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Ö N SÖ Z

Necmettin Hali! Onan, Mütareke yı//annc/a şiir yazmaya baş- 

/amış ve Cumhuriyet devrinde şahsiyetini kazanmış şairleri- 

mizdendir. Felâketler zincirinin çoğu halkalarmı bizzat yaşa

mış ve bu zincirin kırıhp parçalandığını görme mutluluğuna er

miştir. Millî Edebiyat ve Millî Mücadele sanat ve edebiyat an

layışında etkili olan belli başlı amillerdir. Üniversite hocalığın

dan emekli olduktan sonra az sayjda yeni şiir yazmakla bera

ber, şiirle ve hattâ bütün olarak sanatla olan ilgisi belirli bir dö

nemden sonra giderek gevşemiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki 

İdarî görevi ve üniversite hocalığı onu ilm î konulara yönelt

miştir. İlkokul, ortaokul ve liselerde okutulmak üzere ders ki

tapları yazması, ilgi alanını genişletmiştir. O  bakımdan Onan, 

arada kalmış bir duygu ve heyecan şairi olarak anılmıştır.

1933’ten sonra şiir kitaplannın yeni bashlannın yapılmaması 

büyük bir talihsizliktir. Bu durum, giderek daha çok gözden 

uzaklaşmasına bir vesile olmuştur. O  bakımdan Necmettin Halil 

Onan hakkında yazılan bu ilk müstakil kitapta mümkün ol

duğu kadar fazla metne yer verme gereğini duydum.

Onan ’ın diğer bir talihsizliği de İşleyen Yara isimli roma

nının basılmamış olmasıdır. Gazete sahifelerinde kalan bu eser, 

onun sanat ve edebiyat dünyasındaki yerinden ziyade, ko

nusu ve konunun işlenişinde ele aldığı temalar, yazarın tel

kin gücü ve eğitim anlayışı bakımından daha önemlidir. Ga

V



zetenin her yerde bulunamaması ve tefrikanın okuyucu için güç

lüğünü dikkate alarak, romanla ilgili bölümde özeti ve değer

lendirmeyi geniş tutarak fazla metne yer vermeye çalıştım.

Bu hususlara bağlı olarak kitap üç bölümden meydana 

gelmektedir. İlk bölümde hayatı, edebî kişiliği ve eserleri: ikinci 

bölümde şiirlerinin değerlendirmesi ve şiirlerinden örnekler; 

üçüncü bölümde romanın özeti, tahlili ve romandan örnek

lere yer verilmiştir.

Şiirlerin tertibinde şairin ilk kitabını da ihtiva eden Bir Yu
dum Dahâdaki sîiayı takip etmek, şairin hatırasına ve şahsi

yetine saygı bakımından tercih edilmiştir. Kitaplarına girme

miş olanların alındığı yer belirtilmiştir. Ayrıca, Onan’ın sanat 

ve edebiyat hakkındaki düşüncelerini yansıtan Mehmet Beh

çet Yazara gönderdiği bir mektup bu metinlere eklenmiştir.

Bu kitabın geniş okuyucu kitlelerinin faydalanacağı bir el 

kitabı olmasıoı dikkate alarak ve tekrardan kaçınmak için bib

liyografyada Onan’ın yazdıklarını bir tarafa bırakarak sadece 

hakkında yazılanları almakla yetiıidim.

Abdülkadir HAYBER
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BÎRÎNCİ BÖLÜM

A- HAYATI

Necmettin Halil Onan 1902’de Çatalca’da doğmuştur. De

deleri “evlâd-ı fatihan” olarak vasıflandırılan Rumeli Türkle- 

rindendir. Tuna boylarında “Hacı Muratoğullan” namıyla anılan 

köklü bir ailedir. Türk tarihinde “93 Harbi” olarak bilinen 

1877-18780smanîı-Rus Savaşı’nın getirdiği felâketle vatanı

nı bırakarak Edirne ve İstanbul’a doğru yollara dökülen yüz- 

binlerce Türk arasında Hacı Muratoğullan da vardı. Hacı Mu- 

ratoğulları adı, Belgrat muhafızı olan Necmettin Halil Onan’ 

ın dedesinin dedesi Hacı Murat Efeıjdi’den gelmektedir. Ha

cı Murat Efendi’nin torunu Süleyman Hilmi Efendi de soğuk 

ve karlı bir kış günü, sabahm erken saatlerinde top sesleriyle 

uyanır. Sayısız ecdad yadigârıyla beraber evini barkını da bı

rakarak yollara dökülenler arasına katılır. Günlerce süren sı

kıntılı yolculuklardan sonra Çatalca’ya gelip yerleşir. Süley

man Hilmi Efendi yüreği vatan sevgisiyle dolu bir insan oldu

ğu için bu zoraki “terkedilmiş vatan”ı bir türlü unutamaz. O, 

gençliğini ve mutlu günlerini geçirdiği eski vatanla ilgili sevgi

yi torununa da aşılayacaktır. Bu uzaklardaki vatanın sevgisi, 

Necmettin Halil Onan’ın şiirlerinde “Eski Harp Hatıralan” olarak 

yer alacaktır. Şair, bu şiirleri Balkan Savaşı’nın (1912-1913) 

ruhunda uyandırdığı duygularla yazmıştır. Zira Necmettin

1) Necmettin Halil Onan, Bir Yudum Daha. Semih Lütfi Sühulet Kütüphane

si, İstanbul 1933, s.95.



Halil Onan. Baikan Savaşlarının başladığında henüz on ya

şında küçük bir çocuktu. Dedesinin savaşla ilgili anlattığı acı 

hatıralarla bizzat kendisinin yaşadığı bu acı olaylar onun ço

cuk ruhu üzerinde etkisini göstermiş ve zamanla silinememiştir.

93 Harbi Türk tarihinde Osmanlı Imparatorluğu'nun çö

küşünün başlangıcı olarak görülebilir.Milletlerin tarihinde 

çok kısa bir zaman sayılabilecek olan 35 yıllık bir aradan son

ra birbirinin devamı niteliğinde olan Balkan Savaşı 

(1912-1913), Trabiusgarp Savaşı (1911-1912) ve Birinci Dün

ya Savaşı’nı 93 Harbi’nin sonucu olarak görmek mümkün

dür.

İşte Necmettin J^alil Onan bütün bunlarla beraber Millî Mü- 

cadele’nin içinde yer almıştır. Dedesi Hulusi Efendi’nin anlat- 

tıklannı o zamanlar anlamadığını şiirinde kendisi de itiraf eder. 

Bunun farkına sonraları varacaktır:

“Sonra titrek sesini hıçkırıklar keserken 

Anlamadım dedemin duyduğu hicran neydi?

Başımda çocukluğun rüzgârları eserken 

Bilmiyordum Tuna ne, inleyen vatan neydi?”*̂^

Türk milletinin tarihinde her zaman felaketle anılan 93 Har

bi ile ilgili hatıraları Onan ninesinden de dinlemiştir. Bu sava

şın açtığı yaralar onun kalbinde bir türlü kapanmaz. “Moskofia 

cenk haberini” alınca toplanan şehrin gençleri arasına bu nine 

de iki oğlunu gönderir. Bu iki oğul şehit olur. Nine, bozgunla 

o güzel memleketi yâd ellere bırakmanın verdiği acıyla, şahsî 

derdi olan oğullarının ölümijnü bile unutur.

2) Yılmaz Öztuna, Büyük Tüıkly^ Tarihi, Ötüken Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul

1978, C.7, s. 131-169.

3) Yılmaz Oztuna, a.g.y.

4) Necmettin Halil Onan, Bir Yudum  Daha, Semih Lütfi Suhulet Kütüphane

si, İstanbul 1933, s. 101.



Necmettin Halil Onan’m babası Düyun-ı Umumiye me* 

murlanndan emekli Halil Hilmi Bey {Ölümü: 1961), annesi 

Mehmet Hıfzı Bey'in kızı Nazmiye Hanım’dır. (Ölümü; 1967) 

Halil Hilmi Bey ile Nazmiye Hanım’ın iki erkek iki kız, dört 

çocukları olmuştur. Necmettin Halil, bunlardan İkincisidir. 

Sanatçı, çocukluk yılları hakkında bir mektubunda şu bilgileri 

verir:

“Tuna boylarından hicret etmiş olan büyük babam Çatal* 

ca’da otururdu. Babam İse İstanbul’da memuriyet almış ol

duğu için benim ömrüm küçük yaşımdan beri İstanbul’da geçti. 

Çocukluğumun ilk hatıralan Boğaz’ın Anadolu yakasında Bey

koz’a aittir. Sonra 1908 hürriyetinin ilanı sırasında İstanbul’da, 

Laleli’de şimdiki Harikzedegân Apartmanlarının arka tarafı

na rastlayan bir evde idik. Okula ilk defa orada başladım. Bu 

okul eski mahalle mekteplerinin son örneklerinden biri idi.”

Mektubunda da ifade ettiği gibi, çocukluk yılları Boğaz’ın 

Anadolu yakasında ve Laleli’de geçer. Okula Laleli’de, Kos- 

ka Mahalle Mektebi’nde başlar. Îİk öğrenimini sırayla; Burhan-ı 

Terakki, Çatalca İbtidâisi ve Bakırköy Numune Rüştiyesi’nde 

tamamlar. Orta öğrenimini Vefa Sultanisi’nde yapar. Bu yıl

larda, şimdiki adıyla “Güzel Sanatlar Akademisi” olan Sanayi-i 

Nefîse’ye devam ederse de 1919’da İstanbul Üniversitesi Ede

biyat Fakültesi’ne imtihanla girerek Türk Dili ve Edebiyatı Bö- 

lümü’ne kaydolunur. Fakültedeki öğrencilik yıllarında

5) Prof.Dr. Hasibe Mazioğlu, Necmettin Halil Onan’ın Kişiliği Eserleri vğ 

Şairliği, Türkoloji Dergisi, A.Ü. Dil ve Tar.-Coğ.Fak. Yayınları, C.4, S .l, 

Ankara 1972, s.1-36.

6) Necmettin Halil Onan’ın Koreli Yung Whan-Lee’ye yazdığı mektuptan ak

taran Prof.Dr. Hasibe Mazıoğlu, a.g.y.

7) Mehmet Behçet Yazar,Necmettin Halil Onan.Yedi Gün Dergisi, C.15, 

S.385, 1940.



Scrvet-i Fünun devrinin önemli şairlerinden Cenab Şebabet

tin ve Türkoloji sahasının büyük âlimi Fuat Köprülü’den “Türk 

Edebiyatı” dersleri okumuştur. Ferit Kam’dan “Metin Şerhi”, 

Yusuf Şerif ve Türk şiirinin büyük ustası Yahya Kemâl’den 

“Batı Edebiyatı” dersleri almıştır. İlim ve sanat dünyasının bu 

büyük ustalarının talebesi olmak, ona edebiyatın ve özellikle 

şiirin hakiki yerini öğrenmesinde en büyük vesile olmuştur. 

Bilhassa Yahya Kemâl ve Ferit Kam’ır} kendisi için yeni bir 

ufuk açtığını ifade eder.

Fakat Necmettin Halil Onan’ın üniversiteye başladığı yıl

lar, Türkiye’nin yirminci yüzyıla girerken geçirmeye başladığı 

büyük buhranların devam ettiği bir dönemdir. Balkan Savaş

ları, Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bu yılların ge

tirdiği büyük felâketlerdir. Necmettin Halil Onan’ın hocalann- 

dan Cenab Şehabettin’in de aralarında yer aldığı bazı kimse

ler, yazıları ve konferanslarıyla memlekete ihanet derecesin

de faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunlara karşılık Onan, daha 

öğrencilik yıllarında bu tür düşünce ve faaliyetlerin karşısına 

çıkmıştır.

Nitekim İstanbul işgal edilince üniversitenin kapatılması ve 

Millî Mücadele’nin başlaması üzerine o da Anadolu’ya geç

miştir. Ankara Talimgâhı’na girerek zâbit vekili olmuştur. Millî 

Mücadele’nin başarıyla sonuçlanması üzerine terhis olarak as

kerlikten üniversiteye dönmüş ve 1925’te yüksek öğrenimini 

tamamlamıştır. Bir yıl sonra sınıf arkadaşlarından Ahter 

Hanım’la evlenir ve bu evlilikten 1929’da tek çocukları do

ğar. (9)

8) Mehmet Behçet Yazar, a.g.y.

9) Prof.Dr. Hasibe Mazioğlu, a.g.y.



Necmettin Halil Onan öğrencilik yıİlarında çalışmaya baş

lar. Üniversite öğrenciliği sırasında bir taraftan geceleri Ana

dolu Ajansı’nın siyasî servisinde çalışırken bir taraftan da gün

düzleri Kuledibi’nde özel Alyans îzrailet okulunda öğretmen

lik yaptı. Bu görevlere üniversiteyi bitirdikten sonra bir müd

det daha devam etti. 1927’de İzmir Amerikan Koleji’ne Türkçe 

ve Edebiyat.öğretmeni olarak tayin edilir. Bu okula tayininde 

okulun özel durumu dikkate alınmıştır. O yıllarda iki öğrenci

nin din değiştirerek Amerika’ya kaçmak istemeleri basında geniş 

yankılar uyandırmıştır. Bu olaylar ve bu tür okulların yapısı 

dikkate alınırsa, Necmettin Halil Onan gibi millî ve manevî duy

guları kuvvetli, şahsiyet sahibi şair bir öğretmenin öğrenciler 

üzerindeki rolü daha iyi anlaşılır. O^ buradaki hatıralarını ve 

yakından tanıdığı bu çevreyi İşleyen Yara isimli romanında 

anlatmıştır.* '̂^*

Amerikan Koleji’nden sonra îzmir Erkek Lisesi ve İzmir 

Kız Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği g,örevinde bulunmuştur. 

İzmir’deki bu görevleri 1932’ye kadar devam eder. Bu tarih

te Adana Erkek Öğretmen Okulu Müdürlüğü’ne getirilir. İz

mir’i çok seven şair, bu görevde ancak bir yıl kalır ve 1933’te 

Ankara Erkek Lisesi Müdürlüğü’ne tayin edilir. 1935’te tek

rar sevdiği İzmir’e kavuşur. îzmir Kız Lisesi Müdürlüğünden 

1939’da Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliğine atanır. 1942’de 

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü’ne 

getirilir. Bu görevdeyken bir taraftan da Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Türk Edebiyatı 

dersleri verir. 1946’da genel müdürlükten ayrılarak bu fakül

teye Eski Türk Edebiyatı profesörü olarak tayin edilir. Bu gö

revini 1960’a kadar sürdüren Necmettin Halil Onan sağlığı

nın bozulmasından dolayı bu tarihte emekliye ayrılmıştır.

10) Daha geniş bilgi için bu kitabın İşleyen Yara’yla ilgili bölümüne bakılabilir.



Prof. Necmettin Halil Onan emekliye ayrıldıktan sonra, 

çocukluk yıllarını geçirdiği İstanbul'a dönmüştür. Küçüksu'da 

yaptırdığı evinde günlerini dinlenerek geçirmiştir. Evinin bah

çesiyle uğraşarak vakit geçirmiş, gül yetiştirmiş ve sandalla sık 

sık balığa çıkmıştır. Onun için çevrede “Balıkçı Profesör” ola

rak anılmış ve bundan büyük bir zevk duymuştur. İnsanlarla 

olan yakın ve candan ilgisi sevilip sayılmasına vesile olmuş

tur. Bu serbest hayat, 1968’e kadar sürmüştür. 1968’de ge

çirdiği bir ameliyatta iç kanamasından kurtulamamıştır. Me

zarı, kendisinin hazırladığı Kandilli’deki aile mezarİiğındadır.

Öğrencilerinden Prof.Dr. Hasibe Mazioğlu’nun; şair, ya

zar, ilim adamı, araştırmacı olan hocası Prof. Necmettin Halil 

Onan’ın özellikle İnsanî yönünü ifade eden şu cümleleri ol

dukça önemlidir;

“Necmettin Halil Onan öğretici ve yönetici olarak Millî Eği

timin her kademesinde çalışmıştır. Yetiştirdiği binlerce öğren

ciye örnek bir hoca olarak kendisini sevdirmiş, onlann kal

binde yaşayarak daima sevgi ve saygıyla anılmak mutluluğu

na erişmiştir. Çünkü Necmettin Halil Onan, her ne olursa ol

sun doğruluktan ayrılmayan yurtsever, ülkücü ve erdemli bir 

hoca idi. Küçük hesapları olmayan büyük bir insandı. Herke

se karşı nazikti ve hoşgörü sahibi idi. Bütün öğrencilerine sevgi 

ve ilgi gösterir, birisini ötekinden ayırmaz, onların başarılarıy

la mutlu, üzüntüleriyle dertli olurdu. Sağduyu ve sağbeğeni 

örneği idi. Görevinde son derece titiz olup en mükemmeli yap

ma çabasını gösterir ve başarırdı. Keskin zekâsının parıltılı bu

luşlarıyla renklendirdiği esprili ve tatlı sohbetlerine doyum ol 

mazdı.”(̂ )̂

11) Prof.Dr. Hasibe Mazioğlu, a.g.y.
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B- EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Bir yönüyle şair ve yazar olarak karşımıza çıkan Necmet

tin Halil Onan, bir başka yönüyle edebiyat araştırıcısı ve ilim 

adamı olarak karşımıza çıkar. Edebiyat dünyasına şiirle gir

miş ve ilk şiirlerini Mütareke yıllarında yayınlamaya başlamış

tır. Şiir kitaplarına girmeyen Meçhul Saray (1919) ve Felâ

ketten Sonra (1919) Nedim dergisinde yayınlanan ilk şiirleri

dir. Bu ilk şiirlerini Servet-i Fünun dergisinde yayınlananlar 

takip etmiş ve Cumhuriyet devri edebiyatı şairleri arasında ye

rini almıştır. Şiirle yoğun bir şekilde 1927’ye kadar uğraşmış 

ve o zamanın en tanınmış sanat ve edebiyat dergileri olan Ne

dim, Servet-i Fünun, Kitaplar, Dergâh, Hayat, Millî Mecmua, 

Anadolu Mecmuası gibi yayın organlarında şiirleriyle yer al

mıştır.

Cumhuriyet devri edebiyatında gerek Mütareke günleri

nin, gerekse Kurtuluş Savaşı yıllannın tesiriyle başlangıçta duy

gu ve heyecan hakimdi. Bu millî duygu ve heyecan, giderek, 

Millî Mücadele’nin destanî havasından uzaklaşıldıkça yerini sa

nata bırakmaya başlamıştır. 1927’de Hayat Mecmuası’nda ya

yınlanan “Bir Yolcuya” isimli şiiri, Onan’ın bu yönünü en iyi 

ortaya koyan eserlerindendir. Tarihî ve bütün olarak millî özel

likleriyle bir memleket edebiyatının doğmasında, şüphesiz ki 

başlangıçta duyulan heyecanın rolü büyüktür. Bu heyecanı 

duyan şairler arasında Kemalettin Kâmi Kamu (1901-1948), 

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973), Ömer Bedrettin Uşaklı 

(1904-1946) ve Semih Rifat (1867-1932) ilk hatırlanması ge

rekenlerdendir. Şüphesiz ki Necmettin Halil Onan, Faruk Nafiz, 

Ömer Bedrettin veya Kemâlettin Kamu gibi şiire sonuna ka



dar bağlı kalmamıştır. Hattâ, giderek, bütün halinde sanat

tan kopmamakla beraber, ilme yöneldiği eserlerinin kronolo

jisinden de anlaşılır. 1927 ve 1933’de yayınladığı iki şiir kita

bından başka bu türde eser yayınlamamış olması da bunu gös

terir.İşleyen Yaraiisimli romanının tefrika edilmesinin de bu 

yıllara rastlaması (1932-1933), edebî çalışmalarının bu yıllar

daki yoğunluğunu gösteren ayrı bir durumdur.

Necmettin Halil Onan’ın sanat ve edebiyat anlayışında 

1911’de Selânik’te yayın hayatına başlayan Genç Kalemler 

dergisiyle ortaya atılan “Millî Edebiyat Cereyanrnın tesirleri 

olmuştur, Bilindiği gibi, bu yeni anlayış Servet-i Fünun Ede

biyatı ve onun bir devamı niteliğinde oiân Fecr-i Atî toplulu

ğunun ortaya koyduğu sanat ve edebiyat görüşüne tepki ola

rak doğmuştur. Zira bu devre sanatçılarının eserleri, gerek şekil 

bakımından gerekse muhteva bakımından birtakım zorlama

lar ve sunilikler gösteriyordu. Konular taklidi veya mensubu 

oldukları cemiyetin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmak

tan uzaktı. Dil, Arapça’nın ve Farsça’nın etkisiyle Türçe’nin özel

liği bozulduğu için anlaşılması ve kavranılması güç bir muam

maya dönmüştü. Aruz vezniyle Doğu ve Batıdan alınan na

zım şekillerinin kullanıldığı bir edebiyat anlayışı hâkimdi. MiUl 

edebiyatçılar, Türk dilinin bünyesini bozan unsurları dilden ata

rak hece vezniyle millî konuları işleyerek yeni bir edebiyat or

taya koymak ülküsünü benimsemişlerdi. Millî edebiyatçıların 

önceki devirlere tepkiyle böyle bir edebiyat anlayışı ortaya koy

malarında, gelişen tarihî ve siyasî olayların yakın ilgisinin ol

duğunu da gözden uzak tutmamak gerek. Millî Edebiyat ha

reketiyle ortaya atılan hususlann benimsenmesinde bu geli

şen olayların rolü inkâr edilemez.



Necmettin Halil Onan, yaşadığı çalkantılı yıllann tesiri ve 

aile İçinde aynı havayı sık sık teneffüs eden bir şair olarak bu

nun dışında kalamazdı. Şiirlerinin en belirgin yönlerinden biri 

olan millî, tarihî ve İnsanî hususları burada aramak gerekir. 

O  zamana kadar yazdığı şiirlerinin hemen hemen tamamına 

yakın bir bölümünü ihtiva eden Bir Yudum Daha’da “İzmir 

Kapılarında” ve “Eski Harp Hatıraları” adıyla iki bölümün bu

lunması, bu bakımdan ayrıca önemlidir. Bu kitapta yer alan 

aruzla yazılmış üç şiirin dışında bütün şiirleri heceyle yazılmış

tır. Daha sonralan yazdığı az sayıdaki şiirleri arasında aruz vez

niyle yazılmış olanları varsa da bu bir yön değiştirme değildir. 

Aruzla yazdığı “Bir Damla” isimli şiirini sözkonüsu ederek Meh

met Behçet Yazar’a gönderdiği mektubunda “Buna bakarak 

beni heceden aruza dönmüş sanmayınız. Bu durgunluk se

nelerinde, şiirin aruz, hece davasından başka bir şey olduğu

nu daha vuzuhla anladım.”'d em ek te d ir .B u nd an  da ha

reketle; şiirin şekilden ziyade muhtevaya dayandığını; bir duy

ma ve duyurma işi olduğunu kabul etliğini söylemek müm

kündür.

Esasen Necmettin Halil Onan’ın üniversiteden hocası olan 

ve şiirde üstat olarak kabul ettiği Yahya Kemâl’e derin bir bağ

lılığı vardır. İlk şiir kitabı olan Çakıl Taşlan’nı “Üstat Yahya 

Kemâl’e, Geçen yıllarla artan bir sevgi ve saygı ile” sözleriyle 

hocasına ithaf etmiştir. Yahya Kemâl’in “Ok” şiiri bir yana bı

rakılacak olursa, bütün şiirleri aruz vezniyle yazılmıştır. Fakat 

şekle ait bu özelliğin yanında onun tarihî, millî, manevî ve İn

sanî değerlerin iç içe olduğu bir zevk anlayışıyla ifadesini bu

lan şiir anlayışını yakından tanıyan Onan, buna ilgisiz kala- 

mazdi. Yahya Kemâl’in şiiri bir ahenk ve daha çok “derûnî

12) Mehmet Behçet Yazar, Edebiyatçılanmız ve Türk Edebiyatı, Kanaat Kitabe

yi, 1938 İstanbul s. 316.



ahenk”le ifade ederek mûsikî ile düşünce güzelliğinin bir po

tada erimesi olarak görmesi, Necmettin Halil Onan’ın hayran

lığını artıran diğer bir hususiyettir.

Bütün bunların yanında Onan’ın derin bir edebiyat kültü

rüne sahip olduğunu ve Türk Edebiyatının bütününü tanımakla 

birlikte, giderek araştırma ve incelemeleriyle klasik bir zevk an

layışıyla “Divan Şiiri”nin içine girmiş ve bu devreyi ilmî saha 

olarak seçmiştir. Bu devirle olan yakm ilgisini Prof.Dr. Hasi- 

be Mazioğiu şöyle ifade eder:

“Türk Edebiyatının Necmettin Halil Onan’ı en çok çeken 

alanı Divan şiiriydi. Divan şiirimize karşı özel bir tutkusu var

dı. Bu tutkuyladır ki özellikle 1933’ten sonra zaman zaman 

gazeller yazmıştır. Gazellerindeki ifade güzelliği ve incelik Di

van şiirine ruhen ne kadar yakın ve onunla nasıl dolu oldu

ğunu göstermektedir. Necmettin Halil Onan boş zamanların

da divanları elinden düşürmez, onları okurken kendisinden 

geçerdi. Bâkî’nin şiirlerindeki ahenge, dili işleyişindeki ustalı

ğa hayrandı. Şeyhülislâm Yahya’nın şiirlerindeki inceliği ve 

akıcılığı, Nâilî’deki ifade güzelliğini, Neşâtî’deki ibham ve ma- 

razîliği, NefTnin mübalağalarını, Nedim’in zekî buluşlarını ve 

şaklabanlıklarını, Gâlib’in mistik havaya bürüdüğü parlak ha

yallerini zevkle okur ve öğrencilerine de aynı zevki tattırma- 

nm yolunu bilirdi. Fuzûlî en çok beğendiği ve sevdiği şairlerin 

başında gelirdi. Fuzûlî’yi okurken şairin aşk ve ızdırabını iç

ten duyardı. Leylâ ve Mecnun’daki lirizme hayrandı.

Edebiyat zevki ve sanat anlayışıyla beraber, dil karşısın

daki tutumu da eserlerinde yine Millî Edebiyatçıların ortaya 

koydukları sanat ve edebiyat diline dayanmaktadır. Kitapla

rına giren şiirlerinde yabancı kurallara bağlı olarak yapılmış bir

13) Prof.Dr. Hasibe Mazioğiu, a.g.y.
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tek tamlamaya rastlanmaz. Günlük konuşma dilinin sadeli

ğinden ve saflığından bir şiir dili çıkarmayı başarmıştır. Onun 

kelime dünyasını ve bütün olarak üslûbunu dikkate alarak in

celeyen öğrencisi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz bu konuda şun

ları söyler';

“...Gerçi, onun dili günlük dille bağdaşabilen açık seçik 

bir Türkçe’dir. Ancak o, bu dilden aldığı malzemeyi, genellik

le günlük dilin dışına taşan edebî bir üslûpla sanatlı bir anla

tım biçimine sokabilmiştir. Ondaki kelime kadrosu Millî Ede

biyat akımını benimseyen şair ve yazarların ortak kelime kad

rosundan pek farklı sayılmaz. Ne var ki, o, bu ortak dili, ken

di sanatçı kişiliğinden gelen kullanışlarla kendine özgü bir dil 

durumuna getirebilmiştir. Şair, şiir yoluyla dile getirmek iste

diği duygu ve düşüncelerine uygun düşen kelimeleri ince bir 

duyarlıkla seçebilmiştir. Söz dağarcığının bu yönden incelen

mesi, onların itinalı olarak sezilmiş ve seçilmiş kelimeler oldu

ğunu ortaya koyar. Demek oluyor ki, Necmettin Halil Onan’ın 

şiirlerinde kelime kadrosu birer ham yapı malzemesi olarak, 

anlatılmak istenen ruh ve düşünce dünyası ile, duygulara el

verişli olan kelimelerdir. Bunların seçimi gibi, biribirlerine örü- 

lüşünde de şair, genellikle başarıya,ulaşmıştır. Yalnız, şairin 

kendi duygularını ve iç dünyasını yansıtmak üzere kullandığı 

bu kelimelerin bir kısmı gerek aşk gerek yurtseverlik şiirlerin

de, yurdun o günkü koşullan, şairin gençlik yıllarındaki iç dün

yası ve duyguları ile orantılı olarak çok kez bedbinliği, üzüntü 

ve hasreti dile getiren cinsten kelimelerdir. Daha doğrusu, bu 

duygulan belirtmeye elverişli olan kelime kadrosu, şairde böyle 

bir anlatımla dile getirilmiştir.

14) Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, “Necmettin Hali! Onan ve Türk Diline Hizmeti" 

Tljrkoloji Dergisi, A.Ü, Di! ve Tarih-Coğ. Fakültesi yayınlan, C.4.S.1, An

kara 1972. s. 37-79.
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Necmettin Haii! Onan’ın romanında da aynı dil ve üslûp 

anlayışı hakimdir. Burada bir tezi savunarak bir duruma dik

kati çekmiştir. Türkiye’de açılmış olan yabancı okulların ve bu 

okullarda görevli yabancı hocaların öğrenciler üzerindeki yı

kıcı etkilerine dikkat edilmesi gereği açıkça belirtilmiştir. Bu 

yaranın günümüzde de işlediğini göz önünde bulundurursak, 

onun nasıl bir duygu ve düşünceyle hareket ettiği daha iyi an

laşılır.*^ '̂

15) Bu romanın yayınianmasının Onanın hatırasına olan saygıyla birlikte özel

likle genç okuyucular üzerindeki tesiri bakımından büyük bir hizmet olacağı 

kanaatindeyim. (Hz.)
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C- E SE R LE R İ

1- Çakıl Taşlan; Ahmet Kâmil Matbaası. İstanbul 1927, 

Necmettin Halil Onan’ın yayınlanan ilk eseridir. Arap harfle

riyle basılmıştır. Bu tarihe kadar çeşitli'dergilerde yayınlanan 

şiirlerinden seçilen yirmi yedi şiirden meydana gelmiştir. Ki

taba adını veren "Çakıl Taşlan” ilk olarak Hayat Mecmuasfn- 

da yayınlanmıştır. Bu kitaptaki şiirlerin birkaçı Millî Mecmu- 

a'da çıkmış, diğerlerinin tamamı Dergâh Mecmuası'nda ya

yınlanmıştır, 1927'ye kadar kırkın üzerinde şiir yayıniamış ol

makla beraber, dergilerde yer alan şiirlerinin tamamına bu ese

rinde yer vermemiştir.

Çakıl Taşlan’nı şiirde üstad olarak kabul ettiği Yahya Ke

mâl Beyatlı’ya (1884-1958) ithaf etmiştir. Kitap üç bölüme 

ayrılır. Çakıl Taşları, ilk ve en geniş bölümdür. Bu bölümde 

sırayla şu şiirler yer alır: .

Çakıl Taşlan 

Kalp 1-11 

Gönlüm Gözüm 

Gemi

Tren Sesleri 

Köyden Mektup 

Yolda Mısralar 

Bir Akşamın Hisleri 

Köyden İkinci Mektup 

Maziden Hatıralar 

Uyanan Hatıralar I-II 

Büyüklük Şanı 

Put
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Bir Han Duvarından

Temenni

Bir Teselli

Günlerim

Ayşeciğin Hüznü

Bir Yolcuya

Dönüş

İkinci bölüm. "Eski Harp Hatıraları" adını taşır. Şair. "Bal

kan Harbi tahassüsleriyle yazılmıştır ” diyerek, bu şiirlerin doğ

duğu kaynağı belirtir. Biri ninesinin, üçü dedesinin hatıraları

na dayanan dört şiir bulunmaktadır;

Kapanmaz Yaralar 

Yıllardan Sonra 

Karlı Geceler 

Gençlik Günleri

Üçüncü bölüm. "Aruzla iki Manzume" adını taşır. Bir Ak

şam Gezintisi ve Hasret isimli şiirler. Onan'ın benimsediği he

ce vezninin dışında bir özellik taşıdıkları için böyle bir bölüm

de yer almışlardır.

