına yapışmıştı. Sonra tü tün  tiryakiliği de başına vurm uştu.

A h b ir kere akşamı edebilseydi! Eli zam an zam an yeni tam ir ettirdiği yadigâr saati
ne gidiyor, fakat akşamı bekleyip sabırsızlandığını fark ederse Allah B aba kızacakmış 
gibi vazgeçiyordu. Zaten galiba bugünkü orucunun birazı da  bozuktu. A h bu çocuk
lar!

Bir saat evvel köşkün bodrum undaki yatağına sırt üstü  yatmış, pencereden giren 
ışık helezonu içinde kaynaşan tatarcıkları seyrederken uyuyakalmıştı. Susuzluk ateşiy
le rüya görüyordu. Köyünden A lacaova’ya giden yol "kenarında bir çeşm e... Hem  de 
Sultanahm et’teki çeşmeye benzeyen b ir çeşm e... Çeşmenin başında b ir kalabalık v a r ... 
G üya bu hayratı Lim an P aşa  yaptırm ış, kendi eliyle su dağıtıyorm uş... L im an Paşa 

, üniform asının üstünde koca bir sarjkla ona  bir tas su  uzatıyor: “ İç ülen, sevaptır”  di
yor, vaiz hocaları gibi A rapça dualar okuyordu. M ehmet, Lim an Paşa’nın  tasından 
dam la dam la içiyor, fakat bir tü rlü  kanam ıyordu. Birdenbire gözlerini açtığı zam an 
şaşırmıştı. Evin üç yum urcak çocuğu usulca odaya girmişler, çay ibriğinin emziğinden 
M ehm et’in açık ağzına su dam latıyorlardı... Meğer Lim an Paşa’nın tasından içtiği su 
bu im iş...

*
Böylece hararetten dili dam ağı kurum uş, tütünsüzlükten ve çocukların gürültüsün

den zihni karışmış, düdüklerini kesmeğe devam ederken komşu bahçelerden birinde 
bir kadın çığlığı koptu. M ehm et evvelâ yangın var sandı. Çakısını, değneklerini atarak 
yerinden fırladı.

Civar köşklerde pencereler açılıyor, bağ, bahçe kapılarından badınlı erkekli insan
lar çıkıyordu. Birdenbire çığhk gelen evin bahçe duvarından kırmızı kuşak4ı, mavi min-



tanlı bir adam  atladı. H erif evvelâ hızını alam ayarak caddenin tozları içinde yuvarlan
mıştı. F akat derhal kendini toparladı. D üşerken elinden fırlayan pösteki gibi b ir şeyi 
alarak kaçm aya başladı:

— Hırsız var... T ut, yakala...
H ırsız, M ehm et’e doğru geliyordu. N efer, hiç tereddüt etm eden yolunu-kesti, kol

larını açarak bağırdı:
— D ur ülen ... D ur diyorum ülen...
Hırsız da M ehm et gibi gözünü budak tan  sakınan takım dan değildi. Sokağın o rta

sında şiddetle çarpışıp yere yuvarlandılar. Hırsız, dirsekleriyle, tekmeleriyle kendini ne
ferin elinden kurtarm aya çalışıyor, o bu  acar külhanbeyinin tek başına hakkından ge- 
lemeyceğini anlayarak “ yetişin, tu tu n ”  diye bağırıyor, tekmelere ehemmiyet vermeye
rek onu sımsıkı bacaklarından yakalıyordu.

Çam lıca’dan  dönen sucuların ve bir A rnavut bağcının yardım ıyla hırsız yere yatı
rıldı, kendi kırmızı kuşağıyle eli kolu kıskıvrak bağlandı.

Tenha yol üç beş dakika içinde panayır yerine dönm üştü. Yeldirmeli kadınlar, en
tarili ev efendileri bir yığın çocuk...

H ırsız bu yerin pek yabancısı değildi. H em en her gün civar köşklerden gayet m aha
retle-bir iki tavuk çalıyordu. Bilhassa iki ay evveline ait b ir vakası vardı ki Çamlıca 
ahalisinin tüylerini ürpertm iş, birçok sinirli ham m lan  bayıltmıştı. H ırsız o  gün Altunî- 
zade’de b ir köşk bahçesinden iki besili karam an koyunu çalm ak istemişti. F akat çabuk 
haber alındığı için bunu becerememiş, büsbütün eli boş da dönm ek istemediğinden hay
vancağızları bağırta bağırta ikişer üçer okkalık kuyruklarını kesmişti. Zavallı koyunlar 
arkalarından kan  akarak , birbiri ard ı sıra, bahçenin içinde dö rt dönerler, bağırışırlar- 
m ış... Bu canavarlığa M ehm et de fena içerlemişti. Bu zalim adam ı bir kere ele geçirse 
akla gelmedik işkenceler yapacağını söylerdi.

İşte hırsız elleri bağlı yerde ayaklarım n dibinde yatıyordu.
M am afih acaba Çam lıca’da kaybolm uş bü tün  tavukları çalan, diri koyunlarm  kuy

ruğunu kesen adam  hakikaten o m uydu? B una dair kimse sarih bir şey bilmiyordu. 
Fakat anlaşılm az bir havam n tesiri altında böyle b ir kanaat nasıl oluvermişti. H erhal
de bu  hırsız bü tün  meslektaşlarını tem sil ile hesap vereceğe benziyordu.

K alabahğm  içinde her meslek ve san a ttan  insan vardı. F akat polis ve bekçi yoktu. 
H albuk i hırsızı teslim etm ek için bu  m u tlaka  lâzımdı!

— M ehm et bu herifi kim  k arak o la  götürecek oğlum ?
M ehm et polis değildi, jan d arm a  değildi. M ahallenin ihtiyar heyetiylhe de alâkası 

yok tu . Böyle olduğu halde bu vazifenin M ehm et’e ait o lduğuna dair b ir  um um î k a 
naa t vardı. D aha iyisi M ehm et de “ bana  ne”  demeği aklına getirm iyordu, getirm eye
cekti. G üya bulunduğu yerler ona ezelden b ir vedia idi. B ütün sahibi olm ayan m üp
hem  ve um um î vazifeler ona aitti. E tra fın d a  m eydan alacak felâketlerden nihayet- 
ün-nihaye o m esuldü.

H ırsızı A cıbadem  karako luna gö tü rüp  teslim  etm ek üzere bir kom isyon yapıldı. 
Bir m ütekait evrak kâtibi, Bolulu b ir aşçı, b irkaç  çocuk...

M ehm et ile tavuk hırsızı olduğu halde küçük kafile Acıbadem  karako luna doğ
ru  yola düzüldü.
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K arako lda iki kişi vardı: Y aşh b ir kom ser m uavini ile genç polis... 
kom ser göm leğinin kollarını sıvamış ifta r için dom ates salatası yapıyordu. A rka

daşı şiddetli b ir m alarya nöbeti geçiriyordu. Bir o t m indere ark a  üstü yatm ış, gözleri 
cam  gibi parlıyor, a ra  sıra dişlerini birb irine vurarak  “ o o o f... yandım ”  diye inliyor
du.

Kom ser kaşlarını çatarak  heyeti dinledi. İf ta ra  yirm i beş dakika kaldığını göste
ren  saa ta  baktı:



— B irader b u n u  yanlış getirdiniz... Çinili merkezine götürm eniz lâzım gelirdi... 
Teslim alam am ... K oca karakolda iki kişiyiz... Ne bu  serseriyi b u rad a  barm dırm ağa 
im kân var, ne de K adıköy’e götürecek adam ım .

K arakolun  önünde uzun bir m ünakaşa o ldu ... Kom ser N uh  diyor peygam ber de
m iyordu. Bu esnada evkaf kâtibi o rtad an  sırrolm uştu. B iraz sonra  aşçı ile bahçıvan 
da onu tak ip  ettiler: Birinin çoluk çocuğu sofra  başında bekliyordu, öteki em ir ku
luydu. Hem  fazla olarak efendisinin bu gece davetlileri vardı. Hasılı karakolun önünde 
kala  kala M ehm et ile tavuk  hırsızı kalıyordu.

N eferin fena  halde kafası kızmıştı:
— Benim neyime gerek ... Ben de gidiyon...
Diye hırzısı yolun o rtasına b ırak tı, yürümeye başladı.
K om ser bu  tehdide aldırm ıyor:
— K eyfîn bilir a rk a d a ş .... IStersen çöz ellerini gitsin, d iyordu.
M ehm et b ir  dak ika  dediğini yapm ayı, hırsızı çözerek sokağın  ortasına bırakm ayı 

düşündü. F ak a t yine gönlü razı olm adı: M ahalleli hırsızı kendine teshm  etmişti. Son
ra  diri koyunların  kuyruğunu kesen bu canavar cezasız kalm am ahydı.

A sker, hırsızı tek rar önüne kattı. Çifte öküz sürer gibi ard ından  dürtüşleyerek gö
türm eğe başladı.

Çinili karak o lu n a  gidip gelmek aşağı yukarı iki saatlik b ir  işti. M ehm et kestirme 
gitm ek için caddeyi b ırak tı, bahçe aralarına saptı. F akat biraz sonra  yolunu kaybetti; 
telâş etmeğe başladı. H ırsız, eski tulum bacı m ektebinden yetişme b ir İstanbul bıçkı
nıydı. N eferin şaşırdığını anladı, birbirine bağh ellerini uza ta rak  ona  yol sağlık ver
meğe başladı.

H ırsızdan akıl öğrenm ek M ehm et’in  azam etine dokunuyor:

— Sen hırsız adam ın b irisin ... A klın  erm ez... H aydi yürü , diye onu kakıştırıyor
du . Bu esnada to p  patlad ı. M ehm et bu dakikada b ü tün  m ahallelinin so fra  başında 
oruç bozduğunu düşündü . K arakolda yemeğini yemeğe başlayan kom seri gözünün 
önüne getirdi. İçinde gayr-i ihtiyari bir isyan uyandı:

— Ne gazığ aram ağa geldin b u ra la rd a ... H ırsız senin aportam anların ı mı soyduy- 
du? D avarlarını m ı ,dağa götürdüydü? diye söyleniyordu.

H ırsız yalvarm ağa başladı:
— H em şerim  cebim de b ir paket va r... G özünü seveyim b ir cıgara yak da ağzıma 

ver... O ruç bozayım ...
M ehm et evvelâ inanm adı:
— H ırsızın  orucu olur m u be? diye reddetti.
K ülhanbeyi, neferin  zayıf ta rafların ı sezmişti. Yavaş ve ta tlı b ir sesle ve uydurm a 

b ir A rapça ile yanık yanık K ur’an  okum ağa başladı. İkide b ir  içini çekiyor:
— Ey A llah ım ... R esullahım ... D erdim  senden gayrısına m alûm  değil, diye söyle

niyordu.
A kşam  garipliği, açlık, tiryakilik  M ehm et’te  hırsıza karşı anlaşılm az bir rikkat 

ve m erham et uyandırm ağa başladı. Evet herkesin hila sadece A llah’a  m alûm du. Bel
ki bu  adam  d a  başı d a rd a  kalmış b ir halis M üslüm andı. Sert b ir sesle:

—  D ur, dedi ve hırsızın cebindeki paketten  bir cıgara sararak  ağzına tu tuşturdu .
K ülhanbeyi yine ta th  b ir sesle:
—  K ardeşim  b ir cıgara da sen sa r ... G aliba tab ak an  üstünde değil, dedi.
—  H aydi y ü rü ... Ben hırsızın tü tününden  içm em ...
—  Böyle dem e hem şerim ... H ep M üslüm anız... kardeş say ihnz... H em  sonra sen 

de ban a  b ir  cıgara verirsin ... Ö deşiriz...
— Ben seni nerede göreceğim ki?
— Ö yle... Kim bilir. Belki b ü tün  öteki hırsızların yaptıklarını bana ödetecekler... 

H apse a tacak lar.. A h  garip  anacağım ... H atuncuk  h asta  k d a ... Kim bilir yolum u na-
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Sil bekler? Y ak şu c ıg a ray ıb e  hem şerim ... G arip gönlü k ırm a ... M üslüm anlığa sığar 
m ı bu?
• H ırsız cıgarayı ağzından atacak  gibi hareketler yapıyor, M ehm et hayretle ona b a 
kıyordu. İnanm ıyordu . A llah, peygam berden bahsederek, hak  yo lundan  görünerek 
onu  çok  aldatm ışlardı. F akat şüphe ve tereddüde düşm ekten de b ir  tü rlü  kendini kur- 
taram ıyordu .

H ırsızın tü tününden  b ir  ikinci cıgara sarıp yaptı. T av rında , halinde b ir düşkün
lük, m ahçubiyete benzer b ir  şey vardı. Bu birkaç nefes tü tü n  dum anı b ir  ağır m innet 
yükü  gibi yavaş yavaş om uzlarına çöküyordu.
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H ırsız artık  neticeden em in ta tlı, tatlı söylüyor, hasta  an a  m asalına, yetim  kardeş 
çocukları efsaneleri ilâve ediyordu.

M ehm et, b ü tü n  bun ların  uydurm a olduğunu bildiği halde derin  b ir rikkate  kapıl
m aktan  kendini kurtaram ıyor, bu lanan  gözleriyle uzak lara  bakarak  düşünüyordu.

Nihayet:
— Ülen hırsız, dedi; ben seni b ırağurum . İlle üstünde çok 'insan  hakkı v a r ... Razı 

g e l i r s e n  seni şu rada  b ir  döveyim ... Sonra ellerini çözerin, gidersin.

M ehm et böyece hem  adalet vazifesini bir dereceye k ad ar yapacak, hem  saatlerce 
yol yürüm ekten u rtu lacak , henı de m ahalleliden in tikam  alm ış olacaktı. Hırsız, bu 
pazarhğa hem en razı o ldu.

M am afih M ehm et, hırsızı istediği gibi dövem edi. Ç ünkü  herif m azlum ane boy
nunu büküyor, “ vur kad reşim ...”  diyordu.

♦ ♦ *

D ayak fash  b ittik ten  sonra  M ehm et, hırsızı çözdü. F ak a t külhanbeyi serbest kahr 
kalm az kuduz b ir köpek şiddetiyle neferin üstüne çullandı.

M ehm et, böyle b ir  şey beklem iyordu. Birden bire kendini toparlayam ıyarak yere 
yuvarlandı. Serseri, var kuvvetiyle neferi tekm eliyor, kü fred iyordu . N ihayet bahçe
lerin çitleri üstünden  aşarak  kaçıp gitti.

Bir saat sonra  M ehm et topallaya topallaya m ahalle kahvesinin önünden  geçiyor
du. K ahvenin pnünde nargilesini içerek keyif çatan  B olulu aşçı:

— M ehm et if ta r  ettin  mi?, dedi.
O , hom urdanarak  cevap verdi:
— Ne dem ek? E tm ez olur m uyum ?
— N e yedin bakahm ?
M ehm et ağlayacak halde idi. M am afih gülm ekten kendini alam adı, z ifaf gecesi 

kocasına ilk defa  lâkırd ı söyleyen b ir köy gehni m ahcubiyetiyle başım  öte ta ra fa  geçi
rerek:

— Gayrı o raların ı pek sorm a? dedi.
(H ayat, sayı 17, yıl 1927)

Y a r d ım c ı  -  Mehmetçik, Reşat Nuri Güntekin’in tamamlanmamış bir roma^
B ilg i le r :  mdır. Bu eserden iki parça, eski “ hayat”  değişinde yayımlanmıştır.

Parçada geçen Liman Paşa (Liman Von Sanders 1855 — 1929), Bi
rinci Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğunda görev almış bir

Alman generalidir.



M e t in  Ü z e r in d e  l — Olayda geçen kişilerin giyinişleri, nasıldır? Bunlar bize çağını, 
İnceleme: yukan, veriyor mu?

2 — “ Ah bir kere akşam olsaydı. Eli zam an zaman yeni tam ir ettir
diği yadigâr saatine gidiyor, fakat akşamı bekleyip sabırsızlandığını 

fark  ederse Allah Baba kızacakmış gibi vazgeçiyordu.”  “ Güya bulunduğu yerler ona ezelden 
bir vedia (emanet) idi. Bütün sahibi olmayan müphem ve umumi vazifeler ona aitti. E trafında 
meydan alacak felâketlerden nihayet-ün-nihaye (son derecede) o mesuldü.”  gibi sözlerden Meh
met’in din, Tanrı, görev ve sorumluluk anlayışı üzerine nasıl bir düşünce edindiniz?
3 — Karakol ilgilenmediği ve birlikte gelenler de onu yalnız bıraktığı halde Mehmet, neden 
hırsızı bırakamıyor? Sonra neler düşünerek salıvermek istiyor? Vicdanı, onu nasıl bir yargıya 
götürüyor? Mehmet’i haklı buluyor musunuz?
4 — Hırsızla mehmet’in karakter ayrılıklarını belirtiniz..
5 — Hırsız, Mehmet’in din duygularını, kendi çıkan için, kötüye kullanıyor mu?JHangi söz 
ve davranışıyle?
6 — Mehmet ile Tavuk Hırsızı, bir roman parçası olduğu gibi bir hikâye niteliği de taşıyor mu? 
Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri var mıdır?

Dili 1 — Yazıyı, dil bakımından, sade buldunuz mu? Anlamadığınız ke
limeler geçti mi? Konuşmalar, hayata uygun mudur?
2 — Yazıda geçen şu sözlerdeki deyimleri açıklayınız: Susuzluktan 
dili damağına yapışmıştı. Tütün tiryakiliği başına vurmuştu. 

Gözünü budaktan sakınan takımdan değildi. Nuh diyor peygamber demiyordu.
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Biyografi:

REŞA T N U R İ GÜ N TEK İN
(1889 — 1956)

stanbul’da doğmuştur. Çanakkale’de ilk öğrenimini yaptı. İzmir’de Frere (Frer)’ler Mek
tebinde okudu ve İstanbul Darülfünunu edebiyat Fakültesini bitirdi (1912). Bursa’da, daha 
sonra İstanbul’da Çamlıca, Erenköy, Galatasaray, Kabataş gibi liselerde öğretmenlik yaptı. 
Millî Eğitim müfettişi oldu. 1939’da Çanakkale’den milletvekil seçildi. Millî Eğiiim Bakanhğı 
Başmüfettişi oldu. Paris kültür ataşeliğinde bulundu. 1954’te emekliye ayrıldı.

Reşat Nuri yazmaya 1917’de başlamıştır. Dergilere hikâyeler, “ Zam an”  gazetesine tiyatro 
eleştirileri, daha sonra oyunlar yazar. “ H ançer”  (1920), “ Eski Rüya”  (1921) gibi ilk oyunları 
parülbedayi’ (Şehir Tiyatrosu) de oynanır. İlkin “ İstanbul Kızı”  adıyla dört perdehk bir oyun 
olarak yazmışken sonradan romanına çevirdiği “ Çalıkuşu”  nu “ Vakit”  gazetesinde tefrika 
olarak yayımlatır (1922). Büyük bir ilgiyle karşılanan eser yazarını, daha geniş çapta tanıtır. 
Roman, bir aşk kırgmhğıyla Anadolu’ya giden, köy ve kasabalarda öğretmenlik yapan; bir 
aşk kırgmhğıyla Anadolu’ya giden, köy ve kasabalarda öğretmenlik yapan; hayatın acılarını, 
•dört elle sarıldığı okulunda, öğrencilerinde unutmağa çalışan genç bir kızın ve bu arada Ana
dolu’nun hikâyesidir. Roman, o çağın gençliğini, özellikle genç kızları, öğretmenlerilızun süre 
etkilemiştir. Daha sonraki güçlü eserlerine rağmen, Güntekin, bu başarıdan dolayı “ Çalıkuşu 
Yazarı’’ olarak anıhnaktadır.

Reşat Nuri’nin romanlarmı, sanat anlayışı yönünden bireyçi-duyguşal ve toplumcu olarak 
iki kümede ele almak gerekir. Birinci tip romanlarının başında Çahkuşu gelir. Akşam Güneşi, 
D udaktan Kalbe, Damga, Acımak gibi romanları bu duygusallık içinde yazılmıştır. Aşk, insan 
sevgisi, acıma gibi temalar bu tip romanlarının temel örgüsünde önemli yer tutar. Bunlarda,
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yer yer, toplumsal olaylara değinildiği olur; fakat bunlar, romanın genel akımı içinde ikinci 
plana düşerler.

îkinci tip romanlarında yazar, “ toplum için sanat” düşüncesiyel çalışır. Yurt sorunlarına 
eğilir. Roman kahramanlanmn kişiliklerinde bu sorunları eleştirir. Onlara bilimsel ve gerçekçi 
açıdan ışık tutar. Bu tip romanlarının ilki “ Yeşil Gece” dir (1928). Romanda yazar, din konu
suna eğilir. Bir yanda, dini, gerçek ve bilinçli yönüyle görememiş, anlayamamış medreselile
rin, cahil din adamlarının, toplum içinde tuttukları yanlış ve geçersiz yol; onların bilerek veya 
bilmeyerek yurt zararına davranışları; öbür yanda, genç bir öğretmenin ve onun çevresinde,
o yolda olanların, bilimsel düşünenlerin görüş ve inanışları. Eser, bir bakıma bilimsel öğretim 
yapan “ Mektep”  le, cahil hocalar elinde bütün değerini yitirmiş “ Medrese”  nin savaşıdır, da
ha sonra bu halkadan “ Yaprak Dökümü” , “ Miskinler Tekkesi” ni verir.

Yazar, eserlerindeki tiplerin pek çoğunu yakından görüp tanıdıkları arasından seçip aldığı
nı söyler. Kimi yerde romantik görüşlerine rağmen Güntekin, eserlerinde gerçekçi bir yazar
dır. Onda ince, zeki bir görüşün; güçlü ve sürükleyici bir anlatımın; güzel, duru bir dilin ka
zandırdığı değer var.

Roman, hikâye, tiyatro, gezi türlerinde eserler vermiştir.'
Romanları: Çalıkuşu (1922), Dudaktan Kalbe (1923), Damga (1924), Akşam Güneşi (1926), 

Bir Kadın Düşmam (1927), Yeşi Gece (1928), Acımak (1928), Yaprak Dökümü (1930), Kızılcık 
Dalları (1932), Gökyüzü (1935), Eski Hastalık (1938), Ateş Gecesi (1942), Değirmen (1944), 
Miskinler Tekkesi (1946), Kavak Yeleri (1961) v.b.
Hikâye: Sönmüş Yıldızlar (1923), Tanrı Misafiri (1927), Leylâ ile Mecnun (1942), Olağan İşler
(1930) v.b.
Tiyatroları: Hançer (1920), Eski Rüya (1921), Taş Parçası (1927), HüIIeci (1935), Balıkesir Mu
hasebecisi (1953), Tanndağı Ziyafeti (1955), Yaprak Dökümü (romanından sahneye uygulan
mıştır. Oynanışı 1943, İstanbul Şehir Tiyatrosu), Çalıkuşu (Romanından sahneye uygulayan: 
Necati Cumalı. Oynanışı — 1962, İstanbul Şehir Tiyatrosu.) v.b. •

Gezi yazılan: Anadolu Notlan (iki cilt).



FALIH RIFKI ATAY

YAYLA

Y ayla, o rta  A nadolu  dağlıklarını düzü dem ektir. Bu yayla üstünden bü tün  tarih  
geldi, geçti; destanlar suyunu içti; m asallar koynunda büyüdü.

T arih , bu  yayla üstünde, b ir fırtına gibi görünür. T arih ten , bu  yayla üstünde, din
m ez bir uğultu , b ir de T ü rk  göğsü kaldı.

A nado lu ’da boş yayla, kuru  yayla, geniş havah, tükenm ez güneşli yayla dayanık- 
h , sağ ve sağlam  yetirtirir.

Buğdayı dayanıklı, sağlam  ve serttir. însanı d a  öyledir: Y ayla karak ter yetiştirir.
Yayla adam ı, top rağ ı gibi, d ışından sönük, içinden uyanık , içinden derin , içinden 

duyum ludur. Y aylanın suyu kazılarak çıkar. Y ayla insanını da kazm ak gerektir. İn
san, kendisinin derinliklerindedir. Yayla insanı, ru hunun  diplerine kadar karışrılın- 
caya kadar coşm az.

Yayla nasıl sessiz görünürse, insanı da durgun , vurdum duym az görünür. Yayla 
havası gibi, yay la adam ının , top laya  toplaya, b irik tire birik tire , sindire sindire, aldı
ğı b ir hız vard ır ki, yayla fırtınası gibi birden boşanır: Taş uçurur; çatı koparır; baca 
yıkar; kök  söker.

Y ayla buğdayı, olm ayacakm ış gibi ağır ağır yetişir: Ç ünkü  içinde özlenir. Adam ı 
da öyledir: K uru , kısa, kurada  görünür. O nda d a  kuvvet sinire, enerji ruha  gider. 
Yayla adam ı tu ttu ğ u n u  bırakm az; tu ttuğu  yerden koparılm az. Şüphesiz siz de gördü
nüz, A n k a ra ’d a  b ir arşın boyunda ağacın kökü, derinlerde ve uzaklardadır. Bir çe
kişte sökülecek sanılır: K ökü ayıklanm akla bitm ez.

K ıyılarda koparılm asına başlanan  A nadolu  ağacının kökleri sökülemez. A nado
lu tersine b ir  ağaç gibi, yeşil yaprakları ve yemişleri kıyalarda, kütüğünün kökleri yay
lanın bağrındadır. Y ayla, kü tük  ve köktür.

Y aylanın sesi kuru , gözü boş, fak a t içi yanık , tü rküsü  yaşlıdır: Yayla için için ağ
lar, b ü tü n  su ları için için aktığı gib i...

Y ayla, b ir büyük ruhun , kendini saklayan b ir ruhun , kendini uzakta  tu tan  bir 
ruhun  boz m askesi’dir. Y aylanın içine, tasavvufa girilir gibi, felsefeye girilir gibi ri- 
zayetle, yıllar yılı, boş du ru  ve durgun  bakan  gözleri inand ırarak , kuru  kuru  duran 
d u d ak lan  k ım ıldatarak , girilebilir.

Y ayla da , büyük kıyılarım ız bucaklarım ız gibi, A n ad o lu ’nun yalnız vurur silahı 
değil, duyar yüreği, özler gözü, ister gönlüdür. Geç duyar, geç İster, geç söyler: Fakat 
onun  İçine varabilen , bir büyük davanın sinirine, gönlüne, gözüne ve yüreğine kavuş
muş dem ektir.

A dam ı d a  toprağ ı gibi, uzun uzun bakıld ık tan , açıldıktan, sürüldükten sonra ye
şerir.



M izaç, A n ad o lu ’nun  yaylasında sert ve d ik, soğuk su larında  titiz , ılık su lannda 
sinirli, sıcak su larında  k ıvraktır.

Yayla yavaş değil, sabırlıdır. Ağır değil, tem kinlidir. Ç ıplak  değil kapalıdır. 
Y ayla, T ü rk ’ü n  beşiği idi. Son sınırı da o olm uştur. Y ayla b iraz  T ü rk ’ün kendisi

dir.
(Eski Saat, 1933)
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\^&rdınıcı
B ile iler- Atay’ın “ Eski Saat” adh, 1916 -1933

^ ’ yıları arasında yazdıklarını topladığı kitaptan abnmıştır.
1 — Şu sözlerde’*‘Yayla Türk’ü” nün karakteri çizilmiştir; cümleleri, mecaz anlamlarıyla da 
düşünerek bu çizgileri belirtiniz: “ Yayla adamı, toprağı gibi, dışmdan sönük, içinden uyanık, 
erin, içinden duyumludur. Yaylamn suyu kazdarak çıkar, yayla insanım da kazmak gerek. Onda 
da kuvvet sinire, enerji ruha gider. Yayla nasıl sessiz görünürse, insanı da durgun, vurdum 
duymaz görünür.”

Metin Üzerinde 2 — “ Mizaç, Anadolu’nun yaylasmda sert ve dik, soğuk sulannda 
İ n c e le m e :  sularında sinirli, sıcak sularında kıvraktır.” sözleriyle,

“ Türk” ün, Anadolu’nun hangi bölgelerinde ne “ mizaç” ta olduğu 
belirtilmek isteniyor? Açıklayımz.

3 — Namık Kemal, Vatan -yahut- Süistre adlı tiyatrosunda İslâm Bey’e şu sözleri söyletir: “ Os
manlIlar söz arasında vatanı kayd etmez gibi görünürler, o kadar kayd etmez gibi görünürler 
ki konuştuğun adamı taştan yapılmış resim zannedersin... Hele vatanın mukaddes topraklan- 
m bir ecnebinin murdar ayağıyla çiğneyeceğini anlasınlar. İşte o vakit halki başka bir hal geli
yor... En âcizi dişiyle kılıca, eliyle kurşuna salıyor. Kimse serhaddin bir taşını —en edna (de
ğersiz) bir taşını— muhafazada yavrusunu koruyan dişi arslandan, anasını sakınan erkek in
sandan geri kalmıyor.”

Ankara romanının kitabınıza alınan I. parçasında “ Genç Muharrir” in Anadolu için söyle
diklerini bir daha okuyunuz. Namık Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay 
gibi, yurdumuzu içinden tanmmış yazarların görüş birliği nedir? Türk karakterinin hangi yö
nünü belütmeğe çalışmışlardır?
4 — Şu sözlerin mecaz anlamlarını söyleyiniz: “ Bu yayla Üstünden bütün tarih geldi, geçti. 
Destanlar suyunu içti, masallar koynunda büyüdü. Tarih bu yayla üstünde bir fırtına gibi gö
rünür. Tarihten bu yayla üstünde, dinmez bir uğultu, bir de Türk’ün göğsü kaldı. Yaylamn, 
türküsü yaşlıdır. Yayla, için için ağlar.”

1 — 1942’de, Ulus gazetesinin “Dil Köşesi”nde yayımladığı birma- 
D İJj kalede yazar: ' ‘Lisan davasında üç gayeıniz var: Türkçeyi mitlîleş-

tirmek, Türkçeyi zenginleştirmek, Türkçeyi güzelleştirmek”  diyor. 
Bu tarihten yıllar öncesi yazılmış olan ” Yayla” yı, bu üç yönden in

celeyiniz: Yazar, Türkçeyi güzel kullanıyor mu? Dil, Arapça ve Farsça kelimelerden arınmış, 
buna karşılık duygu ve düşünceleri bütün incelikleriyle anlatabilecek bir güç kazanmış mı
dır? Zaman ölçüsünü de göz önünde tutarak düşündüklerinizi söyleyiniz.
2— Yazıda, Yayla ile Yayla Türk’ü ve onun çeşitli yönleriyle görünüşü, birbirinden ayrı par
çalar olarak değil, daha çok birbiri içinde, kaynaşmış bir bütün olarak verilmiştir: “ Bu yayla 
üstünden bütün tarih geldi, geçti; destanlar suyunu içti; marallar koynunda büyüdü.”  gibi. 
Buna başka örnekler gösteriniz.



3 — Yazıda ‘‘Boş yayla, kuru yayla, geniş havalı, tükenmez güneşli yayla. Bir büyük ruhun, 
kendini saklayan bir ruhun, kendini uzakta tutan bir rubun” cümlelerinde görüldüğü gibi keli
me tekrarları var. Bunlar söyleyişe nasıl bir nitelik katıyor?
4 — “ Yayla, yavaş değil, sabırlıdır. Ağır değil, temkinlidir.”  cümlelerinde geçen “ yavaş” Ia 
“ sabırlı” , “ ağır”  la “ temkinli”  sözleri arasındaki anlam ayrılıklarmı söyleyiniz.
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Biyografi:

FALIH RIFKI ATAY
(1894 - 1970)

İstanbul’da doğmuştur. Mercan İdadisinden sonra Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitir
di. yüksek öğrenimini yaparken “Tanin”  gazetesinde de yazıları yayımlanıyordu. 1913’te me
mur olaraK Bab-ı Âli Mektubî Kaleminde ve Dahiliye Nezaretinde çalıştı. Birinci Dünya Sava
şında yedek subay olarak Suriye’de, Dördüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın karargâhında 
görev aldı. “ Ateş ve Güneş” , “ Zeytin Dağı”  bu çağlann hatıralarıdır. Cemal Paşa’nm Bahri
ye Nazırlığında İstanbul’a dönerek o nezaretin Kalem-i Mahsus Müdür Muavini oldu (1917), 
Mütarekeden sonra arkadaşlarıyla “Akşam” gazetesini kurmuşlardır (1918). Burada “ Günün 
Fıkraları’ ’ adı altında yazdığı yazılarla Millî Mücadeleyi kuvvetle destekleyen kalemlerden biri 
olan Falih Rıfkı, 1923’te İkinci Büyük Millet Meclisine Bolu’dan milletvekili seçilmiş, daha 
sonra uzun,yıllar Ankara milletvekilliği yapmıştır.

Yazıları Tecellî, Servet-i Fünun, Şehbâl, Yeni Mecmua ve İstanbul gibi dergilerde; Tanin, 
Akşam, Hâkimiyet-i Milliye, Milliyet, Ulus, başyazarlığını yaptığı Dünya gibi gazetelerde ya
yımlanan Falih Rıfkı Atay, Türk edebiyatına kalıcı olarak daha çok gezi ve anı türlerinde eser
ler verdi. Yurt dışı gezip dolaştığı Sırbistan, Yugoslavya, Arnavutluk, Roma, İngiltere, Rus
ya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerden sanat değeri yanında tarih, coğrafya, sosyoloji, şehirci
lik milletlerin yaşayış ve inanışları bakımından da değeri olan zengin gezi yazılarıyla dönmüş
tür. {

Her şeyden önce dili ve üslûbuyla eserlerini güçlendiren Falih Rıfkı Atay, Atatürk devrimi- 
ni, onun getirdiği yenilikleri savunan, gericiliğin karşısmda bulunan bir düşünce adamı ve f  a- 
zeteci olarak tanınmıştır.

Eserleri:

Hatıra, fıkra ve makale türlerinde: Ateş ve Güneş (1918), Zeytin Dağı 0932), Eski Saat
(1933), Çankaya (iki cilt, 1961) v.b.

Gezi türünde: Faşist Roma - Kemalist Tiran • Kaybolmuş Makedonya (1930), Denizaşırı
(1931), Yeni Rusya (1931), Moskova • Roma (1932), Taymis Kıyıları (1934), Bizim Akdeniz
(1934), Tuna Kıyılan (1938), Hint (1944), Yolcu Defteri (1946).

Roman türünde: Roman (1932).
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PEYAMt SAFA

BÎR TEREDDÜDÜN ROMANI’ndan

(Romanın Konusu:

Roman, birinci planda görünen üç kişinin çevresinde gelişir: Muallâ Hanım, Vildan ve “ Bir 
Adamın Hayatı” romanının yazarı ve aynı kişi olan romanın isimsiz kahramanı, Muallâ Ha
nım, bir gün okuduğu ve etkisi altında kaldığı “ Bir Adamın Hayatı”  romanının yazarı ile ta
nıştırılır. Yazar, bu zeki ve güzel kızla tanışmış olmaktan hoşlanır. Bu, bir evlenme tamşması 
olmuştur. Genç kıza, “ tereddüt” lerini gidermesi için zaman bırakır^ Muallâ Hanım, evlene
ceği adamı, okuduğu romanda inceleye dursun, romanın kahramanı olan yazar da ahştığı bo
hem yaşayışını sürdürür.

Bir gece yarısı, otel odasında uykudan uyandırıhr. Otomobilde Vildan beklemektedir. Bu 
kadının yazarla tanışması, çok düşkün olduğu Italyan yazarı Pirandello’dan yaptığı çevirilerle 
olmuştur. Araya Muallâ Hamm’m girmesi, Vildan’ı sarsmış olmah. Aralarında tartışma baş
lar. Ufak tefeic serüvenlerden sonra, bir akşam. Vildan’m evinde buluyurlar.

Vildan, karışık bir yaşayışın kadını olarak görüntir. Bir bakıma Roma’dan, kocasından 
kaçıp gelmiştir. Bir bakıma evli bile değil. “ Vildan”  olduğunu söylerken, Suriyeli bir Hıristi
yan ve adının “ Anjel” olduğuna yazarı inandırmak ister. Hangisi gerçek? Hayatının vicdan 
azabıyla dolu olduğunu söyler. Bu azabın ağırlığı altında hem ezilmiş, hem de onun vahşî se
vincini duymuştur. “ Ümitsiz, hiçbir şeye inanmayan, tutunacali hiçbir şey bulamayan ve bu 
yüzden daima intiharı düşünen”  bir kadın. Gerçekler karıştırıldıkça tereddütler çoğalmakta
dır. O gece içki, sarhoşluk, aşk ve tartışma içinde geçer. Yazar sabahleyin apartmandan ayrı
lırken ardında “ kapanan bir devir”  bırakmış ve “ güzel bir meçhul” e girmiş gibidir. Artık 
Vildan da, Muallâ da hayatından silinecektir.)

Konusundan değil, olayların parça parça işlenişinden ve başanh ruh incelemelerinden güç 
alan eser

Aşağıdaki satırlar, Muallâ Hanım’ın okuduğu ve etkilinden kurtulamadığı 
“ Bir Adamın Hayatı”  nda geçer. Burada, aldığı uyuşturucu maddelerden zehir
lenip hasta yatmakta olan roman kahramanının, otel odasındaki ölüm kalım du
rumu anlatılmaktadır.

“ Kapıyı kilitlemiş iniydi? H içbir şey hatırlam ıyordu. Bir daha kapıya kadar git
meye m uvaffak olacak mıydı? A yak sesi bekleyen kulağı, uğultular içinde odanın’ 
dışındaki bütün sesleri ayıklam ak için diriliyor, fakat hep kördüğüm  haline gelen ses
lerin karışıklığı içinde uğuldular başım  ağrıtacak kadar çoğalıyordu. Sıcak ve tozlu 
bir günün öğle güneşi altında eriyerek birbirine bulaşan bu sesler arasında otom obil 
kornaları ve tram vay çanları bile sertliklerini kaybederek pelteleşmiş bir halde kulak 
zan n a  yapışıyorlardı. Pencereden gelen bu şehir seslerinin cihetini bile tayin edemi
yordu. Gözleri kapınm  topuzuyla anah tar değiliğinin bulunduğu saha üstünden hiç 
aynim adı.



“ ö lü m  karşısında yalnız kalm anın dehşeti, ölüm  korkusunu bile bastıracak bir 
şiddetle artıyordu. H aykırm ak istedi. O na ses ve çan, aynı şey gibi geliyordu ve bağı
racak olursa ağzından bir ç ı^ k la  beraber canının da  çıkm asından korktu . E n  sevdik
lerini hatırlıyordu. Şimdi birinden biri burada olsa... Otel oda lannda  aşinasız ve sessiz 
can verenlere ağlamayı tavsiye eden lirik bir m ısra akhndan geçti.

“ İnsanlardaki y a lj^ lık  korkusunun, bütün hayatı m üddetince şuurlu ve ekseriya 
şuursuz o larak  hissettikleri ölüm  tehdidi karşısında birleşmek ihtiyacıyla olan alâka- 
sım anlıyor, cemiyetle ö lüm  arasm daki m ünasebetin sırnnâ eriyordu. Bir anda ölüm 
ona cemiyetin yaratıcısı gibi göründü; milyarlarca insam n üstünde bir k ara  ışık gibi 
uzanan bu en büyük korkusunun altında herkesin birbirine sokulm asm daki ihtiyacın 
ehem m iyetini hissediyordu. H alden anlayan beşerî a lâka  ile dolu  b ir insan gözünün 
h ir bakış an ın d a  to p lan an  im dat ve yardım  kuvvetini an lad ı. H ep  açılmasım bekle
diği kapının  aralığ ında görmeğe can  attığı, şey bu  b ir an  sürecek bakıştı.

“ Aşağı k a tta  bir gürültü . O raya kadar ok gibi giden dikkatiyle bu  gürültüyü yaka
ladı ve tak ip  etmeğe başladı. A yak sesine benziyordu. Bir aralık  durdu  ve kayboldu. 
Bir kapı açılıp kapanm ası. Gıcırtılar. Sonra tekrar ayak sesi. O da  kapısına yaklaşıyor
du.

“ Yatağın içinde dikildi. Kapı vuruluyordu.
“ — Giriniz! dedi.
“ Fakat gene kapı vuruluyordu. Sesini duyuramadığım anlayarak daha kuvvetle tek

ra r etti:
“ — Giriniz?
“ Topuz dönm üştü . K anat bir esnedi ve kapı açıldı. Bu otele başka defa gelişlerinde 

kendisinden her sabah kahve getirmesini istediği ve saati sorduğu ve daim a her şeye 
karşı derin şikâyetini büyük bir sükût içinde gizlemeye çahşan, fakat bu gayretin yü
zündeki akislerinde şikâyetinin çığhkları daha fazla duyulan ihtiyar hizmetçi kadm, eşikte 
ona yorgun ve boş gözlerle baktı. Kafasında, b ir emir bekleyen kulaklarından başka 
hiçbir yerinin çahşmadığ ve gözlerinin görmek istemeyerek baktığı belliydi.

“ H asta  ağzını açtı, ellerini uzattı, havada salladı ve kesik birkaç nefes alırken to p 
ladığı kuvvetle:

“ — Ç abuk , diyebildi, bir doktor!
“ — Kendisinden büyük hareketler beklediği hizmetçi, yerinden kımıldamıyordu. 

Ölümle onun bu  esrarengiz hareketsizliği arasında b ir alâka sezer gibi olan hasta kolla
rını havada salladı.

“ — Ç abuk, doktor, doktor çağınAız! dedi birdaha.
‘ ‘Sonra yatağa arka  üstü  düştü. K araran gözleri önünde yığılan karanlıkların tüne

li içinde ihtiyar hizmetçinin açık renkli elbisesi, üflenen bir ışık gibi derhal söndü. Ayak 
sesleri, ağır ağır uzaklaşıyordu. H asta  bu sesleri dah a  çabuk yürütm ek için hayalinde 
itiyordu. H er adım ın b ir merdiven basam ağm daki boğuk ve tıkanık gürültüsü, kula
ğında sonu gelmeyen b ir akisle uzuyordu. Sonra tek rar uğultular, çınlamalar, hangi 
istikam etten geldiği belli olm ayan çan, insan sesleri, çığlıklar, haykırışm alar, satıcı na
raları...

“ Başını yastığa koyduktan sonra vücudunun aşağı kısmı kendiliğinden yukarı kal
kıyormuş gibi oluyordu, başı ağırlaşıyor ve bütün vücudu yüksek bir yerde boşluklara 
hızla iniyordu; arada  b ir kuvvetli b ir titremeden sonra kendine geliyor ve bir parmağıy
la kulağının arkasındaki sinire gayri ihtiyarî, bü tün  kuvvetiyle basıyordu. Şu doktor 
gelinceye kadar sağ kalabilse. Ö ldürücü bir kalp aksesinin bazen saatlerce sürebildiğini 
gayet iyi biliyor. F akat belli olmaz. En fena şekilde zehirlenmiş olduğunu hissediyor
du.

“ Başını tek ra r yastığa kcydu. U ykusunun dizginlerini eline alm ak ve istediği za
m an uyanm ak şartıyla uyumayı denemek niyetinde idi.
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196 T ü r k  v e  b a  t i  e d e b î y a  t i

“ Kabil mi bu acaba? İnsan uykusunun karanlıkları arasında, b ir kum  tanesi kadar 
küçük ve kerıdi kendini teftişe m uktedir bir şuur noktasım  uyam k b ırakarak , beyninin 
öte taraflarına istirahat verebilir mi?

‘T ecrübeye razı oldu, gözlerini kapadı. Bir anda uykusunun dibine doğru birkaç 
m inare boyundaki yüksel^lerden atılmış gibiydi. Hem en daldı. Fakat içinde nöbet bek
leyen o m üthiş korku  uyum am ıştı. Kendi kendine kâfi m üphem  bir id rak  halinde bu 
korku , uykunun derecelerini fevkalâde hassas bir ölçü ile tay in  ediyor ve şuurun simsi
yah  kesileceği anda, sessiz b ir patlayışla, bütün vücudu sarsarak  hastayı sıçratıyor ve 
uyandırıyordu. O na emniyet geldi ki bu  nöbetçi his, her şeye hâkim  b ir irade kuvvetiy
le mücehhezdir, onu tam  şuursuzluğun uçurum u kenarında b ü tü n  kuvvetiy-le dürterek 
uyandıracaktır. Bu m uhakkak. Tekrar gözlerini kapadı. Bu sefer ışık ve gölge kaynaş
m alarından  ibaret, şekilsiz rüyalar görüyordu. N öbetçi his daim a uyanık . Bütün bu 
rüyaların  içinde, üstünde veya e trafında  hep o dolaşıyor ve onun  verdiği emniyet de 
hastam n içinde uyam k duruyor. Ve uyurken, hiçbir şey bilm ediği halde, ismini nere
de ve niçin bu lunduğunu, h a tta  uyuduğunu da bilmediği ha lde  h asta  yalm z şunu bili
yordu  ki, b ir tehlike karşısında o nöbetçi halde hasta  yalnız şunu biliyordu ki, bir 
tehlike karşısında o nöbetçi his, o  ko rku , kendisini m u tlaka  uyandıracaktır, bu m u
h ak k ak ...

‘ ‘Ve a rad a  b ir, b ü tü n  vücudunda refleks hareketleriyle, sıçram alarla ve hep o his 
ta ra fın d an  dürtü lm üş gibi, ansızın uyanıyordu. Gözlerini açıyor, baş ucunda sakin, 
m utm ain  bir yüzle k itap  okuyan dostunu görüyor, e trafında bir em niyet, vücudunda 
b ir rahatlık  duyuyor ve dah a  derin b ir itim atla yeniden uyuyordu.

(Bir T ereddüdün  R om anı, 1933)

Metin Üzerinde l  — okuduğunu^ metin, hastanın iç dünyasını yansıtıyor mu? Onu,
İnceleme: tamdınız?

2 — Hastamn, çevreyi görüş ve duyuşu tabiî midir? Niçin?
3 — Hastayı korkuya düşüren nedir? İçinde uyanık tutacağı nö

betçi his, onu neye karşı, nasıl uyaracaktır? Burada kişinin hangi tutkusu veya gücü anlatıl
mak istenmiştir?
4 — Hasta adam, hizmetçinin “ esrarengiz hareketsizliği”  nde bir ölüm haberi sezinliyor ve 
“ cemiyet”  in kuruluşunda “ ölüm”  düşüncesinin oynadığı Vole değiniyor. Hastayı bu görüşe 
iten ne olabilir?
5 — Hasta adam, basit, bilgisiz, sıradan bir kişi mi? Yoksa kültürlü mü? Bu, metinden anlaşı
lıyor mu, nasıl?
6 — Yazarın kullandığı sıfatlar, benzetme ve istiare gibi sanatlar, gelişigüzel midir; yoksa has
tanın iç dünyasına uygun, onu yansıtacak nitelikte mi? Sözgelimi, “ Kördüğüm haline gelen 
sesler. Otomobil kornaları ve tramvay çanları bile sertliklerini kaybederek pelteleşmiş bir hâl
de kulak zanna yapışıyorlardı. Hizmetçinin açık renkli elbisesi, üflenen bir ışık gibi derhal söndü. 
Şuurun simsiyah kesileceği an”  gibi cümlelerde geçen söz sanatlarını bu bakımdan inceleyiniz.
7  _  Bu parçayı hangi roman çeşidine bağlayabilirsiniz?

Biyografi:
PEY A M Î SAFA 

(1899 — 1961)

İstanbul’da doğmuştur. Şair İsmail Safa’nm oğludur. İki yaşında iken, Sivas’ta  sürgün bu
lunan babasının ölümü, dokuz yaşmda tutulduğu hastalık, geçim düşüncesi gibi olaylar ona çe



tin bir gelecek hazırlamış ve yazar, düzenli bir öğrenim görmeden, on üç yaşında çalışmaya 
atılmak ve bu arada kendi kendini yetiştirmek zorunda kalmıştır. Birkaç yıl öğretmenlik yap
tıktan sonra gazeteciliğe başladı ve bunu hayatının sonuna kadar sürdürdü. Çıkardığı “ Yir
minci Asır”  gazetesinde yayımladığı ilk hikâyeleriyle kendim tanıtmıştır. Roman türünde “ Sözde 
Kızlar,, “ Şimşek” , “ M ahşer”  gibi ilk denemelerinden sonra asıl sanat kişiliğini gösteren “ D o
kuzuncu Hariciye Koğuşu’ ’, ‘ ‘Bir Tereddüdün Rom anı’ ’, ‘ ‘Matmazel Noraliya’nm  Koltuğu’ ’ 
gibi psikolojik roman çeşidinin başanh örneklerini vermiştir. Bu eserlerinde yazar, çeşitli top
lum sorunları, düşünce çatışmaları, medeniyet ve millet görüşleri, aile ve ahlâk konuları üze
rinde durur. Ruh incelemesi, romanlarında bel kemiği gibidir. Olaylara değil, “ kişi”  ye, onun 
düşünce ve tutkularına, davranışlarına eğilir. Dıştan çok, içten gelen sesleri, insanın iç dramını 
vermeğe çalışır. Belki bu eğilimi yüzünden, romanında ele aldığı kişiler, daha çok ruh ve sinir 
hastası, tutkulu olurlar. Yazar, bunları, çoğunlukla, taşkın davranışları sırasında yakalamak, 
ruh durumlarını bir kriz anında çözümlemek ister. Kişilerdeki düşünce ve inanç çatışmalarını 
incelerken onlardan birini, kendi inancının sınırına ittiği sezilir. Gerçek olaylar yanında “ ya- 
şanmamjş” ları da yaşatır ve bunu sanatçının gerçeği olarak tanır.

Peyami Safa’nın romanları, toplumda, belirli bir kültür düzeyinin üstünde kalanlara sesle
nir. Geçinme kaygısıyla ve Server Bedi takma adıyla yazdıklarında geniş topluluğu, halkı göz 
önünde tutar. Bu davranışı, yazarın sanat anlayışı ve bu alanda gösterdiği titizlikle ilgilidir.

‘ ‘Milliyetçi ve insaniyetçi” , ‘ ‘m uhafazakâr ve inkılâpçı’ ’ olduğunu söyleyen Peyami SAfa, 
bu sentezini eserlerinde duyurur; makale ve fıkralarında savunur.

Hikâye, roman, makale, fıkra, eleştiri ve deneme türlerinde eserler vermiştir.

fiaşhca eserler:
Rom anları: Sözde Kızlar (1923), Şimşek (1923), Mahşer (1924), Bir Akşam dı (1924), Ca

nan (1025), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930), A tillâ (1931), Fatih - Harbiye (1931), Bir Te
reddüdün Romanı (1933), Matmazel Noralya’nm Koltuğu (1949), Yalnızız (1951), Biz İnsan
lar (1959), vb.

Öbür eserleri: Türk İnkılâbına Bakışlar (1938), Millet ve İnsan (1943).
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C U M H U R İY ET VE N İT E L İK L E R İ

A t a t ü ^ ü n  tanım lam asına göre ‘Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun 
olan idare, cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; cum huriyet, m illî egemenlik idealini, mil
letin  irade ve egemenliğini, vatandaşın  devlete ve devletin vatandaşa karşı hak  ve va
zifelerini en iyi o larak  düzenleyen yönetim  şeklidir. A ta tü rk ’ün  sözleri ile, “Cumhu
riyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” Diğer bir deyişle, 
“Demokrasi prensibinin, en modem ve mantıkî uygulanmasmı sağlayan hükümet şekli, 
Cumhuriyet’tir.” A tatürkçülükte , “ Cumhuriyet, yüksek ahlakî değer ve niteliklere 
dayanan bir idaredir. Cumhuriyet, fazilettir...”

Cumhuriyetçiliğin en başta gelen niteliği, Atatürk’ün “ Egemenlik, kayıtsız şart
sız milletindir.” ilkesine dayamr. Ç ünkü, çağdaş T ürk  devletinin dayandığı temel pren
siplerden biri o lan  bu  ilkenin en iyi korunduğu ve gözetildiği yönetim . C um huriyet 
yönetim idir. Bu husus, A ta tü rk ’ün  şu sözlerinde açıkça göze çarpar: “ Cumhuriyette 
son söz, millet tarafmdan seçilmiş Meclistedir. Millet adma her türlü kanunları o ya
par. Hükümete güven oyu verir veya düşürür. Millet, vekillerinden memnun olmaz
sa, belirli zamanlar sonunda başkalarını seçer. Millet, egemenliğini, devlet idaresine 
katılmasım, ancak zamanmda oyunu kullanmakla sağlar.”

A tatürkçülüğe göre cum huriyet yönetim inin belirgin b ir netilği, hüküm et ile m il
let a rasında  ayrılık b ırakm am ış olm asıdır. H albuk i, pad işahhk , milleti hüküm etten 
ayırm akta idi. Osmanlı saltanatınm  son dönemlerinde, hüküm et ayrı bir cephede, millet 
ayrı b ir  cephede idi. A ralarında  b ir bağ lan tı yok tu . A ta tü rk , şu sözlerinde bunu  açık
ça belirtm iştir:

“ Geçmişte, en büyük felâketleri hazırlayan bir geçmişte, çok derjn geçmişlerde 
bile Türk milletini benliğinden çıkaran bir teşkilat vardı ki, ona, devlet ve hükümet 
teşkilatı derlerdi. Millet, hükümet teşkilatının görünüşte esiri idi. Bu, onun görünen 
manzarası idi. Halbuki Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir ol
mamıştır...”

“Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi ken
dine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki, onun ismi, Cumhuri
yettir. Artık hükümet millettir ve millet hükümettir. Artik hükümet ve hükümet men
suplan, kendilerinin milletten başka bir şey olmadıklarmı ve milletin efendi olduğu
nu tamamen anlamışlardır.”

C um huriyet yönetim inin önem li b ir niteliği de düşünce serbestliğidir. A tatürkçü
lükte cum huriyet, düşyünce serbestliği kurm ak  d em ed ir. Samimî ve yasal olm ak şar
tıy la , her fikre hürm et edilir.



Cumhuriyet yönetiminin çok dikkate değer bir niteliği de, bu yönetimin Türk mil
letinin hayatma yeni bir yön vermiş olmasıdır. Atatürk, bu hususu şöyle vurgulamış
tır: ‘‘Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini güvenli ve sağlam bir ge
lecek yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, 
büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.”

Atatürkçülük’te sağlam bir gençlik yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin parlak 
geleceğini gerçekleştirmede temel bir güç kaynağıdır. Bu nedenledir ki, Atatürk “Genç
ler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz 
terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıy
metli sembolü olacaksınız... Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam etti
recek sizsiniz.’’ sözleri ile Türk gençliğini yüceltmiştir. Çünkü, Atatürk’ün Türk genç
liğine güveni sonsuzdur. Bu güven duygusu, O’nun “ Bütün ümidim gençliktedir...” 
sözlerinde açıklıkla yansır.

(Atatürkçülük, Üçüncü Kitap, 1984)
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Metin Üzerinde l  — Atatürkçü düşünce sisteminde. Cumhuriyet, nasıl bir yönetim 
İnceleme: olarak tamtıUyor? Okuduğunuz metne dayanarak, bu yönetimin ge

nel yapısını anlatmız.
2 — Cumhuriyet yönetiminin nitelikleri nelerdir?

3— Bu yönetimle “ padişahlık”  arasında ne gibi ayrılıklar vardır? Atatürk, bunu nasıl belirt
miştir?
4 — Cumhuriyet neden “ Türk miletinin karakter ve âdetlerine en uygun” bir idaredir?
5 — Cumhuriyet yönetimi, Türk milletinin hayatına ne gibi faydalar sağlamıştır? Ona nasıl 
bir “ yeni yön”  vermiştir?
6 — Bu yönetimde, halkla hükümet ve devlet arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? “ Padişahlık” 
dönemi yönetimiyle karşılaştırarak anlatınız.
7 — Atatürk’ün, Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin, nasıl yetişmiş olması gerekiyor? Genç
likten neler bekleniyor?
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ATATÜRK

N U TU K LA RIN D A N
I

H akikat-ı halde, içinde bulunduğum uz tarih te, Osmanlı D evleti’n in  temelleri çök
m üş, öm rü tam am  olm uştu . O sm anh mem leketleri tam am en parçalanm ıştı. O rtada 
bir avuç T ü rk ’ün  barm dığı b ir a ta  yurdu  kalm aştı. Son m esle, b u nun  da taksim im  
tem inle uğraşılm aktan 'ibaretti. O sm anh Devleti, onun  istiklâli, pad işah , halife, hü
küm et, bun lar hepsi m edlûlü kalm am ış b irtakım  bi-m ana elfazdan ibaretti.

N enin ve kim in m asuniyeti için kim den ve ne m uavenet ta lep  olunm ak isteniyor
du?

O halde ciddî ve hak ik i karar ne olabilirdi?
Efendiler, bu  vaziyet karşısında b ir, tek kara r kaldı. O  da hâkim iyyet-i milliyyeye 

m üstenit, b ilâ  kayd u  şa rt m üstakil yeni b ir T ü rk  devleti tesis etmek!
İşte, d ah a  İs tan b u l’dan  çıkm adan evvel düşündüğüm üz ve Sam sun’da A nadolu 

top rak larına  ayak basar basm az ta tb ikatına  başladığım ız k a ra r, bu  karar olm uştur.
Bu kararın  istinat ettiği en kuvvetli m uhakem e ve m an tık  şu idi:
Esas; T ü rk  m illetinin haysiyyetli ve şerefli b ir  millet o larak  yaşam asıdır. Bu esas 

ancak istiklâl-i tam m e m alikiyyetle tem in olunabilir. Ne k ad ar zengin ve m üreffeh 
olursa olsûn istiklâlden m ahrum  bir m illet, beşeriyyet-i m ütem eddine muvacehesin
de uşak o lm ak m evkiinden yüksek b ir muam eleye kesb-i liyakat edemez.

Ecnebî b ir  devletin him aye ve sahabetini kabul etm ek insanlık  evsafından m ahru- 
miyyeti, acz ü  m eskeneti itira ftan  başka b ir şey değildir. F ilhak ika bu derekeye düş
memiş o lanların  isteyerek başlarına b ir ecnebi efendi getirm elerine asla ihtim al veri
lemez.

H albuki T ü rk ’ü n  haysiyyet ve izzet-i nefs ve kabiliyyeti çok yüksek ve büyüktür. 
Böyle b ir m illet esir yaşam aktansa m ahvolsun evlâdır!

Binaenaleyh, ya istiklâl ya ölüm!
İşte halâs-ı hakiki isteyenlerin parolası bu olacaktı.

(N utuk , 1927)

B unca asırlarda olduğu gibi, bugün  dahi akvam ın cehlinden ve taassubundan  isti
fade ederek b in  b ir tü rlü  siyasî ve şahsî m aksat ve m enfaat tem ini için dini alet ve 
vasıta o larak  kullanm ak teşebbüsünde bulunanların , dahil ve hariçte mevcudiyyeti, 
bizi, bu  zeminde söz söylem ekten, m aatteessüf, henüz m astağni bulundurm uyor. Be- 
şeriyyette, d in  hakkm daki ihtisas ve vukuf, her tü rlü  hurafelerden  tecerrüt ederek, 
hak ik î ulûm  ve fünûn  nurlarıyle m usaffa  ve m ükem m el oluncaya kadar, din oyunu 
aktörlerine, her yerde tesadü f olunacaktır.

(N utuk , 1927)

Bizim dinim iz en m aku l ve en tab iî bir dindir. Ve ancak bun d an  dolayı son din 
o lm uştur. Bu dinin tab iî olm asi için akla, fenne ilme ve m antığa te tabuk  etmesi lâ
zım dır. Bizim dinim iz b u n la ra  tam am en m utabıktır.

(O cak 1923, S.D . II.)



Bizim dinim iz için herkesin elinde bir m iyar vardır. Bu m iyar ile hangi şeyin bu 
dine m uvafık olup olm adığm ı kolayca tak d ir edebilirsiniz. H angi şey ki akla, m antı
ğa m enfaat-i ammeye m uvafık tır; biliniz ki o bizim  dinim ize de m uvafık tır. Bir şey 
akıl ve m antığa, m illetin m enfaatine, İslâm m  m enfaatine m uvafıksa kimseye sorm a
yın. O şey dinîdir. Eğer bizim  dinim iz aklın, m antığın te tabuk  ettiği b ir  d in  olmasaydı 
ekmel olm azdı, ah ir din olm azdı.

(Mart 1923, S.D . II.)
M illetimiz bugün b ü tü n  m azisinde olduğundan daha çok ve ecdadından  daha çok 

üm it-vardır. B unu ifade için şunu arz ediyorum . Kendilerinin tab iri veçhile cennetten 
vatanım ıza nigehban o lan  m erhum  Kemal dem iştir ki:

Vatanın bağrına düşıâan dayadı hançerini 
Yok müduF kurtaracak bahtı kara mâderini

îş te  bu  kürsüden bu  Meclis-i Â li’nin reisi sıfatıyla heyet-i âliyyenizi teşkil eden 
b ü tü n  âzım n her b iri nam ına  ve büyük millet nam ına d iyorum  ki:

Vatanın bağnna düşman dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.

(O cak 1921. S .D . 1945)

M illî his ile dil a rasındaki bağ çok kuvvetlidir. D ilin m illî ve zengin olması millî 
hissin inkişafında başlıca m üessirdir. T ürk  dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter 
ki bu dil, şuurla işlensin.

Ü lkesini, yüksek istiklâlini korum asını bilen T ürk  milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan  kurtarm ahd ır.

(Atatürk ve Türk Dili, 1963)
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Y a r d ı m c ı  Okuduğunuz parçalar “ N utuk”  (1927), “ A tatü rk ’ün Söylev ve
Bilgiler: Demeçleri”  (1945), Enver Ziya K aral’ın derlediği “ A tatürk’ten

Düşünceler”  (1956), ve Türk Dil K urum u’nun yayımladığı “ A ta
tü rk  ve Türk Dili”  (1963) adlı kitaplardan alınmıştır.

Metin Üzerinde l —Atatürk’ü “ Ya istiklâl ya ölüm”  gibi kesin bir yargıya götü- 
İ n c e le m e i  ® çağdaki Osmanh Devletinin siyasî durumunu kısaca anlatınız.

2—“ Ecnebi bir devletin himaye ve sahabetini (sahipliğini) ka
bul etm ek”  gibi bir düşünceye karşı Atatürk ne diyor?

3—“ Dini vasıta yapm ak, alet olarak kullanm ak”  ve “ Din aktörleri”  sözlerinden anladık
larınızı açıklayınız. Atatürk’ün öfkesi nedendir?

4—Dinimizin büyüklüğü hangi gerçek yanlarıyla tanıtılıyor. Onun “ miyarı”  nedir? Ata
türk, dinimizi nasıl değerlendiriyor?

5—Dinimizin bilime, fenne ve bilim adamlarına verdiği değeri belirten ne gibi özsözler, bi
liyorsunuz?

6—Atatürk’ün, Namık Kemal’den okuduğu ve iki kelimesini değiştirerek söylediği mısra
lar, Ankara’da “ Büyük Millet Meclisi” nin duvarlarını süsleyen tablolar arasında yer almıştır 
ve yazının altında 13.1.1921 tarihi vardır. Bu sıralardaki Türkiye’nin ve Kurtuluş Savaşımızın 
durumunu hatırlayarak bu sözlerdeki irade ve inanış gücünü belirtiniz.
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Dil: 1—Dilimizin bugünkü sadelik ve güzelliğine ulaşmasında Ata
türk’ün ne gibi çalışmaları olmuştur?

2—“Millî his”  ile “ dil”  arasındaki bağı belirtiniz.
3—“Yabancı diller boyunduruğu”  sözünden ne anladınız? Di

limiz, hangi çağlarda bu duruma düşmüş; ondan kurtulma, kendi benliğine yönelme çabası 
edebiyatımızın hangi çağında, kimlerle başlamıştır?'Bu alanda kimlerin emeği görülmüştür?

4—Yukarıda okuduğunuz parçalarda ne gibi yabancı sözler gördünüz? Bunlar, o çağın söy
leyişi içinde tabiî sayılırdı. Atatürk’ün son nutuklarından birini sımfa getirip okuyunuz ve bu
radaki dille karşılaştınnız.

II

Nutuklarından
1. H ürriyet olm ayan b ir mem lekette ölüm  ve izm ihlâl (Çöküş) vardır. H er te rak 

k inin ve kurtu luşun  anası hürriyettir.
2. M illetin istiklâli tehlikeye girdiği vak it millet, orduların ı kendi to p la r ve yalnız 

b ir  hareket tarzı kabul eder. O  d a  kurtu luş uğrunda sonuna kadar kanını dökm ek. 
(1919).

3. Bir millet, mevcudiyet ve istiklâlini tem in için kabil-i tasavvur olan  teşebbüsat 
ve fedakârlığı yap tık tan  sonra m uvaffak  o lur. “ Ya m uvaffak  olam azsam ”  demek
o m illetin ölm üş olduğuna hükm etm ek dem ektir. B inaenaleyh m illet, ber-hayat ol
dukça ve |eşebbüsat-ı fedakârânesine devam  eyledikçe adem -i m uvaffakiyyet (başa
rısızlık) mtvz\ı-ı bahs olam az. (1919)

4. Millete efendilik yoktur. Hâdim lik (hizmetetme) vardır. Bu millete hizm et eden, 
onun  efendisi olur. (1921)

5. İki M ustafa  Kemal vardır: Biri ben, fâni M ustafa  Kemal; öteki, m illetin daim a 
içinde yaşattığı M ustafa  Kemal. Ben onu  tem sil ediyorum . H erhangi b ir tehlike anın
da ben  zuhur ettim se, beni bir T ürk  anası doğurm adı mı? T ürk analar dah a  M ustafa  
Kem aller doğurm ayacaklar mı? Feyiz m illetindir, benim  değil. (1921).

6. H aya t, m ücadeleden ibarettir. B undan dolayı hayatta  yalnız iki şey vardır: G a
lip o lm ak, m ağlûp olm am ak.

7. Benim nâçiz vücudum  bir gün elbet to p rak  olacaktır. F akat Türkiye C um huri
yeti ilelebet payidar kalacaktır ve T ü rk  milleti emniyyet ve sadakatin i zâm in prensip
lerle m edeniyet yolunda tereddütsüz yürüm eğe devam  edecektir. (1926)

8. Ben, icap ettiği zam an en büyük hediyem olm ak üzere T ürk  M illetine canımı 
vereceğim. (1926)

9. Ben, 1919 senesi mayıs içinde Sam sun’a  çıktığım  gün elimde m addî hiçbir kuv
vet yok tu . Yalnız büyük T ürk  M illetinin asaletinden doğan ve benim  vicdanım ı do l
d u ran  yüksek ve m anevî b ir  kuvvet vardı. İşte ben bu  m illî kuvvete, bu  T ü rk  M illetine 
güvenerek işe başladım  (1927)

10. Ben b ir işte nasıl m uvaffak  olacağım ı düşünm em . O işe neler m âni o lur diye 
düşünürüm . Engelleri kaldırdım  m ı iş kendi kendine yürür.

11. H içb ir zafer gaye değildir. Z afer, ancak kendisinden daha büyük olan b ir ga
yeyi elde etm ek için belli başh vasıtadır. Gaye fikirdir. Zafer, bir fikrin  istihsaline 
h izm et nisbetind’e kıymet ifade eder. Bir fikrin istihsaline dayanm ayan zafer payidar 
olm az. O , boş b it gayrettir. H er büyük m eydan m uharebesinden, her büyük zaferin  
kazanılm asından sonra yeni bir âlem doğm alıdır. Yoksa başlı başına zafer, boşa git
m iş b ir gayrettir. (1933).
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XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
Tiyatro ve Diğer Garp 
Nevilerinin Görünmesi

1839— 1856 yılları arasında memlekete giren yenilikler arasında bizce en mühim- 
mi, o  zam ana kadar pek az bilinen bir yazı nevini tan ıtm ası, sonra da bir ta ra ftan  
um um î h ayata , diğer ta ra fta n  gelecek nesillerin fik rî çalışm asına tesiri itibariyla ti
yatro  o lm uştu r.

26 num aralı (1256:1840) “ C eride-iH avadis” te , o zam an , şimdiki G alatasaray’ın 
yerinde bu lu n an  m ekteb-i T ıbbiye karşısında Bosco adlı b ir Sardunyalı’nın — o va
kitler henüz İta lya ittihadı vücut bulm am ıştı — bir tiya tro  açtığını öğreniyoruz. Bu
nu diğer haberler tak ip  eder. Z aru rî olarak ecnebi diliyle oynanan piyeslerin hulâsa 
şeklinde terctlm elerinin basılm ası b ir anane o lur. “ Ceride-i H avadis”  bu hulâsaları 
bastığı gibi, b iraz sonra da İtalyancadan “ şena”  —sonra  dan  bu kelime halk  dilinde 
“ şan o ”  o lu r — adıyla Türkçeye geçirdiği sahnelerin  aynen tercüm esini neşreder. Bu 
tiya tro  teşekkülleri a ra  sıra im kânlarını, diğer opera, operet gibi sahne sanatlarına 
d a  veriyorlardı. Böylece İstanbul şehirlisi sahne musikisini dah i tanıyordu. Bu arada, 
sarayda kuru lm uş o lan  orkestran ın  um um î konserleri de vardı. A bdülm ecit’in garp
ta n  gelen h er şeye karşı olan  m erak ve sevgisi, 1840’tan  sonra  küçük b ir saray tiyatro
sunun inşasını m üm kün kılar. B urada bazı piyeslerle, bazı opera ve operetler oyna
n ır. G erek sarayın alâkası, gerek hüküm etin  m uhtelif devirlerde koruyucu vaziyeti 
ile İstanbu l, m uhtelif grupların  sık sık uğradığı yer o lur.