2. Bir Yudum Daha: Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi. 

İstanbul 1933. Çakıl Taşları’ndaki şiirlerin tamamının yer al

dığı bu eserde, yeni on sekiz şiirle birlikte toplam kırk altı şiir 

bulunmaktadır. Eserin tamamı altı bölümden meydana gel

miştir, Kitabın adını taşıyan ilk bölümde on şiir yer alır. Bun

ların üçü Hayat Mecmuası'nda yayınlanmıştır. Diğerleri ise ilk 

olarak bu eserde yer alırlar. Kitaptaki yayın sırasına göre bu 

şiirlerin isimleri;

Tezgâh Başında 

Ömrüne Yan Kuzum 

Gençlik
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Gramafonda Beş Plâk 

Kalpler

Bir Genç Ölü (Hayat, 1929)

Akşamlar Tekin Değildir 

Gece (Hayat, 1929)

Dağlar

Bâkî’nin Ölümü (Hayat, 1927)

İkinci bölüm, “İzmir Kapılarında” adındadır. Bu bölüm, 

“M.Esat’a” ithaf edilmiştir. Buradaki şiirlerden “Gazi’nin Hey

keli, öğüt ve Bir ölünün Yıldönümü” ilk olarak bu kitapta 

yayınlanırlar. “9 Eylül” ve “Halkapınar” ise daha önce Hayat 

Mecmuası’nda yayınlanmıştır.

“Kendim İçin”, adını taşıyan üçüncü bölümdeyse aynı adı 

taşıyan iki şiir bulunmaktadır. Bu şiirler de daha önce bir yer

de yayınlanmamışlardır.

Çakıl Taşlan, bütün olarak ilk şekliyle ve aynı bölümlerle 

Bir Yudum Daha’da yer alır. Ancak son bölüme aruzla yazılan 

“Bir Marş” isimli yeni bir şiir eklenmiştir. Buna bağlı olarak 

bölümün adı da “Aruzla Üç Manzume” şeklini almıştır.

Necmettin Halil Onan’ın kitaplarına girmemiş olan şiirleri 

de vardır. Bunlan yayın durumuna göre üç bölüme ayırmak 

mümkündür.

a) 1933’e kadar herhangi bir yerde yayınlandığı halde, 

şiir kitaplarına alınmamış olanlar;

Meçhul Saray (Nedim)

Felâketten Sonra (Nedim)

Nişan Yüzüğü (Servet-i Fünun)

Köyün Kızları (Servet-i Fünun)

Bir Mektuba Cevap (Servet-i Fünun)

Münacaat (Servet-i Fünun)
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Sevda (Kitaplar)

Nasihat (Kitaplar)

Uzaklardan (Kitaplar)

Ölümler-I (Kitaplar)

İlk Hasret (Kitaplar)

İstanbul’un Karşısında Batan Güneş (Kitaplar)

Bir Gün (Dergâh)

Anadolu Dağlarında (Dergâh)

Ölsem de Bahtiyarım (Dergâh)

Göntüm Gözüm Seninle Dolduğu Gündenberi (Millî 

Mecmua)

Bir Akşam Gezintisi (Hayat)

b) Kitaplarının yayınından sonra yazılıp çeşitli yayın or

ganlarında yayınlanmış olanlar:

Kâr-ı Nâtık Gazel (Ulus gazetesi, Aralık 1949)

İzmir Mektubu (Fikirler Mecmuası, Ocak 1949)

Boğaz Rüyası (Hisar dergisi, Nisan 1951)

Yaz Sonu (Kültür Dünyası, Ocak 1954)

Akşam (Kültür Dünyası, Haziran 1954)

Söyleniş (Kültür Dünyası, Mayıs 1955

c) Ölümüne kadar herhangi bir yerde yayınlanmamış olan-
l a r ; { l 7 )

Kızım için (1933)

İzmir İçin (1933)

Gazel (1933)

16) Müjgân Cunbur (Derleyen), Profesör Necmettin Halil Onan BibByogratyası

Türkoloji Dergisi. A.Ü. Dil ye Tar.-Cog.Fak. yayınları. C.4, S .l. Ankara 

1972. s. 81-88.

17) Yayınlanmamış şiirlerini Prof.Dr. Hasibe Mazıoğlu yayınlamıştır. Bakınız, a.g.y. 
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“Müdürlük Çiftçinin indind. gâyet dil-firîb ancak 

Bizim ta’yinimiz hakka ki bir emr-i acîb ancak”

Gazel (1946)

“Gâfil cihanca gussayı bir cân için çeker 

Can kaydın ehl-i aşk ise cânân için çeker”

Hazan Gazeli (1949)

“Evrak bâd-ı serd ile her yan cedeldedir 

Gülşende imtiyâz-ı bekâ şimdi yeldedir”

Küçüksu’da (1952)

Boğaz’da Akşam (1954)

Gazel (1958)

“Kasdım üstâd Kemâl’in ne sühendân idügi 

Ya’ni ol bâbda ser-nâme-i destân idügi”

Bir Kıta (1958)

3- İşleyen Yara: 1932-1933 yıllarında Vakit gazetesinde 

tefrika edilen bu roman, Necmettin Halil ,Onan’ın yazdığı tek 

romanıdır. Gazetede 7 Teşrinisâni (Kasım) 1932’de başlayan 

tefrika 8 Kânunisâni (Ocak) 1932’de tamamlanmıştır. Altmış 

bir sayıda tefrikası tamamlanan bu eserde yazar. Türkiye’de

ki yabancı okullarda verilen eğitimin sakıncalarına işaret 

etmiştir.

4- İzahlı Divan Şiiri Antolojisi; Maarif Matbaası. İstanbul 

1940. Bu eser millî Eğitim Bakanlığınca dört kere basılmıştır. 

Başlangıçtan 19. yüzyılın ortalarına kadar Divan Edebiyatının 

belli başlı temsilcilerine yüzyıllara göre yer vermiştir. Yüz

yıllar içerisinde yetişmiş olan şairlerin en önemlilerinin en ta-

18) Bu kiîa Yahya Kemâl in öiümü üzerine yazıimışfır. Bakınız. Hasibe Mazıoğ- 
fu- a.g.y.
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nınmış şiirlerinden örnekler seçilmiştir. Bu örnekler, aynı za

manda şairlerin kişiliğini ve şöhretini ortaya'koyan yaygın eser

leridir.

Kitapta, örnek olarak seçilen metinlerin aslı verilmiş ve kar

şısına bugünkü T«ürkçe ile sağlam nesir cümleleriyle anlamla

rı verilmiştir. Sonra bu metinde geçen mazmunların metinde 

ve gene) olarak Divan Edebiyatında taşıdığı çeşitli manalar ve

rilmiştir. Ayrıca metinde geçen edebî sanatların izahı yapıldı

ğından, eser edebî sanatlar hakkmda gerekli bilgiye de sahip

tir. Bu özellikler, eserin gerekliliğini ortaya çıkarmış ve daima 

aranan bir kaynak olmuştur. Sonraları bu eser örnek alınarak 

Türk Edebiyatının bu sahasıyla ilgili izahlı antolojiler hazırlan

mıştır.

5- Leyla ile Mccnun: Maarif Basımevi, İstanbul 1956. Üni

versite hocalığı yıllarında çalışma sahası olarak seçtiği Divan 

Edebiyatına hâkimiyetini İzahlı Divan Şiiri Antolojisi’nden sonra 

gösteren en büyük eseri budur. On dört yazma nüshayı kar

şılaştırarak en doğru Leyla ile Mecnun metnini ortaya çıkar

mıştır. Gerek bu eseri, gerekse antolojisinde Fuzûlî’ye ayırdı

ğı yer. Divan Edebiyatının klasiklerine verdiği değeri göster

mesi bakımından önemlidir. Bu eserin önsözünde yazar şun

ları söyler:

“Bilindiği gibi, bu güzel eserin gerek eldeki Fuzulî divan- 

lanyia beraber, gerek ayrıca basılmış olan nüshaları sayısız yan

lışlarla dolu ve yer yer eksiktir. Muhtelif kütüphanelerimizde 

bulunan yazma Leylâ ile Mecnun nüshalarının çoğu da maa

lesef basmalardan çok farklı değildir. Bugüne kadar, eski kül

türümüzün edebiyat değerleri arasında bu eserin de tam ve 

doğru şekliyle basılmamış olması şüphe yok ki üzülecek bir 

şeydi. Geçen yüzyıllarla zihniyetimiz, zevkimiz ve dilimiz ne
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kadar değişmiş olursa olsun, büyük şair olarak adını tarihe kazıp 

ebediyete göçmüş olanlann miraslannı iyi saklayamamak, me

denî bir millet için kayıtsız kalınacak kusur ve ihmallerden de

ğildir. Yurt ve millet sevgisinin tezahürlerinden biri de geçmi

şin değerlerine saygı göstermektir. Milletçe gözümüz gelecekte 

olmakla beraber, arkada bıraktığımız, her millete nasib olma

yacak derecede zengin ve şerefli geçmişin eserlerini sevgiyle 

elde ve göz önünde tutmak vazifemiz olduğu kadar, o gele

ceğe hazırlanmak bakımından kuvvet kaynağımızdır da.(^^^

6- Namık Kemâl’in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi, 

Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1950.

Namık Kemâl’den kalan evrakı gözden geçirmek fırsatını 

bulan Necmettin Halil Onan, terekesi arasında böyle bir ese

rin varlığını ^esbit etmiştir. Bu esere yazdığı önsözde bildirdi

ğine göre; sözkonusu evrakı kendisine Refik Baha Gürsoy ver

miştir. Refik Baha Gürsoy’a bu evrak, Namık Kemâl’in Sakız 

Mutasarrıfı bulunduğu sıralarda tahrirat kaleminde çalışan ba

bası Baha Bey’den kalm ıştır. <20)

Rccaizâde Mahmut Ekrem’in edebiyat ve edebiyatın çe

şitli meseleleri üzerine görüş ve düşüncelerini ortaya koydu

ğu “Talim-i Edebiyat” isimli eseri dikkate alınarak yazılmıştır. 

Namık Kemâl’in edebiyat meseleleri hakkındaki görüşlerini 

açıklamak düşüncesiyle yazmayı tasarladığı bu eseri yarım 

kalmıştır.

7- Necmettin Halil Onan’ın bunların dışında yayınlanmış 

makaleleri de vardır.

19) Necmettin H&lil Onan {Hazırlayan), Leylâ ile Mecnun Önsözü, Maarii Bası

mevi, İstanbul 1956.

20) Necmettin Hali! Onan, Namık Kemâl'in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risale

si, Önsöz, Miilî Eğitim Basımevi, Ankara 1950, s.III.
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a) Hâmid Günü Vesilesiyle, Millî Mecmua, C.3, S.32, 

Mart 1924, s.501.

b) Namık Kemâl’in Bilinmeyen Bir Eseri, Ulus gazetesi, 

22 Aralık 1940.

c) Şeyyat Hamza’nın îki Yeni Gazeli Dolayısıyla, A.Ü. Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.7, S.4, 1949 Anka

ra, s. 529-534.

8- Dilbilgisi kitapları:

Necmettin Halil Onan ders kitaplanyla yakından ilgilen

miştir. Dilbilgisi derslerinin okutulduğu değişik seviyedeki okul

lar ve sınıflar için kitaplar yazmıştır. Bunları üç bölümde de

ğerlendirmek mümkündür.

a) Dilbilgisi (Gramer) Sınıf: 1, Semih Lütfi Sühulet Kü

tüphanesi, İstanbul 1934.

Dilbilgisi (Gramer) Sınıf: 2, Semih Lütfi Sühulet Kütüp

hanesi, İstanbul 1934.

Bu iki kitabı eşiyle birlikte yazmıştır. Kitabın kapağının üze

rinde “Muallim Ahter Necmettin” ve “Muallim Necmettin Halil” 

kaydı vardır. Bu kitabın okutulduğu okulları gösteren, “Maa

rif Vekâleti Millî Talim ve Terbiye hey’etince liselere, ortao

kullara, muallim ve hayat mekteplerine kabul edilmiştir.” cüm

lesi vardır.

b) Dilbilgisi I, Ortaokul kitapları, Maarif Matbaası, İstan

bul 1943.

Dilbilgisi II, Ortaokul kitapları, Millî Eğitim Basımevi, İs

tanbul 1948. »

c) Necmettin Halil Onan; Avni Başman, Tahir Nejat Gen- 

can ve Mithat Sadullah Sander ile birlikte ilkokullarda oku

tulmak üzere Dilbilgisi kitabı hazırlamıştır. Yakın zamana ka
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dar okutulan bu kitabın hemen her yıl yeni bir baskısı yapıl

mıştır.

Dilbilgisi (15. baskı) İlkokul kitapları, Maarif Basımevi, İs

tanbul 1955. Bu kitabın 30. baskısı 1969’da 575000 adet ola

rak yapılmıştır.

Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Necmettin Halil Onan’ın Dil

bilgisi kitapları için şunları söyler. *̂ 1)

“Onan’ın dilbilgisi kitapları birkaç bakımdan önemlidir:

1- Gramer-bilgisi ve konuya hâkimiyet

2- Bilgiyi veriş biçimi; metod, dil ve üslûp

3- Pedagojik yönü ile.

Onda sağlam bir gramer bilgisi vardır. Dilbilgisi kitaplannda 

ele aldığı konuların işlenişi, kurallara bağlanışı ve kuralların 

örneklerle açıklanıp değerlendirilişi, onun bu alandaki sağlam 

bilgisini ortaya koyacak niteliktedir. İşleĉ iği bir konuyu öğrenci 

seviyesine uygun, açık, anlaşılır ve etkili bir dille verebilmiş 

olması; üslûbundaki güzellik ve konuların tertibindeki metod 

özelliği onun gramer yazarlığında gözden kaçmayan ikinci ba

şarılı bir yönüdür. Orta seviyeli okullar için hazırlanmış olan 

dilbilgisi kitaplarının bir kısmında, dil konuları kuru, sıkıcı an

latımlardan başlayarak içiçe girmiş sınıflandırmalar ve örnek- 

lendirmeler yüzünden, öğrenciyi bunaltan birer bilgi yığını özel

liğini taşırken, o, uyguladığı yöntem ve üslûbundaki güzellik 

dolayısıyle, bu konulan zevkle izlenebilecek ve dilimizin gü

zelliğini benimsetecek bir güçle işleyip geliştirebilmiştir.

Eserlerinde konuların açıklanmasında kullandığı örnekler 

de üzerinde özellikle durmaya değer niteliktedir. Bunlar, ge-

21) Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, a.g.y.
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lişigüzel bulunup sıralanmış örnekler değildir. Onan’ın zevkin

deki inceliğe ve pedagojik anlayışına uygun olarak seçilmiş 

örneklerdir. Bunlar kimi zaman öğrenciye doğa, yurt ve ça

lışma sevgisini aşılayan parçalardır. Kimi zaman da tabiat, ta

rih ve coğrafya bilgilerini bir örnek gösterme yoluyla kolayca 

benimsetip öğrenme olanağı sağlayacak türden örneklerdir. 

Dilbilgisi kitaplarına serpiştirilmiş olan bu örnek, alıştırma ve 

uygulama parçalan, öğrencideki duygu, hayal ve kompozis

yon gücünü de geliştirici parçalardır. Edebiyat tarihimizin de

ğerli kişileri de bu yolla tanıtılabilmiş; konulan besleyen ör

neklerle, uygulama parçalarının bilgi, zevk ve metod süzge

cinden geçirilerek verilmesi ihmal edilmemiştir. Onan’ın dil

bilgisindeki sağlamlığına, metodundaki başarısına, konuların 

işlenişindeki pedagojik yönüne bir de Türk dilini ustalıkla kul

lanma yeteneğinin eklenmiş olması, dilbilgisi yazarlığındaki de

ğerini bir kat daha artırmıştır.”
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İKİNCİ BÖLÜM

A- NECMETTİN HALİL ONAN’IN ŞİİRLERİ

Necmettin Halil Onan’ın yetiştiği siyasî, tarihî ve sosyal ha

yat ile edebî hayat arasındaki paralellik bu yıllarda yetişen sa

natçıların eserlerinin en belirgin bir özelliğidir. O Mütareke yıl

larında şiirle edebiyata girmiş ve devrin öteki şairlerinde ol

duğu gibi millî duygularla ferdî duyguları iç içe terennüm et

miştir. Günlük konuşma dilini ve hece veznini esas almak da 

yine bunların edebiyatta beslendikleri kaynaktan ileri gelmek

t e d i r .  ^ 2 2 )  Zamanla, çeşitli sebeplerle benimsenilen sanat ve 

edebiyat anlayışında özellikle dil ve vezin konusunda taviz-. 

1er verenlere karşı serzenişte bulunur. Kendisinin böylelerin- 

den olmadığını okuyucu karşısında belirtmek ihtiyacını duyar:

Kariin diline uygundur dilim,

Uzağım ellerin tesirlerinden.

Hâlâ altı beştir ölçüm, değilim

Günün vezni bozuk şairlerinden.

(Bir Yudum Daha, s. 46)

22) Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, 3. Baskı, Doğuş Matba

acılık ve Tic.Ltd.Şti. Ankara 1970, s. 919.

23) Onan’ın kitaplarından alınan şiirieıinde “BYD” kısaltması kullanılacaktır. Sayfa 

numaraları, Çakıl Taşlan’ndaki şiirleri de ihtiva eden bu kitaba aittir.
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Şairin reddettiği yolu benimseyenlerin, zamanla zevkleri 

iflas etmiştir. Zevkin iflas etmesiyle şiirin tadı kaçmış ve “bir 

alay saçma lâf” durumuna düşmüştür. Oysa şair, gönlünde- 

kileri daima yüce bir ideal olarak görmüş ve bu ideallere ulaş

maya çalışmıştır. Arzularının kavgasını azimle vermiş ve bu 

uğurda parçalanmıştır. Onun için hiç bir zaman yazdıklarıyla 

yetinmemiş ve hep bir arayış içinde olmuştur. Zira, duyduğu 

ile yazdığı birbirinden farklıdır. Bu tezatı ifade edebilmek için 

o da “En güze! mısralarım yazamadıklarımdır.” demek ihti

yacını duyar. Çakıl Taşlan’nda bu duyguyu bir kere daha tekrar 

eder. Şiire göre yazdıkian çakı! taşlan, yazamadıklan ise halis 

incilerdir. İnci gibi şiir de derinlerde bulunur. Halis şiiri kalbin 

derinliklerinden çıkarmak kolay değildir. Fakat o, inci gibi kıy

met ve değer olarak görülen şiirleri yazabilmek için çırpınmak

tan büyük bir zevk duyar. Çünkü, şiirin ilhamdan ziyade bir 

çalışma, çabalama iş olduğunun farkındadır:

Görüyorsun, nihayet çakıl taşları sende

İncilerse şairin kendi kalbinde kaldı.

Fakat şunu anla ki, o, çakıl bulurken de

İnci araştırmadan duyulan zevki aldı.

(BYD S.49)

Necmettin Halil Onan’ın şiirlerinde en çok üzerinde du

rulan vatan sevgisi, ölüm, aşk ve tabiat konularıdır. Bu ko

nularla birlikte tarih, hatıra, zaman, ümitsizlik, hüzün, ayrılık, 

yalnızlık ve kimsesizlik temalarıyla da sık sık karşılaşılır.

Vatan sevgisi değişik şekillerde işlenilir. Bazı şiirlerde be

lirli bir yere bağlı olmadan verilir. Vatanın her tarafının birbiri

ne benzediği dikkate alınırsa, mekânın adının söylenilmeme- 

si tabiî olarak görülebilir. Önemli olan, şair için hareket nok
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tasıdır. Duyan ve düşünen bir sanatkâr için bu zor olmaya

caktır. Memleketin herhangi bir yerinde karşılaşılan bir taş, 

kaya, bir ağaç, bir dağ, bir tepe, küçücük bir toprak yığını ha

reket noktası olarak yeterlidir. Ona göre vatan, şehitlerin kan

larıyla yoğrulmuş kutsal bir değerdir. Gelecek nesillerin bu de

ğeri iyi tanımalan gerekir. Üst üste gelen büyük savaşların ge

tirdiği felâketlerden memleketi kurtararak istiklâlini yeniden 

elde edip hürriyetin zevkini tadabilmek için büyük bir müca

deleye girişilmiştir. Bu mücadelenin sıfatı “millf’dir. Şair Millî 

Mücadele’nin getirdiklerini Bir Yolcuya şiirinde ortaya koyar:

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

(SYD S.90)

Bu duygunun tesiriyle insan ve vatan kavramı aie alınır

ken yol ve yolcu sembolüne sık sık yer verilmiştir. Bunlardan 

birkaçını zikretmek yerinde olur:

Bir Genç ö lü ’de:

Tez geçme atlı, dur, kim olursan ol,

Bir lâhza ruhumun ahım dinle!

O  gündenberidir bu kimsesiz yol 

İlk defa titriyor ayak sesinle.

(BYD, S.21)

Akşamlar Tekin Değildir’de:

Dinle yolcu, bu ses onun sesidir, 

Sinsi adımlarla akşam yürüyor... 

Sanma ki rüzgârın titremesidir, 

O, ıssız yollarda etek sürüyor.

(BYD, S.23) 
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Yolda Mısralar’da:

Göklere geceler kanat gerince 

Her günün sonunda çıkan scrince 

Rüzgârla beraber düşerim yola.

Uyanan Hatıralar-Il’de:

Yaklaşan gecenin derin yasıyla 

Ürperen sokaklar bu anda bomboş. 

Ah, eski günlerin hatırasıyla 

Bu ıssız yollarda gezinmek ne hoş.

(BYD, S.62)

(BYD, S.73)

Bir Han Duvanndan’da:

Ey^yolcu, bilmezsin nasıl yanmışım 

Gönülden yana ben, candan yana ben, 

lallarca gezmeden ne usanmışım 

O dağdan bu dağa, handan hana ben.

(BYD, s. 79)

Millî Mücadele’nin en yoğun olduğu yerlerden biri Baü Ana

dolu’dur. Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri, İzmir’i sembolleş- 

tirmiştir. Necmettin Halil Onan bizzat Millî Mücadele’ye katıl

mış bir şair olarak, savaşın zaferle sonuçlanması, İzmir’in düş

mandan temizlenmesi ve yeni bir Türk devletinin kurulması

nı yakınen yaşamıştır. Kitabının bir bölümüne İzmir Kapıla

rında adını vermesi bundan ileri gelir. Orayı, birlik ve beraber

liğin sembolü olarak görür. Nihayet “9 Eylül” beklenilen gün 

olur. İzmir kurtulmuş, Türk askerinin atlarının nallan Kordon’da 

çınlamakta ve bu “nallardan çjkan kıvılcımlar” güneş nuru gi

bi gönlü aydınlatmaktadır. Bütün memleket gibi İzmir de hür

riyetin sevincini yaşamaktadır;
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Hemşerim, haydi, göğsün sevincinden kabarsın 

Şu eflâke ser çeken yüce dağlar boyunca.

Set çekme hislerine bu güzel günde, varsın 

Hürriyetin zevkini için tatsın doyunca.

Dinle top seslerini... îşte şimdi Konak’ta 

Yeni doğan gün gibi bayrağın yükseliyor.

Kordon’a dalga dalga vuran Körfez’e bak da 

Gör ki bir vatan kalbi deniz olmuş geliyor.

(BYD, S.35)

İzmir’in kurtuluşunda Halkapınar’ın ayrı bir yeri vardır. 

Onun İçin şair burayı ihmal edememiştir. Tarihî gerçeklerle 

birleşen vatan, bu toprağın insanı için namustur. Halkapınar’da 

şehit düşenlerin hatırasına dikilen taşın üzerine “Vatan ve 

Namus” yazılması çok manalıdır. Onun için gelecek nesiller 

bu kelimelerin ifade ettiği değeri iyi kavi’amalıdır. Hür vatan

da yaşayan hür insanlar, bu taş üzerindeki yazıyı görerek önün

de eğilmelidir:

Hürmetle an burda güzel İzmir’i 

Görmeye doymadan göz yumanları;

Yıllarca yurdunu kaplayan kiri 

Kanıyla gideren kahramanları.

Onların mübarek yüreklerinde 

Dinleyen hasretin remzidir bu taş.

Kalbinin en aziz olan yerinde 

Bu ulvî tahassür yansın vatandaş.
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Çırpınan gönlünle bir kabr önünde 

Bir derin ibadet huşuuyla sus. 

Karşında duruyor işte o günde 

Kurtulan eserler; “Vatan ve Namus.’

(BYD, S.38)

Bu yeni harp hatıralarının yanında bir de eski harp hatı

raları vardır. Bunlar, “Kapanmaz Yaralar, Yıllardan Sonra, 

Karlı Geceler ve Gençlik Günleri” isimli şiirlerdir. Şair dedesi 

ve ninesinin hatıralarına dayanarak yazmıştır. Fakat bu şiir

lerde anlatılan olaylar “93 Harbi” ile ilgilidir. O bakımdan İz

mir’le ilgili olanlarda vatan ve namusun kurtuluşu karşısında 

duyulan sevinç yerine bunlarda buruk bir acı vardır. Tarih, 

vatan sevgisi ve hüzün iç içedir. Nine, vatandan ayrılışın hüz

nüyle her şeyi unutur;

Tuna şehit kanından kızıl bir renk alınca,

O  güzel memleketler yad ellerde kalınca 

Ölen iki yavrumun acısını unuttum,

Düşman elinde kalan yurdun yasını tuttum.

(BYD, S.99)

Dede de nineden farklı değildir. Karlı geceler onda dai

ma yaşanmış olayları hatırlatır. Vatanı böyle bir karlı gecede 

bırakmak zorunda kaldığı için, “Ah bu karh geceler!” demek

ten kendisini alamaz.

Nihayet anladık ki ordumuz bozgun vermiş;

Sevgili yurdumuzdan ayrılmak mukaddermiş!

Neyse, toplanıp çıktık kalenin kapısından.

Ne yoi, ne iz belliydi artık, ne dost, ne düşman,
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Ne çare, gene kısmet felâketmiş, hicranmış.

İşittik ki o güzel yerler yıkılıp yanmış...

Şimdi düşman elinde... Ah bu karlı geceler!

Bu çılgın fırtınalı, bu rüzgârlı geceler!

(BYD, S.104)-

Görüldüğü gibi vatan sevgisi beraberinde ölüm temasını 

da taşımaktadır. Bu tür şiirlerin dışında, ferdî duyguların ifa

desi olarak müstakil şekilde karşılaşıldığı da olur. Vatan sev

gisiyle birlikte olanlarda bir müphemiyet vardır. Bu, fertten 

ziyade toplum üzerinde durulmasıyla ilgilidir. Ayrılık, acı, ölüm,, 

zulüm, kötülük ve benzerleri, savaşlann tabiî neticesidir. Bunlar 

peşinen göze alınabilirse, savaşılabilir ve savaştan istenilen so

nuç elde edilebilir.

Bir Genç Ölü’de de ölüm temi böyle bir bütünlükten fer

de yönelir. Ölenin arkada bıraktığı nişanlısı ve annesi vardır. 

Ölen kimse, geçip giden atlıya seslenir. Issız yol, onun atının 

ayak sesinden ilk defa titrer. Çünkü bu dağ başında kan ka

na boyayıp bir garip olarak ölmüştür. Atlının köye girişin

de duyacağı ses annesinin sesidir. Anne gelip geçenden dai

ma oğlunun haberini sorarak beklemektedir:

O  kadın, -umduğu gelecek sanıp-

O yerde bekliyor yüz bir akşamdır;

O, her gün bir başka ümitle kanıp

Yolumu gözleyen garip anamdir.

(BYD, s. 22)

Belirli kimselerle ilgili tahassüslerini ifade ederken Ölüm, 

hüzün şeklini alır. Hâkinin Ölümü ve Bir Ölümün Yıldönü

mü bu tür şiirlerdendir. Yüzlerce yıl önce yaşamış olan bir şa

irin ölümüyle ilgili şiir yazmak, biraz da ona olan hayranlığın-
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dan ileri gelir. Bâkî, cenazesiyle peşinden hemen her yaşta 

insan sürüklemiş bir şairdir. Ulemanın yanında özellikle “Sa

haflar Çarşısı” onun ölümünden ayrı bir acı duyar. Bâkî ve 

benzeri şairler, geçici olan bu dünyada şiirleriyle yüzyılların üs

tünden aşarak gelen bahtiyarlardır. Onun mısralannda son

suzluk vardır:

Sokaklardan geçerken er, kadın, yaşlı, taze

Bütün halkı ağlatan bu muhteşem cenaze

Söz mülkünün sultanı Bâkî Efendi’nindi.

Daha sonra, kim varsa, bey, ağa, yeniçeri

Ak sakallı vezirler, eski serhat beyleri,

Hepsinin ye’s içinde öne düşmüştü başı.

(BYD. S.29)

Köyden İkinci Mektup, Maziden Hatıralar ve genel ola

rak hatıralann yer aldığı diğer şiirlerde bu tema; yalnızlık, acı 

ve karamsarlıkla bütün halinde ele alınır.

Millî konuların yanında ferdî konulara da değer veren şa

ir aşkı ihmal etmemiştir. Hattâ aşkın gereğine bütün kalbiyle 

inanmıştır. Fakat aşkı geçici bir heves şeklinde ve alelade ifa

deden ziyade, yüce bir değer olarak görmüştür.

Onan’a göre gönül, aşkın ateşinde pişip yoğrulmalıdır. Ha

yatın karanlıklarını ancak aşk ile tutuşan kalbin alevleri aydın

latır. Bu güzel bir yüz veya bir söz olabilir. Gönül, bunların pe

şinden muhayyel de olsa sürüklenmektedir. Ancak onun ha

yalî olarak düşündüklerinde bile gerçek bir hayat vardır. Öm 

rüne Yan Kuzum, aşkı tatmayan gönüller karşısındaki tavnnı 

gösterir;
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Vah o boş kalbe ki aşkı tatmadı!

Ah o tat, duydukça doyulmayan tat! 

Yanmanın lezzeti, acının tadı;

Yerine başkası konulmayan tat!

(BYD, s. 11)

Şair, her yaşın gerektirdiğinin yaşanmasından yanadır. 

Gençliğin “bağır”da estiği, yirmi yaş rüzgârlarının insanın ba

şında uğuldadığı, ruh denen ummanın dibinin çalkalandığı yıl

larda gönül, “engine açılmış bir gemi” olarak görülür. Genç

liğin yarını olan ve kaçınılması mümkün olmayan günler gel

meden “gerilen kollarla” kalbin ve ruhun “bütün kapılarını” 

ardına kadar aralamaktan yanadır. Fakat bunda da dikkatli 

olmak gerekir. Kalbin sırları yerinde ve zamanında açılmalı

dır. Çünkü onlar birer hazinedir. Geceleri kapılar “sürmele- 

nince”, kapanan bu kapılann ardında kalplerin kilidi açılır. Kalp

ler şiirinde Onan bunu genelleştirmek, bir öğüt şekline getirir:

Fakat sevdalılar! Sakın açmayın.

Sık sık örselenen şeyler hor olur.

O  gizli serveti döküp saçmayın,

Derleyip toplamak sonra zor olur.

(BYD, s. 19)

Bunlarla beraber aşkın müstakil olarak ele alındığı şiirler

den Kalp. I, II, Gönlüm Gözüm, Gemi, Bir Akşam Hisleri, 

Bir Han Duvarında, Temenni, Günlerim, Gel ilk hatırlanma

sı gerekenlerdendir.

Onan, genel olarak bir sevgiliden bahseder. Bu sevgili da

ima gönüldedir. Gönül bir aşk gemisi, sevgili ise sığınılacak 

bir limandır. Gönül bazen dibi görünmeyen karanlık bir ku

yudur. Sevgili bu kuyuya baktığında kendisini görecektir. Se
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ven, kendisini bütün olarak sevgilide bulur. Çünkü sevgili çe

kiciliğiyle “mukaddes”tir. Bu durum onu, zerre zerre kendisi

ne çekecektir. Yer yer sevgiliden şikâyet ettiği de olur. Çün

kü sevgili acımasızlığıyla ölüme sevkedecek kadar ileri gi

der. Onun inleten çevri, sevene günde “bin kerre” cana kıy

ma duygusunu yaşatır. Zaten sevgilinin iltifat etmediği canın 

hiç bir kıymeti yoktur:

Nihayet bu genç yaşta, kardeşim.

Kırılmış bir gönül oldu son eşim;

Bir avuç soğuk kül kaldı ateşim 

O  nankör uğrunda yana yana ben.

(BYD, S.79)

Gönül vermiş bir kimsenin iradesi elinden alınmıştır. O, 

ruhunu saran çılgın arzularla karanlık bir denize atılır gibi kendini 

kaybeder. Sevilen varlığın yar olmayacağının bilinmesine rağ

men, geriye dönüş yoktur. Böyle bir dönüş, çaresizlikten zi

yade acizlik olur. Bu tür bir sevgili Onan’ın değişik şiirlerinde 

ifadesini bulur:

Temenni’de:

Her aşk için gönlünüz kapanmış bir saraymış, 

Sevenler kapısında uzun yılları saymış.

Ben de bunu düşünüp diyorum ki: Allahım 

Keşki sizi bu kadar güzel yaratmasaymış.

(BYD, S.82)

Günlerim’de:

Bir zaman gülerek nasıl yaşardık,

Bu günse hayatım ne boş emektir!

Hasretle uzayan bir ömrü artık 

Bu sürmek değildir, sürüklemektir.

(BYD, S.87)
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Görüldüğü gibi Necmettin Halil Onan’ın şiirlerinde aşk ço

ğunlukla romantik duygularla ifadesini bulmuştur. Hattâ gi

derek platonik bir aşk duygusuna dönüştüğü olmuştur. Va

tan aşkının işlendiği şiirlerdeki samimi ve saf duygu beşerî aşkta 

da vardır. Aşkın gereğine ve kaçınılmazlığına inanan şair, bu

nun ebedî olamayacağına, her şeyde olduğu gibi bunun da 

bir zamanının olacağına kânidir. Aşk şiirlerinin alışılmış özel

liklerinden olan sevgilinin vefasızlığı, sevgili uğruna her şeyi 

feda etme, gerektiğinde canını o uğurda seve seve verme 

Onan’da da vardır. Böyle bir aşkın tabii neticesi olarak görü

len acı, elem, ölüm gibi temalara sık sık rastlanır. Bu temala

rın yer alması ve işlenişi bakımından vatan şiirlerine benze

yen aşk şiirleri, toplum yerine ferdin esas alınmasıyla onlar

dan tamamen ayrılırlar.

Tabiat konusu da Necmettin Halil Onan’da üzerinde du

rulması gereken önemli bir konudur. G’enel olarak tabiat gü

zelliklerini dile getiren şiirlerin sayısı sınırlıdır. Dağlar şiirinde

ki tabiat, Halk Edebiyaünda en geniş şekliyle ifadesini bulan 

tabiat anlayışına benzer;

Kuşların sesiyle dağlar doldu da 

Lâleler kızardı, çiğdemler açü;

Bizim de gönlümüz bir kuş oldu da 

Başları dumanlı dağlara kaçtı.

Hepsinde başka renk, başka güzellik,

Kuşları cıvıldar, selleri çağlar;

Bir uçtan bir uca aşmaya geldik,

“Yol verin başları dumanlı dağlar.”

(BYD, S.27) 

33



Uçsuz bucaksız bir tabiattan daha dar bir mekâna veya kav

rama yer verilen şiirlerin sayısı daha çoktur. Bunlar; Bir Yol- 

cuya’da, Karlı Geceler ve Kapanmaz Yaralar’da olduğu gibi 

vatan sevgisiyle birlikte ele alınanlar; 9 Eylül, Halkapınar, İz

mir için, İzmir Mektubu, Boğaz Rüyası, Küçüksu’da, Yaz So

nu ve benzerlerinde olduğu gibi bir semt veya şehirle ilgili olan 

şiirlerdir. Bu tür şiirlerinde tabiat aslî unsur değildir. Vatan sev

gisini, vatanın güzelliğini, sevilen bir yerin özelliğini ifade ede

bilmek için faydalanılan ikinci bir konu veya tema şeklinde ele 

alınırlar. -

Bunlardan başka hemen bütün şiirlerinde birer motif ha

linde görülen ve sık sık tekrar edilen rüzgâr, dağ, yol, deniz, 

sahil, köpük, gök, kış, soğuk, kar, gece, akşam, karanlık ve 

benzeri tabiat unsurları vardır. Bunlar şiirin konusuna ve aslî 

temasına bağlı olarak değişik ruh halini ifade etmek için kul

lanılırlar. Aynı unsur bir şiirde dert ve elemi ifade etmek için 

kullanılırken, bir başka yerde sevinç ve coşkunluğun ifadesinde 

kullanılır.

Daha önce de işaret edildiği gibi, Necmettin Halil Onan 

şiirde heceyi benimsemiş ve genel olarak hece şairi olarak kal

mıştır. Hecenin 6 + 5 :H ’li ve 7-1- 7;14’lü kalıplarını kullanmıştır. 

Kendisinin de ifade ettiği gibi, daha çok H ’li ölçüyü kullan

mıştır. Bu Halk Edebiyatının en yaygın nazım şekli olan “Koş- 

ma”da en çok kullanılan ölçüdür. Onan’ın bu ölçüyü kullan

masında Türk Edebiyatındaki şiir geleneğinin etkisi gözden uzak 

tutulamaz.

Şiir kitaplarına aldığı Bir Akşam Gezintisi. Hasret ve Bir 

Marş aruz vezniyle yazılmışür. Bunun dışındakilerde hece

yi kullanmıştır. Ancak daha sonraları yazdığı gazellerin tama

mı, Bir Damla, İzmir Mektubu, Boğaz Rüyası, Küçüksu’da,
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Akşam, Yaz Sonu, Söyleniş, Boğazda Akşam ve Yahya Ke

mâl’in ölümü üzerine söylenilen kıt’a aruz vezniyle yazılmış

tır. Daha çok aruzun ahenkli ve Türkçede yaygın olan kalıp

larını tercih ettiği görülür.

Onan, şiirlerinde nazım birimi olarak beyit, üçlük ve dört

lükleri kullanmıştır. Bunlara bağlı olarak, nazım şekilleri de de

ğişmektedir. Bilindiği gibi dörtlük Halk Edebiyatının nazım bi

rimidir. Beyit ise Divan Edebiyatının nazım birimidir. Aruz vez

niyle yazdığı gazeller bu İkinciye örnek olarak gösterilebilir. Bu

nun yanında Gramafonda Beş Plâk, Gazinin Heykeli, Köy

den Mektup, Put, Kapanmaz Yaralar, Karlı Geceler, Bir Ak

şam Gezintisi gibi hacim bakımından daha geniş olan şiirler

de ise “Mesnevi” tarzım benimsemiştir. Bu tarzda yazılan şiir

lerin üslûbu da ötekilerden aynlır. Bunlarda bir konunun izahı 

veya hikâyesi vardır. Bir olay, bir yer veya bir durum hikâ- 

yemsi bir üslûpla tasvir edilmektedir*, öteki şiirlerden nazım 

birimi, nazım şekli ve üslûp bakımından tamamen ayrılan bun

lar temaya göre az çok değişmektedir. Yer yer tahlillere baş 

vurulmakla beraber daha çok tasvir yoluyla bir anlatma ve bil

dirme belli başlı özelliklerindendir. Şüphesiz ki, kelime dün

yası da konuya ve üslûba bağlı olarak değişmektedir. Son za

manlarda yazdığı birkaç gazeli bir tarafa bırakılacak olursa, şairin 

dil anlayışında bir değişikliğin olmadığı görülür. Onan’ın Eski 

Türk Edebiyatıyla olan yakın ilgisi onu gazel tarzına yönelttiği 

gibi, bu şiirlerinde eski devrin dilini de başarıyla kullanmıştır. 

Bu durum, o devrin sanat ve edebiyat anlayışına hakimiye

tiyle beraber, o devrin edebî kültürünü yaşatabileceğini gös

termesi bakımından ayrıca bir özelliktir. Fakat onun esas de

ğerini sade Türkçeyle ve hece vezniyle yazdığı şiirleri gösterir.

35



B- ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER

TEZGÂH BA ŞIN D A

Haydi bardağımı bir daha doldur,

İçinde son yudum bitmek üzredir,

Belki mahzeninin şarabı boldur,

Fakat vakit geçip gitmek üzredir.

Yolcuyum; ufukta güneş batıyor, 

Yoluma korkulu akşam yatıyor,

Rüzgâr yaprakları hışırdatıyor,

Benim de saçımı ditmek üzredir.

Canlar daraltıyor işte çemberi,

Bekleyen kimse var tuttuğum yeri. 

Çabuk ol, tezgâha boş kadehleri 

Başka müşteriler itmek üzredir.

1932
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ÖMRÜNE YAN KUZUM

Karanlık hayatı ışıklandıran 

Tutuşmuş bir kalbin alevleridir; 

Kızıllık görmeyen ufku andıran 

Bir yürek bahtına yansa yeridir.

Vah o boş kalbe ki aşkı tatmadı!

Ah o tat, duydukça doyulmayan tat! 

Yanmanın lezzeti, acının tadı;

Yerine başkası koyulmayan tat!

Ömriine yan kuzum, bir çift göz için 

Canını o korla dağlamadınsa!

Bir güzel yüz için, bir tek sÖz için. 

Bir tutam saç için ağlamadınsa!

1932
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GENÇLİK

Son rengi seyrederken penceremin camında 

Hazia dolgun görünen bu temmuz akşamında

Ben de bin bir karışık duyguyla dopdoluydum; 

İçimde taze bir his gibi gençliği duydum.

Gençlik bir anda esti bağrımda rüzgâr gibi: 

Dalgalandı ruh denen sonsuz ummanın dibi.

Yirmi yaş rüzgârları uğuldadıkça başta 

Gönül engine çıkmış bir gemidir. Bu yaşîa

Dünya hürdür, fikir hür. ömür baştan başa hür; 

Kalp başka türlü duyar, göz başka türlü görür.

Hayat, san’at, tabiat, kadın, herşey güzeldir... 

Arzu ömre bu çağda mana katan bir eidir.

Arzu, ruhun bedenden fışkırıp yükselişi.

En tatlı hülyaların bize doğru gelişi,
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Bizim onlara doğru en güzel hamlemizdir. 

Arzulu kalp su akan bir yer kadar temizdir.

Ey dolmaya başlayan kalbin ilk arzulan! 

Esrarlı kızıl günler!... Ey gençlik arzulan!

Ömür neye değerdi sizinle süslenmese?

Bu çağdan sonra bir kalp ziyaya, renge, sese

Pancurları kapanmış hazin ıssız bir evdir.

Son duyulan ocakta son kıvnlan alevdir.

Nihayet bir yığın kül ve ömrün yaman -kışı... 

Hangi bir sevgilinin kalbi boş bırakışı

Arzu güneşlerinin gurubundan hazindir 

Hangi sessiz vedam tarzı bundan hazindir!

Gelmeden gençliğimin o mukadder yarını 

Ben kalbimin, ruhumun bütün kapılarını

Gerilen kollanmla ardına kadar ittim.

Biriken yıllarımı arzularda erittim.

1931
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GRAMAFONDA BEŞ PLÂK

•Semih Lütfi’ŷ -

Ben sihirli bir âlem buldum gramafonda;

Binbir aşkın tükenmez âhı saklıdır onda.

Bu gizli sevgilerden ağız açınca kapak 

Dertlerini anlatır sızlanıp kıvranarak.

Kalplerine bir küçük hançer saph plâklar.

Her biri aşka dair alevden hissi saklar

O  hançerin çizdiği ince damarlarında.

Bu akşamki âhını haykırırken yarın da

Mutlak duyarsınız ki o dert eksilmeml|tlr, 

Tozlarını silen el derdini silmemiştir.

Bazı ben dinliyorken hayalimin çemberi 

Ortasında şeklalır seslerin sahipleri.

Bunlar aslı olmayan muhayyel çehrelerdir, 

Hakikatten çok uzak, çok güzel çehrelerdir.

Dün gece gene açtım dertli gramafonu; 

Söyletebilmek için kurup doldurdum onu.
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I

ilk önce bir kadını dinledim uzun uzun.

Bir tatlı ızdıraba yer olan ruhumuzun

Sırlarını nakletti bana engin sesiyle 

O  şarkının içimde akseden bestesiyle

Bir hayal âleminde yaşadım dakkalarca.

Eski bir mâcerânın yâdını parça parça,

Safha safha dağılmış bu güzel seste buldum. 

Söylenmemiş bir aşka onda bir beste buldum.

II

Ruhumu ıstırabın kaynağında yıkadım,

Bir alev kıvrımını sese kalbeden kadın!

Sesinle ürperiyor dağ, tepe, gök, 4eniz, kır. 

İstediğin kadar yan, yandığın kadar haykır.

Çağırdığın, andığın, umduğun gelmeyecek... 

Çek, bu uzun hasreti en yaman şekliyle çek;

Çek ki alev ses olup çıksın dudaklarından;

Bu sırra ermek için yan, hep yan, daima yan.

III

Bu şarkıda titreyen henüz on sekizinde 

Bir genç kız sesidir ki sevdiğinin dizinde

Bir lâhzacîk. başını koyup, dinlenmek için 

Yalvarıyor, ağlıyor, inliyor için için.
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önce derin bir hüzün dağıtırken sesinden 

Sonra o ses acının en yüksek perdesinden

Gecenin boşluğuna fırhyor nefes nefes,

Ah bu ses, gelmeyenin ardından ağlayan ses!

IV

Bir sonbahar gecesi açık penceresinde 

Aya dalan bir kadın ince titrek sesinde

Kaybolan bir gençliğin hüznünü yaşatıyor;

Kalbini parça parça rüzgârlara atıyor.

Bir elem tortusuymuş kalan bin bir emelden, 

Çılgın bir aşka bedel gençliği gitmiş elden.

Gençlik yalansın... Fakat, en doyulmaz yalansın. 

Genç kadın yanma, varsın kalp o yalana kansın.

V

Nihayet perdelendi bir memleket türküsü.

Bunu, gür saçlarının iki kumral Örgüsü

Omuzlarından akan bir köy kızı söylüyor;

Sizin, benim ve onun aşkımızı söylüyor.

O söylerken her sözü canıma değe değe 

Benim kalbim göl oldu Yeşil başlı ördeğe:

Göğsümün ta içinde çırptı kanaîlarını,

Duydum hızı geçmeyen bir aşkın tatlarını.

1932
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KALPLER

Her gece kapılar sürmelenince 

Kalplerin kilidi açılıverir;

İçleri yoklanır inceden ince,

Ne varsa ortaya saçıiıverir.

Hepsi öyle cazip, öyie güzel ki...

Neleri vardır ah kalbin, neleri 

Bu gizli servetin yanında belki 

Pul etmez cihanın hazîneleri.

Fakat, sevdalılar! Sakın açmayın.

Sık sık örselenen şöyler hor olur.

O  gizli serveti döküp saçmayın.

Derleyip toplamak sonra zor olur.

1932
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BÎR GENÇ ÖLÜ

Tez geçme atlı, dur, kim olursan ol, 

Bir lahzâ ruhumun ahım dinle!

O  gündenberidir bu kimsesiz yo!

İlk defa titriyor ayak sesinden.

Düşün ki, bu yerde bir akşam üstü 

Bir garip can verdi yirmi yaşında. 

Kalbine kudurmuş kurtlar üşüştü 

Kar kana boyandı bu dağ başında.

Ah yolcu, köyüme yolun giderse 

Bak, şimdi nicedir güzel nişanlım; 

Halimi deyiver “Ne oldu?” derse 

Saçları dalgalım, endamı şanlım.

Girerken irkilme, köyün dışından 

Ansızın bir yanık ses yükselirse. 

Çekinme çılgınca haykırışından 

Bir kadın yoluna koşup gelirse.

O kadın, -umduğu gelecek sanıp- 

O  yerde bekliyor yüz bir akşamdır; 

O, her gün bir başka ümitle kanıp 

Yolumu gözleyen garip anamdir.
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AKŞAMLAR TEKİN DEĞİLDİR

Dinle yolcu, bu ses onun sesidir,

Sinsi adımlarla akşam yürüyor...

Sanma ki rüzgârın titremesidir,

O, ıssız yollarda etek sürüyor.

Kaç, seni sarmasın esmer kollan,

Busesi hüzündür, ruhu elemdir.

Sessizce gezerek tozlu yollan 

Bu onun şikârlar seçtiği demdir.

Bak, şimdi bu muzlim âfet önünde 

Her şeyde bet beniz kül oldu, bitti. 

Ardına bakınca meraklı gün de 

Sihrine çarpılıp can verdi gitti.

1929
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GECE

Baskına uğramış gibi irkildim,

Dedim ki: Odamda gezinen kimdir? 

Kararan batıyı görünce bildim:

Bu benim teklifsiz misafirimdir.

Kırları sarınca akşam serini 

O, yalnız kalmayım diye, durmadan, 

Kapımda gölgeden eteklerini 

Sürüye sürüye girer, vurmadan.

Dostların sırtı pek, elin karnı tok,

Gel kara yoldaşım, kara yoldaşım, 

Gurbette kalanı arar sorar yok.

Sen garip dostunu ara yoldaşım.

1929
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ÖĞÜT

“Anne! Babam yok!” diye yanmasın yavrum İçin, 

Sil artık yüreğinden bu yetimlik yasını.

Benim gibi, acını dindirebilmek için •

Koş, öp şehit babanın altın madalyasını.

Bir gün baban omzuna eski martini takıp 

Seni alnından öptü, beni göğsünde sıktı;

-Daha yaşın dolmadan kucağımda bırakıp- 

îzmir tepelerinde düşmana karşı çıktı.

Bugün, yaman taliin boynuna taktığı şey 

Bu altın hatırayla o hazin özlentidir.

Fakat, sana babanın asıl bıraktığı şey 

İstiklâlin, şerefin, hürriyetin kendidir.
1927
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BÂKÎ’NÎN ÖLÜMÜ

O gün acı bir haber dolaştı payitahtı 

Kudrstli Türk şiirinin karardı kutlu bahtı, 

Herkes büyük bir hüzün hissetti için için.

Birdenbire yayılan bu haber karşısında 

Dükkânlar kapatıldı Sahaflar çarşısında.

Her duyan yola düştü Fatih’e gitmek için.

Sokaklardan geçerken er, kadın, yaşlı, taze 

Bütün halkı ağlatan bu muhteşem cenaze 

Söz mülkünün sultanı Bâkî Efendi’nindi.

Mevkıbin en başında hüseynî perdesinden 

Mersiyeler okuyan hâfızlann sesinden 

Gönüllere ölümün karanlık hüznü sindi.

Daha sonra, kim varsa, bey, ağa, yeniçeri, 

Ak sakallı vezirler, eski serhat beyleri, 

Hepsinin ye’s içinde öne düşmüştü başı.
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Bu elem bağlamıştı, dilini her birinin.. 

Alay durdu. Nihayet, koca Türk şairinin 

Dünyada son durağı oldu musalla taşı.

Cemaat, karşısında el bağlayıp susunca 

Ulemâ zümresinden devrin en ulusunca 

Kadri tekrar edildi kendi mısraiarıyla.^

Ölen o şairdi ki kalbinin ateşinde 

Yedi bendi çıkanp bir fânînin peşinden 

Devirlerin hükmünü yendi mısralarıyla.

★ ★ ★

Bâkî gibi bu fânî cihanda bazı bazı 

Bir fevvare halin^ie şiirinin ihtizazı 

Asırların üstünden aşanlar bahtiyardır.

O dehâ kartalının her kanat çarpışında 

Hız alan mısralara kâinatın dışında 

Ebediyet denilen bir tek merhale vardır.

1927
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ÇAKIL TAŞLARI

Biliyorsun ki kari, kalbin derinlikleri 

Damla damla biriken gizli gözyaşlarıdır; 

Kudretimin oradan çıkarabildikleri 

Halis inci yerine bu çakıl taşlandır.

Görüyorsun, nihayet çakıl taşları sende 

İncilerse şairin kendi kalbinde kaidı.

Fakat şunu anla ki, o, çakıl bulurken de 

İnci araştırmadan duyulan zevki aldı.

1927
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KALP 
l

Eğil, bak sevgilim, bu muzlim kuyu 

Daldığı hudutsuz, sakin uykuyu 

Hep aynı rüyada geçirmektedir.

Hep aynı suretle her gece, her gün 

Ruhuna mukaddes bir tahayyülün 

Doyulmaz zevkini içirmektedir.

O  tatlı rüyadan uyanmasın da 

O  -kendi derdinde, kendi yasmda- 

Razıdır bu uzun hasreti çeksin.

Sevgilim, eğil de bak, ta derinde, 

Uyuyan sathının loş çemberinde 

Gördüğü rüyayı seyredeceksin.

1926
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il

Nihayet eğildin gönlün oldu da, 

Seyrettin akseden çehreni suda,

Bir gizli tebessüm uçtu yüzünden.

Nihayet sevgilim, biraz yakınca 

Bir gözle bu muzlim yere bakınca 

Sır aldın o mahrem tahassüsünden

İçimden bir derin ses duya duya. 

Hayalim resmetti bu durgun suya 

O  güzel çehreni, böyle sevgilim.

Açıldı kalbimin sırlı perdesi,

İşittin içimden yükselen sesi;

Şimdi sen sırrını söyle sevgilim.
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GÖ N LÜ M  G Ö ZÜ M

Gönlüm gözüm seninle dolduğu gündenberi^^*^* 

Parıltınla ruhumun en karanlık yerleri 

Her saniye bir parça berraklaşıyor.

Ömrümün her dileği, her hevesi içinde,

Bütün emellerimin çerçevesi içinde 

Bir şaheser içinde güzel yüzün yaşıyor.

Mukaddes cazibenle kanatlandı her şeyim;

Ben bütün varlığımın şimdi hissetmedeyim 

Zerre zerre muttasıl sana yükseldiğini.

Bağrıma ummanların enginliği doluyor.

Fakat, o halde bile hissettiğim oluyor 

Gene göğsün bu coşan kalbe dar geldiğini.

1924

24) Çakıl Taşları’nda şiirin adı olarak bu mısra kullanılmıştır.
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TREN SESLERj

Güneşin girdiği büyük saraylar 

Ne vakit tutuşup yanarsa, raylar 

Ardınca sürükler gözlerimizi.

Uzaktan bir tren sesi gelince 

Hasretle sızlayan kalbimiz ince 

Bir derde yeniden düştü sanırız.

Ey tren sesleri, tren sesleri!

Gurbete gidenler yıllardanberi 

Gelmezken bir de siz hatırlatmayın.

Reva mı bir gamlı ruhu dağlamak?

Ah ey trenlerin kalbe ağlamak 

Getiren sesleri, tren sesleri!
1921
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KÖYDEN MEKTUP

Ah bu hülyalı, durgun, gürültüsüz köyler ah! 

İşte kaç gündenberi bir parça gönlüm ferah

Kederlerim dağılmış, teselli bulmuş gibi. 

Köylere doğru uçun, zavallı bir kuş gibi

Şehrin sıkıntısında kapanmış değilseniz. 

Elemlerle bunalan bir kalp için bilseniz

Bulunduğum köyceğiz ne sakin bir köşeymiş; 

Oh inziva, inziva ne kadar tatlı şeymiş.

Birbirinden farkı yok burda geçen günlerin. 

Daima ufka doğru bakarım derin derin.

Karşımda hergün aynı ovalar, aynı kırlar, 

Aynı hazin yamaçlı, rengi dönmüş bayırlar.

Böyle baktıkça insan bu sakin manzaraya 

Duymadan kalbolacak sanıyor günler aya.

İşte ben bu hayata gireli kaç gün oldu, 

Ruhuma inzivanın sihirli zevki doldu.
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Bu tenha köyde yalnız kalbime bir tek eş var: 

Hatıralar, maziden devrolan hatıralar.

Gizli hüznüyle çöken sonbahar akşamlan 

Alevlerle sararken soluk, sazİJ damları

Kalbimde ben duymadan canlanır eski günler,

O  çılgın zamanları takip eden hüzünler.

Her lâhza düşündükçe uzaktan şimdi sizi 

Rüyadaki yüzlere benzeyen çehrenizi

Son akşamki haliyle sanki görür gibiyim. 

Burda yalnız o güzel çehrenin garibiyim.

Fakat ey şen sevgili, bu inziva pek güzel; 

Zevkini şimdi duydum uzaktan sevmek güzel.

Sıkılan canlar için şehrin havası çok dar. 

Ruhumu anlardınız bu sakin köye kadar

Sevimli bir kuş gibi uçup gelebilseniz.

Ya hasta gönüllere köyler hele bilseniz

Ne şefkatli bir yuva, ne emin bir köşeymiş! 

İnziva, ah inziva ne kadar tatlı şeymiş!

1921
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YOLDA MISRALAR

Göklere geceler kanat gerince 

Her günün sonunda çıkan serince 

Rüzgârla beraber düşerim yola

İsyanlı şimşekler geçer kanımdan 

Ben dalgın gezerken bazı yanımdan 

îki eş karaltı geçse kol kola.

Hasretle yaşarken hayalimde siz 

Daha çok kederli, daha neşesiz 

Bulurum daima guruba yakın.

Desem de: “Ey gönül derdini gizle” 

Bilseniz, her akşam düşüncenizle 

Ne muzUrn saatler geçer bu yolda.

Nihayet sokaklar kimsesiz kalır 

Etrafa büsbütün gece alçalır 

Bir kere görmeden sizi uzaktan.
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Geceler ruhuma dolar da birden 

Karanlık yollarda sürüklenirken 

Teselli umanm ben ağlamaktan.

Ey gamlı kalbime dolarken bile 

Şefkatli bir elin nevazişiyle 

Alnıma dokunan serin geceler!

Günlerce kalbine küçük bir ziya 

Girmeden yaşayan bir zavallıya 

Bari siz tesellî verin geceler.

Karanlık geceler, derin geceler!

1921
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Akşamın loş perdeler gererken ufka eli 

Bilsen hasta gönlüme ne kadar tehlikeli 

Hatırası ölmeyen bu hazin tesadüfler.

Hepsi kalbe gömülüp bir ölüm hüznü saklar, 

Sana her tesadüfte sanki gizli dudaklar 

Ta içimde bir parça küllenen derdi üfler.

İşte gene dün akşam kalbimde' ince ince 

Hüznün hüküm sürerken yanımdan sen geçince 

Karanlık gözlerimden bir hayal uçtu sandım.

Yüzünde bir gururun çılgın sevinci vardı.

Fakat bilsen ki artık gönlüm, gözüm karardı, 

Böyle sessiz, habersiz sürünmekten usandım.

İçimde bilmediğim hislerin gamları var.^^^^

Bari anlat, bileyim, daha ne vakte kadar 

Bu hüznüme yabancı gözlerle güleceksin?

BİR AKŞAMIN HİSLERİ

25) Çakıl Taşları’nda

“içimde bilmediğim bir ömrün gamları var” 

şeklindedir.
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Bari anlat da artık hayal olsun her şeyin 

Ne dünyada bir küçük ümidim var diyemem,

Ne de ruhum bu bitmez tükenmez derdi çeksin.

Dün akşam anladım ki bütün mazi yalanmış. 

Bastığın yere baktım benim gölgem uzanmış. 

Aczimi hissederek sürünmekten usandım.

Neş’enin bende aksi ne hazin oldu bilsen.

Uçan bir ziya gibi geçip kaybolunca sen 

Karanlık gözlerimde o hayal öldü sandım.

1921

26) Çakıl Tafiarı’nda

“Bari anlat da artık hayal olup her şeyim’’ 

şeklindedir.
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MAZİDEN HATIRALAR

Son bağlar kopunca sevgililerden 

Kalbe o hayalin çıktığı yerden 

Şifasız kederler sızar nihayet.

Nihayet, en yakın emellerin de 

Zehirli rüzgârlar eser yerinde;

Gidenle beraber gider saadet.

Kırılmış bir kalbe son kalan yoldaş 

Gizlice dökülen beş on damla yaş,

Bir de, yadedilen hatıralardır.

Çünkü her sevincin sonu kederde;

Saadet sabaha karşı göklerde 

Doğan bir yıldızın ömrü kadardır.

1921
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UYANAN HATIRALAR

-I-

Düşündüm, duyduğum gamlar, hüzünler, 

Kalbime mazimin yolundan akmış,

Ya Rabbi, ömrümde hoş geçen günler 

Yadımda ne derin i2İer bırakmış.

Şimdi ben ne zaman eski hislerle 

Mazime, bu kınk aynaya baksam 

İçimde belirir loş akislerle^^^^

Güneşli bir sabah, güzel bir akşam.

Yükselen bir ayla, esen rüzgârla 

Ruhuma mazimin hicranı işler,

Anbean uyanan hatıralarla 

Hayalim genişler, hüznüm genişler.

Bu hisler -taliin kahn önünde- 

Reva mı bir ruhu yıllarca yorsun?

Hatıra, hatıra bu gamlı günde 

Zavallı kalbimden ne istiyorsun?^^®^

27) Çal<ıl Taşlan’nda;

“İçimde şekil alır loş akislerle” 

şeklindedir.

28) Çakıl Taşlan’nda;

“Zavallı kalpten, ne istiyorsun?” 

şeklindedir.
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UYANAN HATIRALAR 

-II-

Saatler matemle inliyor artık, 

Akşamın son hazin gülleri soldu. 

Sessizce sararken şehri karanlık 

Her yolcu seçilmez bir gölge oldu.

Yaklaşan gecenin derin yasıyle 

Ürperen sokaklar bu anda bomboş. 

Ah, eski günlerin hatırasıyle 

Bu ıssız yollarda gezinmek ne hoş.

Gözlerim mazime doğru gitti de, 

Günlerin çektiği kalın ıperdeler 

Dumanlı fecirler gibi git gide 

Karanlık ruhumda açıldı yer yer.

İşte gök süslendi yükselen ayla. 

Sokaklar bu anda bütün bütün boş. 

Ah, bu boş yollarda her hatırayla 

El ele, baş başa gezinmek ne hoş!

1921
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BÜYÜKLÜK ŞAN!

Yüzünde dağınık hisler içinde^^^^

Yükselen bir güneş güzelliği var.

Bu eşsiz güzellik karşısında ben 

Nurunla yandıkça gözlerim dolar.

Bir gizli alevdir bağrımda sanki 

Azabım gün günden artar eksilmez.

En uzun seneler bile inan ki 

Oradan açtığın izleri silmez.

Günlerim en uzun geceden beter.

Halimse çektiğim gamdan nişandır. 

Canımdan usandım, ettiğin yeter;

Vurulmuş bir kalbe merhamet şandır.