Y angınlar ve m uhtelik sebeplerle sık sık değişen b ir b inada, oldukça kifayetsiz 
b ir  sahnede, zevkleri ve kabiliyetleri hakk ında hiçbir şey blilmediğimiz b ir takım  sa
n a tk â rla r ta ra fın d an  verilen bu  ilk oyunlar, b ir ta ra fta n  m em lekete A vrupa m uaşere
tin in  âdâbm ı sokarken, diğer ta ra fta n  da, ecnebi diliyle tem siller ve hu lâsa  tercüm e
lerle o lsa bile, B eaum archais’den Shakespeare’e ve G oldon i’ye kadar b ü tün  bir tiyat
ro repertuvarın ı şaheserleriyle, mevsimlik şöhretleri kom edi ve cinaî dram larıyla ta 
n ıtır. 1826 ile 1840 arasında doğanların , yani m üstakbel T ürk  safınesinin ilk eserleri
ni verecek o lan ların  üzerinde, bu  karışık ve um um î m anzarasıyla daha ziyade melod
ram a kaçan  repertuvarm  elbette çok m ühim  tesirleri olm uştur. H akikat şudur ki, N a
m ık Kem al - H âm it m ektebinin eserlerinden çok evvel İstanbu l’d a  rom antik  tiyatro 
ve büyük  kom edi, çok eksik ve değişik çizgilerle o lsa bile az çok tanınıyordu. Burada 
bu ilk tem sillerin  ve m em lekete gelen ecnebi kum panyaların ın  tam  tarihini verecek 
değiliz. 1860’ta  H oca N aum , Erm eni artistlerinden b ir kum panya kurar; bu suretle 
tiyatro  hareketi yerlileşir ve Türkçe temsiller başlar. H enüz sahneye T ürk  artisti çık
m am ış, hakiki T ürk şivesi sahnede dujoılmamıştır. Doğrusu istenirse, Tanzim atm  G ar



b in  eşiğindeki büyük tereddütlerinden biri de tiyatro  karşısındaki bu  vaziyetidir. Fil
hak ika  bir T  ürk  tiya trosunun  teşekkülü için hiç bir ciddî devlet teşebbüsüne şahit ol
mayız. B ununla beraber, 1856’ya kadarki zam an içinde T ürk  m ünevverleri sahne zev
kine iyiden iyiye alışmış bulunuyorlardı. Bu kadarla  da kalm az: D aha 1844 senesin
den  itibaren  yerli piyes yazılm ağa başlar. H ekim başı A bdülhak  M oUa’n ın  oğlu m ü
verrih H ayrullah E fendi’n in  “ Hikâye-i İbrahim  Paşabe-İbrahim -i G ülşenî”  adlı eseri, 
vak ıa  neşredilmediği için T ürk  tiyatrosunun m üstakbel inkişafı üzerine tesir etmiş de
ğildir, fakat tiyatro  zevkinin bu  devirde b ir ibda tecrübesine k ad ar gittiğini gösterme
si itibarıyla m ühim  olduğu gibi, A bdülhak  H am it’teki ta rih î piyes zevkinin nereler
den  geldiğini göstermesiyle de m ühim dir. Bu küçük piyesin, hiçbir sahne istidadını 
göstermemekle beraber konuşm alarm  özentisiz oluşu ve zam an zam an tabiîye yaklaşı- 
şı ve vesika kıymeti artır.

B ununla beraber garp edebî nevilerinin memlekete tam  girmesi için 1859-1860 yıl- 
lanm  beklemek lâzımdır. Yusuf Kâmil Paşa’nm  yaptığı “ Telemaque”  tercümesini, garph 
rom am n edebiyatımızda görülen ilk örneği diye kabul etm ek ne dereceye kadar d o ^  
olabilir? Kaldı ki, Fenelon’un  eseri, Paşa’nm  ağır ve çok şarklı üslûbunda hemen he
m en bü tün  hüviyetini kaybeder. Bununla beraber, ihtiva ettiği ahlâkî umdelerle, bizim 
için yeni olan  hayal sistemiyle taşıdığı Yum anî m asal unsuruyla uzun zam an — bilhas
sa Narmk Kemal, Recaizade Ekrem  nesline — tesir edecektir. A hm et M ünif Efendi’
nin ‘ ‘M uhaverat-ı Hikemiyye’ ’ tercümesi, daha işlek ve süzülmüş bir dille ‘ Telem aque’ ’ 
ta  aranan ahlâkî kıymetler üzerinde ısrar eder. Fakat en mühimi, Şinasi’nin yine 1859’da 
“ Tercüme-i Manzume”  adı altmda yayımladığı şiir tercümeleridir. Lam artine’den, Mus- 
set’den, H ugo ve Racine’den çoğu m ünferit m ısra ve beyitlerle yapılan bu terciimelerle 
garp şiiri, dam la dam la dahi olsa memleketimize girer. H akikatte  bu küçük kitap, ye
niye açılan b ir kapı gibidir. N ihayet yine Şinası’n in  Tercüman-ı A hval” de (1860) tefri
k a  edilen “ Şair Evlenmesi”  ile Türkçede ilk piyes yazılmış o lur. Böylece, sonuncusu 
yerli olm ak üzere garp hikâyesi, G arp denemesi Garplı şiir ve tiyatro, dilimizde görü
nürler.

(XIX. Asır T ürk  Edebiyatı T arihi, c. I, bas. 2, 1956)
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Yardımcı XIX. yüzyıl, Türk kültür ve medeniyet tarihinde bir dönüm nok>
Bil&ilcri tasıdır. Bugünkü modern Türk edebiyatına ve düşünüşüne o yüzyıl-

dan gelinmiştir. Küçük bir metnini okuduğunuz kitabının ön sözün
de yazar, eseri için: “Her şeyden evvel Türk insanmda başlayan bü* buh- 

ramn ve yeni ufuk ve değerler etrafmda yavaş yavaş kurulan bir iç düzenin tarihidir”  der ve XIX. 
y ü z y ılın  bir karakteristik görünüşünü belirtir.

Yazar, bu yüzydm edebiyat akışım, çağımn sosyal ve psikolojik oluşlan içinde inceleyerek 
değerlendirmeğe çalışmıştır. Bu bakımdan eser, XIX. yüzyıl edebiyatı için önemli bir kaynaktır.

(Metinde geçen özel adlar:
Beaumarchais (Bomarşe, 1732 -1799): Fransız yazan. Tiyatrolarıyla ününü sağlamıştır. Bun> 

lann en ünlüleri: Figaro’nun Düğünü, Sevil Berberi.
Goldoni (1707 • 1793): İtalyan komedi yazan. İki Efendinin Uşağı, Antikacının Ailesi, Bece

rikli Dul gibi oyunları vardır.
Fenelon (1651 -1715): Fransız yazan, rahip. Birçok dinî ve eğitici eserleri vardır. Türk edebi

yatında, daha çok Tel^maque (Telemak) adh eğitici romanıyla tanınmıştır.
Lamartine (Lamartin, 1790 -.1869): Fransız şairi ve romancısı. Eserlerinden birkaçı: Şairce 

Düşünceler, Şairce Yeni Düşünceler (Şür); Graziella, Rafael (Rafael. Her ikisi de roman).
Musset (Müse, 1810 -1857): Romantik Fransız şairi. Tiyatro ve roman türlerinde de eser ver

miştir. Geceler (şür kitabı), Bir Zamane Çocuğunun İtiraflan (roman), Aşkla Oynanmaz, Şam
dancı (oyun) başlıca eserlerindendir.

Racine (Rasin, 1639 -1699): Fransız trajedi yazan. Başhca eserleri Andromaque (Andromak), 
Britannicus (Britaniküs), Ph^dre (Fedr).

Münif Paşa (1828 • 1910): Türk devlet adamı, bUgin.
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Naum Efendi (? • 7811 ?): Suriyeli Katolik bir aileden. Türk tiyatro yöneticisi. Kendi adına 
bir tiyatro kurmuştur.

Shakespearç (^kspir) ve Hugo (Hügo) için; kitabınızın “Batı Edebiyatı” bölümüne bakı* 
nız.]

Metin Üzerinde l—Yazar.Batıdan.edeblyatımızagirenyenitürlerdenençokhan- 
İnceleme üzerinde durmuştur? Niçin?

2—Bizde, Türk sahnesinin ilk oyunlarmı kimler vermiştir? îlk 
tiyatroyu kuranlar kimlerdir?

3—Yazar, Tanzimatın, Garbın eşiğindeki büyük tereddütlerinden biri” nin tiyatro olduğu
nu söylüyor? Bu “ tereddüf’ü hangi sebeplere bağlayabilirsiniz?

4— 1859 - 1860 yılların ın  edebiyatım ız için önemi nedir?
5—“ Ağır ve çok şarklı üslûp”  sözünden nasıl bir üslûp biçimi anladınız?

II

SELAM OLSUN

Selâm olsun benden güzel dünyaya 
Bahçelerde hâlâ güller açar mı? 
Selâm olsun sonsuz güneşe, aya 
Işıklar, gölgeler suda oynar mı?

Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına, 
Günlerin geçişi ardı ardına.
Hasretiz bir kanat şakırtısına 
Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?

Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan 
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan 
Dönmeyen gemiler olduk açıktan, 
Adımızı soran, arayan var mı?

(Şürler, 1961)
III

HATIRLAMA
Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak. 
Rüyaların kadar sade, güzeldin. 
Baş başa uzandık günlerce ıslak 
Çimenlerinde yaz bahçelerinin.

Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık 
Boşanan bir seldi avuçla'ılndan, 
Bir masal meyvası gibi paylaştık 
Mehtabı kırılmış dal uçlarından.

(Şiirler, 1961)
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Metin Üzerinde l —Birinci manzumede nelere karşı bir özleyiş var?
İn c e le m e *  2~B u, dünyaya, dünyanm içinden bir özleyiş mi; yoksa dünya

ötesinden mi? Bu durumda şairin söylemek istediği nedir?
3—İki manzumede nasıl bir ‘ ‘ortak duygu” var? Bu duyguyu be

lirten sözleri gösteriniz.
4—Şairin dış dünyaya bakışı objektif midir; yoksa “ eşya”  ya, kendi iç dünyasıyla hayal 

ve özlemleriyle bakarak onları soyutlaştırıyor mu?

Biyografi:

AHMET HAMDİ TANPINAR
(1901 —  1962)

İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiştir. Liselerde 
edebiyat öğretmenliği yaptı; Güzel Sanatlar Akademisinde estetik ve sanat tarihi okuttu ve 
1939’da Edebiyat Fakültesi’ne Yeni Türk Edebiyatı profesörü oldu. Maraş’tan milletvekili se
çildi (1942); dört yıllık bir siyasî çalışmadan sonra eski mesleğine döndü.

Tanpınar, “ Dergâh”  dergisindeki manzumeleriyle tanınmağa başlanmıştır (1921). Az ve 
titiz yazan bir şair. Bizde Yahya Kemal Beyatiı ve Ahmet Haşim’den; Batıda Baudelaire (Bod- 
ler; 1821 - 1867)veValery(Valeri: 1871 - 1945)’den gelen bir sanat anlayışı içinde yazıyor. “Şiir” 
ve “ dil” , bunun yanı sıra “ millet”  ve “ tarih”  anlayışı üzerinde, Üniversiteden hocası ve sonra 
dostu olan Yahya Kemal’in etkisi büyük olmuştur. Fransız şairi Baudelaire’i çok sevdiğini “ Sa
dece şiir için değil, hayat için de” onu bir hoca gibi gördüğünü, şiir estetiğindeki “ büyük ufku” 
onun açtığını söyler. (Edebiyatçılarımız konuşuyor, 1953). Şiirde “ musiki”  üzerinde önemle 
durur. Şiirin temel yapısını musiki, hayal ve düşüncenin kompozisyonunda görür. Toplumca 
değildir. Mısralarmı bir “ rüya nizamı”  içinde vermek ister: “ Bence güzel, bir hasrettir: Obje
sini kendisi yaratan bir hasret. Onun için şiirle rüyanm arasmda daima bir yakınlık buldum” 
der. “ Şiir”  adh manzumesinde belki aynı şeyi söylemek istemiştir;

Sarışın buğdayı rüyalarımızın 
Seni bağrımızda eker biçeriz.
Acılar kardeşin teselli kızm,
Zengin parıltında dolar içimiz.

“ Nesir”  biçiminde yazmanın “ şiir”  den daha güç olduğunu söyleyen Tanpınar edebiyat 
tarihi, şiir, roman, hikâye, deneme gibi türlerde; düşünce, görüş, üslûp ve anlatış bakımların
dan başarıh ve kahcı eserler vermiştir.

Eserleri:
Romanları: Huzur (1945), Saatları Ayarlama Enstitüsü (1962).
Hikâye kitapları: Abdullah Efendi’nin Rüyaları (1943), Yaz Yağmuru (1955).
Deneme ve inceleme türlerinde: Beş Şehir (1946), Yahya Kemal (1962).
Edebiyat tarihi: XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949. Genişletilmiş 2 baskı 1956).
Şiir kitabı: Şiirler (1961).
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AHMET KUTSİ TECER

BESBELLİ

Besbelli ölümüm sabahleyindir 
İlk ışık korkuyla girerken camdan,
Uzan, baş ucumda perdeyi indir,
Mum olduğu gibi kalsm akşamdan.

Sonra koş terlikle haber vermeye 
‘^Kiracım bu sabah can verdi^’ diye 
Üç beş kişi duysun ve belediye 
Beni kal(]brmaya gelsin, odamdan.

Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut.
Sen de eller gibi adımı unut,
Kapımı birkaç gün için açık tut,
Eşyam bakakalsın diye arkamdan.

(Yeni Türk Şiiri Antolojisi)

Metin Üzerinde l—Manzumenin temasını söyleyiniz.
İ n c e le m e :  ^ t e m a  nasıl bir dekor içinde gelişiyor? Bu, şiirin havasına

uygun mudur?
3—Manzumede, temanın yanı sıra işlenmiş ne gibi yardım

cı duygu ve düşünceler var?
4 —Şairin anlatımı yalın mıdır; edebiyat sanatlarına baş vurulmuş mudur?
5—Bir hikâye tekniğine uyularak ele alınmış olan manzumenin giriş, gelişme ve sonuç bö

lümlerinde anlatılanı söyleyiniz.
6—Bu şiiri, Yunus Emre’nin aşağıdaki dörtlüğüyle karşılaştırınız;

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

Biyografi:
AHMET KUTSİ TECER 

(1901 — 1967)

Kud js ’te doğmuştur. Lise öğrenimini İstanbul’da yapmış Edebiyat Fakültesi felsefe bölü
münü bitirmiştir (1930). Öğretmenlik ve Avrupa’da öğrenci müfettişliği yapmış, Milli Eğitim 
Bakanhğı Talim ve Terbiye kurulu üyeliğinde bulunmuş, Seyhan’dan milletvekili seçilmiş (1942), 
öğretmenlikten emelcli olmuştur (1966).

îlk şiirleri “ Dergâh” , “ Millî Mecmua” , daha sonrakiler “ Varlık” , “ Oluş” , “ Ülkü”  gibi 
dergilerde yayımlanan Ahiriet Kutsi Tecer, halk edebiyatının zengin kaynaklarına yöneldi; Ana
dolu’yu, folklorumuzu içinden tanıdı. Manzumelerinde bu kaynaktan yararlanmış olmanın 
gücü duyulur. A n bir dille yazan ve kimi zaman, insan ruhunun ince, belirsiz duygularını ya
kalayıp aydınlıla çıkarmasını bilen Tecer. I940’tan sonra tiyatroyla uğraşmış ve bu alanda, 
özellikle yerli renkleri yansıtmada büyük başarı göstermişti.

Eserleri:
Tiyatroları: Koçyiğit Köroğlu (1941), Köşebaşı (1948) — Bir Pazar Günü (1959) Satılık Ev 

(1961).
Şiir kitabı: Şiirler (1932).



CAHİT SITKI TARANCI

OTUZ BEŞ YAŞ ŞÎÎRÎ

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. 
Dante gibi ortasındayız ömrün. 
Delikanlı çağımızdaki cevher, 
Yalvarmak yakarmak nafile bugün. 
Gözünün yaşma bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? 
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? 
Ya gözler altındaki mor halkalar? 
Neden böyle düşman görünürsünüz 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim. 
Nerde o günler, o şevk, o heyecan? 
Bu güler yüzlü adam ben değilim; 
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız; 
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız 
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir; 
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış! 
Geç fark ettim taşın sert olduğunu. 
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu, 
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar 
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar? 
Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim? 
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar.
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Neylersin Ölüm herkesin başında. 
Uyudun, uyanamadın olacak,
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında? 
Bir namazlık saltanatın olacak, 
Taht misali o musalla taşmda.

(Otuz Beş Yaş. 1946)

Metin Üzerinde l—otuz  Beş Yaş ŞUri”  nin konusu nedir? Şairi bu konuya götü-
İnceleme: olabilir?

2—Şair, nasıl bir ruh tedirginliği içinde? Bunun çevreyle de bağ
lantısı var mı? Nerelerde?

3—Manzumede “korku” ve “özlem”  duygularını belirten sözleri bulup gösteriniz. Bu korku 
neden ve özlem neye karşıdır? Şair niçin acı duyuyor?

4 _ 0 tu z  beş yaşm, sanatçının görüşüne ne gibi değişik etkisi olmuş? Bunu hangi sözlerle 
anlatıyor? Daha önce neden bunları anlayamamış?

5—Şu mısralarda şairin söylemek istediğini açıklayınız:

Neden böyle düşman görünürsünüz 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

6—Dante’nin “ İlâhi Komedya”  sının, kitabınıza da alman “ Cehennem” bölümü şu sözle 
başlar: “ Hayat yolumuzun yarısında kendimi karanlık bir ortamda buldum..”

Divan şairi Baki bir gazelini şöyle bitirir:

Kadrini seng>i musallada bilüp ey Baki 
Durup el bağlayalar karşuna yârân saf s a f .

Tarancı, manzumesine Dante gibi başlamış ve onu Baki gibi bitirmiştir. Bunu hangi düşün
ceye bağlayabilirsiniz?

Biyografi:

CAHİT SITKI TARANCI

(1910 — 1956)

DiyarbakIrlIdır. İlk öğrenimim orada yaptı. İstanbul’da Saİnt Joseph (Sen JozeO Fransız 
lisesinde okudu. Galatasaray Lisesini bitirdi (1931). Dört yıl okuduğu Mülkiye Mektebini ta
mamlamadı. Paris’te Siyasal Bilgiler Fakültesini (Sciences Politiques), İkinci Dünya Savaşı yü- 
zünden yanda bıraktı. Yurda döndükten sonra Anadolu Ajansında, Toprak Mahsulleri Ofi
sinde görev aldı; Çalışma Bakanlığında tercüme işinde çalıştı. Viyana’da tedavide iken ölmüştür.

Tarancı, Galatasaray Lisesinde öğrenci iken manzumeler yazıyor ve bunlan “ Muhit” , 
“ Servet-iFünun”  dergilerinde yayımlıyordu (1930). “ Ömrümde Sükût”  ilk şiir kitabıdır. Asıl 
kişiliğini ortaya koyan “ Otuz Beş Yaş” kitabının “ Otuz Beş Yaş Şiiri” , Cumhuriyet Halk Par
tisinin açtığı yarışmada birinciliği kazanmış ve ödül almıştır (1946).

Herhangi bir ideolojiye bağh bulunmayan Tarancı, şiiri, sadece bir sanat, “ kelimelerle gü
zel şekiller kurma sanatı’ ’ olarak kabul eder ve onu bir propaganda için kullanmaz. Çoğunluk
la yeni kuşaklar için olduğu kadar, Tarancı’nm da sanatı üzerinde, birinci planda, Baudelaire



(Bodler)’in büyük etkisi olinuştur. Bu ünlü Fransız şairini okuduktan sonradır ki, şiir yazma
nın kendisi için “ teneffüs etmek, yemek içmek kadar tabiî bir hayat faaliyeti" olduğunu; şiir
lerini yazmadan önce yaşadığını, şiirle hayat arasında sıkı bağlantılar bulunduğunu söyler: ‘ ‘Şiirle 
hayat arasmdaki bu sıkı münsebete inandığım içindir ki şiiri hiçbir zaman bir fikrin ispatı, bir 
davanın müdafaası, bir felsefe sisteminin takdimi olarak telâkki etmedim. Şiirin bünyesinin 
gerektirdiği bu bağımsızlık, şairlerin hürriyet aşkıyla da izah edilebilir.’'  (Edebiyatçılarımız 
Konuşuyor, 1953), der. Sanatta güzelliği “ biçim” kadar ‘‘öz”  de de aramıştır. Şiirleri, kendi 
iç dünyasının yankısıdır. Sembolistlerin, şiirin temel niteliklerinden biri gibi gördükleri musi
kiye, ritme; hele kelimelerin mısra içindeki düzenine büyük değer verir. Bunlar bir bütündür. 
Ahmet Haşim’in “ Şiir, nesre çevrilemeyen nazımdır”  sözüylebelirttiğini,aşağı yukarı, Taran- 
cı da savunur: “ Şiir, yazıldığı dilde şiirdir. Bir başka dile çevrildiğinde kelimelerin ritminden 
doğan musiki kaybolur, şiirin büyüsü kalmaz” der.

Çağında, kısa süreli bile olsa, bir çevre yaratabilmiş olan ve gerçek şiire ulaştığı kabul edilen 
Tarancı, “ biçim”  üzerinde önemle durmuş olmakla beraber şiirde, bu bakımdan “ güzellik” !, 
hiçbir zaman kesin bir biçim, ölçü ve herhangi bir akım içinde smırlamamıştır. Manzumelerin
de “ ölüm” den duyduğu korku ile yaşama tutkusunun çatışması sık sık duyulur. “ Otuz Beş 
Yaş Şiiri” , kendisini ve estetiğini en iyi belirten manzumelerden biridir.

Cahit Sıtkı Tarancı, hikâye türünde de eserler vermiş, fakat bunlar kitap olarak yayımlan
mamıştır.

Eserleri:

Şiir kitapları: Ömrümde Sükût (1933), Otuz Beş Yaş (1946), Düşten Güzel (19S2), Sonrası 
(1957, Ölümden sonra).

Mektupları: Ziya’ya Mektuplar (1957, ölümünden sonra. Şair Ziya Osman Saba’ya gön
derdiği mektuplar).
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ORHAN v e l i  KANIK

I

UYKU

Üzerinde beni uyutan minder 
Yavaş yavaş girer ılık bir suya. 
Hind’e doğru yelken açar gemiler, 
Bir uyku âlemine doğar dünya.

Sırça tastan sihirli su içilir,
Keskin sırat koç üstünde geçilir, 
Açılmayan susam artık açılır 
Başlar yolu cennete giden rüya...

(Bütün Şiirleri, 1951)

II

KÎTABE-İ SENG-İ MEZAR

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi; 
Kundurası vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı ama Allah’ın adını, 
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

(Garip, 2. bas. 1945)
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HARBE GİDEN

Harbe giden sarı saçlı çocuk!
Gene böyle güzel dön;
Dudaklarında deniz kokusu,
Kirpiklerinde tuz;
Harbe giden san saçlı çocuk!

(Garip, 2. bas. 1945>

IV

ILLUSION (*)

Eski bir sevdadan kurtulmuşum;
Artık bütün kadınlar güzel;
Gömleğim yeni.
Yıkanmışım.
Tıraş olmuşum;
Sulh olmuş;
Bahar gelmiş.
Güneş açmış.
Sokağa çıkmışım, insanlar rahat;
Ben de rahatım.

(Garip, 2. bas. 1945)
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VAZGEÇEMEDİĞİM

Deli eder insanı bu dünya;
Bu gece, bu yıldızlar bu koku.
Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç.

(Vazgeçemediğim, 1945)
VI

AYRILIŞ
Bakakalınm giden geminin ardından;
Atamam kendimi denize, dünya güzel;
Serde erkeklik var, ağlayamam.

(Karşı, 1949)

(*) İUusion (Fr.): Hayal, kuruntu.



Metin Üzerinde l —“Uyku”  adh I. metin ile şair, kendi iç dünyasından bize ne-
İnceleme: duyurmak istiyor?

2—II. ve III. metinlerde ne gibi konular ele ahnmıştır? Nasınn- 
dan çok çeken Süleyman Efendi, harbe giden genç; tanmmış ün

lü kişiler mi? Yoksa günlük hayatta görüp oralı bile olmadığımız sıradan kimseler mi? Divan 
edebiyatından kasideler, mersiyeler okumuştunuz; onları hatu-layımz Orhan Veli, ]ju tutumuyla 
bakışlarımızı nelere çekmek, sanatta ne yapmak istiyor? (Orhan Veli’nin, nasır gibi değersiz 
görünen bir şeyi bile şiire konu yapabildiğini düşününüz.)

3 _ IV , V, ve Vl.ncı parçalarda işlenerı temayı kısaca söyleyiniz. Bu birkaç mısra, şairin 
duygularını yeteri kadar belirtebilmiş mi?

4—Bu konular nasıl bir üslûpla anlatılıyor? “ Şairane”  sözlere, benzetme ve istiare gibi söz 
sanatlarına baş vurulmuş mu?

Orhan Veli, benzetmegibi sanatların “ eşyayı, olduğundan başka türlü görmek”  eğilimin
den doğduğunu; oysa “ tabiat” ın, “ eşya”  nm çıplak biçimiyle daha güzel olduğunu söylüyor. 
Manzumeleri bu görünüşte midir?

5—Orhan Veli, “ Bugüne kadar gelen şiir, doğru dürüst konuşm adan ayrıldığı için tabiî 
değildir”  diyor ve öncekileri bu bakımdan da “ garip”  buluyor. Burada okuduğunuz manzu
meler, sizce, dil ve söyleyiş bakımından nasıl bir nitelik taşıyor?

6_O rhan  Veli, “ Basitlikle İptidailik. îkisi de sanat eserine hakiki güzelliği getirirler.”  der 
ve basit’in, değersizlik demek olmadığını; tersine, bir değerlilik ve güzellik taşıdığım belirtir. 
Şairden, başka manzumeler de okuyarak, onun sanatta güzellik anlayışını inceleyiniz.

7—1. parça, şairin ilk manzumelerindendir. Bu parçayı biçim, ölçü ve kafiye bakımların
dan öbür manzumeleriyle karşılaştırınız.

Orhan Veli “ vezinde ve kafiyede b ir fevkalâdelik”  olmadığım, “ vezin ve kafiye’den zevk 
duym a çağının artık geçmiş olduğunu, ahengin vezinle kafiyenin dışında da mevcut”  olduğu
nu söylüyor. Okuduklarınızın hangilerinde “ vezin”  ve “ kafiye”  kullanılmamış? Buna karşın 
bu manzumeler ahenksiz midir?
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Biyografi:

ORHAN VELÎ KANIK 
(1914 — 1950)

İstanbul’da doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra (1932), bir süre İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesinde okumuştur. P.T.T. Genel Müdürlüğünde, Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme 
Bürosunda çalıştı. Memurluktan ayrıldıktan sonra “ Yaprak” dergisini çıkarmaya başladı (1949) 
ve bu çalışması ölümüne kadar sürdü.

Orhan Veli Kanık, “ Varlık”  dergisinde yayımlanan manzumeleriyle tanınır. 1936 sonrası, 
arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rifat’la birlikte Türk şiirinde açtıkları yeni çığırın başında 
bulunuyordu. Üç imza ile çıkardıklan Garip (1941) adlı şiir kitabının ön sözüyle sanat görüşle
rini açıkladılar.

Onlara göre: Yüzyıllardan bu yana şiir, konuşma dilinin tabiî niteliği dışında kaldığı için 
yanlış yoldadır. İlk önce halka, halkın diline dönmelidir. Bir geleneğe uyarak sürüp gelen “vezin” 
ve “ kafiye”  tamamıyla ilkeldir. Şiir sanatının ve insanoğlunun bu kadar olgunlaştığı bir çağda 
“ lalnrdı” yı bu basit ölçüler içinde söylemeği ustalık saymak “ safdillik” tir. Onların yerini sa
tırların ahengi almahdır. Ahenk bu basit ölçülerin dışındadır. Eskilerin bir türlü bırakamadık- 
lan  benzetme gibi sanatlar “ eşya”  yı, olduğundan başka türlü görmektir; oysa ki tabiî olan 
"bu değildir. “ Güzel”  ve “ tabiî”  ancak çıplak söyleyiştedir, önceki sanatçılar, “ şiir” i, azm- 
hkta kalan seçkin sımf için, onların beğenisi için söylemişler; oysa sanat halkın malıdır; halkın 
beğenisine, duyusuna seslenmelidir. Bunu sağlamak, eski şiirin “ âletleriyle”  olmaz. Yeni bir



yol gereklidir. “ Yeni bir zevke ancak yeni yollarla, yeni vasıtalarla varılır.” ; öyle ise “ yapıyı 
temelinden değiştirmelidir” . Bizi gerçeklerimize götüren yol budur.

Bu düşüncelerden yola çıkan Orhan Veli Kanık ve arkadaşları, sanatların birbiri içine gir
mesini de istemiyorlar: Edebiyatın musikiden, resimden yararlanmaya kalkması kendi değeri
ni düşürür. “ H er sanatın kendine ait hususiyetle! kendine ait ifade vasıtaları var. Meramı, bu 
vasıtalarla anlatıp bu hususiyetlerin içinde kapah kalm ak hem sanatın hakikî mahiyetlerine 
hürm etkar olmak, hem de bir emeğe yer vermek demek değil mi? Güzel olanı temin edecek 
güçlük her halde bu olmalı. Şiirde musiki, musikide resim, resimde edebiyat, bu güçlüğü yene
meyen insanlann başvurdukları bir hileden başka bir şey değil. Ahenk taklidi, gerçek musiki 
yanında basit bir taklitten başka nedir? Şiiri, bu bakım dan küçültmez mi? Şiir, bütün hususi
yeti edasında olan bir söz sanatıdır. Yani tamamıyla m anadan ibarettir. M ana, insanın beş du
yusuna değil, kafasına hitap eder.”  diyorlar.

Orhan Veli’ye göre şiir “ basit”  in, “ iptidaî”  nin “ mükemmel”  anlatımıdır. Sanat eserine 
gerçek güzelliği veren budur. Yine “ güzellik”  kelime ve mısra güzelliğinde değil, “ bütün’*’ de
dir. Kelimeler ve mısralar “ bütün”  un güzelliği içindir. Bu güzellik “ Şairane” nin de dışında
dır. Oysaki eski şiir, “ şairane”  olmak geleneği üzerine kurulmuştur. Kelimeler, şiire bu ba
kımdan âlet olmuştur. Öyle ise, “ yeni şiir” , “ mısra”  ve “ kelime” lerin bu geleneğinden de kur
tulmalıdır. Bu da yeni bir şiir dili getirmekle olur.

' Orhan Veli, kendilerinin hiçbir edebiyat akımına bağh bulunmadıklarını; fakat kendi sa
nat eğilimlerine en çok yaklaşan sanat akımının “ sürrealizm”  olduğunu söyler.

Bu görüşler açısından yazılan şiirler, kısa bir sürede benimsenmiş ve Türk şiirinde “ yeni” 
bir akım başlayıp gelişmiştir.

Eserleri:

Şiir kitapları: Garip (1941, Melih Cevdet ve Oktay Rifat’la), Garip (1945, yalnız kendisi
nin), Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947), Karşı 0949), Bütün Şiirleri 
(1951 ölümünden sonra).

Ayrıca manzum Nasrettin Hoca Hikâyeleri (1949) ve batıdan birçok çevirileri vardır.
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FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

I 
AĞIR HASTA

Üfleme bana anneciğim korkuyorum,
Dua edip edip, geceleri.
Hastayım ama, ne kadar güzel, .
Gidiyor yüzer gibi, vücudumun bir yeri.

Niçin böyle örtmüşler üstümü,
Çok muntazam, ki bana hüzün verir.
Ağarırken, uzak rüzgârlar içinde,
Oyuncaklar gibi şehir.

Gözlerim örtük fakat yüzümle görüyorum,
Ağlıyorsun, nur gibi.
Beraber duyuyoruz yavaş ve tenha,
Duvardaki resimlerle, nasibi.

Anneciğim, büyüyorum ben şimdi.
Büyüyor göllerde kamış.
Fakat değnekten atım nerde,
Kardeşim su versin ona, susam ış...'

(Çocuk ve Allah, 1940)

II 
“ ÜÇ ŞEHİTLER DESTANI” ndan;

Tabur karanlıkta ant içti

Ey şehitler tepesi, andımız olsun,
Bu gömülen şehitler üstüne.
Seni elden çıkarmayacağız, kıyamete dek, 
Düşmedikçe birer birer üstüne.

Sen karanlık, sen yannm nazlı gündüzü,
Al vaktimizi hemen, götür seher üstüne. 
Yeniden yaşayalım,
Uğruna ölünen değer üstüne.



.Allahım, bu seferlik izin ver,
Yazamadık tunca, mermer üstüne:
Nakşolunsun andımız,
Yerler gökler üstüne.

★ ★ ★

Mustafa Kemallerce

Atılıyorduk Kâfire,
Hepimizin bir yanı hilâl gibi.
Ölüm hem büyüktü» hem kolaydı,
Mustafa Kemal gibi!

Atılıyorduk bir devre,
Tarihlerden süzülmüş bir hâl gibi;
Hepimiz, hepimiz 
Mustafa Kemal gibi!

(Üç Şehitler Destanı, 3. baskı, 1956)
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Metin Üzerinde l — Ağır hasta, hangi çizgileriyle veriliyor? Bunlardan, hastah- 
înceleme: belirten sözleri gösteriniz.

2 — Sanatçı, bize “ çocuk”  u, onun ruh yapısı içinde verebilmiş 
midir? Hangi yanlanyla?

3 — Şairin çocuk ruhunda kalan en canlı nokta nedir?
4 — Üslûp, anlatım, çocuğun kendi kelimeleriyle midir? Çocuğu aşan ve daha çok sanatçı

nın olabilen sözler var mıdır? Manzumeyi bu bakımdan inceleyiniz.
5 — “Gözlerim örtük fakat yüzümle görüyorum” sözünü nasıl açıklarsınız?
6 — “ Üç Şehitler Destanı” ndan alınan iki parçanın temel düşüncelerini söyleyiniz.
7 — “ Destancın birinci parçasımn beşinci ve altıncı; ikinci parçasının üçüncü ve dördüncü 

mısralarını açıklayınız.

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 

(Doğ. 1914)

İstanbul’da doğmuştur. Kuleli Askeri Lisesini (1933), Harp Okulunu bitirerek (1935) piya> 
de subayı olmuştur. İlk şiir kitabı olan “Havaya Çizilen Dünya”yı subay çıktığı yıl yayunla- 
yan Dağlarca, on beş yıllık süresini doldurduktan sonra ordudan ayrılmıştır. (1950), Çalışma 
Bakanlığı’nda îş Müfettişi olarak çalışmıştır.

îlk şiirlerindeki klasik biçimlerden gittikçe ayrılan Dağlarca, Türk şiirine görüş, duyuş, an
latım ve dilce apayrı bir hava getirmiştir. Şiiri, bir bakıma “ kelimeler sanatı”  olarak benimse
yen şair, düşüncesini “ insan”  üzerinde toplamış, onu, kendi duyarlığı içinde yansıtmaya çalış
mıştır. Fizikötesini hayalleriyle duyurmak ve kendi bilinç altı çağnşımlanm düe getirmek iste
diği manzumelerinde üslûbu, anlatımı, hatta kelimeleri kapalı; gerçek hayata, topluma yönel
diği zaman daha duru, daha aç;ktır. Ele aldığı konu ile üslûbu ve dili arasındaki bu bağlantıy



rağmen Dağlarca, genel tutumuyla, okuyucularma konusunu, gereken açıklık içinde vermeyi 
değil, onu sezdirmeyi düşünür. Birinci plandaki manzumelerinde, nedense, anlaşılmaktan çe
kinen bir durumu var.

Herhangi bir edebiyat akımının etkisinde kalmamış ve kendi yolunu kendi açmış olan Fazıl 
Hüsnü, cumhuriyetten sonraki şairler içinde en çok eser verendir.

Yalnız şiir türünde eserler vermiştir.

Başlıca Eserleri:

Havaya Çizilen Dünya (1935), Çocuk ve Allah (1940), Daha (1943), Çakırın Destanı (1945), 
Taş Devri (1945), Üç Şehitler Destanı (1949), Toprak Ana (1950), Aç Yazıl951), İstiklâl Savaşı
— Samsun’dan Ankara’ya (1951), İstiklâl Savaşı — İnönüler (1951), Sivash Karınca (1951), 
İstanbul — Fetih Destanı (1953), Anıtkabir (1953), Asû (1955), Batı Acısı (1958), Türk Olmak
(1963), Çanakkale Destanı (1965), Dışardan Gazel (1965) v.b.
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BİR KONUŞMA

A tatürk, Amiral Bristol’e, General H arbord’la konuşmasını anlatıyordu: Kısa
cası diyordu ki: General H arbord, kendisine sormuş:

“ Pek iyi! Bu kadar büyük işe girişmek istiyorsunuz, girişiyorsunuz! Paranız var 
mı? Bütçeniz nerede ve nedir? Bu parasızlıkla ve bu vasıtasızlıkla işe girişmek, mem
leketi daha feci bir akıbete sürüklemek değil midir? Bu mesuliyeti nasıl üzerinize alı
yorsunuz?

A tatürk, bu sorudan sinirlenmiş;
‘ ‘Sorduğunuz doğrudur, fakat yapacak başka ne iş vardır? ’ ’ demiş ve sinirle elinde 

oynamakta olduğu tespihi o kadar kuvvetle çekiştirmiş ki ip kopmuş ve taneler yerle
re dağılmış... A tatürk, eğilip o tanelerden birkaçını bir araya toplayarak ve ipe dize
rek, General H arbord’a bakarak:

“ Görüyorsunuz General, bu ip kopmuştur ve taneler dağılmıştır. İşte ben şimdi 
yaptığım gibi o taneleri birer birer toplayacağım ve tekrar bu ipin üzerine bir arada 
dizeceğim! Bu dağılanı toplarsam ben toplarım. İşte görüyorsunuz, o zaten dağılmış. 
Öldürürsem ben öldürürüm. Yabancı elinde öleceğine evladının elinde can versin. Fakat 
ben onu öldürmem. Toplayacağım, bir araya getireceğim; yeniden kuracağım.”  de
miş.

Bu konuşm a sahnesini daha sonraları, o konuşmada A tatürk’ün ve General Har- 
bord’un yanında bulunmuş, her ikisinin konuşmasını birbirine tercüme etmiş, Ro- 
bert Kolej Türkçe kısmı eski m üdürü, dostum Hüseyin Pektaş’tan  dinledim: Bu ko
nuşm adan ayrıldıktan sonra General Harbord, Hüseyin Pektaş’a demiş ki:

“ Söz aram ızda, M ustafa Kemal’in hakkı varmış. Ben de O ’nun yerinde olsam, 
O ’nun gibi yapardım .”

Ruşen Eşref Ünaydın 
(Hatıralar, 1954)

Metin üzerinde l — Atatürk, GeneralHarbord’unsorusunabirtespihoIaymdanya- 
İnceleme rarlanarak cevap veriyor. Dağılan tespih, taneler, bunların toplan

ması neyi anlatır?
2 — Atatürk’ün, bir lider olarak, birleştirici, birliği sağlayıcı, dağı

nıklığı bütünleştirici, bir üstün niteliğe, güce sahip olduğu bu küçük olaydan da anlaşılıyor 
mu? Siz, A tatürk’ten, buna, başka ne gibi örnek verebilirsiniz?

3- A tatürk’ün, ümitsizliğe, karamsarlığa kesinlikle yer vermediğini; liderliğini yaparak ka
zandığı zaferlerden, elde ettiği başarılardan kendisine bir onur payı çıkarmayı düşünmeyecek 
kadar gururdan uzak kaldığım, aşağıdaki sözlerini de okuyarak belirtiniz:



222 TÜRK VE BA T l  EDEBÎ YA T l

‘T e is  (ümitsizlik) yerine ümit, perişanlık yerine intizam, tereddüt yerine azim ve iman ko
yan ve yokluktan koskoca bir variık çıkaran meclisimizin, civanm ert ve kahram an ordularının 
başmda bir asker sadakat ve itaatıyla emirlerinizi yerine getirmiş olduğum dan dolayı, bir insan 
kalbinin nadiren duyabileceği bir memnuniyet içindeyim. Kalbim, bu sevinçle dolu olarak, pek 
aziz ve mubterem arkadaşlarımı, bütün dünyaya karşHemsil ettikleri hürriyet ve istiklâl fikri
nin zaferinden dolayı tebrik ediyorum ,”

(Ekim, 1922)

“ Yalnız şunu bir hakikat olarak biliniz ki, şeref hiçbir vakit b ir adamın değil, bütün mUle- 
tindir. Eğer, yapılan işler mühimse, gösterilen muvaffakiyet açıksa, inkılâp dikkati çekiyorsa 
her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük şeyleri ancak çok kabiliyeti) olan büyük 
milletler yapabilir.”  (1923)

‘̂Milleti meydana getiren fertlerin hiçbirinden fazla bir yüksekliğe malik değilim. Bende 
fazla teşebbüs görüldüyse bu, benden değil, milletin muhassalasından (bileşkesinden) çıkan 
bir teşebbüstür. Sizler olmasaydınız, sizlerin vicdanî temayülleriniz bana dayanak noktası teş
kil etmemiş olsaydı, bendeki teşebbüsün hiçbiri olamazdı.”  (1923).

(E.Z. Karal, A tatürk’ten  Düşünceler 1956)



OKUMA:

Eğitimde Lâiklik:

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM GÖRÜŞÜ

Atatürk, eğitimi sosyal ve kültürel kalkınmanın ana vasıtalarından biri olarak kabul 
ettiği için, bir bakıma onun her alanına ilgi duymuştur. Diğer yandan, onun eğitim 
konusunda ileri sürdüğü görüşler, bir bütün olarak ele alınırsa, görülür ki, bunlar 
özellikle bir “ Eğitim Politikası Program ı”  teşkil ederler. Hem de kendine özgü ve 
modern bir eğitim politikası...

A tatürk’ün eğitim görüşleri incelenirse görülür ki, o da, diğer eğitim reformcula
rı gibi şu iki işi yapmaktadır:

- Geleneksel eğitim sistemini yetersiz bulm akta, eleştirmekte ve bunun değiştiril
mesini istemektedir.

Geleneksel eğitim sistemi, ona göre, Türk milletinin gerilemesinde en önemli et
ken sistemidir...

A tatürk’ün, konuşmalarında geleneksel eğitime yaptığı eleştiriler, başlıca şu üç 
ana noktada özetlenebilir:

- Geleneksel eğitim, hem kuruluş sistemi ve hem de özü yönünden millî değildir. 
Bu eğitim millî dil, millî tarih, millî sanat, yani top yekûn millî kültürün, gelişmesine 
uygun değildir. Bunun gelişmesini engellemektedir. Bu ise, millî benlik duygusunun 
zayıflamasına yol açmıştır.

- Geleneksel eğitim, bütünüyle bilimsel zihniyete kapısını kapamıştır. Onun gözü, 
bu dünyaya değil, öbür dünyaya çevrilmiştir. Bu sebeple de “ çağın gereklerine ve top
lumun ihtiyaçlarına cevap vermek” ten uzak bulunmaktadır.

- Geleneksel eğitim ve öğretim yöntemleri, yaratıcılığı engelleyici niteliktedir. Yal
nızca ezberciliğe dayanmaktadır. Bu ise, ‘ ‘yapıcı ve yaratıcı yeni nesiller’ ’ in yetişme
sini sağlamaktan uzak bulunm aktadır...

Bilim ve tekniğin, kurulacak yeni eğitimi belirleyici rolü üzerinde, A tatürk önem
le ve sık sık durur. Meselâ 27.10.1922’de Bursa’da öğretmenlere yaptığı konuşmada 
bu konuyu çeşitli yönlerden işler ve bir yerinde şöyle der:

‘ ‘Evet, milletimizin siyasî, İçtimaî hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde de reh
berimiz ilim ve fen olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ihm ve fen saye
sindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı, bütün 
“ güzellikleriyle”  inkişaf eder.”
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Lâiklik ilkesi, A tatürk’ün yalnızca eğitim programının değil, onun aynı zamanda 
da siyasî, sosyal ve kültürel programlarımn ortak bir temel ilkesidir. A tatürk’e göre 
eğitimde lâiklik ilkesi, eğitimin bir yandan dinî m akam ların etkisinden kurtarılarak 
devletin denetinii altına alınması, diğer yandan da eğitim ve öğretimin am açlan ile 
m uhtevalarııiındünyevi gereklere uygun olarak yeni baştan düzenlenmesi anlamını 
taşım aktadır.'A tatürk, 1925’te Kastamonu’da yaptığı konuşmada şöyle der:

‘ ‘Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mü
ritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeni
yettir.”

Lâiklik ilkesi gerçi 1937’de Anayasa’ya girmiştir ama, bu ilke, daha 1924’ten iti
baren eğitim ve öğretimde uygulanmaya başlanmıştır.'

P rof. Dr. Kemal Aytaç 
(Atatürkçülük, Kitap 11.1984)



OKUMA;

ATATÜRK’ÜMÜZ

T ürk’e ait her şeyin içinde O vardı. O’nun gölgesi meydanları dolduruyor. O’hun 
karaltısı dağ başlarını tutuyor. O ’nun bakışı en uzak dalların ucuna, en geniş ovala
rın sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu. Kımıldayan, 
sıçrayan her şeyde O ’nun şimşeğinden bir çizgi vardır. H er ev, her gün, kendi aile 
reisinden bir haber bekler gibi O’ndan bir işaret almaya alışmıştı. Kara haberden sonra, 
hem de nasıl, her şey birden bire söndü; nasıl... Sanki O ’nsuz dağlar karardı, O nsuz 
dallar kurudu, O ’nsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler yaşb, benizler uçuk, 
dudaklar kilitli. Sanki her evden bir cenaze çıktı.

O ’nsuz varlıkta, yokluğa sarkan bir şey var. Fakat, varlıkla yokluk arasındaki 
tezadın hazımsızlığından doğan bir inanmamak duygusu içindeyiz. O’nun kadar var 
olan ve O ’nun kadar var eden bir insamn yokluğuna inanm am ak duygusu büyük bir 
hakikat saklıyor. Buna dikkat edelim. O ’nun yokluğuna inanm am akta haksız deği
liz. O, ölmemiştir, demeyeceğim, fakat O’nun ölen tarafı her fanide olduğu gibi, za
ten en az olan tarafıydı, gövdesiydi. Zaten O, bu kadar işleri bir et ve kemik parçasıy
la, bir mide ve karaciğer parçasıyla yapmadı. O’nun asıl var olan ve bugün yok oldu
ğuna bir türlü inanmadığımız tarafı, fanî altın başına sığmayarak en aşağı memleket 
hudutları kadar taşan cevherdi. Bu cevher, her Türk’tür.’O ’nun güzel gözlerinin elen
miş duru mavisinden fışkırmış, bütün yurdu sarmıştı. Fakat o.gözbebeklerin sönme
siyle, o cevherin zerresi kaybolmamıştı. Biz bütün Türk fezalarım dolduran o seyya- 
leyi (akımı) iliklerijnize kadar duyarak O’nun var olduğunu seziyor ve bunun için yok 
olduğuna inanamıyoruz.

O ’nun zaten fanî vücudunun kaybolmasından duyduğumuz keder sonsuzdur; fa
kat millî hızımızdan, gücümüzden, güvenimizden zerresini kaybetmiş değiliz. Bilakis 
O’nun sağlığında, O ’na güvendiğimiz için bizi saran bir sürü ihmallerimizden, O ’
nun hepimize dağılan cevheriyle kendimizi kurtaracağımız günü de idrak etmiş olu
yoruz. Kendisi bir nutkunda, bu memleketin bir değil, birçok M ustafa Kemal’lerle 
dolu olduğunu söylememiş miydi? O ’nun manevî varlığı kadar maddi yokluğu da bi
zim için dağlar deviren bir enerji kaynağı olacaktır. Çünkü, m addî yokluğunun ma
nevî varhğına asla m anî olamayacağını ispat edeceğiz; çünkü biz O ’nun gövdesine 
tapan bir putperest değil, ölmez eserine ve manasına bağlı bir şuuruz. O , kendi vücu
duyla beraber kaybolacak fanî bir milletin değil, kendi manasıyla beraber yapayacak 
ebedîbir milletin yaratıcısıdır. Yeise (karamsarhğa) kapılmak hem O’nu, hem kendi
mizi anlamamak olur. Fakat, kederimiz ne sonsuzdur, günümüz ne karadır, gönülle
rimiz ne m ahzundur, ne mahzun! Bunu da ancak Türk olan bilir.

\
Peyami Safa,

11. Kasım. 1938 
(Bayraklaşan A tatürk, 1981)
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SAİT FAİK ABASIYANIK

SEMAVER

- Sabah ezanı okundu, Kalk yavrum, işe geç kalacaksın.
Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. 

Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabı H ak’la beraber oğlunun odası
na girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elek
trik  pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel m otörü homurtusu 
işiten oğlunu evvelâ uyandırmaya kıyamadı. Ali, işten çıkmış gibi terli ve pembe 
idi.

Halıcıoğlu’ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış, bir horoz vakarıyla sa
baha, Kâğıthane sırtlarında beliren fecrikâzibe (yalancı tana) bakıyordu. Neredeyse 
ötecekti.

Ali, nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına 
büsbütün çekti. Anası, yorgandan dışarıda kalan ayaklarını gıdıkladı. Yataktan bir 
hamlede fırlayan oğluyla beraber tekrar yatağa düştükleri zaman bir genç kız kah
kahasıyla gülen kadın, mesut sayılabilirdi. M esutlan çok az bir mahallenin çocuk
ları değil miydiler? Anasının çocuğundan, çocuğnu anasından başka gelirleri var 
mıydı? Yemek odasına kucak kucağa geçtiler. O.danın içini kızarmış bir ekmek ko
kusu doldurmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı. Ali, semaveri; içinde ne ıstırap, ne 
grev, ne de kaza olan bir fabrikaya benzetirdi. Ondan yalnız koku, buhar ve saba
hın saadeti istihsal edilirdi.

Sabahleyin A li’nin bir semaver, bir de fabrikanın önünde bekleyen salep güğü
mü hoşuna giderdi. Sonra sesler. Hahcıoğlu’ndaki askeri mektebin borazanı, fabri
kanın uzun ve bütün Haliç’i çınlatan düdüğü, onda arzular uyandırır; arzular 
söndürürdü. Demek ki Ali’miz biraz şairce idi. Büyük değirmende bir elektrik.ame
lesi için hassasiyet, Haliç’e büyük transatlantikler sokmaya benzerse de, biz, Ali, 
Mehmet, H aşan biraz böyleyizdir. Hepimizin gönlünde bir aslan yatar.

Ali, annesinin elini öptü. Ve sonra şekerli bir şey yemiş gibi dudaklarım yaladı. 
Annesi gülüyordu. O, annesini her öpüşte, böyle bir defa yalanmayı âdet etmişti. Evin 
küçük bahçesindeki saksıların içinde fesleğenler vardı. Ali, birkaç fesleğen yaprağım 
parmaklarıyla ezerek avuçlarını koklaya koklaya uzaklaştı.

Sabah serin, Haliç sisli idi. Arkadaşlarını sandal iskelesinde buldu; hepsi de dinç 
delikanlılardı. Beş kişi Halıcıoğlu’na geçtiler.

Ah, bütün gün zevkle, hırsla, iştiyakla çahşacak. Fakat arkadaşlarından üstün 
görünmek istemeden. Onun için dürüst, gösterişsiz işleyecek. Yoksa işinin fiyakasını 
da öğrenmiştir. Onun ustası İstanbul’da bir tek elektrikçi idi. Bir Alman’dı. Ali’yi 
çok severdi. İşinin dalaveresini, numarasını da öğretmişti. Kendi kadar usta ve bece
rikli olanlardan daha üstün görünmenin esrarı çeviklikte, acelede, aşağı yukarı spor
da, yani gençlikte idi.
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Akşama, arkadaşlarına yeni bir dost, yeni bir kafadar; ustalarına sağlam bir işçi 
kazandırdığına emin ve memnun evine döndü.

Anasım kucakladıktan sonra karşı kahveye, arkadaşlarının yanına koştu. Bir pastra 
oynadılar. Bir heyecanlı tavla partisi seyretti. Sonra evinin yolunu tu ttu ...

Yemekten sonra Ali, bir Natpinkerton rom anı okumaya daldı. Anası ona bir ka
zak örüyordu. Sonra yükün içinden lavanta çiçeği kokan şilteler serip yattılar.

Anası, sabah namazı okunurken Ali’yi uyandırdı.
Kızarmış ekmek kokan odada semaver ne güzel kaynardı. Ah, semaveri, içinde 

ne ıstırap, ne grev, ne de patron olan bir fabrikaya benzetirdi. Onda yalmz koku, 
buhar ve sabahın saadeti istihsal edilirdi.

A h’nin annesine ölüm, bir misafir, b ir başörtülü, namazında niyazında bir kom
şu hanım gelir gibi geldi. Sabahlan oğlunun çayını; akşamları iki kap yemeğini hazır- 
laya hazırlaya akşamı ediyordu. Fakat yüreğinin kenarında bir sızı hissediyor; buru
şuk ve tülbent kokan vücudunda akşam üstleri merdivenleri hızlı hızlı çıktığı zaman 
bir kesiklik, bir ter, bir yumuşaklık duyuyordu.

Bir sabahleyin, daha Ali uyanm adan, semaverin başında üzerine bir fenalık gel
miş; yakm sandalyeye çöküvermişti. Çöküş o çöküş.

Ali, annesinin kendisini bu sabah niçin uyandırmadığına hayret etmekle beraber 
uzun zaman vaktin geçtiğini anlayamamıştı. Fabrikamn düdüğü, camların içinden 
tizliğini, can kopancıhğım terk etmiş ve bir sünger içinden geçmiş gibi yumuşak ku
laklarına geldi. Fuladı. Yemek odasının kapısında durdu. Masaya elleri dayalı uyuk
lar gibi vaziyetteki ölüyü seyretti. Onu uyuyor sanıyordu. Ağır ağır yürüdü. Omuzla
rından tu ttu . Dudaklarını, soğumaya başlamış yanaklara sürdüğü zaman ürperdi.

Ölünün karşısında, ne yapsak, muvaffak olmuş bir aktörden farkımız olmaya
cak. O kadar, muvaffak olmuş bir aktör.

Sarıldı. Onu kendi yatağına götürdü. Yorganı üstlerine çekti; soğumaya başlayan 
vücudu ısıtmaya çalıştı. Vücudunu,'hayatiyetini bu soğuk insana aşılamaya uğraş
tı...

Bütün arzularına rağmen o gün ağlayamadı. Gözleri yandı, yandı, bir dam la yaş 
çıkarm adı...

Ali, birdenbire zayıflamak, birdenbire saçlarını ağarmış görmek, birdenbire be
linde müthiş bir ağrı ile iki kat olu vermek, hemen yüz yaşına girmiş kadar ihtiyarla
mak istiyordu. Sonra ölüye bir daha baktı. Hiç de korkunç değildi. Bilakis çehre es
kisi kadar müşfik, eskisi kadar mülayimdi. Ölünün yan kapah gözlerini metin bir 
elle kapadı. Sokağa fırladı. Komşu ihtiyar hanım a haber verdi. Komşular koşa koşa 
eve geldiler. O, fabrikaya yollandı. Yolda kayıkla giderken, ölüme alışmış gibi idi...

Ali, günlerce evin boş odalarında gezindi. Gece ışık yakmadan oturdu. Geceyi din 
ledi. Anasını düşündü. Fakat ağlayamadı.

Bir sabah, yemek odasında karşı karşıya geldiler. O, yemek masasının muşamba
sı üzerinde sakin ve parlaktı. Güneş sarı pirinç maddenin üzerinde dona kalmıştı. Onu 
kulplarından tutarak, gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu. Kendisi bir sandalye
ye çöktü. Bol bol, sessiz bir yağmur gibi ağladı. Ve evde o, bir daha kaynamadı.

Bundan sonra Ali’nin hayatına bir salep güğümü girer.
Kış, Haliç etrafında İstanbul’dakinden daha sert, daha sish olur. Bozuk kaldı

rımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler; mek
tep hocaları, celepler ve kasaplar fabrikam n önünde bir müddet dinlenirler, kocman 
bir duvara sırtlarım vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi.

Yün eldivenlerin içinde saklı kıymetli elleri salep fincanını kucaklayan, burunları 
nezleli, kafaları grevli, ıstıraplı pirinç bir semaver gibi tüten sanşın ameleler, mektep
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hocalan» celepler, kasaplar ve bazen fakir mektep talebeleri, kocaman fabrika duva
rına sırtlannı verirler; üstüne rüyalarımn m abadı serpilmiş salepten yudum yudum 
içerlerdi.

(Semaver, 1936)

Biyografi;
SAİT FAİK ABASIYANIK 

(1906 - 1954)

Adapazarı’nda doğmuştur. Orada Rehber-i Terakki Mektebinde; sonra İstanbul Erkek Li- 
sesi’nde okudu; Bursa Lisesini bitirdi (1928). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde bir 
süre okudu ve ayrıldı. Fransa’da Grenoble kentinde birkaç yıl kaldı. Yurda döndükten sonra 
öğretmenlik yaptı, ticaretle uğraştı, gazetecilik yaptı.

Yakalandığı siroz hastalığından ölmüştür.
Hayatı, çoğunlukla İstanbul’da, Burgaz’da, denizde, balıkçılar arasında geçen Abasıya- 

nık, edebiyata şiirle başlamış ve ünlü bir hikâyeci olarak tanınmıştır. 1953’te kendisine Ameri
kan hikâyecisi Mark Twain (Mark Tıveyn) adına kurulan derneğin onur üyeliği verildi. Hikâ
yelerinden bir kısmı, Sabri Esat Siyavuşgil’in kalemiyle Fransızca’ya .çevrildi.

İlk kitabını “ Semaver” adıyla yayırfılayan Sait Faik’in hikâyelerinde, kendi iç dünyasının 
zengin, bağımsız dramı ile tabiat ve insan sevgisinin sentezi görülür. Ele aldığı konularda olay
dan çok duygu ve etkiyi düşünür. Bu bakımdan klasik hikâye tekniğinden ayn bir hikâye yaz
ma anlayışı vardır. Hayatın herhangi bir akışına, herhangi bir açıdan bakar ve onda yeterli 
bir etki buluyorsa dramatik bir sonuç aramaz. Eserlerinde şairliğinin de payı vardır. Hayatın
da olduğu gibi sanatta da özgürdür. Bir prensibe bağlı görünmez. Toplumu uzaktan seyreden 
bir yazar olarak değil; onun içinde, ona karışmış olarak, onun düyuş ve düşünüşleri, sevgileri, 
kin ve tiksintileriyle akıp giden ve kendi kişiliğinde onu yansıtan bir sanatçı olarak görünür. 
Bir konuşmasında; “ Okuyucumuz, kahramanımız; bazen de kahramammız, kendimiz. O ka
dar yan yana, o kadar birbirimiziz ki okuyucu bir nevi yazmayan yazıcı gibidir. ’ ’ (Edebiyatçı
larımız konuşuyor, 1953), der.

İlk hikâyelerinden bu yana dil sadeleşmesine, uymuş; çağının konuşma dilini kullanmıştır. 
Bu dil bazen küfürlü, yer yer argoludur.

Ölümünden sonra annesi, oğlu adına. “ Sait Faik Hikâye Ödülü” nü kurmuştur. Onun da 
ölümüyle (1963) bu kurumu Darüşşafaka Derneği, üzerine almıştır, Burgaz Adası’ndaki evleri 
bugün “ Sait Faik Müzesi” dir.

Eserleri
Romanları: Medar-ı Maişet Motoru (1944, 2. bas. “ Birtakım İnsanlar”  adıyla 1952’de), 

Kayıp'Aranıyor (1953).
Hikâye Kitaplan: Semaver (1936), Sarnıç (1939), Şahmerdan(i940), Lüzumsuz Adam (1948), 

M halle Kahvesi (1950), Havada Bulut (1951), Kumpanya (195 İ), Havuz Başı (1952), Son Kuşlar
(1952), Alemdağda Var Bir Ydan (1954), Az Şekerli (1954), Tüneldeki Çocı^ (1955), Mahke- 
keme Kapısı (^ 5 6 , röportajlar).

Şiir kitabı: Şimdi Sevişme Vakti (1953).



HALDUN TANER

KONÇÎNALAR

İskambil destesinin en sevdiğim kâğıtlanndan biri, üzerinde The Joliy Jocker ya
zılı, o delişmen, o uçan, o biraz cambaz, biraz sihirbaz, bir m iktar da düzenbaz, ama 
neşe dolu, hayat ve hareket dolu, kanı sıcak delikanlıdır. Ne zakı ki, Jocker’lere Ka- 
nasta’dan, K urkan’dan, Remi’den başka oyunlarda pek yer verilmiyor. Verilse, her 
girdikleri oyuna renk ve hareket, canlıhk ve şaklabanhk katarlardı.

Jolly Jockerler bir yana destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi Beyler yani As
lar oluyor. Ayıp değil ya, ben Aslardan oldum bittim hoşlanmam. Belki kendim hiç
bir zaman As olamadığım, As olamayacağım için. Kabul etmeli ki, onların dördün 
de bir Kral havası, b ir Padişah cakası vardır. Hele bazı takım larda bunları daha da 
bir şatafath resmederler.

Karamaça Beyi’nde meşum bir şeyler sezilir. Onun sarayında herhalde birtakım 
karanlık dalavereler dönüyor, gece mahzenlerinde, bir sürü kelleler uçuyor olmalı
dır.

İspati Beyi’ni ben bir Bizans Prensi’ne benzetirim.

Bunlara kıyasla. Kupa Beyi daha bir bizden gibidir. Kupa Beyi herhalde osmanlı 
hanedanına mensup olmah.

Karo Beyi’ne gehnce, bakınız, o bir Selçuk Sultanı’dır. Çelebi, zarif, nazik... Ak
si gibi. Tekel damgasını da hep onun üstüne vururlar. Buna rağmen öylesine asil ve 
kibar bir havası vardır ki, bu damga onu çirkinleştirmez, inadına daha bir açar, daha 
bir sevimli yapar. Öyle ki, damgası olmayan bir Karo Beyi görsek, bayağı yadırgar, 
bir eksiklik duyarız.

Resimli kâğıtlar içinde kanım en çok Kupa Kızı’na kaynar. Kupa Kızı, etine dol
gun, duru-beyaz, hanım-hanımcık bir tazedir. Üniversiteyi filân bir kalem geçin, güç 
hal ile bitirdiği ortadan sonra, liseyi bile okuyamamıştır. Olsa olsa sanat enstitüsü 
mezunudur. Herkesin okumağa merakı olmaz ya, buncağızın da başka marifetleri 
var: Dikişle nakışın her türlüsü, örgü işlerinin danişkası... Eteği belinde, bütün evi 
o çeviriyor. Yeni yetişirken mahalledeki oğlanlarla mektup alıp verdiği olmuş gerçi. 
Cahillik işte. Hoş görmeli. Am a evlenince eşi bulunmaz bir hayat arkadaşı olacaktır. 
Buna eminim. Bir kere kocasına ukalâ ukalâ karşılık vermez. Sonra bu cins kadınlar 
çocuklarına da düşkün olurlar. Daha ne?

Onunla evlendiğiniz takdirde, kaynınız Kupa Oğlu olacaktır ki, Allah için, uslu 
akıllı, yumuşak başlı, kendi halinde bir çocuktur.
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Babaları Kupa Papazı’na gelince, sizden iyi olmasın, pek babacan pek cana yakın 
bir adamdır. Hoş fıkralar anlatıp göbeğini hoplata hoplata güler. Daha coşarsa, küt 
küt karşısındakinin sırtına vurur. Evde teklif tekellüf hak getire. Sen de sen, ben de 
ben. Candan insanlardır vesselâm. Öyle bir aileye dam at girmek isterim.

îspati Kızı’na gelince, bakın ondan her türlü sinsilik um ulur. Siz onun öyle ma
sum ve sakin göründüğüne bakmayın, o ne hin oğlu hindir o, o ne içinden pazarlıklı 
aşiftedir o ... İskambilin üstünde gördüğünüz onun bayramlık resmi. O , bu masum 
bakire pozunu, fotoğrafçıda resim çektirirken bir, bir de pazarları kiliseye giderken 
takınır. Şöyle kulağınızı verin de bir dinleyin mahalleyi. M aça’nm oğlu ile sinema lo
calarında, plâj kabinelerinde yapmadığı kalmamış. Hal böyle iken, yine de bilmeyen
lere karşı kendini dirhem, dirhem satar. İspati’nin oğlu ablasının kirli çamaşırlarını 
herkesten iyi bilir, bilir am a gel gör ki ablası da onun kumar borçlarım öder, 
evden şunu bunü götürüp satışmı gizler. Babaları da zaten itin biri. Bu yaşa gelmiş 
hâlâ sefih, kumarbaz, bir gün olsun ayık gezdiği görülmemiş. Tencere dibin kara hi
kâyesi, kimin kime ne demeğe hakkı var.

Karolara gelince, onlar kişizade, görmüş geçirmiş bir ailedir. Bakmayın şimdi bi
raz düştüklerine. Babaları hâriciyeden emekli. Zannedersem Şehbendermiş. Eski usul, 
m ukaffa ve musanna bir İstanbul Türkçesi konuşur. Kızları, matmazellerle, el bebek 
gül bebek büyütüldü. Beş senedir İngiliz filolojisine gidiyor, bitiremedi. Bitiremez 
de elbet. Allah’ın günü kantinde ha ha ha, hi hi hi, akşam üstü de oğlanlarla altı bu
çuk matinesi... Erkek kardeşini sorarsanız, al onu vur ona. Karo’nun Oğlu da, ho
ppala paşam, hoppala beyim dadılar tayalarla şımartılmış, kuş sütüyle beslenmiş, be
yaz, tüysüz, oğlandan çok kıza yakın, tasvir gibi bir civan. E n  iyi mekteplere verdiler, 
okumadı. Günahı boynuna, birtakım  uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormuş. 
Allah bilir, eroin de çekiyordur. Gözlerinin her daim m ahm ur bakışım ben pek hayra 
yoramıyorum. Öyle efendi babanın çocuğu böyle soysuz çıksın, yazık, çok yazık...

Maçalar bir ermeni ailesidir. Gedikpaşa’da oturuyorlar. Peder koyu bir katolik 
papazı. Bas-bariton, tum turaklı bir sesi vardır. Oğlu M ahm utpaşa’da bir tuhafiye 
mağazası işletiyor. İspati kızı ile maceralarına yukarıda az buçuk dokunduk. Ablası 
Maça Kızı, esmer, kara gözlü, gerçi sıcak, gerçi güzel, am a neme lâzım, duasında ni
yazında, dini bütün tazedir. Belli ki, babasına çekmiş. İstavrozunu bir gün olsun göğ
sünden eksik etmez. Kardeşinin İspati Kızı’yla yaptıklarını duysa, utancından yerin 
dibine geçer. İyi bir drahoması var. Şimdi genç değil şöyle, kırkım , kırk beşini aşmış, 
efendiden ağırbaşlı bir kısmet bekliyor. Hayırlısı.

Resimli kâğıtlardan sonra, ilk ağızda. Onlularla Dokuzlular gelir. Onlularla Do
kuzlular, resimsiz kâğıtlar içinde önemli oyunlara katılma imtiyazına sahip, başlıca 
kâğıtlardır. Bundan ötürü de hallerinde görgüsüzce bir çahm, budalaca bir kurum 
sezilir. Haydi Onlular Asların halktan yetişme vezirleridir diyelim. Yart)okuzlulara 
ne buyrulur? Bunlar, kendilerini sayıdan bile saymadıkları halde yine de oyunlarına 
alan, oyunlarına alıp onlara öbür resimsiz kâğıtlardan üstün bir değer sağlayan aris
tokrat kâğıtlara yaranm aktan, siftinmekten hoşlanırlar. Bu halleriyle Dokuzluları, 
efendilerinin önünde yerlere kadar eğilen am a saray parmaklıkları dışındaki halka 
tepeden bakan, mabeyinciler veya stile uşaklar makulesinden saymak yanlış olmaz 
sanırım.

Dokuzlular mabeyinci veya stile uşak olursa Sekizlilerle Yedililere de, el ulaklığı, 
bahçıvan yamakhğı gibi daha aşağılık işler düşüyor.



Bütün bunlardan sonra sıra nihayet Konçinalara gelir. Konçina diye, bilindiği gi
bi, Altılıdan aşağı kâğıtlara deniyor. Konçinalar, ismi üstünde işte, Konçinadırlar. 
Geçin Bezik gibi, Poker gibi kibar oyunları aşçı İskambili gibi en pespaye oyunlarda 
bile hiçbir işe yaramaz, üzgün ve küskün, oyunu dışardan seyrederler. Diyeceksiniz 
ki, Pinakl’da, Kanasta’da oyuna alınıyorlar y a ... Ben ona oyuna alınmak mı derim. 
Zavallılar, çıtır kozların at oynattığı meydanlarda habire gelir gider, ayak altında do
laşıp trafiği tıkar, itilip kakılır, muştalanır dururlar. Hasıh aburcuburdurlar. Böyle 
oynam aktansa ben yeşil çuhanın üstüne kapanıp yüzüstü uyuklamayı tercih ederim. 
Konçinalar bu bakımdan iskambillerin Paryasıdırlar. Var oluşlarının sebebi sırf bu 
olmasa üst basamak neye, kime öğünecek?

Konçinalarm bu içler acısı durumu bana oldum olasıya dokunmuştur. Kaldı ki, 
deste içinde hüküm  süren bu derebeylik rejimini bugüne bugün İnsan Hakları Beyan
namesi ile uzlaştırmağa da imkân yoktur. Nitekim, usta oyuncu geçindiğim sıralarda 
onları Paryalıktan kurtarıp eşitUğe kavuşturacak, böylece desteyi de iyi kötü çağımı
zın demokrasi gidişine uyduracak yeni oyunlar aradığım oldu. H atta, öyle bir oyun 
bulayım ki diyordum, orada birliler asıl değerlerine indirilsin, beşliler kızları, dörtlü
ler oğlanları alabilsin, alay bu ya, icabında bir kılkuyruk üçlü dört papazı birden sus
taya durdurabilsin. Fakat olmuyor beyler. Aslarda o küçük dağlan ben yarattım  di
yen heybet. Papazlarda o bütün güvenini sakaldan, asadan, baltadan alan azamet 

_^arken, o güdük, o sümsük, o boynu bükük Konçinalar onlara bir türlü  el kaldıra
m ıyorlar. Sinmiş bir kere içlerine. Alışkanlık deyin, çekingenlik deyin aşağılık daha 
doğrusu, Konçinalık kompleksi deyin, yapamıyorlar işte, ellerinden gelmiyor.

Bunu anladığım günden beri yeni oyunlar aram aktan, eskilerini de oynamaktan 
vaz geçtim. Her kâğıda eşit değer tanıyan biricik oyun olduğu için şimdi yalmz Pas- 
yans açıyorum.

12.Mart.1953 
(Konçinalar, 1967)
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Biyografi:

HALDUN TANER

(1916-1986)

İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesini (1935), Almanya’da Heidelberg Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesini (1938), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Ede
biyatı bölümünü bitirmiştir (1950). Edebiyat Fükültesi ve Gazetecilik Enstitüsünde öğretim 
üyeliği yapmış, sanat ve tiyatro tarihi okutmuştur.

Sanat hayatına radyo skeçleri yazarak başlayan Taner’in ilk hikâyesi “ Töhmet”  adıyla 
“ Yedîgün”  dergisinde yayımlanmış (1945), sonraları bu türü başarıyla sürdürerek kendini ta
nıtmıştır. Konularını, çoğunlukla başından geçen ya da gördüğü olaylardan aldığını söyleyen 
(Edebiyatçılar Konuşuyor, 1953) Taner’in eserlerinde çevre ve tipler; bunların iç ve dış görü
nüşleri, yer yer, güçlü bir mizah ve yergi üslûbuyla çizilir. Hikâye ve fıkra yazarlığından tiyat
roya yönelen yazar, “ Günün Adamı” , “ Dışardakiler” , “ Ye Değirmen Dönerdi” , “ Fazilet 
Eczahanesi” , “ Lütfen Dokunmaymız”  gibi, konularını toplum yaşayışından ve tarihten aldı



ğı oyunlarım verir. Batı dillerine de çevrilen *‘Keşanlı Ali Destanı”  yla epik tiyatroyu dener 
ve bizde bu türün kurucusu olur. Halkın beğeni, kültür ve görüş açısını bir değer ölçüsü olarak 
alan yazar, özellikle bu tip oyunlarında, toplumsal düzeni eleştirir; düşüncelerini, belki, abar
tılmış bir ışık içinde yansıtır. Ortaya sürdüğü tiplerin iç dünyalarında kaynaşan bozukluklarım 
çırılçıplak göstermek, maskelerini indirmek, onları gerçek yüzleriyle vermek ister. Epik tiyat
royu Karagöz, Ortaoyunu ile kaynaştırarak ona geleneğimizin, tarihimizin rengini verir.