1922

29) Çakıl Taşları’nda;

“Y  üzünde perişan sisler içinde" 

şeklindedir.
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BİR HAN DUVARINDAN

-Haşan Rasim’e- 

“Ey yolcu, bilmezsin nasıl yanmışım 

Gönülden yana ben, candan yana ben. 

Yıllarca gezmeden ne usanmışım 

O  dağdan bu dağa, handan hana ben.

Vaktiyle bir kâfir gözünde hordum, 

Daima çevriyle inildiyordum;

Bir günde bin kere kıysam diyordum 

Bu kadri olmayan dertli cana ben.

Nihayet bu çok genç yaşta, kardeşim, 

Kırılmış bir gönül oldu son eşim;

Bir avuç soğuk kül oldu ateşim 

O  nankör uğrunda yana yana ben.”

1923
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Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak bir devrin battığı yerdir. 

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın̂ ^®̂  

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun solunda 

Gördüğün bu tümsek, Anadolunda 

İstiklâl uğrunda, namus yolunda 

Can veren Mehmedin yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 

Son vatan parçası geçerken ele 

Mehmedin düşmanı boğduğu sele 

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin 

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin 

Bir harbin sonunda bütün milletin 

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

BİR YOLCUYA

30) Çakıl Taşlan’nda;

“Eğil de kulak ver bu sakit yığın” 

şeklindedir.

31) Çakıl Tafları’nda;

“Son vatan cüz’ü de geçerken ele’ 

şeklindedir.

1927
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DÖNÜŞ

Artık son sesler de dindi civarda.. 

Karşıki dağlara eğilen günün 

Sönünce son kızıl rengi duvarda 

Odaya gölgeler doldu büsbütün.

İçerde felâket zan^anlannda 

Sezilen bir sükûn ağırlığı var. 

Yaktığı çubuğun dumanlarında 

Gezen bir hayale dalmış ihtiyar.

Yanında karısı yaşlı gözlerle 

Sızlayan kalbini hakka bağlıyor; 

-Kaç yıldır gönlünü üzen kederle- 

Hem dua ediyor, hem de ağlıyor.

Sessizlik sararken böyle her yeri 

Odayı gizli bir şüphe doldurdu; 

Dışarda birinin ayak sesleri 

Uzaktan yaklaştı, gezindi, durdu.

Ansızın açıldı kapı bir parça, 

Sonra, bir uzunca gölge belirdi; 

Nihayet, bir hayal gibi, yıllarca 

Beklenen karartı içeri girdi.
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ihtiyar, zihnini kaplayan sisin 

İçinden sıyrılıp haykırdı birden:

- “O ne, rüya mı bu, oğul sen misin? 

Yavrum sen mi geldin, sen mi oğlum?”

- “Ben.”

Hasretli buseler, sanlışmalar 

Çok hüzünlü oldu, çok uzun oldu. 

Fakat, birdenbire sordu ihtiyar:

- “Yavrum şaşırdın mı, sağ elin noldu?

Niçin sol elinle öptün elimi?

Oda bir küçücük sükûna daldı,

Sonra oğlu dedi:
- “Üzülmeli mi? 

Baba, seni neden düşünce aldı?

Borcumu ödedim, bunu anla da 

İhtiyar, kalbini sarmasın keder.

Gazadan döndükten sonra tarlada 

Bana imanımla bir koİ da yeter.”

1920
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Ninemin Hâtıralanndan:

KAPANMAZ YARALAR
-Münir Tevfik’e-

Bu bir yaz akşamıydı; kuşların sesi dinmiş,

Evlerin damlarından son ışıklar silinmiş.

Dağlarla öpüşerek gün guruba varmıştı;

Sürüler köye dönmüş, sokaklar kararmıştı.

Ninemle ben bahçede çardağın altındaydık. 

Çimenlerin üstüne eski bir kilim yaydık.

Susuyorduk... Rüzgârın bile dinmişti sesi. 

Bacalarda tüneyen leyleklerin gölgesi

Bu elemli akşamın en canlı timsaliydi;

En çok hüzün veren şey onların bu haliydi.

Gümüş pullar işlerken göğe her doğan yıldız 

Dakikalar uzandı böyle sessiz, sadasız;

Hâlâ yanımda dalgın düşünüyordu ninem. 

Gönlünden geçen neydi, hüznü niçindi bilmem?

Ay doğarken uyandı ninem düşüncesinden.

Sonra olanca hüznü dökülerek sesinden.
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Bana şunu anlattı: “Dinle oğlum, yıllardır 

Kalbimde kapanmayan derin yaralar vardır.

Ne zaman böyle dalsam kederlerim canlanır, 

içim sızlar, gittikçe gözlerim dumanlanır.

Ölen iki yavrumun görürüm hayalini;

Her birinin o şanlı, o heybetli halini.

Hâlâ ayrılışları gözlerimin önünde:

Doksan üç senesiydi, bir sonbahar gününde

Yayılınca her yere Moskofla cenk haberi 

Toplandı ertesi gün şehrin bütün gençleri.

Hepsi neş’eyle dolu, sevincinden deliydi. 

Dille anlatılmaz ki o günü görmeliydi!

Giderlerken Tanrıya el açarak yalvardık; 

Gözlerde sıcak yaşlar titreşiyordu artık.

Önde “Ey Gaziler”! vuruyorken davullar 

El öpüp aynidılar nişanlılar oğullar.

O  gidiş son gidişmiş... Bir daha gelmediler. 

Bozgun oldu, yakılıp, yıkılıp yandı her yer.
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Tuna şehit kanından kızıl bir renk alınca,

O  güze! memleketler yad ellerde kalınca

Ölen iki yavrumun acısını unuttum,

Düşman elinde kalan yurdun yasını tuttum.

Daha içim yanarken bu felâket tez geldi,

Bu, evlât acısından bile çekilmez geldi.

İşte yavrum, birleşti bu iki dert gönlümde, 

Belki biraz teselli bulacağım ölümde.

Ömrüm böyle zehirken katlanmak kolay değil. 

Bu kadar dert içinde öyle beş on ay değil.

Nice seneler var ki bunalmış yaşıyorum; 

Bağrımda en devasız kederler taşıyorum.

Artık ne zaman dalsam bu elemler canlanır, 

İçim sızlar, gittikçe gözlerim dumanlanır,

Ölen iki yavrumun görürüm hayalini;

Sonra, güzel yurdumun harap olmuş halini...

Bari bu iki derdin biri şifa bulaydı.

Evlâtlarımı verdim vatanım kurtulaydı...”

1921
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Dedemin Hâtıralanndan:

YILLARDAN SONRA

Bundan on beş yıl evvel, soğuk bir kış gecesi 

İhtiyar dedem beni dizinde uyutmuştu.

Biraz sonra uyandım, sanki rüzgârın sesi 

Ansızın her köşenin sükûnunu yutmuştu.

Rüzgâr uğultularla geldikçe derinlerden 

Bütün köyün bağrından sesler yükseliyordu; 

Vakit vakit kulağa gizli, muzlim inlerden 

Fırlayan aç kurtlann çığlığı geliyordu.

Ben dedemin dizinde korkudan titriyorken 

Dikkat ettim o gene bir hülya peşindeydi.

Neden sonra dedi ki:

“Bu günie^'i görmeden 

Keşki yüce Allahım beni de kahredeydi.

Bir zamanlar geçerken atlarımız Tuna’yı 

Akan dalgalar zafer sesleriyle coşardı;

Her gün yeni bir ordu, bir kahraman ulayı 

Zafer türküleriyle ufka doğru koşardı.
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Şimdi o şen günleri andıkça zaman zaman 

Bu ihtiyar ruhuma sesler gelir derinâen;

Uzun yıllardan sonra dertli gönlüme kalan 

Bir kapanmaz yaradır eski şen günlerinden...”

Sonra, titrek sesini hıçkırıklar keserken 

Anlamadım dedemin duyduğu hicran neydi? 

Başımda çocukluğun rüzgârlan eserken 

Bilmiyordum Tuna ne, inleyen vatan neydi?

Şimdi bir çok seneler beni bin türlü, derde, 

İhtiyar dedemi de bir siyah kabre attı.

Belki o dinlenirken ıssız selvilikİerde 

Benim gönlüm dünyada bin türlü acı tattı.

Vatan neymiş- Bu aziz, bu kitsî muammayı 

Ondan sonra anladım, bildim içim yanarak. 

Büsbütün tutuşturdu ruhumdaki hummayı 

Güzel yurdun üstünde yas tutan güzel bayrak.

Şimdi anlıyorum ki dedem de bahtiyarmış. 

Uzletine çekilmiş bu günlen görmeden.

Çünkü yurdun üstünde haykırırken kara kış. 

Farkı var mı bu mel’un yaşamanın ölmeden?

1919
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Dedemin Hâtıralarından

KARLI GECELER

Tipi çığlıklarıyla gene etrafı sardı, ^

Dışarda çok karanlık, soğuk bir gece vardı.

Yavaş yavaş topladı ninem seccadesini;

Sonra gittikçe coşan fırtınanın sesini

Karlı camlara bakıp uzun uzun dinledi,

Bitkin, zayıf bir sesle: “Ne çılgın gece!” dedi.

Göz göze bakışarak geçince kısa bir an 

Minderin ta ucunda bağdaş kurmuş oturan

Dedem, ansızın coştu:

“Ah bu karlı geceler! 

Bu çılgın fırtınalı, bu rüzgârlı geceler

Gene durgun kalbimi sarsıyor, hırpalıyor;

Gene gönlüm mazinin hayaliyle dalıyor...

Böyle pek çok karanlık, çok karlı bir geceydi, 

Bunun gibi tipili, rüzgârlı bir geceydi,
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Boğuk top sesleriyle uykudan uyanmıştık;

İlk önce şaşkınlıkla gök gürlüyor sann:\ıştık.

Nihayet anladık ki ordumuz bozgun vermiş;

Sevgili yurdumuzdan ayrılmak mukaddermiş!

Neyse, toplanıp çıktık kalenin tepesinden,

Ne yol, ne iz belliydi artık,*ne dost, ne düşman,

Kaç gündür yağan kardan kapanmıştı yollar da 

Tam üç gece yürüdük böyle rüzgârda, karda,

Bu bozgun karşısında düşman azdıkça azdı,

Altmışlık ihtiyardım, elim silâh tutmazdı;

Allah bilir bu hasret geçti iliklerime.

Fakat iki evladım gitti benim yerime.

Ne çare, gene kısmet felâketmiş, hicranmış.

İşittik ki o güzel yerler yıkılıp yanmış...

32) Çakıl Taşlan’nda;

“Ne yol. ne iz belliydi şimdi, ne dost, nc düşman’ 

seklindedir.
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Şimdi düşman elinde... Ah bu karlı geceledi 

Bu çılgın fırtınalı, bu rüzgâ^ ı̂ geceler!”

Dedem uzun bir ahla bitirdi sözlerini.

Sonra, dalgın yüzüme çevirip gözlerini:

“Sen bu acı günleri görmedin oğul!” dedi, 

Tekrar çılgın tipiyi uzun uzun dinledi.

Bugün bana dedemin son kalan hatırası 

Ruhumun o bitmeyen, dinmeyen uzun yası.

Eminim ki bu anda dedemin ruhu bile 

Mezarında inliyor bugünün matemiyle.

Şimdi güzel vatanım esir oldu her derde;

Arük benim doğduğum yer bile yat ellerde.

1920
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İZMİR İÇİN

Göz kapaklarımın ardında İzmir 

Daima bir güzel resmi andırır;

Her esen yel bana oradan gelir; 

Gönlümü yeniden dalgalandırır.

Ne zaman dinlesem durmadan döğer 

Kordonu dalgalar, bağnmı hasret 

Bu yüzden oyuklar içinde yer yer 

Yürekler dayanır ağrı mı hasret

Kalbimi çepçevre dağların sisi, 

Yemyeşil bağların rengi doldurur. 

Yelkeni boşalmış gönül gemisi 

İzmir körfezinde demirli durur

(1933, Türkoloji Dergisi 1972)

33) N-H. Onan’ın Türkoloji Dergisindeki şiirlerini ilk olarak Prof.Dr. Hasibe 

Mazioğlu yayınlamıştır.
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GEL

Bir akşam, her yanda sesler dinince 

Kapımdan habersiz kayıver de gel;

Baharda bir esen yel gibi ince 

Kokunu odama yayıver de gel.

Görürsem karşımda salmdığmı 

Kalkacak göğsüniden elem yığını.

Bana gözlerinin karanlığını 

Ellere güneşi, ayı ver de gel.

Deli rüzgâr gibi bağrımdan esen 

Sabrımı savuran hasretinle sen 

Çektiğim dertleri bilmek dilersen 

Saçının telini sayıver de gel.

(Varlık Dergisi, Eylül 1933)
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KÂR-I NÂTIK GAZEL

Nice kim mâil-i reng-i ruh-i cânânız biz 

Aşk gülzârına bir büibül-i nâlânız biz

Görmedik kayf kı yıllar yılı cem’iyyet-i dil 

Kayd-î zülfünde Fuzûlîce perîşânız biz

Gamze-i şûhuna Bakî gibi geh meddâhız 

Gâh feryâd-keş-i çeşm-i gazâlânız biz

Nâilî-veş o mehin fırsat-ı didânyıçün 

Çerh-i vârûn ile hep dest-i giribânız biz

Şevk-yâb olduğumuz nazm-ı Neşâtîdendir 

Gerçi muzmûn-ı gam-ı gussada pinhânız biz

O bütün nâzenin efkendesiyüz hemçü Nedîm 

Bî-vefâ olsa da bin cân ile kurbânız biz

Şem’-i ruhsârını hapseyledi fânus-ı güle 

Aşkın îcâzına Gâlib gibi hayrânız biz

Peyrev-i şi’r-i Kemâl olduğumuzdan Necmî 

Şimdi magbût-i pesendîde-i devrânız biz

(Ulus gazetesi, Aralık 1949)
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HAZAN g a z e l i

Evrâk bâd-ı serd ile her yan ce.deldedir 

Gülşende imtiyâz-ı bekâ şimdi yeldedir.

Gül devri lâle mevsimi geçtiyse âlemin 

Minnet Hudâya gül gibi peymâne eldedir.

Seylâb-ı hâdisâta kapıldıysa cismimiz 

Gam çekmeziz emânet-i dil bir güzeldedir. •

Ammâ o şûha açmayıgör bahs-i vuslatı 

Dâmân-ı i’tizâr o saatte beldedir.

Necmî cihanda mâhasal-i i’tibânmız 

Erbâb-ı tab’a neşve veren bir gazeldedir.

(1949, Türkoloji Dergisi, 1972)
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B O Ğ A Z  R Ü Y A S I

Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti. Şimdi yaz 

Yol yol sürüklenen san yaprak sesindedir.

Eşsiz güzelliğiyle hayalimde hep Boğaz; 

Gönlüm yaz ortasında Bebek Bahçesi’ndedir.

Üstünde incecik buğudan tüy, öbür’kıyı 

Sakin bir öğle sonrası hazzjyla uykuda.

Bir ses, hüzünle perdeli, bir eski şarkıyı 

Rüyada bir dua gibi söyler Küçüksu’da.

Artık uzak ve hatıralaşmış, güneşli yaz 

Yaprakların tabiatı örten pasındadır:

Her an yaz ortasında hayal ettiğim Boğaz 

Masmavi, gözkapaklarımm arkasındadır.

(Hisar dergisi, Nisan 1951)
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YAZ SONU

Keyfince geçirmek dilesen şöyle beş on gün 

Hiç ummadığın anda bakarsın ki bu son gün.

Kalbinde bir ürperti olur şimdi, Boğaz’da 

Bir tatlı ağustos gününün verdiği haz da.

Karşında bütün yeryüzü lezzetleri böl bol,

Taptaze serilmişken uzaktan görünür yol.

Bir el seni sessizce çeker hasrete her an,

Bir okyanus ardında kalır Göksu, Emirgân.

Yok, Körfez’in altındaki Meşruta yalıymış.

Yok, yanındakinin pancuru her gün kapalıymış,

Yok, şimdi lüferden dönüyormuş şu kayıklar...

Gönlüm yanarak bunları aylarca sayıklar:

Akşam ne serin, bak hele günler ne kısaldı!

Ömrümde bu mevsim gibi kaç yaz daha kaldı!

(Kültür Dünyası, Ocak 1954)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

A- ROMANIN ÖZETİ

İzmir’de sultanî hocası olan Cevat Bey, Türk Ocağı’nın 

ileri gelen üyelerinden biridir. Amerikan kolejini bitiren Nihal 

Hanım ile evlenirler. Bu evlilikten Turan adını verdikleri bir 

çocukları doğar. Turan’ın doğduğu günlerde Cevat Bey de 

sultanî-müdürlüğüne tayin edilir. Bu görevdeyken, 1944’te 

Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ve Türkiye’nin sava

şa katılmasıyla, okuldaki genç öğretmenler de savaşa alınır

lar. Çanakkale’de kazanılan zafer ile millet, savaş içinde millî 

bir bayram sevinci yaşar. Oğlu Turan’ın iki yaşına geldiği bu 

günlerde Cevat Bey de Türk Ocağı’ndaki faaliyetlerini yeni

den artırır. Gayesi mütareke günlerinde millî birliği ve bera

berliği sağlamaktır. Mütarekeyi takiben, maaif müfettişliği gö

reviyle İstanbul’a çağırılır. İstanbul’da da Türk Ocağı’ndaki ça

lışmalarını devam ettirir. Sultan Ahmet’te yapılan mitingler

de daima ön saflarda yer alır. Fakat bu çevredeki zehirli ha

vadan bir an önce uzaklaşmak İster, özellikle, yetiştirmek is

tediği oğlunun bir an önce bu çevreden uzaklaşmasını çok arzu 

eder. Bu sıralar, arkadaşlarının Anadolu’da millî vazifeler alarak 

İstanbul’dan ayrılmaları, onu da Anadolu’ya sevk eder. Üç 

beş ay Balıkesir’de, üç beş ay Eskişehir’de kaldıktan sonra An

kara’ya gelip Hacı Bayram Camii civarında bir yere yerleşir-
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1er. îstanbul’dan ayrıldıktan iki yıl sonra mebus olarak mecli

se girer. Turan Ankara’da okula devam eder. Savaşın kaza

nılması, Ankara’daki yeni görevi, Turan’ın zekî bir çocuk ve 

çalışkan bir öğrenci olması onların mutluluklarını artırır. Yaz

ları İzmir’e gidip gelirler. Hayatın güzelliği içinde oldukları bu 

günlerde Cevat Bey mide kanamasından ölür. Nihal Hanım 

oğlunu alarak yeniden İzmir’e dönmek zorunda kalır.

Nihal Hanım, ilkokulu bitiren Turan’ı, İzmir’de koleje ve

rir. Cevat Bey’i seven ve takdir eden Ocaklı arkadaşları bu 

duruma çok üzülürler. Cevat Bey gibi idealist bir babanın oğ

lunun böyle bir yabancı mektebe verilmesini doğru bulmaz

lar. Nitekim lise müdürü Nimet Bey, Nihal Hanım'ı evinde 

ziyaret ederek ecnebi mekteplerin bizim cemiyetimize yaban

cılığını ve Turan’ın böyle bir eğitim kurumunda okumasından 

duydukları üzüntüyü anlatırsa da anneyi fikrinden vazgeçire- 

mez. Turan kolejli bir öğrenci olur.

Turan, koleje çabuk alışır. Başarılı bir öğrenci olduğu için 

dikkati çeker ve hocalarının takdirini kazanır. Fakat kolejdeki 

hocalar esas itibariyle birer misyoner olduklarından, her fır

satta Hristiyanlık propagandası yaparlar. Mister Peri bunların 

en ateşli olanlarından biridir. Onun çocuk ruhunu ve çocuk 

dimağını yalnız “protestanlık tohumları saçılacak bir saha” ola

rak kabul etmesi ve uluorta konuşmaları, bazı öğrencilerin tep

kisine yol açar. Bu tepkiler dikkate alınarak kolej müdürü Dok

tor Vud‘un çizdiği plân doğrultusunda hareket edilir. Bu plâ

na göre takip edilecek yol şudur: “Çocukları ilk önce kendi 

muhitlerinden ve onun tesirlerinden tecrit etmek ve bir aksü- 

lamele meydan vermemek için onlara kendi dinleri, memle

ketleri ve harsları aleyhinde bir şey söylemeyerek yalnız karşı 

âlemin cazibelerini göstermek. Bu isimsiz Hristiyanlıktır.”
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“isimsiz Hristiyanlık” propagandasından etkilenenlerden biri 

de Turan’dır. Onda, koleji bitirince tahsiline Amerika’da de

vam etme fikri uyandırılır. Buna, ”öte tarafa geçiş” denilmek

tedir. Öte tarafa geçişi sağlamak, kolejin en büyük başarısı ve 

gayesine en önemli hizmetidir. Kazanılan talebelerle, ötekiler 

kontrol altında tutulur. BÖylece, henüz kazanılmamış öğren

cilerin koleje karşı olan tepkileri zamanında öğrenilir ve ted

bir alınır.

Kazanıİamamış öğrencilerin okulda ‘Tayyare İane Kolu” 

kurmak istemeleri, kolejin gayesine ters düştüğü için engelle

nir. Doktor Vud ve yardımcısı Mister Ailen bu fikrin “şovenlik” 

olduğunu belirterek, kazanılmış öğrencilerin arkadaşlannı böyle 

bir düşünceden vazgeçirmelerini isterler. Fakat başaramazlar. 

Zira bu konu basma intikal eder. Gayret gazetesinde çıkan ya

zıların tesiriyle Doktor Vud, öğrencilerin isteğine izin verile

ceğini bildirir.

Kolejli öğrencilerin hareketleri, genel olarak çevre tara

fından hoş karşılanmaz. Öğrencilerin İngilizce konuşup İngi

lizce şarkılar söylemeleri dikkati çeker. Bu Öğrenciler arasın

da Cevat gibi idealist bir babanın oğlunun da bulunmasına an

lam veremezler. Turan’ın babasına lâyık bir evlat olmadığını 

gören Cevat’ın arkadaşları üzülürler. Cevat Bey’in, Nihal gibi 

kolejden yetişmiş kozmopolit bir kadınla evlenmiş olmasını en 

büyük hatası olarak görürler.

Başarıyla son sınıfa geçen Turan’ın tek gayesi, burayı biti

rince tahsiline Amerika’da devam etmektir. Bu sıralar, Miss 

Rozalind adında, okula İstanbul’dan bir sekreter getirilir. Er

meni olma ihtimali de bulunan bu güzel kıza bütün öğrenciler 

yakın olmaya çalışırlar. Turan da onlar arasındadır. Kısa za

manda Miss Rozalind’e âşık olur. Bu aşkın etkisiyle derslere
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ilgisi her geçen gün biraz daha azalır. Turan’ın kendine karşı 

olan bu ilgisini farkeden kız, içten içe güler. Fakat Mister Al- 

len’in tavsiyesine göre; “Bir Hristiyana yakışır şekilde, onu ür

kütmeden memnun etmesi” gerekir. Kolejin genç hocaları da 

bu sekretere ilgisiz kalamazlar. Turan, Miss Rozalind hakkın

da çıkan söylentilere inanmak istemez. Fakat bir akşam, okul

daki kâtiplerden biriyle sarmaş dolaş dans ettiğini görür ve on

dan nefret eder. Bundan sonra çok sevdiği sporla bile ilgilen

meyerek kendisini bütün olarak yeniden derslerine verir. Ame

rika’ya gitmek isteğini ilk olarak müdüre açar. Beklediği İlgiyi 

göremezse de, ümitsizliğe kapılmaz.

Turan, talebe bayramında gördüğü kız öğretmen okulu 

öğrencilerinden birine uzaktan uzağa ilgi duyar. Kızın adının Ay

şe olduğunu öğrenir. Ayşe ciddî ve dürüst bir kızdır. Kolej hak

kında gerekli bilgiye sahip olduğu için, kolejlileri beğenmeyen 

biridir.

Müdür Vud, gayeye daha çok hizmet edebilmek için okul

da “İnternesionel Kulüb”ü açtırır. Turan bu kulübün umûmî 

kâtibi olur. Okulun öğrencilerinden bazıları, Rıza’nın başkan

lığında birleşerek bu kulübe karşı çıkarlar. Rıza ve arkadaşla

rının Türkçe konuşmaları ve kulübe karşı olan tutumları yine 

“şovenlik” olarak vasıflandırılır. Rıza ve arkadaşlannın millî duy

gularına dokunulması, okuldaki huzursuzluğu iyice arttırır. İs

viçreli hoca Mösyö Roje’ye göre öteki hocalar; bu ecnebi oku- 

lunun Türkiye’de bulunduğunu ve burada Türk çocuklarının 

okuduğunu unutuyorlardı. Kolejdeki anlaşmazlıklardan do- 

ğan huzursuzluğun basına aksetmesi, İdareyi iyiden iyiye te

laşlandırır. Müdür Doktor Vud, Amerika’daki genel merkeze 

mektup yazarak durumun iyi olduğunu, gayelerine ulaşacak

larını, şimdiden yola girmiş gençlerin bulunduğunu bildirir.
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Yola girmiş gençlerden biri olan Turan, okulu başarı ile 

bitirir. Doktor Vud, onu Amerika’ya göndermeye söz verir. 

Turan Amerika’ya gideceği güne kadar kendisini bir boşlukta 

hisseder. Kendi ifadesine göre; bir çocuk olarak girdiği bu okul

dan hocalarının sayesinde hakikati bulmuş bir insan olarak çık

mıştır. Fakat ona, bu müesseseyi açmış olanların bir zaafı var 

gibi görünür. Zira onlar, kendi itikatlerini başkalarının kabul 

etmesini İsterler. Nitekim, kendisine de aynı teklifte bulunur

lar. Kendisi, hocalarının fikirlerini benimsediği için “maviler” 

arasında yer alır. Kendilerine karşı olan Türkçüler ise “kırmı- 

zılar”dı. Bir de renksizler vardı.

Turan, giderek Ayşe ile ilgilenmeye başlar. Onu sevdiği

ni anlar. Ayşe’yeyakm olabilmek ve onu görebilmek için, renk

sizlerden olmasından dolayı sevmediği okul arkadaşı IFethi’yi 

evine davet eder. Ayşe’nin İzmir'de kalabilmesi için, babası

nın mebus arkadaşlanndan birine annesine mektup yazdırmayı 

bile düşünür.

Turan, Doktor Vud’a teşekkür etmek için koleje gider. Mü

dür Turan’ın Amerika’ya gidene kadar çalışması için (... ) Şir

ketin müdürüne bir tavsiye mektubu yazar. Bunun üzerine he

men işe alınır. Ancak, onun bu derece Amerikalılara yakınlı

ğı çevrede iyi karşılanmaz. Spor takımına alınmak için müra

caatı bile bunun için reddedilir. Gerçekten Turan, kendisinin 

Müslüman olmadığını, gerekirse din değiştirebileceğini düşü

necek kadar çevresine yabancıdır. Tramvayda İngilizce ko

nuşması üzerine biletçinin ‘Vatandaş Türkçe konuş” levhası

nı göstermesini ilkellik olarak düşünür.

Turan, bir gün arkadaşı Fethi’nin evinde Ayşe ile karşıla

şır. Söz arasında Ayşe’nin Edirne’den Ardahan’a kadar, ne

resi olursa olsun gidip çalışabileceğini söylemesini; öğretmen
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okullarında verilen eğitimin saçmalığına bağlar. Fakat Turan’ın 

ona olan ilgisi günden güne artar. Fethi’yi, Fethi’nin halaza

desi Hüsniye’yi ve Ayşe’yi evlerine davet eder. Ayşe ile gö

rüşüp konuşmaları arttıkça bağlılığı da artar. Bu bağlanmayı 

idealine engel olarak görür ve kendi kendine telkinlerde bu

lunur. Yaz günlerini güzel geçirmek ve Amerika’ya buralar

dan daha çok hatıra götürebilmek için bu arkadaşlığı istemektedir.

Yazın Amerika’ya giden Doktor Vud döner ve Turan’a 

beklediği haberi getirir. Buna göre Turan üç yıllığına Ameri

ka’ya gidecek ve Kolombiya Üniversitesi’nde sosyolojiyle bir

likte ilahiyat dersleri de okuyacaktır. Orada “Y .M .C .A .” ku

lübünde kalırsa, masrafı yarıya ineceğinden Doktor Vud bu 

konuda bir tavsiye mektubu verecektir. Doktor Vud ile im

zalayacakları kontratla kendi tabiriyle, “vatanı olan bu 

cehennemden” kurtulacaktır.

Ayşe İzmir’de öğretmenliğe başlamıştır. Turan onu göre

meyince bir mektup yazarak aşkını ve durumunu anlatmak 

ister. Ama beklediği ilgi yerine sert bir cevap alır:

“Turan Efendi! Biliniz ki ben her şeyimle bu memleketin 

kızıyım. Varlığımın her zerresinde bu memleketin hakkı, bu 

memleketin ve bu milletin aşkı var. Benimle aym aşkı tanı

mayan bir insanın bana el uzatması iğrenç bir cüretkârlıktır. 

Aklınızı başınıza alın. Sizin mecnunâne hülyal^Mnızı tatmin ede

cek matmazeller, missler arayınız.”

Bu satırlann altına Ayşe Cemil imzasını koyar ve Turan’- 

ın gönderdiği, açıp okumadığı mektubu ekleyerek iade eder.

Turan Amerika’ya giderken arkasına bakmamaya ahd et

tiği için, İzmir Limanı’ndan aynlırken dönüp arkasına bakmaz. 

Limanda karşılaştığı Rıza, “İkinci bir Halûk olmaya!” demek-

(34) “Y .M .C .A .” Genç Hristiyanlar Cemiyeti’nin İngilizce l^ısaltılmışı.



ten kendini alamaz. Pire, Napoli, Cebelitarık yoluyla Atlan

tik’ten geçerek karaya ayak basar, Sıkı bir kontrolden geçir

mek için Elis Aylond’a götürülürler. O “bu hürriyet ülkesinde” 

böyle bir harekete anlam veremez. Fakat, her gelen serseri

ye engel olmak için buna mecbur olduklarını düşünür. Kont

rol sırası Turan’a geldiğinde, Y.M .C.A. kulübü temsilcisi ge

lir ve onu alıp götürür. Y.M .C.A. müdürü Mister Ales, ona 

şark hakkında konferanslar vermesi teklifinde bulunur. Böy- 

iece hem faydalı olacak hem de harçlığına bir miktar para da

ha ekleyecekti. İlk konferansı Türkiye hakkında olacaktı. Ay

nı kulüpte kalan Helen Huvayt ile arkadaş olurlar. Onun Türk 

olduğunu öğrenen Helen, daha yakından ilgilenir. Turan kon

feransında Türkiye’yi medenîleştirmek için Amerikalıların yap

tıkları fedakârlıkları anlatır. Helen; memleketini sevmediğini 

ve ülkesine dönmeyi düşünmediğini öğrenince Turan‘a “Si

zin biraz macerâperest ve serseri bir ruhunuz var, sanınm.”der.

Kozmopoliten kulüpte otururken Ermenilerin “Eşek 

Türkler” demeleri, ilk olarak Turan‘a mensubu olduğu milleti 

hatırlatır ve kavgaya tutuşur. Fakat sonraları kulüpte verdiği 

bir başka konferansta yine memleketini ve dinini kötüler. Ona 

göre; şark milletlerinin kalkınabilmek için dinlerini değiştirmeleri 

gerekir. Aksi halde, medenîleşemeyeceklerdir. Buralardan gi

denler, onlara feyz vermeye çahşmadalar. Kendisi de bu fe

yiz ile yetişmiştir. Vicdanen ve irfanen Türkiye’ye değil, Ame

rika’ya bağlıdır.

Alkışlar arasında birinin “Namussuz!” diye Türkçe bağır

dığını duyar. Fakat bunun kim olduğunu anlayamaz. Bu, Ah

met adında Newyork Üniversitesi’nde okuyan bir Türk’tür. Bu 

Türk, bir gece yalnız başına kulübe dönmekte olan Turan’ın 

suratına indirdiği bir yumrukla yere sererken, “namussuz!” sö

zünü bir kere daha tekrar eder.
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Turan, giderek burada da bir yaliMzhğm İçine düşer. He

len’e aşık olması ve evlenmek istediğini söylemesi, onunla olan 

bağlannı gevşetir. Zira Helen’e göre evlilikte mantık gerekir. 

Mantık ise, böyle bir evliliğe cevaz vermez. Ayrı ayrı cemiyet

lere ait olmaları buna engeldir. Turan’ın milletiyle ve içinden 

çıktığı cemiyet ile bağlarının kuvvetli olmaması, böyle bir ev

lilik için yeterli değildir. Evlilik hatır için yapılamaz. Çünkü He

len’e göre, haklı olan Ayşe’dir.

Arkadaşları Turan’ı, Ferit adında, üniversiteyi Amerika’

da bitirerek ülkesine dönmekte olan bir Türk ile tanıştırırlar. 

O Ferit’in konuşmalarını dinledikçe içindeki buhran daha çok 

artar. Adeta ona imrenir. îlk olarak, kolejde aldığı eğitimi tenkit 

etmeye başlar. Kulüpteki odasına döndüğünde; kulüpteki kon

feransını dinleyen bir Çinli arkadaşının “Vatanım çok seven 

bir Çinliden memleketini sevmeyen bir Türk‘e” notuyla ‘V a 

tansız Adam” kitabını gönderdiğini görür. Bu kitabı okuyan 

Turan, kendisinin de vatansız olduğuna hükmeder. Bu buh

ran günlerinde Ferit’e rastlar. Konuşmak istediğinde Ferit, “Bu 

isimde bir vatandaş tanımıyorum.” diyerek geçer gider.

Turan böyle yaşayamayacağını anlar. Helen’e göre o, sı

la hastalığına yakalanmıştır. Çaresi ise, gidip görmektir. Artık 

Helen de onu avutmaz olur. Bu durum karşısında tek düşün

cesi, kontratını fesettirerek yurduna dönmektir. İzmir’den Dok

tor Vud sabretmesini telkin ederse de dinlemez. Gözünden 

perde kalkmıştır. Kulüp müdürüne bir konferans daha ver

mek istediğini bildirir. O  da sabretmesi gerektiğini söyler. Çün

kü önceki konferansında söyledikleri, Türk öğrenciler tarafın

dan Türk Konsolosluğuna bildirilmiştir. Oysa Turan, bu kon

feransında ilk söylediklerinin tersini söyleyecekti. Fakat fırsat 

verilmez. Buralardan kaçıp kurtulma çareleri arar. Dalgın dalgın
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dolaşırken bir araba çarpar ve yirmi gün hastanede kalır. Da

ha önce para istemek için büyükbabasına yazdığı mektuptan 

beklediğini bulamaz. Fakat, onun ölüm felâketini öğrenir. Bu 

felâket, Turan için kurtuluş olur. Çünkü büyükbaba vasiye

tinde torunu için üç bin lira ayırmıştır. Turan telgrafla anne

sinden istediği bu parayı alır almaz doğru müdüre giderek bin 

dolar öder ve kontratı alır. Kontratı eline alınca, ilk olarak hür 

olduğunu hisseder. Kendini satın aldığını ve bunun “sefil bir 

alış veriş” olduğunu düşünür.

Türkiye’ye dönen Turan, kendisini kolejin “meş’um bir 

zaferi” olarak görür. Bu ve benzeri müesseselerin memleke

tin bünyesinde işleyen bir yara, bir çıban olduğunu düşünür.

Turan, Türkiye’de bir İş bularak çalışmak İster, fakat bu

lamaz. Amerika’daki faaliyetleri İzmir’e kadar gelmjştir. Çal

dığı bütün kapılar yüzüne kapanır. Annesi evlenmek üzere

dir. Üvey babası, Ödemiş’te bir işten söz eder. Turan, bunu 

annesinin evinden kovulmak olarak düşünür: Babasının san

dığından çıkan tabancanın boş olmasına üzülür. Eğer dolu olsa,

o an intihar edecekti.

Bayram günü, mini mini talebeleri yanında uzaktan uzağa 

Ayşe’yi görür. Ayşe ve öğrencilerini en çok Turan alkışlar. Ayşe 

de onu görür, fakat aldırmaz. Turan, bir boşluk içinde sanda

la binerek denize açılır. Rüzgâr artar. Sandal alabora olarak 

batar. Turan kurtulamaz. Cesedini rüzgâr vatan sahillerinden 

uzaklara sürükler.

Gazetelerde çıkan yazılarda; “Bir firâri veya müntehir bir 

genç, muhitinde mâcerâperestliği ve seciyesinin bozukluğu ile 

mâruftur.” denilir.
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B- ROMANIN TAHLİLÎ

İşleyen Yara, Necmettin Halil Onan’m yazdığı tek roma

nıdır. Kitap olarak henüz basılmamış olan bu roman, 7 Teşri

nisani (Kasım) 1932- 8 Kânunisâni (Ocak) 1933 tarihleri ara

sında Vakit gazetesinde tefrika edilmiştir. Altmış bir bölümde 

tefrikası tamamlanan romanın başlığının altında “millî roman” 

kaydı vardır.

Yazar bu romanda eğitim konusunu ele almıştır. Roma

nın esas olaylan Cumhuriyetin İlk yıllarında geçer. Bu döne

me gelmeden geniş bir zaman kavramına yer verilmiştir. Ha

zırlık devresi diyebileceğimiz bu geniş zaman, esas itibariyle 

romanın zeminini meydana getirmektedir. Bu zemin içerisin

de: Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Zaferi, Mütareke yılları, 

aydınların Ankara’ya yönelişi ve Türkiye Büyük Millet Mecli

si ana batlarıyla yer alan dönüm noktalandır. Cevat Bey bu

rada yer alır. Fakat romanın aslî tipi, Cevat Bey’in yetiştirmek 

istediği oğlu Turan’dır. Turan, Türk Ocaklannın aktif üyesi olan 

Cevat Bey’in ideallerini ifade eden bir isimdir. Cevat Bey’in 

erken ve âni ölümü, eğitime dayalı olan bir zihniyet ve kültür 

farklılığını ortaya çıkarır. Cevat Bey’in eşi Nihal Hanım yabancı 

kolejlerde okumuştur. Ayrıca babası hariciyeci olduğu için dış 

dünya ile münasebeti vardır. Bunlara, bilhassa o zamanlar gayri 

müsİim insan unsurunun yoğun olduğu bir ortamı da ekle

meyi unutmamak gerekir. Cevat Bey de aynı ortamda yetiş

miştir. Fakat yetişme tarzı birbirinden farklı olduğu için o ya- 

^'^ncılaşmamış; bilakis dönemin millî hareketleri içerisinde ye-

1 ;i almıştır. Gerçi Cevat Bey’in sağlığında eşi ile aralarında 

herhangi bir çatışma olmamıştır. Fakat Turan’ın geleceği üze
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rinde anne ve babasının yetişme tarzları ve içinden çıktıkları 

sosyal çevrelerin birbirinden farklılığının etkisi büyük olmuş

tur. Nihal Hanım, kocasının ölümü üzerine ilkokulu bitiren oğ

lunu alarak Ankara’dan İzmir’e, baba ocağına dönmüştür. İz

mir’de Turan’] Amerikan kolejine vermiştir. Bu konuda hiç 

tereddüt etmemiştir. Zira hareket noktası bizzat kendisidir. Ce- 

vat Bey’in Ocaklı arkadaşlarının bu durumu öğrenerek mü

dahaleleri sonucu değiştirmemiştir. Böylece Turan, annesi

nin isteğiyle her geçen gün kendisinden uzaklaşarak yabacı- 

laşmaya doğru ilk adımı atmış olur.

Kolejin bütün hocaları yabancıdır. Hemen hepsi misyo

ner oldukları için öğrenciler üzerinde dinî bakımdan etkili ol

mayı gaye edinirler. Esasen, kolejin yabancı ülkelerde açılma

sının aslî sebebi de burada yatar. Hristiyanlıkla birlikte, yabancı 

dünyalara karşı uyandınlan arzu, körpe dimağlar üzerinde etkili 

olur. Öğrencilerin “kazanılabilmeleri” veya “yola girmeleri” için 

tutulan yol şuurludur. Bunun için önce öğrencilere yaklaşmak 

gerekir. Sonra onları çevrelerinden, kültürlerinden, inançla

rından ve kısaca millî ve manevî değerlerinden uzaklaştırmak 

gerekir. Bunda, dolaylı bir yol tutmak daha doğrudur. Zira, 

doğrudan doğruya bu değerlere karşı harekette bulunmak, çe

şitli tepkilere yol açar. Öğrencinin sahip olduğu ve yaşadığı 

değerleri yokmuş kabul ederek, bunlara karşı verilecek olan

lar benimsetilmelidir. Kendini ayakta tutan millî ve manevî de

ğerlerden kopan bir körpe dimağa istenileni vermek kolay ola

caktır. Bütün bunlar, romanda Hristiyanİık adına yapıldığı için 

bu tarza, “sessiz Hristiyanİık” denilmiştir.

İşleyen Yara tezli bir romandır. Yazar, ülkemizde açılan 

yabancı eğitim kurumlannın millî bünyede yaptığı tahribata da

ha 1932’de dikkati çekmiştir. Bu açıdan romana bakıldığm-
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da, romanın aslî tipi olan Turan’m çok dikkatle seçildiği anla

şılır. Romanın ortaya koyduğu meseleler bakımından Turan 

önemli bir fiptir. Bu tipin aile çevresi verilirken ana hatlarıyla 

bazı noktalara dikkat çekilmiştir. Bunlardan biri, anne ve ba

banın çocuğa gösterdikleri değer ve onu idealize etmeleridir. 

Baba, zehirli hava olarak vasıflandınldığı Mütareke yıllan İs

tanbul’undan özellikle-çocuğu için uzaklaşmak ister. Çünkü 

çocuk gençliktir, gelecektir. Hayal edilen bütün değerler on- 

dadır. Baba. İzmir ve İstanbul’da Türk Ocağı’ndaki yoğun ça

lışmalarıyla çevresinde dikkati çeken biridir. O bakımdan, gör

mek isteyip de göremeyeceklerini, yapmak isteyip de yapa

mayacaklarını oğlunun gerçekleştireceğinden emindir. Tek ga

yesi onu istediği gibi yetiştirmektir. Anne, babanın ölümüne 

kadar Turan üzerindeki etkisi bakımından ikinci plândadır. Za

ten bütün olarak kocasına ve evine bağlı bir kadındır. Fakat 

kocasının Ölümünden sonra Turan’ın geleceğine yön veren 

o olur. Burda ise, almış olduğu eğitim ve öğretimle beraber, 

yetiştirdiği çevrenin etkisi görülür. İşte dikkati çeken bir nok

ta da annenin bu tavrının sebebidir.

Üzerinde durulması gereken bir husus da yazarın özellik

le okul çevresine ağırlık vermesidir. Turan üzerindeki etkisi 

bakımından aile çevresi hemen hemen tamamen ihmal edil

miştir. Böylece yazar, o yaştaki çocukların üzerinde okulun, 

okulda verilen eğitimin ne derece önemli olduğunu vermek 

istemiştir. Hatta Turan, Amerika’ya gideceğini, okul müdü

rüyle çok ağır şartları olan kontratı imzalayana kadar anne

sinden saklar. Amerika’ya gitme idealine annesinin engel ol

masından korkar. Buna meydan vermemek için sonuna ka

dar annesine bildirmemeyi uygun bulur.

Turan kolejde yapılan eğitimin verdiklerine bağlı kalmış

tır. Söylenilenleri uzun zaman kayıtsız şartsız doğrular olarak
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görmüştür. Okulun dışındaki çevreye kapalılığı, tek yönlü ol

masına vesile olmuştur. Başta müdür ve yardımcısı olmak üze

re bütün hocaların onunla ilgilenmeleri boşuna değildir. Tu

ran zekî ve çalışkandır. Misyonerliklerini ön plânda tutarak ha

reket eden hocalar, sıradan öğrenciler yerine Turan ve ben

zerlerini tercih edeceklerdir. Çünkü, ideale ancak bu tür öğ

rencilerle ulaşılabilir. Turan’ın, Amerika’ya verdiği konferansta, 

kendisinin ilmen ve fikren Amerika’da bağlı olduğunu söyle

mesi hocalarının başarısıdır. Kolejde hocaların tabiriyle, yola 

girmemiş öğrenciler üzerinde Turan gibi yola girmiş olanlar 

etkili olacaktır. Fakat, okulun her istediğini düşünmeden ye

rine getiren Turan’a karşı, direnenler de vardır. Rıza bun

lardan biridir. Turan ve arkadaşlannın İngilizce konuşmaları

na karşılık. Rıza ve arkadaşları kolejde bile Türkçe konuşur

lar. Rıza ve arkadaşlarının “Tayyare İane Kolu”nu kurmak is

temelerine karşılık, Turan “înternasionel Kulüb”ün genel sek

reteri olur. Farkında olmamakla beraber, Turan’ın ciddî ça

tışması burada başlar. Fakat o, bunlardan etkilenmemiştir.

Kolejdeki propagandanın tesiriyle Turan bir Amerikan hay

ranı olarak yetişir. Milletinden, memleketinden, dininden ve 

çevresinden kopmak; buralardan ayrılarak o cennete gitmek 

en önemli gayesi haline gelmiştir. Onun bu emeline ulaşma

sını sağlayacak olan, okul müdürüdür. Turan bunun farkın

dadır.

Okul müdürü Doktor Vud’un yardımıyla Amerika’ya gi

den Turan’ın limandan ayrılırken arkasına bakmamaya ken

di kendine söz vermiş olması, memleketine bakışını ortaya koy

ması bakımından önemlidir. Fakat Amerika’ya ayak basar bas

maz sıkı bir gümrük kontrolüne girdiğini görmesi, o cennet 

için düşündüklerine ters düşer. Amerika’da Genç Hristiyan-
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1ar Cemiyeti’nde kalması, İzmir’de başlayan beyin yıkama ame- 

liyesinin devam etmesini sağlar. Orada verdiği konferanslar

da ülkesi ve genel olarak Doğu hakkında söylediği sözler bir 

yabancı tarafından bile kolay kolay söylenilemez.

Ancak Turan, hayatında dönüm noktası olabilecek olay

larla Amerika’da karşılaşır. Ermenilerin Türklere hakareti bun

ların ilkidir. Konferansında duyduğu Türkçe küfür, tahsilini 

bitirerek yurduna dönmekte olan Ferit’in konuşmaları ve Tu- 

ran’ın durumunu öğrenince gösterdiği tavır, Turan’ın yurdu

nu sevmemesi karşısında Amerikalı Helen’in tutumu, vatanı

nı çok seven Çinli öğrencinin Turan’ın durumunu hatırlatan 

bir kitabı odasına bırakması bunların başlıcalarıdır.

Esasen Turan zayıf karakterli birisidir. Amerikan hülyası

nın dışında kararlı olduğu bir başka konu daha yoktur. İnsanî 

münasebetler bakımından aşklan bunun en güzel bir örneği

dir. Görür görmez âşık olur. Bunda bütün olarak hisleriyle ha

reket eder. Kolejdeki sekreterin onunla ilgisi, kolejin idealin

den ileri gelir. Turan ise, bu uğ ırda bir çırpıda dinini değiştir

meye hazırdır. Ayşe’ye olan ilgisi önceleri geçicidir. Koleji bi

tirdiği günden Amerika’ya gidene kadar geçireceği kısa bir 

zamanı kendince değerlendirmek ister. Fakat kolejli olarak Tu- 

ran’ın içine düştüğü durumu öğrenen Ayşe, onunla bir kere 

daha görüşmek istemez. Amerika’da âşık olduğu ve evlen

mek istediği Helen, ona ait olduğu toplumu hatırlatır. Oysa 

Turan dinini ve milliyetini Helen uğruna değiştirmeye hazır

dır. Bilhassa evlilikte mantığın şart olduğunu ve ayn ayrı ce

miyetlerden olduklarını hatırlatan Helen, Turan’a mantık de

nilen bir nesnenin varlığını bildirir. Helen arkadaşlığında sa

mimi ve dürüsttür. Kolejdeki sekreterin ilgisinde olduğu gibi 

belirli bir düşünceye dayanmamaktadır. Onun için, Turan’a
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doğru yolu göstererek ülkesine ve Ayşe’ye dönmesini telkin 

eder.

Bütün bunlar Turan’ın cemiyeti tanımadığını ve kavraya

madığını, hayatı kavrayamadığını gösterir. Bunun cezasını ise 

hayatıyla öder. Gözünün önündeki perdenin kalkmasından 

sonra kendini Amerika’ya gönderen duygulara bir anda sırt 

çevirerek kendine gelmesini, cemiyet kabul etmemiştir. Ce

miyetin vurduğu damganın kolay kolay silinememesi, bunun 

için uzun bir zamanın gerekli olması ve Turan’ın kendisini bı

rakması ölümüne sebep olur.

Turan’ın hayatını kesin çizgiler halinde veren yazar, ele 

aldığı konu ile ortaya koyduğu teA kesin bir sonuca bağlamıştır. 

Şüphesiz ki bunda yazann eğitimciliğinin rolü vardır. Yazarın 

İzmir’de eğitim öğretim hizmetlerinde bulunması; bu çev

reyi ve okulların iç yüzünü yakından tanımasına vesile olmuş

tur. Bu yönüyle roman eğiüm ve öğretim anlayışımızdaki 

çarpıklıkları gerçeğe yakın bir anlayışla ortaya koymuştur. Ya

bancı okulların öldürmeye çalıştığı milliyeti kelime olarak İfa

de etmekten ziyade; bîr kavram ve hayat telakkisi olarak ele 

almıştır. Dil, din, kültür, aile, vatan, memleket ve benzeri kav

ramlar; milliyet duygusunu meydana getirirler. Tezatlanyla or

taya konulan kavramlar, okuyucuya karşılaştırma fırsatı ver

mekte ve Turan’ın iç dünyasındaki çatışmalann doğmasını sağ

lamaktadır. Cemiyet tarafından reddedilmiş olsa bile, Turan’ın 

kendini bulmasında bu zıtlıkların rolü büyüktür.
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C- ROMANDAN BÖLÜMLER

Aşağıdaki metinlerde romanın 
asit tipi olan Turancın yetişmesi ve 

içine düştüğü durumlar anlatılmaktadır.

Sonbahar; yaprakların sarardığı, bağların bozulduğu ve 

tabiattan hayat neşesinin eksilmeye başladığı mevsim, yalnız 

mektepler için yeni bir hayat hamlesinin başlangıcına alâmettir.

Eylülün bitmesine iki gün kalmıştı.

Akşam üstü, küçük bir muallim grubu, Türk Ocağı’nın bal

konunda afakî bir sohbete dalmıştı. Bu şehirde sonbahar müm

kün olduğu kadar geç gelir. Eylül, sıcaklanyla Ağustosun bir 

devamı gibidir.

Balkonda konuşan muallimler de böyle sıcak bir günün 

sonunda vücutlanndaki uyuşukluğu, denizin sularını öpe öpe 

gelen imbatın giderdiğini hissediyordu. Deniz küçük ve neşe

li dalgacıklarla çırpınıyordu. Karşıda demirli duran kayıklar 

zevkli bir raksın ahengi içindeydi. Civarda denize giren ço

cukların keyifli bağrışmaları işitiliyordu. Güneş ufka asılmış kızıl 

bir top gibiydi; gözler hiç kamaşmadan onu seyredebiliyordu.

Yeni gelen bir arkadaş bu küçük muallim meclisine ehem

miyetli bir haber getirdi ve sohbetin afakîliğini hemen dağıttı:

- Cevat'ın oğlu koleje gidiyormuş.

Lise müdürü Nimet Bey o gece yemekten sonra, bir yan

gına koşar gibi, Cevat’ın dul karısının yanına koşar. Tramvay

dan evin önünde atladığı zaman bu mülakata kuvvetle hazır-
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lanmış olmasına rağmen kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Esef ve 

kızgınlık içini altüst ediyordu.

Kapıyı Turan açtı ve Nimet Bey’in elini bir büyük adam 

ciddiyetiyle sıktı; onu büyükbabasının büyükannesinin ve an

nesinin oturdukları odaya götürdü.

Nimet Bey evde bir başka misafirin bulunmadığına sevin

di ve ilk dakikalarda asıl ziyaretinin sebebini gizlemeye, buna 

tesadüfi bir mahiyet vermeye çalışü. Nihayet Turan’ı göstere

rek:

- Hanımefendi, size zahmet vermemek için Turan’ın kay

dını bizzat burada yapmıya geldim, dedi.

luran liemen atıldı:

- Ben koleje gidiyorum.

Lise müdürü çocuğun bu sözüne inanmamış gibi Nihal’In 

yüzüne baktı; genç kadın da Turan’ın söylediğini bir baş işa

retiyle tasdik edince, Nimet Bey belli bir heyecanla:

- Nasıl olur efendim? Dedi. Her halde merhum Cevat’ın 

çocuğu İçin en tabiî olarak akla gelecek mektep lisedir; belki 

muallim mektebidir. Velhasıl resmî bir mekteptir zannediyo

rum.

Nihal bu bahsin açılması üzerine ilk önce Turan’ı yatma

ya gönderdi, sonra sordu:

- Niçin Nimet Bey?

- Niçin olacak Hanımefendi. Cevat’ın müşterek olduğum 

fikirleri bu sebebi size ilham etmiş olsa gerektir.

* Cevat’la bu bahsi açıkça konuşmamıştık. Gerçi o daima 

Turan’ı liseye vereceğinden bahsederdi. Fakat zaten Anka

ra’da başka bir mektep düşünmeye imkân yoktu.
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- Olsaydı bile Cevat böyle bir karar vermezdi. Nihal Ha

nım müsaade eder misiniz, sizinle bu bahsi çok samimi ola

rak görüşeyim. Cevat’m ve binaenaleyh si?in çok samimi bir 

kardeşiniz gibi.

- Hay hay efendim. Fakat ben baştan söyleyeyim, Turan’ı 

koleje yazdırırken...

- Yazdırdınız mı Nihal Hanım? Keşki sizi bir kaç gün ev

vel ziyaret etmiş olsaydım!

- Mamafih Turan’ın kaydedilmiş olması konuşmamıza mani 

değildir. Demin onu söyleyecektim, ben Turan’ı koleje yaz

dırırken her şeyden önce başladığı bir lisanı kaybetmemesini, 

ilerletmesini düşündüm. Ben ona iki senedenberi İngilizce ders 

veriyorum ve şimdi İngilizceyi hayli ilerletmiş bulunuyorum.

- Fakat Nihal Hanım, bir çocuğun istikbâli, yetiştirilmesi 

düşünülürken nazanitibare alınacak olan yalnız lisan mıdır? 

Onun yanında öğreneceği daha o kadar ehemmiyetli şeyler 

var ki... Hem bu mekteplerin çocuklarımıza müsbet olarak te

min edebileceği yalnız şöyle böyle bir lisandır sanırım. Mem

leketimizdeki ecnebi mekteplerinden yetişenler bilâhare ken

dilerini kurtaramazlarsa bir tercümandan, bir şirket memurun

dan, hasılı ne bileyim bir yarım adamdan başka bir şey olmu

yorlar. Bu kazandıkları lisanın yanında kaybettikleri öyle şey

ler var ki!

Kızıyla hararetli lise müdürünün konuşmasını ciddiyetle 

takip eder görünen İhsan Bey söze karıştı:

- Peki ama Nihat Bey oğlum, bugün biz mütemadiyen 

garplılaşmak iddiasında bulunuyoruz. Garba yaklaşmanın, gar

bı tanımanın en kısa yolu onların lisanlarını öğrenmek değil 

midir? Pekâlâ görüyoruz ki bu bizim memleketimizde lâyıkı 

veçhile bir türlü temin edilemiyor.
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' Müsade buyurun beyefendi ona da cevap vereyim: Ben 

iddia ediyorum ki bu müesseselerde çocui<larımızı ellerine îes- 

lim ettiğimiz adamlar garbı temsil etmek binaenaleyh garbı ta

nıtmak, garpla bizim aramızda vasıta olmak kabiliyetini haiz 

değildirler. Siz garp memleketlerinde ömrünüzün bunca se

nelerini geçirdiniz, istirham ederim söyleyiniz, bu uzun siyah 

cübbeli, beli zünnarlı adamlara, yahut papazlıktan yalnız kı

yafeti itibariyle ayrılmış olan misyonerlere bugünkü garp âle

minin mümessili der misiniz? Gezdiğiniz memleketlerde, bil

hassa mektep kürsülerinde bu çeşitten kaç adama tesadüf et

tiniz?

Bugün bizim içinde yoğrulduğumuz bir inkılâp ve bu inkı

lâpla yaratmağa çalıştığımız bir yeni Türk cemiyeti var. Mem

leketi mesut edecek ve memlekette mesut olacak böyle bir 

cemiyeti bizden ziyade yeni nesil teşkil edecek. Biz bu yeni 

nesli yetiştirmek için millî ve lâyık bir terbiye, bir ahlâk sistemi 

kabul ettik. Çocuklarımızın tedris ve terbiyesini eskiden oldu

ğu gibi berbat etmek için tevhidi tedrisat kanununu çıkardık, 

medreseleri yıktık, kendi softalanmızın bile çocuklarımızın ka

fasına ve ruhuna karışmasını doğru bulmadık. Fakat hâlâ ah- 

den kaldıramadığımız papas mümessillerini rağbetimizle teş

vik etmeye ne lüzum var?

Bugün biz henüz bir ihtilâl ve intikal devresindeyiz. Eski 

İnandığımız birçok şeyler yıkılıyor; onların yerine yeni mefkû- 

reler koymak mevkiindeyiz. Böyle ruhların buhranlı zaman

larında, bilhassa çocuklarımız için çok dikkatli olmamız zarurî 

değil midir?

Parası bizden çok olan o hususi müesseselerin tedris va

sıtaları bizden zengin olabilir. Hattâ terbiye usullerinin de bize 

faik olduğunu bir an için kabul edelim; fakat demin arzetti-
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ğim gibi böyje bir buhran devrinde ruhları toplu bulundura

cak. onlara gidilecek en doğru istikameti gösterecek olan mü

esseseler ancak kendi mekteplerimizdir. O  papas mektepleri 

ise. bütün faaliyet tarzlarıyla dersleriyle, sporlarıyla terbiyele

riyle çocuklarımızı bizden, bizim cemiyetimizden ayırıyorlar: 

başka bir cemiyete çeviriyorlar; yabano mefkureler peşinde 

koşturuyorlar. Yahut hiç bir cemiyete mensup olmayan, hiç 

bir cemiyette ruhuna huzur bulamayan seciyesiz, kozmopolit 

birer adam yapıyorlar.

Bizim millî tipimizin en birinci, en iyi muhafızları hiç şüp

he yok ki mekteplerimizdir. Bu resmî mekteplerimiz memle

ketimizde bugünkü ve yarınki umumi terbiyenin de nazımı

dırlar. Bu terbiyenin esas vasıflarından biri olan lâikliği o ec

nebi müesseselerini idare edenlerin anlayabildiklerine, anla- 

dıklarînı farzetsek bile samimiyetle kabul ve takip edecekleri

ne kani misiniz?

Nihal bu meseleyi hiçbir zaman bu kadar ehemmiyetli ve 

şümullü olarak düşünmemişti ve şimdi bile bu karşısındaki genç 

adamın heyecanının nereden ileri geldiğini keşfetmeye, kav

ramaya düşünüş kabiliyeti müsait değildir. Sonra kendi de böy

le bir kolejde okumuştu ve hâlâ o hayatın, kendine göre, bir

çok güzel hatıralarını muhafaza ediyordu.

-- Fakat Nimet Bey, dedi. Siz meseleyi fazla büyütüyorsu

nuz sanırım. Sörlerin ve frerlerin sizin anlattığınız gibi, çocuk

larımızı iyi yetiştirmediklerini ben de kabul edebilirim; fakat...

Fakat ateşli müdür, karşısındaki kadının sözünü kesmek

te mahzur görmeyerek cevap verdi;

- Bunun fakatı var mı Nihal Hanım? Mesele kılıkta, kıya

fette değil ruhtadır. Filan misyonerin giyinişi isterse benim gi

bi olsun, ruhu bana benzemedikten sonra neye yarar? Bizim
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bugünkü terbiyemiz, dinlerin istinad ettikleri prensiplerden hiç 

bir şey almayan yalnız aklî ve amelî usûllere istinad eden bir 

terbiyedir. Hâlâ insanlara İsa'nın görüş zaviyesinden bakan 

adamlar nasıl bugün Türk çocuğunun mürebbîsi olur? Onla

rın gayeleri çocuklarımızı okutmak değil. İsa'nın dinine yeni 

bir salik kazandırmaktır. Siz Ankara'daydınız, belki işitmedi

niz Nihal Hanım, işgâl esnasında, yani daha birkaç sene ev

vel oradaki Türk çocukları da her sabahki dinî ayinlerde kili

sede bulunmaya ve ders olarak İncil okumaya mecbur tutu

luyorlardı. Bir mektepte bu hareketin manası nedir Hanıme

fendi? Daha dün bu zihniyeti sakınmaksızın izhar eden insan

ların bugün değiştiklerine kâni olabilir misiniz?

- Lâkin Nimet Bey: bugünkü müesseseler de kontrol al

tında bulunuyor. Saniyen benim çocuğuma itimadım vardır.

- Nihal Hanım, Turan Cevat’m çocuğu olmasına rağmen 

de evvelâ ve nihayet çocuktur ve çocuk haleti ruhiyesi itiba

riyle, telkine çok müsaittir. Sonra sebatsızdır; bir tesirden, bir 

teessürden diğerine çocukça geçebilir. Bugün size inanıyorsa 

yarın başka ve daha kuvvetli telkinlerin altında başkalarına, 

başka şeylere inanır. Aynı şeyin tekerrürü çocukta itiyat hasıl 

ediverir. Bu çocukluk itiyatları kolay kazanıldığı nisbette güç 

yıkılır şeylerdir; hattâ yıkılmayabilir de.

Genç adam bütün heyecanına ve titizliğine rağmen karşı

sındakinin kendine inanmadığını ve katî kararını vermiş olan

ların sükûn ile kendisini dinlediğini görünce gizli bir ruh kır

gınlığından aldığı hızla sözlerine devam etti:

- Hanımefendi, bu her şeyden evvel bir hars meselesidir. 

Ben bir Türk çocuğunun benim harsıma yabancı olan, hattâ 

yalnız yabancı olmakla da kalmayan adamların eline teslim 

etmekte mahzur görürüm. Daha dün Asım Bey isminde bir
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Türk muallim bile bu müessese içinde Protestan oldu. Kole

jin bu husustaki tesirlerinin, çocuklardan daha yüksek bir dü

şünce ve temyiz kabiliyetine malik olması lâzım gelen bir in

san üzerinde bile nasıl nüfuzlu olduğunu bu misalle anlayabi

lirsiniz. Herhalde bu din meselesi üzerinde ısrar edişimi mu- 

taassıb bir Müslüman kafası taşıdığıma hamletmezsiniz. Pro

testan olan, yahut bizimkinden başka bir cemiyetin hasretini 

çeken bir gencin arfık Türk cemiyeü içinde mesut olamıyaca- 

§mı anlatmak istiyorum.