Haldun Tançr, Türk tiyatrosunun. Batıya benzeme özentisinden kurtulup kendi gösteri ge
leneklerimizden yararlanarak gelişmesini, kendi kişiliğine bu yolda ulaşmasım istiyor. “ Ro- 
man” ın, **Dede K orkuf’tan; *‘şUr” in, Karacaoğlan’dan; “ musiki” nin, halk şarkılarından ya
rarlanması gerektiği gibi, “ Tiyatronun da halk gösteri biçimlerinden yararlanarak çağdaş bir 
öze ve tekniğe ulaşması”  gerektiği düşüncesini savunuyor (Türk Dili dergisi, no. 178) ve her 
yanıyla bize verimli bir tiyatro üslubunun ancak böyle doğacağına inanıyor. Son oyunlarında 
yazarın, folklora yönelmesi bundandır.

Tiyatrolarmda gösterdiği başarı, hikâyelerinde de görülür. Bu türün üzerinde oyunları ka
dar durmamış olmasına, az yazmasına rağmen, 1950’den sonraki hikayeciliğimizin ustaların- 
dandır. Kişiler özerinde durduğu kadar, toplum sorunlarına da dokunan; onlardaki aksaklık
ları bulup gösteren, kısaca, çevresine söyleyecek sözü olan bir sanatçı olarak görünür.

Eserleri:

Hikâye kitapları: Yaşasm Demokrasi (1949), Tuş (1951), Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu
(1953), Ay Işığmda Çalışkur (1954), On İkiye Bir Var (1954. Bu eseriyle Sait Faik hikâye arma
ğanını kazanmıştır: 1955), Konçinalar (1967), Sancho’nun Sabah Yürüyüşü (1969).

Tiyatroları: Günün Adamı (1953), Dışardakiler (1957), Ve Değirmen Dönerdi (1958), Fa
zilet Eczahanesi (1960), Lütfen Dokunmayınız (1960), Huzur Çıkmazı (1962), Keşanlı Ali Destanı

(1964), Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yapanm (1964), Eşeğin Gölgesi (1965), Zilli Zarife (1966), 
Vatan Kurtaran Şaban (1967) v.b.

Fıkralar: Devekuşuna Mektuplar (1960).
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OKUMA:

KENDİSİNDEN SONRAKİLERİ DE DÜŞÜNEREK 
ÇALIŞMAK

“ Çalışmak, hayatın kaynağıdır”  der Namık Kemal.
İnsanoğlunun çalışması iki temel düşünceye dayanır: Kendi yaşayışını, geçimini 

sağlamak ve kendinden sonra geleceklere bir şeyler bırakmak.
Her insan, kendi m addî ve manevî yapısından aldığı güçle, bu kişisel ve sosyal 

çabasını sürdürür. İnsanoğlunun çalışması ve verimli olması; kendi yaratılışında ta
biî olarak var olan akıl, zekâ, beceri; kısaca yetenekleri ölçüsünde ve bununla orantı
lıdır.

Çalışmak, ilk önce, insanoğlunun, kendi hürriyeti, varlığı için gereklidir. Çalış
mak; kişinin, toplum  içinde onurlu yerini alabilmesi; bağlı bulunduğu milletin ve yur
dunun gelişmesine katkıda bulunması, ailesine sağlıklı bir geçim ortamı sağlaması için 
zorunludur.

M utlu olmak! Bu, her insanın hakkıdır. Buna da çalışmakla erişilir. Kazanç sağ
lamanın, istediğini elde edebilmenin ve bunun sonucu olarak mutlu yaşamanın tek 
yolu çalışmaktır.

Çalışmak, ruh ve beden sağlığımız için de gereklidir.

İnsanoğlu, yalnız kendisi için çalışmakla yetinemez. Çünkü, her şeyimizi; çalış
ma hakkımızı bize sağlayan sosyal bir çevremiz vardır. Dünyaya gelen insan; kendi
ni, çevresini tam m aya, gerçekleri kavramaya başladığı zaman, kendi kişisel değeri
nin nereden geldiğinin, manevi varhğınm nasıl oluştuğunun bilincine varır. Bunun 
büyüklüğünü duyar, gururunu yaşar. Kendisinin de, kendisinden sonra geleceklere 
neler borçlu olduğunu, bunun sorumluluğunu, üzerine düşen ödevin kutsallığını an
lar. Çevremizde, bütün dünyada gördüğümüz eserler, kendilerinden sonrakileri dü
şünmüş olanların armağanlarıdır. Onların, bize bıraktıklarını görerek; bizim de biz
den sonra geleceklere bırakacağımız şeyler olacağını düşünürüz. Bu, her şahsın sos
yal görevidir. Bencil çalışma, çalışmalann en kısındır. Bu, insanoğlunu toplum için
de küçülten bir davramş olur. İnsanı, insana ve topluma karşı yücelten, onun sorum
luluklarıdır; bu sorumlulukların yüceliğidir.

M ustafa Kemal A tatürk’ün işaret ettiği gibi:
“ Bütün insanlığın varlığım kendi şahıslannda gören adamlar, mutsuzdurlar... Tam 

zevk ve mutluluk, ancak, gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta 
bulunabihr.

‘ ‘Bir adam ki; memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini dü
şünür, o adamın değeri ikinci derecededir... Ancak kendilerinden sonrakileri düşü
nebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuştururlar.”

“ En iyi kişi, kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varhğımn 
ve mutluluğunun korunm asına kendini adayan insandır.”



DIGER ÖRNEKLER

AHMET MUHİP DRANAS 
(1908-1980) 

SELÂM

Uçuşuyor duran bir anın havasında 
Işıktan kuşları bir akşam seherinin.
Gündüzün geceyle buluşan noktasında 
Duyuluyor musikisi eteklerinin.

Kanatlanm açmada bir altın devir;
Ve sanki ufkuma baştan başa, gül rengi 
Başlıyor ömrün ve ölümün güzelliği;
Söyleyecek şimdi zaferlerini şiir.

Selâm sonsuzluğun aydınlık bahçesinden;
Selâm senelerce, senelerce evvele:
Hatırası kalbe ışıklarla dökülen 
En sevgiliye, en iyiye, en güzele.

Geçmiş bir zamanı kalbim bulmak üzredir, 
Tamamlanacaktır yarı kalmış rüyalar:
Ey hafıza, velût memenden beni emzir,
Zengin renklerini ufkuma dök ey bahart

Uzattığımız bu tası dolduracak mı 
Tekrar bol sularla akarak o çeşmeler?
Yaklaşıyor perde perde açıp hülyamı 
Dudakları öpüşlerle dolu geceler.

Ve pembe akşamların malihulyalan,
Güzelliklerine doyulmamış zamanlar,
Ergen yastığımın ateşten rüyaları
Bir gün kalbimizde sonrasız ölmüş anılar...

Hatırası kalbe ışıklarla dökülen 
En güzele, en iyiye, en sevgiliye 
Selâm sonsuzluğun aydınlık bahçesinden,
Selâm senelerce senelerce öteye...

(Yeni Şiirimiz, S. Batur, 1965)
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BEHÇET NECATİGİL 
(Doğ. 1916 - 1979) 

I 
NİLÜFER

Ben oraya koymuştum, almışlar,
Araşma sıkışık saatlerin.
Çıkarır bakardım kimseler yokken;
Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar.

Kışken ilkyaz, sularımda açardı;
Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı?
Eski defterlerde sararmış yaprak.
Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar.

Bir ışıktı yanardı yalnız gecelerde; 
akşam, çiçekler uykuya yattı,
Sardı karşı kıyıları karanlık
Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

(Yaz Dönemi, 1963)

n
ATATÜRK’ten:

A tatürk bu yurda 
Ellerini verdi,
Büyüyen çocuklarda 
A tatürk’ün elleri.

A tatürk bu yurda 
Gözlerini verdi,
Gökyüzü b ir üzgün mavi 
A tatürk öldü öleli.

(Dar Çağ, 1960)



CAHİT KÜLEBÎ 
(Doğ.1917) 

I 
ŞİMDİ İZMİR^DE

Şimdi İzmir’de sabahın sekizi 
Karşıyaka’da, Alsancak’ta, Güzelyah’da 
Bir ağ dolusu balık gibi gençliğimizi 
Daha yeni çektik denizden, rüyalanm ızı da...
Türküler övüyor sevgimizi.

Şimdi İzm ir’de sabahın sekizi.
Şu deniz, şu gemiler bizim malımız.
Altın saçar gibi güneş tembelliğimizi 
Karınca gibi çalışıyor adamlarımız,
İncir işleyen kızlar sayıklar hikâyemizi.

Şimdi İzmir’de sabahın sekizi.
Rüzgâr yalnız saçlann için...
Tanrı öyle birleştirmiş ki sevincimizi,
Ne umutsuzluk var, ne korku, ne kin...
Fotoğrafçılar çekiyordur resimlerimizi.

Şimdi İzm ir’de sabahın sekizi.
Okaliptüsler, yosunlar aşkımıza öpüşüyor.
Anneler emzirir hayallerimizi.
Bütün kızlar bizimi çin salınarak yürür.
Ama zaman boş koydu ellerimizi.

Şimdi İzmir’de sabahın sekizi.
Göz yaşlanm  yüzüne döküldü, anlamadı.
Aynı yastıkta yitirdik birbirimizi.
Altın kemerlerin içi boş kaldı.
Hangi zalim eller biçti ekinimizi.

(Varlık Şürleri Antolojisi, 1966)

II 
SONBAHAR GELİYOR

Sonbahar geliyor serçe 
Yuvanı nereye yapacaksın 
Ayva çiçek açmadan önce?
M eyvalann içi geçecek 
Rüzgâr başka çeşit esecek 
Yağmurlarda ıslanacaksın.
Halbuki ne kadar sıcaksın!
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(Adamın Biri, bas. 2, 1963)
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BEDRİ r a h m i  EYÜBOĞLU 
(1913-1975) 

1 

TÜRKÜLER DOLUSU

Kirazın derisinin altında kiraz,
N ann içinde nar,
Benim yüreğimde boylu boyunca 
Memleketim var.

Elma, dalından uzağa düşmez;
Ne yana gitsem nafile,
Memleketin haU gözümden gitmez;
Bin bir yerimden bağlanmışım,
Bundan ötesine aklım ermez.

Ressamım.
Yurdum un taşından, toprağından sürüp gelir naluşlanm . 
Taşıma, toprağım a toz konduranın 
Alnını karışlarım.

Şairim.
Zifiri karanlıkta gelse şiirin bası,
Ayak seslerinden tanırım;
Ne zaman bir köy türküsü duysam 
Şairliğimden utamrım.

II 

PUL PUL

Yedi tepeye kurulmuş 
Pul pul 

Gümüş gümüş balıkları 
Pul pul 

Işıktan sudan örülmüş 
Canım İstanbul.

(Tuz, 1952)



ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE 
ERİŞME

Akılcılık ve lâiklik topluma yön verecek temel ilkeler olarak kabul edilince, 1938 
yılına kadar yapılan inkılâplardaki ana hedef kendiliğinden ortaya çıkar. Ulusun 
kalkınması ve mutluluğu için çağdaş uygarlığındaki kurum lar aynen benimsenecek
tir. Çağdaş bilim, teknik ve sanat Batıda geliştiği için oraya yönelinecektir...

Geri bir ortaçağ toplumundan elli yıl içinde güçlü ve uygar bir devlet yapan Ja- 
ponlar, bu amaçlarını. Batının kurum lannı benimsemekle gerçekleştirmişlerdir...

Nedir, çağdaşlaşma gereği olarak alınan kurumlar? Bunlar, toplumsal yaşamın 
tüm  alanlarında yayıh olan kurumlardır: Eğitim kurum lan, hukuk, kültür, ekono
mi alanları. Bunların hepsinde A tatürk, çağdaşlaşmaya gitmiştir. Eğitim sistemini 
kurmuş, modern eğitim aşamalarını gerçekleştirmiş, Türkçe’ye hiç uymayan Arap 
yazısını atmış, ortaçağ yöntemleri ile çalışan eğitim k u m la r ın ı  kapatmış; Türk ulu
sunun, gerçek tarih bilincine kavuşmasım sağlayarak millî eğiHmi tam  anlamına ka
vuşturmuştur. Temeli dinsel kalıplara dayanan hukuku, m odern yasalarla 
değiştirmiştir. En önemlisi, bu alanda Türk kadınına erkek ile eşitlik getirmiştir. Bir 
ulusun yarısının, analarının, diğer yarıdan hakça düşük düzeyde olması anlaşıhr bir 
şey değildir; akla aykırıdır. Kadın erkek eşitliğinin hem aile içinde, hem meslek ya
şamında, hem de siyasal alanda gerçekleştirilmesi, çağdaşlaşmanın en önemli aşa
ması sayılabilir. Millî tarih bilincinin doğması ve Batı düşünce ve sanatımn hayatımıza 
girmesi ile yeni bir Türk kültürünün, çağdaş kültürün belirme yolu açılmıştır. Eko
nomi alanında kalkınma için hem emperyalist baskılardan kurtulm a yolunda başa
rılı mücadeleler verilmiş, hem de yurtta sermaye birikimi sağlamak, en önemli 
ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımızdan karşılayabilmek için devletin temel sanayii 
kurması yoluna gidilmiş, “ devletçiHk”  ilkesi bulunmuş ve uygulanmış, Türk tari
hinde ilk kez planh ekonomi açılmıştır.

Atatürkçülüğe temel olan bu ilkelerle Türk ulusunun kendi anlayışı ve öz gele
nekleri ile yoğurulmaya başlanmıştır.

P rof. Dr. Ahmet Mumcu 
(Atatürkçülük’te Temel İlkeler, 1983)

Metin Üzerinde l — “ Ç ağdaş U ygarhk sözünden ne anladınız?
İnceleme ^ — ç a ğ d a ş  bilim , teknik , sanat, nerelerde gelişm iştir? B unlara ne 

gibi ö rnekler verebilirsiniz?
3 — M etinde adı geçen kurum lanm ız, hangi nitelikleriyle ortaçağa 

düşüncesini aşam am ış, o ldukları yerde kalm ışlardır? Bir iki örnek veriniz.
4 — A ta tü rk , O nuncu Yıl N u tk u ’nda: “ Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en medenî 

memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip 
kılacağız. Millî kültürümüzü, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.” diyor ve T ürk 
m illetinin, bu am aca ulaşm ası için tek  rehberinin elinde tu ttuğu  ve kafasında taşıdığı “ müspet 
ilim-' m aşalesi olduğuna işaret ediyor.

•"A tatürk, bu  düşüncelerini gerçekleştirm ek! çin hangi ku rum lardan  işe başlam ış ve bu  ku-, 
nı n la rd a  ne gibi inkılâplar yapm ıştır?

Y ukarıdak i m etinden y ara rlanarak  anlatm ız.



OKUMA:

ATATÜRK’ÜN DİL ANLAYIŞI

Dağılma, yıkılma tehlikesi içinde bulunan bütün toplumsal kuruluşlar için oldu
ğu gibi Dil için de anlayışı bu üç devreli ilke ile özetlenebilir:

1. Dilimiz, yabancı dillerin boyunduruğu altında, soluk alamaz durumdadır. Onu, 
her şeyden önce bağımsızlığına kavuşturmak gerekir. Dilimizin bağımsızlığı, yurdu
muzun bağımsızlığı demektir.

2. Dilimiz, eskiliği, zenginliği ve güzelliğiyle övünülecek bir dildir. Onun bu de
ğerlerini araştırıp ortaya koymalı, yurttaşlara ve bütün dünyaya tamtmalıyız.

3. Zenginliği gölgelenmiş, olanakları baltalanmış dilimizi işlemeli, geliştirmeli, 
ileri bir uygarlık dili düzeyine yükseltmeliyiz.

Bu hastalığın sağaltılabilmesi, ilkin doğru anlaşılmasına, sonra da doğru ilaç ve
rilmesine bağlıdır. Türk diline musallat olan tehlikeyi altı yedi yüz yıldan beri gö
renler, buna çare bulmak gerektiğini söyleyenler, bu çarelerin neler olduğunu sayanlar 
olmuştur. Bunlar içinde düşünürler, sanatçılar, dil bilginleri de vardır. Ama hiçbiri
si hastalığı A tatürk kadar doğru anlayamamış ve etkin sağaltma ilacını A tatürk gibi 
ustahkla verememiştir.

Dilin düzeltilecek yönlerini doğru anlayan ve düzeltme için tutulacak yolu doğ
ru seçen kimse A tatürk’ten başkası olsaydı, yine bu verimli sonucu elde edemezdi. 
A tatürk, ulusun sonsuz sevgi ve güvenini kazanmış bir devlet adamı olduğundan, 
düşündüğünü uygulama alanına kolayhkla koymuş ve ulusça benimsenen bir dava 
olarak yürütmüştür. Dil konusundaki bilimsel ve özel çahşmaları devlet işi saydığı
nın türlü belgeleri vardır:

Meclis açılış söylevlerinde o ‘T ü rk  dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve 
zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatının dikkatli, alâkalı olmasını”  is
temiş, okullarımızda Türkçe terimlerle öğretime başlanmış olmasmı övmüştür. 1932 
yılında hükümetçe çıkarılan bir kararnam e ile, yönetmehğe göre halk ağzından söz 
derlenmesini, devlet dairelerinin resmi işleri arasına aldırmış, başarı gösteren me
m urlara m ükâfaat verilmiştir...

Osmanlıca eski terimler yerine okullarımızda 1939 yılından beri kullanılmakta 
olan yeni Türkçe terimlerin en güzelleri A tatürk’ün bulmuş olduklarıdır. Bunlar
dan birkaç örnek verirsek A tatürk’ün dil çalışmalarını daha canh olarak belirtmiş 
olacağız;

Uzay (feza), boyut (buut), kesit (makta), dikey (amud), açı (zaviye), yöndeş 
açılar (zaviyetan-ı mütavafıkatan), eşkenar üçken (müselles mütesaviyel-adla), ikiz
kenar iıçken (müselles mütesavissakayın), çap (kutur), yarıçap (nısıf kutur), izdü
şüm (irtisam), içbükey (muka’ar), artı (zait), ieksi (nakıs)... v.b.



Atatürk, dilimize neler kazandırdı? Dilimizin yalnız terim olarak kazandığı Türkçe 
sözcük sayısı on bini bulmuştur. Bunlar kullanılm aktadır. Terimler dışmda defle
melerle, taram alarla, yeni türetmelerle ortaya on binlerce Türkçe sözcük çıkmıştır. 
Hepsi yeni diie mal olmayacaktır, ama şimdiden birkaç bininin tutunmuş olduğu 
görülmektedir.

A rtık T ürk dilinin birçok noktalarda yabancı Tüarkologlar, Türk bilim adamla
rının çalışmalarından ve buluşlarından faydalanm aktadırlar.

A tatü rk ’ün dil anlayışı, üzerinde durduğu bütün işlerdeki anlayışları gibi toplu
mun ve özellikle genç kuşakların malı olmuştur.

Ömer Âsim Aksoy 
(Atatürkçülük Nedir. 1965)
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YUNAN EDEBİYATI:

SOFOKLES

“ K R A L  O İD ÎP U S ”

Trajedisinden

(Mitolojide Oidipus: .
Tebai kralı Laios, îokaste ile evlidir. Uzun süre çocukları olmayınca Delfi kâhinine başvu

rurlar. Sanat ve ışık tanrısı Apollon’dan bir erkek çocukları olacağı, bu çocuğun, babasını: 
öldüreceği haberi gelir. Çocuk doğar. Laios, başına gelecek felâketi önlemek için çocuğun ayağını 
bağlatır, birkaç yerinden şişler ve Kitairon dağlarına attırır.

Söylentiye göre, çocuğu, dağlarda koyunlannı otlatan bir çoban veya bereket ve sürülerin 
tanrısı Hermes kurtarır. Bir sepet içinde denize bırakılan çocuk, dalgaların sürüklemesiyle 
“ Korintos”  kıyılarına ulaşır. Çocukları olmayan Korintos Krah Polybos ve karısı Merope, ço
cuğu saraya ahr, evlât edinirler. Ayakları yaralardan şişmiş olduğu için çocuğa “ şişkin ayakh” 
anlamına gelen Oidipus adı verilir.

Oidipus, Korintos’u öz yurdu, kral ve kraliçeyi de kendi ana ve babası bilerek büyür. Güç
lü bir delikanh olur. Bir gün kendisine “ uydurma evlât”  denince, Delfi kâhinine koşar; kim 
olduğunu sorar. Kâhin, sadece: “ Yurduna dönersen babanı öldürüp ananla evleneceksin”  der. 
Korkunç yazgısına karşı koymak isteyen Oidipus, ana yurdu sandığı Korintos’tan kaçar. Te
bai şehrine giderken dar bir yol ağzında bir arabayla karşılaşır. Aralarında çıkan bir tartışma 
sonucu arabacıyı ve arabada bulunan öz babası Laios’u bilmeden öldürür. Tebai’ye, tokaste’- 
nin kardeşi Kreon kral olmuştur.

Babasını öldüren oğul yüzünden, tanrılar öfkelenir ve Tebai’nin başına bir İsfenks (cana
var) belâ ederler. Kadın çehreli, aslan gövdeli, kartal kanatlı bu canavar, gelen geçene sorduğu 
bilmecelerin karşıhğım alamayınca onları parçalamaktadır. Bilmece şudur: Sabahleyin dört, 
öğleyin iki, akşam üstü üç ayaklı olan; ayakları çoğaldıkça daha güç, azaldıkça daha kolay 
ve çabuk yürüyen yaratık nedir?

Oidipus, bilmeceyi çözer; bunun “ insan” olduğunu söyler ve canavarı öldürür. Bir söylen
tiye göre de canavar kendini, kayahklardan atarak öldürür.

Bu başarısından dolayı Oidipus, Tebai’ye kral olur ve töre gereğince Kraliçe (annesi) ile, 
bilmeden evlenir. Eteokles, Polyneikes adlarında iki erkek; Antigone, İsmene adlarında da iki 
kız çocukları olur. Tanrılar bu olaydan öfkelenir ve kenti cezalandırırlar: Veba hastahğı ve 
kıtlık Tebai’yi kasıp kavurur. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Oidipus, korkunç y a z g ıs ın ın  ağı
na nasıl düştüğünü dehşetle görür ve gözlerini oyarak kendisini cezalandırır. İokaste de intihar 
eder. Oidipus, kızı Antigone ile Tebai’den ayrılır. Bitkin, perişan fakat büyüklüğünden bir şey 
yitirmemiş olarak Kolonos’a gelir. Kral Teseus, onu saygıyla karşılar. Bu sırada tanrıların ça
ğırışına uyan Oidipus, nasıl olduğu biHnmeden, kutsallaşmış olarak yeryüzünden çekilir, tan
rılar diyanna gider.)

Sofokles’in, trajedisinde işlediği konu budur.
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Aşağıdaki konuşma, ünlü kâhin Teiresias ile kral Oidipus arasında geçer.

O lp İP U S — T annlar hürmetine, bizden yüz çevirme; ne biliyorsan söyle. Hepi
miz de yalvarıyoruz sana.

TEİRESİAS— Siz, hepiniz de aklınızı kaybetmişsiniz. Bildiklerimi söylemeye
ceğim, çünkü kendi felâketimi, senin felâketini açığa vurm ak istemiyorum.

OÎD ÎPU S— Demek, biliyorsun da söylemek istemiyorsun? Böylece bize hıyanet 
ettiğini, memleketini mahvettiğini anlamıyor musun?

TEÎREÎSİAS— Sana da, kendime de acı çektirmek istemiyorum. Boşuna zorla
m a beni; ağzımdan lâkırdı alamazsın.

OÎD ÎPUS— Böyle alçaklık olur mu? Karşında kaya olsa isyan eder. Konuşmak 
istemediğim için öfkeleniyorsun, ağır sözler söylüyorsun, bana inatçılık isnat edi
yorsun; inatçıhk asıl sende ne yazık ki, bunun farkında değilsin.

O ÎD ÎPU S— Bu şehri hiçe sayan sözlerine kim öfkelenmez?
TEİRESİAS— Sussam da, senden gizlemeye çalışsam da, nafile; felâketler ken

diliğinden gelecek.
O ÎD ÎPU S— Ne diye söylemiyorsun o halde?
TEİRESİAS— Öfkeden köpürsen de söylemeyeceğim.

OİD İPUS— Pekâlâ... Beni öylesine asabileştirdin ki, içimden geçenleri gizleme
yeceğim: Bu cinayeti sen tasarladın, sen gerçekleştirdin; belki kendi elinle öldürme
din; gözlerin görseydi o işi de senin yaptığını söylerdim.

TEİRESİAS— Öyle mi? O halde seni, yüksek sesle herkese verdiğin emirleri ye
rine getirmeye davet ediyorum. Yani, bugünden itibaren hiç kimseyle, ne insanlar
la, ne benimle konuşmayacaksın; çünkü bu memleketin yüz karası, bu memleketi 
kirleten eli kanlı adam şensin...

O ÎD ÎPUS— Bu kadar alçakça söylenmiş sözler cezasız kahr mı sanıyorsun?
TEİRESİAS— Bir şey yapamazsın bana; hakikatin kudreti bende.

O ÎD ÎPU S— Kim öğretmiş sana hakikati? Kehanet sanatın mı?
TEİRESİAS— Kendin öğrettin, kendin sebep oldun; istemediğim halde beni ko

nuşm ak zorunda bıraktın.
OİD İPU S— Konuştun da ne söyledin sanki? Tekrarla, iyice anlayayım.
TEİRESİAS— Demek anlamadm? Yoksa, beni kışkırtıp söyletmek mi istiyorsun?
OİD İPUS— İyi anladım diyemem; bir daha söyle.
TEİRESİAS— A ranılan katil sensin.
OİD İPUS— Bu iğrenç sözleri cezasız kalm adan bir daha tekrarlayamazsınî
TEİRESİAS— Seni çileden çıkarmak için biraz daha söyleyeyim mi?
OÎD ÎPUS— İstediğini söyle; tesir etmez bana.
TEİRESİAS— Peki öyleyse... Sen, bilmeden, sana en yakın bir insanla en çirkin 

b ir şekilde yaşıyorsun, rezaletin ne kerteye geldiğinin de farkında değilsin.

OİD İPUS— Böyle pervasızca daha konuşabileceğini mi sanıyorsun?
TEİRESİAS— H akikatin bir kudreti varsa, evet.
OİDİPUS- Var, am a senin için değil; ruhu da, kulakları da gözleri gibi kapalı 

bir kör için değil...
TEİRHSİAS— Sen de bahtı kara bir insansız; bana söylediklerini yakında sana 

da söyleyecekler.



OÎD İPUS— Sen, karanlıkta yaşayan bir insansın; benim gibi, başkaları gibi, ay
dınlığı görenlere kötülük edemezsin.

TEİRESÎAS— Seni mahvedecek ben değilim; sana Apollon yeter.
OÎD ÎPUS— Bu güzel güzel buluşlar senin mi, yoksa Kreon’un mu?
TEİRESİAS— Sana kkötülük eden Kreon değil; kötülüğü kendinde ara.
OÎD İPUS— Güzel şey ikbale ermek, iktidarı elde tutm ak, üstün bilgili olmak! 

Ama ne kıskançlıklar doğuyor ardından... Kendin istemeden bana bu memleketin 
tevdi ettiği iktidar mevkiine, Kreon gibi dürüst, daima vefalı bir dost göz dikmiş; el 
altından iş görerek, sırf para hırsıyla hareket eden bu hilekâr büyücüyü, sahte pey
gamberi, gizli oyunlar ustasını bana yollamış, beni devirmek istiyor. Söyle bakalım 
şimdi: Ne zaman isabetle kehanette bulundun? O kanatlı canavar, şehrin kapılarını 
tuttuğu zaman nerdeydin? Sorduğu muammalara verilecek, yurttaşlarını kurtaracak 
cevapları ne diye söylemedin? Onları her önüne gelen çözemezdi tabiî; bu iş için kera
met lâzımdı! Öyle şeylerden anlamadığını açıkça ispat ettin. Ama ben, Oidipus, gelir 
gelmez, biraz düşünerek, kuşlara, tanrılara baş vurm adan canavarın ağzını kapadım. 
Böyleyken beni iktidardan düşürmeye bakıyor, Kreon’un yanında mevki sahibi ola
cağını umuyorsun. Teabi’yi bu yoldan kurtarmayı düşünmek, korkarım , size pahalı
ya mal olur. Bu kadar ihtiyar olmasaydın, hıyanetinin cezasını çekerdin, aklın başına 
gelirdi.

KORO BAŞI— Oidipus, bana öyle geliyor ki, sen de, Teiresias da, öfkeye kapıla
rak konuştunuz. Bu da bize bir şey kazandırmaz. Asıl mesele, tanrı buyruğunu yeri
ne getirmek.

TEİRESİAS— Sen hükümdarsın, am a seninle, birbirine denk iki insan gibi ko
nuşmak hakkını kendimde görüyorum. Ben, Loksias’a (*) hizmet ediyorum; senin 
kölen değilim. Kreon’a kul olmam. Körlüğümü yüzüme kaktın; nasıl bir felakete uğ
radığını, nerede oturduğunu, kimin yanında ömür geçirdiğini görmedikten sonra, se
nin o gözlerin neye yarar? Kimin oğlu olduğunu biliyor m usun?... Seni asıl yerine 
indirecek, seni çocuklarına kardeş edecek daha bir sürü felâketten habersizsin. Böy
leyken, sen yine istersen, Kreon’u da beni de, kerametlerimi de çamura batır. Kaderi 
seninki kadar korkunç bir yaratık, dünya üzerine gelmemiştir.
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(O idipus, gözlerini kö r etm iştir. T ebai’den ayrılm adan önce çocuklarını yanm a çağırır, on
larla  konuşur; on ları K reon’a  em anet eder. T rajed i, k o ronun  b u rad a  okuduğunuz son sözüyle 
b iter.)

OİD İPUS— Dilerim, Kreon, daima mutlu yaşarsın! Onları buraya getirdiğin için 
tanrı seni benden daha iyi korusun! Nerdesin çocuklar? Yaklaşın, buraya, bu kardeş 
ellere doğru gelin. Görüyorsunuz, bu eller babanızın eskiden parlayan gözlerini ay
dınlıktan m ahrum  etti. Gömerim görürken daha iyi görmüyordum, yavrularım; hiç
bir şeyin farkında değildim. Baba dediğiniz' insan, ananızın oğluydu. Sizi artık göre
miyorum, am a :'anlar yüzünden neler çekeceğinizi düşündükçe ağlıyorum.

....Anlayacakyaşta olsaydınız, çocuklanm, size ne öğütler verirdim! Şimdi ne söy
leyebilirim size? Dua edin de, babanızdan daha iyi bir ömür nasip olsun size!

KARO BAŞI— Ey Tebaililer, yurttaşlarım! O zorlu muammaları çözen Oidipus’un 
haline bakın! Çok kudretli bir insandı. Onun mutluluğu bu şehirde hangi vatandaşı



imrendirmemişti? Şimdi ne korkunç bir felâket kasırgasıyla sürüklediğini görün! Onun 
için, son gününü görmeden, hiç kimseye mutluluğa ermiş demeyin!...

(Kral OidipuS) 2. bas.) 
(Çev. ^ d r e t t in  Tuncel, 1959)
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Yardımcı t Ö .  430ydmda sahneye konm uş olan Kral Oidipus, ulaştığı dra-
Bİlfiİler: matik olgunlnk, sanat üstünlüğü ve psikolojik yorumlardaki başa- 

’ nsıyla Yunan trajedisinin şaheserlerinden sayılmaktadır. Olayın da
yandığı efsane Hom eros’un destanlarından beri bilinmekte idi. 

Sofokles’ten önce Aiskhylos bu konudan yararlanmış, bugün sadece üçüncüsü elde bulunan 
(Laios, Oidipus, Tebai önünde yedi komutan) trilogyasım m eydana getirmiştir. Aym efsane
den Antigone ve son eseri olan Oidipus Kolonos’ta  adlı iki trajedi daha çıkarmış olan Sofok- 
les, bu eseri ile kader karşısında insanı ele alıyor.

Kral Oidipus, kötü  bahtını yenmek, engelleri aşıp kaderini kendi yaratm ak isteyen; bir hiç 
olarak yola çıkıp krallığa yükselen; acıh hayatının eşiğine yenilmiş olarak düştüğü zaman bile, 
en az krallık tahtındaki kadar büyük ve görkemli kalmasını bilen insanın trajedisidir.

Metin Üzerinde l—Tebal’nin başına çöken felâketlerin sebebini söyletmek için 
İncelemei Oidlpus’un kâhine ilkin yalvarması; sonra da öfkelenmesi, kâhine 

inanmaması ve bunu bir tuzak olarak yorumlaması nedendir? Oidi
pus nelerin farkında değildir?

2— Kâhin Teiresias, nasıl bir tiptir? Konuşmaları, onun kişiliğini yeter derecede ortaya ko
yuyor mu? Güçlü bir kral karşısında gerçekleri böylesine pervasızca söyleyen, konuşan bir kâ
hin, size o çağın din adamları ve dinî inançları üzerine nasıl bir düşünce veriyor?

3—Oidipus, kaderinin elinden kaçmış, onunla çarpışmış bir insan olarak görünüyor; fakat 
gerçekte alın yazısının korkunç çemberini aşmış değildi. Bu trajik olaydan, ‘‘însan ve onun 
kaderi”  hakkında nasıl bİr sonuç çıkarabilirsiniz?

4—Oidipus tipini tanıtınız.
5—Koro başı, trajediyi nasıl bir sonuca bağlıyor? Vermek istediği ders nedir?
Lydia’nın, tarihte zenginliğiyle tanmmış son kralı Kresus’un, dillere destan ohnuş hâzine

lerini göstererek “ Benden daha mutlu kimse tanıyor m usun?”  sorusuna, Atinah ünlü bilgin 
Solon (Î.Ö. 640 - 584)’un sön söz olarak: “ Hiç kimseye, hayaü sona ermeden mutludur denemez”  
cevabını verdiğim biliyorsunuz. Oidipus’la Kresus’un hayat hikâyelerini karşılaştırınız.

Biyografi:

S O F O K L E S

(1,Ö. 495 veya 497-406)

Kolonos’ta  doğmuştur. Yunan trajedi yazarlarının en ünlüsü. Zengin bir ailenin çocuğu 
idi. Çağının en iyi öğrenimini görmüş, gençliğinde sporla müzikle uğraşmış, gençler korosuna 
önderliketmiştir. Oyunlarını yirmi beş yaşından sonra vermeye başlar. Bu yolda kendisini çok



özendiren ünlü trajedi yazarı Aiskhylos (Eshiîosy^xn da katıldığı tiyatro yarışmalarında yirmi 
kadar eseri birinciliği ve ikinciliği kazanmış, yüzyılı dolduran ömrü boyunca, yorulmadan ça
lışmış, bugün elde tam olarak ancak yedisi bulunan (120) yi aşkın eser vermiştir. Yalnız traje
dileriyle değil, kişiliği ile de Atina halkına ve devletine kendini beğendiren şaire, vakit vakit 
devlet işlerinde v« orduda önemli yerler verilmiş, düşüncelerinden yararlanılmıştır.

Sofokles, Yunan tiyatrosunu geliştiren büyük sanatçılardan biridir. Sahnede teknik ve ruh 
bakımından yeniHkler yapmıştır. Çağında kullanılan trilogia (birbirine bağh üç trajedi) ve tet- 
ralogia (trilogiaya bir satirik dram eklenmesi) yı kaldırmak; Aiskhylos’un sahneye kattığı ikin
ci aktöre bir üçüncüsünü katmak; koro sayısını çoğaltmak gibi değişiklikler dışında tiyatroya 
yeni bir görüş ve anlayış da getirmiştir. Kişileri, Aiskhylos’ta çoğunlukla olduğu gibi, idealize 
ederek değil; onları kendi tabiî davranışları içinde ele alarak gerçek psikolojileriyle ortaya çı
karır. Olaylardan çok, düşünce, duygu ve tutkular eserlerinin dramatik yürüyüşüne egemen 
olur. Güçlü diyalogları; çatışan karakterler, oyunların kuruluşundaki ustahk ve kahramanla
rının kişiliklerini bütünlemekte büyük rol oynar.

Çok tanrıh bir çağda, Sofokles de, tanrıların, daha çok kendi istek ve tutkularına göre çiz
dikleri insan yazgısı üzerinde durmuştur. Dinî inançlarını trajedilerine temel yapaır şair için 
insan, ahn yazısını yaşar; onu değiştirecek güçte değildir. Yunan trajedi yazarlarım, çoğunluk
la bu kader felsefesi çok ilgilendirmiştir. Yalnız şu var ki Sofokles, alın yazısının karşısına, 
onunla savaşan insan gücünü çıkarır. İnsanoğlu, kötü yazgısının doğuracağı yıkımlardan kur
tulmak, onu yenmek; yaşamak, mutluluğa ulaşmak ve bunu başarmak ister .'Bu, bir bakıma 
insanın tanrı ile savaşıdır; fakat, bu onu er geç yazgısının ağına düşmekten kurtaramaz. Yeni
len, sürekli olarak, insandır ve yazgı, yapacağını yapar. Trajedilerinin, çoğunlukla, dayanağı 
buradadır Sofokles’in.

Sofokles, oyunlarında “ halk ve hükümdar” konusu üzerinde de durur. Yurdun yönetimi
ni ellerine almış kimselerin ahlâkh ve siyasal durumlarını, toplum karşısındaki sorumlulukla
rını inceler, bütün açıkhğıyla ortaya kor. Suçlular ergeç cezalarını çekerler. Tanrıların öfkesi, 
haksız elde edilen mutlulukların peşini bırakmaz. Çağın inancına uygun olarak, suçlu ile bir- 
Hkte çoğunlukla suçsuzlar da cezalanmış olurlar. Bu, ellerinde toplumun sorumluluğunu tu
tanların nasıl bir yolda bulunmaları gerektiğini göstermesi bakımından önemh bir noktadır.

Elde bulunan yedi oyunu:
Aias, Elektra, Kral Oidipus, Antigone, Trakhis Kadınları, Filoktetes, Oidipus Kolonos’ta.
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EFLATUN

S O K R A T E S ’ÎN  M Ü D A F A A S I’n d an

Şimdi hepinize değil, yalnız bana ölüm hükmünü verenlere sesleniyorum. Onlara 
söyleyecek bir şeyim daha var: belki beraatimi kolaylaştıracak şeyler söylemediğim
den, suçluluk kararından kurtulmak için gereken şeyleri söylemeği ve yapmayı kabul 
etmediğimden dolayı mahkûmluğuma karar verildiğini sanacaksınız. Hayır; mahkûm 
olmama sebep olan kusur, sözlerimde değil, sizin istediğiniz gibi, ağlayarak, sızlaya
rak, haykırarak, bence bana yakışmayan, fakat başkalarından daima işitmeğe ahştı- 
ğınız birç.ok şeyleri söyleyerek ve yaparak, size söylemek istediğimi, yüzsüzlüğümü, 
küstahlığımı göstermeyişimdedir. Fakat ben, tehlikeye düştüğüm zaman, ne böyle 
aşağılıklara, alçaklıklara saparım, ne de kendimi böyle m üdafaa etmediğime pişman 
olurum. Asla!.. Böyle bir şey yapmaktansa, sizin alıştığınız gibi kendimi müdafaa 
etmektense, alıştığım gibi söz söyleyerek ölmeği üstün görürüm. Çünkü, savaş mey
danında olduğu kadar adalet karşısında da ben de başka hiç kimse de kendini ölüm
den kurtaracak vasıtaları kullanmağa kalkışmamalıdır. Evet, çok defa, bir kimse sa
vaşta silâhlarını bırakmakla, düşmanlarının önünde diz çökmekle ölümden kurtula
bilir; her şeyi söylemeği, her şeyi yapmağı kabul eden bir kimse için her türlü tehlike 
karşısında ölümden kurtulmanın daha birçok çareleri vardır, yalnız şuna iyice inanı
nız, hâkimlerim, asıl mesele, ölümden sakınmak değil, haksızhktan sakınmaktır; çünkü 
kötülük ölümden daha hızlı koşar. Ben yaşh ve ağır olduğumdan, yavaş koşan, bana 
yetişmiştir; halbuki beni suçlayanlar kuvvetli ve çabuk olduklarından, çabuk koşan 
kötülük, onlara yetişmiştir. Şimdi ben, tarafınızdan ölüm cezasına, onlar da hakikat 
tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına mahkûm edilerek ayrıhyoruz. Ben ce
zama boyun eğerim, onlar da cezalarına boyun eğsinler. Her halde böyle olması mu
kaddermiş; belki de yerindedir...

A tinalIlar, insanları öldürm ekle, herkesi kö tü  hayatınızı k ınam aktan  alıkoyaca
ğınızı sanıyorsanız, yanıhyorsunuz; bu, m üm kün b ir kaçış yolu, ünlü b ir  kaçış yolu 
değildir; en kolay, en asîl yol, başkaların ı hiçbir şey yapam ayacak b ir hale getirm ek 
değil, kendinizi yükseltm ektir. İşte b u rad an  ayrılm adan önce beni m ahkûm  eden h â 
kim lere söyleyeceğim kehanet budur.

Ölüm iki şeyden biridir: Ya bir hiçlik, büsbütün şuursuzluk ihalidir, yahut da, 
herkesin dediği gibi, ruhun bu dünyadan ayrılarak başka bir dünyaya geçmesidir.

Ölüm bu çeşit bir uyku ise büyük bir kazançtır; çünkü öyle olunca, zamanın bü
tün akışı, tek bir gece gibi gözükecektir. Ama ölüm bizi bu dünyadan başka bir dün
yaya götüren bir yolculuk ise ve herkesin dediği gibi, bütün ölenler başka dünyada 
yaşıyorlarsa, hâkimlerim, bizim için bundan daha büyük ne iyilik olabilir? Gerçek
ten öteki dünyaya vardığımızda, bu dünyada doğruluk iddia eden kimselerden kur



tularak, denildiği gibi asıl doğruluğu veren gerçekten hâkimleri, Minos’u, Rhadamant- 
hes^i, Aeakos’u, Triptolemos’u, doğru yaşamış olan yarı-tanrıları bulacaksak, bu yol
culuk hiçbir zaman bir ceza olamaz. Bir kimse orada, Orpheus’a, M usatos’a, Hesio- 
dosa, H om eros’a kavuşacaksa, bunun için ne vermez ki? H ayır, bu doğru ise, bırakı
nız bir daha, bir daha öleyim. Hele Palamedos ile, Telmon oğlu Aias ile, haksız bir 
hüküm  yüzünden ölen eski kahram anlarla buluşm ak bizim için ne büyük bir şeydir! 
Kendi sonunu onların sonu ile karşılaştırmak benim için ne büyük bir >.zevk! Hepsi
nin üstünde, burada olduğu gibi öteki dünyada da öz ve yanlış bilgeliği araştırmayı 
ilerletebileceğim, kimin bilgiç, kimin cahil olduğunu anlayabileceğim. Hâkimler! Bü
yük T roia (Troya) seferinin önderi Odysseus’u, Sisyphos’ (Sizifos) u , kadınlı erkekli 
daha birçoklarını deneyebilmekte ne büyük bir zevk var! O nlarla konuşmakta, onla- 
rin arasında yaşamakta, onlara sorular sorm akta ve sonsuz bir zevk olacaktır. Ora
da hiç şüphesiz, sormak yüzünden ölüme m ahkûm edilmek tehlikesi de yoktur. Biz
den daha mesut olduktan başka, doğruyu söyleyen, orada ölmez de olacaktır. O hal
de, hâkimler! Siz de benim gibi ölümden korkmayımz, şunu biliniz ki, iyi bir insana, 
ne hayatta ne de öldükten sonra, hiçbir kötülük gelmez. Onu ve onun gibileri tanrılar 
daim a korurlar. Benim yaklaşan sonum, sadece bir tesadüf işi değildir; tam  tersine, 
apaydın görüyorum ki ölmek ve böylece bütün acılardan büsbütün kurtulmak benim 
için daha değerlidir. îşte, içimden gelen i ş le t in  alıkoymamasımn sebebi budur. Ge
ne bunun için beni m ahkûm  edenlere, beni suçlayanlara asla kızmıyorum. Onlar ba
na iyilik etmeyi bile bile istememişlerse de, bana hiç kötülük de etmemişlerdir. Onları 
ancak, bana bilerek kötülük etmek istediklerinden dolayı kınayabilirim.

Sizden dileyeceğim bir şey daha kaldı; Çocuklarım büyüdükleri zaman, AtinalI
lar, erdemden çok zenginliğe, yahut herhangi bir şeye .düşkünlük gösterecek olurlar
sa, ben sizinle nasıl uğraşmışsam, siz de onlarla uğraşınız, onları cezalandırınız; ken
dilerine, kendilerinde olmayan bir değeri verir, önem vermeleri gereken şeye önem 
vermez, bir Hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa, ben sizi nasıl azarlamış- 
sam, siz de onları Öyle azarlayınız. Bunu yaparsanız, bana da, oğullarıma da doğru
luk etmiş olursunuz.

Artık ayrılmak zamanı geldi, yolumuza gidelim: Ben ölmeğe, siz yaşamağa. H an
gisi daha iyi? Bunu T anrı’dan başka kimse bilmez.

(Sçkrates’in M üdafaası. Çev. Niyazi Herkes, 1942)

TÜRK VE BA T l EDEBÎYA T l  251

Y a r d ım c ı  Sokrates, çağının ahlâk davranışları ve toplumun yönetiminde
B İlS İ le r :  gördüğü aksaklıklar üzerindeki düşünceleri yüzünden “ gençleri doğru

^  * yoldan ayırmak” , daha çok “ devletin tanrılarına inanmayıp, bun
ların yerine yeni yeni tanrılar koymak” la suçlanıp yargılanmış; il> 

kin para cezası ödemesi ya da sürgünlüğü kabul etmesi önerilmiş; filozof, bunu kabul etme
nin, suçu kabul etmek olacağını söyleyerek karşı çıkmıştır. Tok ve ağır konuşması, yargıçları 
kızdırmış, Sokrates, böylece ölüm cezasına çarptırılmıştır.

Sokrates, savunmasında: “ O halde, AtinalIlar, —hele şimdi, Meletos’un ileri sürdüğü id
diaya göre, burada dinsizlikten yargılandığım bir sırada— şerefsiz, dine uymaz, yanlış saydı
ğım bir şeyi yapmamı benden beklemeyiniz... Fakat gerçek, büsbütün bunun tersidirl'; ben, 
tanrıların varlığına, ey AtinalIlar, bütün beni suçlayanların inandığından yüksek bir anlamda 
inanırım.” diyerek inancını açıklar.

Sokrates, zehir içerek ölümü soğukkanlılıkla kabul etmiştir.



Metinde geçen özel isimler:
Minos: Girit kralı. Mitolojiye göre Jüpiter ve Evropa’nın oğlu olan ve büyük bir hukukçu 

olarak tanınan Minos, öldükten sonra cehennemdeki mahkemeye yargıç olarak atanmıştır.
Rhadamenthes (Radamantes): Minos’un kardeşidir. O da doğruluğuyla taammış büyük 

bir hukukçuydu. Ölünce, kardeşi gibi cehennem mahkemesine yargıç olmuştur.
Aeakos (Eakos): Mitolojiye ve Pindaros’a göre adaleti ve ahlâkının üstünlüğü ile “ aziz” 

tanınmıştır. Troya surunun yapılışında ApoHon tarafından yardımcı olarak çağnimış, bir söy
lentiye göre öldükten sonra öteki dünyanın kapıcısı olmuş; bir söylentiye göre de, cehennem 
mahkemesi yargıçları arasına katılmıştır.

Triptolemos: Eski Yunan kral-tanrılarmdan. Yeryüzüne buğdayı getirmiş, insanlara bu
nun ekimini öğretmiştir.

Orpheus (Orfeus): Troya savaşlanndan önce, diğer bir söylentiye göre de Homeros’tan sonra 
yaşamış Trakyalı şair ve müzikçi. Masal dolu yaşayışı, birçok sanatçılara konu olmuştur.

Musatos (Museos): Orpheos ile aynı çağda yaşamış, dini şiirler yazmıştır.
Hesiodos: Yunanistan’da yaşamış; din, ahlâk konuları üzerine yazdığı didaktik şiirlerle ta

nınmış şair (Î.Ö. VIII. yüzyıl).
Homeros: Ünlü destan şairi (İ.Ö. IV. yüzyıl).
Palamedos: Troya savaşı kahramanlarındandır. Bu savaştaki büyük başarısı Odysseus’u 

kıskandırmış ve haksız olarak ölüm cezasına çarpılmıştır. Pdam edos’un ayrıca alfabe, sayı
lar, ölçü araçları; zamanın saatlere, günlere ve aylara bölünüşü; ordunun, bölümlere ayrılışı 
ile ilgili birçok yenilikleri ve buluşları da olduğu söylenir.

Telmon oğlu Aias: Troya savaşına katılan ünlü komutanlardan.
Odysseus: Homeros’un ikinci destanına adını veren Troya kahramanlarından.
Sisyphos (Sizifos): Bir söylentiye göre Uiysse’in babasıdır. Sonraları Korintos adını alan 

Efira şehrinin kurucusu ve krah olmuştur. Korintos kanalını surlarla çevirerek buradan geçen
lerden haraç alırmış. Bu yüzden cehennemde cezalandırümış: Bir taşı tepeye çıkarıyor, fakat 
taş oradan yine aşağı yuvarlanıyor ve Sisyphos onu yeniden tepeye çıkarmak zorunda kalıyor
muş.

Metin Üzerinde l —Sokrates, kanunları m ı, yoksa  k unun lan  kendi istek- 
T 1 lerine göre uygulayan yargıçları m ı suçlu buluyor? “ Sizin ahş-

tığımz gibi kendim i m üdafaa etm ektense, alıştığım  gibi söz 
söyleyerek ölmeği üstün görürüm .”  sözünde çağımn hangi bo

zukluğu yüze vurulmuş oluyor? Ölümle karşı karşıya gelmiş olan Sokrates’in kişiliğini yapan 
nedir?

2—Sokrates, ölünıü hangi yanlarıyla inceliyor? Çıkardığı sonuç ve Atinahlara, yargıçlara 
verdiği büyük ders nedir?

3—“ Kötülük, ölümden daha hızh koşar. Ben, yaşlı ve ağır olduğumdan, yavaş koşan, ba
na yetişmiştir; halbuki beni suçlayanlar kuvvetli ve çabuk olduklanndan, çabuk koşan kötü
lük, onlara yetişmiştir.”  sözünü açıklayınız.

4—Çocuklarını emanet ettiği AtinalIlardan, Sokrates, hangi dilekte bulunuyor? Çocukla
rına nasıl bir eğitim verilmesini isliyor? Ona göre, insanı yücelten üstün şey nedir?
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B iyografi:

E F L A T U N  
(İ.Ö . 328 — 348)

AtinalI ünlü filozof. Asıl adı Aristoklis’tir. Omuzlan geniş oludğu için kendisine Platon 
denirdi. îslâm dünyasında Eflatun adıyla tanınmıştır. Gençliğinde müzik, edebiyat, ve mate-



matikle uğraşmış, filozof ve matematikçi Pylagor’u ve öbür filozofları okumuş, sonra, Sokra- 
tes’in derslerine devam ederek onun öğrencisi olmuştur. Çok sevdiği hocasmın haksız ölümü
ne dayanamayarak Atina’yı terk eden Eflatun, yıllarca yurdundan uzak yaşamış, Mısır’da, 
İtalya’da kalmıştır. Bir ara Sicilyada bulunduğu sırada, açık sözlülüğü yüzünden Syraküs tyra- 
m Denys’in öfkesine uğrayarak bir köle gibi satılmış; kendisini başka bir filizof satın alarak 
azat etmiştir. Atina’ya dönen Eflatun, kentin Academus bahçelerinde dersler vermeğe başla
mış ve felsefesini yaymıştır. Onu dinlemeğe gelen yaşh ve genç öğrenciler arasında Aristo da 
bulunuyordu.

Eflatun, ilk çağlardan bu yana gelmiş filozofların en büyüklerinden sayılmaktadır. Kendi 
adıyla anılan felsefe sisteminin (platonisme’in) kurucusudur. Varhklan (madde, biçim) halin
de bize kabul ettiren bu evrenden önce onların birer düşünce (idee) olarak var olduklarına; 
maddî varlıkların bizi sadece o düşüncelere, ölümsüz varlığa ulaştıran birer araç olduklarına; 
maddenin geçici ve ölümlü, onların ash olan düşüncelerin ise ölümsüz olduğuna inanı
yordu. Eserlerini diyaloglar biçiminde yazmıştır.

Çoğu Millî Eğitim Bakanlığınca dilimize çevrilen eserlerinin başlıcaları: Kriton, Fedon, Sok- 
rates’in Müdafaası, Devlet, Ziyafet, Ötifron, Kritias, Menon^Alkibiades, v.b.
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CİCERO 

DOSTLUK

Dostluk, insanların, insanlarla ve tanrılarla ilgili her şeyde, yakınlık ve şefkat duy
gularıyla anlaşmasıdır. Bilgelik bir vana bırakılacak olursa, ölmez tanrıların insana 
bundan daha iyi bir şey verdiğini sanmıyorum. Kimi zenginliği, kimi tam sıhhati, kimi 
mevkileri, birçokları da zevkleri üstün tutarlar. Bu sonuncusu hayvanlara yaraşır, 
ötekiler geçici, şüphelidir, bizim kararlarımızdan çoTc kaderin cilvesine bağlıdır. Ka
tıksız iyiliğin erdemde bulunduğuna inananların çok hakkı var. Çünkü dostluğu hem 
doğuran, hem sürdüren erdemdir, erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olamaz.

Önce, Ennius’un dediği gibi, dostluğun karşıhklı yakınlığında kendini dinlendir
meyen insan için hayat, hayat mıdır? Karşında kendinle konuşuyormuş gibi her şeyi 
söylemeğe cesaret edebileceğin birini bulmaktan daha tath ne var? İyi günlerinde se
nin kadar sevinecek biri olmasaydı mutluluğundan ne zevk ahrdın? Öte yandan da, 
kara günlerinde senden çok üzülecek bir dostun olmasaydı, o günlere katlanmak güç 
olurdu. Son olarak, peşinde koşulan her şey genellikle bir tek işe yarar: Servet, sarf 
etmeğe yarar; nüfuz, itibar; mevki, övülme; zevkler,-neşe getirir, sıhhat acıdan kur
tarır, vücudunu istediğin gibi kullanm ana yardım eder. Dostluk birçok iyiliği bir ara
ya toplar, gözlerini nereye çevirirsen, onu orada hazır bulursun, hiçbir yere yabancı, 
hiçbir zaman yersiz ve can sıkıcı değildir: Bunun için derler ki, ateş ve sudan çok dos
ta muhtacız.

Dostluk konusünda düşündüğüm zaman, hep şu noktayı göz önünde tutmalı diye 
düşünürüm: acaba dostluğu arttıran sebep güçsüzlük veya ihtiyaç mıdır? Acaba kar- 
şıhkh yardımlaşmaya girişirken insanların amacı tek başlarına pek başaramayacak
ları şeyi bir başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince karşılığını yapmak mı
dır? Yoksa bu yardımlaşma dostluğun özelliğidir de, dostluğun daha derin, daha asil, 
sırf doğanın yarattığı başka bir nedeni mi vardır? Dostluğa adım veren sevgi insanla
rın yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmasında başlıca nedendir. Çünkü çıkarlar 
çok kez kendine dost süsü veren ve durum  gerektirdiği için saygı, ilgi gösteren insan
lardan bile elde edilebilir, oysaki dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir, her 
şey gerçektir ve içten gelir. Bu yüzden, sanırım, dostluğu gereksinme (ihtiyaç) değil, 
doğa (tabiat) yaratır. Dostluğun doğuşunda ondan ne çıkarlar elde edileceği düşün
cesinden çok, ruhların sevgi ile bağlanması var. Bu sevginin ne türlü olduğu hayvan
larda bile fark edilebilir.

LATİN-İTALYAN EDEBİYATI



Dostluğun güçsüzlükten, herkesin kendinde olmayan şeyleri bir başkasından elde 
etmek arzusundan doğduğunu söyleyenler, dostluğu gereksinme (ihtiyaç) ve zorun- 
luktan doğmuş saymakla, ona çok aşağı ve hiç de asıl olmayan bir doğuş vermiş olur
lar. Bu böyle olsaydı kendini en güçsüz duyan kimsenin dostluğa en uygun olması 
gerekirdi. Oysaki durum  bambaşkadır. Bir insanın kendine güveni ne kadar tamsa, 
hiçbir şeye gereksinmeyecek, her şeyinin yalnız kendinde bulunduğuna inanacak ka
dar erdem ve bilgelikle donanmışsa o kadar dost edinmek ve dostunun yakınlığını 
kazanm akta kendini gösterir.
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.. .Dostluğu perçinleyen çıkar duygusu olsaydı, çıkar kalmayınca dostlukların çö
zülmesi gerekirdi; am a yaradılışımız değişmeyeceği için gerçek dostluklar ölümsüz 
olur.

U tanç verici bir şey istememeği, istenildiği zaman da yapmamağı dostluğun kut
sal bir yasası olarak kabul edelim. H er suçun, hele devlete karşı işlenen suçların dost 
uğrunda yapıldığını ileri sürmek, hem utanç verici, hem de hiç kabul edilmeyecek bir 
özürdür.

Tanrıların ve insanların hakkı için kimseyi sevmeden, hiç kimse tarafından sevil
meden, her türlü varhk ve bolluk içinde yaşamağı isteyecek bir insan olabilir mi? Çünkü 
hiş şüphe yok, böylesi b ir tiran hayatı sürmek olur: Bu hayatta ne sadakate, ne sevgi
ye, ne de sürekh bir yakınlığa güven vardır, her şey şüphe ve endişe vericidir, dostluğa 
yer yoktur. Çünkü kim korktuğu veya kendinden korktuğunu sandığı insanı sevebi
lir? Am a tiranlara da bir zaman için yalancı bir saygı gösterilir. Eğer bir gün, çok 
kez olduğu gibi, düşerlerse, ne kadar az dostlan olduğu o zaman anlaşılır. Sürgüne 
gönderildiği zaman Tarquinius “ dostlarımdan hangisinin vefah, hangisinin vefâsız 
olduğunu, artık ne vefalılanna ne vefasızlarına karşılık yapamayacağım bir zaman
da öğrendim .”  demiş.

(Çev. Türkân Tunga)

Yardımcı Dostluk (Laelius: De amicitia), yazarın ünlü eserlerinden biri-
Bilgilen dostluk üzerinde düşündüklerini Laelius, Scaevola ve

'  Fennius’ukonuşturarakaçıklar.KonuşmalanyönetîmLaeliUs’tur. 
Dostluk, (İ.Ö. 44) de yazılmıştır. Yukarıdaki parça Laelins’un ağ

zından söylenmiştir.
Parçada geçen özel adlar:
Ennius (240-169: Romalı şair. Annales adlı destanı, komedi ve trajedileriyle tanınmıştır. 
Tarquinius (Tarkinius): Roma hükümdarlarından, İsadan önce Vl.ncı yüzyılda yaşamış

tır.

Metin üzerinde l —Cicero, dostlukta neler arıyor? Dostluğu niçin servetten, nü- 
tnceleme: fuzdan, mevkiden üstün görüyor? Onu niçin erdeme bağlıyor?

2—Gerçek dostlukta “ çıkarlanmız” mı, “ sevgimiz” mi rol oynar?
3—Yazara göre mutluluk nerededir? Her türlü varlık ve bolluk 

içinde bulunan, fakat gerçek bir dosttan yoksun olan kimseyi, mutluluk bakımından tartışı
nız.



4— “ Düşenin dostu olmaz”  sözünü, atalarımız, ne tip dostlar için söylemişlerdir? Sürgü
ne gönderilen Tarquinius’un sözleriyle Türk atasözü arasında nasıl bir ilgi var? Romalı hü
kümdar, dostun gerçeğini ve sahtesini ne zaman anlayabilmiştir? Niçin?

5—Cicero’nun, gerçek dostluğu nasıl yorumladığım okudunuz. İnsanların kine, nefrete değil; 
sevgiye, iyiliğe mutluluğa ihtiyaçları olduğunu belirten aşağıdaki düşünceleri, Cicero’nun söy
ledikleriyle karşılaştırarak bir değerlendirme yapınız:

“ İnsanları mutlu edecek tek vasıta; onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sev
direrek, karşılıklı maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir.”

“ Çeşitli inanışlı kimseler, birbirlerine kin, nefret besliyorlarsa, bunlar mutaassıptırlar.”

“ Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.”

(Atatürk).
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Biyografi:

MARCUS TULLİUS CİCERO

(Marküs Tulius Çiçero)

(Î.Ö . 106 — 43)

Roma’nın en büyük hatibi sayılan Cicero, iyi bir hukuk, felsefe ve edebiyat öğrenimi gör
müş, çeşitli devlet hizmetlerinde bulunmuş, orduda görev alarak savaşlara katılmış. İ.ö . 63 
yılında konsül seçilmiştir. Bir avukat olarak aldığı büyük davaları savunmasıyle ilk ününü sağ
layan Cicero, atıldığı siyasal yaşamın mutluluğu kadar acı yanlarım da görmüştür. İlkin dü
şünce beraberliği ettiği senato üyesi Catilina (Katilina)’nm sonradan, çekememezlik yüzünden 
hükümete karşı gizlice silâhlı ’bir ayaklanmaya girişmesini zamanında haber almış ve bu alan
daki ünlü konuşmalariyle bu hıyaneti açıklamış, suçluların yakalanıp ceza görmelerini sağla
mıştır. CatiIina’nınintiharıyla(Sonuçlanan bu olay, Cicero’nun ününti artırmış, kendisine “ va
tanın babası”  denmiştir. Bazı kusurları ve siyasal entrikaları yüzünden zamanlâ itibardan dü
şen hatip, Caesar (Sezar), Pompeius ve Crassus (Kraşus) triumvirasımn ve baş düşmanı Ciodi* 
us (Klodius)’un öflcesine uğrayarak yurdundan sürülmüştür. Daha sonra yurda dönmüş, Cae- 
sar’la Pompeius arasındaki savaşta Pompeius’u tutmuş, fakat üstün gelen Caesar tarafından 
bağışlanmıştır. Caesar öldürülünce (İ.Ö. 44), katillerini hakh bulup savunmuş; Marçus Anto- 
nius’e karşı savaşan Octavianus (Oktaviyanus)’u tutmuş, iki rakip aralarında anlaşınca, düş
tüğü tehlikeli durumdan yakasım kurtarmak için Formiae’daki villasına sığınmış; sonunda An- 
tonius’un isteğiyle yakalanarak öldürülmüş ve kesilen kafası halk arasında dolaştırılmıştır.

Çicero, Latin dilinin en usta yazarlarındandır. Üslûbundaki ahenk, ve canhiık; çağının ya- 
şayışmı çizişindeki başarı; göze çarpan yaratıcıhğı onu Roma’nın büyük sanatçısı yapar.

Şiir, hitabet ve mektup türlerinde; felsefe ve ahlâk üzerine eserler vermiştir.
Eserlerinin başlıcaları: Nutuklar, Cumhuriyet, Kanunlar, Görevler, Dostîuk.



S E N E C A  
(SENEKA)

H A Y A T IN  K IS A L IĞ I H A K K IN D A

I

(A şağıdaki parça yazarın  P au lin u s’a arm ağan edilmiş o lan De Brevitate Vitae isim li d iya
logundan  alm m ıştır.)

Ömrümüz kısa değil fakat biz çoğunu kaybediyoruz. Eğer bütün öm ür iyi kulla
nılacak olursa hayat kâfi derecede uzundur ve en iyi işlerin başarılmasına elverecek 
kadar geniş ölçüde verilmiştir. Fakat, itidâlsizlik ve ihmal ile ziyan edildiği, hiçbir 
işi işte kullanılmadığı takdirde, son âkıbet tazyik etmeğe başladığı zaman onun ilerle
diğini anlamayız, geçmiş olduğunu hissederiz. Şu muhakkak ki hayata girdiğimi: 
öm ür kısa değildir; onu kısaltan biziz. Hayat yoksulu değil, hayat müsrifiyiz. Bol 
geniş gelir membalarının fena bir mal sahibi eline geçince kısa bir zam anda tükendiği 
halde az bir gelir, iyi idare etmesini bilenin elinde olunca istimalle arttığı gibi, hayat 
da, iyi tanzim etmesini bilene, çok imkânlar verir.

Tabiattan ne diye şikâyet ediyoruz? O gayet müzahir davrandı. Hayat, kullanma
sını bilirsek, uzundur. Fakat kiminin tatm in olmasına para hırsı mânidir, kiminin de 
lüzumsuz işlerle fuzulî bir faaliyet. Kimisi kendini içkiye vermiştir, kimisini tembel
lik uyuşturur. Kimisini, her zaman başkalarının hükümlerine bağh bir ikbal hırsı bi
tap düşürür, kimisini taşkın bir ticaret arzusu bütün dünyanın etrafına, kazanç ümi
diyle bütün denizlere zevk eder. Cenk hırsı ile yananlar daima, ya başkalarını tehlike
lere sevk etmekten, yahut kendi başlarına felâket getirmekten hâli kalm azlar... Bazı
larının, hayatlarım sevkedebilecekleri hiçbir hedef hoşlarına gitmez, bezgin, avare 
yaşarlarken ölümün pençesi;I5 düşerler. O kadar ki, şairlerin en büyüğünün kehanet 
tarzında söylemiş olduğu şu sbzün doğruluğundan hiç şüphem yoİc: “ Yaşadığımız, 
hayatın pek az bir kısm ıdır.”  geri kalanı ömür değil zamandır.

(Çev. İsmet Çalık.
_ Tercüme dergisi nö. 5, 1941)
r .  17
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II

EPİGRAM’LAR
1

Konıika Üzerine

Dik kayalara bürünm üştür barbar ülkesi Korsika:
Korkunç, her yeri ıssız çöllerle kaplı...
Güzü yemiş, yazı mahsul yetiştirmez onun.
Karlı kış günü Pallas’ın armağanından mahrum.
Bir yeşillik gölgesi ile neşelenmez baharı,
O t bitmez, ne bir yudum su, ne son ateş...
Burada yalnız iki şey var: Gariple gurbet!

2

K urtuba’ya

Kurtuba, dök saçlarını, hazin olsun çehren;
Göz yaşlarm armağan olsun küllerime.
Şimdi, uzak Kurtuba, ağla şairin için,
Hiçbir zaman bu kadar acılı olmayan Kurtuba!
Dünyanın kuvveti üzerine yüklenmiş 
Ve harbin bütün yıkımı üzerine çökmüşken,
Çift felâket altında her iki taraf seni mahvederken,
Pompeius da Caesar da düşmanınken dahi 
(Bu kadar acılı olmayan Kurtuba)
Bir gece, heyhat! —senin son gecen—
Üç kere yüz ölü vermişken sana,
Lusitaniah haydut sarsarken surlarını.
Fırlayan mızrak kapına saplanırken dahi 
(Bu kadar acılı olmayan Kurtuba!)
Ben, bir zaman senin büyük hemşerin.
Ben, senin şanın şerefin.
Bir kaya üzerine mıhlanıyorum. Kurtuba, dök saçlarını.
Memnun ol ki tabiat seni Okeanos’un
Son kıyısına koymuş: Daha geç duyacaksın bu acını!

(Çev. D r. Samim Sinanoğlu. Seçme Epigramlar, 1947)

Yârdimci Eplgram, eski Yunan ve Latin edebiyatında örnekleri görülen
Bilgilen “ düzyazı”  çoğunlukla “ nazım”  biçiminde olan bir türdür. Kısa, fa-

* kat özlü olnr; bir olayı ya da bir duyguyu, bir düşünceyi anlatır. Ço
ğunluğu satirik, hüzünlü bir hava taşır. Latinlerde Catulle (Katül: 

İ.Ö. 89 — S. 47), Martial (Marsial, 34 — 104); Fransızlardan Clement Maro (Kleman Maro: 
1495 — 1544), Piron (1689 — 1773), Boilean (Bualo: 1636 — 1711), Voltaire (Vulter: 1694 
— 1778) gibi şairler bu türde eserler vermişrerdir.



Seneca’nm, dört cilt kadar tutan epigramlanndan bugün yetmiş kadarı elde bulunuyor.

Not: l.epigram da geçen 'T allas” tanrıça Athena (Minerva) nın diğer adıdır. Zeytinin onun 
tarafından Attik Ülkesine armağan edildiği söylenir.
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Metin Üzerinde l—“ Hayatın Kısalığı” konusunda, Seneca, insanların hangi dav- 
încelemei ranışlanndan yakınıyor? Niçin?

2—“ Ömür kısa değildir; onu kısaltan biziz. Hayat yoksulu de
ğil, hayat müsrifiyiz. Yaşadığımız, hayatın pek az bir kısmıdır; ge

ni kalanı ömür değil zamandır.” sözleriyle söylenmek isteneni açıklayınız.
3—Hayatın pek az bir kısmını”  değil, “ bütününü”  yaşamak nasıl gerçekleştirilebilir?
4—“ Hayatın Kısalığı”  yazısının ana düşüncesini söyleyiniz.
5—Korsika’ya sürgün edilen ve sekiz yılını orada geçiren Seneca, bu adayı nasıl tasvir edi

yor? Onu bu aşın görüşe götüren duygu nedir? Buna karşılık, ikinci epigramda doğduğu yere, 
Kurtuba’ya, nasıl sesleniyor? Onu, neye, niçin benzetiyor? Bu epigramlardaki değişik duygu
lara ne ad verebilirsiniz?

B iyografi:

LljCÎUS ANNAEUS SENECA 
(LUCİUS ANEUS SENEKA)

(İ.Ö . 4? — İ.S . 66)

Ünlü Latin filozofu, deneme ve trajedi yazarıdır. Ispanya’nın Kurtuba kentinde doğmuş, 
küçükken, babasıyla, Roma’ya gelmiş, orada okumuştur. Yetişmesinde, çağının hatırı sayılır 
hatiplerinden olan babası Marcus Annaeus Seneca’nm büyük payı vardır. îyi bir hukuk ve fel
sefe öğrenimi yapan: Eflatun, Epikür gibi filozoflardan geniş olarak yararlanan Seneca, Epik- 
tetos gibi çağının ünlü bir stoacısı idi. Babasının da isteğine uyarak Roma’da bir okul açmış, 
burada felsefe ve retorik (belagat) dersleri vermiştir. Sadece aydınların değil halkın da sevgi 
ve saygısını kazanmış olan Seneca’nın bir ara sarayla arası açılmış, İmparator Claudius (KIo- 
dius)’un karısı Messalina’nın hışmına uğrayarak Korsika’ya sürülmüştür. Orada sekiz yıl kal
dıktan sonra bağışlanarak Roma’ya döner (49). Bu sıralarda henüz okuma çağında bulunan 
Neron’a, annesi Agrippa’nm isteğiyle, öğretmen olur ve onu yetiştirir. Neron, tahta çıkınca 
hocasını unutmaz, onu saraya alır ve önemli görevlere getirir. İmparator’un ilk dört beş sene
lik kusursuz, hatta başarılı sayılan yönetiminde onun ahlâkî öğütlerinin etkisi olduğu kabul 
edilmekle beraber, sonraki çılgınlık ve cinayetlerine, bu arada annesi Agrippina’yı öldürtmesi- 
ne hiçbir tepki göstermemiş, hatta onları uygun görür gibi davranmış olması, Seneca gibi bir 
filozofu küçülten olaylardan sayılır'. Bu yıllarda sözünün geçerliliği kadar zenginliği de artmış
tır. Sonraları, Saray’ın böylesine kötü gidişinden kendini çekmişse de, sonuç, kendisi için çok 
acı olmuş, İmparatora karşı düzenlenen gizli bir suikasta katıldığı ileri sürülerek, Neron’un 
buyruğu ile, ölüme zorlanmış ve Seneca, stoacılara yaraşır bir davranışla, isteğe uyarak, da
marlarını keserek ölümü kabul etmiştir.