Halbuki mektebin ve terbiyenin vazifesi çocuğu cemiyet 

içinde mesut etmektir. Bu ecnebi müesseseleri işte bunu yap

mıyorlar.

Sonra... Ah Nihal Hanım, bu bahis açılınca bizde ne acı 

hatıralar uyanıyor bilseniz! işgal esnasında liseyi kurtarmak için 

birkaç arkadaş Mister (B...)e müracaat etmiştik; karşımızda 

nihayet bir meslektaş bulacağımızı tahmin ediyorduk, bize ne 

yaptı bilir misiniz? îlk önce Türklerin Ermeni kaatili oldukları

nı ve bizim bu millete mensup olmadığımızı itiraf edecek bir 

vesikayı imzalamamız teklifinde bulundu. Dünya başımıza yı

kıldı sandık ve gafletimiz karşısında derin bir hicap duyarak 

bu herifin yanından ayrıldık.

Nihai Hanım, muktedir olsaydım, sizi Turan’a yazık et

mekten menederdim. Fakat ümid ederim kİ bu konuştukları

mız...

Genç adam nafile nefes tüketmişti. Çünkü Nihal, müna

kaşasının sonunda, karşısındakinin kendisine tahakküme yel

tenmesinden de gizlice sinirlenmişti.

Lise müdürü Nimet Bey’in o kadar gayretine rağmen Tu

ran artık “Kozmopoliten Kolej”in ikinci sınıf talebesidir.
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Evvelce annesinden İngilizce okumuş olması hususi bir im

tihanla onun sınıfa alınmasına sebeb olmuştu. Hattâ yaşının 

küçüklüğü dolayısıyla annesi muhalefet etmemiş olsaydı üç

üncü sınıf talebesi bile olacaktı. İhsan Bey’in varidatı torunu

nun leylî tahsil masrafından müteessir olmayacak derecede idi.

Ah bu muhit ne caziptir! Çocuk çok sevdiği hürriyetinin 

bütün zevklerini tatmak imkânlarını bulur, inzibat, geniş ve ma

kul bir telakki ile buradan uzaklaştırılmıştır; çocuk bu muhiti; 

yadırgamasın ve sevsin diye!

Muazzam binalar, geniş ve bol spor sahaları, oyun vası

taları, bunlann yanında güler yüzlü muallimlerin arkadaşlığı... 

Bir de ilk senelerdeki derslerin bu keyfi bozmayacak tarzda 

oluşu...

Bütün bu cazip şeylere rağmen Turan bu muhite hemen 

alışamadı. Bilhassa ilk gecelerde yatakharienin geniş ıssızlığı 

ruhuna gizli bir ürperme; garip bir yalnızlık hissi veriyordu. Vü

cudunun gürbüzlüğü sayesinde gündüzün oyunlarda arkadaş

larına elebaşı olup o kadar yorulduğu halde gece yatağına gir

diği z^man uyuyamıyordu. Sessiz gece içinde, yatakhanenin 

açık pencerelerinden içeri dolan avare bir baykuşun çığlığı ru

hunun ürkekliğini artırıyor, bazen babasının ölümünü hatırla

yarak gizli gizli ağlıyordu.

Birbirini takip eden gecelerin bu hali, içinde pişmanlığa ben

zer hisler uyandınyordu. Artık gündüzkü oyunlara da eski şevk 

ve hareketle katılmıyordu. Ders ve mütalaa zamanlarında bi

le gözlerinin boşluklara takılıp kaldığı oluyordu.

Bereket versin ki bu hal muallimin gözünden kaçmadı. 

Muallim Mister Meyer Turan’ı böyle bir iki dalgınlık anında ya

kalayınca alâkadar oldu ve hemen çocuğun basit haleti ruhi-
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yesini keşfetmeye ilmî, daha doğrusu bu sahadaki amelî gö

rüşü kifayet etti.

Mister Meyer dokuz senedenberi burada muallimlikten 

daha mühim bir iş olarak böyle basit ruh bezirgânlığı yapmakla 

meşgul bir adamdı. Yer\i başlıyaniara İngilizce dersi vermekle 

beraber profesör ünvanını taşır ve mektep makinesinin ana 

çarkını çeviren “beşler heyeti”nde daimî azalık yapardı. Müdür 

Doktor Vud’un en yakın kafadarıydj. Bilhassa meşgul oldu

ğu küçük talebesinin tahsil ve terbiyeleri hususundaki müşa- 

hadelerini muntazaman müdüre bildirirdi. Bütün kızgınlıkla

rını kaim ve yırtılmaz sabır ve tahammül perdesi arkasına çe

kebilmesi dolayısıyla küçüklerin muhabbetini kazanmakta güç

lük çekmezdi. Yüzünde ürkek çocuk ruhlarını kaçıracak hiç 

bir sert çizgi yoktu; onları bir tebessüm pomadıyle sık sık yu

muşatırdı.

Bir akşam üstü, Turan bahçenin bir köşesinde, kahvaltı 

olarak verilen ekmekli soğanı yemeye çalışırken Mister Me

yer ona tesadüf etmiş oldu. Çocuk ayıp bir şey yapıyormuş 

gibi soğanı ve ekmeği arkasına saklamak teşebbüsünde bu

lundu.

Muallim, en hayırhah bir tebessümle ona gülerek, kırık 

dökük Türkçesiyle hatırını sordu; sonra onun anlaşabilecek 

kadar lisan bildiğini hatırlayarak İngilizce bir konuşma zemini 

açtı:

- Oyun oynamıyor musunuz?

- Henüz yemeğimi yiyordum efendim.

- Fakat tabiî oynayacaksınız. Oyun çok iyidir. Burada ha

va açık, güzel değil mi?

' Evet efendim.
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- Burasını sevdiniz mi?

- Sevdim efendim.

- Daha çok seveceksiniz. Bakınız burada ne iyi arkadaş

lar var. Mektep de güzel ve rahat değil mi? Siz İngilizceyi an

nenizden öğrendiniz sanırım.

- Evet efendim,

- Annenizi tanıyorum; sizi buraya getirdiği gün tanıştık. 

Çok iyi bir hanım. Bizim iyi bir dostumuzdur.

Başı ve sonu belli olmayan bu muhavere Turan’da iyi bir 

tesir bıraktı. Kimsesizliği içinde hatırını soran bu muallime, ilk 

defa o gün içten bir sokulganlık hissi duydu.

Mister Meyer onun yanından ayrılırken karşıdaki jimnas- 

tikhaneden bağnşmalar yükselmeye başlamıştı. Bu bağrışmaları 

duyarak koşan bir çok arkadaşları gibi Turan da jimnastikha- 

neye gitti. Orada eski ve büyük talebeler basketbol oynuyor

lardı. Turan henüz bu oyun hakkında fıiç bir fikir sahibi olma

makla beraber, topun heyecanlı koşuşmalarla elden ele git

mesi ve nihayet yukarıdaki çenberin içinden geçmesi alâkası

nı harekete getirdi. O  da farkında olmadan heyecanlanmaya 

ve her sayı oluşunda bağırmaya başladı. Bu cazip oyun ru

hunun bütün hüznünü dağıtmaya kâfi gelmişti.

İlk hafta sonunda eve çıkarken annesi onu trenden karşı

ladı. Yolda ve evde mektep hakkında maruz kaldığı suallere 

kısa ve İzahatsız cevaplar verdi; ne geceleri duyduğu hüzün

den, ne de orada gördüğü alâka verici şeylerden bahsetü ve 

Cuma akşamı mektebe dönerken İlk günlerde tahmin ettiği 

gibi, pek isteksiz değildi.

Cumartesi akşamı mektepte sinema vardı. Salonda ken

dileriyle beraber oturan genç bir muallim onlara ara sıra eğ
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lenceli taklitler yapıyordu. Çocuklar burada o muallimle bir 

akran, bir arkadaş gibiydiler; Turan’ın henüz arkadaşlanna yap

maya cesaret edemediği şakaları arkadaşian muallimlerine 

yapıyorlardı.

Ertesi gün pazardı; haftanın ikinci bir tatil günü. Haftada 

böyle iki tatil günü oluşu diğer mekteplere nazaran ne güzel 

bir talih işiydi. Gerçi o gün eve gidilmiyordu; fakat mektebin 

geniş avlusunda dışansını hiç aratmıyacak surette eğlenmeye 

imkân vardı.

O gün akşam yemeğinde, Mister Meyer’in on talebeyi ye

mekten sonra evine davet ettiği ilânedildi. Bu davet edilenler 

arasında Turan da vardı.

Mektepteki bekâr muallimler leylî talebenin yattığrbina- 

da bulunan hususi odalarda, aile sahibi olanlar da mektebin 

civarındaki evlerde otururlardı.

Turan diğer dokuz arkadaşıyla beraber Mister Meyer’in evi

ne giderken içlerinden biri lezzetli pastalardan ve yemişlerden 

bahsediyordu. Muallimle zevcesi onları büyük bir muhabbet

le karşıladılar ve hakikaten eğlenceli bir gece geçirdiler. Mis

ter Mey er onlara birçok hikâyeler anlattı, gramofon çaldı ve 

Misis Meyer eliyle hazırladığı kaymaklı ve çukulatalı pastalar

dan ikram etti. Dönerlerken herkesin adından ziyâde “şişko” 

diye lakabını söylediği Ali, Mister Meyer’i bilhassa pastaları yü

zünden sevdiğini itiraf ediyordu.

îlk haftalar Turan için mühim bir tereddüt devresi oldu. 

Ruhu bu muhite uyabilmek hususunda cezir ve medler geçiri

yordu. Bu mektep hayatı bambaşka bir şeydi. Onun için ço

cuk bu günleri kendisine göre müşahadeler ve mülahazalarla 

geçirirdi; Ankara’daki ilk mektep hayatıyla bunun arasında mu
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kayeseler yaptı. İlk zamanlarda bu hayat şeraitini yadırgar gibi 

olduysa da daha sonra bunları kendi serbestlik temayüllerine 

göre tefsire müsait buldu ve ruhu aldatıcı şeraite kapılarak mev

simsiz açılan bir çiçek gibi inkişafa başladı.

Ankara’daki ilk mektepte hemen daima genç olan mual

limler de, meselâ Emine Hocanım, hattâ baş muallim Şadi Bey, 

onların oyunlarına iştirak ederler, onlarla arkadaş gibi ko

nuşurlardı. Dersanede İse küçük sıraları üstünde en eğlen

celi mevzuları bile, intizam ve ciddiyetle dinlerlerdi. Bu inti

zam ve ciddiyeti bozacak ufacık bir haylazlık teşebbüsü hemen 

muallimin müdahalesiyle bastırılırdı. Hele son sınıfta kocaman 

birer delikanlı gibi ders dinlemeye alışmışlardı. Dersin ve oyu

nun hududunu ayırabiliyorlardı.

Fakat burada Turan tekrar ilk mektebin ilk sınıflarına dön

müş gibiydi. Ders esnasında çok eğlenceli sahneler geçiyor

du. Hele yanlarında, o sinemada kendilerine taklitler yapan 

genç muallimin, Mister Peri’nin sınıfından taşan kahkahalar on

ları bile scbebirii anlamadan güldürüyordu.

Mister Meyer’in hasta olduğu bir gün İki sınıfı birleştirmiş

lerdi. Turan o gün Mister Peri’nin sınıfının neden o kadar eğ

lenceli olduğunu anladı. Dersanede hürriyet bir kasırga halin

de esiyordu. Nedense dersin sonuna kadar aynı sırada, aynı 

yerde oturmak âdet değildi. Arka sıralarda, teneffüs zamanın

dan kalma ihtilâflar serbestçe halledilebiliyordu. Hele bazı ko

mik çocukların İngilizce bazı kelimeleri Türkçeye benzeterek 

hattâ çok defa münasebetsiz kelimeler şekline sokarak oku - 

ması sınıfın keyfini artırıyordu. Tuhafı şu ki, iyi kalpli muallim 

de bu gibi hallerde sınıfın neşesini bozmaya kıyamıyordu. Gü

rültünün en hat bir devresinde Mister Peri zarif bir kurnazlığa 

müracaat ediyor, Türkçe satıcı taklitleri yaparak umumi alâ

kayı kendi üzerine toplayabiliyor, sonra derse devam ediyordu.
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Baharın gelişi kolejde yepyeni bir faaliyetin başlamasına 

sebep olmuştu. Tatil günlerinde kır gezintileri.

Pazar ve cuma günleri yapılan bu dağ ve kır gezintilerinde 

Turan daima Mister Peri’nin grubunu tercih ederdi. Mister Peri 

yolda bitmez tükenmez hikâyeleriyle onları eğlendirir, hayatı

nı, haüralannı anlatırdı. Bu hikâyeler ve hatıralar arasında Ame

rika’nın dillerde destan olan büyüklüğüne ve zenginliğine ait 

olanlar çocukları bilhassa alâkadar eder ve saffetle muallime 

sorarlardı:

- Mister Peri, Amerika’da buradakilerden ve îstanbul’da- 

kilerden çok büyük binalar var mı?

- Oo..'. Şüphesiz.

- Meselâ ne kadar büyük?

- Buradaki en büyük binanın yirmi misli, kırk misli, elli, alt

mış, yetmiş katlı binalar. Muhaverenin burasında çocuklar Türk

çe olarak, bir:

- Vay canına!

Hayretini savurmaktan kendilerini menedemezlerdi.

- Peki, niçin orada hep böyle büyük binalar yapılıyor Mis

ter Peri?

- Çünkü orada şehirlerde pek çok insan var, milyonlar

ca... Tabiî iş de çok, herkes çok para kazanabiliyor. Meselâ 

ben buraya gelmezden evvel ayda ikiyüz dolar kazanıyordum.

- Şimdi kolejden ne kazanıyorsunuz?

- (Gülerek) Yalnız elli dolar. Fakat tabiî yemek ve yatak 

parası vermiyorum.

- Ne tuhaf, Mister Peri o kadar çok parayı ve memleketi

nizi bırakıyor da buraya geliyorsunuz! Niçin?
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- Çünkü yeni memleketler görmek çok zevkli bir şeydir. 

Meselâ siz Amerika’yı görseniz hayran kalırsınız, ayrılmak is

temezsiniz. Sonra çalışmak her yerde birdir.

Gene bir gezintide böyle bir muhaverenin geçtiği günün 

akşamı, yemekten sonra, küçük sınıfların talebesine kütüpha

nede projeksiyonla bazı resimler gösteriyordu. Bu basit bir coğ

rafya tatbikatı gibi bir şeydi; önce kuyruklu yıldızların nasıl te

şekkül ettiğine dair bir sıra resim gösterildi ve bunu Nevyork 

şehrinin muazzam binalanna, parklanna ve kiliselerine ait man

zaralar takib etti. Bu resimlere muallimin ilave ettiği izahat ço

cuklara hakikaten masum bir hayranlık veriyordu. Nitekim Tu

ran da böyle bir hayranlığın ifadesi olarak;

- Ah! İnsan böyle yerlerde yaşamalı!

Temennisinin dudaklanndan çıkmasına mani olamadı. Bu

nun üzerine tesadüfen salonda bulunan bir iki büyük talebe

nin homurdandığı İşitildi ve ertesi gün o büyük efendilerden 

biri Turan’a biraz tekdirli nasihatlarda bulundu, yaptığı şeyin 

ayıp olduğunu söyledi. Turan, küçük çocuklar tarafından 

“ağabey” diye çağınlan o büyük talebe tarafından böyle tek

dire uğramasına rağmen yaptığı ayıbı bir türlü idrak edeme

mişti. İnsan böyle büyük, zengin ve medenî bir şehri görmeyi, 

orada bulunmayı isteyemez miydi?

O  senenin umumî imtihanları Turan’a parlak bir derece 

kazandırdı ve müdür Doktor Vud bir gün otomobille geçer

ken evlerine uğrayarak annesini de tebrik etmek cemilekârb- 

ğmı gösterdi. O  senenin tatili Turan için artık alışmış olduğu 

bu muhitte daha eğlenceli geçti. Evlerinden de eski matem ha

vası dağılmıştı.

Yazın son ayında, artık enine boyuna gezip eğlenmekten 

usanan Turan mektebin açılmasını özlemeye başlamıştı. Ey
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lülün üçüncü haftasında, mektebin açılacağı günden bir ak

şam evvel küçük bavulunu ve yatağını bir otomobile koyarak 

bariz bir sevinçle mektebe koştu.

Artık mektebin eski bir talebesiydi. Geçen yıl çekingenli

ğini adamakıllı gidermişti. Yeni gelen bir iki talebeye, kendi 

servetini göstermekten gurur duyan bir adam gibi, kolejin öte

sini berisini gezdirdi ve koridorlarda eski talebeler gibi alışkın 

hareketlerle, geçen sene öğrendiği İngilizce şarkıları yüksek 

sesle söyleyerek dolaşmaya başladı.

Koîej, Turan’ın hayatı üzerinde hakim olan yegâne kuv

vetti. Babasının yokluğu şahsiyeti üzerindeki aile nüfuzunu he

men hemen sıfıra indirmişti. Büyükbabası ile büyükannesi artık 

kendi hallerinde birer ihtiyardı. Annesi ise zaten öteden beri 

çocuğunun şahsiyeti üzerinde tesir yapacak bir kudrete sahip 

değildi. Turan küçüklüğünden beri babasının elinde yetişmiş

ti. Cevat'ın hâkim sesi dindiği zamandan itibaren Turan’ın ruhu 

ıssız bir mağara gibiydi. Bu ıssızlık içinde yeni seslerin orada 

aksisada hasıl etmesi gayet tabiî idi.

Bu hususta Turan’ia tâli arkadaşı olan daha ne kadar ta

lebe vardı! Aile çocuklarından ayrılıp yakın veya uzak vilayet

lerden ve kasabalardan buraya gelen birçok çocuklar için ko

lej münferit bir âlem oluyordu. Bu çocuklar ailelerinin yanma 

ancak tatilden tatile, bayramdan bayrama giderlerdi. Sene

nin geriye kalan zamanlannda daima bu hava içinde yaşarlar, 

daima aynı muallimlerle, aynı arkadaşlarla beraber bulunur

lar, hayatlarının bütün intibalannı buradan alırlardı. Hattâ daha 

geniş intibalar içinde de kolej bir kanal, bir gümrük vazifesi 

görürdü.

Geçen seneden itibaren Turan’ın şahsiyeti üzerinde iki kişi 

hâkimiyet tesis etmişti: Mister Mey er ve Mister Peri. Bilhassa

112



Mister Peri, artık on dördünü süren Turan için, muallimle ar

kadaş arasmda bir muallimden ziyade arkadaşa yakın bir in

san olmuştu. Onun büyüklere öyle bir kendini verişi vardı ki 

aile muhitinden ayrılarak avareleşmiş olan küçük ruhları der

hal etrafına toplardı.

Mister Peri, kendi halinde bir ailenin çocuğu olarak, mem

leketinde bir kolej tahsili görmüştü. Mezun olduktan sonra 

Amerika’da bir sene hemen hemen bir serseri hayat yaşamıştı. 

Bir sene içinde belki o yılın aylarının adedinden daha fazla 

meslek değiştirmişti. Şimdi çocuklara kazandığından bahset

tiği iki yüz dolan ise o sırada ancak rüyalarında görebilmişti.

Nihayet, bir tesadüf eseri olarak, hâlâ kolejin müdürü olan 

ve o sıralarda bir iş için Amerika’da bulunan Doktor Vud’la 

tanışmış ve şarkı kendilerine faaliyet sahası seçmiş olan mis

yoner teşkilatına bir genç mürit olarak dahil olmuştu. Kendi

sini bu koleje bağlayan muallimlik kontratını imzalamazdan 

evvel Doktor Vud ona temasa geleceği muhit ve oradaki ça

lışma tarzı hakkında uzun boylu izahat vermişti. Genç mace

raperestin zaten o zamana kadar muayyen bir istikamete ak

mamış olan temayülleri bu yeni vazifede cazip bir mecra bul

muştu: yabancı ve batıl bir dine sahip olan bir memleketin ço

cuklarına kabil olabildiği kadar Protestanlık akideleri aşılaya

caktı.

Mister Peri bu vazifeyi o kadar benimsemişti ki kontratı

nın biteceği andan İtibaren başlayacak olan hayatı için de ga

yesini şimdiden tayin etmişti: Ateşli bir Protestan vaizi olmak.

Gördüğü kolej tahsili bittabi kendisine bir muallimin haiz 

olması lâzım gelen evsafı verememişti. Bu itibarla çocuk ru

hunu ve çocuk dimağını yalnız protestanhk tohumlan saçıla

cak bir saha olarak kabul ediyorum.
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Mister Peri ilk ateşle bu işte biraz uluorta gitmiş ve bazı 

büyük talebeler arasında sızıltılara meydan vermişti. Fakat bu 

hadiselerden sonra Doktor Vud’un mütemadî direktifleri sa

yesinde hedefine daha itiyath, fakat daha emin adımlarla yü

rümek yolunu tutmuştu. Bunun için çizilen umumi plân şu 

idi: Çocuklan ilk önce kendi muhitlerinden ve onun tesirle

rinden tecrit etmek ve bir aksülamele meydan vermemek için 

onlara kendi dinleri, memleketleri ve harslan aleyhinde bir şey 

söylemeyerek yalnız karşı âlemin câzibelerini göstermek. Bu 

isimsiz Hrİstiyanlıktı.

Mister Peri bu yoldaki mesaisinde muvaffak oluyordu. Ço

cuklara, tahrir vazifesi olarak, Amerika’da bulunan muhayyel 

arkadaşlara mektuplar yazdırıyor, kendi hazırladığı cevapları 

okuyor ve anlattığı bitmez tükenmez hikâyeleriyle o körpe ve 

masum muhayyilelerde, medeniyetin bin bir sihirli vasıtasıyle 

zenginleşmiş ve hayırhah insanlada dolu bir Amerika’yı ya

vaş yavaş ve gizliden gizliye canlandınyordu. Bu hayırhahhğın 

nereden ileri geldiği daha yüksek sınıflarda okutulan içtimai

yat ve ruhiyat derslerinde gösteriliyordu. Bu kolejde bütün ders

ler ve faaliyetler aynı havuzu doldurmak üzere açılmış muh

telif su bentleri gibiydi.

Mister Peri Turan’da işletilecek damarı hemen keşfetmiş

ti. Çocuğun zekâsını ve çalışkanlığını okşayarak onu Ameri

ka’da tahsil hülyasına teşvik ediyordu. O irfan diyanndan ala

cağı feyizle, cihanın hangi köşesinde olursa olsun, muhtaç bu

lunanların dimağlarını ve ruhlarını hakikatin ışığı ile aydınlat

mak lâzımdı.

Fakat bu hakikat ve onun ışığı neydi! Bunu ne Turan va

zıh olarak anlayabiliyor, ne de Mister Peri henüz bunun hak

kında sarih bir şey söylüyordu.
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Bu Amerika’ya gitmek lıülyası birçok çocuklarda, böyle 

küçükten başlıyarak, bir hastalık halini alıyordu. Niceleri var

dı ki rüyalarında bile bunu görürlerdi.

Turan boş zamanlarında Mister Peri’nin yanına gittikçe 

genç muallimi ekseriya elinde siyah kaplı, kenarı yaldızlı bir 

kitaba dalmış bulurdu. Çocuk ilk zamanlarda bunu bir ders 

kitabı sanmıştı. Fakat bir gün Mister Peri’nin üç beş dakika oda

dan ayrılmasından istifade ederek açık duran sahifeye göz gez

dirdi. Aynı sahifede birkaç defa tekerrür eden “göklerde olan 

babamız” kelimelerinden anladı ki bu bir dua kitabıdır; belki 

de bu mektebde ismini bir çok defalar gizli, aşikâr işittiği In

cil’dir. Muallim odaya dönünce Turan saf bir merakla bunun 

nasıl bir kitap olduğunu ve onu niçin elinden düşürmediğini 

kendisine sordu.

Mister Peri ilk önce çocuğun merakını büsbütün kamçıla

yan bir mühimsememezlikle “hiç” dedi ve sonra ilave etti:

- Ben kalbimi temizlemek için bu kitabı daima okurum. 

Bakınız burada deniliyor ki:

“Ne mutlu salâha acıkıp susayanlara; zira onlar doyuru- 

lacaklardır.”

Akşam mütealasının çanı bu muhavereyi burada kesti. Tu

ran mütealaa salonuna gitmek üzere kapıdan çıkarken genç 

misyoner onun arkasından ümit dolu gözlerle baktı ve tekrar 

încil’in sahifelerine daldı:

“...Bir adamın yüz koyunu olsa ve onlardan biri yolunu 

şaşırsa; o, doksan dokuzunu bırakıp dağlara gitmez ve yolu

nu şaşıranı aramaz mı? Eğer bulacak olursa yolunu şaşırma

yan doksan dokuzdan ziyade onun için sevinir.” Böylece bu 

küçüklerden birinin helâk olması da göklerdeki babamızın mu

radı değildir.
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Bir gün ikinci müdür Mister Ailen Turan’ı yazıhanesine ça

ğırdı!

- Turan, muallimlerimizden haber alıyorum ki siz çalışkan 

ve zekî bir talebesiniz. Ümid ederim ki istikbâliniz parlak ola

caktır. Ben size arkadaşlarınızdan bir fazla ders vermek isti

yorum; ne dersiniz?

- Teşekkür ederim Profesör Ailen. Size muvaffak olaca

kımı vaadediyorum.

- Bundan ben de şüphe etmiyorum. Düşününüz ki bu su

retle koleji daha evvel bitirmeniz mümkün olacaktır. İcap eder

se tatil kurslannda da ders alabilirsiniz. Ben şimdiye kadar si

zinle konuşmaya fırsat bulamamıştım; buradaki vaziyetiniz na

sıl, mektepten memnun musunuz?

- Evet efendim, tamamiyle.

- Koleji bitirdikten sonra ne yapmak fikrindesiniz?

Bu sual üzerine Turan hafif bir heyecan ve tereddüt ânı 

geçirdi. Çünkü, içinde uyanmaya başlayan Amerika’ya git

mek arzusundan henüz bir arkadaşına bile bahsetmemişti, Bu 

arzusunun biraz çocukça telakki edilmesinden korkuyordu. Ma

mafih mektebin ikinci müdürü tarafından sorulan böyle bir suali 

cevapsız bırakmayı doğru bulmayarak, çekine çekine:

- Kâbil olursa burada başladığım tahsili Amerika’da iler

letmek isterdim efendim, dedi.

Mister Ailen gözlerindeki muzaffer parıltıyı gözlüklerinin 

camlan arkasına saklamak istedi. Bu küçüğün ruhuna da ilk 

atılan tohumlar filizlenmeye başlamıştı. Bunun üzerine güle

rek Turan’a baktı;
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- Fakat, dedi; bu epeyce kıymetli bir iştir. Mamafih çalı

şırsanız ona da muvaffak olursunuz. Sırası gelince bunu tek

rar görüşürüz.

Turan Miser Allen’in gözlerindeki parıltıyı kendisi için de 

bir ümit şulesi telakki etmişti; kapıdan çıkarken onun da yüzü 

gülüyordu.

21 Haziran 193.

I am happy.

Evet, bugün mesudum. Kolejden diplomamı aldım. Bun

dan sonraki hayatımın saadetlerini, muvaffakiyetlerini ihtiva 

edecek olan bu jurnali tutmak için^bu günü bilhassa seçtim.

Elveda sevgili kolej! Senden artık ayrılıyorum. Fakat ha

yatımın her anında seni daima muhabbetle ve minnetle dü

şüneceğim.

Elveda sevgili profesörlerim! Sizi de öyle. Beni hayatta me

sut ve muvaffak edecek olan şey sizin kafalarınızdan aldığım 

feyiz, kalplerinizden aldığım temizliktir. Mister Ailen büyük bir 

ahlâk düsturu olarak bana daima tekrar ederdi:

“Bir şakirt mualliminden üstün değildir. Şakirt için mual

limi gibi olmak elverir...”

Bu cümle daima aklımda.

Bugün mesudum derken, bu nur ve irfan ocağından ay

rılmamın hüznünü de duymuyor değilim. Fakat ne yapalım!

Başta Doktor Vud olduğu halde bütün muallimlerim be

ni tebrik ettiler, benden bundan sonra çok şeyler bekledikle

rini söylediler. Onları yalancı çıkarmayacağım. Buna işte bu

rada, hatıra defterimin samimi sahifeleri üstünde söz veriyo

rum.

117



Koleje bir çocuk olarak girmiştim; hakikati bulmuş bir genç 

olarak çıkıyorum. Asıl bundan sonra hayatımın güzel senele

ri başlayacak. Bana bu güzel istikbâli hazırladığı için bilhassa 

Doktor Vud’a daha ziyade minnettar kalıyorum. Bir insan ola

rak yetişmek hususunda ona karşı olan teşekkür borcum bel

ki babam ve anneme olan borcumdan daha ziyadedir.

Bu anda kolejde geçirmiş olduğum senelerin hatıraları 

birer birer gözümün önünden geçiyor. Ben burada neler öğ

renmedim.

Şimdi düşünüyorum: Bu müesseseyi açmış olanların bir 

zaafı var gibi görünüyor; istiyorlar ki kendi itikatlarını başka

ları da kabul etsin. Pek kafti şekilde olmamakla beraber bana 

da aynı şey teklif edildi. Fakat ben bu hususta bir karar ver

miş değilim; buna büyük bir ihtiyaç hissetmedim,. Yalnız iyili

ğe ve doğruluğa hürmet etmesini öğrendim.

Biraz insafla düşünmek lâzım: Bu adamlar dünyanın öbür 

ucundan buraya geliyorlar; bizimle bir alâkaları yoktur. Öyle 

olduğu halde avuç dolusu para sarfediyorlar. Sonra en âdî 

bir sokak satıcısının bile malını metetmesine, propaganda yap

masına bir şey demiyoruz da böyle sırf fikre, itikada taalluk 

eden bir bahiste lüzumsuz bir taassup gösteriyoruz. Bir ada

mın itikadına herkesin dil uzatmaması lâzım değil midir?

Neyse, bu sevinçli’günde böyle can sıkıcı şeyleri düşün

mek doğru değil.

Muvaffakiyetimden evdekiler de pek memnun oldular. 

Şimdi hiç bir şeyle meşgul olmayarak bir kaç hafta yalnız eğ

leneceğim, gezeceğim.

Ha, az kaldı unutuyordum, bugünkü büyük sevincimde 

başka bir şeyin de yardımı var. Akşamüstü eve dönerken va
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purda Ayşe'ye rastladım. Zavallı kız epeyce süzülmüş, imti

hanlardan olacak. Ben o vartaya atlattım, dansı onun başına.

Ayşe’nin yanında iki arkadaşı daha vardı; ben de Fethi 

ile beraberdim. Fethi onları tanıyormuş, binaenaleyh mecbu

rî olarak selâmlaştık. Selâm verirken Ayşe’nin süzgün yüzen

deki hafif gülüş ne güzeldi.

Fethi’ye;-

- Şu sağdakini de tanıyor musun? Dedim.

- Güzel Ayşe’yi mi? Diye sordu.

Onun hakkında Fethi’den biraz malumat alabildim; mek

tebin iyi bir talebesiymiş, fakat herkesle pek fazla konuşmaz

mış. Galiba biraz mağrurca bir kız.

Fakat öğrendiklerimin en şık tarafı. Ayşe’nin buralı olu

şu. Evi de bizim civardaymış.

Fethi ile kolejden pek yakın arkadaşlığım yok: renksizler

den biridir. Fakat, işime geldiği için şimdi onunla iyi dost ol

maya çalışacağım. Çünkü gene, Kız Muallim Mektebinde olan 

halazadesinin evinde Ayşe’ye bir iki defarastgelmiş. Belki bu 

suretle bizim de konuşmamıza yol açılır. Bunu düşünerek Fet- 

hi’yi Cuma günü bize davet ettim;

Ne yalan söyleyeyim, bu basit mektepli kız hoşuma gidi

yor. Yüzü adamakıllı güzel; hali, tavrı da sevimli. Hem bu se

ne muallim de çıkıyor. Kim bilir onu nereye tayin edecekler? 

Tanışırsak, annemden rica ederim, belki babamın eski me

bus arkadaşlanna bir mektup yazar da Ayşe’nin buradaki mek

tep liden birine tayini temin edilir. Ben de Amerika’ya gidin

ceye kadar hoş vakit geçiririm.

Madem ki bu defterde samimi olacağım, şu halde açık söy

leyeyim: Bu kız sadece hoşuma gidiyor; büyük, uzun bir amur
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yapmaya niyetim yok. Esasen buna zaman ve imkân da yok. 

Bu hoş bir yaz macerası olursa ne âlâ. Bakalım bu mağrurca 

küçük hanımla ne yapacağız? Acaba bu ağırbaşlılığı mektep 

İdaresine karşı bir gösteriş mİ? Mektepten çıktıktan sonra da 

aynı hali muhafaza edecek mi?

Neyse Ayşe Hanım, işte benim böyle samimi bir niyetim 

var. Bana, hatta sana da bolşans.

Şimdi gecenin on ikisi. Kolejdeyken bu saatte çoktan uy

muş bulunurdum. Bu serbestliğimin ilk alâmeti.

Defterimin bu ilk sahifelerini dolduran yazılara baktım da, 

Türkçe olmasına rağmen, ifademi bayağı beğendim. -Sahi, 

bilmem niçin, hatıra defterimi İngilizce değil de Türkçe yaz

maya başladım?-

Bizi bilmem ne bayramı, bilmem ne ihtilafı, yok filan şai

rin edebî hüviyeti gibi ısmarlama ve zorakî mevzular üzerinde 

yoran Türkçe muallimi görsün! İnsan hakikaten duyduğu şey

leri pek güzel yazıyor.

25 Haziran

Dün annemle beraber, teşekkür için, koleje, Doktor Vud’a 

ziyarete gittik; bizi pek samimi karşıladılar. Hatta artık ben

den anneme bahsederken “Dostumuz Turan” diyorlar. Ha

kikaten tam manasıyla İnsan kimseler.

Bir aralık kolej binasına da gittim; binlerce güzel hatıra sak

layan köşelerini dolaştım, sınıflara, yatakhanelere girdim; içinde 

güzel hülyalar kurduğum karyolamın somyası üstüne oturdum 

ve düşündüm, bu yatakhanede geçirdiğim ilk geceleri^atır- 

ladım. Mister Peri aklıma geldi. O Amerika’ya döneli iki sene 

oldu; kendisine bir mektup yazamadım. Ne ayıp! Fakat Ame

rika’ya gidince ilk işlerimden biri kabilse onu arayıp görmek
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olacak. O  ne saf bir gençti ve zavallıya bu saflığı yüzünden 

mektepteki büyük haydutlardan kaçı diİ uzatmıştı.

Doktor Vud az kaldı annemin yanında pot kırıyordu, be

nim Amerika işinden bahsetmek istedi. Baş göz işaretiyle güç 

menettim. Annemin bu işe aklı yatmadı. O  şimdi burada ba

na parlak vazifeler tahayyül etmekle meşgul. Allah göstermesin!

Doktor Vud aynlırken bana, bu hafta içinde tekrar kendi

sini görmemi söyledi. Acaba bir haber mi var? Daha da çok 

erken. Meraktan çathyacaktım amma annemin yanında da

ha fazla sormaya cesaret edemedim; esasen bunu Doktor Vud 

da münasip görmemiş olacak ki yalnız bu kadarcık söyledi. Cu

martesiden fazla dayanamayacağım, muhakkak gidip kendi

sini göreceğim. Yani yarın.

Bugün Fethi geldi. İyi vakit geçirdik; kendisine mümkün 

olduğu kadar politika yaptım. Bir aralık Ayşe’den bahis 

açtım;

- Ne o küçük bey? Galiba abayı yaktın!

Dedi ve ilave etti:

- Nafile niyetlenme, yüz vermez.

-.Bakalım görüşürüz.

Akşamüstü stadyuma gitmek aklımıza geldi. “Albayrak” 

ile “Turan” kulüpleri arasında iddialı bir futbol maçı varmış. 

Bu sıcakta da futbol çekilmez amma bereket ki oyun geç va

kit başladı. Maçı seyrederken eski sportmenlik damarım ka

bardı. Şimdi serbestim; kulüplerden birine girsem belki ara sıra 

eğlenirim. Hem de hangisine istesem karşıdan kapar. Kolej 

timindeki şöhretim hâlâ dillerde destandır.

Resmî mekteplerde hâlâ imtihanlar devam ediyor. Allah 

hocalara akıllar, talebelere de sabırlar versin. Zavallı Ayşecik
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bu sıcaklarda ders çalışırken kim bilir ne kadar zahmet çeki

yor! Kâfirin yüzüne süzgünlük de ayrı bir güzellik vermiş. Dün 

akşam da kolej ziyareti yüzünden vapurları bekleyemedim. 

Hâlâ mektepleri kapanmadığı için yalnız perşembe günleri çı

kıyor. Gelecek hafta muhakkak bekleyip göreceğim. Hele bir 

mezun olsun, o zaman ciddî takibata girişirim.

Bak bak; bu basit mektepli kız beni hatıra defterimde bile 

meşgul ediyor. Halbuki ben bu deftere bilhassa:

“İşte nihayet Nevyork’tayım.. cümlesini yazabilmek için 

başladım.

27 Haziran

Şimdi Doktor Vud’u ziyaretten dönüyorum; bana epeyce 

mühim bir havadis verdi, işaretimden sonra annemin yanın

da söylememekte hakkı varmış. Annem bu kadar açık fikirli, 

hattâ kolejde okumuş bir kadın olmasına rağmen benim Dok

tor Vud ile ve Amerikalılarla fazla temasımı istemiyor. Bu ta

biî kendi fikri değil, etrafın dedikodusundan kaptığı nem. Za

ten annem böyledir, onun şahsî ve katî bir kanaatine pek te

sadüf etmedim. Annem bana açıkça söylemedi ama galiba 

benim için misyoner gözdesi diyorlarmış. Bu şehir ne berbat 

insanlarla dolu. Ben ne istersem olurum onlar ne karışıyor

lar? Bana kolejde de aşağı yukarı aynı şeyi söyleyen azılı hay

dutlar vardı. Hepsiyle merhabayı kestim.

Hey ya Rabbi! Ne zaman hürriyetin ülkesine kavuşacağız?

Neyse, bu aşağılık heriflerin lâflarına kulak asmağa gel

mez.

Doktor Vud kolej işleri için Amerika’ya gitmeye mecbur 

olmuş, önümüzdeki hafta içinde hareket edipEylül içinde dön

meye çalışacakmış. Bu suretle benim işimi de şahsen takip
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edecekmiş; bunu müjdelemek için beni çağırmış. Sevincim

den Doktor Vud’un ellerine sarıldım. Hemen hemen yüzde 

yüz muvaffak olacağını tahmin ediyor. Çabuk bir netice alır

sa bana telgraf çekecek.

Be aşağılık herifler insaf edin bu adamı sevmekte, onun 

her dediğini yapmakta hakkım yok mu? Hani şeytan onlara 

inat Protestan da ol diyor. Zaten Müslüman değilim.

Doktor Vud ilave olarak dedi ki'

- İstersen, bekleyeceğin müddetçe boş kalmaman için, sa

na bir referans vereyim, (...) tütün kumpanyası müdürü dos

tumdur, ona müracaat et, sana bir iş versin.

Kendisine tekrar teşekkür ettim. Çarşamba günü gidiyor

muş. O gün teşyî için vapura gideceğim, mektubu da hazırla

yıp bana verecek. Ayrıca müdüre telefonla veya şahsen de 

söyleyeceğimi vadetti.

Eh Turan, nihayet beklediğin gürl geliyor. Bu şehrin bo

zuk kaldırımlarını olsa olsa daha bir kaç ay çiğneyeceksin.

1 Temmuz

Bu akşam yemekten sonra otururken annem bana ber 

mutat işimden bahsetti. Mübarek kadın tahsile devam tarafı

nı da hiç düşünmüyor. Galiba iş bankasına müracaat etmiş 

ve müdür kendisini yoluyla hatta biraz da alayla atlatmış. An

nem bundan sinirlenmiş görünüyor. Bana dedi ki:

- Turan, görüyor musun? Senin Amerikalılarla fazla dü

şüp kalkman etrafta iyi tesir bırakmamış; bilhassa babanı da 

tanıyanlar senin adını duyunca dudak büküyorlar.

Ben daha akşamüstü Doktor Vud’u geçirmiş ve tavsiye 

mektubunu cebime yerleştirmiştim. Gülerek:
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- Anne sen üzülme, dedim. Ben (...) şirketinde kendime 

iş bulmuş gibiyim; iki üç gün sonra sana haberini getiririm. 

Ötekinin berikinin hakkımda söylediklerine gelince, umurumda 

bile değil. Fakat herkesin dedikodusu seni neden bu kadar 

alâkadar ediyor? Nihayet senin hocalann da Amerikalı değil 

midir?

Annem yutkundu, doğru dürüst cevap veremedi.

Bir sürü dar kafalının lâfına kulak asıp keyfimi bozacak 

halde değilim.

Bugün Doktor Vud’un bindiği vapur limandan çıkıp ayrı

lırken arkasından uzun uzun baktım, kalbimin onun peşince 

süzülüp gittiğini hissettim.

Benim de bu güzel günüm gelecek. O  zaman ardıma dö

nüp bu şehre bakmayacağım bile.

5 Temmuz

Uç dört günü tam bir istirahatle geçirdim. Sabahları geç 

kalktım, evin banyosundan denize girdim, akşamlan küçük 

sandalımıza binerek kürek çektim. Nihayet hafta başında kum

panyaya müracaat ettim. Müdür nazik ve zekî bir Amerika

lı. Doktor Vud’un mektubuyla beni iyi kabul etti,. Bana altmış 

lira maaşla tercüme ve mektup işleri verdi.

- Hemen başlar mısınız?

Diye sordu. Doğrusu ben bu tatil için tam bir istirahat ve 

tenbellik projesi çizmiştim.

- Ufak tefek işlerim var. Mahzur yoksa, ayın on beşinde 

başlayabilir miyim? Dedim.

- Peki; geldiğiniz gün beni tekrar görünüz. Dedi.

Bu hem’ muvakkat, hem de benim tasavvurlarıma gö

re parlak bir vaziyet değil ama, iyi bir kolej diplomasının insa-
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na ne çabuk muvaffakiyet temin ettiği hakkında kâfi bir fikir 

verebilir.

Eve dönünce bunu hepsine haber verdim, çok sevindi

ler. îşe başlamak için önümde on gün daha var; bu fırsattan 

istifade etmeliyim.

13 Temmuz

Dün epeyce keyifliydim. Hiç ümit etmezken Ayşe’ye te

sadüf ettim. Artık fırsatı kaçıramazdım, hemen selâm verdim; 

yüzünden hafif bir pembelik uçarak başıyla mukabele etti.

Fakat akşamüstü Fethi’den öğrendim ki daha benim is

mimi bile bilmiyormuş. Fethi ona gene halazadesinin evinde 

rastgelmiş, ders çalışıyorlarmış. Bir aralık bizim Fethi ona ben

den bahsetmiş ve tanıtmak için epeyce tarif etmeye mecbur 

kalmış. Dünkü tesadüfümüzde artık şüphesi kalmamıştır sa

nırım. Bu kızlar darülmuallimâtın dört duvan arasında mahpus 

gibi yaşıyorlar galiba. Kâinattan haberleri yok. İnsanın karşı

sında kızarıp bozarıyorlar. Halbuki meselâ kız kolejinin tale

beleri ne canlı şeyler! Türk terbiyesiyle Amerikan terbiyesi ara

sında Türkiye ile Amerika arasındaki fark kadar fark var.

İşin tuhafı şu ki ben bu Ayşe kızın karşısında âdeta heye

canlandığımı hissediyorum. Biliyorum ki fikir seviyelerimiz mü

savi değil. Fakat benim neme lâzım; evlenecek değilim ya! 

Maksadım hoşça bir yaz macerası.

Zaten bu maceraların biraz ciddîsinden ağzım yandı. Fa

kat şimdi Rozalind’i de affettim. Profesör Ailen her zaman der- -

di:

“Affetmek insanlığın en büyük meziyetidir.”
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Hakikaten öyle ama galiba her zaman değil! Meselâ be

nim muvaffakiyetimi çekemeyen, hakkımda türlü türlü heze

yanlar söyleyen o beyinsizleri affetmeyeceğim.

Bugün bu cinsten beni çok sinirlendiren bir, daha doğru

su iki hadise oldu. Tramvayda giderken rastgeldiğim bir ar

kadaşla İngilizce görüşüyorduk. Hem de biraz neşeli olduğu

muz için galiba yüksek sesle konuşuyorduk Aptal biletçi bize 

“Vatandaş Türkçe konuş!” levhasını gösterri)ez mi? Mendebur 

herifin bu küstahlığı kanımı tepeme çıkard; ; ona ağzımı açarken 

baktım ki etrafta da bu uşak parçasının zihniyetinde olanlar 

var. Münakaşayı kabul etmek bir skandal çıkarmak demek

tir. İnadıma hepsini İngilizce kalaylayarak tramvaydan atladım.

Bu ne biçim memleket, bu ne biçim zihniyet! İnsan ko

nuşmasında bile serbest olmadıktan sonra yerin dibine batsın 

böyle vatandaşlık.

Bu yetmiyormuş gibi eve gelince bir mektup buldum; üs

tündeki antetten anladım ki “Turan” kulübünün müracaatı

ma verdiği cevaptır. İçinde:

“Hakkınızda tahkikatımıza nazaran idare heyetimiz men

fî bir kanaate vasıl olmuş ve müracaatınızın reddine karar ver

miştir.”

Deniliyordu.

Hey ya Rabbi! Buradan kurtulacağım güne kadar sen ba- 

na sabır ve tahammül ver.

29 Temmuz

Kaç gündür hatıra defterime bir satır bile yazmadım. Gün

lerim müthiş bir sıkıntı içinde geçiyor. Etrafa çıkıp dolaşmak 

istemiyorum.
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Şirketteki işime başlayalı on günden fazla oluyor. Tabiî bu 

iş beni tatmin edecek şekilde değil; oraya angarya olarak va

kit geçirmek üzere gidip geliyorum. Bana uyabilecek arkadaş 

da yok. Tabiî direktörle ancak vazife icabı temas ediyorum. 

Şirkette işten artan zamanlarımı direktöre gelen gazeteleri ve 

mecmuaları karıştırmakla geçiriyorum. Bu mecmualar ve ga

zeteler vasıtasıyla şimdilik Amerika’ya dair nazarî etüt yapmakla 

meşgulüm. Bu memleket'her halde anlattıkları gibi harikalar 

diyarı. Bazen bu mecmuaların yazılarına ve resimlerine o ka

dar dalıyorum ki başımı çevirip de pencereden dışarıya ba

kınca veya sokağa çıkınca derin bir sükûtı hayale uğruyorum. 

Ruhum bu özlenti içindeyken etrafımdaki insanlar ve şeyler 

bana daha sıkıcı ve gülünç görünüyor.

Etrafımda nadir temas ettiğim insanlara bakıyorum da her 

birini birer midyeye benzetiyorum. Bu zavallılar sert kabukla

rı içinde ve yapıştıkları yerde Ömürlerini geçirip gidiyorlar. Fazla 

ne bir heves, ne bir arzu duyuyorlar.

Fakat ben böyle basit bir insan', bir midye değilim.

30 Temmuz

Bizim güzel yaz macerası başladı.

Bugün Fethi’yi görmeye gitmiştim. Kız kardeşi de evdey

di. Hayli zaman dereden tepeden konuştuk. Bir aralık kapı 

çalındı. Hizmetçi kız;

- Hüsniye Hanım geldi; yanında bir arkadaşı da var. Di

ye haber getirdi.

Fethi’nin kardeşi dışarıya çıkmaya hazırlanırken,

- Şükran, nerdesin?

Diye seslenen bir genç kız oda kapısından başını uzattı. Fethi 

bir an içinde yan gözle bana baktı; anladım ki bu kız Fethi’nin 

halazadesidir, yanındaki de belki... »
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Ben tahminimle meşgulken Şükran onlan içeri almıştı. Evet 

ta kendisi, Ayşe; hâlâ süzgün yüzü, büsbütün İrileşen ela göz

leri, dalgalı saçları ve biraz dolgunca dudaklarıyla Ayşe...

Bir emri vâkî olmuştu; beni Ayşe ile Hüsniye’ye, onları 

da bana takdim ettiler.

Her iki kızın da üstlerinde beyaz bulûz ve lâcivert etek vardı. 

Aman Ya Rabbi, bu darülmuallimât talebesinin klâsik kıya

fetleri! Kafacıkları kadar basit. Fakat Ayşe’nin yüzündeki gü

zellikler bütün bunları örtmeye, unutturmaya kâfi idi.

İlk beylik mevzu bittabi imtihanlar oldu. Hele onların'ba- 

kalorea denilen bir dertleri var. Bunun nasıl bir belâ olduğu 

bu kızcağızların yüzlerinden belli. Üç, dört senenin derslerin

den imtihan vermek olur saçma değil.

Canım kolej! Bir mevzu bittiği zaman, hattâ sene ortasın

da bile imtihan vermek ve o dersle alâkayı kesmek mümkün

dür. Meselâ ben kimya ile cebiri üç sene önce okumuştum. 

Şimdi imtihan olmayı düşünmek bile içime fenalıklar getiriyor.

Mezun olduğum için evvelâ ben onları tebrik ettim, sonra 

onlar da bana aynı şeyleri söylediler.

Bir ipucu vermemek için ilk önce Fethi’nı'n halazadesine, 

sonra da Ayşe’ye nereye tayin edileceklerini bilmek imkânı 

olup olmadığını sordum.

Ayşe hafifçe gülerek:

- Vallahi efendim, dedi. Edirne’den Kars’a kadar memle

ket bizim. Fakat vekâlet bizim mektepten çıkanları daha ziya

de bu havaliye dağıtıyor. Ben de buralı olduğum için burasını 

istedim. Bakalım, olursa ne âlâ olmazsa yakın kazalardan bi

rine gönderirler sanırım.
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Ayşe’nin ne güzel ve ne tatlı bir konuşması vardı. Ara sı

ra sağ kaşı üstüne düşen bir demet saçını eliyle kaldırıyordu.

Dikkat ettim; bu kızlar kuzu gibi olmuşlar, Maarif nereye 

“buyur” derse tıpış tıpış gidecekler; hatta cehennemin dibin

de bir köy bile olsa.

Kendileri daha çocukken, çamurdan yapılmış evlerde otu

ran dangıl dungul köylülerin kirli yüzü, yırtık pabuçlu veya ta

kunyalı çocuklarıyla uğraşacaklar.

Bir aralık kendilerine bunlardan bahsedeyim dedim, fa

kat hiç oralı olmadılar. O sefil manzaralı köyleri bile şairane 

tasvirlerle anlatıyorlar. Hocalannın yutturduklan bu yaldızlı hap

ların tesirini gittikleri zaman görürler ve hanyayı konyayı an

larlar.

Ayşe için katiyyen temenni etmedim. Hem onun hesabı

na, hem de kendi hesabıma.

Ayşe yalnız olsaydı, onun buraya tayini için tasavvur etti

ğim çareden bahsedecektim.

19 Kânunusâni

Rudolf’la arkadaşlığımız ilerliyor. Beni evine de götürdü, 

ailesine takdim etti. Babasının bana ilk sözü;

* Siz Türkmüşsünüz; Rudolf öyle söylüyordu. Görüştü

ğümüze çok memnun oldum. Demek oldu.

Bu söz beni düşünceye sevk etti. Ben Türkiye’den, o ce

miyetten kaçtım. Halbuki burada her gören beni daima o ce

miyete mal ediyor. Ben ruhumun bütün iştiyakıyle bu cemi

yete girmek için koşup geldim, fakat daha tamamiyle mal 

olmadım sanırım. Bu da elbette zamanla olacak. Buraya ge

leli henüz bir ay oldu; dur bakalım biraz daha zaman geçsin.
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Bu akşam yemekten sonra Mister Alis beni çağırdı;

- Mister Turan, dedi; Hatırlar mısınız; geldiğiniz zaman size 

bazı konferanslardan bahsetmiştim.

Biliyorsunuz ki “Y .M .C .A .”nın Nevyork’ta olduğu gibi 

Amerika’nın ve dünyanın her köşesinde birçok şubeleri var

dır. Yakın şehirlerdeki şubelerimizden birinde bir konferans 

vermek ister misin?

Derhal:

- Hay hay.

Dedim ve sonra sordum;

- Fakat ne hakkında?

- Tabiî memleketiniz hakkında:

- Memleketim; yani Türkiye mi demek istiyorsunuz?

- Tabiî.

- Lâkin neden bahsedeyim? Sonra takdir edersiniz ki ben 

böyle konferansların henüz acemisiyim.

- Zararı yok, alışırsınız. Mevzua gelince; Türkiye’nin nasıl 

bir memleket olduğundan bahsedersiniz. İnsanların kıyafeti

ni, düşüncelerini, dinlerini anlatırsınız. Gerçi İngilizcede ha

talarınız oluyor ama sizin bir ecnebi olduğunuzu takdir ederler.

Of bu ecnebilik. Bundan galiba kurtulamıyacağım. Bu um

madığım yerde yüzüme çarpılıyor.

Mister Alis tekrar sordu:

- Bu ilk konferansınız için, seyahat masrafınız hariç olmak 

üzere, yirmi beş dolar alacaksınız. Kabul mü?
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Ne olursa olsun, teklif bana cazip göründü;

- Kabul Mister Alis, dedim. Fakat bu konferansı nerede 

vereceğim, burada mı?

- Hayır, dedi. Biraz alıştıktan sonra burada da verirsiniz. 

Bu konferans İçin yakın şehirlerden birine gidersiniz. Meselâ...

Mister Alis düşündü, düşündü ve öyle bir isim söyledi ki 

tüylerim diken diken oldu. Bu, benim iki ay kadar evvel kur

tulduğum “cehennem”in adıydı. Sonradan öğrendim ki Ame

rika’da bu isimde sekiz on şehir ve kasaba varmış. Hemen 

atılarak:

- Yok yok Mister Alis, diye cevap verdim. Daha başka 

isimde bir kasaba bulunuz.

Mister Alis benim böyle ansızın sinirlenmeme biraz hay

ret etti. Amma ricamı da yerine getirdi:

- O halde “Vilyams Tavn”a gidersiniz. Aynı günde trenle 

gidip akşam üstü konferansınızı vermek ve tekrar buraya dön

mek kabildir. Tabiî yanınıza bir arkadaş da vereceğim.

Dedi. Önümüzdeki pazar günü için mutabık kaldık.

Şimdi, bu bir sürü yabancı önünde vereceğim konferans

ta neler söyleceğimi düşünüyorum. Tuhafı şu ki, bu bilme

dikleri memleketten bahsederken Amerikalılar! alâkadar et

mek, hattâ hayrete düşürmek istiyorum; aklıma güzel şeyler 

geliyor. Halbuki ben orada güzellik namına bir şey görmedim. 

Gene söylemiyeceğim.

21 Kânunisânı

Darülfünunda içtimaiyat derslerinde birkaç defa gördüğüm 

sarışın bir kız var. Hiç dikkat etmemiştim. Meğer o da 

“Y .M .C .A .” da oturuyormuş. Dün akşam yemek salonunda

131



yanımdaki masadaydı. Bu sabah da tramvayda birleştik ve da

rülfünuna beraber gittik.

Dersten sonra teklifsizce yanıma geldi:

- Gud morning.

Dedi ve benimle konuşmaya başladı:

- Siz de “Y .M .C.A .”da oturuyorsunuz sanırım. Hem ders 

hem kulüp arkadaşıymışız da şimdiye kadar tanışamadık. İs

minizi öğrenebilir miyim?

- Turan, diye cevap verdim.

Bu kelimeyi işitince kız biraz durakladı, düşündü:

- Turan!... Fakat bu bir ecnebi ismi olacak, dedi.

Zaruri olarak kendisini tasdik ettim. O tekrar sordu.

- Hem de bir şarklı ismi sanırım. Meselâ bir Çinli?

- Hayır,

- Bir Acem?

- Hayır.

- O halde bir Arap İsmi olmalı.

İster istemez ecnebiliği ve şarklılığı kabul ettikten sonra bir 

Çinli, bir Acem veya Arap olmak nedense hoşuma gitmedi. 

Cevap verdim:

- O da değil Mis... Fakat, affedersiniz ben size ne diye hi

tap edeyim?

- Oo, mazur görünüz, unuttum; benim İsmin Helen’dir; 

Helen Huvayt.

- Evet Mis Huvayt, ben bir Arap da değilim.

Genç kız tekrar düşünceye vardı ve birdenbire çok mü

him bir şey keşfetmiş gibi, mavi gözleri ışıldayarak:
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- Sakın bir Türk olmayasın! Dedi.

Onun bu sevincini bozmak istemedim ve:

- Evet şimdi buldunuz, dedim.

O benim milliyetimle bir hazine keşfetmiş gibi memnun

du. Kuş gibi cıvıldayarak:

- Memnunum, bir Türk’le görüştüğüme çok memnunum, 

diyordu.

Sonra kısacâ bana kendisini anlattı: Ailesi yakın steytler- 

den birinde bulunuyormuş. Kendisi tahsil için burada yalnızmış.

Bu neşeli ve zarif kızcağız benim de hoşuma gitti, teklif 

ettiği dostluğu memnuniyetle kabul ettim ve darülfünundan 

kulübe beraber döndük; yemekte aynı masaya oturduk.

Mis Huvayt’ın çok açık sarı saçları ve içinde zekî ve se

vinçli ışıklar yanan mavi gözleri var. Kırmızı küçük dudakları 

tebessümle sık sık açıldıkça bembeyaz dişleri görünüyor. Ko

nuşması, saatlerce dinlense, insana daima aynı zevki verecek 

kadar tatlı.

Sofrada birçok şeyler konuştuk. O dâ diğer hemşerileri 

gibi bana bermutat Türkiye’ye dair birçok sualler sordu ve ye

mekten iki ahbap gİbİ kalktık. Salonda beni gururla kız ve er

kek bir iki arkadaşına takdim etti.

Bu bana zevkli bir arkadaşlık başlangıcı gibi görünüyor. 

Bakalım hemen Allah ilerletsin.

İşin asıl güzel tarafı şu: Sofrada kendisine pazar günü Vil- 

yams Tavn’a gidip konferans vereceğimi söyleyince bana re

fakat etmek istedi; tabiî memnuniyetle kabul ettim.

Ayrıldıktan sonra o pısırık Ayşe ile Mis Huvayt arasında 

bir mukayese yaptım; nerde o, nerde bu! O sanki bir malmış
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gibi beni günlerce peşinden koşturdu; halbuki bu sevimli Ame

rikalı kız daha ilk tanıştığımız akşam benimle beraber seyahat 

etmeyi kendi teklif etti.

25 Kânunusâni

Bugün Mis Huvayt’la ve “Y.M .C.A.’ nın bir rehberiyle Vil- 

yams Tavn’a gittik. Bu seyahat benim için her cihctten istifa

deli oldu. Bizim hesabımızla elli lira kadar bir para kazandım, 

güzel Amerikalı kızla dostluğu ilerlettim ve Nevyork’tan baş

ka yerleri de görmeye muvaffak oldum.

Nazarı dikkatimi celb eden bir şey var; Amerika’nın her 

yeri Nevyork gibi değii. Nevyork Amerika’nın önünde sanki 

bir perde; onun arkasında görebildiğim kadar intizamsızlık da 

var, fakirlik de, hattâ şarka benzer pislik de var.

Benim gibi birisi Nevyork’tan pek çıkmamalı; çünkü; ne 

kadar olmasa, biraz sükût-ı hayale uğruyor. Vilyams Tavn’m 

“Genç Hristiyanlar Cemiyeti”nde üç beş yüz kişilik bir kalaba

lığın karşısına çıkınca ilk Önce biraz şaşırdım. Kulüp reisi beni 

bir Türk diye, hazır bulunanlara takdim edince hepsinin göz

leri dört açıldı, kadınlar saplı gözlüklerini burunlarına yerleş

tirdiler. En ön sırada oturan Mis Huvayt’ın üstümden hiç ay

rılmayan gözleri de beni ayrıca şaşırttı; aklıma ve ağzıma ne 

geldiyse söyledim. Türkleri medenileştirmek hususunda Ame

rikalıların yaptıkları hizmetlerden mübalağalı surette bahset

tim ve epeyce alkışlandım. Akşam üstü trenle dönerken, bir 

aralık Mis Huvayt bana:

- Mister Turan! Dedi. Siz memleketiniz hakkında pek mu

habbeti! görünmüyorsunuz.

- Evet Mis Huvayt, diye cevap verdim. Orada neler çek

tiğimi, ne kadar sıkıldığımı bir de siz bana sorun.
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Genç kız benim sesimdeki acılığı bir türlü anlamadı, başı

mı etrafımızdan döne döne geçen tarlalara çevirerek:

- Evet ama nihayet vatanınızdır ve er geç oraya dönecek

siniz, dedi.

Kendi memleketinde mesut yaşayan bu Amerikalı kıza der

dimi anlatmak imkânı yoktu. O tekrar bana sordu:

- Burada tahsilinizi bitirdikten sonra memleketinizde han

gi sahada çalışacaksınız?

Cevap verdim:

- Tahsilimi bitirdikten sonra Türkiye’ye dönmek hususunda 

henüz bir karar vermedim Mis Huvayt.

Amerikalı kız gözlerini tarlalardan bana çevirdi ve gülerek;

- Affedersiniz ama Mister Turan, sizin biraz maceraperest 

ve serseri bir ruhunuz var sanırım, dedi.

Karşımdaki bir kadın, bilhassa böylç hoşuma giden bir sa

rışın kız olmasaydı muhakkak ters bir şey söylerdim. Benim 

hürriyet, nur ve irfan iştiyakımı bir serserilik, bir macerape

restlik addetmek bana çok dokundu.

Hem de bu kız bana bir azizlik etmişti. Filhakika ben bu 

zamana kadar ne olacağımı, tahsilimi tamamladıktan sonra- 

çalışacağımı hiç düşünmemiştim. Hâlâ da bir şey bilmiyorum. 

Bakalım hele biraz daha vakit geçsin o zaman düşünürüm,

Nevyork’a vardığımız zaman geceydi. Mis Hovayt kolu

ma girdi ve kulübe öyle döndük. Onun bu sokulganlığı bir iki 

saat evvel içimde kırılan bir şeyi tamir ediverdi.

Mis Huvayt’tan ayrılıp da odama girdiğim zaman masa

mın üstünde bir mektup ve bir kart buldum. Mektup Doktor 

Vud’dandı. îyi adam ümit verici ve samimi kelimelerle beni
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teşvik ediyordu. Kart annemdendi ve her İkisi de buraya ayak 

basar basmaz teyyare postasıyle yolladığım mektupların 

cevabıydı.