Felsefe ve ahlâkla ilgili mektupları, denemeleri. Yunan trajedi yazarlarının çok açık etkile
rini taşıyan trajedileri ve şiirleriyle Latin kültürünün l:y.iyükleri arasında yer alır.

Eserleri:
Lucilius’a Mektuplar, Epigramlar, İmparator Claudius'ur Kabaklaşması, Diyaloglar v.b.
Trajedileri: Troades (Troyalılar), Medeia, Fedra, Gidip A:^amemnon, Thyestis.



D A N T E

İLÂHİ KOMEDYA’dan:

İlâhi Komedya, genel görünüşüyle alegoriktir. Ortaçağın, üzerinde çok durduğu cennet ve 
cehennem anlayışına, Dante, çağının karışıklıklar içinde bulunan İtalya’sını yansıtmış; bununla 
beraber kendi acılarını, sevgisini işlemiştir. Şair öteki dünyayı gezerken ilk çağlardan bu yana 
yaşamış birçok ünlü kişilerin ruhlarıyla karşılaşır, onlarla konuşur.

Komedi’sinde; kendisiyle insanlığı; öncüsü VergiHus (Î.Ö. 70 — 19)’la, sağduyuyu; Beatri- 
ce’yle, ideali anlatmak istemiştir. Karanlık orman; İtalya’nın düzensiz durumu, ya da kötüye 
yönelmiş insan ruhudur. Tepe; insanı cennete götüren erdemi; değişik açıklamaları bulunmakla 
beraber Pars; nefse, geçici duygulara düşkünlüğü, hırs ve tamahı; Aslan; kibri, ikbâl tutkusu
nu; Dişi kurt; cimriliği temsil eder.

Eserin adı, dramatik türden gelme değildir. Konusunun kuruluşundaki özellik ve üslûp çe
şidi bakımından, ona Komedi adı verilmiştir. Çağında basit, orta ve yüksek olmak üzere üç 
türlü üslûp kabul edilmiş, Dante’nin, orta üslûpla yazması, ayrıca, acı bir başlangıçtan sonra 
güzel bir sonuca varması eserin bu adı almasını gerektirmiştir. İlâhi sıfatını, sonraları Bocca- 
cio (Bokacio; 1313 — 1375) eklemiştir.

C E H  E N N E M ’den:
1. M anzum e

H ayat yolum uzun 'yansm da kendim i karanlık  bir o rm an d a  buldum , çünkü doğru 
yoldan ayrılm ıştım .

H eyhat! H er hatırlayışım da korkum u tazeleyen bu vahşî, sarp ve çetin orm andan  
bahsetmek'?, ne kadar da güç! Bu öyle b ir şey ki ölüm  hiç de daha  acı değildir. Fakat 
o rada  bulduğum  nim eti an la tm ak  için gördüğüm  başka şeflerden  bahsedeceğim.

D oğru yo ldan  ayrıldığım  sırada öyle uykulu bir haldeydim  ki, o rm ana nasıl gir
dim , pek de iyi bilem iyorum . Yüreğime dehşet salan bu  vadinin  nihayet bulduğu bir 
tepenin eteğine varınca başım ı kaldırdım  ve insan lara her yerde doğru yolu gösteren 
gezegenin ışık lan  ile do ruğunun  aydınlanm ış o lduğunu gördüm .

Kalbim de, büyük bir heyecan içerisinde geçirmiş o lduğum  b ü tün  gece devam eden 
korku  o zam an biraz yatışır gibi o lud . Denizden karaya  çıkan  bir kim se nasıl soluğu 
kesilmiş b ir halde tehd it edici su lara  bakarsa, ben de asla canlı b ir tek  kimseye yol 
vermeyen geçidi seyretm ek üzere içim titreyerek döndüm  arkam a baktım .

Yorgun vücudum u biraz dinlendirdikten sonra ıssız yam açta tekrar ilerlemeğe baş
ladım , o  şekilde ki sabit olan  ayağım  hep aşağıda kalıyordu.

Y okuşu henüz tırm anm aya başlam ıştım  ki derisi alacah, çevik ve çok atılgan bir 
parsla karşılaştım . Ö nüm den çekilm iyor ve yolum u o şekilde kesiyordu ki birkaç ke
re geri dönm eye niyetlendim .

Şafak yeni söküyor ve güneş tanrısal (îîâhj) aşkın ilk o larak  hareket ettirdiği bu 
güzel şeylerle, yıldızlarla birlikte yükseliyordu. G ünün  saati ve lâ tif m evsim, beni iç 
açıcı derili hayvan  hakk ında iyi şeyler düşünm eğe sevk ed iyordu . F ak a t karşım a çı
kan  aslandan  korkm am a m âni olacak kadar kuvvetli bu  üm it. A slan başım  dikmiş, 
açlıktan gözleri dönm üş b ir halde üzerim e geliyor gibiydi ve hava bile ondan  korku
yor denebilirdi.

İTALYAN EDEBİYATI



Ve bir dişi ku rt gördüm . Cılız haliyle her tü rlü  haris a rzu lan  yüklenm iş gibi görü
nüyordu  ve birçok kimseyi sefalet içinde yaşatm ıştı. O nu görünce duyduğum  korku 
beni o derece yere düşürdü  ki tepeye ulaşm ak üm idim den eser kalm adı.

H ani güle oynaya kazanan  kim seler vardır, gün gelip de b irik tird ik leri p ara lar el
lerinden gidince ağlar d u ru rla r ve teselli bulam azlar; işte, bu  yatışm ak bilm eyen ca
navar da beni o hale getirm işti. Üzerim e geliyor ve beni yavaş yavaş güneşin sustuğu 
yere doğru itiyordu.

Ben bu  uçurum da’göçüp giderken karşım da biri belirdi, öyle b iri ki uzun zam an 
susm akla sesi hafiflem iş gibiydi.
B u uçsuz bucaksız sahrada onu görür görmez:

“ G örün tü  m ü, gerçekten insan m ı her ne isen, ban a  acı!”  diye haykırdım .
O , cevap verdi:
—însan  değilim, vaktiyle insandım . A nam la babam  L om bard iah  idiler, M anto- 

v a  ikisinin de vatanı idi. lu lius devrinde dünyaya geldim, fak a t geç kalm ıştım . Büyük 
A ugustus zam anında, sah te  ve yalancı tan rılar devrinde R om a’da  yaşadım . Şairdim. 
M ağrur îlion , ateşe verildikten sonra  T ro ia ’dan  gelen A nchises’in  oğlunu, o âdil ada
m ı terennüm  ettim . F ak a t sen de ne diye bu  kadar üzülüyorsun? N eden çıkm ıyorsun 
her tü rlü  şevk ve neşenin kaynağı, sebebi o lan  şu  m utluluk tepesine.

Başım önüm de, cevap verdim:
—Dem ek sen Vergilius’sun , o  geniş belâgat nejırini ak ıtan  kaynaksın?E y  bü tün  

şairlerin kıvanç duydukları ve nur o larak  tanıdıkları şair, eserlerini büyük  b ir aşkla, 
derin derin  okum ak için verdiğim  em ekler bana şefaatçi olsunlar! Sen benim  üstadım  
ve otoritem sin; bana şeref veren üslûbu ben yalnız san a  borçluyum . Beni geri dönm e
ye zorlayan şu h a j^ a n a  bak! Ey yüce bilgin, bu  canavardan koru  beni, çünkü ondan 
pek çok korkuyorum .

Benim  ağladığımı görünce:
— Bu vahşî yerden k u rtu lm ak  istiyorsan başka  b ir yol tutm alısm , diye cevap ver

di. Ç ünkü senin feryat etm ene sebep olan  bu hayvan kimseyi geçirtmez yolu  üzerin
den ve öyle engeller icat eder k i, sonunda ö ldürür onu, yarad ılıştan  öyle fesatçı ve 
zalim dir ki, doym ak bilm eyen oburluğu asla yatışm az ve karn ı doyduk tan  sonra es
kisinden daha açtır. Sayısızdır çiftleştiği hayvanlar, onu işkenceler a ltın d a  öldürecek 
o lan  Tazı’nm  geleceği güne kadar bunların  sayısı daha da artacak . O  T az ı’nın gıdası 
to p rak  veya m aden değil, akıl ve h ikm et, aşk ve erdem  o lacak ...

...S en in  rehberin ben  olacağım  ve seni b u rad an  k u rta ra rak , üm itsiz feryatla r  işi- 
teceğin, bâğnşm alarıy la ikinci ö lüm ü çağıran eski acı çeken ruh ları göreceğin ebedî 
b ir ülkeye götüreceğim . D ah a  son ra , b ir  gün olup m utlu  ruh ların  arasına katılacakla
rını um dukları için, alevler içerisinde yanm aktan m em nun o lan lan  göreceksin. N iha
yet o  bah tiyar ru h lan n  yanına k ad ar çıkm ak istersen, seni o raya götürm eye benden 
daha  lâjak b ir  ruh  bulunacak . Ve ben  seni onunla  b ırakıp  ayrılacağım , çünkü yukarı
d a  saltanat süren o H üküm dar', k an u n lan n a  karşı geldiğim için, beldesine benim  ya
nım  sıra  gelinmesini istem iyor...

...B unun  üzerine yürüm eğe başlad ı, ben de peşinden gittim .

3. M anzum e

Rehberiyle birlikte Dante “ gözyaşı beldesine, edebi ıstıraba”  giden yola açılan Cehennem 
kapısından geçerler.

D erhal anladım  ve inandım  ki, burası A llah’ın  da, düşm anlarım n d a  sevmediği 
sefillerin bulundukları yerdir.
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A sla yaşam am ış o lan iju  zavallılar çıplaktılar; o rada  bu lunan  atsinekleri ve yaban 
a n la rı du rm adan  sokuyordu etlerini. İğneleriyle yüzleri, gözleri kan a  bulanıyor, göz- 
yaşlany la  karışıyor ve bu kanlı yaşları, yerde ayaklarının dibinde iğrenç kurtlar içi
yordu . A z dah a  ileri bakınca, büyük bir nehrin kıyısında toplanm ış bir kalabalık  gör
düm .
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Ve işte saçı sakalı ak  pak  b ir ihtiyar kayıkla bize doğru  geliyor;
—  Veyl sizlere, kötü  ruhlar! diye haykırıyordu. A sla kapılm ayınız C ennet’i gör

m ek ümidine! Karşı sahile, ebedî karan lık lara, ateşlerin, buzların  içine götürm eye ge
liyorum  sizleri. Ve sen, o rad a  du ran  canlı ru h , çekil hele bu ölü ruhların  yanından!

Benim  gitmediğimi görünce ekledi:
— Geçm ek istersen bu radan  değil, başka yoldan, daha başka  kayıklarla karşıya 

geçmen gerekir. D aha hafif bir kayık ister seni götürm eki çin.
R ehberim  ona  dedi ki:
— K haron , öfkelenm e; o, her dilediğim yerine getirm eğe kadir m akam ın irade

siyle b u rada  bulunuyor; fazla la fa  lüzum  yok.
G özlerinin çerçevesinde alevden halkalar yanan  m or batak h k  kayıkçısının ak sa

kallı yanakları sakinleşti bu sözler üzerine.
F ak a t bu m erham etsiz sözleri işitince o çıplak ruhların  benizleri a ttı, çeneleri İbir- 

birine çarptı. A llah’a, analarına, babalarına, beşer soyuna, vatanlarına, dünyaya gel
dikleri güne, a ta larına, ataların ın  a ta larına  sövüp sayıyorlardı. Sonra, acı acı ağlaşa
rak, A llah’tan  korkm ayan her insanın gideceği o lânetli sahilde toplandılar. Alev gözlü 
zebani K haron , b ir işaretle hepsini top lad ı, gecikenlere küreği ile vurdu.

G üzün, yaprak lar nasıl b ir b ir dökü lü r ve sonunda dal hepsini yerde serilmiş gö
rürse, A dem ’in kötü  oğulları da , sese gelen kuşlar gibi, K haron ’un  işareti üzerine b ir
b iri ard ınca kayığa atlıyorlardı. Böylece siyah suda gidiyorlar, daha on lar karşı sahi
le varm adan  b u rada  başka b ir kafile toplanıyordu.

(İlâhi K om edya : 2. baskı) 
Çeviren: D r. Feridun  Tim ur

Yardımcı İlâhi Komedya, Dante’nin öteki dünyaya yaptığı hayalî bir gezinin 
bilgiler: destanıdır. Şair’in bu gezisi 8. Nisan. 1300, cuma günü başlar ve 14.

Nisan.1300, perşembe günü sona erer. Komedya, üç bölümdür: Ce
hennem (İnferno), Âraf (Purgatorrio), Cennet (Paradiso). İlki, bir 

girişle birlikte (34), öbürleri (33) er olmak üzere (100) manzumeden meydana gelmiştir. Bu man
zumeler (aba bcb ede...”  biçiminde (terza-rima, terzetto) işlenmiştir.

Şair, Hıristiyanlık dünyası için kutsal olan (3) sayısına önem vermiştir, bu, teslis’i (Baba, 
oğul, ruhülkudüs) temsil eder ve üçlü motifler komedyamda dikkati çeker.

Cehennem, huni biçiminde tasarlanmıştır, daralan kısmı yer yuvarlağıma merkezine doğ
ru iner. Burası alt alta dokuz daireye ayrılmıştır. Günahlılar,!gunahlarmın ağırlıklarına göre 
derinliklere indirilirler. İlk dairede İsa’dan önce yaşamış ve onun getirdiği dinin dışında kalmış 
olanlarla vaftiz edilmeden ölenler gibi az günahlılar bulunur. Bunlar acı çekmezler, ama Tanrı 
nurundan da yoksun kalırlar. Günahları en ağır olanlar her çeşit hainlerdir. Bunlar, yer yuvar
lağının merkezine rastlayan, huninin en dar yerinde, buz gölüne batmış olarak sonsuz cezaları
nı çekerler.

Araf, cehennemle cennet arası yedi set olarak yükselen bir dağ biçiminde tasarlanmıştır. 
Tepesi, ‘‘yeryüzü cennetindir. Cehenneme lâyık görülmemiş az günahhlar, A raf’ta cezalarını 
vekip arınır ve Tanrı bağışına erişirler. Kibir ve büyüklük taslayanlar, kıskançlar, öfkeliler, 
öç alıcılar, korkaklar, cimriler dilnyi nm geçici tutkularına kendilerini kaptırıp günah işleyen
ler, eteğinden 'oruguna doğru sıralanmışlardır.



Cennet, dokuz kattır: Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn, sabit yıldızlar 
ve Arşıâlâ, T ann’ya iman ve erdemlik derecelerine göre katlara yükselmiş olan ruhlar burada, 
sonsuz mutluluklar içinde bulunurlar.

Cehennem ve A raf’ta Dante’ye Vergilius, yol gösterir. Cennet yolculuğu için, öncülük et* 
mek üzere bir zafer arabası içinde gelen Beatrice onu karşılar. Şair, sevgilisiyle cenneti gezer. 
Arşıâiâ’da öncülüğü Aziz Bernard alır ve Tanrı’nın Dante’ye görünmesine aracdık etmesi için 
Meryem’e yalvarır. Tanrı nuru, aynı genişlikte, ayrı renklerde üç ışık çemberi biçiminde beli
rir.

Dante’nin yolculuğu böylece sona ermiş olur.
Cennet ve cehennem kavramı, ilk çağlardan bu yana bütün milletleri düşündürmüştür. Ce

hennem anlayışı, milletlerin mitoslarında, masallarında değişik biçimlerde görünür. Eski Mı
sırlılar, Yunanlılar, Romalılar bu “ yer altı dünyası” nı zengin gereçlerle işlemişlerdir. Yunan 
mitolojisindeki Hades (Cehennem tanrısı), Homeros’un destanlarından beri bilinmektedir.

Doğuda, Müslümanlık ve Hıristiyanlıktan önce de ‘ ‘öteki dünya’ ’ kavramı vardı. Eski Türk- 
lerde, bir inanışa göre, yukarıda on yedi gök katı bulunur, sonuncu katta tanrılar tanrısı 
K a r a h a n oturur, oradan evreni yönetirdi. Cennet, bu gök katlarında idi. Adına “ Ak Ülke” 
ya da “ Işık Ülkesi”  denirdi. Aşağıda yedi ya da dokuz kattan meydana gelen “ Yer Altı Dün
yası” , yani cehennem vardı. Bütün kötü ruhların bulunduğu bu yere “ Kara yer” , “Yağız Yer” 
denirdi. İnsanların ruhları, işledikleri günah ve sevaplara göre ya Karayar tanrısmca çekip ah- 
nır ya da ak ülkeye uçup giderdi.

Dante, ilk ve ortaçağların zengin ve değişik biçimde işlemiş oldukları cennet, cehennem ve 
âraf tasvirlerinden, bunların dayandıkları sistemlerden Aristo ve Eflatun’un felsefelerinden 
genişçe yararlanmış; var olan sistemlerden yeni, olgun ve hepsinden üstün olarak kendi kişili
ğini de katan bir kompozisyon yaratmıştır.

Şair, “ Komedya” smda, geniş anlamıyla insanlık duygusunun değil, Hıristiyanlık duygu
sunun etkisinde kalmıştır. Şaire, eserinin üç bölümünde, özellikle “ Cehennem’’de duyuş, düşü
nüş, ve inanış bakımından “ bağnazlık”  egemen olmuştur. Islâm dininde Hz. İsa’nın peygam
berliğinin kabul edildiği gerçeğini pek iyi bildiğinden kuşku duyulmayan Dante, bağnazlığını
o kadar ileri götürmüştür ki, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed ve dördüncü Halife Hz. Ali’
yi “ Cehennem” inin sekizinci dairesinde cezalandırmaktan ve eserine insanlık tarihinin en yüz 
kızartıcı mısralarını eklemekten çekinmemiştir.

Dante’nin yaşadığı çağ İtalya’sınınbütün düzensizlikleri, haksızlık ve kötülükleri Cehen- 
nem’e yansımıştır. Hayatında alamadığı hıncını, siyasal öfkesini, Dante, burada bol bol ahr. 
Araf’ta ve Cennet’te bu ruh acılarından kurtulmuş, ferahlamış görünür. Komedya, bir bakı
ma kendi ruhunun coşkusu ve dinginliğidir.

Metinlerde geçen kimi söz ve adlar:
İnsana doğru yolu gösteren gezegen: Güneş.
Güneşin sustuğu yer: Orman.
Esklavonya rüzgârları: Kuzey rüzgârları.
Gölge bilmeyen ülke: Afrika.
lulius: İulius Saesar (Yulius Sezar: İ.Ö .101-44).
Büyük Augustus: Octavius Augustus (Oktavyanus) (İ.Ö. 63 — l.S . 14)
İlion: Troya kenti.
Anchises (Anhises): Vergilius (V ergilius)’un  Aeneis adlı destan ın ın  kahram anı Aeneis’in 

babası.
Minerva: Jüpiter’in kızı, akıl ve sanat tanrıçası. M etinde M inerva’nm  yapraklarıyla,zeytin  

yap rak ları kastediliyor.

M etin Üzerinde l — K aranlık  o rm an , pars, aslan dişi k u rt birer “ sem bol”  olduğuna 
î n c e l e m e . :  göre, bun la rla  karşılaşan D ante, nasıl b ir hayat yolu üzerinde bu

lunuyor?
2 — Şair, hangi du rum dan kurtu lm ak ; gün ışıklarm m  vurduğu te 

peye niçin u laşm ak istiyor? Bu tepe neyi anlatır?
3 — Dante, Vergilius’a niçin sığınıyor?
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4 — Vergilius, henüz daha Hıristiyanlığı tanımamıştı. Böyle iken, Dante’nin usta sanatçı 
tanıdığı bu Latin şairini, cennete lâyık görmemiş olmasını nasıl yorumlarsınız?

5 — Cehennem kayıkçısı Kharon*un sesini duyan cehennemdekiler ne duruma geliyor, na
sıl davranıyorlar? Kimlere, nelere sövüp sayıyorlar? Bu, onların, dünyada da olsa bu kişilikte 
kimseler olabileceklerini düşündürüyor mu?

6 — Dante, resme de çalışmış, tablolar yapmıştır. Bu sanatınm, İlâhî Komedya üzerinde 
etkisi görülüyor mu? Cehennem kayıkçısı ve öbür tasvirler canlı ve başarüı mıdır?
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Biyografi:

DANTE ALIGHIERİ

(D ante Aligieri)
(1265 — 1321)

Floransalıdır. Asıl adı Durante’dir. Dante, bu kelimenin kısaltılmışıdır. Küçük yaşta iken, 
annesi ölmüş, kendisine üvey aımesi bakmıştır. Çağına göre iyi bir öğrenim görmüş, siyasal 
yaşama atılarak önemli görevlerde bulunmuştur. Çağı, siyasal bakımdan büyük karışıkhklar 
içindeydi. Birbirine rakip Gibelini ve.Guelfi partilerinden İkincisine katılmış olan Dante, bu 
partide yükselmiş, fakat partisi siyasal anlaşmazlıklar yüzünden Siyahlar ve Beyazlar adıyla 
ikiye ayrılınca Beyazlar’ı tutmuş, Siyahların, iktidarı #le almasıyla Floransa’dan sürülmüş (1301) 
daha sonra ölüm cezası giymiştir. Bundan sonra hayatı boyunca bir daha Floransa’ya döne
meyen şair, diyar diyar gezmiş, Verona, Padua, Ravenna gibi kuzey İtalya şehirlerinde bulun
muş, Ravenna senyörü Guido da Polenta şairi kormuş, elçi olarak gittiği Venedik’ten döner
ken yakalandığı malaryadan kurtulamayarak ölmüştür. Kendisine çok büyük bir cenaze töre
ni yapılmıştır. Dante, Ortaçağın yetiştirdiği, fakat onu bütün çağların büyükleri arasına kattı
ğı bir şairdir. Siyasal görüşleri, inancı ve felsefesinin dayandığı temel düşünce yönünden orta
çağın adamıdır. Bununla beraber Rönensansm eşiğindedir. İlâhî Komedya’sıyla Batı sanatı
na, şiir ve resim yönünden yaptığı etkinin büyüklüğü inkâr edilemez.

Dante’nin, sanatını besleyen iki büyük kaynaktan biri, dokuz yaşından beri gön^l verdiği, 
sonradan başkasıyla evlenmesine ve iki sene sonra ölmesine rağmen mistik ve ideal bir aşkla 
sevdiği, ömrü boyunca hatırasına bağlı kaldığı Beatrice; öbürü, yaşadığı çağ İtalya’sının siya
sal ve ahlâk durumudur. Küçük yaşlarda acısını çektiği öksüzlüğüyle büyük aşkının melanko
lisini; çağının acılarım yaşayışı boyunca duymuş olan Dante, çağının düzensizliği, haksızlıkla
rı, hainlikleri, her türlü kötülükleri; kendi kin ve tiksintilerini, acımalarını Komedya’sında, 
bunun özellikle Cehennem bölümiinde, eşsiz bir sanat gücüne dayanarak anlatmıştır.

İlâhı Komedyayı, ana dili olan İtalyanca ve Toskana ağzıyla yazmıştır. Çağının ilerisinde 
olan bu görüşe, bilinçle ulaşan şair. De Vulgari E)oquentia adh eserinde bu düşüncesini savu
nur, edebiyat dilinin Latince değil, halk dili, yani İtalyanca olması gerektiğini söyler ve bunun 
en güzel örneğini Komedya’sıyla vererek halk diline öncülük eder ve İtalyan edebiyatımn ku
rucusu olur.

E serleri:

Eserlerini iki dilden vermiştir. Dil ve üslûp üzerine düşüncelerini belirten “ De Vulgari 
Eloguentia”  (De Vulgari EIokventia)yı; siyasal görüşlerini anlatan “ De Monarchia) (De Mo- 
narkia)yı ve kimi pastoral şiirlerini latin diliyle yazmıştır.

İtalyanca yazdıkları: İlk eseri ve ilk ününü sağlayan Beatrice (Beatriçe) için yazdığı şiirler 
“ Vita Nuova”  (Vita Nuova: Yeni Hayat), ve öbür aşk şiirleri “ il Canzoniere”  (İl Kançonyere) 
ve baş eseri olan “ İlâhi Komedya”  dır.



FRANSIZ EDEBİYATI:

MONTAIGNE
(M ONTENY)

d e n e m e l e r i n  k o n u s u

Başkaları insan oğlunu yetiştiredursun, ben  onu  an latıyorum  ve kendim de, pek 
fena  yetişmiş b ir örneğini gösteriyorum . Bu örneğe yeniden biçim  verm ek elim de ol
saydı onu  elbet olduğundan çok başka  türlü  yapardım . Bir defa  yapılm ış artık . Şunu 
söyleyeyim k i, kendimi an latırken  söylediklerim  değişik ve değişken o lm akla beraber 
hiç gerçeğe aykırı değildir...

... D uruşu  değil, geçişi anlatıyorum : F ak a t yaştan  yaşa, yahu t halkın  dediği gibi 
“ yedi y ıldan yedi yıla”  geçişi değil, günden güne, dak ikadan dak ikaya geçişi. H ikâ
yemi saati saatine yazm am  gerekiyor. Az sonra değişebilirim. Yalnız halim  değil, am a
cım da  değişebilir. Benim yaptığım , değişen ve birbirine benzem eyen olayları, kara r
sız ve bazen çelişmeH fikirleri yazıya dökm ektir. A caba benliğim  mi değişiyor, yoksa 
aym  k o n u lan  ayn  şartla ra  ve ayrı bak ım lara  göre de mi ele alıyorum . H er ne ha l ise, 
kendi kendim den ayrıldığım  o luyor. F akat D em ades’in dediği gibi, doğ rudan  hiç ay
rılm ıyorum . R uhum  b ir yerde durabilseydi, kendim i denem ekle kalm az, b ir  karara  
varırdım : R uhum  sürekli bir arayış ve oluş içinde.

A nlattığım  hayat basit ve gösterişsizdir; zararı yok. B ütün ah lâk  felsefesi alelâde 
ve kendi halinde b ir hayata  da girebilir, daha zengin, gösterişh b ir hay a ta  da: H er 
insanda, insanlığın b ü tün  halleri vardır.

K E N D İM İ A N LA TM A K

P lin ius’u n  dediği gibi, herkes kendisi için b ir derstir; elverir ki insan kendini ya
kından  görm esini bilsin. Benim  yaptığım , bildiklerim i söylemek değil, kendim i öğ
renm ektir; başkasına değil kendim e ders veriyorum . A m a bunları başkalarına d a  an
latm akla  kö tü  b ir iş yapm ıyorum : B ana faydası o lan  bu  işin belki başkasına da  fay
dası o lab ilir...

Bence insan ne olduğunu bilm ekte dikkatli olmalı; iyi tarafın ı da, k ö tü  tarafın ı 
da  aym  titizlikle ortaya  çıkarm alıd ır. Eğer ben kendim i iyi ve olgun görseydim , bunu 
bağ ıra  bağ ıra  söylerdim . K endini olduğundan  az gösterm ek, tevazu değil, budalalık
tır; kendine değerinden az pah a  biçm ek korkaklık tır, pısırıklıktır. A risto teles’e göre, 
hiçbir iyilik sahtelikle b ir a rad a  gitmez; doğru hiçbir zam an yanlışa yer verm ez. Ken
dini o lduğundanf azla gösterm ek de, çok defa gururdan  değil budalalık tandır.



K endinden aşağıya bakıp  da kendi kafasına hayran  olan  adam , kendinden yuka
rıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın; o  zam an yüzlerce devin ayakları altm da- 
kalacak ve bu rn u  kırılacaktır. Kendi mertliğiyle övünüp böbürleniyorsa, onu  çok 
geride b ırakan  Scipion’un , E pam inondas’ın, bunca ordu ların  ve m illetlerin hayat
larını hatırlasın . İnsan kendindeki eksik ve cılız değerleri üstelik insan hayatının hiç
liğini hesaba katarak  düşünecek o lursa, hiçbir değeriyle övünm eğe kalkışm az. Yal
nız Sokrates, tanrısın ın  dediğine uyup kendini gerçekten tanım asını ve küçük gör
mesini bildiği için bilge adını alm aya hak  kazanm ıştır. K endini böylesine tanıyan 
adam  istediği kadar kendinden söz etsin.
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Y aptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine dah a  azla değer verilsin diye ya
p an , doğruluğu dillerde dolaşm ak şartıy la doğru  olan  adam dan  pek hayır gelm ez...

İnsan  savaşa gitmeyi k e n i  ruhu  için bir ödev bilmeli ve beklediği ödül, b ü tün  iyi 
davran ışların  ne kadar gizli olursa olsun, er geç görecekleri ödül o lm ahdır, bu  da te
m iz b ir  vicdanın iyi b ir iş gördüğü için kerHi içinde duyacağı rahatlık tır. İnsan kendi 
zevki için m ert olm alı ki mertliği ta lih in  cilvelerinden uzak kalsın, sağlam  ve güvenli 
b ir  tem el üzerine yerleşsin.

R uhum uz yapacağını gösteriş için yapm am alı, her şey içimizde, hiçbir gözün gör
m ediği en gizli yerimizde olup bitm elidir.

D oğru yolu yalnız doğru  olduğu için tu tm ak  istemesek bile, bu yolun eninde so
nunda, halk  için de en faydah yol olduğunu göreceğiz ve yine ona döneceğiz. “ Kade
rin  insan lara  b ir lû tfu  da, nam uslu işlerin aynı zam anda en faydah işler olm asıdır. 
Q uin tilianus” . Y unanh bir balıkçı, b ir  kasırga esnasında N ep tunus’a  şöyle söylemiş: 
“ Ey tan rı, beni ister k u rta r, ister b a tır , ben  düm enim i k ırm adan  dosdoğru gidece
ğim ’ ’. Z am anım da nice dönek, iki yüzlü, karışık  insanlar gördüm  ki, dünya işlerinde 
benden daha  tedbirli o ldukları halde, benim  kurtu lduğum  felâketlerden kendini kur
taram adılar.

“ K urnazlıkların  p ara  etm ediğini gördüm  de güldüm . Ovidius”
(Denem eler: çev. Sabahattin  Eyüboğlu)

Y a r d ım c ı  “ Denemeler” , “ Montaigne’nin, görüş ve düşünüşlerini yazıp top-
Bilgiler: kitaptır.

^  Montaigne, okuduğu kitapların kendisine düşündürdüklerini, ilkin
gelişigüzel yazıya geçirmekle eserine başlamış, bunları daha sonra 

geliştirerek Denenıeler’i (Les Essals: Le-z>Ese) meydana getirmiştir.
Yazar, denemelerine 1572’de başlar ve bunu hayatmm sonuna kadar sürdürür. Eserin ilk 

iki cildi 1580’de, üçüncü cildiyle birlikte bütünü 1588’de yayımlanır. Ölümünden sonra, bu 
ciltlere girmemiş parçalarla birlikte, yeni bir baskısı yapılmıştır.

Montaigne, insanoğlunun evren içinde, ancak bir tek gerçeği, gerektiği gibi tanıyabileceği
ni, bunun da “ İ n s a n” olduğunu söylüyor. Denemeler’i, böylece “ insan gerçeği”  üzerinde 
doğup gelişiyor. Ele aldığı insan, kendisidir. Kendisini anlatmakla bütün insanlığı anlattığına 
inanır. Zamana, çevreye, olaya göre durmadan değişen insanı incelemeğe çalışır. Kuşkuculu
ğu, onu hiçbir kesin yargıya götürmez.

Montaigne, konusunu, önceden hiç ele almmamış gibi düşünür. Yeni ölçülerle işe yeniden 
başlar; f  akat bu ölçülerin de yeterli, bizi gerçeklere kesin olarak ulaştıracak kadar yeterli, ol
duklarına inanmaz. Ona göre kişi, mutluluğa, kendi iç dünyasından, akü ve isteme yoluyla 
ulaşacaktır.

Denemeler, Batı kültürüne, düşünme özgürlüğü getiren öncü kitaplar arasında yer alır.
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Parçalarda geçen özel adlar:
D^mades: A tinalı hatip (İ.Ö . IV. yy.)>
Plinins (Caius (Kaius) Plinius, 23-79) Romalı general ve tabiat bilgini. Bu alanda yazdığı 

tarihiyle ün  kazannuştır. Veziiv yanardağının lavlanndan Pom pei ve çevresi halkını donanm a
sıyla kurtarırken gadardan  boğularak ölmüştür.

Aym adı taşıyan bir de yeğeni vardır ki mektup türündeki eserleriyle tanınmıştır.
Aristoteles: ünlü Yunan filozofu A rista (t.Ö . 384 - 322).
Scipion: (Sipyon okunur. t.Ö . 234 -185). Romalı general ve konsül. Zam a savaşında Anni- 

b a r i  yenerek büyük b ir ün kazanmıştır. Savaş gücü ve kahramanlığı kadar kibirliğiyle de ta- 
mnmış, bu yüzden çoğalan düşm anlan karşısında R om a’dan ayrdmış ve yurt dışında ölmüş- 
tür.

Epam inondas: (t.Ö . 410 veya 420 — 362) Tebai’de doğmuş, eski Yunanistan’ın en büyük 
generallerinden, devlet adam ı ve hatip.

Neptnnus: I^ n iz  tanrısı.
Quintilianus (Morcus Fabius Quintillanus: M arkus Fabius Kuintilianus) 1. yy. Romalı ha

tip.

1 — Yazar, “ geçiş”  ten, “ değişme” den, ruhundaki “ sürekli bir arayış 
Metin Üzerinde ve oluş”  tan söz ediyor. “ Denemeler” tnde kesin yargılara gideme-

İnceleme: ylşinde bu değişmenin etkisi ne olabilir? Yazarı, bu alanda gerçekle
re bağlı buluyor musunuz?
2 — “ H er insanda, insanlığın bütün halleri vardır.”  sözünü örnek

lerle açıklayınız.
3 — Kendimi A nlatm ak parçasından çıkan ana düşünce nedir?
4 — İnsan kendisini nasıl, nelere bakarak, neleri görerek değerlendirmelidir? Kendi gerçek 

değerini görmüş olmanın kişiye ve topluma ne gibi yararları olabilir?
5 — Üçüncü parçada geçen “ insan, kendi zevki için mert olmalı ki mertliği talihin cilvele

rinden u z ^  kalsın, sağlam ve güvenli bir temel üzerine yerleşsin”  sözünden anladığınızı açık
layınız.

6 — “ Başkaları duysun”  diye iyilik yapanları, “ doğruluğu dillerde dolaşsın”  diye doğru 
olanları yazar gibi siz de kınar mısınız? Niçin doğru ve mert olmalı, iyilik etmeliyiz? Bunlar 
için ödülümüz ne olmalı?

7 — t)n  parçasında yazarın ulaştığı sonuç nedir?

Biyografi:

M IC H E L  de M O N TA IG N E

(Mişel dö Monteny)
(1533 — 1592)

Perigord’da doğdu. Zengin ve soylu bir ailenin çocuğudur. Daha konuşmağa başlarken Fran
sızca bilmeyen bir mürebbiye verildi ve kendi anadiliyle birlikte ikinci bir ana dil gibi Latince’
yi öğrendi. Çağına göre iyi bir öğrenim gören Montaigne, ilkin ailesinin geleneğine uyarak ad
liye mesleğine girdi. Sonra Bordeaux (Bordo) parlamento üyeliğinde, kentin belediye başkan
lığında bulunmuş, orduda görev almış, dış memleketlerde sürekli geziler yaptıktan sonra yur
duna dönerek şatosuna çekilmiş ve “ Denemeler” ini yazmağa başlamıştır.

Montaigne, Fransız hümanizmasımn büyüklerindendir. Orta çağın dogmatizmini aşan bir 
düşünme özgürlüğü içinde kaleme aldığı “ Denemeler” iniüçcilttetoplamıştır. Eserin konusu 
“ i n s a n ”  ve onunla ilgili her şeydir. İlk çağlardan, Sokrates’ten bu yana, üzerinde durulagel- 
miş olan “ Kendini bil”  ilkesini, denemelerine temel düşünce olarak almış görünür. Kendi tü
ründe, öncü bir eser olarak tanınan “ Denemeler” , yazarına dünya ölçüsünde ün sağlamıştır.



PASCAL
(P A S K A L )

D Ü ŞÜ N C ELER

İnsanın  te fekkür (düşünm e) için yaratıldığı aşikârdır; onun  b ü tü n  şerefi ve liya- 
. kati (iş becerirliği) bundandır; bü tün  vazifesi iyi ve m ünasip b ir tarzda düşünebilmektir. 
Bir insan için te fekkür sırası ise evvelâ kendi nefsinden, kendisini yara tan  kudretten, 
hangi gaye için yaratıld ığ ından başlam aktır.

Kuvvete dayanm ayan hak  âcizdir, haksızlık yolunda kullan ılan  kuvvet ise m üste
bittir (zorbadır). D ünyada her zam an fena ruhlu  ve fesatçı ihsanlar bulunacağı için 
kuvvete dayanm ayan b ir hak  ve adalet itiraz ve isyanlara m aruzdur; hak.ve adaleti 
yerine getirm eyen kuvvet de ittiham  (suçlandırılm a) a ltında  kalır. Şu haldö hak  ile 
kuvveti b ir a ray a  getirm ek ik tiza eder (gerekir); b unun  için de hakk ın  kuvvetli o lm a
sını, kuvvetin de adalet dairesinde işlemesini tem in etm elidir.

Birçok kusu rlarla  dolu  olm ak şüphesiz fena b ir şeydir; fak a t kusurlarla  dolu olup 
da onları bilm em ezlikten gelmek dah a  fenadır; çünkü böylelikle on lara  kasdi (isteye
rek) b ir vehm  (kurun tu ) de katılm ış dem ektir. B aşkalarının bizi aldatm asını isteme
yiz; onların  lâyık o iduk lanndan lfazla  hürm et görm ek istem elerini de doğru bulm a
yız; o halde bizim  de onları a ldatm ağa çalışmamız ve liyakitim izi aşan bir derecede 
bize hürm et etm elerini istememiz âdilâne bir hareket sayılm az.

Zaten başkaları bizde gerçekten mevcut olan kusur ve ayıpları m evdana çıkarmakla 
bize zarar verm iş o lm azlar; çünkü bu  noksanların  âm iii (yapıcısı) kendileri değildir: 
bilâkis bu  kusurların  cahili kalm am ız demek olan  fena b ir halden  bizi kurtardık ları 
için bize iyilik etm iş sayılırlar. Eğer hakh  iseler, bizi olduğum uz gibi anlam ışlarsa, 
kusurlanm ızı bilm elerine ve nefrete lâyık isek bizden nefret etm elerine gücenmemeh- 
yiz.

H ak ikatten , ve onu  bize söyleyenlerden nefret ettiğim iz, başkaların ın  kendi lehi
m izde o larak  a ldanm asından  hoşlandığım ız, herkesin bize asıl liyakatim izi aşan bir 
derecede hü rm et etm esini istediğim iz doğru değil m idir?

Neticede şu o lu r ki teveccühüm üzü (sevgi gösterm em izi) kazanm akta m enfaati 
o lanlar, bize nahoş geleceğini bildikleri b ir hizm ette bu lunm aktan  çekinirler; her ta 
ra ftan  kendi isteğim iz gibi m uam ele görürüz: H ak ika tten  nefre t ediyorsak o, bizden 
gizli tu tu lu r; m ethedilm eği istiyorsak methediliriz; aldatılm ayı seviyorsak aldatılırız.

Talih yardım ıyla m evkim izin yükselmesi bizi hak ikatten  büsbü tün  uzaklaştırır. 
Z ira  sevgisi çok faydah , in fiah  (gücenmesi) ise tehlikeli o lan  kimseleri rencide etm ek
ten  (kırm aktan) herkes çekinir. M eselâ b ir prens, b ü tün  A vrupa halkının diline düş
tüğü halde yalnız kendisi her şeyden bihaber kalacaktır.



H erkes, dost zannettiği kim selerin b ir de kendi arkasından  söylemiş olduklarım  
duym uş olsaydı, dünyada pek az dostluk  kalırdı. 

(D üşünceler: çev. F eth i Yücel)
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Y a r d ı m c ı  “ Düşünceler” , Pascal’ın “ Apologie de la Religion Chretienne” 
B İ l s İ l e r :  (HristlyanDİDİniıı Savunması) adlı eserinin dağınık notlandır. Ki-

* tap ,ilk in ,yazarm ölüm ündensonra“ D inveD iğerK onularÜ zerln-
de Düşünceler” (Penseessur la religion et sur quelques sujets) adıy> 

la , eksik ve kusurlu olarak 1670’te yayımlanmıştır. Modern filolojinin gelişmesinden sonra, 
yazarın el yazısı müsveddeleri yeniden incelenir ve Düşünceler’in 1845’te kusursuz ve tam  bas
kısı yapılır.

“ Düşünceler” , bütünlükten uzak olmasına ve İağınıklığına rağm en, dünya edebiyatının 
en ilgi çekici eserlerindendir. Pascal, bütün zekâsı ve incelikleriyle kötüm ser bir ahlâkçı, flizof 
ve din adamı olarak görünür bu eserinde.

Metin Üzerinde l — Pascal, insanı hangi üstünlüğü ve niteliğiyle değerlendiriyor?
İnceleme* Yaratılışında var olan bu özelliği, kişi, hangi yolda kullanmalıdır?

2 — İnsanoğlunun hangi kusurları üzerinde durulmuştur? Bu ku
surların, yüksek mevkilerde bulunanlarda görülmesinin topluma ne

gibi zararları olabilir?

3 — Kişiyi, olduğundan başka görmek ve göstermek ona ne kaybettirir? Niçin?

4,— Pascal, hak ve kuvvet arasında nasıl bir denge düşünüyor? Bu dengenin bozulması, 
yani ‘ 'hakka dayanmayan k u w e t” le, ‘ ‘kuvvete dayanmayan hak” , ne gibi sonuçlar doğurur?

Biyografi:
PA SC A L 

(1623 — 1662)

Clermot - Ferrand’ (Klermon-Feran) da doğmuştur. 163I’de ailesiyle Paris’e gelip yerleş
mişlerdir. İyi bir öğrenim gören Pascal, üstün zekâsıyla daha küçük yaşlarda kendisini tanıt
mış; on bir, on iki yaşında iken geometri problemlerini çözmede gösterdiği başarı; on altı ya
şında yine geometri üzerine yazdığı kitap; on sekizinde iken icat ettiği bir hesap makinesiyle 
çevresinin ve daha çok bilginlerin dikkatini çekmiştir. Fizikte, kendi adıyla anılan sıvıların ba
sıncı, dengesi ve havanın ağırlığıyla ilgili kanunları bulmuştur. Fizik ve geometri dışında dm 
ve felsefe konuları üzerine de eserler vermiştir.

Pascal, 1654’te geçirdiği bir ruh bunalımı sonunda kendisini tamamıyla dine, ailece girdik
leri Jansenisme’e verir ve bu mezhebin merkezi olan Port-Royal (Por-Ruvayyal) manastırına 
çekilerek orada eserlerini yazmayı sürdürür.

Sinirlerindeki yorgunluk ve çok çalışma yüzünden genç denecek bir yaşta ölmüştür.

Eserleri:
Lettres Provinciales (Letr Provensial: Taşra Mektupları. Jansenizmin savunmasını yapan 

28 mektup), Les Pensees, (Le Panse: Düşünceler).



VOLTAIRE
(VOLTER)

CA N D ID E
(Kandid)

(Konusu:

Westphalie (Vestfalya)’da ünlü bir Baron’un şatosunda büyüyen Candide, Filizof Pang- 
loss tarafından yetiştirilir. Baronun kızı Cunegonde (Künegond) la sevişmeleri yüzünden şato
dan kovulur. Yoksul ve perişan, yollara düşer. Komşu ülkeye gider. Orduya almır. İyi bir er 
olması için sık sık dayaktan geçirilir. Canına tak deyince kaçıp kurtulur. Fakat felâketler peşi
ni bırakmaz. Hocası Pangloss’tan  Leibnitz (Laibniç: 1646 - 1716)’i öğrenmiş, onun iyimser 
felsefesini benimsemiştir: “ Dünya, yaratılmışların en iyisidir ve orada her şey güzeldir.”  Ama 
gel gelelim ki, Candide’in başına gelmeyen kalmaz. Lizbon’a ayak basınca korkunç bir yer 
sarsıntısıyla karşılaşır (1755). Kent harebeye döner. Yedi Yıl Savaşlarında, içinde büyüdüğü 
şato da perişan olmuştur. Pangloss, Lizbon’a gelir, Candide’i bulur. Din bağnazlığı her yanı 
sarmıştır. İnsanlar, bu yüzden diri diri yakılmaktadır. Candide, burada da belâlardan, dayak 
yemekten kurtulamaz. Üstelik Pangloss da asılmıştır. Felâketlerden kaçan Cunegonde, gelip 
sevgilisini bulur; fakat Buenos - Ayres’te vali ile yaptığı tartışmada, Candide, Cunegonde’dan 
olur. Vali onu elinden alır. Paraguay’da, Cunegonde’un, bir Cezvit papazı olan kardeşini öl
düren ve Oreillons (Oreyyon) ların diyarına kaçan Candide, burada Yamyamlardan canını zor 
kurtarır. Bu acılardan sonra Altın Şehir’e, Eldorado’ya gelirler. Buranın taşı, toprağı altın, 
elmas, yakuttur. Kral, onları konuk eder, ağırlar. Büyük bir servetle oradan ayrılırlarsa da 
hepsini kaybeder, yine perişan olurlar. Candide tanıştığı bilgin, filozof M artin’le gezisini sür
dürür. M artin için dünya, hiç de Pangloss ve Candide’in sandıklan kadar iyi değil; tersine kö
tülüklerle doludur. Birlikte Fransa, İngiltere, Venedik gibi yerleri gezer, dolaşırlar. Cunegon
de, nasılsa, İstanbul’a düşmüş, bir prensin bulaşıkçısı olmuştur. Vapurla yola çıkarlar. Kürek 
mahkûmları arasında, ölmemiş ve kurtulmuş olan Pangloss’la, Cunegonde’un kardeşi de var
dır. Birlikte İstanbul’a çıkarlar. Burası, onlar için son durak olur. Candide, sevgilisine kavu
şur; fakat o, Cunegonde, ihtiyarlamış, tanınmayacak kadar çirkinleşmiştir. Bir Türk dervişiy
le konuşulur, bir çiftlik satın alınır. Artık bahçelerini ekip biçeceklerdir.

“ Çalışmak,V erimli olm ak” . Candide, mutluluğu bu yol da aramaya koyulur.

Aşağıda okuyacağınız metin, Candide’in son bölümünden ahnmıştır.

OTUZUNCU BÖLÜM

Sonuç

M artin , insanın endişe içinde k ıvranm ak veya can sıkıntısı içinde bocalam ak için 
yaratıldığı neticesine varıyordu. C andide bunu kabul, etm iyordu. A m a, kesin bir şey 
de söylem iyordu. Pangloss her zam an m üthiş acılar çektiğini itiraf ediyor; bununla 
beraber b ir kere her şeyin iyi o lduğunu ileri sürm üş olduğu için artık  sözünden döne- 
m iyordu. F akat buna kendisi de inanm ıyordu artık . C andide’i her zam ankinden çok 
tereddüde düşürdü. Pangloss’u güç du rum a soktu . Bir gün son derece sefil bir halde 
o lan  P aquette  (Paket)’le Papaz G iraflee T ürk  olm uştu. M artin , C andide’e: “ Verdi
ğiniz paraların  çok geçmeden harcanacağını ve onları da sefil b ir hale düşüreceğim 
size daha  önce söylememiş miydim? ’ ’ dedi. “ Cacam bo (Kakam bo) ile beraber elinize



büyük b ir  servet geçti; bununla  beraber P apaz  GirafleĞ’den  ve P aquette’den daha 
bah tiyar değilsiniz.”  Pangloss, P aquette’e: “ V ah, zavallı çocuğum  vah” , dedi. 
“ Demeic T anrı sizi buraya bizim aram ıza sürükledi! B ana burnum un ucuyla b ir göze, 
b ir kulağa m al o lduğunuzu biliyor m usunuz? B akın siz de ne hale düştünüz! A h bu 
dünya ne k i!’*’ Bu hadise onları her zam ankinden dah a  çok felsefe yürütm eye sevk 
etti.

Y akın larda, Türkiye’nin en iyi filozofu sayılan tanınm ış b ir  derviş vardı; ona  akıl 
danışm aya gittiler; Pangloss tercüm anlık etti, o n a  dedi ki: “ Ü stat, bize insan denen 
bu acayip hayvanın niçin yaratıldığını söylemenizi ricaya geldik. ’ ’ Derviş: “ Sen buna 
ne karışıyorsun? Senin işin mi b u ?”  dedi. Candide: “ F akat sayın efendim , dünyada 
m üthiş kö tü lükler var”  dedi. Derviş: “ K ötülük veya iyilik o lm uş, bundan ne çıkar? 
Sultan  M ısır’a bir gemi gönderdiği zam an içindeki farelerin rah a t olup olm adıklarını 
düşünür m ü ?”  dedi. Pangloss: “ O h a ld e n e y a p m ah ? ”  dedi. Derviş: “ Çeneni tu tm a
lısın ,”  dedi. Pangloss: “ Sizinle biraz neticelerle sebepler hakk ında, m üm kün dünya
ların  en iyisi, kötülüğün kaynağı, ruhun  m ahiyeti ve ezelî ahenk  hakkında m ünakaşa 
edeceğim diye seviniyorum ”  dedi. Derviş, bu sözler üzerine kapıyı suratlarına kapa
dı.

Bu konuşm a esnasında, İstanbu l’da iki vezirle m üftünün  boğazlandığı ve dostla
rından  bir çoğunun da kazığa vurulduğu haberi o rtahğa yayılmıştı. Bu haber birkaç 
saat içinde her yere u laştı. Pangloss, C andide ve M artin  küçük çiftliğe dönerlerken, 
serinlemek için Kapısmdaki portakal ağaçlarının gölgesinde oturm uş bir ihtiyarla k ar
şılaştılar. U kalâ  olduğu kadar da mütecessis o lan  Pangloss, ona boğazlanan m ü ftü 
nün  adını so rdu . İh tiyar adam : “ Bir şey b ilm iyorum ,”  dedi; “ zaten ben hiç m üftü 
ile vezirin adını öğrenm iş değilim; Bahsettiğiniz meseleden de haberim  yok; çoğu za
m an genel işlere karışanların  sefaletle öldüklerini ve buna lâyık olduklarını sanıyo
rum ; bununla beraber hiçbir zam an İstanbul’da neler olup bittiğini öğrenmedim, bah
çemde yetiştirdiğim  yemişleri oraya satm aya gönderm ekle yetinirim .”  Bu sözleri söy
ledikten so n ra  da yabancıları evine aldı: İki kızı ile oğlu o n la ra  kendi yaptıkları b ir
çok şerbetlerden başka kaym aklı tu runç  reçeli, portakal, lim on, ananas, fıstık, ne 
B atavia’nın ne de adaların  o kötü  kahvesi karışm am ış M oka kahvesi ikram  ettiler. 
B undan sonra  da bu iyi kalpli M üslüm anın iki kızı C andide’in Pangloss’un ve M ar- 
tin ’in sakallarına koku lar sürdüler.

C andide çiftliğine dönerken, T ü rk ’ün sözleri hakk ında derin m uhakem eler yü
rü ttü . P angloss’la M a rtin ’e dedi ki: “ Bana bu iyi kalpli ihtiyarın , beraber yemek ye
diğimiz altı kralın  hayatına değişilmeyecek bir hayatı var gibi geliyor. ’ ’ Pangloss: “ Fi
lozofların  sözlerine bakılırsa büyük mevkiler çok teh like lid ir...”
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C andide: “ B iliyorum ,”  dedi. “ Bahçemizi yetiştirm ek gerektiğini de b iliyorum .”  
Pangloss: “ H aklısınız”  dedi: “ çünkü insanoğlu cennet bahçesine konulduğu zam an 
o raya u t o p era tu r eum  (*) çahşsın diye konuldu; b u  d a  insanın  dinlenm ek için yaratıl
m adığını gösterir. ’ ’ M artin : “ M uhakem e yürütm eden çalışalım; bu da hayatı taham 
m ül edilir b ir  şekle sokar tek çared ir.”  dedi.

H ep b irden  bu güzel teklifi kabul ettiler; herkes elinden gelen işi yapm aya koyul
du . K üçük arazi çok verimliydi. C unegondç gerçekten çok çirkindi am a çok iyi ahçı 
oldu; P aq u e tte  nakış işler, kocakarıçam aşırlarlauğraşırd ı. Papaz G iroflee’ye varın
caya k ad ar b ir  iş tu tm ayan  kalm adı; çok iyi b ir doğram acı, h a tta  nam uslu bir adam

(*)U t o p era tu r eum: onu işlesinler diye.
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oldu; a ra s ıra d a P a n g lo ss , C andide’e: “ M üm kün dünyaların  en iyisinde bü tün  had i
seler b irb irine bağlıd ır” , diyordu, “ çünküM adem oiselle (M atm azel) C unegonde’un 
aşkı için güzel b ir şa todan  kıçınıza tekm e yiyip kovulm asaydım z; yaya olarak bü tün  
A m erika’yı dolaşm asaydm ız, kılıcınızı B aron’un  vücuduna saplam asaydm ız, iyi El- 
dorado  ülkesinden aldığımz bü tün  o koyunlan  kaybetm eseydiniz, b u rada  turunç re
çeliyle fıstık  yiyem ezdiniz.”  C andide de: “ B unlar güzel sözler am a bahçem izi yetiş
tirm ek lâzım ,”  diye cevap veriyordu.

(Candide, 2. b as ., çev. Fehm i BALDAŞ)

Y a r d ım c ı  Candide’i, VoHaire, olgûoluk çağında yazmıştır. Eser, bir felsefeye 
B İ I s İ ie r :  dayalı hikâye tipindedir. “ Dünya iyi, insanlar mutludur; dünya İyi

* yaratılmamıştır, insanlar bahtsızdır.”  Candide’de bu iki tezin çar>
pışması var. Olumlu tez, Alman filozofu Leibniz’indir. Onun dü

şüncelerini Fangloss adındaki filozof savunur.Bu felsefenin karşısında filozof Martin (Mar- 
ten) vardır. O, kötümser olmakla beraber sağduyuludur.

Candilde, bütün dünyayı dolaşır, felâketlerin, kötülüklerin, korkunç savaşların kucağma 
düşer. Bununla beraber, sürekli olarak hocası Pangloss’un sözlerini düşünür, onu olaylara uy* 
gulamaya çalışır; fakat olaylar, hep Martin’! haklı çıkarır.

Candide, Leibnitz’in iyimser felsefesinin yergisidir. Voltalre, Candide ve arkadaşlarım do> 
laştırırken dünyamn büyük ve gerçek felâketlerinden yararlanır. Eserin kahramanlan, çoğu 
gerçek olan acı olaylarla karşılaşırlar. Böylece yazar, Leibnitz’i yererken gerçeklere de dayan
mış olur:

İnsanların mutluluğa, huzura ulaştıkları; kin, tutku ve savaş gibi şeylerden kurtuldukları 
tek ülke Eldorado’dur. Voltaire kahramanını buraya da gönderir; fakat ne yazık ki burası bir 
“ hayal şehir”  dir.

Metin Üzerinde l — însanm yaratılışındaki sırrı soran Pangloss’a Derviş ne diyor?
İ n c e le m e :  Sonunda, kapıyı, gelenlerin yüzlerine kapamasını nasıl yorumlarsı

nız? '
2 — “ Sultan, Mısır’a bir gemi gönderdiği zaman içindeki farelerin 

rahat olup olmadıklarını düşünüyor mu?”  sözünü açıklayınız.

3 _  Martin’in, hayatın acılanna dayanmak için gösterdiği tek çıkar yol nedir? Düşüncele
ri, ihtiyar Türk’ün düşünceleri ile birleşiyor mu? Bu gerçeği değerlendiren bir açıklama yapı
nız.

4 — Bu parçada, bizimle ilgili olaylar ,g elenek ve göreneklerden hangileri tarihi gerçekleri
mize uymuyor?

5 — “ Bahçesini ekip biçtiğini”  söyleyen ihtiyar Türk’ün bu sözünü, Candjide, son söz ola
rak hocası filozof Pangloss’a söylemekle ne demek istemiştir?
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Biyografi:

V O LTA İR E

(Volter)

(1694 — 1778)

Asıl adı François - Marie Arouet (Fransuva - Mari Arue) olan Voltaire, Parisli bir noterin 
oğludur. îyi bir öğrenim görmüş, genç yaşta kendini tanıtmış, çağının büyükleriyle dost olma
sını, prens ve kralların çevresine girmesini bilmiştir. Kazandığı dostları kadar düşmanları da 
olan Voltaire, keskin, iğneleyici söz ve yazıları, kavgacı huyu yüzünden iki defa BastiUc (Sas- 
til)’e hapsedilmiş ve Fransa’dan çıkmak zorunda kalmıştır. Uç yıl kadar kaldığı İngiltere’de 
birçok incelemelerde bulunmuş, oranın meşrutiyet rejimini; din, siyaset ve düşünce alanında 
ulaşılmış olan serbestliği görmüş; İngiliz edebiyatını, daha çok Shakespeare (Şekspir)], birçok 
ünlü filozofları, Newton’u okumuş, yeni düşüncelerle yurduna dönmüştür (1729).

Voltaire, inançları uğruna durmadan savaşmış bir düşünürdür. Son on beş yirmi yılını İs
viçre sınırı yakınındaki Ferney çiftliğinde geçirmiştir. Halkın anlayıp beğeneceği bir sadelikte 
yazmasını bilen Voltaire, müspet bilimlerle bağdaştırdığı felsefesini toplumla ilgili ve onun ya
rarına olan görüşlerini, köksüz inançlar uğruna insanlara yapılan eziyetleri, haksızlıkları eser
lerinde dile getirmiştir. İnsan hakları ve toplum sorunlarıyla yaşayışı boyunca ilgilenen; dü
şünce, söz ve vicdanJiürriyetini savunan Voltaire, içinde bulunduğu çağ Avrupa’sının büyük 
düşünürleri arasına girmiş, Fransız İhtilâlini oluşturan kalemlerden biri olmuştur.

Tarih, tiyatro, hikâye roman, şiir ve makale gibi çeşitli türlerde eserler vermiştir.
Tiyatroları: Oedipe (Ödip: 1718), Brutus (Brütüs: 1730), Zaire (Zair: 1732), Merope (Me- 

rop: 1743) vb.
Hikâye, roman türünde: Zadig (Zadig: 1747), Micromegas (Mikromega: 1752), Candide 

(Kandid: 1759) vb.
Felsefeyle ilgili türde: Felsefe Mektuplan (1734), Felsefe Sözlüğü (1764).
şiir türünde: Henriade (Anriad: 1728. IV. Henri Destam) vb.
Tarih türünde: Charles (Şari) XII Tarihi (1731), Louis (Lui) XIV Yüzyüı.

F. 18



J . J . ROUSSEAU
(J. J . RUSO)

E M IL E ’den: 

Em il, başkasının hayatına özenmeyecek kadar 
iyi yetişm iştir.

İzzetinefis inkişaf edince, benlik de derhal faaliyete geçer ve genç adam  başkala
rıyla kendisini m ukayese etmeğe başlar. Bu m ukayeseyi yaptık tan  sonra , kendi ben
zerlikleri arasında hangi mevkii seçip alm ak istediğini tan ım ak  gerektir. T arih  dersle
rini verirken güttüğüm üz usule bakılırsa, gençleri bazen Ciceron, bazen T ra jan , b a 
zen de İskender yapm ak istiyorm uş gibi hareket ettiğimiz görülür. Ç ünkü  gençleri
miz, kendilerini, mukayese ettikleri şahısların mevkiini alm ak hülyası içinde, yine kendi 
benliklerine dönm ek zaruretinde kaldıkları zam an, kendilerinden başka bir şey ol
m adıkların ı hissetm ekte ve bu yüzden meyus olm aktad ırlar. Bu m etodun inkâr edile
meyecek faydaları yok değildir. F ak a t benim  E m il’im , okuyacağı tarih  k itap larından  
başka tü rlü  istifade edecektir. Şayet kendisinden başkasını tercih edecek bir mukaye
se yapar ve meselâ Socrate’ı veya C a to n ’u kendisine tercih ederse, her şey boşa git
miştir. Z ira, kendisine de yabancı olm aya başlayan bir adam , kendisini büsbütün unu t
m ak ta  da geçikmez.

İyilik sever b ir adam , faziletiyle iftihar edebilir. Ç ünkü sahip olduğu bu meziy- 
yet, kendisinindir. F aka t, zeki b ir adam , neden m ağrur olsun? Racine, P rudon  olm a
m akla; B oileau’da C o tin ’e erişm em ekle ne yapabilm işlerdir? D aim a m üşterek nizam  
içinde kalalım . Ben, talebem de, ne yüksek bir deha ve ne de körleşip tıkanm ış b ir ze
kâ farzettim . O nu, terbiyenin neler yapm ağa m uktedir olduğunu gösterm ek için, halk 
arasından  ve alelâde zekâlı insanlar içinden seçtim. Ekseriyet haricinde görülen b ir
kaç kişi, kaide dışında kalan  m üstesnalardır. Em il, benim  ihtim am larım ın neticesi 
o larak , kendi halini, duyuş ve görüş şekillerini başka insanlarınkine tercih etmeğe baş
larsa haklıdır. Fakat bu suretle, hareketinden dolayı kendisini fevkalâde meziyetli doğ
m uş b ir varhk  saym ağa yeltendiği anda , haksızlık etmiş ve aldanm ış o lacaktır. O hal
de, kendisini ikaz etm ek veya daha doğrusu, tah rib i güç olacak zam an kadar hatanın  
uzayıp kökleşm esine derhal m ani olm ak gerektir.

Ben m etodum da has olan  yolum u tak ip  ederek, talebem i bizden daha  akılh olm a
dığına ikna  edecek b ü tü n  tecrübeleri yapm asına seve seve m üsaade edeceğim...

Talebem i itina ile sakm dırm ağa çahşacağım  yegâne tuzak, dalkavukların  kura
cakları tuzak lard ır. Tehlikeleriyle karşılaşm asına m üsaade ettiğim  her şeyi tecrübe 
etmesine ve kendisini sakındırm ak istem ediğim  bü tün  hakaretlere çarpılm asına m â
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ni olm ayacağım . Talebem , bütün bun lara  m aruz kalırken de ben, sükünet içinde, şi- 
kâyetsiz, takdirsiz  ve tek  kelime söylemeden, taham m ül edeceğim. İyi idare  edilmiş 
bu  şekildeki hareketlerim le, benim çekmekte olduğum u göreceği bü tün  ıstıraplardan, 
sanki kendisi çekiyorm uş gibi ve d< ha fazla m ustarip  o lacaktır.

Emile

(Çev.: H . Ziya Ü lken, A li R ızaÜ lgener, Selâhattin Güzey)

Y a^rd im C l “EmiIe yahut Terbiyeye b a ir” , yazarın en ünlü eserlerindendir. “Do- 
BİIgiler: ğuştan llk çocukluk çağının sonuna kadar” , “ Çocukluğun ikinci dö

nemi” , “ ilk gençlik çağı” , “ Ergenlik çağı” , “ Genç adam çağı — 
Hayata giriş”  olmak üzere eser, beş kitaptan oluşuyor.

Emile, yazarın, kendi eğitim sistemini, üzerinde uyguladığı bir çocuktur. “ Her şey, eşyanın 
yaratıcısı elinden çıkarken iyidir; her şey, insanın elinde bozulur.”  düşüncesinden yola çıkan 
yazara göre çocuk, kalbin, sağduyunun, tabiatın isteklerine göre gelişip yetişecektir. Eğitimci
nin yapacağı şey, onun bu ilkeler içinde yetişmesini sağlamaktır.

Dayandığı sistemin, uygulama zorluğu yüzünden, sözde kalan yönlerine rağmen, eser, ço
cuğu kendi yetenekleri içinde ele alması, onu, araştırma ve bulmaya yöneltmesi bakımından 
modern pedagojinin ana kitaplarından sayümaktadır.

Parçada geçen özel adlar:
Trajan: (Marcus olpius Trajanus) ünlü Roma İmparatoru, İmparatorluğu (t.S. 98 — 117) 

yıllan arasmdadır.
İskender: (Î.Ö. 35lŞ — 323) Filip’in oğlu, Makedonya kralı Büyük İskender.
Caton: (Katon: İ.Ö. 237 — 142) Romalı hatip ve yazar.
Racine: (Rasin: 1639 — 1699) Fransız trajedi yazarı.
Prudon: (Prüdon: 1758 — 1823) Fransız ressamı.
Boileau: (Buvalo: 1636 — 1711) Fransız şairi ve eleştiricisi.
Cotin: (Koten: 1604 — 1682) Fransız şairi ve hatibi; bilgin ve filozof.

Metin Üzerinde l — Tarihte okuduğu kahramanların ve devlet adamlarının etkisin- 
tnceleme: kalarak kendinden başkası olmak eğilimine, yazar, niçin karşı çı

kıyor ve Emil’i bundan korumak istiyor?
2 Rousseau, Emile’e nasıl bir eğitim sistemi uyguluyor? Söz 

ve öğütle mi, yoksa onu, olayların içine atarak mı yetiştirmek istiyor? Bu durumda, çocuğu 
başıboş mu bırakıyor? “Bir musibet, bin öğütten iyidir”  Türk atasözünü, yazarın düşüncesiy
le karşılaştırınız.

3 — Paragrafların ana düşüncelerini söyleyiniz.

Biyografi:

JE A N  — JA C Q U ES RO U SSEA U  
(Jan — Jak Ruso)

(1712 — 1778)

Cenevreli bir saatçinin oğludur. Annesinin erken ölümü, sekiz on yaşlarında iken babasın
dan da ayrılıp tek başına kent kent dolaşmağa çıkması yüzünden iyi bir öğrenim yapamamış
tır. Kısa bir süre rahipler okulunda okur. Annecy (Annesi)’de Mm. de Warens (Madam dö



Varan) tarafından korunur; onun ağaçlıklar içindeki köşkünde kendini tamamıyla okumaya 
verir. Buradan ayrılınca (1740), Lyon’a Venedik’e gider; sonra Paris’te yerleşir (1741). Bura
da :, mürebbilik;, musiki öğretmenliği, kadastro memurluğu, kâtiplik gibi işler görerek geçimi
ni sağlamaya çalışır. Fransız düşünürü Diderot (Didro) ile bu sıralarda tanışır ve “ Ansiklope- 
di” nin ya2 i ailesine katılarak onun musiki ile ilgili maddelerini yazar. Dijon Akademisinin 
I749’da açtığı yarışmaya katılarak “ İlimlerin ve sanatlann gelişmesi, ahlâk ve âetlerİD düzel
mesine yardım etmiş midir?” sorusuna verdiği olumsuz cevpala birinciliği kazanır. Aynı aka
deminin 1745’te “ İnsanlar arasında eşitsizliğin kaynağı”  üzerine açtığı başka bir yarışmaya 
verdiği cevapla yine dikkati çeker ve adı Fransa dışına da yayılarak dünyanın belli başb düşü
nürleri arasında yer alır.

Yalnızlığı, kır hayatını, köyü, kısaca tabiatı seven, kentten kaçan Rousseau, Paris’ten ay
rılır; tanıştığı Mme d’espinay (Madam d’Espine)’nin Monmorancy (Monmoransi) vadisinde
ki Ermitageğ (Ermıtaj: kır evi)’ına çekilir. Daha sonra Marechal de Luxembourg (Mareşal dö 
Lüksemburg)’un sarayında konuk edilir. En önemli eserlerini bu sıralarda yazar. Emile, bun
lar arasındadır. Kitabın yayımlanması büyük gürültülere yol açar. Din adamları, kitabı pro
testo ederler. Yazar, tutuklanmak üzere iken İsviçre'ye kaçarak kurtulur (1762). Bir süre son
ra İngiltere’ye geçer. Yeniden Fransa’ya döner.

Rousseau’nun son yılları Paris’te geçer. Herkesten uzak yalnızhk içinde, kuruntulu bir ha
yat sürer. 1777’de Marquis de Girardin (Marki dö jirarden)’in çağırışını kabul ederek onun 
Ermenonville (Ermenonvil)’deki malikânesine taşınır.

Hayatının son yılları burada geçmiştir..
Kendi kendisini yetiştirmiş olan Rousseau’nun, kentten ve medeniyetin katı görünüşünden 

duyduğu rahatsızbkta; çocukluk çağından gelen acıların, kendi ruh yapısmın, içine girdiği yüksek 
çevrenin kendi sınıfına bakışının, inandığı üstünlüğünün, üstelik kendi düşüncelerinin adamı 
oluşunun büyük payı vardır.

Rousseau, doktrinini, ünlü iki “ Discours”  (Diskur: Nutuk)’unda; “ Emile”  ve “ Du Cont- 
rat Social”  (Dü Kontra Sosyal: Toplum Sözleşmesi) gibi eserlerinde ortaya kor.

Ona göre; İnsan, doğuştan iyi, temiz, mutlu ve hürdür; tabiat, insanı bahtsız ve köle yarat
maz; onun ruhunda kötülük yoktur. Toplum medeniyet, onu değiştirir, bozar, bahtsız kılar. 
Kişi, mutluluğa ancak tabiatta ve gönlünün sesine uyduğu zaman, ulaşabilir.

Rousseau, çağmın akılcı, maddeci düşünürlerinden, bu bakımdan ayrılmıştır. O, Emile’i 
aforoz eden ve yaktıran kilise kişilerinin görüşlerine rağmen Tanrı düşüncesine bağh bir Pro- 
testandı. Fakat onun bu inanışı, bütün kalıplaşmış düşünüşlerin üstünde idi. Hürriyet ve top
lumsal düzenle ilgili düşüncelerinin, “ Büyük İhtilâl”  üzerindeki etkileri, öbür Fransız düşü- 
nürlerininkinden daha köklü olmuştur.

Rousseau’nun edebiyat üzerindeki etkisi de büyüktür. “ Julle yahut Yeni Heloise”  (Juli ya
hut Yeni EIoiz) le, “ Yalnız Gezenin Düşleri” ile getirdiği duygu başkalığı ve içli tabiat sevgisi 
onu yeni bir roman tipinin kurucusu yapar. Fransız romantizmine bu eserleriyle öncülük eder.
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B aşka  E serle ri:

İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk (1750), İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Doğuşu ve İl
keleri Hakkında Nutuk (1754), Emile yahut Terbiyeye Dair (1762), Toplum Sözleşmesi (1762), 
Julie yahut Yeni Heloise (Juli yahut Yeni Eloiz 1761), Yalnız Gezenin Düşleri (ölümünden sonra, 
1782).

“ İtiraflar”  adındaki hatıraları da ölümünden sonra yayımlanmıştır.



H . de. BALZAC 
(H. dö BALZAK)

GORIOT BABA

rom anından:

(Romanının konusu:

Temiz yürekli, saf, fakat kabaca bir insan olan Goriot (Goryo) ticaretle uğraşıp zengin ol
muştur. Karısının ölümünden sonra, bütün sevgisini kızları Anastasie (Anastazi) ve Delphine 
(Delfin)’e vermiş, onların bütün isteklerini, heveslerini, sınırsız bir baba sevgisiyle yerine getir
miştir. Böylece şımaran, kendi başlarına buyruk, insanlık duyguları zayıflamış bu kızlar, ba
balarının verdiği bol drahomaların çekiciliğiyle, birer soylu kişi olan Konte de Restaud (Kon 
dö Resto) ve Baron de Nucingen (Baron dö Nüsenjan) ile evlenirler. Goriot Baha’nın bahtsız 
hayatı bundan sonra başlar. îlkin sevilip sayıhr görünen baba, parasını kızları uğruna tüket
meye başlayınca, onlari çin artık utanç duyulan, yüzüne bakılmaktan kaçınılan bir kimse olur. 
Bir gün, Mademe Vauquer (Madam Voke)’nin pansiyonuna atılır; orada, gittikçe yoksulluğa 
düşer. Son zamanlarına kadar yine babalaj-ını soymayı sürdüren kızlar, onu, ölüm döşeğinde 
kendi halinde bırakırlar. Üniversitede okuyan ve iyi birer insan olan iki pansiyon arkadaşı Bu
güne de Rastigaac (Öjen dö Rastinyak) ve Bianchon (Biyanşon)’dan başka Goriot Baba’mn 
yardımına koşan olmaz. Geceyi baloda geçiren kızlar, ertesi günü, çağırılışlanna rağmen, balo 
yorgunluğu gibi bahaneler ileri sürerek ölüm döşeğindeki babalarına gitmezler. Anastasie, son 
dakikada yetişirse de iş işten geçmiş, ihtiyar ölmüştür.

Kızlarını görmek isteğiyle çırpınan, kendi hayatını değli, sadece onları düşünmüş olan Go
riot Baha’nın yoksul cenazesini, mezarhğa kadar, kızlarının, içlerinde kendileri olmayan boş 
arabaları izler.’

—Kızlarım  geleceklerini size söylediler, değil mi C hristophe (Kristof)? Kendileri
ne bir kere daha git, sana  beş fran k  veririm . Kendimi iyi hissetm ediğim i, ölmeden 
evvel kendilerini bir kere daha  kucaklam ak, görm ek istediğimi on lara  söyle. Bunları 
kendilerine söyle, fak a t söylerken çok korkutm a.

R astignac’m b ir işareti üzerine C hristophe çıktı. Sözüne devam eden ihtiyar dedi 
ki:

— Gelecekler. Ben on ları bilirim . İyi kalpli Delpine, eğer ölürsem  kendisini ne 
k adar kederlendirm iş olacağım . O nları ağlatm am ak için ölm em ek isterdim . Ölmek 
kendilerini görm em ektir. Eugene’ciğim. İnsanların  ölünce gittikleri yerde çok içim 
sıkılacak. Bir baba için cehennem , evlâtlarından ayrı olm aktır, on lar kocaya varah 
b u nun  tecrübesini yaptım . Benim cennetim  Jusyen sokağında idi. H a  söyleyin ba
na , eğer cennete gidersem , ruhum  bu  dünyaya dönerek onların  e trafında  dolaşabi



lir, değil mi? Böyle şeyler söylendiğini duydum . Doğru m u m udur? Şimdi kendileri
ni Jusyen sokağm daki halleriyle görür gibi oluyorum . Sabahleyin aşağıya inerlerdi. 
“ B onjur b ab a”  derlerdi. Onları dizlerim in üstüne o tu rtu rdum , kendilerine bin tü r
lü oyun, m uziplik yapardım . Beni ta tlı tatlı okşarlardı. Sabah kahvaltasını beraber 
eder, yemeği beraber yerdik, velhasıl baba idim , çocuklarım ızın zevkini sürerdim .
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G orio t b ir  m üddet hiçbir şey söylem eden kaldı. Acıya dayanabilm ek için bü tün  
kuvvetini top lam aya çalıştığı belli o luyordu.

— B urada bulunsalar şikâyet etm ezdim . O nlarv arken  şikâyet edilir mi? dedi.
H afif  bir uykuya daldı ve bu hal uzun  zam an sürdü. C hristopher dönm üştü . G o

rio t B aba’m n  uyuduğunu zannederek Rastignac, uşağın neler yapmış olduğunu yük
sek sesle anlatm asına ilişmedi.

U şak dedi ki; — M ösyö, ilk önce M adam  la K ontes’in evine gittim . A m a kendi
siyle kabil değil konuşam adım , kocasıyla m ühim  işler m üzakeresindeym iş. Ben ayak 
direyince M ösyö de R estaud geldi ve ban a  şunları söyledi: “ M ösyö G oriod  ölüyor 
m u? Yapacağı en m ünasip şey işte budur. Bazı m ühim  işleri neticelendirm ek için M a
dam  de R estaud’ya ihtiyacım  var, her şey halledildikten sonra  gelir.”  Bu bayın hid
detli b ir hali vardı. Ben ayrılm ak üzere iken görm ediğim  bir kapıdan M adam  la K on
tes bulunduğum uz odaya girdi, ban a  dedi ki: “ C hristophe, kocam la vaziyeti m üna
kaşa ettiğim i babam a söyle, kendisini b ırakam am ; iş, evlâtlarım  için ö lüm  dirim  m e
selesidir,f ak a t her şey kararlaşır kararlaşm azg eleceğim .”  M adam  la B aron ’a gelin
ce, bu da başka hikâye! Kendisini ne gördüm , ne de kendisiyle konuşabildim . O da 
hizmetçisi kad ın  bana dedi ki: ‘ ‘ah  M adam  ba lodan  sabahleyin beşi çeyrek geçe dön
dü, şimdi uyuyor; şayet öğleden evvel uyandırırsam  beni azarlar. Zil çalıp beni çağır
dığı vakit babasının rahatsızlığının artm ış olduğunu ona söylerim . Kendine fena bir 
haber verecek olduktan sonra  aceleye lüzum  yo k ” . Ne kadar yalvardıysam  hep boşa 
gitti! B undan sonra da M ösyö le B aron’la  konuşm ak istedim , evde değildi.

Rastignac bağırdı: — Kızların ikisi de gelmeyecek. Kendilerine birer m ektup ya
zacağım .

İhtiyar yattığı yerden doğru larak  bu  sözlere m uhakabele etti: — ikisi de gelmeye
cek! İşleri var, uyuyorlar,g  elemeyecekler, biliyordum  bunu. Evlât denen şeyin ne ol
duğunu anlam ak için insam n ölüm  döşeğine yatm ası lâzım ... A h dostum  evlenme
yin, evlât sahibi olm aym ! Siz o n la ra  hayat verirsiniz, onlar size ölüm  verirler. Siz on 
ları hayata  sokarsınız, on lar sizi hayattan  kovarlar. H ayır gelmeyecekler! Bunu on 
yıldan beri biliyorum . B unu kendi kendim e bazen söylerdim, fakat inanm aya cüret 
edemezdim.

G özlerinin kızıl kenarına her gözünden bir dam la yaş ak tı ve bu yaşlar o rada  asılı 
kaidı.

— A h eğer zengin olsaydım , eğer servetimi m uhafaza etseydim , bu  serveti kendi
lerine vermiş bulunm asaydım , şim di b u rada  o lurlardı, yanaklarım ı öpm ekle doya- 
m azlardı! Bir konak ta  o tu ru rdum , güzel odalarım ,, uşaklarım , benim  için yakılmış 
ateşim  olurdu; kendileri de kocalarıyle, çocuklarıyle beraber burada bu lunur ve ağla- 
şırlardı. Ben bü tün  bu saadetlere, bu ih tim am lara m azhar o lurdum . F ak a t şimdi hiç
bir şeyim yok. P a ra  her şeyi tem in ediyor, h a tta  kız evlâtları tem in ediyor. A h param  
nereye gitti?bırakacakhazinelerim  olsa kızlarım  yaralarım ı ‘•ararlardı, bana b ak ar
lardı, kendilerinin seslerini duyardım . Yüzlerini görürdüm .
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(M adam  V auquer):

■ — Azizim  M ösyö Eugene, dedi. G oriot B aba’nm  beş parası olm adığm ı siz de be
nim gibi bilirsiniz. Gözlerini kapam ak üzere bu lunan  b ir ad am a yeni yatak  örtüleri 
verm ek bunları kaybetm ektir, üstelik bir çarşafı da kefen o larak  feda etm ek lâzım 
gelecek. B ana zaten yüz kırk dö rt frank borcunuz var, ya tak  çarşaflarına kırk frank 
koyun, u fak  tefek daha ba^ka şeyleri Sylvie’nin size vereceği m um u da zam m edin, 
bütün bun lar en az iki yüz frank eder ki benimıgibi fakir b ir dul kadın  bu kadar p ara 
yı feda edemez. Siz de insaflı olun M ösyö Eugene; evime uğursuzluğun çöktüğü şu 
beş günden beri az mı ziyan ettim! H ani söylemiş o lduğunuz gibi bu adam cağızın şu 
günler içinde gitmesi için elli frank verirdim . Bu hal pansiyon kiracılarına fena tesir 
ediyor. Nerdeyse kendisini hastahaneye kaldıracağım  geliyor. Eee, kendinizi benim 
yerime koyun. M üessesem her şeyin üstündedir, bu benim  hayatim dir.

Eugene h ızla G orio t B aba’n ın  odasına çıktı.
— Saatin  parası nerede Bianchon?
— O rada m asanın  üstünde. Üç yüz altmış küsur frank  kaldı. Aldığım p ara  ile bü 

tü n  borçlarım ızı ödedim . Em niyet sandığının m akbuzu kalnn fraranm ainnda.
Rastignac m erdivenin basam aklarım  nefref içindi, dosder dörder indiktc-ı sonra 

dedi ki: — M adam  işte para , borcum uzu alın. M ösyö C-oriot pansiyonunuzda ’r/un 
zam an kalm ayacaktır. B ana gelince...

K adın yarı neşeli, y a n  m ahzun b ir eda ile p a ra lan  sayarak:
— Evet, adam cağız ayak lan  önde olarak b u rad an  çıkacak, dedi.

Yardımcı Stefan Zweig’m (Zvayg) “ bilinmeyen Kral Lear”’ olarak adlandır- 
B ilg ile r : dığı Goriot Baba, Balzac’ın en ünlü romanlarındandır. Eser (1834) 

^ de yayımlanmış, büyük bir ilgi görmüştür. Aynı yıi, «ahneye de uy
gulanarak Fransa’nın iki tiyatrosunda birden oynanmıştır.

Goriot Baba, evlât sevgisinin bahtsız kıldığı bir babanın romanıdır.

Metin Üzerinde l — Goriot Baba’nm gerçek acısı nedir, bahtsızlığı nerededir? Ölüin 
İnceleme: döşeğinde kimleri düşünüyor Goriot; hangi anısını yaşıyor?

2 — Okuduğunuz roman parçasında paranın gücü ilginizi çekiyor 
mu? Goriot Baba’nın bahtsızlığında; pansiyoncu Mme. Vauquer’nin 

birbirine aykırı iki davranışında; Anastasie ve Delphine’in babalarına olan tutumlarında para
nın oynadığı rol nedir?

3 — Bu ölüm karşısında Mme. Vauquer nasıl davranıyor? Neleri hesaplıyor? Tutumu ve 
konuşmaları size onun kişiliği üzerine nasıl bir düşünce veriyor?

4 — Kendini kızları uğruna harcamış ve onlardan kötülük görmüş Goriod Baba’yı, Shake- 
speare’in Kral Lear’iyle karşılaştırınız.

B iyografi:
H O N O R E  de BA LZA C

(1799 _  1850)

Modern realizmin kurucusu olan Balzac, Tours (Tur)’da doğmuştur. Öğrenimini tamam
lamak ıçm Paris e gelmiş, bir süre hukuk fakühesinde okumuş, avukat olmayı kurmuş, bir,



noterin yanında kâtip olarak çalışmış, daha sonra ticarete atılmıştır. Çeşitil ve serüvenli iş giri
şimlerinde çoğunlukla zarar eden Balzac, ortaklaşa giriştiği bir basımevi işinde de .başarı sağla
yamayıp büyük borçlar altınagirince bu işlerden çekilmiş ve kendini tamamıyla yazıya vermiş; 
BÖrçlarmı ödeyebflmek için geceli gündüzlü çalışmak zorunda kalmıştır.

Balzac’ın ilk eserleri başarısızdır. Beğenilmemesine rağmen yazar, kendine güvenini yitir
mez. Zamanla kendini bulur ve İnsanlık Komedisi (La Comedie Humaîne: La Komedi Ümen) 
genel adı altındaki köklü romanlarını vermeğe başlar.

Balzac, bilinen sanat gücüne hiç uygun düşmeyen başarısız bir romantizmle işe başlamış
tır. Sonra, romanlarımn ana çerçevesini meydana getiren halk ve küçük burjuva sınıfının ro
mancısı; onlann yaşayışlarını, huylarını, görenek ve geleneklerini inceleyen; toplum içinde göze 
çarpan tipleri yakalayan ve onları büyük bir ustalıkla çizen gerçekçi bir edebiyatın kurucula
rından olur.

Otuz yaşından sonra sımrlanm tasarlayıp yazmağa başladığı ‘'İnsanlık Komedisi” nde Balzac^ 
içinde yaşadığı toplumu ve kişileri, bütün toplumsal ve ekonomik bağlantılarıyla ele alır; bu 
bağlantıların birbirlerini etkileyen sebep ve sonuçları üzerinde ısrarla durur, romana yeni bir 
gerçeği, “ toplumsal yaşayışm kam ve itici gücü”  sayılan “ para” yı sokar. *‘însanlık Komedisi” 
serisinin aynı toplum çerçevesi içinde birleşmesi, kahramanlarının birbirleriyel bağlantı kur
ması, Fransız realizmine Balzac’m getirdiği yeniliklerdendir.

Elli yıllık ömrünün son yirmi yılında, tasarladığı, yüz kırk kadar romanın üçte ikisini ta
mamlayıp yayımlayan Balzac’ın, böylesine çalışmasında kusursuzluk beklenemezdi. Üslûbu
na estetik bir olgunluk verememiş olması; tasvirlerinde ayrıntılara çokça boğulmaktan, ölçü
süzlükten doğan sıkıcılık; onun kusurları arasında sayılır. Fakat Balzac, bunların dışında, ya
şadığı toplumu bütün yönleriyle verebilme; tutkuları bütün çeşitleriyle ve derinliğine ele alma; 
roman dünyasına ölmez tipler kazandırmış olma bakımlarından güçlü bir sanatçıdır. Hiçbir 
yazar, onun kadar geniş bir toplumu ele-almış değildir. Onun büyüklüğü, romanlarının bir 
bütün olarak incelenmesinden doğar.

Eserlerinin B askılan:

EugenieGraDdet(ÖjeniGrande: 1833),LePereGoriot(LöPerGorio:GorioBaba, 1834), 
Vadideki Zambak (1935), C^sar Birotteau (Sezar Biroto: 1837), La Cousine Bette (La Kuzin 
Bet: 1847) vb.
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STENDHAL
(STEN D A L)

K IR M IZ I VE SİYAH 

rom anından:

(Romanın konusu:

Julien Sorel, bir kerestecinin oğludur. Verriferes (Veryer) Belediye Reisi Mösyü Renal’in 
çocuklarına Latince dersi vermekte, onlara mürebbiyelik etmektedir. Temiz, dindar bir kadın 
olan Madam Renal’le Julien arasında gizli bir aşk başlar. Bu ilişkinin duyulması tizerine Juli
en, buradan ayrılmak zorunda kalır. Basençon (Bözanson)’da rahipler okuluna girer. Onun 
için râhiplik ya da askerlik, ytikselme yollarının başında gelmektedir. Taparcasına sevdiği tek 
kahraman Napolöon’dur.

Juİien, rahipler okulu müdürünün yardımıyla Marquis de la Mole (Marki dö la Mol)’un 
yanına kâtip olarakg irer; ağırbaşlılığı, gururu, yürekli davramşlanyla kısa süre içinde kendini 
sevdirir. Marki’nin güzel kızı Mathilde, Julien’i sever. Aralarında sınıf ayırımından doğan gu
rur ve sevgi çatışmaları başlar; fakat her ikisi de birbirlerini sevdiklerini anlarlar. Kendine soy
lu birvkişiyi damat etmeyi düşünmüş olan Markim kızınm ısrarma dayanamayarak onu Julien’* 
le evlendirmeye karar verir. Julien’e bir asilik ûnvanı verdirir ve onun, ordunun en seçkin alay
larından birine subay olarak atanmasını sağlar. Yükselmek için, içinde yaşadığı toplumun bü
tün imkânlarını zorlayan; sırasında iç dünyasım saklamasım, başka türlü görünmesini bilen 
Julien, yükselme yollarına adımını atmış olmanın gururunu duyar. Fakat bir gün her şey altüst 
olur. Julien, her şeyi bırakıp Verri§res’e gider. Kilisede ibadet etmekte olan Madam Renal’e 
ateş ederek onu yaralar. Ölüm cezası giyer. Madam Renal’in ölmediğini duyunca çok sevinir. 
Gerçek bir aşkla sevdiğim anladığı bu kadının ve Mathilde’in bütün çabaları, onu ölümder 
kurtaramaz. Başı giyotinle kesilerek idam edilir. Madam Renal de, Julien’in acısına dayana 
mayarak birkaç gün sonra ölür.)

I . Kısım, 9. Bölüm  

Julien , M adam e ve R enal’a: 
— H ayatım ı kurtarınız, beni ancak  siz kurtarabilirsiniz, dedi; M .’de Renal’in uşa

ğının ban a  öldüresiye kin beslediğini biliyorsunuz. Size itira f edebilirim , m adam e, 
bende b ir resim var; karyolam ın m inderinin içine saklam ıştım .



Bu sözleri işitince M adam a de R enal de sapsan  kesildi. Julien:
—Şu an d a  o odaya yalnız siz girebilirsiniz, m adam e, diye devam  etti; onlar far- 

km da olm adan  m inderi araştırm ız, pencereye en yakm  olan  köşesinde, parlak  siyah 
k arto n d an  yapılm ış b ir kutu  bulacaksınız.

Bayılacak hale gelen M adam e de R enal, güçlükle ayak ta  durarak:
—D em ek o ku tunun  içinde bir resim var, dedi.
Ju lien , onu üm itsiz bir halde görünce bundan  da faydalanm ak isteyerek:
—Sizden b ir lü tu f daha isteyeceğim, m adam e diye devam  etti, yalvarırım  size bu 

resm e bakm ayınız, bu benim  için b ir sırdır.
M adam e de Renal ölgün b ir sesle:
— Bir sır! diye tek rar etti.
Zenginlikleriyle övünen ve yalnız p ara  işleriyle ilgilenen insanlar arasında yetiş

m iş olm asına rağm en M adam e de R enal, âşık oîah  beri âlicenap olm aya başlam ıştı, 
însafsızcasına yaralanm ış b ir halde, kendisinden istenilen şeyi hakkıyla başarabilm ek 
için, Ju lien’e bazı gerekli şeyleri gayet sade b ir m uhabbet edasıyla soruyordu.

U zaklaşırken:
—Siyah parlak  kartondan , yuvarlak küçük b ir ku tu , değil mi? dedi.
Ju lien , tehlike karşısında erkeklerin tak ınd ık ları sert tavırla:
—Hvet, m adam , diye cevap verdi.
K adın sanki ölüm e gidiyorm uş gibi, beti benzi uçm uş bir halde şatonun ikinci ka

tın a  çıktı. Teessürü yetm iyorm uş gibi, b ir de b ü tün  vücudunda bir halsizlik duyuyor, 
bayılacakm ış gibi o luyordu: F ak a t Ju lien ’i fena  b ir durum dan kurtarm ak  zarureti 
ona  kuvvet verdi. A dım larını sıklaştırarak:

—Ne yapıp yapıp bu  kutuyu ele geçirmeyelim , dedi.
Ko.casının, Ju lien’in  odasında uşak la  konuşm akta  olduğunu duydu. Ç ok şükür 

ki o rad a  durm ayarak  çocukların  odasına geçtiler. Şilteyi kaldırdı ve elini mindere öy
le b ir  dald ırd ı ki, parm akların ın  derileri sıyrıldı. Bu gibi u fak  tefek acılara bile daya
nam ayan  M adam e de Renal o  an d a  cam nın yandığının fark ında  dahi olm adı. Z ira 
d ah a  elini sokar sokm az cilalı karton  kutuyu hissetti. Kutuyu yakalar yakalam az oda
d an  dışarı fırladı.

Kocası ta ra fın d an  yakalanm ak korkusundan  henüz kurtu lm uştu  ki, bu sefer de 
elinde bu  kutuyu tu tm ak tan  duyduğu nefretten  bayılacak bir hale geldi.

D em ek Ju lien ’in b ir sevdiği var, bense onun  sevdiği bu kadının resm ini elimde tu
tuyorum !

İkinci ka tın  sofrasında b ir sandalyaya o turm uş olan  M adam e de R enal, kıskanç
lık tan  kuduruyordu . Bu işlerde son dereceye varan  acemiliği yüzünden, şu anda duy
duğu hayret yüzünden ıstırabını unu tuyo rdu . Ju lien  geldi, teşekkür etm eden, bir ke
lim e dah i söylem eden, kutuyu kavrad ı, odasına koştu ve ateşleyerek kutuyu hemen 
yaktı. Sapsarı kesilmiş, b itk in  b ir haldeydi; atlattığı tehhkeyi gözünde büyütüyordu.

—Başını sallayarak, kendi kendine: M eşru Fransız krallarım n tah tın ı ellerinden 
a lan  adam a karşı m üthiş b ir kin besleyen b ir insan diye tan ınan  birinin odasında N a- 
po leon’un  resm i bulunm ası! dedi. H em  de bunu  koyu kral ta ra fta rı ve asabı M. de 
R enal bulsun! B ütün tedbirsizliklerim  yetm iyorm iş gibi, resm in arkasına bazı şeyler 
de karalam ıştım ! Bu yazüarı okuyanın  benim  N apoleon’a  hayran olduğum a zerre ka
d a r şüphesi kalm az!. O na karşı o lan  sevgimi ifade eden bu  coşkun yazıların her biri”  
n in  tarih i de var! Hele b ir tanesini dah a  evvelki gün yazdımdı.

Ju lien  k u tunun  yandığım  seyrederek:
— Bu resim  ele geçse idi, şim diye kadar kazandığım  şöhret b ir anda m ahvoluvere- 

cekti, diye düşündü. Bense ancak şöhretim le yaşayabilirim , bundan  başka bir serve
tin  de y o k ... Şu benim  hayatım a d a  yaşam ak denm ez ya, neyse!
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Bir saa t son ra , yorgunluk ve kendi kendine karşı duyduğu acım ak, yüreğini rik 
kate getirdi. M adam e de R enal’e rastladı ve her zam ankinden çok sam im î b ir tavırla 
elini öp tü . K adm  saadetten  kızardı, fakat hem en kıskançhğa kapılarak  Ju lien’in elini 
itti.

Ju lien ’in dah a  biraz önce kırılan gururu b ir  anda yine kabard ı. M adam e de R6- 
na l’i karşısında sadece zengin bir kadm  olarak gördü  ve tu ttu ğ u  elini istihfafla bıra
karak  uzaklaştı.

I . Kısım 10. Bölüm

Bir an  geldi, o rtasında  yürüdüğü koruların  harikulâde güzelliğini duyar gibi ol
du . K orunun  dağ tarafındak i kısm ından, o rtasına  koskocam an, çıplak kayalar yu
varlanm ıştı. Büyük gürgen ağaçlan bu kayalar boyunca yükseliyor ve gölgeleri insa
n ın  güneşin altında du ru p  dinlenm esine im kân olm ayan yoldan  üç adım  ötede nefis 
bir serinlik yapıyordu.

Ju lien , büyük  kayaların  gölgesinde a ra  sıra du ru p  bir nefes alıyor ve sonra yine 
dağı tırm anm ağa koyuluyordu. Biraz sonra, yalnız keçi o tla tan  çobanların  bildiği ve 
izi pek belli olm ayan d ar bir patikayı tu ta rak , kendini heybetli b ir kayanın üstünde 
ayakta, b ü tü n  insan lardan  ayrılmış o lduğuna em in hissetti. V ücudunun bu duruşu 
onu  güldürdü , çünkü ona  göre, m anevî sahada erişmeğe çahştığı durum u canlandırı
yordu. Bu yüce dağların  tem iz havası onun  ru h u n a  sükûn ve h a tta  sevinç verdi. Ver- 
rieres Belediye Reisi gerçi onun gözünde yeryüzündeki b ü tün  zenginlerin ve küstah
ların  m üm essili idi; fak a t Julien, ona  karşı beslediği kinin, hareketlerindeki bütün 
şiddete rağm en şahsî b ir sebepten ileri gelmediğini hissetti. M .de R enal’i a rtık  bir 
daha görm eyecek olsa, sekiz on gün içinde kendisini de, şatosunu da, köpeklerini, 
çocuklarını da , velhasıl b ü tün  ailesini de unutacağını anladı.

Ju lien , kocam an kayasının üstünde ayakta durm uş. A ğustos güneşiyle kavrulan 
gökyüzüne bakıyordu . K ayanın a lt ta rafında  h er şey derin bir sessizliğe dalıyordu. 
A yakların ın  altında  yirm i fersahhk b ir arazi uzanıyordu. Başının üstündeki kayalar
dan  fırlayan  b ir atm aca, arasıra görünüyor, sessizce o geniş dairelerini çiziyordu. Ju 
lien’in gözleri bu  yırtıcı kuşu m ihaniki b ir tarzda tak ip  ediyordu. O nun sakin ve kud
retli hareketlerine bayıhyor, bu kuvvetle bu m uhteşem  yalnızlığa gıpta ediyordu.

N apo leon ’un  m ukadderatı da böyle olm uştu; acaba günün birinde kendi m ukad
deratı d a  böyle m i olacaktı.

(Kırmızı ve Siyah - Çev. Cevdet Perin)

Yardlinci Yazar, romanın ana çizgilerini çağının bir olayından almıştır:
B İl& İler: ‘‘Antolne Berthet (Antuvan Berte) adında fakir bir genç, kentin zen-

^  * ginlerinden De la Tour(Dö la Tur) ailesinin yanma mürebbi olarak
girer. Kendinden çok yaşlı olan evin hanımına, Madame Micha- 

ud (Madam Mişo)’ya âşık olur ve bu yüzden evden kovulur. Kent papazınm yardımıyla Rahip
ler Okuluna girer. Orada da tutunamaz. Bu kez başka bir ailenin yanında mürebbi olur. Evin 
kızına olan aşkı yüzünden buradan da atılır. Perişan bir duruma düşer. Başına gelenlere Ma
dame Micbaud'nun sebep olduğunu sanır. Bir pazar günü, kilisede dua etmekte olan kadına 
ateş eder, kendi de intihara kalkar; fakat aldıkları yaradan ölmezler. Delikanlı, 1827’de Gre- 
noble mahkemesinde yargılanır. ■



Yazar, bu olaydan etkilenir ve Antoine Berthey’den, Julien Sorel’i yaratır. Romanın kafa 
ramanı; iradesi, gururu, atılganlığı, tutkusu, iyi ya da kötü davranışlanyla Napoleon çağı genç 
ligini temsil eder. Julien, o çağ Fransız gençliği gibi küçük rütbeli bir askerden, bir gün, ününii 
bütün dünyaya duyurabilen ve Fransa’nın siyasal yazgısını eline alan bir Napoleon daha çıka
bileceğine inanmıştı. Yükselmek için soylu sınıftan olmak gerekli değildi. İstek ve irade gücü 
bütün engelleri yenebilirdi. Julien, bunun için ikî yol düşünüyordu: Askerlik, rahiplik. “ K ırm ız ı”  
ve **Siyah”  kelimeleri, çoğunlukla, bu iki mesleğin sembolü olarak yorumlanmıştır. Roman, 
Bonaparte’la doğup gelişen yeni bir duyuş ve düşünüşün; bunun etkilerinin ve o çağ Fransa’sı
nın bir incelemesini verir.

“ Kırmızı ve Siyah” , yalnız Fransız edebiyatıloın değil, dünya romancılığımn da baş eserle
rindendir.

Metin Üzerinde l—Birinci parçadaki olay, korku ve kıskançlık üzerinde gelişi- 
İnceleme* RSnal ve JuUen Sorel’deki bu duyguların sebeplerim;

düşmüş olan Napoleon’a karşı onların tutumlarım; bu bakımdan Re- 
nal ailesiyle bu genç mürebbi arasındaki düşünüş ayrılığım belirti

niz.
2—Julien, hangi tutkunun etkisi altındadır? Bunu hangi sözlerinden anladınız?
3—İkinci parçadaki şu üç şeye dikkat ediniz: Yüksek bir kayalık üstünde ayakta duran ve 

sonsuzluklara bakan Julien; önünde uzanan geniş bir tabiat; gökyüzünde güçlü davranışlarıy
la geniş daireler çizen yırtıcı kuş ve manevî planda Napoleon.

Bu tablo sizce neyi anlatır? Çevre ile roman kahramanının iç dünyası arasında bağlantı var 
mıdır? Bunlar, Julien’in tasarladığı geleceği düşündürüyor mu?

4—Romanın gerçekçi yapısına karşılık Julten’de romanesk bir tipin özellikleri de görülü
yor mu? Ne gibi?

5—Okuduğunuz parçalara göre Julien nasıl bir tiptir? Onu kısaca tamtımz.
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B iyografi:
S T E N D H A L  

(1783 — 1842)

Asıl adı Henri Beyle (Hanri Bel)’dir. Grenoble (Grenobl)’da doğmuştur. Genç yaşta, ya
kınlarının yardımıyla süvari teğmeni olarak Napoleon’un ordusuna katıldı. İtalya, Prusya ve 
Rusya savaşlarında bulundu. Napoleon düştükten sonra o da ordudan ayrıldı. İtalya’ya gitti, 
Milano’da uzun bir süre kaldı. İlk eserlerini burada vermiştir. 1821 ’de Paris’e döndü. İtalya’
nın Civita-Vecchia (Civita Vekkia) kasabasına konsolos olarak gönderildi. Hayatının önemli 
bir kesiti, ikinci bir yurdu saydığı İtalya’da geçmiş, Paris’te ölmüştür.

Stendhal, romanda realizmin kurucularındandır. Çağının gençliği gibi, o da Napoleon’un 
hayranıydı. Katıldığı savaşlarda onu, ondaki gücü yakından görmek ve tanunak fırsatım bul
muştu. Kırmızı ve Siyah’ta bu etkiyi başarıyla yansıtmıştır.

Okuyucularımı, 1880’de bulacağım”  diyordu. Yaşadığı sürede, dediği gibi, gerektiği ka
dar okuyucu bulmuş, değerlendirilmiş değildi. Bunun üzüntüsünü duymuştur. Romanları, ya
şadığı yüzyılın sonlarına doğru geniş bir okuyucu topluluğuna kavuşarak gerçek değerlerini 
bulmuş, çeşitli dillere çevrilmiştir.

Stendhal, Büyük İhtilâl’in (1789) ruhunu yaşamış; Napol^on’dan önceki toplumla, onun 
etkisiyle doğan modern Fransız toplumunu, her yartıylâ ölçebilmişti. Rpmanlarmda bu toplu
mun geniş ve derin yorumunu yapar; olayları incelerken yan tutmayan bir psikolog gibi davra
nır. Bu bakımdan üslvbu yapmacıksız ve ağırbaşlıdır.

Eserleri:
Aşk Üzerine (1822), Racine ve jhakespeare (Rasin ve Şekspir: 1822) Kırmızı ve Siyah (1831), 

Bir Turistin Anıları (1838), Parma Manastırı (1839) vb.



VICTOR HUGO 
(V ÎK TO R H Ü G O )

N O TR E-D A M E de PA RİS 
(N otr-D am  dö Pari)

■ R om anından:

(Romanın konusu:

Olay, XV. yüzyılda, Paris’te, Notre-Dame kilisesi ve çevresinde geçer. Quasimodo (Kazi' 
modo), kilisenin baş çancısıdır. Duygulu ruhuna karşılık çok çirkin, sağır, üstelik kamburdur. 
Frollo (Frolo) kilisenin başrahibidir. Quasimodo, onun elinde büyümüş, yetişmiştir. Bir gece, 
Frollo’nun âşık olduğu çingene kızı Esmeralda’yı kaçırmasına yardım eder. Karşılarına çıkan 
yüzbaşı Phoebus (Febüs)’le çatışırlar. Rahip, fırsatını bularak kaçar. Quasimodo, suçlu ola
rak yakalanır ve Greve meydanında kırbaçlatılır. Frollo, yüzbaşıdan öç almayı kurar; bir gün, 
Esmeralda ile yüzbaşının birlikte bulundukları bir eve'baskın yapar ve yüzbaşıyı bıçaklar. Suç
lu olarak Esmeralda yakalanır. Büyücülükle de suçlanarak ölüm cezası giyer. Notre-Dame’m 
önünde idam edilmek üzeredir. Başrahip Frollo, dinî görevini yapmak için kadına yaklaşır. 
Kendisinin olursa, ölümden kurtaracağını söyler, fakat Esmeralda’dan hakaret görür. Olayı 
kiliseden izleyen Quasimodo, Esmeralda’yı ölümün eşiğinden kurtarıp kiliseye kaçırır; Greve 
meydanında işkence edilirken, her şeyi göze alarak kendisine su vermiş olan bu kadını, kilise
de, kuş gibi besler. Kadına o da âşıktır; fakat elini dokundurmaz. Onu bütün tehlikelerden 
korur. Frollo, bir gün, Esraeralda’yı tuzağına düşürür. Onu kiliseden kaçırır; fakat karşıhk 
görmez. Götürüldüğü bir evde baskına uğrayan Esmeralda, idam edilmek üzere kilise meyda
nına getirilir. Beri yanda Quasimodo, Esmeralda’yı bulmak için kiliseyi alt üst eder. Bu sırada 
Frollo ile karşılaşır; onun durumundan kuşkulanır. Dışarıya bakınca Esmeralda’nm idam edilmiş 
olduğunu görür. Çılgına dönen Quasimodo başrahibi tuttuğu gibi üst kattaki bir pencereden 
meydana fırlatır, iki ölünün arkasından: “ Sevdiğim iki insanı da kaybettim”  diye göz yaşı dö
ker.

Quasimodo’ yu bir daha gören olmaz. İki yıl sonra, suçlu ölülerin atıldığı Mont-Faucon 
(Mon-Fokon) bodrumunda iki iskelete rastlanır: Bunlardan biri öbürüne sailmıştır. Vücut ya
pılarından ve çürümüş elbiselerinden bunların Quasimodo ile Esmeralda oldukları anlaşılır.)

DÖRDÜNCÜ k i t a p  

III

Dem ek ki N otre-D am e çanlarına şarkı söyleten Q uasim odo idi. Zam anla çancı ile 
kilise arasında  bilmem nasıl içten b ir  bağ kurulm uştu. D oğuşunun m eçhul oluşu ve 
biçimsiz yaratılışı gibi çifte uğursuzlukla cemiyetin her zam an için d ışm da kalan , ço
cukluğundan beri bu aşılm az çifte su r içinde m ahpus bu lunan zavallı talihsiz, gölge
leri içine sığındığı duvarla ım  ötesindeki dünyadan hiçbir şey görm em eye alışmıştı.



Büyüyüp kuvvetlendikçe Notre-D am e ona önce yum urta , yuva, sonra ev, vatan  ve 
kâinat olm uştu. M uhakkak ki bu yaratık  ile bu yapı arasında çok eski ve esrarlı bir 
uygunluk vard ı... Kilise, onun ikam etgâhı değil zarfı idi. İh tiyar kilise ile arasında 
öyle derin bir sevgi, o kadar m ıknatısh bir akrabalık  ve o derece m addeleşm iş b ir ilgi 
vardı ki oraya, kabuğuna çekilen b ir  kaplum bağa gibi giriyordu. Bu yalçın katedral 
onun kabuğu idi.

Q uasim odo, tek gözlü, kam bur ve topal doğm uştu. C laude Frollo, büyük bir zah
m ete katlanarak  büyük bir sabırla ona konuşm ayı öğretebilm işti. F ak a t bu zavalh 
bulunm uş çocuğun uğursuz bir talihsizliği vardı. O n dö rt yaşında N otre-D am e çancı
sı olunca b ir eksiği dah a  tam am lanm ış, sakathk larm a b ir  yenisi dah a  katılm ış, çan 
sesleri kulağının zarını patlatm ış: Sağır olm uştu.

Eksik b ir vücutta zekânın dum ura uğradığı m uhakkak tır. Q uasim odo, içinde ken
disine benzeyen bir ru h u n  lcörXöfTcm nrdâh3îlını ancalc hissedeİJÎfiyordu. Eşyadan 
aldığı in tibalar, dim ağına gelinceye kadar çok büyük kesintilere uğruyordu. Beyni, 
garip  b ir m uhitti: İçine giren hayaller eğrilip bükülerek çıkıyordu. Bu'kesintilerden 
doğan düşüncelcr de pek tabiî o larak birb irine aykırı ve sapıtık  şeyler oluyordu ... Dış 
âlem  ona bizden çok uzak gibi görünüyordu . H er zam an kötü lük  düşünüyordu; bu 
d a  talihsizliğinin ikinci tesiriydi. K ötü idi, çünkü vahşîydi; vahşîydi, çünkü çirkindi. 
Bizim tab iatım ızda olduğu gibi onunkinde de bir m antık  vardı. İnanılm ayacak bir 
dereceyi bulm uş olan o kuvveti de ayrıca b ir  kö tü lük  sebebi oluylord.

H obbes (H obz), “ M alus Puer rob u stu s”  der (*). Q uasim odo’ya yalnız şu bakım 
dan  hak  vermeliydi: K ötülük onda belki de doğuştan  değildi. İnsan lar arasına karış
tığı zam an nefret edildiğini, kepaze edildiğini, sövüldüğünü önce hissetm iş, sonra da 
görm üştü . İnsan  sözü, onun  için daim a b ir alay yahut b ir lânetti. Büyüdükçe etrafın
d a  yalnız kin bulm uştu . Bu kirü benim sem işti. H erkesin  kötülüğü ona  aşılanmıştı. 
Kendisini yaraladıkları silâhı o da eline alm ıştı. Z aten  yüzünü insanlara üzüntü  duya
rak , istemeye istemeye çeviriyordu; kilisesi ona  yetiyordu. Bu kilise m erm er heykel
lerle, sâkin ve iyimser bir bakışı için ona gülüp eğlenmeyen kırallar, azizler ve pisko
poslarla  dolu idi. Ö bür heykellerin de, şeytan ve acayip m ahkûk heykellerinin de Qu- 
asim odo’ya b ir  kinleri yoktu . Q uasim odo, o n la ra  pek benziyordu. O nlar da öbür in
san larla  alay ediyorlardı. Azizlerle dosttu ; on lar, kendisini takdis ediyorlardı; acayip 
mahlûklar da dostlarıydı, bunlar kendisini koruyorlardı. Bunun için onlara içinin derin 
b ir  akışı vardı. Bunun için bazen bu  heykellerden birinirı önüne saatlerce çömeliyor, 
onun la  baş başa  konuşuyordu. B irdenbire biri çıkagelince serenat yaparken basılmış 
b ir âşık gibi hem en kaçıveriyordu. Ve katedral, onun  için yalnız cemiyet değildi, da
h a  büyük b ir  şeydi, dünyasıydı ve b ü tü n  kâinattı.
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B ütün çanların  hep birlikte çalındığı günlerdeki sevincini ta rif  m üm kün değildir, 
B aşdiyakosun kendisini salıverip “ H aydi! ”  dediği anda kule m erdivenini, bir başka
sının inm esinden dah a  çabuk çıkardı. Büyük çanın  gökteki odasına soluk soluğa gi
rer; b ir an onu  aşk ve huşu ile seyreder, sonra ona  tatlı sözler söyler, uzun bir koşuya 
çıkacak güzel bir a t gibi eliyle okşar; vereceği zahm etten dolayı özür dilerdi. Sonra 
bu yum uşaklığı birdenbire geçer, kulenin alt katlarındaki yam aklarına bağırır, “ Baş
layınız! ’ ’ derdi. B unlar, u rganlara asılırlar, bucurgat gıcırdar ve kocam an m aden çan, 
yavaş yavaş hareket ederdi: O zam an Q uasim odo, kalbi çarparak  ona  gözlerini di
ker. T okm akla  tunç duvarın çarpışm ası, üstünde durduğu tah ta  çatıyı titre tird i. Yal

(*) Kötü çocuk kuvvetlidir.



nız çan değil Q uasiraodo da uğuldardı. Çılgın b ir  kahkaha a ta rak , ‘ ‘Vay! ’ ’ diye bağı
rırdı. Bu sırada tokm ağın  hareketi süratlenir; ve çizdiği açı genişledikçe Q uasim odo’- 
nun gözü de daha fosforlu , daha alevli o larak  açıhrdı. N ihayet çan alabildiğine çal
m aya başlardı; b ü tün  kule sarsıhrdı: T ah ta  iskeleler, ku rşun lar, büyük taşlar, temel 
kazıntılarından tepedeki yonca şeklindeki süslere kadar h er şey birden uğuldardı. O 
zam an Q uasim odo’nun içi içine sığmaz, köpüre köpüre kaynard ı; gider, gelir, kule 
ile b irlikte tepeden tırnağa kadar sarsılırdı. Z incirinden boşalan  kızgın çan, kulenin 
kâh  bir ta ra fın a  kâh  ötekine tunç ağzını gösteriyor, dö rt fersah  ötede işitilen kasırga 
uğultusu buradan  çıkıyordu. Q uasim odo, bu  açık canavar ağzının önünde durur, çan 
gidip gelirken çömelir, doğrulur, rüzgârını teneffüs eder ve zam an zam an iki yüz ayak 
aşağıda kar-ınca gibi kaynaşan m eydana ve saniyede b ir gelip kulağına an ıran  koca
m an bak ır dile bakardı. Bu, işittiği biricik sözdü, cihanı saran  sessizliği bozan  biricik 
sada. Bu sada ile göğsü kabarıyor, hacm i çoğalıyordu; tıpk ı güneşlenenbir kuş gibi. 
Birdenbire çandaki heyecan onu sanverird i; bakışında bir harikulâdelik  belirir, örüm 
cek, sineğin yolunu nasıl beklerse koca çanru gelişini öyle beklerdi ve yaradana sığı
nıp sıçrar, üstüne atlardı. O zam an uçurum  üstünde, çanın korkunç sallanışlarına ka
pılıyor, bu havaî devin kulaklarına yapışıyor, onu dizleriyle sıkıyor, topuklarıyla mah- 
m uzluyor ve vücudunun bütün ağırlığı ile bü tün  hızıyla iterek sallantının şiddetini 
artırıyordu . Bu sırada kule sarsılırdı: o bağırıyor, dişlerini gıcırdatıyordu, kızıl saçla
rı diken diken oluyor, göğsünden bir demirci körüğü gürültüsü çıkıyor, dev çan, al
tında soluk soluğa kişniyordu; ve o zam an artık  ne çan N otre-D am e’m dev çanıydı 
ne de Q uasim odo, Q uasim odo idi: O  artık  bir rüya idi, bir fırtına idi, b ir bora  idi; 
gürültüye gem  takm ış b ir  baş dönm esi, uçan b ir sağrıya eyer vurm uş bir peri...
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...p u a s im o d o ’nun bir zam anlar m evcut olduğunu bilenler için N otre-D am e, b u 
gün ıssız, cansız ve ö lüdür. O rada bir şeyin kaybolduğu hissedilir. Bu ulu vücut boş
tur; b ir iskelettir; ruh , onu terk  etm iştir, yeri görülm ektedir, işte bu kadar. Bu, bir 
kafatasıd ır ki üstünde hâlâ gözler için delik vard ır, fakat bakış yoktur.

fN otre-D am e de Paris, cilt l, 1947)'
■ Çev. Nizametti^n N. Tepedelenlioğlu

Yardımcı Y azar, rom anın  ön sözünde; ' Birkaç yıl oluyor, Notre-
Bilffiler* D am e’ı gezerken, daha doğrusu şurasm ı burasm ı araştınrken

*  * bu kitabın  > azarı, kulelerden birinin karanlık  b ir köşesinde 
taş üzerine kazılmış şu kelimeyi buldu: KÖTÜ T A L İH .”  

“ Zamanla eskimiş, kararmış ve taşa oldukça derin kazılmış olan büyük harfle yazıh bu 
Yunanca kelime, sanki bir ortaçağ eli yazmış gibi, harflerinin biçiminde \ e duruşunda beliren 
ve gotik yazısına has olan tarif edilemez bazı özellikleri ve hele ifade ettiği kötü ve uğursuz 
mana ile dikkatini çekti. Eski kilisenin alnına bu cinayet veyahut felâket damgasını vurmadan 
bu dünyayı terk  etm ek istem em iş, azap içinde kıvranm ış olan insanın kira olabilece
ğini kendi kendine so rdu , bulm aya ça lıştı...”

“ Bu k itap  işte o kelim e üzerine yazıldı.”  diyor.
O iay, L ouis X I çağında 1482-1483 yıllarında geçer. V. H u g o , bu tarihî rom anı

nı, 1828’de tasarlam ış, 1831’de tam am layıp yayım lam ıştır. Ortaçağ havasım  taşıyan 
rom an, gelenekleri, inançları, eğilimleriyle o çağm  P a ris ’ini çok canh tab lo larla  ya
şa tm ak tad ır. Yazarın en ünlü  eserlerinden olan  N otre-D am e de P a ris’nin erkek kah 
ram anı Q uasim odo, rom an dünyasının unutulm az kişilerindendir.
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Metin Üzerinde ^—Q uasim odo ile kilise a rasında  nasıl b ir  kaynaşm a ol- 
I  .  ̂ m uştur? B u, nereden ileri geliyor? B irbirlerini hangi yönler- 
Inceleme. den  tam am lıyorlar? Q uasim odo’suz b ir  N otre-D am e kilise

sinde yazarın  duyduğu nedir?
2—Toplumun, Quasimodo’ya karşı tutumu, onun ruhunda ne gibi tepki ve çöküntüler mey

dana getirmiştir? J  J .  Rousseau “ Her şey, yaratıcısı elinden çıkarken iyidir; her şey insanın 
elinde bozulur.” der. Notre-Dame Çancısmm hayat hikâyesinde bu düşüncenin payı nedir? 
Onu; kötü, kinci, topluma öfkeli yapan kendi kusurlu yaratılışı mıdır?

3—Kilisedeki heykellere Quasimodo’nun böylesine gönül bağlaması nedendir? Bu, onun, 
her şeye rağmen ruhunda açığa vurulmamış bir insan ve toplum sevgisi olduğunu gösteriyor 
mu?

4—Roman kahramanının dış yapısı ile ruhu arasında, yazar, nasıl bir ilgi kuruyor. Parça
da bunu belirten sözleri gösteriniz.

5—“ Eksik bir vücutta zekânın dumura uğradığı muhakkaktır”  sözünü tartışınız.
6—V. Hugo, romantik akımın büyük yazarlarındandır. Burada okuduğunuz parçada ro

mantizmin özelliklerinden neler gördünüz? Yaratılan tip, anlatıştaki nitehk, hayal ve duygu
luluk bakımlarından metni inceleyiniz.

B iyografi:

VICTOR HUGO 

(1802 — 1885)

Besançon (Bözanson)’da doğmuştur. Babası generaldi. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İtal
ya ve Ispanya’da bulundu. Şiire, küçük yaşta başlamış, on beş, on altı yaşlarında iken Fransız 
Akademisinin açtığı şiir yarışmasına katılarak dikkati çekmiş, iki yıl sonra Toulouse (Tuluz) 
Akademisine gönderdiği “ Verdun Bakireleri” (Les Vierges de Verdun; Le Vierj dö Verdün> 
adh manzumesiyle yarışmayı kazanmış ve armağan almıştır. 1819’da kardeşiyle birlikte çıkar
dığı “ Le Conservateur Litteraire (Lö Konservatör Literer) ve I824’te sanat arkadaşlarıyla çı
karmaya başladıkları “ La Muse Française”  (La Mü2 Fransez) dergilerinde yazıları yayımla- 
mr. Şiir, tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle kendisini Fransa dışında da tanıtır. İlk 
şHr kitabı olan Odlar’ ’ ı , 1822’de çıkarmıştır. Arada şiir ve roman türlerinde yayımladığı birkaç 
eserden sonra, oynanması yasaklanan “ Marion de Lorme”  (Marion dö Lorm); 1830’da, rO' 
mantizmin zaferini sağlayan ve yazarını bu çığırın şefi yapan “ Hernani”  (Ernani) dramlarını; 
bir yıl sonra Fransa’yı âdeta büyüleyen “ Notre-Dame de Paris’ ’ (Nötr Dam dö Pari) romanını' 
yayımladı. 1933’te oynanan “ Lucrece Borgia”  (Lükres Borjiya) sıyla Hugo, kazandığı ünün 
doruğuna ulaşmış oluyordu. Oyun gecesi yazara görülmemiş bir gösteri yapılmıştı; fakat, “Marie 
Tudor”  (MariTüdor, 1838) ve daha çok “ LesBurgraves”  (Le Bürgrav; 1843) dramlarınm sah
nedeki başarısızlığı, Hugo’yu tiyatrodan çekti.

Yazar, 1841’de Fransız Akademisine üye seçilmiştir. Daha sonra Ayan Meclisine girdi ve 
siyasal hayata atıldı. İlkin tutucu ve kralcı iken sonraları demokrasiye, liberal düşüncelere yö
nelmiş, cumhuriyetçi olmuştur. 185rde IIL Napoleon, hükümeti devirip imparatorluğunu ilân 
edince, ona şiddetle karşı koymuş, fakat Fransa’dan uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Bruxelles 
(Brüksel)’de, daha sonra Jersey (Jerse), ve Guernesey (Gerneze) adalarında geçirdiği gurbet 
hayatı on sekiz yıl sürer ve bu yıllar, yazarın en verimli çağı olur. III. NapolĞon’u yeren “ Kü
çük Napoleon”  (Napoleon le Petit; 1852). “ Cezalar”  (Les Châtiment Le Şatiman: 1853), en



güzel lirik şiirlerini topladığı “ Düşünceye Dalınçlar" (Les Contemplations: Le Kontanplas- 
yon 1856), Manzumelerinin en ünlülerinden sayılan “ Yüzyıllann Efsanesi”  (La Leğende Des 
Siecles; L^lejand de Siekl: 1859), “ Sefiller”  (Les Miserables: Le Mizerabl) romanının bir bö
lümü, “ Deniz İşçileri” (Les Travailleurs de la mer: le travayyör dö lamer: 1866) bu adalarda 
yazıldı.

1870 Fransız — Alman savaşı, III. Napoleon’un düşüşü ve cumhuriyetin yemden kurulu
şuyla, yurduna döndü. Millet Meclisine üye seçildi, öldüğünde 83 yaşında idi. Fransız tarihin
de eşine az rastlanan büyüklükte millî bir.cenaze töreniyle Pantheon (Panteon)’a gömüldü.

Geniş bir yaratma ve anlatım gücü olan V. Hugo, Voltaire gibi, eserleriyle çağını dolduran, 
etkileyen büyük sanatçılardandır. îlk şiirlerinde Wasisizme eğilimiyle dikkati çeken şair, son
raları Charles Nodier (Şari Nodye)’nin de özendirmesiyle romantizme yönelmiş, bu okulun 
şefi olmuş; 1827’de yayımladığı Cromwell (Kromvel) adh beş perdelik manzum dramının ön 
sözüyle Fransız romantizminin ilkelerini ortaya koymuştur. Oyun, sahneye konma güçlüğü 
yüzünden oynanmamış; fakat edebiyat dünyasında ön sözüyle ün kazanmıştu'. Yepyeni bir gö
rüşle yazılan bu ön sözde, yazar, kuralcı ve hürriyeti kısıtlayıcı olan klasisizmi eleştirir, onun 
birçok kurallarını yıkar ve romantizmin savunmasını yapar. Şairin, iki yıl sonra yazdığı, kla
siklerle romantikler arasında büyük olaylara yol açan Hernani (Ermeni) adh beş perdeUk man
zum dramının oynanışıyla (1830), romantizm, Fransa’da en güçlü dönemine girmiş olur. Eser
lerinde çağının eğilimlerini, sanat beğenisini, insanlığın her çeşit duygu ve düşüncelerini, so
runlarını güçlü kalemiyle dile getiren yazarın Fransızcayı kullanışındaki ustalığının, başarısın
da büyük payı vardır. Eserlerinin yer yer göze çarpan yapmacılığma, bu yüzden estetik değe
rinden birçok şeyler yitirmiş olmasına rağmen yazarın, büyüklüğünden bir şey kaybetmediği 
kabul edilir.

Yukarıda adı geçen eserlerinden başka tanınmış başlıca eserleri:

Şiir türünde: Doğu şiirleri (Les Orientales: le z’Oryantal, 1829), Güz Yapraklan (Les Feuil- 
les d’automne: le Föy d’oton, 1831), Alacakaranlık Şarkıları (Les Chants du Crepuscule: Le 
Şan dü Krepüskül, 1835), Gönülden Sesler (Les Voix Interieures: Le Vua z’Enteryör, 1837) vb.

Dram türünde: Kral Eğleniyor(LeRoiS’amuse: Lö Ruvas’amüz, 1832),MarieTudor (Mari 
Tüdor, 1833), Ruy Blas (1838) vb.
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GUSTAVE FLAUBERT 
(GÜSTAV FLOBER)

MADAME BOVARY 
Romanından

(Romanın konusu;
Basit bir kasaba hekimi olan Charles Bovary (Şari Bovari), bir gün tedaviye gittiği bir çift

lik sahibinin güzel kızı Emma’yı görür, onu ailesinden ister, evlenirler. Emma, rahibelerin yö
nettiği bir okulda okumuş, içi hayallerle dolu, okuduğu romanlardaki yaşayışın, aşk serüven
lerinin özlemini duyan; piyano çalan, resim yapan romanesk bir kadın. Charles’la yeni bir çev
reye girer; mutlu olacağını sanır; fakat zamanla bu evlilikte hata ettiğini anlar. Kocasını basit, 
anlayışsız bulur. Kendine yeni çevreler arar. Oturdukları Tostes (Tost) kasabasından sıkılır. 
Yonville (Yonvil)’e taşınırlar. Burada Leon adında bir noter kâtibiyle, daha sonra Rodoiphe 
(Rodolf) adında zengin, soylu bir kişiyle ilişki kurar; aralarında yasak bir aşk başlar. Bir gün 
evini barkını terkedip Rodolphe’la uzak diyarlara gitmeyi kurarlar; fakat Rodoiphe, Emma’yı 
bırakarak, tek başına kasabadan ayrılır gider. Bu olaya çok üzülen Emma hastalanır. Altın
dan kalkamayacak borçlara da girmiştir. Alacaklılardan kendini kurtaramaz. Dostlarından 
hiçbir yardım da göremez. Korkunç bir umutsuzluk içinde kendini zehirleyerek hayatına son 
verir.

Her şeyden habersiz olan Charles, karısının intiharındaki gizliliği çözemez. Bir gün, kansı- 
na, sevgililerinden gelen mektupları bulur ve gerçeği öğrenir. Bir süre sonra, avucunda Em- 
ma’nın bir tutam saçıyla ölü olarak bulunur.)

O na öyle geliyordu ki, tıpkı filân yerde yetişip fa lan  yerde yetişmeyen bitkiler gi
b i, m utlu luk denen bitkiyi de ancak dünyanm  belirli bazı yerleri yetiştirebilir. N ’o-. 
lu rdu , İsviçre’deki bir köşkün ba lkonuna dirseklerini dayayabilseydi; ya da, yanında 
uzun etekli siyah kadife b ir ceket giymiş, ayağm da yum uşak deriden çizmeler, başın
da sivri b ir şapka, ko lunda kolluk lar bulunan  b ir koca ile beraber, içi hüzünle dolu 
o lduğu halde, îskoçya’da  b ir köşke kapanabilseydi!

B ütün bu şeyleri birisine itira f etm eyi özlüyordu belki de. A m a tıpkı bu lu tlar gibi 
biçim  değiştiren, rüzgâr gibi an afo rla r yara tan , elle tu tu lup  gözle görülm ez bir derdi 
nasıl an la tır insan? Bu halini an latacak  sözleri bulam adığından,, bu iş için gerekli fır
satı, pervasızlığı da bulam ıyordu.

Yalnız, Charles istese, genç kadın ın  içinden geçenleri sezse, bakışı b ir defa olsun 
onun  düşünceleriyle göz göze gelse, E m m a öyle sanıyordu ki yüreğini bo l bol dök
m ek im kânını bulacaktır: O lgun yem işler de insan daha elini ağaca değdirir değdir
mez dökülüverirler. Yalnız, yaşayışlarının içli-dışlılığı derinleştikçe, E m m a’nın yü
reğinde de b ir çözülme oluyor, bu  çözülm e genç kadını kocasından uzaklaştırıyordu.

C harles’in sohbeti tıpk ı b ir kald ırım  gibi düm düz, yavandı. Bu kaldırım da ise, 
herkesin ağzına sakız ettiği b irtak ım  düşünceler, insanda heyecan, gülm e, ya da h a 
yal kurm a isteği uyandırm aksızın, bayağı kılıklarıyla geçip gidiyorlardı.



Charles: ‘ ‘Ben R ouen’deyken hiçbir zam an tiyatroya gidip de P aris’ten  gelmiş ak 
törleri seyretmeyi akhm dan geçirm edim ,”  d iyordu.

Ne yüzm ek biliyordu, he de eksrim . T abanca a tm ak d a  elinden gelm iyordu. G ü
nün birinde E m m a bir rom anda  b ir binicilik terim ine rastlam ıştı. Charles bunun  ne 
olduğunu bile karısına anlatam adı.

Bir erkek her şeyi bilmeli, çeşit çeşit işleri büyük bir başarıy la yapm ah değil m iy
di? Size ih tirasın  kuvvetini, hayatın  zevkU tarafların ı, yeryüzündeki b ü tün  sırları o 
öğretm eli değil miydi?

Bizim kinin hiçbir şey öğrettiği, hiçbir şey bildiği, h içbir şey arzuladığı yoktu. Ka
rısını m utlu  da sanıyordu üstelik. E m m a da onun  bu kadar o tu rak h  bir sükûnet için
de bu lunm asına, böyle huzurlu bir vurdum duym azlığa göm ülm esine, h a tta  kendisi
nin ona verdiği saadete kadar, her şeye kızıyordu.

(Birinci B ölüm , VII)
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Gece yarısı eve döndüğü zam an, karısını uyandırm aya kıyam ıyordu. Porselen kan
dil, tavanda  titrek  b ir yuvarlak  m eydana getiriyor, küçük beşiğin kapah du ran  perde
leri de, karyolan ın  yanında, çocuğunun hafif soluğunu işitir gibi o luyordu. Şimdi bü 
yüyecekti O  artık : H er mevsimle beraber, çabucak bir ilerlem e görülecekti.

D aha şim diden kızını akşam leyin, okuldan dönerken  görür gibi o luyordu; yüzü 
gülm ekteydi, çantasının kayışlarında m ürekkep lekeleri vardı, sepetini de kolunda 
taşıyordu; sonra , onu  yatıh okula koym ak gerekecekti; çok pahalıya m al olacaktı bu; 
ne yapm alıydı ki acaba? B unun üzerine, düşünm eye başlıyordu.

O dolaylarda küçük bir çiftlik kiralam ayı düşünüyordu; her sabah hastalarım  gör
meye giderken çiftliğin işlerine kendisi göz kulak olacaktı. B unun gelirini harcam a- 
yıp bankaya yatıracaktı; sonra, nereden olursa olsun b ir yerde hisse senetleri satın 
alacaktı; zaten  o zam ana kadar hastaların ın  sayısı d a  artacak tı; buna güveniyordu 
da, B erthe’n in  iyi yetişmesini, m arifetli b ir kız olm asını, p iyano  öğrenm esini istiyor
du çünkü, ileride, on  beş yaşına gelip de annesine benzeyerek yazın onun  gibi geniş 
kenarh  hasır şapkalar giydiği zam an ne güzel olacaktı kim büir? U zaktan iki kız kar
deş sanacaktı on ları herkes!

Kızını akşam ları, lam banın ışığı altında, kendi yanlarında  çalışırken görür gibi 
o luyordu: B abasına terlikler işleyecekit; evin işlerine bakacak , sevimliliği, neşesiyle 
b ü tün  evi do lduracaktı. Sonra, onu  evlendirmek işini düşüneceklerdi: D urum u sağ
lam  o lan  iyi b ir  çocuk bulacaklar, kız onu  m esut edecek, bu  da ebediyen sürüp gide
cekti.

E m m a uyum uyordu  am a, uyur gibi yapıyordu; kocası yanıbaşm da uykuya dalar
ken, genç kad ın  da başka  hülyalar görerek uyam yordu.

Sekiz gündür, d ö rtn a la  giden b ir  çîft at onu bilinm eyen b ir diyara doğru  götür
m ekteydi, ikisi de bir d ah a  geri gelmeyeceklerdi. K ollarını kenetlemişler, hiçbir şey 
konuşm aksızın  boyuna gidiyorlar,, gidiyorlardı. Ç oğu zam an, b ir dağın tepesinden 
m uhteşem  b ir şehir görüyorlardı: K ubbeler, köprü ler, gem iler, lim an ağacı koruları, 
beyaz m erm erden kiliseler vardı bu rada; kiliselerin sivri çan  kuleleri üzerinde de ley
lek yuvaları bu lunm aktaydı. Sokaktak i büyük kaldırım  ta ş la n  yüzünden arab a  ağır 
ağır ilerliyordu; yerde çiçek dem etleri vardı, k ırm ızı, sım sıkı bluzlar giymiş kadınlar 
da bun ları size sunuyorlardı.

Ç an lar çalınır, ka tırla r kişnerken g itarlar çalıyor, çeşmeler şırıldıyor, bunlardan 
toz halinde savrulan sular, fıskiyelerin altında gülümsemekte olan soluk heykellerin di-’



bine yerleştirilmiş meyve yığmlarmı serinletiyordu. D erken, b ir akşam , bir balıkçı kö
yüne ulaşıyorlardı. B urada, kulübelerin, denize inen dik y arla r boyunca, kahverengi 
balıkağları rüzgârda  kurum aktaydı. İşte durup b u rada  b ir körfezin  tâ  nihayetinde, 
denizin kıyısında, b ir palm iyenin gölgelediği, düz dam h basık  b ir evde oturacaklardı. 
G ondola binip gezecekler, ham akta sallanacaklardı: H ayatları da  tıpkı giydikleri ipekli 
elbiseler gibi bol, rah a t, seyrine baktık ları ılık geceler gibi sıcak, yıldızh olacaktı.

Genç kadının  gözleri önüne serdiği bu geleceğin sonsuzluğu üzerinde, göze çarpa
cak hiçbir şey görünm em ekteydi; hepsi birbirinden güzel o lan  günler, tıpkı denizin 
dalgalan  gibi birbirlerine benzemekteydiler; b ü tün  bunlar d a  u fu k ta  sonsuz, ahenk
li, m avimsi, güneşle ö rtü lü  b ir halde sallanıyordu.

T am  o sırada çocuk beşiğinde öksürm eğe başlıyor, ya d a  Charles Bovary daha 
kuvvetle horu lduyor, E m m a da ancak sabahleyin, şafak  pencereleri ağartır, küçük 
Justin  (Jüsten) m eydanda, eczahanenin kepenklerini açarken  uykuya dalabiliyordu.

(İkinci Bölüm  XII) 
(M adam e Bovary: Çev. Samih 

T iryakicği’Jı, 1960)

Y a r d ım c ı  Madame Bovary, Ukml856’d a “ Revue de Paris” “ RevüdöPa*
R ilo ilp r*  dergisinde yayımlanmış, bir yıl sonra kitap halinde çıkmıştu*. Ro-

^  * man, daha dergide yayımlanırken ahlâka aykırı görülerek aleyhine
dava açılmış, fakat neticede yazar suçsuz görülmüştür.

Roman gerçek bir aile ve toplum hayatına dayanıyor. Eserin kadın ve erkek kahramanlan 
ve birçok kişileri yaşamışlardır.

Ronen’de bir manastırda öğrenimini yapan Delphine Conturier (Delfin Kutürye) adında 
bir çiftçi kızı, bir gün babasını tedaviye gelen Eugene Delamare (Öjen Dölamar) adındaki ka
saba hekimiyle tanışıp evlenir. Sıkıcı bulduğu çiftlik yaşayışından kurtulup özlemini duyduğu 
bir yaşayışa kavuştuğunu sanan Delphine, kısa zamanda hayal kınklığma uğrar. Aradığını bu
lamamıştır. Bütün iyi kalpliliğine rağmen davranışları budalalığa kadar varan anlayışsız koca- 
smdan soğur, nefret eder. Kendisine yeni bir çevre arar. Doğan çocukları da onu yuvasına ısm- 
dıramaz. Yeni maceraların peşinde sürüklenir; gittikçe düşer. Aşkı uğruna her şeyi feda etmeği 
göze alan Delphine, daima aldatdmış bir kadın olarak kalır. Bir gün, umutlarının, yaşama gü
cünün tükendiğini anlar ve zehir içerek intihar eder.

Flaubert, bu olayı, Delphe’in ölümünden bir iki yıl sonra kaleme almağa başlamış, Dela
mare ailesinin yaşayışıyla ilgili uzun araştırmalar yapmıştır. Roman, bu olaydan doğmiış olu
yor.

‘ ‘Madame Bovary’ ’ her şeyle yetinen ve kansmı anlayamamış basit zekâlı bir erkekle, hül
yalarının kahramanı olmağa çalışan, daima çevresini aşmak isteyen romanesk bir kadının hi
kâyesidir. ‘‘Konusu ve kişileri benim dışımdadır.” diyen Fluabert, romanını, peşin yargılara 
bağlı kalmadan, gerçekçi bir sanat görüşüyle meydana getirmiştir.

Madame Bovary, dünya edebiyatının şaheserlerindendir.
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Metin Üzerinde 1—Emma, mutluluğu nasıl anlıyor, onu nerelerde arıyor? “Tıpkı 
İnceleme* yerde yetişip falan yerde yetişmeyen bitkiler gibi, mutluluk de

nen bitkiyi de ancak dünyanın belirli bazı yerleri yetiştirebilirdi.”
diye düşünen bir kimse, mutlu olabilir mi? O ülke nerededir ki?

2—Emma’nın görüşüyle Charles nasıl bir tiptir? O, neye ne bakımdan benzetiliyor? Ku
surlarından en çok hangisi Emma’mn içine işlemiştir?
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3—ikinci parçada okuduğunuz Charles ile; birinci parçada Emma’nm görüşüyle anlaülan 
Charles’ı karşılaştırınız ve bundan bir sonuç çıkarınız.

4_Charles, gelecek için neler düşünüyor? Mutluluğu nerede arıyor? O, neden Emma gibi 
ufukların ötesinde değil?

5_Sevgilisi Rodolphe ile uzak ülkelere kaçmağa niyetlenen Emma, içinden neler kuruyor? 
Bu hayal ülkesi, gerçekte her yerde, aşağı yukarı görülebilen şeylerden değil mi? Onları renk
lendiren ve genç kadını büyüleyen nedir öyle ise?

Emma’nın bu özlemini, bu renk ve hayal dolu ruhunu duyup verebilmek için Flaubert’in, 
^'tabiatı renkli camlar arkasmdan uzun uzadıya seyretmiş olduğunu”  da göz önünde tutunuz.

Biyografi:

GUSTAVE FLAUBERT 

(1821 —  1880)

Ronen (Ruan) da doğmuştur. Ünlü bir hekimin oğludur. Paris’te yapmakta olduğu hukuk 
öğrenimini babasımn ölümüyle yanda bırakıp Rouen yakınında Groisset (Gruvase)’deki köşk
lerine gelip yerleşmiştir. Hayatının bir süresini çok sevdiği bu evlerinde geçirmiş olan yazar, 
ilk denemelerinden sonra ve ünlü eserlerine başlamadan önce, 1849’da uzun bir geziye çıkarak 
Akdeniz ülkelerini; Mısır, Suriye, Yunanistan, İstanbul gibi yerleri gezip dolaşmıştır.

Flaubert, çok okuyup çok inceleyen ve o oranda az yazan sanatçılardandır. Kendi duygula
rı bakımından romantizme eğilimü, fakat eserlerinde gerçekçidir. Ele aldığı konularda yansız 
kalmayı, kişileri kendi varhkları ve oluşları içinde incelemeyi, kendi dugyularını katmamayı 
ya da onları ustahkla gizlemeyi başarmıştır. “ Eserlerimiz, kendimizi değil, başkalarını anlat
mak içindir; sanatı, sanatçı ile karıştırmamalıdır” der. O, bu görüşü ile, verdiği eserlerle en 
güçlü çağını yaşamakta olan romantizmin karşısına çıkmış ve realizmin kurucusu ve öncüsü 
sayılmıştır.

Flaubert, eserlerine başlamadan önce onlar üzerinde uzun uzadıya hazırlıklar yapardı. Her 
romanı, uzun bir emek sonunda meydana gelmiştir Madame Bovary, beş altı yıllık bir çabanın 
verimidir. Salambö’yu yazmak için Tunus’a kadar giderek Kartaca’yı, Hamilcar (Hamilkar)’ın 
yurdunu, bir arkeolog gibi incelemiş, tarihî araştırmalar yaparak dört yıla yakın bir süre çalış
mıştır. La Tentation de Salnt Antoine uzun yılların emeğidir.

Aynı çaba ve titizlik, yazarın üslûbunda da görülür. Sağlam ve özlü söyleme; biçim kusur
suzluğu ve güçlü diliyle Fransız edebiyatının büyük üslûpçuları arasına girer. Bir kelimenin, 
bir virgülün yerini seçmek için kimi zaman saatlerce uğraştığı biliniyor.

Eserleri:
Madame Bovary (1857), Salambö (1862), Duygusal Eğitim (1869), Saint Antoine’ın ayartı- 

lışı (Sen-t’Antuvan’ın Ayartılışı, 1874), Bouvard et P^cuchet (Buvar e Peküşe, 1881), vb.