Annemin kartı beni çok sinirlendirdi, üstünde cehenne

min resmi vardı; halbuki ben onu artık görmek istemiyordum, 

hattâ ayrılıken dönüp bakmamıştım bile.

Bu kartı ilk önce yırtmak istedim, fakat annemin hatırası

na hürmet ederek bundan vazgeçtim ve masamın bir .gözüne 

attım. Anneme yazacağım bana artık kart yollamasın; yaza

cağı iki satır bile olsa düz beyaz bir kağıt seçsin.

Annem bu cümlenin hakiki manasını hiç anlıyamaz.

1 Şubat

İki üç günden beri havalar çok soğuk gidiyordu. Dün ak

şamdan beri şiddetli kar yağmaya başladı. Gerçi ilk geldiğim 

günlerde de yağmıştı ama bu kadar çok ve sürekli değil. So

ğuk insanın iliklerine işliyor. Ben belki alışmamış olacağım da 

ondan bu kadar titriyorum. Ayrıldığım memlekette kışın bile 

güneşli, güzel bahar günleri olurdu. Bu günlerde kırlarda lâ

leler açmaya başlar, birkaç gün sonra her taraf papatyalarla 

donanırdı. Hattâ çıkacağım gün bile güneş...

Of canım, bu münasebetsiz bahsi de nereden açtım? Orada 

ne varsa var. Bana ne? Orada oturanlara mübarek olsun. Ben 

burada tiril tiril titrerken ve paltoma sanlırken varsın onlar parlak 

güneş altında pardösü İle dolaşsınlar. Burada benim ruhum 

ısınıyor.

Akşam üstü Mis Huvayt ve daha bir iki arkadaşla kar to

pu oynadık, işte burasının soğuğunun da kendine göre eğ

lenceleri var.

Dün kendisine hitabederken Mis Huvayt:
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- Bana kısaca Helen deyiniz. Daha ziyade hoşuma gider, 

dedi.

Güidüm:

- Peki. Fakat siz de bana sade Turan diyeceksiniz, başın

da Mister demiyeceksiniz, dedim.

O  bir kaç defa:

• Turan, Turan! Diye tekrar etti.

Ne tuhaf sanki memlekette biri beni çağınyormuş gibi.

7 Şubat

Helen’in arkadaşlığı bana her şeyi unutturuyor, hattâ sa

mimi dost olmaya başladığımız Rudolf’la bile bu yakınlarda 

sık sık dolaşmıyoruz. Yalnız geçen akşam onunla Kozmopo- 

iiten Kulüp’te otururken canımı sıkan bir vaka oldu. Arkamız

daki masada yüzlerinden ve konuşmalarından Ermeni oldukları 

pek belli olan üç genç oturuyordu. Bir aralık onların Türkler- 

den bahsettikleri kulağıma çalındı, gayrıihtiyari dikkatim o ta

rafa kaçtı.

Nihayet onlardan birinin:

- Eşek Türkler!

Diye bir küfür savurduğunu İşitince bilmem nasıl bir his- 

le, makine gibi hemen arkama döndüm. Kendime hâkim ol

masaydım ve Rudolf da mani olmasaydı bir vaka çıkaracak

tım. Fakat arkadaşım koluma girdi ve beni dışarı sürükledi.

Ben ne kadar saklasam tanıdıklarım bana Türk diyorlar. 

O dört parmak kara kaşlı Ermeni’nin savurduğu küfürden bana 

da ister İstemez ne kadar geri bir millet içinden çıkmış olur

sam olayım böyle ciğeri beş para etmez, küstah bir Ermeni 

tarafından tahkir edilmek izzeti nefsime dokundu.
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Bunlar ne kaba mahluklar. Başka insanlara da hürmet et

mek lâzım geldiğini bilmiyorlar.

Bu hadiseden Helen’e hiç bahsetmedim. Çünkü hareke

te mukabele etmemiş olmakla onun yanında küçük düşece

ğimi anladım. Nedense bu güzel kız benden bahsederken:

' Benim Türküm.

Demekten zevk alıyor.

Helen’le arkadaşlığımız gitgide hissi bir sahaya g^iyor. Bazı 

akşamlar onunla kol kola girip gezintiler yapıyoruz. Bu arka

daşlık bana çok defa bir sevişme gibi görünüyor. Fakat vakit 

vakit Helen’in öyle arkadaşça ve samimi tavırları var ki ümi

dimi kırıyor. Lâkin ne de olsa, bu böyle kalmayacak.

16 Şubat

Helen üç gün önce ailesinden bir telgraf aldı ve memle

ketine gitti, annesi hastaymış.

Helen gittikten sonra içime bir yalnızlık hissi çöktü. Anlı

yorum ki bu kız burada benim hayatımı dolduruyor. Şimdi 

hep onu düşünüyorum, onu arıyorum. Yalnız kalınca gün

delik meşgalelerimden de zevk almamıya başladım.

Dün akşam Mister Alis bana yeni bir konferans teklifi yaptı; 

hem de bu sefer burada, kulüpte vereceğim. Daha üç günüm 

var, iyice hazırlanmaya gayret edeceğim.

Mister Alis’in söylediğine göre buradaki gençler şarklıla

rın dinini merak ediyorlarmış. Binaenaleyh onlara biraz Müs

lümanlıktan bahsedeceğim. Bunu ben de pek bilmem ama 

karşımdakiler bu hususta büsbütün kara cahil olduklanndan 

atıp tutmaya da cevaz var. Konferansın sonunda şarktaki Hris- 

tiyanlık telakkisinden de bahsedeceğim.

Bu konferanslar benim bütçeme hiç de küçük olmayan 

bir şey ilâve ediyor. Meselâ bu seferki konferanstan otuz do-
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1ar alacağım. Konferansımı mümkün olduğu kadar cazip ve 

onların hoşuna gidecek tarzda söylemek benim de menfaatim 

iktizasından.

18 Şubat

Helen’den Hiç bir haber yok. Gittiği yerden bana bir kart 

bile yollamadı. Kim bilir belki annesi çok hastadır, yahut da 

hemen dönmek üzeredir de buna lüzum görmedi.

Bu sarışın, sevimli kızcağızı çok özlediğimi hissediyorum.

Yarın akşam konferansımı vereceğim.

20 Şubat

Dün gece konferansımı verdim, Bu konferansın gene bir 

Türk tarafından verileceği ilan edildiği için gerek darülfünun 

muhitinden, gerek dışardan pek çok kimseler beni dinleme

ye gelmişler ve salon hıncahınç dolmuştu.

ilk konferansım bana epeyce cesaret vermişti, onun için 

bu sefer kürsüye kendime güvenerek çıktım:

- Dostlanm, kardeşlerim! Ben dünyanın öbür ucundaki bir 

memleketten bu hür ve mesut ülkeye tam bir muhabbetle ge

liyorum, diye başladım ve ister İstemez konferansımın mev

zuunu biraz geniş tuttum. Türkiye’nin umumî ve içümaî vazi

yetinden de bahsettim. Söyledikçe orada geçirdiğim günler 

aklıma geldi, hıncım kabardı:

- Türkiye’de yaşayan insanlar umumiyet itibariyle hâlâ, 

kurunu vustadan kalma bir cehalet ve taasub içindedir. Bunu 

gidermek için buradan giden birçok kardeşleriniz çalışıyorlar, 

bu geri şark milletini adam etmeye uğraşıyorlar.

Türk olduğum ilan edildiği için karşınızda söz söylerken 

biraz utanıyorum. Fakat şunu da söyleyeyim ki ben Ameri

kan kültürüyle yetişmiş bir gencim; vicdanım ve irfanımla Tür

kiye’ye değil Amerika’ya bağlıyım.
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Şarkta son zamanlarda atıldığını işittiğimiz bazı cesaretli 

adımlar, esas itibariyle, işte buradan gitmiş olan kardeşleriniz, 

hayır kardeşlerimizin eseridir, dedim.

Sonra Müslümanlığın nasıl ibtidaî bir din olduğunu bildi

ğim kadar anlattım. En son da şark kolonilerinin de garp me

deniyetine girmek İçin Hristiyan olacaklarını söyledim.

Mister Aiis beni hararetle tebrik ederek kürsüden indirdi, 

sürekli surette alkışlandım, fakat bu alkışlar arasına Türkçe bir

de;

- Namussuz!

Nidası kanşınca beynim attı. O  kadar araştırdığım halde, 

bu alkışların ahengini bozan küfrü kimin ettiğini anlıyamadım. 

Her halde bir Türk olacak.

Gece odama dönünce: “Acaba biraz ileri mi gittim?” diye 

düşündüm. Fakat ne olursa olsun, bunları bir kere söylemiş 

bulundum.

Konferans salonundan çıkarken sarı yüzlü, çekik gözlü bir 

Çinli yanıma geldi. Yüzünde hiç bir sarih mana bulamadım. 

Her Çiniıninkine benzeyen o ince sesiyle;

- Size bir kitap vereyim, ikinci konferansınızda istifade eder

siniz, dedi.

Bu sözlerden de hiç bir şey anlıyamadım. Fakat teşekkür 

ettim. O, uzattığım eli bile sıkmadan aynldı.

12 Mart

Yirmi günden beri hayatımda büyük bir değişiklik var. Bu 

bana tesiri gittikçe artan bir ıstırap veriyor.

Genç Hristiyalar Cemiyeti’nde o konferansı verdiğimin er

tesi gecesiydi. Helen hâlâ dönmemiş olduğu için kendimi çok 

yalnız buluyor vc içim sıkılıyordu.

140



Yemekten sonra çıkıp serseri serseri dolaştım. Parlak, yıl

dızlı bir kış gecesiydi. Gökteki yıldızlar da sanki benim gibi, 

yalnızlıktan ve soğuktan titreşiyordu.

Geç vakit kulübe dönüyordum, yollar tenhalaşmıştı. Tam 

köşeyi döneceğim Sırada karşıma biri çıktı; bir an yüzüme baktı 

ve dişlerinin arasından gene o bir gece evvelki “namussuz!” 

kelimesini fırlattıktan sonra, tam yüzümün ortasına müthiş, 

gözlerimden ateş çıkaracak derecede müthiş bir yumruk in

dirdi. Mukabele etmeye imkân bulamadan sırt üstü yere yı

kıldım. Yalnız ağzımdan “aman” diye bir feryat çıktı. Koşuş

malar işittim. Kendime geldiğim zaman karşımda birkaç kişi 

vardı, bir polis bana tecavüz eden adamı kolundan tutuyor

du. Onun gözlerinden hâlâ kızgın şimşekler çıkıyordu. Poli

sin sualine karşı:

- İsmim Ahmeftir, bir Türk’üm. Nevyork darülfünunun

da talebeyim, dedi.

Polis sonra bana döndü:

- Bu adamı tanıyor musunuz? Diye sordu.

Hayır, dedim.

Bu yumruk yalnız yüzüme değil, maneviyatıma da tesir 

etmişti. Sonra bu vakanın yayılmasını da istemiyordum. Bu 

sebeple:

- Fakat bu zatı lütfen serbest bırakınız, kendisinden şikâ

yetim yok, diye ilave ettim.

Polis onu bıraktı, sonra bana nerede oturduğumu, nere

ye gitmek istediğimi sordu ve “Y .M .C .A .”nın kapısına kadar 

yanımda yürüdü.

Odama gittiğim zaman İçimde, o geceki konferansımda 

söylediğim şeylerden dolayı bir pişmanlık hissi vardı.
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Düşüncelerim ve hislerim perişandı. Bereket ki ertesi gün 

Helen geldi. Onu büyük bir iştiyakla karşıladım. Yalnızlığım

da ona şiddetle ihtiyacım vardı; açıkçası bu kızı seviyordum.

Annesi iyileşmiş ve o eski neşesiyle Nevyork’a dönmüştü.

.0  gece yemekten sonra bir gezinti teklif ettim ve kol kola 

rastgeldiğimiz sokağa girip çıkmaya başladık. Helen’in bütün 

neşesine rağmen içimdeki hüzün tamamen dağılmamıştı. Ona, 

rabıtasız cümlelerle, hüznümden ve duyduğum gönül'yalnız

lığından bahsettim. Sözlerim nihayet bir aşk itirafı mahiyetini 

aldı, hattâ daha ileriye giderek, ona hayatlarımızı birleştirmek 

üzere sözleşmek teklifinde bulundum.

Buraya kadar sözlerimi sükûnetle dinleyen Helen’in mü- 

tebessim yüzü hemen ciddileşti:

- Azizim Turan, dedi. Aramızda teesüs eden samimi dost

luğun seni bu neticeye vardırmış olduğundan dolayı çok mü

teessirim. Ben de seni bir arkadaşlıktan daha ileri bir tarzda, 

daha ince hislerle sevdiğimi itiraf ederim. Fakat derhal açıkça 

söyleyeyim ki senin vaziyetindeki bir genç erkekle benim va

ziyetimdeki bir genç kızın evlenmesi hiç bir zaman düşündü

ğüm ve muvafık bulduğum bir şey değildir.

- Niçin Helen? Diye sordum. Bunda nasıl bir mahzur 

görüyorsunuz?

O sesine en tatlı bir şefkat ahengi vermeye çalışırken:

- Çünkü Turan, biz birbirimiz için birer yabancıyız, dedi:

- Olsun Helen; bu sevişmemize mâni midir?

- Hayır Turan, sevişmemize değil; nitekim bu hususta bir

birimize bu ana kadar hiç bir şey söylememiş olmamıza rağ

men pek âlâ samimi surette sevişiyorduk. Fakat bu vaziyet 

evlenmemize mânidir Turan. Sevgide şuurumuzu kullanma

yız, buna pek ihtiyaç da yoktur. Lâkin o sevgi bir izdivaçla 

neticelenecekse şuurun işe karışması muhakkak lâzımdır.
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, Helen’in sözlerinden içime yeni ve derin bir hüzün yayılı

yordu. Taliim bu üçüncü tecrübemde de beni hüsrana mah

kûm ediyordu. Tekrar sordum:

- Fakat Helen şimdi sen de itiraf ettin ki biz birbirimizi sa

mimi surette seviyoruz. Hayatlarımızı birleştirdikten sonra da 

bu sevginin devam etmesine ve mesut olmamıza he mâni var? 

Hem düşün ki bu hemen olacak bir şey değildir; ikimizin de 

tahsilimizin bitmesine daha zaman var. Binaenaleyh ümit ede

mez miyim Helen?

O cevap verdi:

- Hayır Turan, böyle bir ümide kapılman senin için ileri

de çok daha büyük bir ıstıraba mâl olur. Bugün sevişirken İçi

mizde istiklâl endişesi yoktur. Yalnız bugünümüzün zevki için 

sevişiyoruz. Halbuki evlenirken istikbâli, beraber geçecek bü

tün bir ömrü düşünmek lâzımdır. Öyle müşterek bir ömrün 

saadetle devam edebilmesi için iki taraf arasında mutlak bir 

anlaşmaya ihtiyaç vardtT. Bu anlaşmaysa yalnız hisler arasın

daki anlaşma değildir.

- Peki bizim müşterek bir hayatta da anlaşmamıza ne gibi 

mâniler var Helen?

- En büyük mâni ikimizin de ayn birer cemiyete mensup 

oluşumuzdur.

O kadar perişan ve mağlup bir haldeyim ki bu anda özle

diğim bir saadete kavuşmak İçin, içinden geldiğim cemiyete 

ait bütün rabıtalarımı kıracak kuvveti kendimde buluyordum.

- Beni, içinden geldiğim cemiyete bağlıyan rabıtalar kuv

vetli değildir Helen, dedim. Meselâ senin yanında saadete ere

bilmek için^ senin inandığın şeylere inanmayı, senin sevdiğin 

şeyleri sevmeyi kabul ederim.
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o  benim bütün itirazlarımı ve ümitlerimi mahvetmeye az

metmiş gibi başmı salladı:

- Böyle hatır için yapılacak bir fedakârlığın saadetimizi te

min edebileceğini nasıl düşünüyorsun Turan? Deminki sözle

rinle Hristiyan olmayı mı kasdediyorsun? Bu şeriat altında kabul 

edilecek bir Hristiyanlığın samimiyetinden ben şüphe ederim. 

Sonra din insanı cemiyetine bağlayan şeylerden ancak bir ta

nesi olabilir. Ya diğerleri?

- Seni temin ederim bende hiç biri kalmadı Helen.

- Beni mazur gör, fakat inanmam Turan. Hattâ bunu söy

lerken samimi olduğunu kabul etsem bile inanmam. Düşün 

ki o rabıtaları kırmak bizim elimizde değildir. Ben samimi su

rette memleketini seven, memleketine bağlı olan bir kızım Tu- 

ran ve bu sevgide büyük bir zevk duyuyorum. Seni aşkım için 

bile olsa aynı zevkten inahrum bırakmak istemem. Ne yazık, 

seni memleketin hakkında biraz vefasız görüyorum.

Helen’in bu sözleri maneviyatımı büsbütün altüst etti, da

ha fazla ısrar edemedim ve sessiz sessiz ağlamaya başladım. 

O  büyük bir şefkatle beni teselli etmeye çalıştı. Ben göz yaş- 

lanmın sebebini sarih olarak tayin etmekten acizim. Yalnız dü

şünüyorum ki kendi cemiyetimin kızı olan Ayşe gibi bu Ame

rikalı kız da beni aynı sebeplerle reddediyordu.

Helen’in karşısında böyle bir vaziyete düşmüş olmaktan 

büyük bir azap ve utanma duydum.

O tekrar bana dedi ki:

- Turan eğer bir gün ciddî bir saadet ihtiyacıyle yuva kur

mak istersen eşini muhakkak kendi cemiyetinin içinden seç.

Yeise benzeyen kaderimin zevkiyle Ayşe macerasını baş

tan sonuna kadar Helen’e anlattım. Beni büyük î)ir alâka ile 

dinledi ve;
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- o  Türk kızına ben hak veriyorum Turan, dedi. Senin 

yerinde olsam içimi temizleyerek tekrar ona gider ve hattâ 

yalvarınm.

- Bu son sözler beni büsbütün berbat etti. Gözyaşlanmı 

Helen’den de gizlemiyerek ağlamaya başladım. O benim kar

şıma geçti, düşen başımı elleriyle kaldırdı:

- Bak Turan, dedi. Bu akşamki konuşmamız sana keder 

verdi. Dinle, bundan kurtulman İçin sana bir şey teklif edece

ğim; benimle evlenmeyi düşünme, fakat aynlıncaya kadar gene 

sevişelim. O  gün gelince, geçirdiğimiz günlerin zevkli hatıra

sı için birbirimize teşekkür eder ve evlenmek hususunda, his

lerimizin aldatıcı seslerine kulak vermeyerek aynhnz. Söyle be

nimle böyle bir dostluğu kabul ediyor musun?

- Evet.

Dedim ve ellerini öptüm. Fakat hissediyorum ki içimde 

bir şey kırılmıştı. ,

O  gece Helen’den ayrılıp odama döndükten sonra uyu

yamadım; kafamın içinde muhtelif düşünceler, kalbimde muh

telif hisler beni harap eden bir mücadeleye giriştim.

Ertesi sabah geç vakit uyandım ve ilk defa darülfünunda

ki derslerime gitmedim. Odayı temizlemek için gelen hizmet

çiye, hasta olduğumu söyleyerek, savdım.

Öğle üstü kapım vuruldu ve Helen içeri girdi. Ben masa

mın önünde, başımı ellerimin içine almış düşünüyordum.

Helen hemen yanıma geldi:

- Affedersin Turan, dedi. Belki yalnız bulunmağa ihtiyaç 

hissettiğin bir zamanda odana girdim. Fakat seni derste göre

meyince merak ettim. Ne var, hasta mısın? Yoksa dün gece

ki konuştuklarımız...
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Derhal sözünü kestim:

- Rica ederim Helen, dün gece konuştuğumuz şeylerden 

hiç bahsetme. Mahiyetini henüz takdir edemiyorum; fakat söz

lerin içimde bir ihtilâle sebep oldu. Çok fena bir haldeyim. Sen 

burada yokken yalnızlıktan çok şikâyetçiydim, fakat dün ge

ceden sonra, sen yanımda bulunurken bile, hissettiğim yal

nızlık ondan bin kere fazladır. Beni anlayan, içimdeki derde 

tesellî verecek bir kimseye ihtiyaç var mı? O kim olabilir, bil

miyorum; fakat sen yanımdan ayrılma.

Helen beni aşağıya indirdi, beraber yemek yedik ve öğle

den sonra biraz gezmeye çıktık. Akşam üstü Rudolf’a rastgei- 

dik:

- Oo, Turan, dedi. Ben de seni arıyordum. Gel bu gece 

beraber yemek yiyelim. Sana bir sürprizim de var. Haydi yürü.

Helen’e de benimle beraber gelmesi için rica ettim ve üçü

müz birlikte bilmediğimiz bir lokantaya gittik.

Rudolf köşedeki bir masaya doğru bizi götürdü. O masa

da bir tek genç oturuyordu; yanına gidince Rudolf beni gös

tererek: -

- işte size bir hemşeri, diye beni ona takdim etti. Ben he

nüz bir şey anlamıyordum. O genç heyecanla:

- Sahi mi, Türk müsünüz? Diye bana elini uzattı ve tanış

tık; Türkçe konuşmaya başladık. Ben Türkçenin bu kadar güzel 

olduğunu hiç bir zaman düşünmemiştim. Her duyduğum ke

lime İçimde memlekete ait bir hatırayı uyandırıyordu. Bu ha

tıraların acılığı da sanki dün gece döktüğüm gözyaşları ile si

linmişti.

İsmi Ferit olan bu genç “Kornel” Darülfünûnu’nda ziraat 

tahsilini bitirmiş, şimdi Türkiye’ye dönüyormuş. Lisede oku-
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duktan sonra Ödemiş belediyesi kendisini Amerika’ya yolla

mış, dört seneden beri buradaymış. Bu müddet zarfında mem

lekete hiç gitmemiş.

Benim yeni geldiğimi anlayınca vatana ait birçok hava

disler sormaya başladı. Hele, hemen hemen hemşeri oldu

ğumuzu öğrenmesi onu büsbütün coşturdu.

Ona, geçirmeye başladığım buhrandan tabiî hiç bahset

medim. Fakat memleket için çektiği hasrete imrendim. Tür

kiye dedikçe kalbi görünüyor sanıyordum. O gece hiç bir acı

lık duymaksızın bu gençle memlekete dair uzun uzun görüş

tüm.

Bu tesadüf geçirmeye başladığım buhranı artırdı. Odama 

dönünce çekmecenin içinden annemin bana ilk yolladığı kar

tı çıkardım, korka korka, utana utana bakmaya başladım. An

nemin yeni gelen mektubundaki memleket havadislerini tek

rar okudum.

Rüyamda orasını gördüm ve ertesi sabah gözümde yaş

larla uyandım. O gece sanki gizli bir el benim asıl gözlerimi 

çıkararak yerine başkalarını koymuştu. Artık etrafımı eskisi gibi 

görmüyordum. Nevyork’un bütün cazibesi gözlerimden kay

bolmuştu. Mütemadiyen memleketimi, o sevmediğim, çıkar

ken lânet ettiğim memleketimi düşünüyordum. Yavaş yavaş 

vaziyetimin feciatını anlamaya başla4ım. Bu muhakkak bir da

üssıla başlangıcı idi ve bunu bende uyandıran âmiller, ilk ön

ce o tanımadığım Türk çocuğundan yediğim yumruk, sonra 

Helen’in bana verdiği ders ve nihayet bu memlekete dönmek 

üzere olan gencin duyduğu temiz hasretti. Ben koşa koşa gel

diğim Amerika’da da her vesileyle yabancılığımı hissetmiş ve 

iki cami arasında kalmış beynamaza dönmüştüm.

Bundan sonra bir iki gün içimdeki zehrin tahliliyle uğraştım.
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Bir gece odamda masamın üstünde nâmıma gelmiş ka

lınca bir zarf buldum, içinden bir kitap çıktı. Kitap ayrıca bir- 

beyaz kâğıtla kaplanmıştı ve kâğıdın üstünde şu cümle vardı:

“Vatanını çok seven bir Çinliden memleketini sevmeyen 

bir Türk’e!”

Kitabın admı tüylerim diken diken olarak okudum: “Va

tansız Adam”

Bu vatanına lânet ettiği için mahkeme tarafından onu gör- 

memiye, onun sözünü işitmemeye mahkûm edilen bir Ame

rikalı bahriye zabitinin hikâyesiydi. Sanki her kelimesi ateşle 

yazılmıştı, okudukça içim cayır cayır yanıyordu.

Gece yarısı son sahifeyi bitirip kitabı kapadığım zamafı ıs

tırabıma teşhis koymuş oldum; Ben de bir vatansızdım. Be

nim hakkımda hiç bir mahkeme hüküm vermemişti; bunu ben 

kendim istemiş, oradan nefret ettiğim için kaçmıştım. Fakat 

şimdi...

Daha fazla tahammül edemedim, başımı alıp sokaklara 

fırladım. Sert bir rüzgâr esiyordu; vücudum tirtir titrerken içim 

yanıyordu.

Kendi cemiyetimi hor görmüş fakat hiç bir cemiyete mâl 

olmamıştım ve nihayet dünyadaki mahlûkların en bedbahtı 

en zavallısı haline girmiştim.
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4- NECMETTİN HALİL ONAN’IN 
BİR MEKTUBU

Islâmiyetten önceki Türk Edebiyatı hakkında üstad Kop- 

rülü’nün bilgi ve mütaieaları dışında söyleyecek bir şeyim yok.

Divan Edebiyatımız hakkında, bugijne kadar pek çok ve 

bunlar arasında pek doğru şeyler söylenmiş olmakla beraber, 

yanıldığımız şu nokta var sanıyorum; Bazıları bu edebiyatı, bu

gün için varmış veya yaşamasına imkân tasavvur olunurmuş 

mütalea edip onu yıkmak için beyhude emek sarfediyorlar. 

Bu edebiyat İçtimaî hayat zaruretleri dolayısiyle Tanzimatın 

ilk yıllarında zaten yıkılmış, hayatiyetini kaybetmişti, Biz şim

di onu ancak bir mazi müessesesi gibi bakmak ve kıymetleri

ni de ona göre takdir etmek mevkiindeyiz. Bu edebiyatın, millî 

bünyemizde yabancı bir aşı ile filizlendiği, Türk dilinin ve Türk 

zevkinin asırlar zarfındaki tekâmülüne aykırı tesirler de yaptı

ğı muhakkak olmakla beraber o asırlardaki Türk cemiyetinin 

elit zümresinin İfadesi olduğunu da kabul etmek lâzımdır. Ta

rihî vakıâları inkâr etmek kimsenin kudreti dahilinde değildir.

Divan Edebiyatı mahsullerinin yüzde sekseninin moloz ol

duğu malûmdur, fakat geriye kalanlar arasında hakikaten Türk 

zevkinin inceliğini, Türk gönlünün cûşişmi gösteren parçalar 

bulunduğunu kabul etmemek de mânâsız bir taassup olur. Ne 

yapalım ki, bu edebiyat, san’atta küllî bir güzellik telakkisine

35) Mehmet Behçet Yazar’a gönderdiği-bu mektup, M.B. Yazar’m Edebiyatçı

larımız ve Türk Edebiyatı isimli eserinden alınmıştır. Kanaat Kitabevi, İstan

bul 1938, s. 315.
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sahip olmadığı için, kül hâlinde değerli olduğu iddia oluna

maz ve yukarıda bahsettiğim parçalan pirinçten taş değil, taş

tan pirinç ayıklar gibi aramak zahmetine katlanmak lâzımdır.

Fuzûlî’yit Bâkî’yi, Nedim’i edebiyatımızdan hariç tutmak 

jestini Ziya Paşa bir edebiyat politikacısı sıfatıyla yapmıştı. Bu 

jest, Divan Edebiyatı zevkinden ve şekillerinden hemen hiç 

ayrılmamış olan ve Ziya Paşa ile kıyas kabul etmeyecek de

recede samimî ve verimli bir inkılâpçı olan Namık Kemâl’e ya

kışırdı. O, bunu sarahaten yapmadı, hattâ Nedîm hakkındaki 

-Muallim Nâci’nin lügatine de geçmiş olan- mütaleasından do

layı sonradan tövbe ve istiğfar etti.

Hayatî zaruretler ve icaplar dolayısıyle esasen iflas halin

de bulunan Divan Edebiyatı’nı yıkmaya Namık Kemâl ve ar

kadaşlarının hamleleri kâfi gelmemişti.

Halk Edebiyatımızın saf güzelliği yanında basitliği, ilerle

meye başlayan bir cemiyetin ifadesi olabilmek bakımından ki

fayetsizliği vardı. Yeknesaklık itibariyle de Divan Edebiyatı’- 

nın birçok mahsullerinden aşağı kalmazdı. O da 1839’dan son

raki cemiyet için bir mazi müessesesiydi.

Fikret, şiirimizi kat’i olarak, eski şiir zevk ve edasıyla alâ

kası kalmamak şartıyla değiştirdi. Avrupalılaştırdı. Ondan sonra 

ortada bir dil meselesi, yeni zevkin Türkçe ile ifadesi davası 

kalmıştı. Bunu da şi’rimizde. Ziya Gökalp’ın ve Genç Kalem- 

ler’in nazariyelerinden sonra ve onlardan ziyade Yahya Ke

mâl’in misilsiz zevki halletti. Yahya Kemâl’in mısralan, her mil

letin edebiyatında, sahip olmaya özeneceği değerde eserler

dir ve eskilerin “dürr-i yetim” dedikleri nâdir incilere benzer. 

Galiba bunun içindir ki, yetim r^aiı gibi, öteki beriki tarafın

dan yağma ediliyor.
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Reşat Nuri’nin herhangi bir romanının bir sahifesindeki 

Türkçenin güzelliği inkâr olunabilir mi?

Son on beş yirmi yılın manzum ve mensûr eserleri ara

sında ne güzel parçalar var!

özlediğimiz zengin ve feyizli edebiyata malik olmamız için, 

iş yüksek kaliteli şair ve muharrirlerin biraz bolca yetişmesine 

kalmıştır. Edebiyatımızın istikbali hakkında, temenni ve keha

netlerin faydası olduğuna kâni değilim.

İki üç yıldır edebiyatla, yazmak, hattâ okumak değil, an

cak okutmak suretiyle meşgul olabiliyorum. Nadiren aklıma 

geldiği ve gönlüme estiği gibi mısralar söylüyorum. İşte on

lardan bir kıt’acık:

Yalnızsın, odan boş diye İçlenme, üzülme,

Gönlüm seni bekler gece her an baş ucunda.

Sakin uyu, ürperme, kımıldanma ki, sevgim.

Bir damla sudur titrer açılmış avucunda.

Buna bakarak, beni heceden aruza dönmüş sanmayın. 

Bu durgunluk senelerinde, şiirin aruz-hece davasından baş

ka şey olduğunu daha vuzuhla anladım. Maamafih gene ya 

hece, ya aruz. Hangi zevk miyarına göre yazıldığı belli olma

yan merdivenimsi manzume taslakları asla değil.
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Namık Kemâl'in deyişiyle 

rinde kayıtsızca gezenleri;

‘kılıcm ekmeği” olan vatanın üze-

"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 

Bir vatan kalbinin attığı yerdir."

ihtarıyla tanıdığımız Necmettin Halil Onan’ı unutmak müm
kün değildir. Millî Edebiyatçıların ortaya attıkları şekil ve muh

teva ile alâkalı hususları benimsemiş ve sanat hayatında bun

dan ayrılmamıştır. Eserlerinin belirli konular etrafında yoğunlaş

masında yine bu anlayış etkili olmuştur. '

Bu kitap Onan'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden; ede

bi eserlerinin değerlendirmesinden ve örnek metinlerden meyda

na gelmektedir.
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