ALMAN EDEBİYATI;

G O E T H E
(GÖTE)

GENÇ W ERTHER’ (VERTER) İN ACILARI
romanından:

(Romanın konusu:
Bir ressam olan ve gürültülü k«nt yaşayışından uzak, bir tepenin yamacındaki Walheim 

(Valhaym) kasabasına çekilip kendini sanatına ve kitaplarına veren W erther, burada hayatı- 
nm en güzel günlerini geçirir. Lotte (Lote) ile bir kır balosunda tanışmıştır. Bu çokça duygulu 
genç, tanıştığı kızın başkasına ait olduğunu düşünmeğe bile vakit bulamadan ona gönül ver
miş olur. “ Lotte’nin kara gözlerinde kendisine ve alm yazısına gerçek bir bağlılık”  duyar. Lotte, 
gerçekte iki sevgi arasındadır. W erther’de kıskançlıklar başlar. İç acılarına bir kurtuluş yolu 
arar; aradan çekilmeyi düşünür. Bir elçilikte görev alarak kasabadan bir bakıma kaçar; fakat 
yeni çevre ve hiçbir şey ona Lotte’yi unutturamaz. Bir gün, elçiliği bırakmış olarak Welheim’a 
döner. Lotte, nişanlısı Albert (Alber)’le evlenmiştir. Kocasına, evine bağlı ve mutludur. Wert- 
her, sevilen bir dost olarak yeniden, genç evlilerin yaşayışına karışır.

W erther’in bundan sonraki bahtsızlığı; ele geçen yazıları, arkadaşı W ilhelm’e gönderdiği 
mekcuplar ve yaşayışım yakından bilenlerin anlattıklarıyla aydınlanır. Roman kahramanı, ha
yatının bu döneminde tam bir umutsuzluk içindedir. Lotte’nin dışında hiçbir şey, hiçbir mut
luluk düşünemez. Lotte de bu sevgiden kendini kurtarmış değildir. W erther’siz, bir hayatm 
büyük boşluğunu sürekli olarak duyacağını anlamıştır. Albert’e gelince o, daha nişanh iken 
onların bu sevgisini sezer; fakat hiç olmazsa W erther, ziyaretlerini azaltmalıdır. Bunu, karı
sından ister. Lotte, içi burkularak, bunu W erther’den rica eder. Werther, son gelişinde Ossian 
(*)’dan aşk şiirleri okuyarak Lotte’yi ağlatır. Bu duygu saatleri, her ikisinin bahtsızlığım bü
tün gerçekleriyle ortaya kor. Göz yaşları içinde ayrılırlar. Bu, son buluşmaları olur.

W erther’e göre, “ İnsan ruhunun belli sınırları vardır. Sevince, sıkıntıya, acıya bu sınırlar 
içinde katlanabilir. Sınırlan aştı mı perişan o lu r.”

Ertesi gün bir mektupla, W erther, çıkacağı bir gezintiyi ileri sürerek Albert’ten tabancasını 
ister. Albert, bu isteği, belki hiçbir kötü sonuç düşünmeden karşılar; fakat ya Lotte? O, yıldı
rımla vurulmuştur. Kocasının etkisi altında, iradesini yitirmişçesine, tabancayı, gelen uşağa 
verirken titremiş, tek kelime söyleyememiştir. “ Bütün sorun perdeyi kaldırıp öbür yana geçmek” 
diyen 'VVerther’in ayrıhş mektubu, ölümünden sonra Lotte’ye verilecektir. Onun hayat hikâ

yesi böylece sona erer).



(Wilhelm’e gönderilen mektuplardan) 
15 Kasım

Teşekkür ederim, Wilhelm! Bana acıyorsun, candan öğütler veriyorsun. Ama yal
varırım, biraz sakin ol! Bırak şu fırtınayı geçireyim! Bütün yorgunluğuma rağmen 
daha dayanacak kuvvetim var. Dinsel inancımın sağlam olduğunu bilirsin. İnancın, 
mecalsiz kalanlara destek, susuzluktan cayır cayır yananların yüreğine su serpecek 
bir kaynak olduğunu anlıyorum. Fakat, acaba bu herkese nasip olmuş mudur, ola
cak mıdır? Şu koca dünyaya bir göz a t !... Binlerce insanın bundan nasibini alamadı
ğını göreceksin. Yine daha binlerce insan bundan mahrum kalacaktır. Peki, acaba 
bu bana nasip olacak mı? Tanrı’mn elçisi bile, onun kendisine bağışladıklarının dai
ma yanında olacağını söylemiyor mu? Acaba ben de Tanrı’nın bağışladıklarından mı
yım? Ya, kalbimin bana sezdirdiği gibi, Tanrı beni kendine alakoymuşsa? Yalvarı
rım beni yanlış anlama; bu masum sözlerde bir alay konusu arama! Senin önüne ru
humu olduğu gibi seriyorum. Yoksa hiç konuşmazdım. Benim gibi başkalarının da 
pek bildiği konular üzerinde ağzımı bile açmak istemem. İnsanın ahnyazısı, nasibini 
aldıktan sonra göçüp gitmekten başka nedir ki? Bu kadehten içilenler peygamberle
rin bile acıdan yüzünü buruşturmuşken, ben niçin azamet satıp bundan tat aldığımı 
göstermeğe kalkışayım? Söylemekten niçin çekineyim? Öyle korkunç anlar geçiriyo
rum ki, bütün varlığım olmak veya olmamak arasında titriyor, geçmiş günler bir şim
şek gibi geleceğin karanlık uçurumları üstünde parıldıyor; çevremde her şey batıyor, 
dünya benimle birlikte altüst oluyor. İyice çökmüş, takati kesilmiş ve durmadan uçu
rum a yuvarlanan bir kimsenin çaresizlik içinde çabalarken derin iniltiler halinde ge
len sesi değil mi bu? “ T a n n m . T a n n m ! B u  k u lu n u  n iç in  y ü zü s tü  b ıra k tın ? ”. Gökyü
zünü bir bez gibi perde perde açan elin sahibi bile bunu söylemekten kurtulamamış
ken, ben niçin bundan utanayım, niçin çekineyim? Aralık

Sevgili Wilhelm! Biliyor musun, şimdi ne haldeyim? Kötü ruhların kovaladığı sa
nılan bedbahtların haline düştüm. Bazen bunun gibi oluyorurn. Bu, korku değil, *a- 
tek değil. Göğsümü parçalayacak gibi olan, boğazımı sıkan anlaşılmaz bir ic fırtına '’ 
bu. Ah! O zaman, kara kışın azgınlığına bakmayıp geceleyin korkunç tipiler içine 
dalıyorum.

Dün gece yine dışarı çıkmak zorunda kaldım. Birden karlar erimeğe başlamıştı. 
Irmağın taştığım, bütün derelerin kabardığını', Walheim’den aşağıya doğru sevgili va
dimin sular altında kaldığını söylediler. Gece yarısına doğru oraya koştum. Korkunç 
bir m anzara ile karşılaştım. Bir kayanın üstünde durup ay ışığında coşkun ırmağı, 
suların tarlaları, çayırları ve çitleri çiğnediğini, rüzgârın uğultusu içinde fırtınah bir 
denizin geniş vadiyi boydan boya kapladığını gördüm. A ra sıra ortalığa hafif bir ka
ranlık çöküp ay tekrar bulutların ardından sıyrılırca eşsiz güzellikteki pırıltılar içinde 
dalgaların üst üste yığıldığını seyrediyordum. İçimde bir titreyiş ve sonra bir istek duy
dum ... Bütün dertlerimi ve acüarımı sulara gömmek isteği içinde çırpınıyordum.

Sıcak bir günde yaptığımız gezintiden sonra Lotte ile gölgesinde dinlendiğimiz sö
ğüt ağacının bulunduğu yere hüzünle baktım. Orasını da sular basmış, söğüt ağacı 
görünmüyor. Ya o  çayırlar, av köşkünün etrafı kim bilir nasıl olmuştur, fırtına ka
meriyemizi nasıl yıkmıştır diye düşündüm, Wilhelm! Bir tutsağın, rüyasında sürüler, 
çayırlar ve şerefli günler görmesi gibi, içimde, geçmiş zamanın parıltısı belirdi... Şim
di burada, sonuna yaklaşmakta olan dertli günlerini birazcık daha uzatmak, derdini 
birazcık daha azaltmak için kırlarda çırpı toplayan, kapı kapı ekmek dilenen ihtiyar 
bir kadına benziyorum.
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SCHILLER
(ŞİLLER)

ORLEANS KIZI

(Orlean Kızı)

(Oyunun konusu:

Bir köylü kızı olan Jeanne (Jan), İngilizlerin Fransa topraklarına girmiş olmasından acı 
duymaktadır. Tanrı’mn, kendisini göreve çağırdığına inanır ve bir gün, vicdanının sesine uya
rak, sürüsünü bırakır ve köyünden ayrılır. Fransa, karışıklıklar içindedir. Burgund Dükası, 
siyasal bir kavga sonunda öldürülen babasının öcünü almak için İngilizlerle birleşir. Fransa 
Kralı Charles (Şarl) VlI’nin annesi İsabeau (îzabo), Fransa’yı tamamıyla ele geçirmek için İn
giliz ordusu başında oğluna karşı savaşmaktadır. Charles, umutsuzluk içinde. Jeanne, ilk rast
ladığı Fransız birliğine katılarak düşmana karşı savaşır, birliği zafere ulaştırır. Kral’a çıkarılır. 
Fransa’nın, savaşı kazanacağını, ancak bunun, gönül birliği ile sağlanacağını söyler. İlkin Bur
gund (Burgonya) Dükasını kralla ve diğerleriyle barıştırır. Fransız ordusu, her yerde, İngilizle- 
ri yenmeğe başlar. Bir çarpışmada İngiliz komutanı LioneFi yenen ve kılıcını elinden alan Je- 
ânne, nedense; ona gönlünü kaptırır. Bunun sonucu olarak ruhsal gücünü yitirdiğini, Tanrı’- 
nın, kendisini yalnız bıraktığım duyar. Kralın taç giyme töreninde, kendisini buna lâyık gör
memesine rağmen, Fransız bayrağını taşımakla onurlandırılır. Savaş sırasında Jeanne’ı, İngi- 
lizler ele geçirir. Bir kalede Lionel’le karşılaşır. O da, onu sevmektedir; fakat Jeanne, duygula
rını açığa vurmaz, ona karşı çıkar.

Jeanne’a yapılan bazı haksızhklar yüzünden Fransız komutanlarının araları yeniden acil
miş, birlik bozulmuş, ordu yenilmeğe başlamıştır. Jeanne, bunu duyunca dayanamaz; zincir
lerinden kurtulur, bir İngiliz erinin kıhcını kaparak savaş meydanına atılır. Onu aralarında 
gören Fransızlar, toparlanır, güçlenir, düşmanlarını yener ve Fransa’yı kurtarırlar. Jeanne, 
yarabdır. Ölmek üzeredir. Kral ve komutanlar, onun kutsalhğını kabul ederler. Elinden bay- 
rak düşerken, Jeanne, son sözlerini söyler: “ ... Acılar sürekli değildir; sevinç İse sonsuzdur.”

Perde I, Meslîs 10

(Jeane d ’Arc (Jan Dark), hiç görmediği Fransa kralı Charles V ll.’nın karşısına çıkarılır. 
Kral, Jeanne’ın ruhî gücüne inanmamıştır. Onu denemek ister. Tahtına Orlean Dükası Kont 
Dunois (Dünuva)’yı oturtur ve kendisi maiyetinde bulunanların arasına girer. Kız, eğer Tanrı 
katından gönderilmişse, tanımadığı, görmediği kralını bulacak ve tanıyacaktır.)

JEANNE — Orlean Dükası! Allah’ı kandırmak istiyorsun! Sana yakışmayan yer
den kalk! Ben daha büyüğüne gönderildim. (Krala doğru gider ve reverans yapar. 
Dunois, yerinden kalkar.) 

CHARLES — Sen beni bugün ilk defa görüyorsun! Bu içli dışlı tanım ak kabiliye
ti sana nereden geliyor?



JE A N N E — Seni Allah’tan başka kimsenin görmediği zaman gördüm. (Krala yak
laşır) Son geceyi hatırla! E trafında her şey gömülmüş gibi derin bir uykuya daldığı 
vakit, sen kalkmıştın. Allah’a candan, yürekten yalvarmıştın. Bunlan dışanya çıkar, 
ben sana neler dua ettiğini söyleyeceğim.

CHARLES — Allah’a  açtığım dertleri insanlardan saklamaya lüzum görmüyo
rum . Bana yalvardıklarımı söyle. Ben de o vakit Allah’tan  ilham aldığına inanırım.

JEA NN E — Üç şey yalvardın. Söylüyorum, dikkat et, Dauphin! Tacm haksızh- 
ğa istinat ediyorsa, cezasız kalmış başka büyük bir günah varsa ve bunlar harbe sebep 
olmuş ise milletin için kendini fedaya hazır olduğunu.söyledin!

CHARLES — (Korkarak geri çekilir). Sen kimsin, kudretli varhk? Nerden geli
yorsun?

JEA NN E — Allah’a şunu da yalvardın: Taç ve tahtını almaya karar vermişse sa
na üç şey bırakması için yalvardın: Müsterih bir vicdan, dost kalbi, Agnes’in aşkı. 
(Kral yüzünü kapar ve şiddetle ağlar). Üçüncüsünü de söyleyeyim mi?

CHARLES — Elverir! Sana inanıyorum. Bu, bir insanın elinden gelemez. Seni 
Allah gönderdi.

BAŞPİSKOPOS — Sen kimsin mukaddes kız? Hangi m übarek toprak seni yetiş
tirdi? Söyle! Seni dünyaya getiren A llah’a yakın anan, baban kimdir?

JEA N N E — Bana Jeanne derler. Ben bir çoban kızıyım. “ Domremy” liyim. Ço
cukluğumdan beri babamın koyunlarmı otlatırım. Çok defa anlatırlarken işittim ki: 
Deniz aşın  gelen yabancı ada halkı, bizi uşak yapmak istiyormuş. Büyük Paris şehri
ni zapt etmişlermiş. Devlet tehlikede im iş! O vakit bizi ecnebilerin zincirinden kurtar
masını, kralımızı korumasını, Meryem A na’ya yalvardım. Doğduğum köyün önün
de çok eski bir Meryem A na resmi vardır, onu pek çok dindarlar ziyarete gelirler. 
Onun yanında her derde derman mukaddes bir meşe ağacı yükselir. Ben sürümü otla
tırken bu ağacın gölgesinde oturm aktan hoşlanırdım. Sürümden bir koyun ayrıhrsa 
ağaç altında uyuduğum vakit, yerini rüyada görürdüm. Bir gece aynı ağacın altında 
ibadet ederken mukaddes bir kadın bana göründü. Benim gibi çoban kıyafetinde idi. 
Elinde kılıç ve bayrak vardı. Bana dedi: “ Ben, O ’yum. Kalk, Jeanne. Allah seni baş
ka bir işe davet ediyor. A l,bu bayrağı. Kuşan bu kılıcı! Bunlarla milletinin düşmanını 
mahvet. Kralını Reims (Rens)’e götür ve ona krallık tacını giydir!” . Ben cevap ver
dim: “ Benim gibi bir kız, harpten anlamayan bir kız bunu nasıl yapabilir?” . Bana 
dedi ki, “ Dünya aşkına karşı gelen bir kız, her şeyi yapabilir. Bak, ben de senin gibi 
lekesiz bir kızım. İlâhî insanın anasıyım, ben de İlâhîyim!”  ve sonra gözlerimi okşa
dı. Yukarıya baktığım vakit gökyüzü meleklerle dolmuştu. Hepsinin elinde beyaz zam
baklar vardı. Havada ta th  sesler ürperiyordu. Mukaddes kadın, üç gece, bana aynı 
halde göründü: “ Kalk, Jeanne, dedi, Allah seni başka bir işe davet ediyor.”  Son gö
rünüşünde kızgındı, bana çıkıştı: “ İtaat, yeryüzünde, kadının vazifesidir. Onun tali
hi, sert bir sabırdır. Haşin hizmetlerle kendini temizlemeğe mecburdur, burada yapı
lan hizmetin yukarıda büyük kıymeti vardır.” . Bunu söylerken çoban kıyafetinden 
sıyrıldı. Semavî ihtişamıyla göründü. Ahin bulutlar arasında yükseldi.

BAŞPİSKOPOS — (Uzun bir sükûttan sonra) Böyle İlâhî bir tastik karşısında 
dünya zekâsının tereddütleri susmaya mecburdur.
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DUNOtS — Ben onun mucizesine değil, gözlerine, yüzünün lekesiz masumiyeti
ne inanıyorum.

CHARLES — Benim gibi bir günahkâra böyle bir lü tuf lâyık mıdır? Aldanma
yan, her şeyi gören göz. Benim içimi görüyorsun, aczimi biliyorsun!

JEA N N E — Allah önünde eğiliyorsun, o da seni yükseltiyor!

CHARLES — Mukaddes kız!. Ordularımı sen sevk et, prensler, sana itaat etsin
ler!

JEA N N E — Asil Duaphin! Öyle değil... Senin zaferin dünya kuvvetiyle olmaya
caktır! Ben başka bir kıhçia muzaffer olacağım! Bu kıhç “ Sent Katerin”  mezarlığın
daki eski zafer hatıralannı şaklayan kubbenin altındadır. Üstünde üç altın zambak 
vardır. Birini gönder, aldır.

PERDE II, MECLİS 10
DUNOİS — Çekil, Burgund. Kadınlarla değil erkeklerle çarpış!,..

LA H İR E (La Hir) — Biz, mübeşşirin mukaddes başını koruyoruz.
BURGUND — Ne sizi böyle iğrenç bir surette değiştiren kızdan, ne de sizden kor

karım . Orlean melezi, utan. Yüzün kızarsın. Rezil La Kire! Eski kahramanhğı ce
hennem hünerleriyle alçaltıyorsun, bir şeytan km m n uşağı oluyorsun...

(Çarpışmaya hazırlanırlar, Jeanne aralarına girer.)

JEA N N E — Durunuz!

BURGUND — Âşıkın için titriyorsun, öyle mi? Gör bir kere! O gözünün önüıide 
talihine kavuşsun da... (Dunois’nin üzerine yürür.)

JEA N N E — Ayırımz onları. La Hire! Fransız kam akmasın. Bu kavgayı kılıçlar 
halletmesin! Yıldızlar arasında başka bir şeye karar verilmiştir. Beni söyleten, bana 
hükmeden kudrete hürmet ediniz, dinleyiniz!

DUNOİS — Niçin kolumu tutuyorsun? Kıhcın kanlı kararına niçin mani oluyor
sun? Demir, yerinden oynadı. Şimdi F ransa’ya intikam aldıran, yahut onu barıştıran 
darbeye sıra geliyor.

JEAN N E — (Aralarına girerek Dunois’ya:) Kenara çekil. (La H ire’e) yerinizde 
durunuz. Diika ile ben görüşeceğim. (Hepsi yatıştıktan sonra) Burgund, ne yapmak 
istiyorsun? Öldürmek hırsıyla tutuşmuş gözlerinin aradığı düşman kimdir? Bu asil 
prens, serün gibi Fransa’nın oğludur. Bu kahram an da senin hemşerin, silâh arkada
şındır. Ben-de vatanının kızıyım. Bizi mahvetmek istiyorsun. Halbuki hepimiz sana 
mensubuz. Seni kabul etmek için kollarımızı açtık. Kılıçlarımızın öcü senin için de
ğildir. Düşm an tolgası altında gölgelenen yüz, bizim için muhteremdir.

BURGUND — Siren!... Tatlı ve gönü! okşayan sözlerinle kurbanını sürüklemek 
istiyorsun, desiseci. Beni ayartamazsın. Kulaklarım, sözlerinin kemendine kapalıdır. 
Gözlerinin ateş okları göğsümün zırhını aşamaz. Silâha sarıl, Dunois, sözle değil, kı
lıçla çarpışacağız.
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DUNOlS —İlk önce söz, ondan sonra kılıç! Sözden korkuyor musun?

JEA NN E — Bizi senin ayaklarına sürükleyen şey, mücbir bir zaruret değildir. Kar
şında yalnız ricacı gibi duruyoruz. Etrafına bak bir kere. İngiliz karargâhı kül oldu, 
ölüleriniz toprağı örtüyor! Frenklerin harp borusunu işitiyorsun. Allah öyle istedi. 
Zafer, bizimdir. Güzel defnenin henüz koparılmış dalını dostumuzla paylaşmağa ha
zırız. Bizim tarafım ıza gel, ey asil kaçak! H ak ve zafer olan tarafa  gel! Ben ki Allah 
elçisiyim, sana kız kardeşgibi elimi uzatıyorum. M üdafaa ettiğimiz şey, bu beyaz bay
rak gibi temizdir. Onun lekesiz timsali, masum bir kızdır.

BURGUND — Yalanla örülmüş sözün, çocuk sözü gibi tesir ediyor. Size kelime
ler ilham eden cinler, masumiyeti ne büyük bir muvaffakiyetle taklit ediyorlar. Artık 
dinlemek istemiyorum. Silâha! Hissediyorum, kulağım kolumdan daha zayıf.

JEA N N E — Bana sihirbaz diyorsun. Beni cehennem hünerleriyle itham  ediyor
sun. Sulh vücuda getirmek, düşmam barıştırmak şeytan işi midir? Anlaşmak, barış
mak, ebedî bir bataklık mahsulü müdür? Vatan için harp etmekden daha yüksek, 
daha mukaddes bir şey var mıdır? Yüksek bir gayeyi Allah ne vakit terk etmiştir? Şey
tan  ne vakit himaye etmiştir? Sana söylediğim şey iyi ise, o halde-bu ilhamın menbaı 
Allah değil de nedir? Ben yüksek prensler yanında bulunmadım. Söz hünerleri ağzı
ma yabancıdır. Şimdi ise memleketlerin, kralların talihi, masum bakışımın önünde 
duruyor, ağzımdan şimşekler dökülüyor.

BURGUND — (Gözlerini kapar ve sonra Jeanne’a hayret ve teessürle bakar) Ne 
oluyorum? Bana ne oluyor? Allah mı kalbimi bu  kadar değiştiriyor? Kız, aldanmı
yor. Hayır, hayır. Gözlerim, eğer bir sihir ile kamaşmamış ise, hiç şüphesiz bu sihir, 
İlâhî bir kudrettir. Bunu bana kalbim söylüyor, kızı Allah gönderdi.

JEA N N E — Burgund müteessir, evet m üteessir... boş yere yalvarmadım... Göz
lerinde sulh parlıyor, duygunun altın güneşi doğuyor. Silâhları bırakınız. Kucaklaşı
nız. Ağlıyor. Mağlup oldu. Bizim oldu. (Dunois, La Hire silâhlarını bırakır ve ku
caklaşmak için Burgund’a  doğru ilerler.)

PERDE III, MECLÎS IV.

CHARLES — (Jeanne’a) Ben sana neler medyumum. Yüksek kız! Sözünü ne gü
zel tu ttun! Bütün talihimi ne çabuk değiştirdin! Dostlarımı barıştırdın. Düşmanları
mı yere yuvarladın. Şehirlerimi düşman boyunduruğundan kurtardın. Bütün bunları 
yalnız sen yaptım. Söyle, nasıl bir m ükâfat istiyorsun?

JE A N N E  — Felâket günlerinde olduğu gibi mesut günlerinde de insanca hareket 
e t. İhtişam ın eri yüksek noktasında olduğun vakit bile zaruret zamanında bir dostun 
ne kadar kıymeth olduğunu düşün! Düşkünlük sana öğretti. Milletinin en âdi bir fer
dinden bile adalet ve âtıfetini esirgeme! Çünkü Allah ülkeni bir çoban kızına kurtart- 
tı.

(Orlean Kızı, Çet: M. Nermi, 1928)
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Y sird im C I Orleans Kızı (Jungfrau von Orleans), Schiller’in olgunluk çağında 
Bilgilen yazdığı dramlardandır. Oyun, 1801’de yazılmış, aynı yıl Leipzig ti

yatrosunda sahneye konmuştur, rouen (Ruan)’da İngilizler tarafın
dan yakılan Jeanne d’Arc, Schiller’in dramında yukarıda özetini 

okuduğunuz gibi sonuçlanır.
Oyunun aslı manzumdur. Sonradan, Rus bestecisi Çaykovky (1840 — 1893) oyunu beste

leyerek bir opera meydana getirmiştir.

Metin Üzerinde l — Bir halk çocuğu olan Jeanne’ı, vicdanmdan gelen sese uyarak, 
İnceleme: bu davranışa götüren ana düşünce nedir?

2 — Jeanne, yurdunu kurtaracak gücü nede görüyor? İlk önce neyi 
çözümlemek istiyor? “ Üstünde üç altın zambak”  bulunan kılıç

neyi ifade eder.
3 — Burgund (Burgonya) Dükası İyi Philippe (Filip), öldürülen babasının öcünü almak 

için İngilizlerle birleşmiş. Bu gibi kişisel olaylar, millî birliği parçalamış. Jeanne, burada nasıl 
bir görev almış oluyor? Birliği nasıl, hangi düşünceye dayanarak sağhyor? Burgund, nasıl bir 
ruh değişimi geçiyor? Burada “ kin” i “ sevgi”ye çeviren düşünceleri kısaca belirtiniz.

4 — Jeanne, başardığı işlere karşıhk kraldan ne istiyor? Ona, bir halk çocuğu olarak nasıl 
bir ders vermiş oluyor? “ Tanrı, ülkeni bir çoban kızına kurtarttı”  sözüyle söylemek istediği 
nedir? Buradaki hükümdar — millet sorununu belirtiniz.

5 — Schiller’in yaşadığı çağ Almanya’sı da, Charles VII Fransa’sı gibi karışıktı. Millî bü
tünlük yoktu. Yurt zulüm ve haksızlıkların, iç ve dış savaşların ezikliği içindeydi. Bu acıları 
duyan yazar, Alman milletine ne söylemek istemişti?

Biyografi:

FRIEDRICH SCHILLER

(1759 — 1805)

Wurtemberg (Vürtemberg)’in Marbach (Marbah) kasabasında doğmuştur. Babası, ordu
da yüzbaşılığa kadar yükselmiş bir askerdi. Az okumuş ve dindar bir kadın olan annesinden 
ve kasabanın rahibinden ilk din eğitimini almış, onların etkisiyle rahip olmağa heveslenmişti. 
İlkokulda Latince de öğreniyordu. 1773’te, babasıyla Wurtemberg dükası arasmda yapılan bir 
anlaşma ile Sebiller, Düka’nın buyruğundaki asker okuluna verildi. Burası bir akademiydi. 
İlkin hukuk, sonra hekimlik bölümünde okudu. 1780’de hekimlik diploması aldı ve Düka’nın 
ordusunda görevlendirildi.

Mesleğini hiçbir zaman benimsememiş ve sevmemiş olan Sebiller, daha okul sıralarında iken 
tarih, felsefe ve edebiyatla uğraşıyor; Rousseau’yu, Kant’ı, Shakespear’i, eski Yunan klasikle
rini, ileride tanışıp dost olacakları Goethe’yi ve öteki Alman dram yazarlarım okuyordu. İlk 
dramı olan “ Haydutlar” ı on sekiz yaşında iken okul sıralarında yazdı. Oyunun 1782’deMann- 
heim tiyatrosunda sahneye konması ve yazarın, onu görmek için Stuttgart’tan izinsiz ayrılma
sı Düka ile zaten gergin olan aralarının büsbütün açılmasına ve Schiller’in mesleğini bırakıp 
Mannheim’a kaçmasına yol açtı. Böylece Sebiller, zoraki mesleğinden ayrılıp gerçek mesleği
ne, sanatına kavuşmuş oldu’. Onun bu yıllan yoksulluk ve sıkıntı içinde geçer. “ Haydutlar”



dan sonra yazdığı “ Fiesko” nun, ilkin, siyasal düşüncelerle sahneye konmaması, yazan, büs
bütün perişan eder. Bunun üzerine bir köye çekilen Schiller, yazmayı burada sürdürür. Çektiği 
yoksulluğa hastalıkları da eklenir. 1778’de Weimar’a gelmesi, I789’da Jena Üniversitesi tarih 
profesörlüğüne getirilmesi ve Weimar Dükası tarafından korunmasıyla rahata kavuşur. 1790’da 
evlenir. Mutludur; fakat hastahklar yakasını bırakmaz. Bu yüzden derslerini bırakmak zorun
da kahr. Weim=ır’a yerleşir. Goethe ile arkadaşlıkları, beraber çalışmaları bu yıllardadır.Kırk- 
âltı yaşmda iken bu kentte ölmüştür.

Sanatta idealist ve ahlâkçı olan Frederic Chiller, Goethe ile birlikte Alman romantizminin 
şeflerinden sayılıyor. îlk ününü bir ihtilâl oyunu olan “ Haydutlar” la sağlar. Schiller, dramla
rında hürriyet, eşitlik, adalet, insan hakları sorunlarını işlemiştir. Bu sosyal düşüncelerin ele 
alınışında onu yetiştiren çevrenin, Wurtemberg Dükasınm; onun kesin buyruğunda bulunan 
ve hürriyete değer vermeyen akademisinin; buradaki sert disiplininin; yakından gördüğü sos
yal düzensizliklerin; çektiği acıların ve bütün toplumsal sorunlarına ışık tutan Rousseau’nun 
düşüncelerinin büyük etkileri olmuştur. Bu düzensizliklerin onda yarattığı ruh tedirginliği ölü
müne kadar sürer ve bu, eserlerinde bütün coşkusu ve sıcaklığıyla duyulur.

Schiller, dramlarında yaşattığı kişilere karşı yansız değildir. Onları, duyduğu ve düşündü
ğü gibi ele ahr. Tarihin gerçeklerine tarih dışı motifler, olaylar eklemesi; tarihin, kendi açısın
dan gördüğü boşluklarını doldurmak, kendi düşüncelerini tamamlamış olmak içindir. Bu, belki 
biraz da, çok sevdiği hayranlıkla okuduğu Shakespeare’den gelen bir etkidir. Bununlu “bera- 
ber, dramlarının romantik yapılışları içinde kişiler, iç dünyalarının gerektirdiği davranışlarla 
ve yaşadıkları düşünce ve coşkunun adamı olarak hareket ederler. Dramlarındaki inandırıcı 
ve tabiî yapı buradang elir.

Schiller, her şeyden önce bir dram şairidir. Bunun yanında tarihle, estetikle ilgilenmiş, bu 
alanda da eserler vermiş, manzumeler, her bir ayrı bir değer taşıyan “ ballade” lar yazmıştır.

Dramları; Haydutlar (1780), Fiesko’nun Suikastı (1783), Hile ve Aşk (1784), WallensteİD 
(Valanştayn, 1799), Don Carlos (Don Karlos: 1787), Maria Stuart (Mari Stüar, 1800), Orlean 
Kızı (1801), Wilhelm Teli (Wilhelm Tel, 1805), Messinalı Nişanlı (1803) vb.
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İNGİLİZ EDEBİYATI:

W aL IA M  SHAKESPEARE
(VİLYAM ŞEKSPİR)

KRAL LİR

{Oyunun konusuf

Ülkesini, büyük kızı GonerD ve kocası Albani Dükü, ortanca kızı Regan ve kocası Korn- 
val bükü  arasında bölüştüren Kral Lir, tok sözlülüğü yüzünden küçük kızı Kordelya’yı hak
kından yoksun bırakmış, gerçekleri savunan Kent Kontu’nu kovmuştur. Kendisi sıra ile iki kı
zında kalacaktır. Çok geçmeden o kadar güvendiği Goneril ve Regan’dan hakaret gören Lir, 
her şeye lânet ederek başını alıp gider. Perişan ve yarı çılgındır. Dağlara düşer. Soğuk ve fırtına 
her yanı kasıp kavurmaktadır. Kılık ve ad değiştirerek krahnın hizmetine koşmuş olan Kent 
Dükü, bir haberci ile onun acıkh durumunu, Fransa kralı ile evlenmiş olan küçük kızı Kordei- 
ya’ya ulaştırır. Fransa ile Britanya arasında bu yüzden savaş başlar. Babasını bulan Kordelya 
onu tedavi ettirerek kurtarmaya çakşır. Fransa ordusu, başında Gloster Kontu’nun meşru ol
mayan oğlu Edmond’un bulunduğu Britanya ordusuna yenilir. Lir’e bağblığı haber alınan Glos- 
ter’in, oğlu Edmond’un hıyanetine uğrayarak Kornval’in buyruğu ile gözleri kör edilir. Bu du
ruma dayanamayan Gloster’in uşağı kıhcmı çekerek Dük’e saldırır,.aldığı yaradan kurtulama
yan Kornval ölür.

Goneril ve Regan, Edmond’u sevmekte, bu yüzden birbirinin kuyusunu kazmaktadırlar. 
Karısının aşk mektubunu ele geçiren Albani, her şeyi öğrenir. Babası Gloster’in öcünü almak 
isteyen Edgar, yaptığı düelloda üvey kardeşi Edmond’u öldürür, ölmeden önce, Edmond, Kor- 
delya’yı zindana attırdığını, öldürmeleri için buyruk verdiğini açıklar; fakat iş işten geçmiştir. 
İhtiyar Lir, kollarında kızının cesedi ile gelir. Edmond’a tek başına sahip olmak isteyen Gone
ril, kardeşi Regan’ı zehirlemiş, kendisi de sonunda intihar etmiştir. Albani, Britanya tahtına 
tekrar Lir’i oturtmak ister; Fakat Lir de Kordelya’nın Ölüsüne kapanmış ve ölmüştür.)

BİRİNCİ PERDE, BİRİNCİ TABLO

LİR — Güzel ülkemizin ikinci geniş üçde biri edebiyen senin ve sülâlenin olsun... 
Bu parça genişliği, güzelliği ve değerliliği bakımından Gonerü’inkinden aşağı değil... 
Şimdi gönlümüzün neşesi olan sen; kıymette değil, sırada sonuncu olan, genç aşkına 
Fransız şaraplarım n ve Burgonya südünün hasret çekdiği sen, kardeşlerininkinden 
daha zengin bir parça kazanmak için ne söyleyeceksin?

KORDELYA — Hiçbir şey efendimiz!
LİR  — Hiçbir şey mi?
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KODELYA — Hiçbir şey!
LİR  — Hiçten hiçbir şey çıkmaz; bir kerre daha söyle!
KORDELYA — Zavalh ben, kalbimi dudaklarıma kadar çıkaramıyorum; efen

dimizi vazifem olduğu kadar seviyorum, ne daha çok, ne daha az!
LİR — Ne? Nasıl? Kordelya! Sözünü tashih et, yoksa saadetine zarar verirsin?
KORDELYA — Kıymetli efendimiz, beni vücuda getirdiniz, büyüttünüz, sevi

yorsunuz; ben de bu iyiliklerinize elimden geldiği kadar mukabele ediyorum. Madem 
ki kardeşlerim, yalmz sizi sevdiklerini iddia ediyorlar, o halde niçin evlendiler? Ben 
evlenince sadakatimin, muhabbetimin ve vazifemin yarısı yeminime bağlanan koca
ma gidecek. Ben hiçbir zaman bütün sevgimi kardeşlerim gibi babama hasretmek için 
evlenmeyeceğim.

LİR — Bu sözler yürekten mi geliyor?
KORDELYA — Evet babacığım! Candan, yürekten!
LÎR — Bu kadar genç, bu kadar katı yürekli!
KORDELYA — Bu kadar genç ve bu kadar samimi.
LÎR — Öyle olsun, samimiyetini miras olarak alıkoy! Güneşin mukaddes nuru 

hakkı için, H ekat’in sırları hakkı için, gecenin hakkı için, gökyüzünün yükseklikle
rinde yaşamamıza ve ölümümüze hükmeden yıldızların hakkı için, sana karşı olan 
bütün babalık vazifelerimden, bütün ortaklık bağlarından, kan birliğinden sıyrılıyo
rum. Bugünden itibaren bana ve kalbime ebediyen yabancısın. Hırsını teskin için öz 
çocuklarını yiyen vahşî, benim kalbimde, senden, şu anda kalbimde ölen çocuğum
dan daha fazla yakmhk, sevgi, merhamet ve destek bulur.

KENT — Asil krahm!
LİR — Sus Kent! Ejderha ile gazabına sebep olanın arasına girme! Ben onu her 

şeyden çok seviyor, bütün ümitlerimi onun tatlı ihtimamlarına bağlıyordum. Çekil 
karşımdan! Artık gözüme görünme! Eğer ondan babalık hislerimi geri alır da başka
sına verirsem ancak o zaman mezarımda rahat ederim... Bana Fransa kralını çağı
rın !... Ne duruyorsunuz?... BurgonyaD ükü’nü de!... Siz, kornval ve Albani iki kızı
mın çehizine bu üçte biri de paylaşarak ilâve ediniz! Onu, kendisinin samimiyet dedi
ği gururu evlendirsin! Size, her ikinize hükümdarhğımın nüfuz ve kudretini, üstün 
haklarını ve şan ve şerefini bahşediyorum. Bize gelince, kendimiz için sizin tahsis ve 
idare edeceğiniz yüz şövalye ile her ay birinizin evinde kalacağız. Biz, kendimiz için 
yalnız ûnvanı, mevkii ve kralhk sıfatım m uhafaza edeceğiz. Nüfuz ve iktidar, hükü
metin idaresi, gelirler, hasıh her şey sizindir, sizin sevgili oğullarım. Bunu ispat etmek 
için şu altın tacı ikiye bölünüz!
KENT — Haşmetli Lir; Kralım gibi her zaman tebcil ettiğim, babam  gibi sevdiğim, 
efendim gibi takip ve hizmet ettiğim, dua ve niyazlarımda Allah’ım gibi andığım haş
metli L ir!...

s

L İR  — Kent! Yay gerildi, oktan kendini sakın!
KENT — Varsın ok bana değsin, sivri ucu kalbimi delsin;-Lir çıldırdıktan sonra 

Kent de saygısız olsun! İhtiyar! Ne yapıyorsun? Kral dalkavuklara zebun olunca zan
neder misin ki itaate mecbur olan tebaa söz söylemekten korkar? Kral çılgınlıklar ya
pınca, açık söylemek, samimiyetle konuşmak namus borcudur. Hüküm dar olarak 
kal! Kararım geri al! İyi düşün! Bu isyan ettirici taşkınlığı zaptet. Başıma yemin ede
rim, seni az seven küçük kızın değildir. Onun hafif ve mütevazi sesi kalbinin boş ol
duğuna delâlet etmez!

LÎR  — Çekil gözümün önünden!
KENT — Daha iyi görüşlü ol Lir! Bırak da gözlerinin hedef noktası daim a ben 

olayım.

F. 20



LİR  — Apollon hakkı için, yeter artık!
KENT — Apollon hakkı için kral, tanrılarına boşuna kasem ediyorsun!

LİR  — Heeey! Kölem! İmansız herif (Elini kılıcına götürür)

ALBANİ ve KORNVAL — Am an efendimiz!
KENT — Evet, vur; hekimini öldür,f akat onun ücretiyle iğrenç hastalığını tedavi 

e t!... İhsanlarını geri al, yoksa gırtlağımın kuvvetinin yettiği kadar, haksızhk ediyor
sun diye haykırırım!

LİR  — Beni dinle, isyankâr adam! Ettiğin yemin hakkı için beni dinle! Madem 
ki bizi, verdiğimiz sözü tutmamağa icbar etmek istedin, ki biz böyle bir şeye hiçbir 
vakit cüret etmemiştik; madem ki kendine güvenerek kararımızla hâkimiyet hakkı
mız arasına girmek istedin, ki kanımız ve mevkiimiz buna tahammül edemez, o halde 
şimdi hüküm dar olarak konuşuyoruz; Hakkını al! Hayatın meşakkatlerine karşı ko
yabilecek vasıtaları tedarik edebilmen için sana beş gün mühlet veriyoruz. Altıncı gü
nü şu melun sırtını bu krallığa çevirmiş olmalısın! Ve eğer onuncu gün tart edilmiş 
vücudun bizim ülkemizde görülürse, kendini ölmüş bil! Çekil karşımdan! Jüpiter hakkı 
için bu kararı geri almam.

KENT — O halde allahaısmarladık kral, böyle hareket etmek istedikten sonra 
benim için burası zindardır; orada hür yaşanır. (Kordelya’ya) Seni, doğru düşünen, 
doğru söyleyen asil kadın, seni tanrılar korusun. (Regan’la Goneril’e) Prensesler, büyük 
sözlerinizi fillerinizle ispat etmenizi dilerim! Prensler, Kent size veda ediyor; yeni ta 
lihini yabancı diyarlarda aramağa gidiyor. (Çıkar)

(Kral Lir. Çev.: Seniha Bedri Göknil, 1937)

YsrdlIllCl Kral Lir, beş perdelik bir dıram dır. 1606’da yazılmış ve kralın sara- 
Bİlgİler: ymda oynanmıştır.

Shakespeare, bu oyununun konusunu XVL yüzyıl İngiliz kronikçi- 
si Holinshed’in kroniklerinden almıştır. Lir, İ.Ö . IX. yüzyılda 

yaşamış bir İngiliz kralıdır.

M etinde geçen H ekat (Hekate), genellikle, üç başh, altı elli olarak tasarlanan, cehennem, 
deniz ve büyücüler tanrıçasıdır.
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Metin Üzerinde ı — Lir, nelerden hoşlanıyor? -Onu öfkelendiren nedir? Sevgisi ve 
İ n c e le m e :  öfkesi aynı coşku ölçüsünde midir? Onun bu duygularım belli eden 

sözlerinden birkaç örnek veriniz.
2 — Cicero, “ D ostluk”  adh yazısında: tabiat, dostluğu erdemin 

yardımcısı olsun diye vermiştir, hatalarm yardakçısı olsun diye değil”  diyor. Bu sözlerle Kent’in 
davranışını birlikte düşününüz. Dost, ne zaman dosttur? Kent kendini nasıl bir sorumluluk 
karşısmda görüyor? Buradaki soylu davranışını anlatınız.

3 — Kral L ir ve onun karşısına çıkardığı Kent’le Shakespeare’in bize söylemek istediği ne
dir? Buradan bir ana düşünce çıkarınız?

4 — Lir, gerçekleri niçin görememiş; Kent’in dostluğunu, Kordelya’nm sevgisini, doğrulu
ğunu; öbür kızlarının iç yüzlerini neden anlayamamıştır? Kişioğlu bu kadar yakınında olan 
gerçekleri, çoğu kez, neden göremez? Onlar, bizden nasıl gizlenir? (Oyunun konusuna da ba
kınız.)

5 — Kral L ir’ in, ülkesini, kızlarına bağışlaması ve bildiğiniz duruma düşmüş olması ger
çek, tarihi bir olaydır, bununla beraber, siz, onun nasıl davranmasını isterdiniz?



Biyografi:

W ILLIAM  SHAKESPEARE

(1564 — 1616)

Stratford’da doğmuştur. Babası, kasabanın Belediye Meclisi üyeliğinde bulunmuş bir ta
cirdi. Az çok bir öğrenim gören ve okuyup anlayacak kadar Lâtince ve Fransızca öğrenen Sha- 
kespeare, on sekiz yaşlarında iken, kendisinden yaşlı bir köylü kızıyla evlenir, çocukları olur. 
1586’da Stratford’dan ayrılmak zorunda kalır. Londra’ya gider. Burada sıkıntılı bir hayat sür
dürür. Geçimfni sağlamak için'tiyatro kapıları önünde soylulann atlarına bekçilik; tiyatrolarda 
işçilik, çığırtkanlık ettiği; kulislerde ayak işleri yaptığı, sonraları figüran olarak sahneye çıktı
ğı; bu yollardan geçerek aktörlüğe yükseldiği söylenir.

Shakespeare’in, bu dönemde, çok okuduğu, kendi kendini yetiştirdiği, kimi oyunları de
ğiştirip ya da adapte edip sahneye koyduğu oyunlar yazmayı denediği biliniyor. Bu geçiş döne
minden sonra ilk eserlerini 1590’dan sonra vermeğe başlar. 1600 — 1610 yılları arası, onun 
en başarıh, en verimli çağı olur. Çabası ve üstün zekâsıyla dünyanın en büyük tiyatro yazarları 
arasına girer. Tiyatro yöneticiliji de yapan ve kendi hesabına “ Globe”  tiyatrosunu kuran Sha- 
kespeare. Kraliçe Elizabetb (Elizabet)’in ölümünden sonra yerine geçen Jacques I (Jak I) tara
fından korunur ve tiyatrosu, “ Kralın Kumpanyası”  adını ahr. Çok para kazanan ve zengin 
olan Shakespeare, ömrünün son yıllarını Stratford’da geçirir, mal mülk satın ahr. Mezarı ora
dadır.

Shakespeare’in, nasıl yetiştiği kesinlikle bilinmiyor. Bu kadar köklü eserler vermiş olması, 
çeşitli yorumlara yol açmış; dramlarını, çağının ünlü bilgini Bacon (Beykın)’ın yazdığı ileri sü
rülmüşü akat hiçbir kaynak ve belge gösterilmediğinden, bu gibi yorumlar, sadece bir söylenti 
olarak kalmıştır.

Shakespeare, yüzyıllar geçtikçe klasikleşen, değerini yitirmeyen büyük sanatçılardandır. 
Geniş hür bir tiyatro anlayışı var. Dramlarının konularında yaşadığı çağdan, tarihten, özellik
le eski Yunan yazan Plutarkos (50 — 125)’un “ Paralel Hayatlar” ından, İtalyan hikâyelerin
den geniş çapta yararlanmıştır. Tarih olaylarında olduğu kadar, tarihi kişilerin karakterlerin
de de, gerek sahne ve gerekse yaşadığı çağ için gerekli gördüğü birçok değişiklikler yapmıştır.

İlk çağ Yunan tiyatrosunun tür ayırımına (trajedi, komedi) ve klasik kurallarına bağlan
maması, her türlü duygu ve coşkulara geniş ölçüde yer vermesi bakımından Shakespeare, dün
yanın ilk romantik dram yazarı sayılabilir. Bu bakımdan Avrupa, özellikle Alman ve Fransız 
tiyatrosu üzerindeki etkisi büyük olmuştur.

“ însan” bütün gerçekleriyle Shakespeare’in tiyatrolannda yaşar: Kin, nefret, öç alma, iki
yüzlülük, yükselme tutlaisu, kıskançhk.nankörlükgibi; öbür yandan, bütün temizliği, erdenıliği, 
sevgisi, dostluğu, özveriliğiyle insan.

Dramaları kadar komedileriyle de usta bir sanatçı olan Shakespeare, oyunlarını nazımla, 
düzyazıyla ya da her ikisinin karışımıyla yazmıştır. Kendisinin olduğu kesin olarak bilinen otuz 
beş oyunu vardır.

Dramlarının başhcalan:

Romeo ve Jüliette (Romeo ve Jülyet: 1591), Jules Cesar (Jül Sezar: 1601), Hamlet (1602), 
Othello (Otello: 1604), Macbeth (Makbet: 1606), Kral Lear (Kral Lir: 1606), Atinah Timon 
(1607), Antonius ile Kleopatra (1608), Koriolanus (1609).

Komedilerinin başhcalan:

Yanlışlıklar Komedisi (İ561), Veronalı tkl Zat (1592), Yaz Dönümü Gecesi Rüyası (1594), 
Windsorlu Şen Kadınlar (1597), Venedik Taciri (1597), Beğendiğiniz Gibi (1599), On İkinci 
Gece (1600), Kısasa Kısas (1604), Fırtına (1611).
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RUS EDEBİYATI:

L. TOLSTOY

HARP ve SULH

Romanından:

(Romanının konusu:

Harp ve Sulh İ 805 — 1812 arası Rus - Fransız savaşının ve bu savaş süresindeki Rus yaşayı
şının romanıdır. Fransız ordulannm başında Napoleon bulunmakta; Rus ordularını General 
Kutuzov yönetmektedir.

Savaş gerisinde, Rusya’nın yüksek smıfı aşk ve savaş dedikoduları, zevk ve eğlence içinde
dir. Roman, insan bakımından geniş bir kadroyu kapsar. Andrey Bolkonsky, Nikolay, Ros- 
tov, Piyer Bezuhov ve N ataşa Rostov, Eiena Kuragin gibi kişiler, romanm belli başlı erkek ve 
kadm tipleridir. Savaşta yaralanan Bolkonsky, karısmm ölümünden sonra çiftliğine çekilir; 
yeni bir düzen kurarak kendini tarım işlerine verir. Bir gün Petersburg’da, Çar’m da bulundu
ğu bir baloda Rostovlarm güzel kızı Nataşa ile tanışır ve nişanlanıriar; fakat Nataşa, genç su
bay Anatol’Ia ilişki kurar, nişanlısından yüz çevirir. Sonradan Aoatol’un evli olduğunu öğre
nince intihara kalkar. Beri yanda Kont Bezuhov’un oğlu Piyer, Prens Kuragin’in kızı Elena 
ile evlenir; fakat mutlu olamaz ve aynhrlar.

Fransız orduları, Moskova’ya kadar ilerlemiş ve kente girmiştir. Savaşa katılan Bolkonsky, 
Borodino’da ağır yaralanır. Durmu öğrenen Nataşa, eski nişanhsım görmeye koşar, ondan af 
diler. Yarası ağır olan Bolkonsky, Nataşa’nın yanında bulunduğu bir sırada ölür.

Moskova yanmakta ve yağma edilmektedir. Piyer Bezuhov, soygunu önlemek için çahşır- 
ken yakalanır ve ölüm cezası giyerse de sonradan kurtulur. Nataşa, Piyer Bezuhov’a duyduğu 
yakınlığı gizleyemez; ordunla anlaşabileceğine inamr. Moskova’da evlenir ve mutlu bir yuva 
kurarlar.)

ONUNCU BÖLÜM

D avudof la Ç ar’abağh köylerin malı olan tarlalarda, çayırlarda, başka başka üni
form alar giymiş onbinlerce insan yığınlar halinde, karmakarışık yatmaktaydı. Yüz
lerce yıl boyunca bu tarlalarda, bu çayırlarda o dolayların köylüleri hayvanlarını ot
latmışlar, mahsullerini biçmişlerdi. Gezici hastanelerde, çadırlarm kurulu olduğu yer-



lerde otlar ve toprak kan içmişti âdeta ... Çeşitli sınıflara mensup, yaralı ve sağlam 
bir sürü asker, korku içindeydi. Bunlardan kimisi M ajaisk’e, kimi Valvey’e doğru 
sürünüyordu. Açlıktan, yorgunluktan bitkin başka askerler ise komutanlarının ida
resi altında makine gibi yürüyorlar, nihayet başka birtakım askerler oldukları yerde 
durm adan ateş ediyorlardı.

Daha birkaç saat önce neşeli, güler yüzlü olan, üzerinde süngülerin parıldadığı, 
sabahın alâimsema renklerine bürünmüş buğularının yükseldiği koskoca sahayı şim
di dumanla karışık koyu bir sis kaplamıştı. Küherçile ve kan sinmiş acayip bir koku 
her tarafa yayılıyordu. Kocaman kocaman bulutlar gökyüzüne yığılmıştı. İnce bir yağ
mur ölüleri, yaralıları, yorgunlan ıslatıyordu. Yağmur hal diliyle onlara şöyle diyor
du sanki: “ Yeter artık, yeter, bahtsız insanlar kendinize gelin... Ne yapıyorsunuz?” 
O zaman bu zavallı yaratıkların zihinlerinden bir şüphe geçiyor, bu öldürüşmeye de
vam edelim mi, etmeyelim mi? diye kendi kendilerine soruyorlardı.

Zaten bu düşünce zihinlerde akşama doğru yer etmeye başladı. Savaş sona ermiş, 
insanlar durumlarının bütün fecaatini anlamışlardı, ama, o zamana kadar esrarlı bir 
kuvvet hâlâ topçunun elini idare etmeye devam etmekteydi. Baruta ve kana bulanmış 
bu kan ter içindeki topçu, topun mürettebatını teşkil eden üç kişi arasında tek başına 
kalmış olduğu halde, ıkına sıkma hartuçlan taşıyor, topu dolduruyor, nişan alıp fitili 
ateşliyordu!... Gülleler de boyuna havada gidip gelerek yeni yeni insanları kurban 
ediyorlardı. Ve insanların değil de, insanları ve âlemleri sevk ve idare eden o Yüce 
Varhğın yürüttüğü bu korkunç iş, amansızca sürüp gitmekteydi! Her ikisi de bozgu
na doğru gitmekte olan Rus ve Fransız ordularının hareketlerini takip eden herhangi 
bir kimse, bunlardan birinin yahut öbürünün yapacağı ufak bir gayretin ikisini de 
yok etmeye yetişeceğini anlayabilirdi.
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Karıncalar, bozulan yuvalarından niçin kaçarlar, nereye kaçarlar, kimi niçin ufacık 
parçaları, yumurtaları, ölmüş olanları sürükler götürür, kimi de ni^in acele acele yu
vadan içeri girmeye çalışır... Niçin birbirleriyle itişip kakışırlar, dövu^birler? Bunları 
anlamak nasıl zorsa, Rus milletinin de, Fransızlar çekilip gittikten sonra, bir zaman
lar Moskova denilen yere neden akın akın döndüklerini anlamak da öyle zordur.,

Yalmz ne var: Darmadağın olmuş yuvalarının çevresinde kaynaşan karıncalara 
bakınca, yüzlerce karıncanın didişmesini, uğraşmasını görerek, yuva istediği kadar 
dağılsın, onun asıl kuvveti olan şeyin hâlâ durduğunu nasıl anlarsak, ekimde M osko
va’da da öyleydi: O rtada ne hükümet vardı, ne kilise, ne papaz, nc zengin, ne de ey; 
öyleyken, Moskova ağustosta neyse yine oydu.

Her şey yanıp yıkılmıştı am a o anlaşılmaz, zorlu, ortadan kaldırılmaz şey olduğu 
gibi duruyordu.

Bir hafta içinde, M oskova’da on beş bin kişi vardı; iki hafta sonra yirmi beş bin 
oldu, bu hep böyle arta arta gitti, 1813 sonbaharında bir yıl öncekini geçti.

M oskova’ya ilk dönen Ruslar, baktılar ki şehir yağma edilmiş, onlar da başladı
lar yağmaya. Fransızların başladığı işi onlar bitirdiler. Arabalarla getirilen köylüler 
yanıp yıkılmış şehrin evlerinde, sokaklarında arta  kalmış ne buldularsa alıp köylerine 
götürdüler. Kazaklar da bulduklarını çadırlarına taşıdılar. Evlerin sahipleri başkala-
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rınm  evlerinde ne buldularsa kaptılar, bizim diye aldılar, kendi evlerine götürdüler.
. Yalnız, ilk gelenlerin arkasından başka yağmacılar da geliyordu, onların arkasın

dan da başkaları; öyle ki, bunların sayıları arttıkça, yağma da günden güne zorlaşı
yor, daha başka biçimler alıyordu.

Fransızların yaptığı yağmada Moskova’nın serveti de, yağmacıların kudreti de gün
den güne eksilmişti. Rusların yaptığı yağmada ise tersine'(başkentin yeniden Rusla
rın eline geçmesi de bununla başlamıştır); bu iş ne kadar uzun sürer, ne kadar çok 
ahali katılırsa M oskova’nın serveti o kadar hızla artıyor, şehir eski hayatına yeniden 
kavuşuyordu.

(Harp ve Sulh, Çev.: Vahdet Gültekin, Samih Tiryakioğlu)

Ysirdlinci İngiliz romancısı Somerset Maugham (Samırset Mogım)’uı “ Dün- 
B ils ilc r*  yanın en büyük romanıdır.”  dediği Harp ve Sulh’u Tolstoy, otuz

* altı yaşında yazmaya başlamış ve altı yılda tamamlamıştır. Beş yüze
yakın kişiyi kadrosuna alan roman, bütün görenek ve gelenekleri; 

inanış, duyuş ve düşünüşleriyle Rus yaşayışının; savaşla barışın; insanlık üzerine düşünüşün 
romanıdır.

Metin Üzerinde l — okuduğunuz birinci parçada bir savaş meydanının tasviri ve bu 
İ n c e le m e :  arada banş özlemi var. Bunları parçanın içinden ayırıp gösteriniz.

2 — Yazarın, savaş ve barış üzerine duygu ve düşünceleri seziliyor 
mu? Parçayı bu yönden de inceleyiniz ve elde edeceğiniz sonucu

söyleyiniz.
3 — İkinci parçada, Moskova’nın Fransızlardan sonra, kendi sahipleri tarafından da yağ

ma edildiği aniatıhyor. Bu ikinci yağmayı nasıl yorumlarsınız? Bu, niçin böyle olmuştur? Ya
zar, bunu nasıl karşılıyor?

4 — Yazar, yuvaları bozulmuş karıncalarla Moskova ve onun halkı arasında nasıl bir ilgi 
kuruyor? Dağılan bir yuvanın, sahiplerini kendine çeken “ güç”  ü nedir? Bu güç ne olabilir?

5 — Fransızların yağmasıyla Rusların yaptığı yağma, yazarca, nasıl değerlendirilmiştir? 
Yazımn son paragrafını bu bakımdan inceleyiniz ve burdaki düşünceleri açıklayınız.

Biyografi:

L. NtKOLAYEVtÇ TOLSTOY

(1828 — 1910)

Yasnaya Polyana’da doğmuş olan Tolstoy, soylu ve zengin bir ailedendir. Üç yaşında iken 
annesi, dokuz yaşında iken babası ölmüştür. Akrabaları ve halası yanında büyüdü. Bir Fran
sız’dan ders alarak, Fransızcayı öğrendi. Halasının zengin kitaplığından yararlanarak yetişti. 
1843’te Kazan Üniversitesine girdi; fakat bitirmeden ayrıldı, Yasnaya’ya gidip yerleşti. 185 i ’de 
Kafkasya’ya gitti ve orduya girdi. Yazılarına burada başlamış, “ Çocukluk” hatıralarım bura



da yazmıştır. 1854’te Kırım - Sivastopol savaşına katıldı. “ Sivastopol”  eserini bu sırada yazdı. 
Daha sonra ordudan ayrıldı. İlki 1857’de, İkincisi 1860’ta olmak üzere iki kez dış ülkelere gezi
ye çıktı. Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve İngiltere’de bulundu. ISöl’de döndü, Yasnaya 
Polyana’ya yerleşti. Köy çocuklarmı okutmak için bir örnek okul açtı. Onların eğitimiyle uğ
raştı ve bir de Pedagoji dergisi yayımlamağa başladı. İyi, insancıl düşünceleri, kendine göre 
bir eğitim anlayışı vardı. 1862’de evlendi. On üç çocuk babası olmuştur. En verimli çağı bura
da geçmiş. Harp ve Sulh, Anna Karenina gibi yalnız Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatı
nın da şaheserlerinden olan romanlarını burada yazmıştır. Çocuklarım okutmak için ailesiyle 
Moskova’ya taşınan Tolstoy, buradaki yaşayışla yakından ilgilenmiş, kent hayatından tiksinti 
ve acı duymuş, bir gün her şeyi bırakarak, Yasnaya’ya dönmüştür. Gerçek mutluluğun, ancak 
kişinin kendi el emeğiyle geçimim sağlamasından doğacağına inanarak kendini, bir köylü gibi 
toprağa, tabiata vermiş, her şeyini kendi sağlamıştır.

Seksen İki yaşma gelmiş olan sanatçı, bir gün evini bırakarak trene binmiş, bilinmez bir 
yolculuğa çıkmış, fakat yolda kendini koruyamadığı için hastalanmış, indirildiği, Astapova 
istasyonunda, yakalandığı zatürreden ölmüştür. Eserlerinde milletinin yaşayışını; gelenekleri
ni, ahlâk ve âdetlerini, bütün yerli renkleriyle yansıtan Tolstoy, olgunluk çağında, büyük bir 
inanış değişmesi geçirmiş, kendine yeni bir yaşayış düzeni vererek düşünce ve inanışlarını ha
yatına uygulamıştır. Yasnaya Polyana’da geçen yirmi yılı bu özelliği taşır. Daha genç yaşlar
da, halasının kitaplığında ele geçirdiği Rousseau ve Voltaire’i okuyarak kendini geleceğine ve 
düşüncelerinin adamı olmağa hazırlıyordu. Onun Yasnaya’daki yaşayışı, Rousseau’nun, mut
luluğu tabiatta arayan düşüncelerini hatırlatır. O da, Rousseau gibi, kilisece dinsizlikle suçlan
mıştır. Oysa Tolstoy, İncil’in ruhuna inanmış bir Hıristiyandı. Kötülükleri, kötülükle değil, 
iyi davranışlarla ortadan kaldırmak ve insanları sevmesini bilmek. İnsanlığın mutluluk yolu 
buydu onca.

Her şeyi ahlâka, iyiye, sevgiye bağlayan Tolstoy’un verdiği eserler, düşünc^erinin, inanış
larının çevresi içindedir. Yarattığı kişiler, kendi iç dünyaları kadar, dış gerçeklere de sıkı sıkıya 
bağlıdırlar; bu etkilenme ve çatışmalardan mutlu ya da bahtsız olurlar.

E serle rin in  b aş lıc a la n :

Roman türünde: Harp ve Sulh (1864 — 1869), \n n a  Karenina (1873 — 1876), İvanİlyiç’in 
Ölümü (1884 — 1886), Kröyçer Sonat (1890), Diriliş (1899).

Tiyatro: Karanlığm Kudreti (1895).

Ayrıca hatıra, deneme, inceleme, sanat, felsefe, ahlâk gibi konular üzerine yazılmış çeşitli 
eserleri vardır.
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NORVEÇ EDEBİYATI:

HENRIK IBSEN

PEER GYNT

(Per Günt) 
Oyunundan:

(Oyunun konusu:
Yalanlan, uydurduğu masallar, inanılmaz av hikâyeleriyle tanınan Peer, Solveig admda 

h r ' * '.  sever, fakat evlenmek üzere olan başka bir kızı kaçırır; sonradan onu yüzüstü bıraka
rak yurdundan ayrılır, birçok serüvenlere atılır.

Peer, hayallerinin adamıdır: Belinde parlak kıhcı, sırtında ipek mantosuyla, nalları gümüşten 
atının sırtında, dağlan, denizleri aşan kızların görmeye can attığı, önünde insanların dize gel
diği bir kral olmak!

Uzun bir yolculuğa çıkan Peer, bir ormanda cinler kralının kızıyla tanışır; onunla evlenir
se, şimdilik cinler ülkesinin yarısına sahip olacaktır. Büyük bir törenle Peer’e cin kuyruğu ta
kılır; ayrıca sağ gözü çıkarılıp yerine bir öküz gözü konacak, böylece o da cinlerin gördüğünü 
görebilecektir. Peer, kendi benliğinden çıkmak istemez. Onlardan kaçar. Yolda, görünmeyen 
bir varlık olan Büyük Münhani (Eğri) ile karşılaşır. Onunla savaşır ve yenilir; fakat engelleri 
aşmasını öğrenmiştir. Beri yanda Solveig, sevgilisini aramak için yollara düşer; Peer’i orman 
kulübesinde bulur. Fakat cin kralının kızı, onları rahat bırakmaz. Peer, Solveig’e, kendini bek
lemesini söyler ve Büyük Münhani’nin sözüne uyarak geziye çıkar. Annesi Aase (Oze)’nin has
talığına koşar, onun ölümünde bulunur. Yeniden yola çıkar. Fas’ta bulunur. Ticaret yapar. 
Zengin olur. Servetini yitirir. Çöllere düşer. Bir peygamber olarak karşılanır. Gösterişli bir ha
yat sürer. Arap güzeli Anitra’ya gönül verir, ona cenneti vaat eder. Bir gün yolu Mısır’a düşer 
Arkeoloji çahşmalan yapar. Felsefeye merak sarar. Norveç’e dönerken fırtınaya tutulan ge 
miden güçlükle kurtulur. Bir ormana düşer. İhtiyarlamıştır. Azaplarımn en canh örneği olan 
Dökmeci ile karşılaşır. Bir kulübeden bir şarkı duyulmaktadır. Bu azap ve bunalım içindey-, 
ken, gönlüne bir ışık gibi dolan Solveig, hayat çelişkileri karşısında değişmeyen, bozulmayan 
temiz ve güzel gerçeğin, mutluluğun, sevginin kızı olarak görünür.)

,Aşağıya, Peer’in Dökmeci ile, daha sonra Solveig’le karşılaştığı sahnelerden birer parça 
ahnmıştır.'

BEŞİNCİ PERDE

(Dökmeci, elinde bir alet kutusu ve bir kepçe olduğu halde karşı yoldan gelir) 
DÖKMECİ — Akşamın hayır olsun ihtiyar! 
PEER — Akşamm hayır olsun dostum.



DÖKM ECt — Pek telâşlı görünüyorsun, böyle acele nereye gidiyorsun?
PEER — Cenazeye.
DÖKMECİ — Öyle mi? Keyfin yerinde değil galiba! Affedersin am m a senin is

min Peer Gynt olmasm!
PEER - Evet bana Peer Gynt diyorlar.
DÖKMECÎ — İşte talihli olmak buna derler. Benim de bu akşam aradığım tam  

Peer Oynt’ün kendisi idi.
PEER — Ya! Benden ne istiyorsun?
DÖKMECİ — Şimdi sana söylerim: Ben dökmeciyim, senin de kepçeme girmen 

lâzım!
PEER — Niçin?
DÖKMECÎ — Eritilip yeniden dökülmek için.
PEER — Eritilip yeniden dökülmek için mi?
DÖKMECİ — evet, görüyorsun ya her şey hazır. Mezarın kazılmış, tabutun ha

zırlanmış, az zaman sonra kurtlar vücudunda bayram şenliği yapacaklar. Ruhuna ge
lince, usta onu gecikmeden kendisine götürmeğe beni memur etti.

PEER — Haydi canım! Böyle birdenbire? Hiç haber vermeden?
DÖKMECÎ — Bu eski bir âdettir: Cenazede olsun vaftizde olsun, gününü vak’a- 

nın kahram anına haber vermeden gizlice seçerler...
PEER  — Evet, evet, başım dönüyor, demek sen...
DÖKMECÎ — Dökmeciyim! Demin de söylemiştim ya.
PEER — Anlıyorum. Bu nezaketinize birçok isimler verilebilir. Ah Peer, senin 

seyahatin böyle mi nihayet bulacaktı!... Seninki çok kötü bir usul azizim! Allah hak
kı için ben bundan daha iyisine müstahaktım . Ben zannettiğinizden daha az fenayım. 
Şu dünyada bazı iyilikler de yaptım. Nihayet beni bir serseri yerine koyabilirsiniz, 
fakat büyük bir günahkâr yerine değil.

DÖKMECİ — Evet öyledir. Asıl mesele orada ya dostum! Kelimenin tam  m ana
sıyla günahkâr değilsin. İşte onun içindir ki azaptan kurtuluyorsun ve döküm  kepçe
sine lâyık görülüyorsun!

PEER  — Ben burada yok iken açılış resmini yaptığınız bu yeni icat nedir?
DÖKMECİ — Bu yeni değil, İncil’in yılanı kadar eski bir âdettir. Bozukları tamir 

içindir. Sen bu sanattan anlarsın. Bilirsin ki dökülen hamur ekseriya iyi netice ver
mez. Meselâ düğmelerin delikleri unutuldu farzet! Sen olsan bunları ne yapardın?

PE E R  — Süprüntülüğe atardım.
DÖKMECÎ — Evet! Baban Jean Gynt, meteliksiz kalıncaya kadar meşhur bir müs

rifti. Fakat görüyorsun ki bizim usta çok muktesittir. Servetini korumağa çok ehem
miyet verir. Bozuk çıkan eserleri bile iptidaî madde olarak kullamimağa yaradığı müd
detçe elden çıkarmaktan çekinir. -Nasibin kâinat ceketinde düğme gibi parlamaktı. 
Fakat deliksiz olarak geldiğin için tekrar yığına karışmak üzere seni bozuk düğmeler 
sandığına atm aktan başka çare yoktur.

PEER  — Ne? Yeni mahsuller elde etmek için şimdi de beni, Pierre (Piyer) ve Jean 
(Jan)’Ia beraber eritmek mi lâzımdır diyeceksin?

DÖKMECÎ — Elbette! Bu ilk defa senin başına gelmiyor ki! Silik paraları da öyle 
yapmazlar mı?

PEER — buna fazla hasislik derler! Haydi dostum, beni artık rahat bırak! Silik 
para, deliksiz düğme! Bütün bunlar ustan gibi bir zengin için nedir k i!”

DÖKMECİ — Eh, ruh oldukça kıymet vardır.
PEER  — Hayır hayır, yine hayır! Bütün varhğımla kendimi m üdafaa edeceğim! 

Her şeye razıyım. Fakat buna değil!
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DÖKMECİ — Her şeyden maksadın nedir? Haydi, makul ol! Semaya çıkmak için 
çok âğırsıu!...

PEER — Ben mütevazi bir adamım. O kadar yükselmeği istemiyorum, fakat ben
liğimden bir zerresini feda edemem. Benim hakkım da eski âdetlere göre hüküm veri
niz. Beni bir m üddet için cehenneme atımz. Eğer hâkim çok sertse, bir asır için olsım, 
ona da tahammül edilir. Bu, nihayet maddî bir ıstıraptır, o kadar müthiş bir şey de
ğildir. Fakat sonradan yabancı bir vücudun herhangi bir uzvu olmak için eritilmeğe 
razı olmak! Hayır, işte bunu yapamam!... Şu dökme aletleri, benliğimin yok olması, 
bütün bunlar tüylerimi ürpertecek kadar korkunç!

DÖKMECİ — Rica ederim dostum, böyle ehemmiyetsiz şeyler için beyhude üzül
me! Benliğin mi? Benim bildiğime göre sen hiçbir vakit “ kendin” olmadın! Şimdi 
derinden ayrıhrsan ne çıkar? O mu seni değiştirecek?

• PEER  — Hiçbir vakit kendim değil mi idim ?... Artık bu kadarı fazla! Buna güle
ceğim geliyor. Peer Gynt daima Peer Gynt’tü. Haydi dostum, sen pek kör körüne 
hüküm  veriyorsun. İstersen içimi dışımı muayene et, her ta ra fta  Peer’i yine Peer’i, 
ve yine Peer’i bulursun. Ne eksiğini ne de fazlasmı.

DÖKMECİ — M ümkün değil. İşte bana verilen em ir... Bilhassa şu sözler yazıh! 
“ Nasibine razı olmadığı için bozuk mahsul sayılan Peer Gynt’ün eritilmesi lâzım ge
lir.”

PEER  — ne münasebetsizlik! Bu m utlaka başkası için olacak. Emirde Peer mi 
diyor? Acaba Rasmus veya Jean olmasın?

DÖKMECİ — Ben onları çoktan erittim! Haydi, akimı başına topla! Vakit kay
betmeyelim!

PEER  — Hayır, hayır, ona gelemem! Yarın bu  işte bir yanlışlık olduğu meydana 
çıkarsa, o zaman sen görürsün! Dikkat et! Aldığın mesuliyetin ne kadar ağır olduğu
nu düşün!

DÖKMECİ — Elimde beni mesuliyetten kurtaracak vesika var.
PEER  — Hiç olmazsa bana biraz mühlet ver!
DÖKMECİ — Ne yapmak için?
PEER  — Bütün hayatımda kendim olarak kaldığımı ispat için. Zaten bütün me

sele bu değil mi?

DÖKMECİ — Peki ama bunu nasıl ispat edeceksin?
PEER  — Vesikalarla, şahitlerle!
DÖKMECİ — Korkarım ki usta bunları kâfi görmeyecek...
PEER  — M ümkün değil, bakalım, yaşayan görür derler. Hele sen bana bir müd

det için benliğimi ödünç ver! Az zaman sonra yine gelirim. İnsan bir defa doğar ve 
kendi kendine de çok ehemmiyet verir... oluyor musun?

DÖKMECİ — Haydi öyle olsun, git! Fakat biraz ötedeki dörtyol ağzında yine 
buluşacağımızı unutma! (Peer koşarak uzaklaşır)

3 U  TÜRK VE B A T I ED EBİYATI

(Peer, eve doğru aceleyle gider. O anda Solveig, pazarlık elbisesini 
giyinmiş, elinde mendile sarılı bir dua kitabı, öbür elinde bir bas
ton, tatlı bir yüzle kulübeden çıkar. Peer, kapının eşiğine kendisini 
bırakır.)

P E E R  — K arşında b ir suçlu var! O nun  hakk ında  sen hüküm  ver! 
s o l v e i g  — O! ü !  Evet ta  kendisi! Ç ok şükür sana ya R abbi. (Yarı karanlıkta 

P ee r’i bulm ak için elleriyle araştırır.)



PEER — Şikâyet et! İşlediğim suçlar, yaptığım haksızlıklar için bana sitem et. 
SOLVEIG — Benim biricik sevgilim! Ben senin hiçbir haksızlığını bilmiyorum! 

(Yine elleriyle araştırır ve nihayet Peer’i bulur.) 
DÖKM ECt — (Kulübenin arkasından) Haydi Peer! Vesikayı bekliyorum! 
PEER — Ah! İşlediğim bütün suçlan yüzüme haykır! 
SOLVEIG — (Yanma oturarak) Oo Peer! Sen benim hayatımı bir aşk nağmesi 

yaptın! Çok şükür ki seni yine yammda görüyorum. Seni buraya gönderen Tanrı’ma 
bin kerre şükür! 

PEER  — Ah, ben mahvoldum! 
SOLVEIG — Sana yardım edecek biri var. 
PEER — (Gülerek) Evet mahvoldum. Eğer sen muammaları halletmeyi bilirsen 

belki kurtulurum . 
SOLVEIG — M uamma mı? Ne imiş o, söyle! 
PEER  — Evet söyleyeceğim. Beni dinle! Sen görmeyeliden beri Peer Gynt nerede 

idi? Bana söyleyebilir misin? 
SOLVEIG — Nerede mi idi? 
PEER — Evet nerede idi? Eğer bunu söylemezsen geldiğim yere gitmeye uçuruma 

sürüklenmeye mecubur olacağım. 
SOLVEIG — İmanımda, ümidimde, aşkımda idin! 

(Peer Gynt. Çeviren: Seniha Bedri Göknil: 1933)
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Y a r d ı m c ı  Peer G^nt^beş perdelik manzum b ir dram dır. Oyunun kahramanı 
Bilgiler: g^^Ç^kte yaşamış bir tiptir. Yazar, bir m ektubunda, kab-

^  * ramanmın A V iıı. yüzydın sonları ya da XIX . yüzyıhn başlarında
Gudransdal’da yaşadığını ve serüvenlerinin Asbjoernsen (1812 — 

1885)’in  “ Norveç M asalları” nda ele alındığını yazar.
İbsen, dramına kendi hayatından da birçok şeyler katmış, Peer’in annesi Aase (Oze)’yi kendi 

annesini örnek tu tarak  yaratmıştır.
Hayallerinde kurduğu masalları yaşadığına zamanla inanacak kadar kendini onlara kaptı

ran dram kahram anının kişiliğinde İbsen, bir bakıma hayalle gerçeğin oyununu vermek iste
miştir. Oyunda bu iki şey iç içe ve kaynaşmış olarak görünür. P eer’in iç dünyasında olduğu 
gibi, gerçeklerin nerede bittiği, masalın nerede başladığı, oyunda kesin olarak sınırlanamaz.

Norveç’in görenek ve geleneklerini, inanışlannı, hayal ve gerçek karşısındaki duygularını, 
aldanm a ihtiyaçlannı kısaca yerli renklerini yansıtması bakımından da oyun, ayrı bir zenginlik 
taşır. Peer Gynt, kendini bulamamış olan ve boş bir çaba içinde arayan insanın ruhunu derinli* 
ğine inceleyen, onun değişik istek ve eğilimlerini, acılarını, tutkusunu, olaylar içinde değerlen
diren felsefi ve psikolojik b ir dramdır.

Peer Gynt, Norveçli besteci Eduard Grieg (Eduar Grig: 1843 — 1907) tarafından bestelen- 
miştir.

1 — Dökmeci, Peer Gynt’e “ Nasibin kâinat ceketinde düğme gibi
Metin üzerinde parlam aktı. Fakat deliksiz olarak geldiğin için tekrar yığına karış- 

tnceleme* üzere seni bozuk düğmeler sandığına atm aktan başka çare
yoktur”  diyor. Bu sözlerden ne anladınız? “ Kâinat ceketinde düğ
me gibi parlam ak” , “ Deliksiz düğme olarak gelmek” , “ Tekrar 

yığına karışm ak”  sözlerini ayrı ayrı açıklayınız.
2 — Peer, niçin döküm  kepçesine ahnm ak, yeniden eritilmek isteniyor?



3 — Peer, ilkin: “ beni bir serseri yerine koyabilirsiniz, fakat büyük bir günahkâr yerine 
değil”  der; sonra günahın yükü altına girmek, cezasını cehennem ateşinde yanarak çekmek 
ister. Peer, Dökmeciye, oyunun, buraya ahnmayan bir yerinde de. “ Senin dünyan, olduğun
dan yüz kere daba büyiik olsa yine beni ve günaûarımı içine alamaz.”  diye haykırır. Onu, bu 
öfkeye, başkaldırmaya iten nedir?

4 — Peer Gynt’le Dökmeci arasında geçen diyaloglar, oyunun Peer’i en iyi tanıtan parçala- 
rındandır. Burada insanoğlunun hangi ruh durumu inceleniyor? Peer’in kişiliğini yapan ne
dir, belirtiniz.

5 — öm rü boyunca vefasız Peer’i bekleyen, bu uğurda saçını ağartan, bir gün sevgilisine 
kavuşunca en küçük bir sitemde bulunmayan; onu kendi iç dünyasında yaşayan Solveig, hangi 
düşünce ve duyguyu temsil eder.

6 — “ Peer Gynt”  dramından nasıl bir sonuç, bir ana düşünce çıkarabilirsiniz? Bunu, oyu
nun özetini de düşünerek kısaca belirtiniz.
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Biyografi:

HENRIK IBSEN
(1828 — 1906)

Norveçlidir. Skien kasabasında doğmuştur. Zenginken yoksul düşmüş bir ailenin çocuğu
dur. Küçük yaşlarda, bu yüzden, sıkıntı çekmiş, eczacı çıraklığı yapmış, güçlükle okuyabil
miştir. Güçlü bir din eğitimi ile yetiştirilen İbsen, Kristiyanya Üniversitesi Edebiyat bölümün
de de bir ara okumuş, 185rde Bergen’deki Norveç Tiyatrosu Dramaturgluğuna, daha sonra 
Kristiyanya’da tiyatro müdürlüğüne getirilmiştir.

Yazar, yirmi sekiz yaşlarından sonra şiirlerini yayımlamağa ve dramlarını yazmağa başlar. 
İlk dramlarını müdürlük ve rejisörlüğünü yaptığı tiyatroda sahneye kor. Oyunlarında çağının 
sosyal eleştirisini yapar, acı gerçeklerini ortaya kor. Bu bakımdan kendisini hoş karşılamayan 
bir çevre ile karşı karşıya gelir. 1863’te kendisine maaş bağlanır; 1864'te ae incelemeler yap
mak üzere dış ülkelere geziye çıkar... İtalya’yı, Almanya’yı dolaşır. Dresden’de bir süre kalır; 
1875’te Münih’e yerleşir. Dramlarının çoğunu burada yazmıştır. İbsen, gerek toplum hayatı
nın sakathklannı acı bir dille yermesi karşısında kimi yurttaşlarından gördüğü tepki; gerekse 
bazı siyasal düşüncelerim gerçekleştirememesi yüzünden biraz küskün olarak ayrıldığı yurdu
na çeyrek yüzyıllık bir gurbet hayatından sonra dönebilmiştir.

Yaşadığı çağın büyük dram yazarlarından sayılır. Kendi yurdundan önce, dış ülkelerde ta
nınıp sevilmiş, takdir edilmiştir. 1891 ’de memleketine dönerken dünya ölçüsünde tanınmış bü- 
yazardı. Norveç, bu dönüşü büyük bir saygı ile karşılamış, onu gerektiği gibi ağırlamıştır.

İbsen, kişisel konulara değindiği kadar toplumcudur da. Yurdunun dertleri üzerinde du
rur. Toplumun bozuk yönlerini düzeltmek, onlara yeni bir düzen vermek ister. Bunu başarıp 
başaramamasından ve toplumun davranışından duyduğu iç ferahlığı ya da ruh bunalımım eser
lerinde başarıyla yaşatır. Kuzey ülkesinin âdetlerini, inançlarını; gerçeğe ve gerçek dışı kalan
lara bağlılıklarını; inançlarını anlatmış olması bakımlarından dramları zengindir. Kimi zaman 
gerçeklere bağlılıktan ileri gelen bir açıkhk ve kuruluk; kimi zaman kötümser felsefesinden ve 
baş vurduğu sembollerin yarı aydmhğından doğan şiirli bir anlatım, sağlara yapıh üslûbunda 
göze çarpar. Otuz kadar dram yazmıştır.

tserlerinin başhcaları; Brand (1867), Peer Gynt (1867), Nora (1880), Hortlaklar (1881), Haik 
Düşmanı (1882), Yaban Ördeği (1884), Hedda Gabler (1890).



a m e r ik a n  EDEBİYATI:

EDGAR ALLAN POE
(ED G A R e l i n  PO U )

ANNABEL LEE

(A N N A BEL L î)

Senelerce, senelerce evveldi;
Bir deniz ülkesinde 

Yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz 
îsmi Annabel Lee,

Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten 
Sevmekten başka beni.

O çocuk ben çocuk, memleketimiz 
O deniz ülkesiydi,

Sevdalı değil kara sevdalıydık 
Ben ve annabel Lee;

Göklerden uçan melekler bile. 
Kıskanırlardı bizi.

Bir gün işte bu yüzden göze geldi,
O deniz ülkesinde,

Üşüdü rüzgârından bir bulutun 
Güzelim Annabel Lee; 

Götürdüler el üstünde
Koyup gittiler beni.

Mezarı ordadır şimdi,
O deniz ülkesinde.

Biz daha bahtiyardık meleklerden 
Onlar kıskandı bizi, —

Evet! — bu yüzden (şahidimdir herkes 
Ve o deniz ülkesi)

Bir gece bulutunun rüzgârından 
Üşüdü gitti Annabel Lee.
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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 irişir 
Güzelim Annabel Lee; 
Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar 

Güzelim Annabel Lee; 
Orda gecelerim, uzanır beklerim 
Sevgilim, sevgilim, bayatım, gelinim 

O azgın sahildeki. 
Yattığın yerde seni.

(Çev. Melih Cevdet AND AY) 
(Tercüme Dergisi No. 34 - 36, Yıl 1946)

M etin Üzerinde Eserlerinde “ ölüm” temasına büyük bir yer veren Poe, Virginia adın- 
İ n c e le m e !  güzel, fakat kendisi gibi yoksul bîr akraba kızıyla evleniniş, çok

sevdiği karısı birkaç yıl sonra veremden ölmüştü. Bu acı onun peri
şan yaşayışını büsbütün karartmış, şiir ve hikâyelerindeki ölüm kor

kusu, Ölüm düşüncesi, bu acısından sonra artmıştır.
Manzumeyi “ yaşama” tutkusu ve “ ölüm”  teması bakımlarmdan inceleyiniz ve düşüncele

rinizi söyleyiniz.

Biyografi:

EDGAR ALLAN PO E 

(1809 — 1849)

Amerikalı. Baston’da doğmuştur. Gezici tiyatro sanatçıları olan anne ve babası yoksulluk 
içinde ölünce, Poe ve iki kardeşi kimsesiz kaldı. John Allan admda . bir zengin, onü evlât edin- 
dü. Buaile üe birlikte İngiltere’ye gittiler. Allan’lar, gerek orada,gerekse Richmond (Riçmmd)’a 
döndükten sonra Poe’yu okutup yetiştirmeğe çalıştılar. I825’te Charlottes Ville (Şarlot Vil) 
Üniversitesi’ne girdi. Zekâsına ve üstün başarısına rağmen içkiye kumara düşkünlüğü, taşkın 
davranışları, buradan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Ailesiyle de bozuşmuştu. Poe, böylece, 
yaratılışının ve edindiği huyların kendisini sürüklediği bir yaşayışa atıldı. Bir gün evini bıraka
rak Yunanistan’a gitti, oradan Rusya’ya geçti. Bu serüvenlerden sonra 1829’da Amerika’ya 
döndü ve West - Point asker okuluna girdi. Buradan da bilinen huyları ve davranışları yüzün
den atıldı. Bil gün Allan ailesi de onu evlâtlıktan çıkardı.
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Poe’hun çileli yaşayışı bundan sonra başlar. Geçinmek için gazeteciliğe girer. İlk şiir kitabı 
olan “Timurienk” i bu sıralarda New York’ta  yayımlanmıştır. Bir revünün a ^ ı ş  olduğu şiir 
ve hikâye yarışmalarını kazanır. Bu, onun, dergi sahibiyle tanışmasını ve derginin başına geti
rilmesini sağlar. İki yıl başarıyla çalışan, revünün sürümünü artıran Poe, rahata kavuşur, ak
rabasından bir kızla evlenir. Birçok yazıları, hikâyeleri bu dergide yayımlanmıştır. İçkiye, uyuş
turucu maddelere düşkünlüğünün gittikçe artması yüzünden başlayan aksaklıklar, dergi sahi
biyle arasını açar ve işinden çıkarılır. Poe, bundan sonra perişan olur. Kent kent dolaşır, çeşitli 
dergilere yazılar yazar. Bir ara kendi şiirlerini halka okumayı, bu yoldan da para kazanmayı 
kurar. New York’ta “Evreka”  adlı şiirini bu düşünceyle topluluğa okur. 1847’dekansımn ölümü, 
şairi büsbütün sarsar. Ekim ayında bir gece, Baltimore’de, sabaha kadar içer. Gün ışırken yol 
üstünde yarı ölü olarak görülüp hastaneye kaldırılır. • •

Yalnız Amerika’nın değil, dünyanın da büyük sanatçılarından olan Poe’nun hayatı, genç 
yaşta böylece sona ermiş olur.

Şiir, hikâye ve eleştiri türlerinde yazan Poe, Anglo - Sakson edebiyatına yeni bir sanat anla
yışı, duyuş ve söyleyiş getirmiştir. Güçlü bir zekâ; hasta, fırtmah bir hayat gücünden doğan 
hikâyeleri, çağdaş dünya hikâyeciliği içinde ayrı ve kendine özgü bir güzellik taşır. Orijinal 
yapılı, çoğunlukla tabiatüstü ve mistik bir hava içinde gelişen hikâyeleri garip ve kimi zaman 
korkunç olduğu kadar düşündürücüdür de. “ Morg Sokağı Cinayeti”  adındaki eseriyle cina
yet ve polis romancılığının öncüsü sayılmaktadır.

Poe, şair olarak da büyüktür. “ Çanlar” , “Evreka”  (Buldum), “ Eleonora” , “Kuzgun” , 
“ Annabel Lee” gibi ünlü şiirlerinde kendi acılarını; melankoli, özlem dolu, hasta ruhunu ba
şarıyla duyurur.

Poe, gerçek değerini ilkin, kendi yurdunun sınırları dışında bulmuş bir sanatçıdır. Denile
bilir ki, Baudelaire (Bodler), onu, Fransa’da gerçek değerine ulaştırmasaydı, kendi yurdunda 
bu kadar tanınmayacaktı.

Hikâyelerinden bir bölümü “ İşitilmedik Hikâyeler”  adıyla Siraceddin’in kalemiyle Türk
çe’ye çevrilerek yayımlanmış (1938); sonraları, birçok eserleri daha dilimize çevrilmiştir.



MARK TWAIN
(M ARK TIVEYN)

BAYAN M AC WILLIAMS
(Mak Vilyımz)

ve

GÖK GÜRÜLTÜSÜ

Bir m üddetten beri söze başlamış olan Mac Williams:
— Evet efendim, diye devam etti, gök gürültüsü korkusu, bir insanm malûl olabi

leceği hastalıklarm en belâlısıdır. Bu illet, ekseriya kadınlara münhasırdır. Fakat bir 
küçük köpekte, bir erkekte de bulunur. Hassaten yeis verici bir derttir bu. Çünkü, 
insanı, hiçbir korkunun yapamayacağı kadar şaşırtır ve bu korkuya kapılan kimseyle 
m ünakaşaya kalkışmak yahut onu ayıplamak beyhudedir.-İblisle, yahut fare He kar
şılaşmaktan korkmayan bir kadın, şimşek çakınca kendinden geçer. Korkusu açını
lacak şeydir.

O gece, dediğim gibi, nereden geldiğim tayin edemediğim boğuk bir inilti ile uy-- 
kudan uyandım.

— M ortim er!... Mortimer!
Kafamı biraz toplamağa m uvaffak olunca, karanhkta elimi ileri uzatarak seslen

dim.
— Evangeline, sen mi çağırıyorsun? Ne yar? Neredesin?
— Papuçlukta kapahyım. Bu fırtınada, horul horul uyumağa utanmıyor musun?
— Allah Allah, insan uyurken utanır mı? Saçmahyorsun. Uyuyan adam 'utana- 

maz, Evangeline.
— Anlamamazhğa geliyorsun Mortimer. Mahsus yapıyorsun, sen de biliyorsun

ya!
Boğuk bir hıçkırık işittim. Vermeğe hazırlandığım alaycı cevap ağzımda kaldı. Ona 

mukabil:
— Vah vah, karıcığım, dedim, hakikaten üzüldüm. Maksadım seni üzmek değildi 

vallahi!... Gel yerine yat...
— Mortimer!
— Ne var sevgilim?
— Sen hâlâ yatağın içinde misin?
— Tabiî a canım!
— Derhal yataktan çık. Kendini düşünmüyorsan bile çoluğunu çocuğunu düşü

nürsün zannederdim!
— İyi amma sevgilim...



— Cevap verme Mortimer. Bilirsin ki fırtınalı havada yataktan tehlikeli yer ol
maz. Bütün kitaplarda yazar... Yatakta yatıp da hayatım bile bile ne diye tehlikeye 
koyarsın, yoksa, çene çalmak zevkin için ve...

— Am an Evangeline, şimdi yatakta değilim artık..
Bu sözü, bir şimşek yanda kesti ve onu, Bayan Mac Williams’m korkudan attığı 

hafif bir çığhk ve müthiş bir gök gürültüsü takip etti.
— Hah! Gördün mü yaptığım? Ah M ortimer ah! Böyle zam anda yemin ediHr mi?
— Ben yemin etmedim. Hem,,gök gürühüsünün sebebi her halde yemin değil. Ben 

ağzımı bile açmasaydım gök yine gürleyecekti. Evangeline, pekâlâ bilirsin ki daha 
doğrusu bilmelisin ki hava-yı nesimi elektrikle mahmul olunca...

— Allah sana yalnız çene vermiş! Evin dammda bir paratöner bile yok. Çoluğu- 
mun çocuğumun hayatı tesadüfe bağlı. Bunu bildiğin halde şu cesareti göstermene 
şaşıyorum... Ne yapıyorsun orada? Kibrit mi çakıyorsun? Ayol sen deli mi oldun?

— Karıcığım, kibrit çakmaktan ne çıkar? Odanın i^i zındık kalbi gibi karanlık...
— Söndür o kibriti! Çabuk söndür onu! Hepimizin canına kasdın mı var senin? 

Aydınlık, yıldırımı en fazla çeken şeydir, bilmiyor musun?
(Fışşşt! — Çat! — Gümm! — Gümbürr! — Dan! — Dunn!—)
— İşitiyor musun Mortimer? Yaptın ne yat^acağmı?
— İşitiyorum amma, yanlışın var. Kibrit alevi yıldırımı, haydi çeker diyelim,f akat 

yıldırıma sebep olamaz. Ne bahsine istersen girerim. Hoş, çekmesine de, zerre kadar 
çekmez. Eğer bu şimşek, benim kibrite koştuysa, pek cılız bir adı ese geliyormuş! Gelse 
bile, isabet ihtimali milyonda birdir. Doğrusu, panayırda olsam, bu kadar büyük ma
haret sayesinde...

— Biraz hayal et Mortimer! Tam ölümle karşı karşıya bulunduğumuz bu korkunç 
dakikada böyle alaylı sözler söylemeğe dilin nasıl varıyor? Sonunu düşünmüyor mu
sun? Mortimer!

— Efendim!
— Bu akşam dua ettin mi?
— Şey... Etmek istedim amma, zihnim on üç kere on ikinin kaç ettiğine takıldı...
— Eyvah! Mahvolduk; Artık, hiç ümit kalmadı! Böyle bir zamanda dua ihmal 

edilir mi Mortimer!
— Ben yattığım vakit hiç de böyle zaman değildi. Gökte bir buluî yoktu. Ufacık 

bir unutkanlık ytizünden bu kadar patırtı çıkacağı aklıma gelir miydi? Hem bu işi 
fazla uzatm an manasız. Duamı kırk yılda bir unutmuşum, ne çıkar? D ört sene evvel 
bir kere daha unuttum du da zelzeleye sebep oldumdu, hatırlarsın ya! İşte o zaman
dan beri bir gün bile dua etmeden yatağa girdiğim yok!

— M ortimer, unuttun mu? Sarı hummayı unuttun mu?
— Canım, şu sarı hummayı mütemadiyen kafam a kakarsın; gayet mantıksız bir 

şey! Buradan Memphise’e (Memfîs) doğrudan doğruya bir telgraf çekmeğe bile im
kân yoktur. Nasıl olur da benim, ibadette ufacık bir unutkanlığım o kadar uzağa gi
debilir? Haydi zelzeleyi kabul edelim; yakındaydım da ondan oldu diyelim. Amma 
her felâke^n mesuliyetini de yüklenemem ya!

(Bumm — Gümbür — Dann — Dunn!)

— Eyvah! M uhakkak bir yere indi! M ortimer, yanna sağ çıkmayacağız. Biz öl
dükten sonra, sebeb-i mevtimiz senin bu dinsizce lakırdıların olduğunu bari düşün
sen... Mortimer!

— Ne var?
F. 21
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—  Sesin nereden geliyor öyle? Yoksa, o ağzı açık ocağın yanında mı duruyorsun?
— Evet, şu anda, tam da o buyurduğun cürm ü işlemekle meşgulüm.
— Derhal oradan çekil! Sen bizi öldürmeyi akim a koydun galiba! Ağzı açık ocak, 

yıldırımı en fazla çeken şeydir bilmiyor musun? Şimdi neredesin?
— Buradayım. Pencerenin yanında.
— Allah aşkına, yapma. Mortimer! Çıldırdın mı? Çabuk, çekil oradan! Fırtına

lı havada açık pencere önünde durmanın tehlikesini memedeki çocuklar bile anlar. • 
A m an ya Rabbi, son günümü yaşıyorum... Mortimer!

— Buyur!
— O kımıldayan nedir?
— Ben!
— Ne yapıyorsun?
— Pantolonum u giymeğe uğraşıyorum.
— Çabuk, at onu elinden. Bu havada, nasıl eiin varıyor da. rahat giyiniyorsun? 

Yün kum aşın yıldırımı çektiğini bütün âlimler söylüyor; pekâlâ bilirsin? Hayatın, za
ten  tabiî sebeplerle tehlikede olduğu yetişmiyormuş gibi bir de o tehlikeyi artırmak 
için elinden geleni yapıyorsun... Ay! Şimdi de şarkı söylüyor! Akhn nerede M orti
mer!

— Hoppala! Şarkı söylemekten ne çıkar.
— M ortimer, sana bir defa değil, yüz defa söyledim ki şarkı, havada, ihtizazlar 

yapar; bu ihtizazlar elektrik cereyanının istikametini değiştirir; değiştirince de... M or
tim er, kapıyı niçin açıyorsun?

— Hey ya Rabbi, sen bilirsin! Kapıyı açarsam ne olur yahu?

— Ne mi olur? Daha ne olacak, ölürüz! Bir saniye kafam  yorsan anlarsın ki hava 
cereyanı yapmak yıldırımı davet etmektir. Kapının dörtte üçü hâlâ açık duruyor. Şu
nu sıkı sıkı kapa. Hem çabuk ol, yoksa topum uz birden öleceğiz. Aman ya Rabbi! 
Böyle havada deli ile bir odada kapah kalmak ne berbatmış! Mortimer ne yapıyor
sun?

— Hiç. Musluğu açıyorum. Boğulacağım. Hava sıcak, her yer tıkah. Biraz elimi- 
yüzümü yıkayıp serinleyeceğim.

— Sen düpedüz çıldırmışsın. Elli yıldırım düşse, kırk dokuzu suya iner. Musluğu 
kapa. Eyvahlar olsun, mahvolacağız!... Mortimer! Ne oluyor?

— Şu uğursuza... Tabloya çarptım, düşürdüm.
— Ay, sen duvarın dibinde misin? Hiçböyle ihtiyatsız adam görmedim! Duvarın, 

yıldırım için en mükemmel nâkil olduğunu bilmiyor musun Mortimer? Oradan çekil! 
Galiba gene yemin etmeğe hazırlanıyordun. Çoluğunun çocuğunun hayatı tehlike
deyken bu kadar büyük cürmü nasıl işliyorsun? M ortimer, söylediğim Ikuş tüyü ör
tüyü ısmarladınmı?

_  U nuttum  gitti!
— U nuttun mu, bu senin hayatına mal olabilir! O.örtü olsaydı, yere yayar, üstüne 

uzanırdın, hayatın kurtulurdu. Çabuk buraya gel, çabuk delice bir işe daha kalkış
m adan yanıma gel.

Karımın yanına, pabuçluğa sığınmak istedim. Fakat, ikimizin bir arada oraya sığ
m am ıza imkân yoktu, kapı kapanınca boğulacak gibi oluyordum. Nefes alabilmek 
için elimden geldiği kadar uğraştım; akıbet dışarı çıkmağa mecbur oldum. Karım ses
lendi.

— M ortimer, canım kurtarm ak için bir çare bulmak lâzım. Şöminenin kenarında 
duran şu Almanca kitabı bana ver, bir de mum getir amma, yakma. Kibriti bana ver, 
mumu ben burada yakarım. Kitapta yıldırıma karşı tedbir tarif ediyor.
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Şöm inenin üstündeki b ir vazoyu ve u fak  tefek ten  b ir ikisini devirip kırd ık tan  son
ra  kitabı bu ldum . B ayan, m um u alıp pabuçluğa kapandı. O rta lığa  b ir az sükûnet gel
di, sonra  tek ra r başladı.

‘ — M ortimer? Ne oluyor?
— Bir şey yok, kedim.

-— Kedi mi? Eyvah! Bittik! Yakala, lavaboya kapa! A m an çabuk ol kocacığım! 
Kedide elektrik vardır. Eminim ki bu korkunç geceyi geçirdikten sonra saçlarım bem
beyaz olacak.

Karımın, boğuk hıçkırıkları tekrar kulağıma gelmemiş olsaydı, zifiri karanlıkta, 
kediyi yakalam ak için kolumu bile kımıldatmazdı.

İskemlelerin ve hepsi de sert, ekserisi sivri kenarh bir yığın eşyanın üstünden aşa
rak, kediyi bin müşkülâtla, dolabın altında yakaladım. O dada, yüz dolarlık kadar 
öteberi kırmış, ayak kemiklerimi hayli acıtmıştım. O esnada, pabuç odasından karı
mın hıçkınklarla karışık sesi gene işitildi:

— Kitap diyor ki, en mühim çare odanın ortasına bir iskemle koyup üstüne çık
mak ve ayakta durmakmış Mortimer. İskemlenin ayaklarım, gayrinâkil cisimlerle tecrit 
etmeliymiş. Yani, iskemlenin ayaklarını bardağa oturtacaksın.

(Fşşt! — Güm! — Bum! — Dan! —)
— Eyvah! İşittin mi? Çabuk ol, Mortimer, yıldırım inmeden!
Bu sefer de bardak aramağa koyulduk. Evdeki bardakların hepsini kırdıktan sonra 

nihayet en son dört tanesini iskemlenin ayaklarına koydum ve yeni talimata intizar 
ettim.

— Mortimer, bak Almanca kitapta ne diyor:
Fırtına esnasında madenî eşyayı ...yani... yüzükleri vücuttan bağlı tutmalıdır... 

Saatleri, anahtarları m uhafaza etmelidir... Veparçah sobalar, ocaklar, ızgaralar gi
b i... Bir araya toplanmış müteaddit madenî eşyanın veya cisimlerin bulunduğu m a
hallerde katiyen durmamazlık etmemelidir. Bu ne demek M ortimer? M adenî eşyayı 
üstünde bulundurm alıdır mı diyor, yoksa bulundurmamalıdır mı? Vallahi ben de 
pek anlayamadım. Biraz karışık bir şey. Zaten Almanca cümlelerin hepsi az çok ka
rışıktır. Amma, bana kalırsa “ vücuda bağh”  diye okumak lâzım: Bence bunun ma
nası, üzerinde madenî eşya bulundurmalıdır olacak.

— Evet, öyle olduğu besbelli. Paratonerin esası da bu değil mi zaten? Mortimer, 
şu senin itfaiye başlığını gıysene. Halis, madendir.

Sıkı sıkı kapah bir odada, boğucu bir gece içinde başına itfaiye tası geçirip otur
m ak kadar ağır, sıkıcı ve rahatsız bir vaziyet olmaz. Hava öyle sıcaktı ki, geceliğim 
bile fazla geliyordu.

— Mortimer^ bence vücudunun orta kısmını da m uhafaza etmek lâzım. Askerlik 
zamanından kalma kılıcını da lütfen beline bağlar mısın?

Bağladım.
— Şimdi de ayaklarının icabına bakmah. M ahmuzlarını da tak , lütfen.
Ses çıkarmadan mahmuzlanmı da taktım ve sükûnetimi muhafaza etmek için azamî 

gayretimi sarfettim.
— M ortimer, bak alt tarafını dinle. Diyor ki: Fırtına esna|ftida... Çaı% rıçalm a

mak çok tehlikelidir, H ava cereyam... Kulenin irtifai yıldırımı cezbedebilir. Morti
mer! Bu ne demek? Fırtınada, kiliselerin çanlarını çalmamak tehlikelidir mi demek 
istiyor acaba?

— Eğer, ismi mef’ul (tümleç), göründüğü gibi, mücerretse, öyle olması lâzım. Ga
liba, çan kulesinin yüksekliği ve hava cereyamnm yokluğu fırtına varken çan çalın- 
mamasmı tehlikeli bir-hale getiriyor. Esasen dikkat edersen,göreceksin ki...
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— Her ne ise M ortimer, boşuna çene çalıp da kıymetli bir zamanı başıma geçir
me. K'^ydi koş, büyük yemek çanını getir. M uhakkak holde olacak. Çabuk M orti
mer, kurtulduk demektir. Aman kocacığım, nihayet selâmete kavuşacağız.

Evimiz, oldukça yüksek bir dağ tepesindedir ve bir vadiye bakar. Civarımız çift
liklerle doludur. Bu çiftliklerin en yakınında bulunam  da bize üç, dört yüz metre ka
dar mesafededir.

Ben, koca çanı elime almış, iskemlenin üstüne çıkmış, var kuvvetimle çalmağa 
başlayalı yedi sekiz dakika oluyordu. Birdenbire, pencerenin kanatlarını, dışarıdan 
bir el açtı odanın içine bir fener uzandı. Kısık bir ses sordu:

— Burada ne oluyor kuzum?
Pencerenin önünde bir yığın insan toplanmıştı. Bir sürü kafadar bir sürü göz be

nim acayip kılığımı hayretle seyrediyordu.
Çan elimden düştü; utana utana iskemleden indim:
— M erak etmeyin, dedim, bir şey yok. Fırtınanın verdiği hafif bir heyecan. Yıldı

rımı uzaklaştırmağa çahşıyordum.
— Fırtına mı? Yıldırım mı? A m an bay Williams, akhnızı mı kaçırdınız? Yıldızla

ra baksanıza! Gökte bir tek bulut yok.
Gökyüzüne baktım. Hayretten küçük dilimi yutuyordum.

— Nasıl olur? dedim. Pancurun ve perdelerin aralıklarından şimşeği mükemme
len gördük. Gök gürültüsünü de işittik.

Kalabalık, jıep birden kahkahalarla gülmeğe başladı. Hepsi birer birer sırt üstü 
yere düştüler, ikisi öldü. Sağ kalanlardan biri:

— Pencereyi açıp, şu dağın tepesine dışarıya bir bakmak yok mu? dedi. Sizin işit
tiğiniz gürültü top sesleriydi. Gördüğünüz aydmhklar da, donanm a. Gece yarısı telg
rafla haber geldi. Garfield Reisicumhur intihap edilmiş, mesele bundan ibaret.

Bay Mac Williams şu sözleri ilâve etti:
Yıldırımdan tahaffuz çareleri meğer o kadar çok o kadar tesirh imiş ki, yeryüzün

de yıldırım çarpıp ölen insanlar bulunmasına hâlâ akıl erdiremiyorum.

Böyle dedikten sonra çantasını, şemsiyesini aldı, veda etti. Çünkü tren  onun ine
ceği istasyona gelmişti.

— Hulâsa, Bay M ark Tvvain, lâfın başında da dediğim gibi.

(Çem. Hamdi Varoğlu, Uykusuz Geceler)
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Metin Üzerinde l — Bayan Mac Williams, korktuğu tabiat olaylarını neye yoruyor? 
İncelenie! Akşam duasını yapmamış oluşundan nasıl bir sonuç çıkarıyor?

2 — Yazar, burada insanların hangi huylarıyla alay ediyor? Bu hi
kâyede yazarın söylemek istediği nedir? Buradan nasıl bir sonuç

çıkarabilirsiniz?
3 — Hikâyede mizah nasıl sağlanmıştır? Gülünçlük nerelerdedir?
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Biyografi:

MARK TWAIN

(SAMUEL LONGHORNE CLEMENS)

(Samuel Longhorn Klemıns)

(1835 — 1910)

Missouri’de doğdu. Varlıklı olmayan bir ailenin çocuğudur. Dört yaşında iken Hannibal 
kasabasına gelip yerleştiler. Çocukluğu, bu kasabada Missisippi kıyılarında geçer. On iki ya
şında iken babası ölür, okuldan ayrılarak ağabeyinin çıkarmakta olduğu gazetede çalışmağa 
başlar. İlk yazıları burada yayımlanmış, aşın davranışları yüzünden gazete kapanınca kasaba
dan ayrılarak Mississippi’deki gemilerden birinde çalışmaya başlar.

Yazarın asıl ada Samuel Longhorne Clemans’tır. Gemicilikte kullanılan bir ölçü anlamın
daki “ MarkTvvain”  adım sonradan almış, yazılarında bu adı kullanmıştır. İlkin “ Calaveras’- 
nm ünlü sıçrayan kurbağası”  hikâyesi ile ününü sağlamıştır. 1867’de bir gazete adına doğuya 
geziye çıkarak Akdeniz ülkelerini dolaşır; hem kendisine önemli bir kazanç sağlayan, hem de 
kendini daha geniş çevrelere tanıtan röportaj türünde yazılarını yayımlar. Bu yazılar, d ^ a  sonra 
“ Yabancı Ülkelerde Suçsuzlar” adı altında toplamıştır. 1870’te Elmirah zengin bir tacirin kızı 
ile evlenip Hartford’a yerleşir.

Twain, büyük bir yazar, fakat başarısız bir iş adamıdır. Kitaplarının gelirini, yatırdığı iş
lerde batırmış, üstelik epeyce de borçlanmış, onları ödeyinceye kadar didinip durmuştur.

Yetmiş beş yaşında Reading (Riding)’de ölmüştür.

Twain, Amerikan toplumunun mizah anlayışını sezmiş, folklorunu kavramış bir yazardı. 
Sanatının gerçek gücü buradang eliyordu. Değindiği olayların ve ele aldığı kişilerin herkese 
görünmeyen yönlerini bulup çıkarır; yalnız Amerika’nın değil,g ezip gördüğü,dış ülkelerin in
sanlarını da, gülünç huylarıyla yakalar. Onları, çok geniş tuttuğu kendi mizah ölçüsü içinde 
anlatırken,a ğırbaşh görünmeyi de bilir.

Twain, Mississippi kıyılanmn haşarı, ele avuca sığmaz çocuk Samuel Clemens’ım, bütün 
çevresiyle “Tom Sawyer”  ve “ Huchleberry Flnn” de anlatmıştır. Otobiyogransi sayılan bu ro
manlarında, sadece yaşadıklarını değil, yaşamayı kurduklarını, özlemlerini de gerçeklere ka
tarak anlatır.

“ Bu dünyada, yalnız ölülerin gerçeği söylemesi uygundur”  dediğine göre, büyük mizahçı
nın, bütün isteklerine rağmen her şeyi söylemediği anlaşılmaktadır. Bunda ailesinin ve belki 
de çevresinin baskısı, ya da etkisi olduğu düşünülebilir.

Başlıca eserleri:

Tom Sawyer’in Maceraları (Tom Sovyır’ın Maceraları: 1875), Prens ve Yoksul (1882), Mls- 
sissippi’de Hayat (1883). HuckIeberry Finn (Hakiberi Fin: 1885), Kral Arthur’un Sarayında 
Connectlcut (Kanedikıt)’h Bir Amerikah (1889) vb.



BATI EDEBİYATINDAN DİĞER ÖRNEKLER

PIERRE DE RONSARD
(Piyer dö Ronsar: 1524 — 1585)

FR A N SIZ ŞİÎR İ

HELENA İÇİN SONNET

Siz de ihtiyarlayacaksınız, gün gelecek;
Yün bükecek bir mum ışığında, hayran hayran,
“ Ronsard ne kadar da çok övmüş bir zaman!” 
Diyeceksiniz, mısralanmı söyleyerek.

Bu söz üzerine hizmetçiniz irkilerek,
İşten yorgun düşüp bir kenarda uyuklayan 
Ve adımı duyar duymaz yerinden fırlayan 
Hizmetçiniz... Ömrünüze dualar edecek.

Kemiklerim bile kalmamış, toprak altında,
Rahat olacağım ben o gün ruhlar katında;
Sizce ocak başında çömelmiş bir ihtiyar.

Eski günleri o zaman ararsınız, arar;
Hemen yaşamaya bakın dinlerseniz beni;
Dem bu dem, devşirin hayatın çiçeklerini.

(Çev. O. V. Kanık, Fransız Şiiri Antolojisi)

CHARLES BAUDELAIRE
(Şari B odler: 1821 — 1867)

DÜŞMAN

Gençliğim bir karanlık fırtına oldu, 
Birkaç yerinde parlak güneşler açan; 
Öyle harap çıktım ki, bu 'fırtınadan, 
Bahçemde kızarmış tek tük meyve kaldı.



İşte fikirlerin güzüne ulaştım.
Suyun mezarlar gibi çukur açtığı.
Sel basmış topraklan durmayıp gayn,
Kürekler, tırmıklarla onarmam lâzım.

Boy atacak mı, sırrî gıdayı bulup,
Hayal ettiğim yeni çiçekler acap 
Bu kumsal gibi yıkanmış topraklardan?

— Ey acı, ey acı! Zaman ömrü yiyor 
Ve kalbimizi kemiren sinsi düşman 
Kaybettiğimiz kanla şişip büyüyor.

(Çev. A . M . Dranas, Fransız Şüri Am.)
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THEOPHILE GAUTIER
(Teofil Gotye: 1811 — 1872)

ÇİN ÎŞ İ

Hayır, madame siz değilsiniz sevdiğim, 
Sevdiğim ne Ofelya, ne de Beatris;
Ne de sizsiniz, ne de siz, Jülyet*ciğim; 
İri gözlü sarışın Lora, ne de siz.

Benim sevdiğim güzel şu anda Çinide 
İhtiyar akrabalanyla oturur,
Narin çinilerden kuleler içinde;
San Nehir karabatakla doludur.

Gözleri vardır şakaklara çekilen.
Bir avuçlnktur küçücük ayaklan,
Bakır lam balardan daha aydın bir ten, 
Kırmızı boyah, uzun tırnaklan.

Başını uzatır kamış kafesinden, . 
Kırlangıçlar geçer sürüne sürüne;
Şarkı söyler, her akşam, kendiliğinden, 
Söğüt dahna, şeftali çiçeğine.

(Çev. O.V. Kanık, Fransız Şüri u t )
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PAUL VERLAINE
(Por Verlen : 1844 — 1896)

GÖK ÖYLE M AVİ...

Gök öyle mavi, öyle durgun, 
Damlar üzerinde!

Yeşil bir dal sallanadursun, 
Damlar üzerinde!

Ürpertip gökyüzünü birden, 
Bir çan tın tm eder. 

B ir kuştur şu ağaçta öten; 
Türküsünü söyler.

İşte hayat! aç gözünü gör;
Bak ne kadar sâde. 

H er günkü sakin gürültüdür, 
Şehirden gelmekte.

Ey sen ki durmadan ağlarsm, 
Döversin dizini;

Gel söyle bakalım ne yaptm, 
Nettin gençliğini?

(Çev. C.S. Tarancı, Fransız Şiiri Ant.)

İSPANYOL ŞÎİRİ

FEDERICO GARCIA LORCA
(Federiko Garsia Lorka : 1899 — 1936)

ATLININ ŞARKISI

Kurtuba..
Uzak, yalmz.

Yağız a t, kocaman ay, 
Heybemde zeytinler.
Bütün yollan biliyorum ama 
Hiç varamayacağım Kurtuba’ya.

Ovada, rüzgârda,
Yağız at, kırmızı ay.



TÜRK VE BA T l EDEBÎYA T l

Kulelerinden Kurtuba*mn 
Ölüm bakıyor bana.

ah, yol ne uzun! 
ah, yiğit atım! 
ah, ölüm bekliyor beni 
Yaramadan K urtuba’ya!

Kurtuba.
Uzak, yalnız.

(Çev. Sabri Altınel, Seçme Şiirler)

AMERİKAN ŞÎİRİ

LANGSTON HUGHES 
(Langıstın Hyugs : 1902 — 1967)

SILA TÜRKÜSÜ

Demiryolu köprüsü 
Hazin bir şarkıdır havada,
Demiryolu köprüsü 
Hazin bir şarkıdır havada,
Ben her geçişinde trenin 
Çekip gitmeği arzularım.

Gara doğru indim;
Yüreğim ağzıma gelmişti.
Beni cenuba götürecek 
Posta arabasını ararken.

Sıla hasreti. Tanrım 
Ne korkunç bir şey.
S ıla hasreti. Tanrım  
Ne korkunç bir şey.
Menetmek için ağlamaktan kendimi,
Kahkahalarla gülüyorum.

(Çev. Naim Tirali, İngiliz Amerikan Şiiri)



OKUMA:

ANARŞİ ve TERÖRLE MÜCADELEDE 
KİŞİLERE DÜŞEN GÖREVLER

A narşi ve terörle m ücadelede kişilere düşen görevler vard ır. Bunun için: Millî he
defler doğru ltusunda bilinçli olm ak; millî birlik ve bareberliği sağlayacak ve devam 
ettirecek b ir  eğitim  ve öğretim  çalışm alarm a yönelm ek; sağlıklı ve cesur olm ak; millî 
bü tünlüğü  bozm aya yönelik her tü rlü  bölücü ve yıkıcı çalışm aları kavrayabilecek ve 
bunları etkisiz kılabilecek b ir  fik ir yapısına sahip olm ak; T ü rk  devletine, T ürk  toplu- 
m una, T ü rk  m illî değer ve kültürüne bağh. C um huriyet rejim ine karşı inançlı ve sa
dık oim ak; T ü rk  olm akla gurur duym ak; vatan  ve bayrak  sevgisiyle dolu olm ak; ba
rışta  ve savaşta iç ve dış düşm ana karşı, sürekli b ir  m ücadele sürdürebilecek uyanıkh- 
ğa erişm ek.

Eğitim, Öğretim ve Millî Birlik:

A narşi ve terörle m ücadelede, en etkili silâh, m illî birliği ayakta tu tm aktır. Bu 
birlik  zedelenm edikçe, anarşi ve te rö r tu tunam az, etkili olam az. Ü lkenin ve milletin 
tem el hakların ı o rtad an  kaldırm ayı, memleketi içten çökertm eyi am açlayan her türlü  
yasa dışı eylem ler, ilkönce top lüm daki birliği ve bü tün lüğü  o luşturan  m illî değerleri 
hedef a lır ve bun ları y ıkm akla işe başlarlar. Bu bak ım dan , dıştan, yurt içine sızan ve 
içeride kendisine yataklık  edecek o rtam  bulabilen bu  gibi yasa dışı davranışların k ar
şısında en büyük  güç ve engel, m illî bü tün lük tü r.

Bu bütünlük, her şeyden önce öğretim ve eğitimle sağlanır. Millî Mücadele’de yalmz 
dış düşm anlarla değil; iç düşm anlarla da savaşılmıştır. Bu acı durum u gören A tatü rk ’
ün , m illî eğitim  üzerinde, hayatı boyunca ve büyük b ir titizlikle durm uş olmasının, 
sebebi b u d u r.

Bilinçli Olmak:

T erö r ve anarşi ile m ücadelede, görevin ne olduğunu bilm ek ve bunun  bilincine 
varm ak! Ö nem li etkenlerden biri de budur. A tatü rkçü lüğün  ilkelerinden biri, T ürk  
top lum unu  huzura, m utlu luğa kavuşturm aktır. Bu, her şeyden önce içte ve dışa karşı 
güvenliği sağlam akla o lur. Bu da yine millî eğitim e dayanır. Bu eğitim; aileden, çev
reden, eğitim  ve öğretim  kurum larından  kaynağını ah r. Bu eğitim, T ürk  çocuğuna, 
kendi kişiliğini kazandıracak b ir düşünm e ve düşünce serbestliği sağlayacak m etot
larla  gerçekleştirilir.
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Bölücü Davranışlar:

Millî bütünlüğü bozmaya yönelik her türlü bölücü ve yıkıcı çabaları etkisiz duru
ma getirmek için,içinde yaşadığımız sosyal ortamı iyi bilmek, iyi değerlendirmek ge
rekir. Bu gibi yıkıcı eylemler, millî bütünlüğün hangi yollarla sarsılacağmı arayıp bul
maya, güçlerini bu noktalarda yoğunlaştırmaya çalışırlar. Gerçek niyetlerini gizle
mek için, ortamın benimseyeceklerini sandıkları her kılığa ve düşünceye girebilirler. 
Bir eylemin, iç yüzünü sezebilmek, buna gerçek bir*‘teşhis”  koymak; durum a hâkim 
olmak demektir. Başarı bu değerlendirme ile başlar.

Cumhuriyet Rejimine Kaı^ı İnançlı ve Sadık Olmak:

Terörün, anarşinin hedefi nedir? Bu eylem her şeyden önce, içinde bulunduğu
muz rejime, Cumhuriyet yönetimine karşı olabilir. Demokrasinin düşm anlan var
dır. A tatürk’ün kurduğu ve bize emanet ettiği Cumhuriyet rejiminin sağladığı mutlu
luğun, güvenin bilincine ulaşmak; ona inanmak; rejimlerin en iyisinin demokrasi ol
duğunu, bunun dışında hiçbir yönetim şeklinin, insanlara bu huzuru veremeyeceğini 
k a \T ^ ış  olmak, onu korum aya yeter. Bu inancı ayakta tutm ak millî b ir görevdir., 
“ Cumhuriyet’in, millî egemenlik idealini en iyi ve güvenilir şekilde temsil eden ve uy
gulayan devlet şekli”  olduğu gerçeğini bilmek ve bunu toplum a aşılamak, ona sadık 
kalmamn, onu korum anın yoludur. Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlığının gü
vencesidir. Millet, egemenliğini bununla korur. Geleceğe olan güvenini bununla sağ
lar. Düşünce serbestliğine, yepyeni bir hajyata bûnunla kavuşmuştur. Dünya milletle
ri içindeki itibarım buna da borçludur. Millî gücü buna da bağlıdır.

Türk toplumu, Cumhuriyet rejimiyle bütünleşmiştir.

Vatan ve Bayrak Sevgisi:

Her türlü iç ve dış düşm anlara karşı vatamn bütünlüğünü korum ak, vatan ve onun 
kutsal sembolü olan bayrak sevgisinden doğar. Vatan, bölünmez bir bütündür. Mil
letteki birliği sağlayan bu bütünlüktür. ‘ ‘Kendi güvenliğini, kendi mutluluğunu, mil
letin güvenlik ve mutluluğu için feda edebilmek” , ancak, hiçbir şeyle ölçülemeyecek 
olan vatan sevgisiyle açıklanabilir.

“ Vatan, onun uğrunda ölenlerin, ıstırap çekenlerin” dir.
“ Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce, kendi kuvvetimize dayanıp varlığımı

zı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak”  için, iç ve dış düş
m ana karşı, banşta ve savaşta sürekli bir mücadeleyi sağlayacak uyamkhğa erişme
miz gerekir.

Türk.milleti, kendi yurdu  için istediği barış ve güveni, dünya milletleri için de is
ter. Bu,-Atatürkçülüğün bir ilkesidir. Bu İnsanî düşünce, O ’nun “ Yurtta barış, ci
handa banş’ ’ parolasıyla duyurulmuştur. Yurdumuzun barış, huzur ve güven içinde 
olmasını süreÛi olarak sağlamak için, maddî ve manevî bütün gücümüzü ayakta tu t
mamız, bunun uyamkhğı içinde bu’unmamız gerekir. Atatürk’ün işaret ettiği gibi ‘ ‘Ma
nevî, İlmî, ahlâkî ve teknik yönden kuvvetli olm ak”  Türk milletinin idealidir.

Milletçe, bu temel prensiplere bağlı kaldıkça, iç ve dış kaynaklı bölücü ve yıkıcı 
hiçbir hareket, Türk topraklarm da barınamaz.
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SÖZLÜK

— A —
fib—su; âb-ı tiğ-kıhcm suyu; kıhcm keskinliği, 
şerefi, gücü.
âba  — B abalar, erkek cedler. 
ab-ı rû  — üz suyu.
acuze — Koçakları, huysuz büyücü kadın.
acz — Beceriksizlik, güçsüzlük.
acz-i ikdam — Acizlik: Bir iş yapmaya gücü yetmeme
âdab — Görgü ve gelenekler.
adat — Adetler, alışkanlıklar.
adem*i m uvaffakiyet — Başarısızlık.
âdemiy>'et — İnsanlık.
adîm — Yok olan.
adi — Adalet.
âdilâae — adaletle
adû — Düşman.
a fak  — Ufuklar.
fifil — Sönen, batan , yok olup giden, 
â ftab  — Güneş, güzel kimse, 
ağraz — M aksatlar, niyetler,g izli kinler, 
âğrep (ağreb) — Çok şaşılacak, garip şey. 
ağuş — Kucak.
ahâd — Birler, fertler; ahSd>ı nâs: halktan kimseler.

ahali'i fazi — Faziletli, erdemli halk.
âbar —  Başka, diğer.
ahcâr — Taşlar.
ahen — Demir.
ah fa t — Torunlar.
âh îr, âhire — Son, sonraki.
ahkâm  — Hüküm ler, yargılar, Ahkâm-ı asr: Asrın
hükümleri, gidişi, devletçe alınan kararlar. Ahkâm-ı
musret: Tanrı yardımı, başarı, üstünlük yargıları.
âhû  — Ceylan.
ahval — Haller.
âkil — Akıllı.
aks — Yankı, aks-i huruşi-Coşkunluğun aksı, 
aksam - Kı.sımlar.
akse — (Fr.) H astahk nöbeti. Yaklaşma, 
aks-i mülevven — Renkli akisler, 
aks-i cuşiş-i derya — Denizin coşkunluğunun yan
kıları.
akvam  — Kavimler.
âlâm -ı ben-i nev’ — İnsanoğullarınm ortak acılan, 
alelgafle— Gaflet üzere, habersizce, boş bulunarak.

âlem-i mana — M analar âlemi, düşler âlemi, rüya, 
âlem-i pür-m ihnet — Sıkmtı.dolu dünya, 
a ’m ak — Derinlikler.
amel kılm ak — Uygulamak. Meydana çıkarmak.
am enna — İnandık, evet öyle.
am ik— Derin, inceden inceye
âmil — apan, etken
anâsır — U nsurlar, öğeler.
apansız — Birdenbire.
a rak  — Ter, rakı.
âram  — Dinlenme.
âri — Çıplak, boş, kurtulm uş.
arş ü ferş — Dokuzuncu gökle yeryüzü.

arz-ı didar — Yüzünü gösterme.
asâkir — Askerler.
âsar — Asırlar, yüzyıllar.
asar (asar) — Eserler, tesirler, etkiler.
âsar-ı rahmet — iyi, güzel yararlı yapıtlar.
âsar-ı sabıka — Geçmiş yüzyıllar.
ases — Gece bekçisi.
ashap — Sahipler.
asi — Asıl, kök. temel, çıkış yeri.
âsman — Gökyüzü.
âsitan., astan — Eşik (Astan- İstanbul) ^
a’şar — Onda birler, ürün vergisi.
aşina — Bildik, tamdık.
aşiyane — Kuş yuvası, ev.
âşüfte (aşifte) — . Açık;, saçık, uygunsuz kadın; çıL
gınca âşık olan ve bu yüzden perişan duruma düşen.
atâlet — İşsizlik, boş durma.
atf-ı nazar — Göz atma, bakma.
atıfet — Sevgi acıma, esirgeme. .
âtıl — Tembel.
âti — Gelecek.
âti-i müşteki — Şikâyetçi âti.
avam — Halk. Avam-ı nas: Halk, çoğunluk.
avâmil — Âmiller, sebepler.
ayn — Göz, pınar, kaynak. Bir nesne veya kimsenin
kendisi.
âyine — Ayna.
ayş—Yaşama; yiyip içme, zevk ve sefa, Ayş ü işret;
Yiyip, içip eğlenme.
âzami — En çok, en yüksek.
azîm — Pek büyük.
azimet — Gidiş, tutulan bir yolda yürüme, 
azm, azim — Kesin karâr.

— B —

bab — K'apı. Fasıl, 6öiüm. 
baç — Haraç, bir yerden başka bir yere getirilen mal
lardan alınan vergi.
bâd — Rüzgâr, bâd-ı sitem: Sitem Rüzgârı, zulüm 
rüzgân. 
bâde — Şarap, 
badehu — Sonra, 
bâdema — Bundan sonra, 
bâdire — Ansızın meydana gelen tehlikeli durum; dü
şünülmeden söylenen söz ve bundan doğan kötü du
rum.
bahr — Deniz, bâhr-ı buruşan: Coşan deniz, bahr 
ü ber — Kara ve deniz, 
bahş — Verme, 
bahusus — özellikle.
bâis — Sebep, bâis-i şekva: Şikâyet, yakınma neden
leri.
bâki — Ebedî, ölümsüz. Kalan, 
bâl — Kanat.
baJIade (balad) — Bentlerden meydana gelen kısa şiir. 
Çoğunlukla 7*8 kimi zaman 13 dizeli bentlerden olu
şurdu.
balin — Yastık.
bâni — Yapıcı, yaptıran, kuran.
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bâr — Yük. Meyve. Defa. Yağdırıcı.
bâran — Yağmur.
bargir — Beygir.
bfirika — Yıldırım, şimşek.
basar — Görme. Göz, kalp gözü.
battal — Hükümsüz, işlemez.
bed — Kötü. Bad*asl: Kötü asıllı, mayası bozuk.
bedaat — Güzellik.
bedayi’ — Güzel, yeni icad edilmiş şeyler, sanat de
ğeri olan şeyler, 
bedîd — Görünür, belli açık, 
bediî — Güzellik, güzel, 
bediiyat — estetik, 
beka — Ölümsüzlük.
belâgat — Sözün güzel, açık, sanatlı söylenişi; güzel 
söz söylemeyi ve yazmayı öğreten bilim, 
beliğ — Meramını düzgün olarak anlatım, söyleme, 
beng — Bir nevi afyon, 
benî — Oğullar. Beni nev; İnsanoğullan. 
benzetme (teşbih) — Aralannda benzerlik bulunan 
iki şeyden zayıfm kuvvetliye benzetilmesi sanatıdır. 
Tam bir benzetmenin dört öğesi bulunur: Benzeyen, 
kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı, 
“ o, balık gibi sudan çıkmaz” sözü tam bir benzet
medir.
ber — Gibi, üzere.
berbad — Havada savrulmuş, viran, perişan, 
berf — Kar.

•beri — Kurtulmuş. Temiz, 
berk — Yaprak, berk (k. kaim): Şimşek, 
berkitmek — Pekiştirmek, 
berr — Kara, yer. 
berter — Daha yüksek, 
besalet — Yüreİc sağlamlığı, yiğitlik, 
besi — Epice, yeteri kadar, 
beşer — insan 
bidad — Zulüm. Zâlim, 
bidâyet — Başlangıç, başlama, ilk. 
bigfih — Vakitsiz; gâh ü bigâh: Vakitli vakitsiz, 
bigfine — Yabancı, tanımaz, 
bi-hadd — Sınırsız, derecesiz, 
bi-karar — Kararsız, 
bimâr — Hasta.
’jisütun — Masal kahramanı Ferhad’m deldiği dağ. 
Sarp dağlık.
bitap (bitab) — Güçsüz, bitkin, 
brebmen — Brahma dininden olan, 
bûstan — Bahçe, çiçek bahçesi.
BÛy — (bû); Koku, 
bünyad-ı zulm — Zulmün temeli, 
bürûdet — Soğukluk; bürûdet-i mücessem: Cisim- 
leşmiş, somutlaşmış soğukluk, soğukluğun son sını
rına gelmiş olan.

_ ,c  —
cSm — Kadeh.
câmi — Cami, toplayan.
can>güdaz — Can alıcı, can eritici.
canişin — Birinin yerine oturan,g eçen.
cfiy — câ) Yer.
cebir — Matematik.
cedd — Büyükbaba, ata. cedd-i emcet: Ulu Ata.

cedid — (cedit) Yeni.
cedvel-i sim — Güm üş su kanah
Cehl — CahiIUk
celâdet — Yiğitlik.
cem’ — Toplam a , bir araya getirme.
Cem — (Cemşid) Adı masallaşmış İran hükümdarı; 
Pişdadiyan hüküm darlarının dördüncüsüdür, şara
bı icat ettiği söylenir. Efsaneye göre Cem, yedi yüz 
yıl hükümdarlık etmiştir; çağı İran’ın altın çağı sa
yılmaktadır, 
cenup — Güney, 
cereyan — Akış, akma, 
ceriha — Yara.
cevr — Haksızlık edip incitme. 
cevT (cev) — Boşluk, yeryüzünün çevresindeki boş
luk.
ceyş — Asker, ordu. 
cezS — Kendine doğru çekme, 
cidal — Savaş, zorlu çekişme, 
cihad — Din uğrunda savaş. Dini yaymaya uğraş
m a. cihad-ı maâlî: U luluklar yolunda savaş, 
cihangir — Cihanı ele geçiren, 
cinas — Yazılış ve söylenişleri aynı fakat anlamları 
değişik olan sözcükleri b ir arada kullanma sanatı- 
du-: Yaz (yazmak fiilinin emir kipi), yaz (mevsim) gi
bi.
cismaniyyet — Cisim olm a, vücut, 
civanmerd — M ert olan. Cöm ert, yiğit, 
cû (cûy) — Çay, akarsu, 
cuş — Coşma.
cûş ü hurûş-ı rabş — A tın coşup taşması, (Çılgınca 
atılışa hazır olması)
CUŞİŞ — Coşkunluk, coşma, 
cüda — Ayrı düşmüş, 
cühelâ — Cahiller, 
cür’a — Yudum, tek yudum.

- ç -
çâk — Parçalanm a; çâk olmak: Parçalanm ak, yok 
olmak, ölmek.
çâr — “ Çare” nin kısaltılmışı. Dört 
çarbal — Dörtkol, dört kanat, 
çarha — Çarka. Düşmanı çevirmek için yapılan ha
reket.
Çarhacı — ö n c ü  Birliği, 
çeşm — Göz.
Çün — Çünkü, madem.

— D — 
dâd — Sızlanma, şikâyet, 
dagal — Hile, oyun. Şahs-ı dagal: Hileci, sahtekâr 
adam.
dağdağa — Gürültü 
dâm — Tuzak, 
dâman (dâmen) — Etek, 
dâr — Darağacı. Ev, yer. 
dârât — Hüküm darlara mahsus büyük gösteriş, şan. 
dâr-ı fenfi — Bu dünya, ölümlü dünya. 
darü’I-I)edayi’ — Güzellikler evi. Güzel sanatlarla ça
lışmayı sürdüren yer, kurum. Şehir tiyattrosunun eski 
adı.
deavi— Davalar. Deavi Nezareti: Tanzimat yılların
da kurulmuş Adalet Bakanlığı.

E 22
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defin (defn) — Ölüyü gömme, 
dehr — Dünya, zaman, çağ. 
dehrî — Dünyaya ait, dünya ile ilgili, maddeçi. 
dekadan (Fr. decadent) — Düşen,g enleyen anlamın
da. XIX. yüzyılda Fransa’dasem bolistlere alay ol
sun diye verilmiş ad. T ürk  edebiyatında servet-i Fü- 
nunculara, onlara karşı olanlarca bu  ad verilmiştir, 
dembedem (dem-be*dem) — Vakit vakit 
denaet — Alçaklık; erbab-ı denaef: Alçak kişiler, 
denî — Alçak, 
derdnâk — Dertli.
derkâr — İşin içinde olan, işte bulunan Belli, açık, 
meydanda.
der-ser — Baş üzerinde, 
derun — İçi. 
desise — Hile.
dest — E l,dest ü pay— El ve ayak, 
diba — Kalın canfes kum aş, ipekli, 
didâr — Yüz, güzel çehre, 
dide — Görmüş,g ören. Göz 
dide-i büffaş — Yarası gözü, 
d i l G ö n ü l .
dil-cu — Gönül çeken gönül arayan sevgili.
dilmaç — Tercüman.
dil-rüba — Gönül çeken.
diriğ — Esirgeme, bir şeye kıyam ama. Yazık!
div — Dev. Şeytan, ifrit.
div-i hakikat — Hakikatin devi. (Mec. hayatm,g er- 
çeklerin zorlukları).
dogmatizm — Birtakım  fikir ve ilkeleri, her zaman 
için geçerli, değişmez, doğru kabul eden düşünce tar
zı.
doru — Kızıl kahve rengi, 
d û n — Alçak, aşağı, 
d û r — Uzak.

/düş — Sırt, omuz, 
duzah — Cehennem, 
dür — înci.
düstur — Kanun, kanun ve nizam dergisi, 
düveli — Devletlerle ilgili.

— .E —
eb’ad (ebat) — Uzaklıklar, boyutlar, 
ebedîler — Ölümsüzler. Ruhlar, 
ebkem — Dilsiz, 
ebna — Evlât, oğullar, 
ecram — Cansız cisimler, yıMızlar. 
ecza — bölümler, parçalar. İlaç, 
edibâne — Edebiyat sanatçısına yakışır olan, 
edna — Pek aşağı, pek alçak, pek az, en küçük par
ça.
edvar — Devirler, çağlar.
e f’al — Fiiller, hareketler, efal-1 vakıa: Olan hare
ketler.
efgan — Feryat, acı ile bağırma, 
eflâk — Felekler, gökler, 
efrad — Fertler, erler, kimseler, 
efser — Taç.
efsunkâr — Büyüleyici. Çok güzel, 
ehl — Sahiplik, sahip olanlar. Becerikli, 
ekâbir-i edep: — Edebiyatın büyük sanatçıları, 
e jder— Ejderha; bir masal canavarı, bazen aslan göv
deli, yılan kuyruklu, kanatlı olarak gösterilir, ejder-i

kabr. öldürücü ejder, 
ekdâr — Kederler, 
ekmel — daha kâmil, en olgun, 
eleji — Eski çağlarda, özellikle Yunanistan’da ken- 
ıdine özgü ölçü ve biçim de yazılan; çoğunlukla hü
zün verici lirik şiir, 
elfâz — Sözler, 
elvan — Renkler, 
empresyon — İzlenim, 
empresyonizm — İzlenimcilik, 
emvat — Ölüler.
en’am — Kur’an’ın E n’am  suresiyle diğer b ir kısım 
surelerinden m eydana gelmiş küçük kitap. Hediye
ler.
enam — Halk, b ü tün  yaratıklar, 
enbiya — Peygamberler, 
encümen — Komisyon, kurultay, meclis 
Encümen-i Dâniş — Tanzim at döneminde, Fransız 
Akademisi örnek tu tu larak  kurulan bir bilim kuru
lu; 1851.
enîn — İnilti, inleme, 
enîs — Arkadaş, dost, 
enmûzeç — Nüm une, örnek.
Epaphroditos — I. yüzyılda yaşamış Yunanlı dilbil- 
gini.
erbâb — Bir işten iyi anlayan, onu iyi yapan. Bece
rikli. Sahipler.
erbab-ı himmet — Y urt ve insanlık sevgisiyle dolu 
olanlar, bu uğurda çaba harcayanlar, 
erbâb-i kemâl — Olgun, erdem kişiler. erbâb*ı ka« 
lem: Kalem sahipleri, yazarlar, 
erkam — rakam lar.
Eros — Yunan m itolojisinde aşk tannsı. 
ervah — Ruhlar.
esatir — tarih  öncesi tanrılarının yaşayışlarını ve o 
çağ topluluklarının inanış ve duygularını anlatan Öy
küler, masallar; m itoloji, 
esbeb-ı cefa— Eziyet nedenleri, araçları, esfel— Pek 
alçak, pek aşağı.
eslâf — Geçmişler. Yerlerine geçilmiş kimseler.
esre — Arap alfabesinde yazılmayan ünlülerden ‘ı,
i ”  harflerini karşılayan işaret.
eş’ar — Şiirler.
eşkâl — Şekiller, biçimler.
eşkbâr — Göz yaşı döken, çok ağlayan.
etbâ — Birisine bağlı ve tâbi olanlar maiyet.
e t’ıme*i nefise — Lezzetli yemekler.
evzan — Vezinler.
ezelî — öncesiz.
eyyam — Günler.
eyyam-ı nevbahar' — İlkbahar günleri, 
eyitmek — Demek, söylemek, 
ezel — Başlangıcı olmayan, 
ezeli — Ölümsüzlük.

_ _ F  —

fağfur — İyi porselenden yapılmış kâse gibi şeyler. 
Çin işi. Çin hüküm darı.
fah rî— Onursal, şeref için nara«ız kabul edilen şey. 
fail-i hakiki — Gerçek yapıcı 
Fasahat — Bir dilin doğru olarak yazıhş ve söyleni
şi.
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fasih — Açık ve düzgün söz. 
fecr — T an vakti.
fenâ — Yok olma. Fenâ bulmak: Yok olmak, ölmek.

fenafillah— Kendini dine, T ann  yoluna veren insa- 
nm , sofinin kendi benliğini Tanrı varlığında yok et
mesi.
fe rda  — Yarın, gelecek zaman.
ferş — Döşeme, yayma. Döşek. Yer yüzü.
fevc — Bölük, insan kalabaUgı. •
fevc fevc — akın akın.
fevk — Üst.
fevkalbeşer — İnsanüstü.
fevvare — Döner fıskiye, havuz fıskiyesi.
fevvare-i zerrin — Altın sular fışkırtan fıskiye.
feyz — Bolluk. Bağış, ihsan, olgunlaşma.
feza-yi bi-intiha — Sonsuz uzay.
fezleke — Özet.
fıtra t — Yaratıhş.
fıtraten  — Yaratılıştan olan.
fırsat — (fursat) Uygun zam an, elverişli durum.
fikret — Düşünme, düşünceye dalma.
fünun — Fenler.
füsun — Büyü
fü tu r — Usanç, bezginlik.

— G  —

gâh ü  bigâh — Vakitli vakitsiz.
gaib — Görünmeyen, yitik, kayıp.
gaitan — Yuvarlanan, bulanan.
gam — Keder, üzüntü.
garâm  — Olağanüstü aşk, sevgi. Aşk derdi.
garaz — garez — Kin.
garik — Suda boğulmuş, suya gömülmüş, garik-i va- 
veyl — Çığlıklara boğulmuş, 
garp — Batı.
gazel — Divan edebiyatı nazım biçimlerinden. Be
yit birimi ve aruz ölçüsüyle yazılır. Kafiye düzeni (aa, 
-a, -a , -a), beyit sayılan (5 — 15) arasm daolur. İlk 
beyte “ m atla” , son beyte “ m akta”  denir. E n güzel 
beyit “ beytü’l gazel” , şairin adının geçtiği beyit “ taç 
beyit”  adını alır. Gazeller, genel olarak, aşk şarap, 
doğa güzellikleri gibi din dışı konuları işler. “ Yek 
âvaz”  veya “ Yek ahenk”  adı verilen gazellerde ko
nu birliği olur. Gazel biçimini ilkin Araplar kullan
mışlar; onlardan İran edebiyatına geçmiş; Türk ede
biyatına İran ’dan gelmiştir. Gazeliyat: Gazeller, 
geda — dilenci, yoksul, âşık, 
geh (gah) — Bazı, kimi vakit, 
giran — Ağır.
girdbâd (girdibâd) — kasırga, hava çevirisi, girdab-
I havayic — ihtiyaçların kasırgası
girift — Girişik, birbirine girip karışmış. Tutm a.
girye Ağlama, gözyaşı.
gisu (giysu, geysu) — Saç, uzun saç. Omuz üstüne
sarkan uzun saç.
gûristan — Mezarlık.
gussa — Tasa, kaygı.
gûşe — Köşe.
güdaz —Yakan, eriten, tüketen anlamlarıyla sözcük
lere ulanan takı: Cangüdaz, gibi, 
güft ü gû — Dedikodu.

giiher — Cevher.
gülgûn — Gül renkli.
güzeran — Geçen, geçici, geçme.

H —

hâb — Uyku, hab-ı gaflet: Aymazlık, dalgı uykusu, 
hâbide — Uyumuş, uykuda. - 
had — Sınır.
hadd-ı muayyen — Belirli, sınırh. 
hadeka — Gözbebeği.
hadem — Hademeler, hizmet edenler, etbâ ü badem: 
Bir hüküm darın emri altında bulunanlar, 
hadika — Bahçe: hadika-ı emel: îstek bahçesi, 
hadikatü’s - şuada — Mutlu kimselerin bahçesi, 
hâd im — Hizmet eden. Yıkan, yıkıcı, kırıp  geçiren, 
hafi — Gizli.
hafr — Kazmak; Hafriyat: Kazılar, kazı işleri, 
hâil — Engel.
hâk — to p ra k , hâk-ı pay Ayak toprağı, hâk-i me
zar: Mezar toprağa, ölüm, 
hâkk — Kazıma, oyma, 
hâksar — Toprakla beraber.
Halik • Yaradan, Tanrı.
hamâil — kılıç bağı; om uzundan çaprazlama asılan 
bağ. Muska.
ham ir — Ham ur, hamir-i mâye; Maya ham uru, 
hâmisen — Beşinci olarak 
hamiyyet — İnsanın yurdunu, ailesini korum a gay
reti.
hfimuş — Susan, susmuş, sessiz, 
hâmuşâne — Sessizce, 
handan — Gülen, neşeli, 
hande — Gülüş.
hareke — A rap alfesinde yazılmayan ünlü harfi be
lirtmek için kullanılan işaret, 
harim  — Herkesin giremeyeceği yer. Eş, dost, 
hars— Asıl anlamı, taria  sürme; “ kültür”  karşılığı. 
Ziya Gökalp harsı: “ Bir milletin geleneklerinden, söz
lü ve yazdı edebiyatından, lisamndan, musikisinden, 
dininden, ahlâkından, bediî ve İktisadî mahsullerin
den ibaret”  olarak tanım lar. Millî kültür.
Hasaset — Pintilik, hasislik, 
haşr — Toplanm ak; kıyamet gününde ölülerin diri
lip toplanm aları, 
hatime — Son. 
hatve — Adım.
havas — (Eskiden) Okumuşlara, bilginlere, ileri ge
len kim sel«e verilen ad. Yüksek tabakadan olanlar.

Havayic — İhtiyaçlar, vaz geçilmez şeyler.
hava-yi mesimî- Atmosfer.
havf — Korku.
hâvi — İçine alan, kapsayan.
hazer — Sakınma, çekinme.
hemdem — Arkadaş, dost.
hemrah — Yoldaş.
hendese — M atematik.
hayf — Korku.
hezeyan — Saçmalama
hezimet — Bozgun.
hicran — Ayrılık, unutulmaz acı.
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bicranzar — Ayrılık acısı çekenlerin yurdu yeri, 
hiçî — Hiçlik, yokluk, 
hiçî-i zi-vücut — Varlığı olan hiçlik, 

hikemf — Felsefeyle ilgili, 
hikmet — Sebep. Felsefe.
hilâfet — Birinin yerini tutm a. Peygambere vekil ol
ma.
himmet — Yardım, çalışma..
hîo — A n, vakit, hîn-i icra: Yapma zamanı. hÎD-i
sefer — Göç vakti, ölüm vakti.
hiram an — salınarak, nazla, ahenkle ytirüme.
hissiyat — Duygular.
hod — Kendi, hod-perest: Kendine tapan.
hulefa — Halifeler.
hulûl — Geçme, girme, gelip çatma.
hûn — Kan.
hûn-ı hamiyyet — Yurtseverlik kanı, coşkusu.
hunin — Kanlı; katil.
hurafe — Boş, asılsız şeyler.
hunışan — Coşan, çağlayan, gürleyen, gürültü eden
H uruş: Coşm a, gürültü.
huşu’ — Alçak gönüllülük etme. Tanrıya karşı bo
yun eğme.
hutut — Çizgiler, yazılar. 
hüsn*i hat — Güzel yazı, 
hükümet-i müstalûUe — Bağmışız hükümet veya dev
let. Kendi başına buyruk hükümet, 
hüsn — Güzellik, hüsn-i tedbir-îyi tedbir, 
hüsn-i tâli! — Bir olaya, onu meydana getiren ger
çek neden yerine, başka, fakat güzel bir neden bul
m a sanatıdır. ■ Tam lam anın anlamı “ güzel sebep’- 
’le ilgili olduğuna göre, tab iî olmayan nedenin güzel 
olması gerekir. Muallim Naci’nin, ilkbaharda, bu
lutlardan dökülen yağmura bakarak söylediği şu beyit 
onun güzel bir örneğidir:
O da olmuş vatan-cüda, seyyar 
Ne hazin ağlıyor şu ebr-i bahar.
(Şu gezip dolaşan, vatam ndan ayrı düşmüş ilkbahar 
bulutu, ne hazin ağhyor.) 
hüsn ü ân  — Çekicilik, cazibe, güzellik, 
hüzn’ — H üzün, keder.

— I —

ıdlâl — Doğru yoldan şaşırtma, azdırma, 
ıslahat — Düzeltmeler, düzeltme işleri, 
ıstüahat-ı Edebiyye — Muallim Naci’nin edebiyat te
rimleri kitabı, 
ıtık — Kul azat e tm e .. 
ıtıkname (ıtık-name) — Azat kâğıdı.

—  1 —

ianet — Yardım.
ibda — Y aratm a, meydana getirme, 
ibham  — Kapalı bırakm ak, belli etmemek, 
ibtisam — İncelik ve güzellikle gülme, 
içtihat (ictihatS — Bir şey hakkında görüş, fikir. înan.

idrâk — anlayış akıl erdirme, algı, 
iffet — Nam us, temizlik.

ifna — Yok etme, 
iyd — Bayram.
ihata — kuşatm a, çevirme. Tam  kavrayış, 
ihrak  — Yakma.
ihraz — Bir şey kazanm a, elde etme, 
ih tilâf 'i re’y-i üm m et — H alkın düşüncelerinin ça
tışması, çarpışması, 
ih tizar'— C an çekişme. Sakınma, 
ihtizaz — Titreme.
ihvan — Eş dost. Candan dostlar. Bir tarikat veya 
mezhepten o lan arkadaşlar, 
ihya — Canlandırm a.
ikbâl — Talih düzgünlüğü.Bir'şeyi isteme, b ir şeye 
yönelme.
ihtiras — Şiddetli is tek .'
ikdam — Ayak basmak. Sürekli çahşmak. İlerlemeğe
çahşmak.
iklil — Tac.
ikrah — Tiksinme. Zorla bir iş yaptırm a, 
iksir — Eskiden olağanüstü faydaları, etkisi var ol
duğu samlan güçlü b ir içki. Sıvı, 
ik tida — Uym a, örnek tu tup  ardından gitme, 
iktirab — Kederli olmak, 
iktisab — Kazanma, edinme, 
iktiza — Gerekme. İşe yaram a.
İltizam  — Gerektirme.
inayet.— Bağış, lütuf, iyilik.
inhinai — Eğilme, bükülme, boyun eğme.
inhitat — Düşüklük, düşme, çökme.
inkılabaf — İnkılâplar.
inşa — Düzyazı.
inşad — M anzume okuma.
intibah — Uyanm a, uyanış.
intihap — Seçim, seçme.
intişar — Yayılma, dağılma, üreme.
intizar — Bekleme.
inzimam — Katılma, ulanma.
inziva — Bir köşeye çekilme.
iptida ~  Başlangıç, en önce.
iptidaî — İlkel.
irae — Gösterme.
irtifa  — Yükselme.
irtikâp — kötü şey işleme. Rüşvet yeme, 
isal — Ulaştırma, 
işar — Esirlik, bağ. 
ispir — A t ve araba bakıcısı, 
istiab — İçine alma, içine sığma, 
istiare— İğretileme. Benzetmenin temel Öğelerinden 
olan “ benzeyen”  veya “ kendisine benzetDen” le ya
pılan benzetmedir. Yalnız kendine benzetilenle ya
pılmışsa “ açık istiare” , benzeyenle yapılmışsa “ ka
palı istiare”  olur.
isüğna — Gönül tokluğu gösterme, eldekini yeter bul
m a, nazh davranma, 
istihfaf — Küçümseme, alaya alma, 
istihsal — Elde etme, 
istihza — Alaya alma, 
istihzaâmiz — Alaylı. İstihza ile. ' 
istimal — Kullanma, 
istinat — Dayanma, 
iştibah — Şüphe etme, kuşkulanma, 
iştigal — Uğraşma, iş işleme, 
iştikâ — Şikâyet etme, sız lanpa.
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ktlyak — özlem e, göreceği gelme.
— Nazlanm a, k ın tm a. 

itDfl — Yükselme, 
ittihad — Birlik.
ittihaz — Kabul etm e, kabullenme, 
iyal veya ayâl — Eş, zevce; kan. 
lyd (id) — Bayram.
izafet — iki şey arasında ilgi. Bir isim tamamlama- 
smı kuran iki isim arasm daki ilgi, 
izafeten — Mal ederek, birine mal ederek. 
izDiiblâl — Yok olm a, çökme, yıkılma, 
izzet — Değer. Yücelik. Kudret.

— J —

jaie — Kırağı, çiy. 
jiyan — Kükremiş, kızgın.

— K —

Kâbusname — İran  H üküm darı Keyhavus’un, oğlu 
Geylan Şah için yazdığı (1082); Mercimek Ahm et’
in Türkçe’ye çevirdiği öğüt kitabı, 
kadir — Güçlü. Tanrı.
Kalde-i hikmet — Felsefi kural, 
kâkül — Alnın üstüne sarkan kısa saç. 
kalanderaoe — Kalenderce. H içbir şeye titizlik gös
termeme. Dünyadan el çekercesine, dervişcesine. 
kâm  — arzu, istek, 
kârgâh — İşyeri, 
kari’ — Okuyucu, 
kariha — Düşünme yetisi.
kaside — Divan edebiyatı nazım  biçimlerindendir. 
Gazel gibi tek kafiye üzerine kurulur. Kafiye şeması 
şöyledir; aa, ba, ca, d a ... Kasideler 31 - 99 beyit ara- 
smda değişir. İlk beyte “ m atla” , son beyte “ m akta” 
denir. Kendine göre kuruluş p lam  vardır;

a) Nesip veya teşbip bölümü: Bu bölümde bir tas
vir yapılır: Doğa güzellikleri, mevsimler tasvir edi
lir; bir ram azan, b ir bayram  anlatılır.

b) Tegazzül: Bu bölümde kasideye b ir gazel'ekle- 
nir. Çoğu kasidelerde bu bölüm  yoktur.

c) Girizgâh: Tegazzül veya nesip bölümüyle 
“ methiyye”  bölümü arasında bir bağlantıdır; övgüye 
geçiş bölüm üdür. Bir veya iki beyit olabilir.

ç) Methiyye (övgü): Kaside kimin için yazılmışsa
o şiiısı öven bölüm dür. Kasidenin asıl amacı budur.

d) Fahriyye: Şair bu  bölüm de kendini över.
e) Dua: Bu bölümde şair kasideyi sunduğu şahıs 

için T ann’ya dua eder. Şairin admın geçtiği beyte “ tac 
beyit”  kasidelerin en güzel beytine “ beytü’l-kasid”  
denir.

Kasideler, konularına göre isimler alır: 
M ünacat: Tanrı için yazılan kasidelere denir. Buna 
“ tevhit”  adı da  verilir.

N a’t: Peygamberi öven, onun niteliklerini belir
ten kasidelerdir.

Mersiye: Ölen birisi için duyulan acıyı belirtmek 
için yazılan kasidelerdir.

Hicviye: Birini yermek, onun kötü  taraflarını be
lirtmek için yazılır.

Kasideler, nesip bölümlerine göre de adlandırılır: 
Bir bahar tasviriyle başhyorsa “ kaside-i bahariye” ,’ 
kış tasviriyle başlıyorsa “ kaside*i şitaiyye,”  gibi ad
lar alır.
kasaid — Kascideler. 
katre — Damla, 
kavaid — Kaideler, 
kavas — Konsolosluk hademesi, 
kavs — Yay, keman. Yay burcu, 
kayd-ı dünya — D ünya bağı, dünyaya bağlantı, 
kaza — Tanrı’m n sınırsız takd ir yetkisi: Tanrı tara
fından yazılanların gerçekleşmesi. C an ve mal kay
bına yol açan kötü  olay, 
kebuter — Güvercin, 
kederengiz — Keder verici, 
kef — Elin iç tarafı. Avuç dolusu. Köpük, 
kelâm — Söz, lâkırdı.
kesb — Kazanma, kazanç, kesb-i kemal ü hüner — 
Olgunluk ve hüner kazanm a, kesbi- melâlet: Can sı
kıntısı edinme, 
kesret — Çokluk.
Kısas-ı Enbiya — Peygamberler tarihi, 
kilâb — Köpekler. KÜâb-ı zulm: Zulüm, eziyet kö
pekleri.
kitabet — Bir konuyu düzgün ve kurallara uygun ola
rak yazma.
klasik — Klasisizme bağh sanatçı veya eser, 
klasisizm— Eski Yunan ve Latin yazarlarımn eser
lerindeki kurallara ve onların sanat eğilimlerine ba
kılarak kurulmuş olan edebiyat akımı. Avrupa’da, 
özellikle Fransa’da, XVII. yy. da gelişti. Boiieau 
(1636 — 1711)Bualo)nun “ Şiir Sanatı”  (Art Foeti- 
que: A rpoetik , 1647) adh eseriyle de ilkeleri belir
tilen ve Fransız filozof ve matematikçisi Descartes 
(Dekart, 1956— 1650)’m felsefesindenetkilenenbu 
akımın belli başlı özellikleri şunlardır:

1 — Edebiyatta gerçeklik, tabiîlik her şeyin üstün
dedir; gerçekler anlatılır ve gerçekleri bozan, değiş
tiren her şeyden kaçımlu-.

2 — Konu, “ insan’ ’dır; insan, dış görünüşüyle de
ğil, iç yapısıyle ele alınır; ruh çözümlemelerine önem 
verilir. İnsan dışındaki her şey, dekor, kostüm, do
ğa önemsizdir.

3 — Mükemmel, kusursuz, seçkin insanlar ele alı
nır.

4 — Ahlâk kaygısı güdülür.
5 — Konu değil, konunun işlenişi; anlatım ve bi

çim mükemmelliği önemlidir. Bu bakım dan klasik 
yazarlar, eski Grek ve Latin yazarlannın eserlerin
den yararlanmakta; onların işledikleri konulan tekrar 
ele alm akta bir sakınca görmezler.

6 — üslûbun gösterişsiz, sade ve tabiî olması; sa
natçının kendi duygularını gizlemesi gerekir.

7 — Sanatçı millî olm aktan ziyade beşeridir; fa
kat dilin millî olması gereklidir.

Klasik edebiyat, daha çok tiyatro türünde ürün ver
miştir. Fransa’da trajedide Corneille (Korney, 
1606-1684), Racine (Rasin, 1639-1699); Komedide 
Moliere (Molyer, 1622— 1673).

Diğer alanlarda; Fabl türünde La Fontaine (La 
Fonten, 1621 — 1695), hitabette Bossuet (Bosüe, 1627
— 1704), deneme türünde Pascal (Paskal, 1623 — 
1662), LaB ruyere (LaB rüyer, 1645 — 1693); man
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zum m ektup, satir türlerin-de Boileau (Bualo, 1636 
^  1711)vb. 

kûh — Dağ. 
kulûb — Kalpler.
kûy — Köy, mahalle, semt. Sevgilinin bulunduğu 
semt.
külbe — Kulübe, kttibe-i ahzam — Hüzünler kulü-' 
besi.
külüng (kiilünk) — Kayaları parçalam akta kullanı
lan sivri kazma.
küsûf — Güneş tutulması. Kapalılık.

— L —

lâdini — Dindışı, 
lâne — Yuva, 
leb — Dudak,
-lebriz — Taşkın, taşıcı. 
leîm — alçak adam, 
lemean — Parlam a, parıldama, 
lemha — Bir göz atm a, parıltı, lemha-i basar — Kı
sa bir göz atma, 
lerze — Titreme, 
leşger (leşker) — Asker, 
letafet — Lâtiflik, hoşluk,g üzellik. 
leyi — Gece, 
leyle — Bir tek gece, 
libas — Elbise.
lirik — (Lat. lyrikus) gönülden geldiği gibi, coşkun
ca şiir. Bu kelime eser için de, sanatçı için de kulla
nılır; Lirik şiir, lirik şair. Bu kelime “ lir”  (Lat. ly- 
ra) sözünden gelmektedir. Lir, telli b ir saz. Eskiden 
bu sazın eşliğinde söylenen şiirlere “ lirik”  denirdi, 
lirizm — Duyguların içten geldiğince, coşkunca an
latımı. Daha çok aşk, tabiat, ölüm gibi temaların iş
lenişinde görülüf; Eski çağlarda. Yunanlılar ve La- 
tinlerde, aşk, tabiat, ölüm üzerine yakılmış şiirler İlâ
hiler, “ Ur”  denen sazların eşliğinde söylenirdi. Bu, 
bilindiği gibi, Türk saz şairlerinde de görülür, 
liyakat — Yararlık, değerliHk. 
lücce — Engin deniz. lüece-i zulmet — Karanlığın 
engin denizi.

—  M  —

m aâli— Ululukla, şerefler, maali-i şi’riyye — Şirin
yücelikleri.
m aani — M analar.
maatteessüf — Yazık ki, esefle.
m âbut — Tanrı.
m ader — Anne.
m aderâne — Anaya yakışır, anaca, 
m ağfiret — Tanrının, kuUanmn günahlarını bağış
laması.
m ağrip — Batı, akşam.
m ah — meh — Ay. mah-i niev — Yeni ay, hilâl, 
mahbes-mahpes — Hapishane 
mahmul — Yüklü.
mahpeyker — Ay yüzlü, yüzü ay gibi güzel, 
mahrem — Gizli, herkese söylenmez. Nikâh düşme
yen'.
m ahsusat — Duyular.

m ahuf — Korkulu, korkunç, 
makber — Mezar. Çoğulu; m akabir. 
maktel — Öldürülme yeri, 
malarya — Sıtma, 
malihulya — K ara sevda, 
manzum — Nazım halinde, koşuk, 
marazî — Hastalıklı, 
mariz — Hasta.
masnu — Sanatıh, düzme. Sanatla işlenmiş.
masuniyet — Dokunulm azhk korunmuşlulc.
m âruf — Tamnmış.
m aslu p — Asılmış.
mâşuk — Sevilen. Sevgili.
m atemdar — Matemli.
matlub — îstenen.
m azbut— Zaptedilmiş, ele geçirilmiş, korunan, mu
hafaza altında.
m azhar — Erişmiş, erişgen, m azhar-ı lânet-i enam
— Halkın lânetine uğramış, 
mazlum — Zulüm görmüş, sessiz, 
mazmun — Anlam, kavram . Nükteli, cinash söz. 
mecelle — Yasa dergisi, 
mechuliyyet — Bilinmeme hali, anlaşüamama. 
meçhulat — Bilinmeyenler, 
meclûb — T utkun. Başka yerdeng etirilmiş olan. 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm -ı Adliyye — Hukuk metin
lerini hazırlamak bazı danışma görevlerini yerine ge
tirmek ve mem urların yargılanmasına ilişkin işlere 
bakm akla görevli yüksek kurul.
Mecruh — Yarah, yaralanmış, 
medfen — Mezar.
medlul — anlam. Bir sözcük veya b ir işaretten anla
şılan.
medyum — Borçlu, 
mefkûre — Ülkü, 
meh-mah — ay (sevgili)
mehabet — Ululuk, heybet. Büyük görünmek.
mebaiik — Korkulu yerler veya işler.
mehasin (mahasin) — Güzellikler. Mehasin-i tabi-
îyye — Tabiatın güzellikleri.
mekabir (makabir) — Mezarlar.
mekîn — İktidar veya vekar sahibi.
melâl — Üzüntü, siicıntı, bıkkınbk.
meleke — Yeti, ustahk. *
memalik — Memleketler.
memat — ölüm .
memlu — Dolu.
men — Ben men-i zâr — Ağlayan, inleyen ben. 
mensur — Düzyazı, nesir, mensur ş iir— Düzyazı bi
çiminde şiir.
me’nus (menus) — alışılmış, huy edilmiş, 
menzil — Konak yeri. Mesafe, atım, 
merbut — Bağlı, bitişik, 
merdüm — İnsan.
merd ü zen — erkek ve kadın. ,
merdümgiriz — İnsanlardan kaçan, hoşlanmayan, 
merhum — Ölmüş. Ölü. 
merk — Ölüm, 
mesa — Akşam.
meserret — Sevinç, sevinilecek şey. • '
meskenet — Miskinlik.
meslûb — Ahnmış, giderilmiş.
mesned-i izzet— Ünlü, yüce mevkiler, dayanaklar



m esneviyat__Mesneviler. musanna — Sanatla yapılnuş, çok süslü. Uydurma,
m esnıriyyet — Sevinme. yapma.
mesl — Sarhoş. m ustarip — Acı çeken.
meşveret — Bir işi görüşmek üzere yapılan toplantı nıuşlu — M üjde.
ve danışma. m utasam f — Kendinde kullanma hakkı olan bir san-
meşyet — meşiyyet— Yürüyüş, istek, İrade. cağın en büyük yönetim görevlisi,
m e’va -  Yurt, konut. mutavassıt -  O rta. ara.
jn ev ç __Dalga. m utm ain — Gönlü kanmış, zihni b ir şeye yatmış.
mevhibe — Tanrı vergisi, bağışı. muttasıl — Aralıksız, devamh. Bitişik.
mevt — Ölüm muvacehe — Yüzleşme, yüz yüzç gelme.
mevzun -  Ölçülü , vezinU. muzafferiyet -  Yengi, zafer.
mezellet— Alçaklık, hâk-i mezellet: alçaklık topra- muzmahü — Yok olan, çökmüş.
ğı, alçakça yaşama. miibah — Yapılması ve yapılmaması aym değerde
meziyyat — Meziyetler.
mezkûr — Adı geçen. m uberra — Kurtulmuş, anğa  çıkmış, 
m iha'ıiikî— Düşünceye dayanm adan, alışkanlığın mübeşşer — Müjdelenmiş,
verdiği güçle, kasların hareketiyle yapılan iş. mübeşşir — Müjde vererek sevindiren,
mihman -  Konuk. ™“ <=Wr -  Zorlayan, zorlayıcı.

__Sıkıntı. mücehhez — Donanmış, hazırhkh.
M ihr — Güneş. Sevgili. mücerred — Çıplak, soyunuk. Soyut, yalın,
m ihr-i zâil — Sönen güneş. mücessem — Cismi olan, boyutları olan.g örünen.
m ik y as__Ölçü. m üctem r — Toplanmış, toplu.
m iie l__Milletler. m üdrik - Akh ermiş, anlamış.
m i n - B i n .  müellif -  Yazar
miraç — Merdiven. Hz. Muhammed’in T ann huzu- müfreze — Asken bir birlikten ayrılmış b ir kol.
runa çıkışı. mühip — Heybetli,
mişvar — Gidiş, tavır, tarz. m ükedder — kederli.
m iyar — Ölçü. m ülâtafa — Lütfetme, yumuşak davranm a. Lâtife 
M ollaCam i — İran ’ınbüyüktasavvufşairivebilg i- söyleme, şakalaşma,
nj (1 5  y y )  mülâzım — Teğmen,
m û (muy)' -  kıl, tüy. m^levven -  Renkli.
m uaf — Affolunm uş, ayrıcahklı tutulm uş. mülevves — Kirli.
m uakkip — Birinin peşinde olan, takip eden. m ü’min — Tanrı birliğine. Muhammed Peygamber’e 
m uannid — İnatçı. ‘slâm dinme inanan
muaşeret adabı — Görgü. Görgü kurah. m ün’akis — Bir yere çarpıp gen  dönmüş, tersine
muavenet — Yardım. '  dönmüş, yansımış.
muazzez — Aziz. Sevgili, kutsal. mündemiç — Bir şeyin içine konmuş.
muciz — Kısa, özlü. Kimsenin yapamayacağını ya- müneccim — Yıldızlara b akan ,f alcı.
pan . münezzeh — Arı, temiz.
mucize-gû — Özlü konuşan. münevver — Aydın.
muğber — Gücenmiş, dargın. . m ünferit — Tek, ayrı. >
m uharrerat — Yazılmış şeyler, mektuplar. m ünharif — Sapan, doğru itm ey en .
m uhatara — Tehlike. m ünhasır— Kuşatılmış. Yalmz bir şeye veya bir kim-
m uhayyir — İki şey arasında seçim yapılmasını ser- seye ait olan.
b e s t b ıra k a n . H a y re tte  b ıra k a n , ş a ş ır ta n , m ü n tah ab ^  — Seçmeler.
m uhayyirü’l-ukul— Akıllara hayret veren. mürde — ö lü , ölmüş.
m uhkem — Sağlam, kuvvetli. müreccah — Üstün tutulan, yeğ.
m ukaffa— Kafiyeli. mürekkep — Bileşik.
m uktesit — T u tu m l^  mürg — Kuş.
m uhteriz — Ç ekinenr^akınan. mürgan — Kuşlar.
m uhzır — İlgililerin mahkemede bulunmalarım sağ- mürgzar — kuşu çok olan yer, kuş bahçesi.
layan görevli. mürtefi — Yükselmiş, yüksek.
m uin — Yardımcı. mürtekıb — kötü iş yapan, rüşvet alan,
m ukaddim e — Önsöz. mürüvvet — İyilikseverlik, yiğitlik, insanlık.
m ukaffa — Kafiyeli. müriivvetmend — Mürüvvetli, insaniyetli.
mukayyet — Bağh, sınırlanmış. Yazılmış. müsaferet — Konukluk, yolculuk.
m unis — Cana yakın. m üsavat — Eşitlik.
m untazır — Bekleyen, gözeten. müsebbib — sebep olan, kuran.
m urabahacı- tefeci. müsellesat — Trigonom etri.
m urassa — Değerli taşlarla donanmış. müsrif — İsraf eden.
m urdar — M ırdar, fena. müstağni — Gözü tok, navh  davranan.
m usaffa — Tasfiye olunmuş, arınmış. müstakbel — Gelecek.
musahabe — Sohbet yazısı. Müstenit — Bir şeye dayanan.
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müsteşrik — Doğu topluluklannın tarihini, dil ve ede* 
biyatlannı, folklorunu inceleyen bilgin, 
müstezat — Uzun ve kısa m ısralardan meydana ge
len Divan edebiyatı nazım biçimidir. Uzun mısrala- 
n n  ölçüsü “ m ef’ûlU mefâîlü feûlün” , küçüklerin 
“ m efü lü  feûlün”  ölçüsünde olur. Genellikle uzun 
olanlar, kendi aralarında, kısalar da  kendi araların
da; bü tünü  gazel gibi kafıyelenir. Başka düzende de 
olabilir.
m üstefid — Faydalanan, yararlanmış.
m üşabih — Benzer.
m üşteki — Şikâyetçi.
m üteahhir — Sonradan gelen, sonraki.
m üteaddit — Çok sayıda.
müteal — Yüce, yüksek. Mütealî — Yüce, yüksek.
müteallik — İlgili, dair.
mütecelli — G örünen, meydana çıkan.

■ m ütehalif — Birbirine zıt. 
mütehevvir — Çok kızgın,g özü dumanlı, 
m ütekâsif — Sıklaşmış, yoğunlaşmış, 
mütem eddin — Uygar, medenî, 
müterennim  — Terennüm eden,g üzel sesle yavaşça 
s '.a söyleyen.

ütevelli — Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş 
olan kimse.
mütevellid — Doğan, meydana gelen, 
müvellid — D oğurtan, erkek ebe. Meydana gelen. 
M eydana getiren, 
müverrih — Tarihçi.
m üzahir — Birine yardım  eden, arka  çıkan, 
müzayaka — D arlık, sıkıntı. Yokluk, 
müzehhep (müzehheb) — altın suyuna batınimış, yal
dızlanmış, 
müzeyyea — süslü.

— N  —

D âbina — (nâ-bina) Kör,g örmez, 
nâgehan — (nâ-gehan) Ansızm, birdenbire, aniden, 
nail o lm ak  — Bir şeye ulaşmak, 
nahiv (nabv) l: Dilbilgisinde söz d iz im i:cü m le  bil
gisi.
nâkıs — Eksik, noksan, 
nâkil — Nakleden, taşıyan, anlatan, 
nâkîsa — Eksiklik, kusur, ayıp, 
nâlan — tnleyen. 
aâliş — İnleme, inilti, 
nâm ert — M ert olmayan. 
nâ>mevzun — Vezinsiz, ölçüsüz, 
na’ş — Ceset.
nasayih — Nasihatler, öğütler, 
natüralizm  — Gerçekçilikte pozitif bilimlere ve de
neylere dayanan edebiyat akımı. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında. Emile Zola (Emil Zola) İle başlar ve geli
şir. Toplum  hayatını ve kişiyi bütün gerçekleriyle, 
bu gerçeklerin bü tün  ayrıntılarına inerek, hiçbir ah
lâk kaygısı gütmeden, bilimsel m etodlarla inceleyen 
Emile Zola, “ Deneysel Roman”  (Roman Exp^rimen- 
tal: Rom an eksperimantal, 1880) adlı eseriyle bu akı
mın kuram ını ortaya koym uştur, 
oazende — N azh, sevgili, 
nazenin — Cilveli, nazlı yetişmiş, 
nâzım — Düzenleyen, manzume yazan.

nazm (nazım) — Vezinli, kafiyeli söz.
mebat — Bitki
necabet — Soyluluk.
necm — Yıldız,
nedamet — Pişm anlık.
nefy — Sürme, Nefyetmek — Sürmek.
nekâl — Ceza, eziyet.
neo — klasik — Yeni klasik. Klasik çağdan esinle
nerek meydana gelen m odern sanat ve edebiyat, 
nergis — Mec, göz. nergis-i fettan — Çekici, ortalı
ğı karıştırıcı, güzel göz nergis-i mest — Sarhoş, bay
gın, süzgün göz. 
nesnel — Objektif, 
neşide — M anzume, 
neşr (neşir) — Saçma, yayma, 
netayic — Sonuçlar, 
neva — Ahenk, güzel ses. 
nevbahar — İlkbahar, 
nısf — Yarım, yarı, 
nifak — ara  bozukluğu, 
nigâh — Bakış.
nigehbân, nigâhbân — < ^zcü , bekleyen.
nihadan — Yaradıhşlar, huylar.
nihâi — Fidan.
nim — yan , yarım. .
nizamat — Nizamlar.
nostalji — (Fr.) Y urt özlemi.
nuhuset — Uğursuzluk.
nush — N asihat, öğüt.
nusret — Yardım, başarı.
nuş — içki. Tatlı, nuş etmek — İçmek.
nümayan — Görünen, görünür.

— O —

optimizm — İyimserlik. Her şeye, her olaya iyi ta
rafından bakm a. İyinin, kötünün yanında, çok da
ha fazla olduğuna kesin inancı olma.

— P  —

pâmâl (pâymal) — Ayak altında kalmış, çiğnenmiş, 
parnas — (Yunanca: Farnassos) Yunanistan’da bir 
dağın adıdır. İnanışa göre, Apollon’un koro başlı
ğını yaptığı şiir ve musiki perileri (Musa’lar), bu dağ
larda otururlardı.
pamasizm — Parnas Okulu. (Fr. Parnassisme). Ger
çekçiliğin şiire uygulanmasından doğmuş b ir edebi
yat akım ıdır. Rom antik şiire bir tepki olarak XIX. 
yy.’m ik ind  yansında meydana çıkımş; daha çok 1860 
— 1866 yıllan arasında kendini göstermiştir. Bir kı* • 
sim genç Fransız şairlerinin bu akıma uygun olarak 
yazdıkları şiirler, 1866’da Parnasse Cootemporain 
(Parnas Kontamporen: Çağdaş Parnas) dergisinde 
toplanıp yayımlandı. Adını bu dergiden alan Parnas- 
çılann kurdukları bu akımın başlıca nitelikleri şun
lardır:

1. Şiir, romantizmde olduğu gibi hayale, duygu ve 
heyecanlara, rom antik lirizme değil; dış dünyanın 
gerçek görünüşlerine bağlıdır. Plastikg üzellikleri, ta
biatın renk ve çizgilerini veya felsefi düşünüşleri yan- 
sıtu-. Gerçek sanatı klasik güzellikte arar.
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2. Toplum sorunlarına eğilmek, onlarla kaygı
lanmak sanatm dışm da kalmalıdır; sanat, sanat için* 
dir. '

3. Şiir, iç ve dış yapısıyle de güç kazanmalıdır. Gü
zelliğe ancak kusursuz bir biçim ve teknikle ulaşılır.

Şiirden duyguyu, lirizmi atan  parnasçılar, manzu
melerini mim arî, resim, heykel gibi sanatlara yak
laştırmışlardır. “ Sanat için sanat”  ilkesini savunan, 
içten çok dış güzelliği, pitoreski şiire getiren Theop* 
hile Gautier (Teofil Gotye, 1811 — 1872)’yi hayran
lıkla izleyen Parnas şairleri, bu akım m «stetiğini en 
iyi belirten Leconte de Lisle (Lökont dö Lil. 1818 — 
1894)’i önder tam m ışlardır. Bu topluluğun ünlü sa
natçıları şunlardır: SuHy Prudhom m e (Süli Prüdom, 
1 8 3 9  — 1907), François Coppee (Fransuva Kope, 
1842-1907), Jose-M aria de Heredia (Joze Mariya dö 
Heredya, 1842—1905), Theodore de Banville (Teo- 
dor dö Banvil, 1823 — 1891) vb.

Pam as akımının, Türk edebiyatında, özellikle biçim
güzelliği bakım ından Tevfik Fikret ve Cenap Şaha-
bettin gibi sanatçılar üzerinde etkisi görünür.
parya — Hindistan’da toplumsal haklardan yoksun,
kast dışı olanlara verilen ad.
pây (pâ)— Ayak, pây der - se r— Baştan ayağa, pay-
mal: Ayak altına alm ak.
pa • bent: Ayakbağı, köstek, engel.
pelsenk-persenk — Gereksiz tekrarlanan söz.
pejmürde — Buruşmuş, solmuş.
perr (per) — Kanat, perr ü bâl — kol kanat.
pervaz — Uçma.
perver — Besleyen, yetiştiren.
perverde — Beslenmiş, yetiştirilmiş.
piş, pişgâh — Ön.
pişrev (peşrev) — öndeng  iden. Bir işe başlam adan 
önce yapılan gösteri, 
piyale — Kadeh.
platonik — Greçekte var olm ayan b ir tutkuyu hayal 
gücüyle yücelterek belirtme, 
pür — Dolu, pür huruş — Fazlaca coşkun, 
püra teş 'i hev! — Korku ateşiyle dolu, çok korkunç.

R

rabıta — Bağ, bağlılık, ilgi. 
raj)ian — D ördüncü olarak, 
rah (rch) — Yol. Meslek, 
rabm — Acıma, esirgeme, 
rahmet — Esirgeme. Mec.: Yağmur, 
rahş — at, gösterişli, yörük at. 
rakik — înce, duygulu, 
ra’şe (raşe) — Titreme.
ravza — Bahçe, ravza-i Nebi — H z. Peygamber’in 
mezarı.
râyet — Bayrak.

realizm— Gerçekçilik. Romantizme tepki olarak do
ğan; hayatı, tabiatı olduğu gibi, nesnel olarak bütün 
aynntılarıyla yansıtan sanat ve edebiyat akımı Ede
biyatta Gustave Flaubert (Oüstav Flober, 1821 — 
1880)’in Madame Bovary (M adam  Bovari, 1857) ro- 
manıyle en belirli biçimi alır. (bkz. Roman).

redif — A rkadan gelen. Askerlikte ikinci dönem. 
Manzumelerde kafiyelerden sonra gelen aynı anlam
daki sesler.
re’fet — Çok acıma, esirgeme duygusu, 
reb-güzer — Yol üzeri, geplecek yol. 
rehnüma — Kılavuz, yol gösteren, 
rekz — Bir yere dikme, 
rencide — İncinmiş, kırılmış, 
re’s — Baş. Tepe.

resm-i sobbet-i zevk — Zevk sohbeti ile ilgili tö 
ren, tarz.

revnak-] kâzip — Geçici aydınlık.
revan — Giden, yürüyen. Can, ruh.
reviş — Gidiş, tarz.
rey (re’y) — Fikir, görüş.
re y ü i ayn — Kendi gözüyle görme.
Rezzak-ı Kerim — Tanrı, 
rida — Örtü.

rihlet — Göç, göçme. Mec: Ölüm, 
rikâp — Üzengi. Büyük bir kimsenin, bir hüküm
darın katı: rikfib-ı hüm ayun.

rint — (rind) Dünya işlerini um ursamayan, mane
vî şeylere değer veren olgun kişi.

rindan — Rinter.
rlşe — Saçak, püskül rişe-i cenah-ı melek — Me
lek kanadımn saçağı, tüyleri.

ritm  — Ahenk. -
riyazet — Nefsini birçok şeylerden tutm a, perhizle 
yaşama.
riyazi — M atematikle ilgili, 

rizan — Dökülen.
rom an — “ Rom an”  kelimesi, Latince “ Rom an”  
sözünden gelmedir.(Lat, Romanus). Bu kelime: La- 
tinceden türemiş olan diller için kullamlıyordu: Ru
mence, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca. Kelime, 
daha sonra sanat eserleri içni kullanıldı.

“ Rom an” , T ürk  edebiyatına Batı’dan gelme bir 
türdür. Edebiyatımızda daha önce masallar, des
tanlar, Dede Korkut hikâyeleri ve Divan şairlerin
ce yazılan “ Leylâ ve Mecnun” , “ Yusuf ve Zeliha” , 
“ Husrev ve Şirin”  gibi mesnevîler vardı. Bunlar ro
man yerine geçen türlerdi. Doğunun, Türk edebi
yatının hikâye ve rom anları bunlardı. Bu türler, 
tabiatüstü olaylara, masal öğelerine de yer vermiş 
olmakla Batı romancılığından ayrılırdı. Oysa Ba- 
tı’dan gelen hikâye ve rom an, toplum yaşayışından 
bir görünüştür; belirli bİr zaman ve çevre içinde ger
çekleri yansıtır.
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İlk romancılarımızdan Namık Kemal “ İntibah” 
rom anının önsözünde, romanı: “ İnsan tabiatım  çö
zümlemeye çalışmaktır” ; “ Celâleddin Harzemşah” 
adlı tiyatrosunun önsözünde: “ G e^em işse  bile geç
mesi m ümkün olan bir olayın ahlâka, âdetlere, duy
gulara ve olabilecek çeşitli olaylara dayanarak, bü
tün  aynntılarıyla tasvir etm ektir.”  diye tanımlar. 
Böylece romanı, kişinin ruhî yapısına, duygularının 
çözümlenmesine, toplum un görenek ve geleneğine 
bağlar. Roman türünün çeşitli tanım lam aları yapıl
mıştır. Bu da gösterir ki bu türü  kesin bir tanımla
m aya bağlamak mümkün değildir. Rom an türü , sa
natçının eğilimine, değer ölçülerine, ele aldığı koni’- 
lara, gerçeklere bağhhk ve onu yansıtma derecesine 
göre değişik yapılarda ve niteliklerde olur; bu bakım
dan çeşitli adlar alır. Bunlardan başUcaları:

Rom antik Rom an: Romantizmin etkisinde geliş
miş rom an türüdür, (bkz. Romantizm) XVİİI. yy.’ın 
sonlarıyla XIX. yy. m başlarında ortaya çıkar. Bu 
çeşit rom anlarda hayal, duygu ve'içgüdü yücelik ka
zanır. Lirizme, şiirli anlatım a çokça yer verilir. Kla
sik kurallar atılmıştır. Sanatçı, toplum a, kişiye, ta
biata kendi ruh açısından, kendi duyguları içinden 
bakar. Olayları kendine göre yorum lar, okuyucula
rını kendi eğilimine çeker: onları etkiler. Akıt ve yar
gıdan çok duygu ve hayal önemlidir. Batıda rom an
tizm  ve rom antik rom an, A lm anya’da İngiltere’de, 
daha sonra Fransa’da gelişir. F ransa’da J . j . Rous- 
seau (J .J . Rusö, 1712- 1778), Madama de Stael (Ma
dam dö Stael, 1766 — 1817) gibi sanatçıların öncü 
çalışmalarından sonra gelişir, ünlü sanatçılarını ye
tiştirir: V. Hugo (V. Hugo 1802 — 1885), Lamarti- 
ne(Lam artin, 1 7 ^ — 1869),Chateaubriand(Şatob- 
riyan, 1768— 1848), Bemardin de Saint - Pierre (Ber- 
narden dö Sen-Piyer, 1737— 1814), Senancour(Sö- 
nankur, 1770— 1946) gibi. Romantizm ve romantik 
roman çeşidi Türk edebiyatında daha çok Namık Ke
mal, Ahm et M ithat Efendi gibi Tanzim at sanatçıla
rım etkilemiştir.

Realist Roman: Gerçekleri olduğu gibi ele alan ro
m anlardır. Romantizme bir tepki sayılır. Sanatçı, 
toplum a, tabiata kendi duygu ve düşüncelerini ka
rıştırm adan, objektif açıdan bakar; onu idealize et
mez, değiştirmez. H er varhk kendi görünüşü içinde 
b ir değerdir. Sanatçı, gerçekleri olduğu gibi verebil
mek için gözlecne, akla, düşünceye dayanır; bilim
sel b ir yol tutar; yanılmamağa çahşır. Kendi duygu
larını, eğilimlerini gizler. Tabiatın, toplum un, kişi- 
nim^i_,_kötü; güzel, çirkin bü tün görünüşlerine aynı 
bilimsel açıdan bakar. Okuyucuyu etkilememeye ça
lışır; onu, yargılarında özgür bırakır.

Realist rom an Auguste C orate (Ogüst Kont,
1798— 1857)’un pozitif felsefesinden güç almış, on
dan etkilenmiştir. Batıda Fransız edebiyatında Gus- 
taveFlaubert(G üstavFlober, 1821— 1880) “ Mada- 
me Bovary”  (Madam Bovari, 1857) rom anıyla bu 
akımın öncüsü sayılır. Fransız edebiyatındaki diğer 
tem silcileri: H . de  B alzac (H . dö B aizak,
1799— 1850), Goncourt Kardeşler (Gonkur), Alp- 
honse Daudet (Alfons Dode, 1840— 1893) vb.

Tanzimat edebiyatında, “ Araba Sevdası”  romanıyla 
Recaizade Ekrem; “ Serçüzeşt”  romanıyla Sami P a
şazade Sezai, bazı rom an ve hikâyeleriyle Ahmet Mit
hat Efendi bu akım ın bizde ilk örneklerini vermiş 
olurlar. Reahzmin, Servet-i Fünun ve daha sonraki 
rom an ve hikayecilerimiz üzerinde etkisi daha açık
tır.

Natüralist Rom an: Gerçekçilikte pozitif bilimle
re; bunların ışığında deneylere dayanır. Kuruluşu, 
1860— 1880. Hiçbir ahlâk kaygısı gütmeden, kişisel 
ve toplumsal yaşayışın bü tün ayrıntılarına girer. Se
bep ve sonuçlarda belgeler araştırır. Ele aldığı kişi
lerin ruh yapılarında kalıtımın, çevrenin etkilerini in
celer. Bu bakım dan natüralist rom an hayatın kaba, 
iğrenç, çirkin yönlerini de bütün çıplakbğıyla ortaya 
koymaktan çekinmez. “ Roman, £xperimental”  (Ro
m an Eksperimantal; tecrübi rom an, 1880) adh ese-- 
riyle bu akımın ilkelerini ortaya koyan Emile Zola 
(Emil Zola, 1840— 1902), rom anda natüralizmin ku
rucusu sayılır. D aha sonra M aupassant, Alphonse 
Daudet, J . Renarad (Rönar) gibi yazarlar; bizde Na- 
bizade Nâzım Hüseyin Rahmi Gürpınar bu akıma 
katılmış sanatçılardır.
Bunların dışında daha birçok roman çeşitleri vardır: 
Töre rom anları, macera rom anları, tahlil rom anla
rı, köy veya kır rom anları; gibi, 
romanesk — Romanı andıran; duygusal ve hayalci 
b ir ruh eğihmi içinde olan; kendini bir rom an kah
ramanı gibi düşünen.
romantizm — (Romantisme) Klasisizmîn getirdiği te
mel kurallara karşı çıkan yeni bir edebiyat akımıdır. 
Monarşik idareden demokratik idareye geçişin; duy
gularda, düşüncelerde özgürlüğün edebiyatı olarak 
kabul edilen romantizmin ük belirtiler XVİII.yy. ın 
sonlarına doğru görülür. XIX. yy. ın ilk yarısı, ro
mantizmin iyice gelişip yerleştiği ve ünlü sanatçıla
rını yetiştirmiş bulunduğu çağdır.
Fransa’da J .  J . R ousseau(J. J . Ruso, 1712-1778), 
M adame de Stael (M adam dö Stael, 1766-1817), 
Chateaubriand Şatobriyan, 1768— 1848); Almanya’
da Schlegel (Şlegel) Kardeşler, Klopstock (KlopstOk, 
1724— 1803); İngiltere’de W ordsworth (Vördzvörd, 
1770— 1850), S. Coleridge (S. Calıric, 1772— 1834) 
gibi haberci ve romantizmi hazırlayıcı sanatçıların 
verdikleri ilk örneklerden sonra, bu akım, bütün Av
rupa’ya yayılır. Klasisizmin etkisi ve tutuculuğuyla, 
Fransa; Almanya ve İngiltere’den daha sonra roman
tizme girer ve ilk örneklerini onlardan ahr. 
“ Milletin, kendini edebiyatta buluşuşu” , “ Edebiyat
ta  özgürlük” , “ duygu ile hayalin kaynaşması”  gibi 
sözlerle tanıtılan ve kesin b ir tanım ının yapılması 
mümkün olmayan rom antik akımın belli başlı özel
likleri şunlardır:

1 — Klasisizmin getirdiği kurallar kırılmış, özgür 
b ir yol tutulmuş; tabiat, toplum , kişi hiçbir ayırım 
yapılmadan ele alınmıştır.

2 — Eski çağlardan, Grek ve Latin kaynakların
dan değil; millî kaynaklardan yararlanılmış; sanat
çılar konularını kendi ortaçağlarından, çağdaş ya
şayıştan almış; Hıristiyan dinine onun kutsallığına 
yönelmişlerdir.

3 — Mahallî renkleri belirtmişler, millî olma amacı 
gütmüşlerdir.
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4 — Aklın ku ru lu lu  ve kısıtlayıcı kuralları yerine 
duygu ve hayal ön p lana alınmıştır.

5  — Tabiata geniş yer verilmiş, tabiatla insan ru
hu arasm daki ilişkiler belirtilmeye çalışılmıştır.

6 — Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini or
taya koym aktan çekinmemiş, okuyucuyla araların
da ilgi kurmuş, orılan, kendi duygu ve düşünceleriyle 
etkilemek istemişlerdir.

7 — Kişiliklerini üslûplarında belli etmiş; renkli 
bol mecazlı, şiirli b ir üslûpla yazmışlardır.

8 — Sanatta  toplum u, insanı yüceltici, iyiye yö- 
neltici b ir amaç gütmüşlerdir.
A ndri Gide(Andre Jid, 1869—1951)’in sözüyle “ ger
çekte olduğundan daha çok heyecanlı görünmeye ça
lışan” ; çevreye, tab ia ta , kendi iç dünyalarıyle (süb
jektif) bakan, çoğunlukla hüzünlü görünen rom an
tikler, edebiyatın bütün türlerinde eserler vermişler
dir. Bu akımın belli başlı sanatçıları:
A lm anya’da Novalis (1772— 1801), Goethe (Göte, 
1749— 1832), Schüler (Şiller, 1759— 1805), Heine 
(Hayne, 1798— 1856); Ingiltere’de Byron (Bayrm, 
1788_1824), Shelley Şeli, 1792— 1822), John  Keats 
(C o n  K its , 1795— 1821); R u sy a’d a  P u şk in  
(1 7 9 9 — 1837); Frans’a da Lam artine (Lamartin, 
1790— 1869), V. Hugo (V. Hügo, 1802— 1885), A. 
de M usset (A. dö Müse, 1810— 1857), A . de Vigny 
(A. dö Vihyi, 1797— 1863), G eorgeSand (Jorj Sap, 
1804— 1876) vb. Romantizmin Fransa’da en büyük 
temsilcisi “ Cromwell”  (Kromvel, 1827) adlı dramı
nın önsözüyle bu akımm ilkelerini ortaya koyan V. 
H ugo’dur. Bize, romantizm, Tanzimat sanatçılanyle 
girer. Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Ah
met M ithat Efendi, A bdülhak Ham it, romantizmin 
bizde ilk temsilcileri sayılırlar, 
rû  (rûy) — Yüz, çehre, ruy-i arz — Yeryüzü, 
ruşen — Aydın, parlak
rücû — (rücu’) Geri dönme, cayma; sözü, fikri de
ğiştirme.
rükn  — Bir kurulun, bir topluluğun ileri gelenlerin
den.
rükû  — Nam azda elleri dizlere dayayarak eğilme. 
Zaloğlu Rüstem — İran’ın destan şairi Firdevsî’nin, 
Şehname’sinde adı geçen, yiğitliğin, olağanüstü gü
cün simgesi sayılan ünlü bakadır, savaşçı, 
rüsum at — Güm rük idaresi. Vergiler, 
rü ’yet — Görm e.'Yönetme.

— S —

sabâ — Gündoğusundan esen hafif yel. 
sâdisen — Altıncı olarak, 
sadm e — Çarpışma, sarsıntı.

, sadr — Göğüs, gönül. Başkan, sadaret — Sadrazam
lık, başta bulunma, 
sâgar — Kadeh.
sahabet — Sahip çıkma, kayırma.
sahn — Meydan, alan, sahne. . ^
saik — Sebep. Götüren, sevk eden.
saika — Yıldırım.
sâki — İçki sunan.
salim  - -  Esen, sağlam. Noksansız.

salisen — Üçüncü olarak.
sam ut — Susmuş.
sani’ — Yapan, işleyen, yaratan.
sarf — Harcam a, Dil bilgisi.
savlet — Saldırış.
sa’y (sây) — Çalışma, emek.
sayyad — Avcı; sayyat*ı bî-insaf; Acımasız avcı.
saye — Gölge.
sebat — Yerinde duran , direnen.
sebat'i pây-ı erbab-ı m etanet — Güçlü kişileriı
(inançları, düşünceleri uğruna) ayak diremeleri.
seci — Düzyazıda kaHye.
sefîd — Ak, beyaz.
sefine — Gemi.
sekinet — Gönül rahatlığı; güvenlik ve rahatbk. Ağır 
başlıhk.
selim — Kusursuz, sağlam, 
sembolizm— (Fr. Symbolisme). Bu kelime, (simge, 
timsal) anlamına'gelen “ sembol”  kökünden üreme
dir. Sembolizm, Fransa’da Parnasçılığa tepki olarak 
doğup gelişen ve 1885— 1895 yıllan arasında en ve
rimli çağını yaşamış olan bir edebiyat akımıdır. Do
ğuşunda Baudelaire (Bodler, 1821-1867)’in büyük et
kisi olduğu kabul edilmekle beraber bu akımın ger
çek temsilcileri: VerIaine(Verlen, 1844— 1896), Rim- 
baud (Rembo, 1854— 1891), M allarme (Malarme, 
1842— 1898) ve daha sonra güçlü eserleriyle bu akı
mı beslemiş olan Valery (Valeri, 1871— 1945) dir. 
Sembolizmin getirdiği düşünceler ve özellikleri:

1 — Bu akım a göre bizim , dış dünyayı olduğu gi
bi, kendi gerçekleri içinde görüp kavramamız müm
kün değildir. Çünkü biz, tabiata (geniş anlamıyla ta
biata) yalnız a b l  ve zekâ yoluyle değil, duygulanmızın 
da etkisinde kalarak bakarız; yani tab ia t, kendi ruh 
hallerimize göre başka başka görünüşte olur; süb
jek tif bir nitelik ahr. öyleyse sanatçı gerçekleri ol
duğu gibi değil, duyduğu gibi; gerçeklerin kendi ru
hundaki yankılarını, yansımalarını vermeye çalışma
lıdır.

2 — T abiat, yarı aydınlık halindeyken daha gü
zeldir. Ay ışıkh gecelerin, akşam saatlerinin, hafif 
sisli manzaralann çekiciliği bundandır. Sanat da böy
le olmalı; güzelliği, açıklıkta değil kapalılıkta, yarı 
aydınlıkta aramılıdır. Kapalı, yarı aydınhk şiir da
ha duyurucu, daha düşündürücüdür. Anlamı apa
çık şiir okuyucuya bir şey veremez, onu etkileyemez. 
Sembolistler, bu düşünceden hareket ederek, şiire göl
geli, yan  kapalı bazen büsbütün karanhk bir nitelik 
vermişlerdir. Bunu sağlamak için de bol mecazlara, 
istiarelere baş vurmuşlardır.

3 — Şiire yardımcı sanat olarak musikiyi seçmiş
ler ve kelimelerin, duygulan belirtmedeki yetersiz
liklerinden doğan boşluğu, ahengin sezdirici gücüy
le doldurm ağa çalışmışlardır. Bunun için kelimele
rin anlamlarından çok ses ve ahenk değerleri üzerinde 
durdular; onları, bir bakıma birer nota gibi düşün
düler. Verlaine’in “ H er şeyden önce musiki”  sözü
nü şiirin temel öğelerinden biri saydılar ve mısrala- 
n n  iç musikisine (musique interieure; müzik enteri- 
yör) önem verdiler. Ahmet Haşim ’in dediği gibi:
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“ Musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye 
yakın”  bir anlatım  yolu aradılar.

4 — Dış dünyada gördüklerimiz, gerçek varlığın, 
evrensel ruhun kendileri değil; onların işaretleri, sem
bolleridir. Şiir, bu sembollerin aracıiığıyle onlarda 
gizli olan evrensel ruhu; bu ruhla insan arasından gizli 
bağları duyurm alıdır.

5 — Şiir, akıl ve zekâ için değil; duyularımız için
dir: gönlümüze, İç dünyamıza seslenmelidir. 
Getirdikleri yeni biçimlerle birlikte “ serbest nazım” ı 
kendileri için en elverişli biçim olarak kabul eden; 
sözdiziminde, söyleyişte yenilikler yapan sembolist
ler, Alm an filozofu Schoppenhauer (Şopenhaver, 
1788— 1860)’in idealizminin ve kötümser felsefesi
nin etkisinde kalmışlardır. Manzumelerindeki gönül 
üzgünlüğü, içe kapanıkhk buradan gelmektedir. 
Ahm et HaşimMn: “ Melâli anlamayan nesle âşinâ 
değiliz”  mısraı bu kötümser ruhun ifadesidir.
Bu akımın adını ‘ ‘Sembolist şiir, düşünceye duygu
lu bir biçim vermeye çahşır”  diyen şair Jean Moreas 
(Jan Moreas, 1856— 1910) bulmuş ve görüşlerim bir 
bildiri ile Figaro gazetesinde yayımlamıştır. (1886). 
Sembolist akım , bize, Servet-i Fünun sanatçıları ta 
rafından tanıtılm ıştır. Cenap Şahabettin’in bazı şi
irlerinde bu akım ın etkisi görülür; fakat Türk ede
biyatında gerçek temsilcisi Ahm et Haşim’dir. 
semenber — Yasemin göğüslü, 
seng — Taş. 
ser — Baş.
seraser, serbeser (ser-a-ser, ser-be-ser) — Baştan başa, 
baş başa.
serbest müstezat — Ölçü, kafiye düzeni ve mısrala- 
n n  uzunluk, kısalıkları bakım ından bir kurala bağlı 
olmayan nazım biçimi. “ Müstezat” ’ın ve batı şiir bi
çimlerinin etkisinde meydana gelmiştir. Aruzun çe
şitli kalıplanyle yazılabilir. Bu nazım biçimini daha 
çok sembolistler kullanıyordu. Ahm et Haşim’in “ O 
Belde” , “ Yollar” ; Servet-i Fünun şairlerinden Tevfik 
Fikret’in “ Zelzele” , “ H alûk’unD efteri”  gibi m an
zumeleri bu nazım biçimiyle yazılmıştır, 
serefraz — Başını yükselten, üstün olan 
sergeşte — Başı dönm üş, şaşkın, 
serîr — T aht, serîr ü efser — Taht ve taç. 
serkeş — Başkaldıran.
sernîgûn (ser-nigûn) — Baş aşağı, tersine dönmüş.
ser-sefid — Beyaz başh.
ser-teser — (ser-ta-ser) Baştan başa.
serv — Selvi
serv-i hiram an — Salınarak nazla yürüyen selvi sev
gili.
seyl — Sel. 
seyr — Gezi, 
seyyal — Akıcı.
seyyiat — G ünahlar, suçlar. K ötülükler.’ 
seza — Lâyık.
sezza>yl tezlil — Aşağılamaya lâyık, 
sıdk — Doğruluk, 
sıla — Kavuşma. Yurt, 
siftinmek — Oyalanm ak, 
sihr-i halâ] — Güzel, etkili söz. 
sîm — Gümüş.

sînîn — Yıllar.
sinnen — Yaşça.
sipihr — Gök. Felek. Talih.
Sirakûza — İtalya’da bir şehir, 
siyanet — Korum a.
Somerset M augham  — îngiliz.yazarı, (1874— 1965) 
yılları arasında yaşadı.
summ — Sağır, summ u ebkem — Sağır ve dilsiz, 
sühan — Söz.
sükün-perver — Sessizliği isteyen, sakin durgun, 
sükût — Susma
sükût-i pay-derser — Bastan aşağı sessizlik.
sürud — Şarkı. Türkü.
sürûd-i şeyda — Çılgın şarkı.
sürür — Sevinç.
sürüş — Melek, Cebrail.

- ş -
şahadet — Tanıklık. Şehit olma, 
şaire — Kadın şair, 
şâm  — Akşam, 
şâmil — Kapsayan.
şarkiyatçı — Şark (doğu) ülkeleri ve milletleri üzeri
ne inceleme yapan, 
şatır — Neşeli, 
şayeste — Yaraşır, uygun, 
şeb — Gece, şeb-i yelda — Yılın en uzun gecesi, 
şebab — Gençlik, 
şebnem — Çiy. 
şecaat — Yiğitlik, bahadırlık, 
şecere — Soy ağacı. Bir aile veya milletin soyunu gös
teren kütük, 
şehbenfler — Konsolos, 
şehinşâh — Şahlar şahı, 
şehka — Keskin çığlık, ses. 
şekvâ — Şikâyet, 
şem’ — Mum.
şemşir — Kılıç, şemşit-i zulm: Zulüm , eziyet kılıcı, 
şer — Kötülük, 
şerm — Utanm a.
şerm ende U tangaç , u tanm ış. Ü tandırıcı. 
şcrmende-i ilab — Azarlamanın verdiği utanç, 
şetm — Sövme, şetm ü  tahkir — Sövme ve aşağıla
ma.
şeyda — Divane, sevgiden akhnı yitirmiş olan, çıl
gın.
şikâr — Av, avlam a. Av hayvanı, 
şl’r  — Şiir.
Şîr —  Aslan, şîr-i jiyan: Kükremiş, kızgın aslan, 
şır der-zinclr— Zincire vurulmuş aslan, 
şita — Kış.
şive — Ağız, tarz, üslûp.şive-i kitabet: Yazış tarzı.
şuara — Şairler.
şümul — İçine alm a, kapsama.

— T —

taaccüp — Şaşakalma.
tâb — Güç, kuvvet. Parlakhk, tazelik.
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tabasbus — Yaltaklanma, 
la ’bir — Deyim. Düş yorma, 
tâdat — Sayma, 
tahakkuk — Gerçekleşme, 
tahassür — Özleyiş, özlem duyma, 
tahaşşüt — Birikme, yığılma, 
tahavvülât — Değişmeler, 
tahayyül — Hayal kurm a, 
tahdit — Smırlı. 
tahir — Temiz.
tahmis — Bir manzumenin beyitlerine üçer mısra ek
leyerek beşeri! bentler haline getirme, 
tahvil’i meşrep — Tabiatmı değiştirme, 
tahzir — Sakmdırma. Yeşil renk verme, 
tâir — Uçan.
takaddüm  — îleri geçme, önde bulunma, 
takdim tekaddüm  — Birbirine takdim  etme, 
takdis — Kutsal sayma, ululam a, 
tâlim — Ahştırm a, öğretme, talim-i fedakâri— Fe
dakârlık öğrenimi, 
tâm ik — Derinleştirme, 
tannan — Çınlayan, 
tâ r  — Karanlık. Tel, iplik, 
tarab — Sevinç, şenlik. Sevinç coşkunluğu, 
târm ar — Karmakarışık, dağınık, 
tasavvut — Perdelenme, seslenme, 
tâûn — Veba.
tavk — Gerdanlık, tasma, halka, 
tayaran (tayeran) — Uçma, uçuş, 
tazarruat — Yalvarmalar, 
tebdil - Değiştirme, 
tebeddül — Değişme, 
tebcil — Ululama, ağırlama, 
teberrüken — Uğur sayarak, 
tebliğ — Bildirme, eriştirme, 
tecelli — Görünme. Tanrı varlığının duyulup sezil
mesi, görünmesi.
tecerrüt — Her şeyden sıyrılma, soyunma, 
tecrit — Ayırma, soyutlama, 
tecsim etmek — Cisimlendirmek, vücut vermek, 
tecvit — Kur’an’ı doğru ve kurallarına uygun ola
rak okum a yollarını öğreten bilim, 
tedenni — Gerileme, 
tedvir.— Çevirme, döndürm e, yönetme, 
teessür — Acı duyma, etkilenme, 
teessürat — Acılar, 
teganni — M akamla okuma, 
tehalük — istekle atılma, tehlikeyi göze alma, 
tehevvür — Kızma, öfkelenme, 
tehyiç — Coşturm a, heyecanlandırma, 
tehi — Boş. 
tehzib — Düzeltme, 
tekâlif — Vergiler, 
tekâmül — Olgunlaşma, 
tekâpu — Dalkavukluk, 
tekarrüp — Yaklaşma, 
tekaza — Çekişme. Borçluyu sıkıştırma, 
tekevvün — Var olm a, meydana gelme, 
telâkki — Alma, kabullenme, sayma, fikir sahibi ol
ma.
telâtumgeh — Dalgaların çarptığı yer.

telkin — Birine bir şey anlatıp zihne aşılama, ü lü  gö
müldükten sonra imam tarahndan  söylenen söz: tal
kın, telkin
telmih — Söz arasında veya bir yazıda herhangi bir
olaya, bir esere, bİr söze değinme, onu hatırlatacak
bir işarette bulunma.
temayüz — Üstün olma.
tenasüh — Ruhun bir cisimden ötekine geçmesi.
tenvir — Aydınlatma.
terennüm — Güzel ve yavaş sesle şarkı söylemek, 
terkib-i bent — Beyitlerle örülü bentlerden meyda
na gelen Divan edebiyatı nazım  biçimidir. Aruz öl
çüsüyle yazılır. Bentlerdeki beyit sayılan değişik ola
bilir; fakat genel olarak her bent 7 — 10 beyit ara
sında olur. Her bent gazel gibi kafiyelenir; yalnız son 
beyit bentten ayrı olarak kafiyelenir.
Bentler değiştikçe kafiyeler de değişir. Bir terkib-i 
bendin kafiye şeması şöyledir: aa, ba, ca, d a ... ee.; 
Son beyte “ vasıta” , o n d an  önceki bölüme 
“ terkiphane”  denir. Vasıta ve terkiphaneden mey
dana gelen bütüne “ bent”  denir. Bir terkib-i bent yu
karıdaki kafiye düzeninde olm ak üzere birkaç bent
ten meydanagelir. Bu bentlerin sayıları kesin değil
dir. 5. 7, 10 bent olabilir.
Bütün mısraları birbiriyle kafiyeli olan terkib-i benüer 
de vardır. Bunların kafiye şeması şöyledir: aaaa... 
bb; cccc... dd. Fuzulî’nin Lise Iı. K itabına alınan 
“ terkb-i b en f’i böyledir. Altışar mısralık olan bu gibi 
terkib-i bentlere “ terkib-i bend-i müseddes”  denir.

Vasıta beyti, terkiphanelerin sonunda aynen tekrar
lanırsa bu nazım biçimine “ terc-i bent”  denir. 
Terkib-i bentler, aşk, ölüm, hayat felsefe gibi konu
ları işler.
tersim — Çizme, resmini yapma, 
terza-rima (terzina) — Batı edebiyatı nazım biçimle
rindendir. Ü çerm ısrahk gruplardan meydana gelir. 
Kafiye düzeni: aba, bcb, ede biçiminde olur. Baü ede
biyatına İtalyan edebiyatından geçmiştir. Bu nazım 
biçimini Türk edebiyatına Sedvet-i Fünun şairleri ge
tirmişlerdir, 
tesadüm — Çarpışma, 
tesanüt — Dayanışma.
teseyyüp — Kayıtsızhk, tembellik, başıboşluk, 
teshir — Zaptetme. Büyüleme.

teslimiyel — Teslim olma, boyun eğme, kendini ver
me.
tesmiye — Adlandırma, 
tesri’ — Çabuklaştırma, 
teşrif — Şereflendirme, 
teşrin — Ekim ve Kasım ayları, 
tetabuk — Birbirine uygun gelme, 
tetebbu — Bir şeyi, bir eseri etraflıca inceleme, oku
yup araştırma.
tevakkuf — Durma. Bir şeye bağlı olma, 
tevarih — Tarihler, 
tevellüt — Doğma, 
tevhid — Birlik.
tezat — Karşıtlama. “ Aralarında ilgi bulunan iki zıt 
şeyin tek bir varlıkta veya nesnede birleşmesi: veya 
bir şeye, aralarında ilgi bulunan iki zıt yönden ba
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kabilme sanatıdır. Bu bakışlardan biri gerçek diğeri 
m ecazdır”  diye tanımlanır.
A bdülhak H am it’in “ M akber... Pek çok nazarlar 
için soğuk bir eserdir. Bu soğukluk yalnız benim kal
bimi ihrak eder.”  sözündeki “ soğukluk”  ve “ ihrak” 
(yakıcılık) gibi aralarında İlgi bulunan iki zıt kavram 
“ M akber”  de birleşir, 
tezayiıt — A rtm a, çoğalma, 
tezhip — Yaldızlama, 
tezlil — Tahkir etme, alçaltma, 
tezyin — Süsleme. 
tezeyyüD — Süslenme, 
tîğ  — Kılıç.
timsal — Suret, resim. Sembol, 
töhm et — Suçlama, kabahat, 
tufeylî — Asalak. Çanak yalayıcı, 
tuğ — Sorguç.
tul — Uzunluk, boy. tul-i öm r — Öm ür uzunluğu, 
tum turaklı — Söylenişi ahenkli, gösterişli olan, 
turfa  — Yeni, görülmemiş. T urfa müneccim: Toy 
falcı.
tuti — Papağan cinsinden kuş. 
tün t — (tünd) Sert, 
türab  — Toprak.
tyran — Eski Yunan’da mutlak iktidarı elinde tu 

tan  kimse.
— U —

uhrevî — Ahirete dair, onunla ilgili 
uhuvvet — Kardeşlik, 
ukul — Akıllar, 
ulema — Bilginler.
ulema-yi Rum — Türk, Anadolu bilginleri, 
ulûm  — Bilimler.
ulvî — Yüce, ulu. ulviyyat — Yücelikler, ululuklar, 
ulvî nihadan — Yüce yaratıhşlı. 
um de — tike.
umman-ı beka — Ölümsüzlük denizi, 
um ur — İşler.
urûc — Yukarı çıkma, yükselme, 
uzvî — Canlı olan, organla ilgili bulunan.

—  Ü  —  

üftâde — Düşmüş, düşkün. Âşık.
ülfet — Alışm a, kaynaşma, görüşüp konuşma, 
ümera — Âmirler, 
ümit-var — Ümitli, 
üşürmek — Saldırtmak.

— V —
vahdet — Birlik, teklik, yalnızlık, 
vahim — korkulu. Sonu tehlikeli, 
vahy — Tanrı buyruğunun Peygamberce duyurulma
sı.
vakf — Duruş, durm a. Bağh olma, 
vâlâ — Yüce, yüksek, 
vâris — Mirasçı, 
vasati — O rtalam a
vasfetme — Bir şeyin, b ir varlığın durum unu, nite
liğini belirtme.
vasf-ı mümeyyiz — Bir kişinin kendine özgü görüş 
ve düşünüşü, nitelikleri.

vâsi — Gerüş.
vasi (vasıl) — Ulaşm a, kavuşma.
vaveyl — Yazık, eyvah gibi sözler anlamında.
vazetme — Koyma, yerleştirme.
vâzı’-ı kanun — Kanun koyan, yapan.
vazıh — Açık.
vebâl — Günah.
vech-i istiklâl — Bağımsız olarak.
vecit — Esrime, yüksek heyecan.
vedia — Emanet.
ver — Ve eğer anlamında.
vezaret — Vezirlik.
vukuf — Durm a, öğrenme, bilme.
vücud'i m u’ciz — Herkesin yapamayacağını yapan
varhk.
vükelâ — Vekiller.

— Y —
yalman — Eğik, sarp. Kesici aletlerin kesen kısmı, 
yalvaç (yalavaç) — Peygamber, 
yed — El.
yeksan — Bir. Beraber. Her zam an.
ye’s — Ümitsizlikten, doğan karamsarlık, bezginlik,
keder.
yetim-i bi*efgan — Feryat etmeyen, sessiz yetim, 
yevm — Gün.

zaaf (za’f) —  ̂Güçsüzlük; arıklık, za’f  ü bataet —
Güçsüzlük ve ağır davranış.
zahip — Bir fikre inanan, uyan.
zâhir — Açık, belli.
zail — Sona eren, geçen, geçmiş olan.
zalâm — Karanlık. Haksızlık.
zâmin — Kefil olan. Tazmin edilen.
zâr — İnleyen, ağlayan.
zât-ı hiimeyun — Padişahm  şahsı.
zebun — Zayıf, güçsüz.
zebunküş — Kendinden zayıfa acımayıp onu ezen, 
zemin — Yeryüzü. Yer,f on, temel, dayanak, 
zen — Kadın.
zemzeme — Ezgiü ses, terennüm, 
zer — Altın. Sarı.
zer-dûz — Sırmah, altın işlemeli. Sırma işleyici.
zerre — En küçük parça.
zerrin — Altından yapılmış altın gibi.
zeval — Sona erme, yok olma.
zillet — Alçaklık, aşağılık.
zımnî — Açıkça olmayarak, dolayısıyle anlatma.
zir — Alt, aşağı. zir«i begal — Koltuk altı.
ziruh — (zi-nıh) Canlı, ruha sahip olan.
zi-vücut — Vücudu, varlığı olan.
zuhur — Görünme, meydana çıkma.
zulmet — Karanhk.
zülf — (Zülüf) Yüzün iki yamna dökülen saç. 
zu’m — Zan, şüphe, zu’m  etmek — Sanmak. 
Şüphe etmek.
zürra’ — Ekinciler. ,



ÖĞRETMEN MARŞI

Alflinıızda bilgilerdeo bir çelenk,
Nura doğra can atan Türk genciyiz. 
Yeıyüzünde yoktur, olmaz Türk*e denk; 
Koriiu bilmez soyomoz.

Şaidı ynrdnm, her bnc^ın şanla dolson; 
Yurdum, seni yüceltmeye andlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bİr savaş,
Ey bü yolda and İçen genç arkadaş! 
öğren. Öğret lıalka hakkı, gürle coş; 
Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucı^ın şanla dolsun; 
Yurdum, seni yüceltmeye andlar olsun.

IsmaU Hikmet ERTAYLAN
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